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 د. زايد صالح بني عطا
ويالترب اإلرشاديقسم علم النفس   
جامعة اليرموك -كلية التربية  

 *امللخص
اسة مت كتابة من الدر  هدفت هذه الدراسة إىل بناء مقياس اجتاهات املعلمني حنو الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب. ولتحقيق اهلدف

على  ( معلم ومعلمة حاصلني0011كرت الرباعي شكلت الصورة األولية للمقياس. حللت استجابات )ي( فقرة من نوع ل44)
تائج التحليل إىل أن الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب، على فقرات املقياس، باستخدام النموذج الكشفي التدرجيي العام. أشارت ن

اه املوبب بانتاام تتمتع ( فقرة تطابقت مع توقعات النموذج وتغطي قيمها التدرجيية متصل السمة من االجتاه السالب إىل االجت93)
رات ( وتوفر هلا دالالت صدق متعددة. وبينت النتائج أن فق1930ة مناسبة، إذ بلغت قيمة معامل الثبات هلا )خبصائص سيكومرتي

ة عالية هلذه العتبات. مما بعلها تسهم املقياس أنتجت عتبات فصل متعاقبة، ومرتبة لفئات التدريج املستخدمة يف املقياس بقدرة متييزي
رة من فقرات املقياس متسقة بذلك النسبية للمعلمني بالنسبة لدربة اختيار فئات التدريج لكل فق يف تقدمي معلومات كبرية عن املواقع

 مع توقعات النموذج.
الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب، نارية االستجابة للفقرة، النموذج الكشفي التدرجيي العام، قياس الكلمات المفتاحية: 

 االجتاهات.

                                                           
 م 4/22/7002للنشر  * تاريخ قبوله                                           م                       72/27/7002تاريخ تسليم البحث   * 
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Constructing a Scale of Teachers' Attitudes Toward the 

International Computer Driving License 

 

Dr. Zaid S. Bani Ata 

 

Dept. of Counseling & Educational Psychology 

 Faculty of Education-Yarmouk University 

Abstract 

This study aimed at constructing a scale to gauge teachers' attitudes toward the 

International Computer Driving License (ICDL).To achieve the purpose of the study, 44 

items were constructed according to a Likert rating scale forming the preliminary scale. The 

responses of 1100 teachers who had the ICDL were analyzed by using the Generalized 

Graded Unfolding Model. The results of the analysis indicated that 39 items not only fit the 

expectations of the model but also their scale value cover the latent continuum from the 

negative to positive attitude regularly and have appropriate psychometric properties with a 

reliability coefficient of (0.95) and several validity indicators. The results also showed that 

the items of the scale yielded successive and ordered thresholds for the categories of the 

scale with high discrimination power for these thresholds, which made these items contribute 

in offering the maximum amount of the information about the relative position of the 

teachers according to their selection of each item of the scale. Which, in turn, is consistent 

wi th  the expectations of the model. 

 

Key words: International Computer Driving License, (ICDL), item response theory, 

generalized graded unfolding model, attitude measurement. 
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 بناء مقياس اجتاهات املعلمني حنو الرخصة
 الدولية لقيادة احلاسوب

 د. زايد صالح بني عطا
التربوي اإلرشاديقسم علم النفس   
جامعة اليرموك -كلية التربية  

 املقدمة
سطيطرة علطى عناصطر خالل العقدين املاضيني، شهد العامل تسارعاً وتطوراً كبرياً يف تقنية املعلومات واالتصاالت، حىت أصبحت القوة امل

العسططكرية واإلعالميططة والتعليميططة. هططذا التطططور اهلائططل يف ا ططال و اإلنتططاج يف لتلططج أوبططا النشططاصات االقتصططاديةل واريهططا مثططلل اإلداريططة 
ا قطدرات ميطز بطالتقين والعلمي الذي يعد احلاسوب العصب الرئيسي لا، دفع بكثري من دول العامل إىل إدراج احلاسوب يف التعليم ملا يت
 & Mirta)هائلطة، مطن أبطل إعطداد الفطرد للتعامطل مطع هطذه التقنيطة ملواكبطة التططورات التقنيطة واملعلوماتيطة، الطم تتعطر  هلطا ا تمعطات 

Steffensmeier, 2000; Lipektas & Erkip, 2006) وتؤكد االجتاهات احلديثة يف ميدان الرتبية علطى أييطة احلاسطوب يف .
منهططا ايططادة  ،بعططا البططاحثني بعنططا عنططدما أدرج احلاسططوب يف املططدارس حططدتت بعططا التغيططريات يف سططلو  الطلبططةالتعلططيم، حيططا أشططار 

 .(Bruder, 1992; Kulik & Kulike, 1991)بالتايل على حتصيل الطلبة  مما انعكس افعية واالستمتاع بطرق التدريسالد
مطاً كبطرياً بطا، حيطا بطدأت بهدرابطا يف املطدارس، اعتبطاراً مطن العطام الدراسطي وانطالقاً من أييطة احلاسطوب يف التعلطيم، أولطت األردن اهتما

، وامتططدادا 0391. وقططد توسططعت األردن يف إدراج احلاسططوب خاصططة بعططد مططؤمتر التطططوير الرتبططوي الططذي انعقططد يف عططام 0390/ 0394
 0334( لسططنة 9رتبويططة، وإصططدار قططانون الرتبيططة رقططم )لتوصطيات املططؤمتر عملططت واارة الرتبيططة والتعلططيم علططى تعططديل التشطريعات والقططوانني ال

مططن ابطططل مواكبطططة التطططورات العلميطططة، والتكنولوبيطططة الططم يشطططهدها هطططذا العصططر. واسطططتجابة هلطططذه التحططديات أدخطططل احلاسطططوب يف العطططام 
ل حوسطبة التعلطيم إىل مجيع املدارس الثانوية واألساسية الم تضم الصطج السطابع فمطا فطوق، وذلطك مطن خطال 1111/ 1110الدراسي 

(. باإلضططططافة إىل رصيططططة صططططاحب اداللططططة امللططططك عبططططد اب الثططططاظ املعاططططم إىل التقططططدم بعططططزم حنططططو تو يططططج 1119)واارة الرتبيططططة والتعلططططيم، 
رة الرتبيطة التكنولوبيا يف التعلطيم، هطذه الرصيطة امللكيطة بعلطت واارة الرتبيطة تتبط  مشطروع التططوير الرتبطوي املبطين علطى االقتصطاد املعطريف )واا

 (.1112والتعليم، 
ة إىل وناططراً للتطططورات الططم  هططرت علططى أدوار املعلططم، يف ضططوء حتططديات القططرن احلططادي والعشططرين املعرفيططة منهططا والعلميططة. اقتضططت احلابطط

لططمامج برنططامج ضططرورة تطططوير بططرامج إعططداد املعلططم وتعهيلططا ليكططون قططادراً علططى اسططتيعاب الثططورة العلميططة والتكنولوبيططة، ومططن أشططهر هططذه ا
. والطذي (ICDL)أو مطا يعطرف باسطم  (International Computer Driving License)الرخصطة الدوليطة لقيطادة احلاسطوب 

(. خيضطططع املعلطططم بعطططد حضطططوره دورة تدريبيطططة علطططى منهطططاج الرخصطططة الدوليطططة 1119مت تنفيطططذه علطططى عطططدة مراحطططل )واارة الرتبيطططة والتعلطططيم، 
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دولية، بابتيااها حيصل على شطهادة دوليطة تثبطت مطدا إملامطا باملهطارات احلاسطوب األساسطية )واارة الرتبيطة لقيادة احلاسوب الختبارات 
(. ولكططي يتحقططق الغططر  املنشططود مططن تططدريب املعلططم علططى منهططاج الرخصططة الدوليططة لقيططادة UNISCO, 2003؛ 1111والتعلططيم، 

م التكنولوبيططا احلديثططة يف التعلططيم، تيططا يسططتطيع جتططاوا املقططرر احلاسططوب، وحصططولا علططى الشططهادة الدوليططة، وذلططك مططن خططالل اسططتخدا
واالجتاهطات  ةالذي بطني يديطا للبحطا عطن املعرفطة، وليصطبا فطاورا فطاعال مطع صلبتطا وموبهطا نافعطا لطتعلمهم، ال بطد أن تتطوافر لديطا الرابط

مكانطا مركزيطا يف ممارسطاحنم  لدوليطة لقيطادة احلاسطوبحيطا تعطد اجتاهطاحنم حنطو الرخصطة ا اإلجيابية حنو الرخصة الدوليطة لقيطادة احلاسطوب،
. وألييطة هطذا املوضطوع يف  طل التططور التقطين والعلمطي والتوبطا حنططو (Shrigley, 1983)حنطو تو يطج املهطارات املكتسطبة يف التعلطيم 

ب، فطهن بنطاء مقيطاس اجتاهطات املعلمطني التعليم املبين على االقتصاد املعريف وندرة الدراسات الم تناولت الرخصة الدوليطة لقيطادة احلاسطو 
 حنو الرخصة الدولية يعد ضمن هذه األيية والندرة من البحوث يف جمال الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب.

شطططغلت دراسطططات االجتاهطططات حيطططزا كبطططريا يف األدب الرتبطططوي والنفسطططي، سطططواء أكانطططت تلطططك الطططم هطططدفت إىل بنطططاء مقيطططاس اجتطططاه أم الطططم 
ييطة االجتاهطات يف توبيطا سطلو  األفطراد، أصطبحت أ(. ومطع تزايطد 0331رة فيطا )عطودة، سطة االجتطاه نفسطا والعوامطل املطؤتإىل دراهدفت 

. (McMillan & Shumacher, 2001)احلابة تطدعو إىل بنطاء أدوات فعالطة علطى دربطة عاليطة مطن الصطدق والثبطات يف قياسطها 
ت قيططاس االجتاهططات وتعططدد األسططاليب املسططتخدمة، إال أن معططايري انتقططاء فقططرات وعلططى الططرام مططن التطططور الكمططي يف جمططال تطططوير أدوا

املؤشطرات اااصطة  االبيطة(. وقطد اسطتندت Wainer, 1989 ؛0331مقطاييس االجتاهطات مطا االطت مفتوحطة إلضطافة بديطدة )عطودة، 
علمططاء  حططىت أتططرت بهططود (Classical Test Theory)يف انتقططاء فقططرات مقططاييس االجتاهططات علططى الناريططة التقليديططة يف القيططاس 

 (.0331هور النارية احلديثة يف القياس )عودة، االقياس النفسي والرتبوي ب
أو ناريطة السطمات الكامنطة  (Item Response Theory)تعد النارية احلديثة يف القياس أو ما تعرف باسم نارية استجابة الفقطرة 

(Latent Trait Theory) يف القيططاس النفسططي والرتبططوي، وقططد بططاءت نتيجططة  ططاوالت املهتمططني بالقيططاس  مططن التطططورات املعاصططرة
النفسطططي يف تططططوير املقطططاييس النفسطططية والرتبويطططة، للتغلطططب علطططى بوانطططب القصطططور الطططم عانطططت منهطططا الناريطططة التقليديطططة، يف انتقطططاء فقطططرات 

طهطا بطني خصطائص الفقطرات  علطم فكطرة هطذه النمطاذج يف رباملقاييس. ولقد مت تطوير مناذج لتلفة لناريطة االسطتجابة للفقطرة، وتطتلخص 
 ;Embretson & Reise, 2000كثر ومقدار السمة الم ميتلكها الفطرد بدالطة احتماليطة تسطتند علطى االقرتانطات اللواارتيميطة )أأو 

Hambleton & Swaminathan, 1985; Lord, 1980.) 
يس النفسططية والرتبويططة أساسططا لطططرق التطدريج املسططتخدمة حاليططا، حيططا أبططرات صططريقتني وتعطد ا ططاوالت املبكططرة لثريسططتون يف تططدريج املقطاي

 Cumulative & Unfoldingالكشطفية )مشطهورتني يف تطدريج املقطاييس النفسطية، عرفتطا اسن باسطم الطريقطة الرتاكميطة، والطريقطة 

Mechanism ففطي الطريقطة الرتاكميطة يكطون شطكل منحط  خصطائص الفقطرة .)(Item Characteristic Curve)  علطى شطكل
يف حطططني يكطططون يف الطريقطططة الكشطططفية منحططط  خصطططائص الفقطططرة ذا قمطططة واحطططدة  (Sigmoid Shape)باللغطططة االزليزيطططة  Sحطططرف 

Single- Peaked (Shape) Andrich & Luo, 1993 عائلطة. وقطد انبثطق عطن الطريقطة الكشطفية منطاذج متعطددة، تعطد مطن 
االسططتجابة للفقططرة، منهططا مططا هططو تنططائي التططدريج، ومنهططا مططا هططو متعططدد التططدريج، ومططن هططذه النمططاذج، منطططوذج  النمططاذج الططم تتبططع ناريططة 
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 ;Andrich & Luo, 1993)(A Hyperbolic Cosine Latent Trait Modelأنطدري  للتقطدير الثنطائي واملتعطدد )

Andrich, 1996)ل مطططن روبططرتس ودنقهيطططو ولططوفلن )(. باإلضططافة إىل عائلطططة مططن النمطططاذج الكشططفية الطططم صورهططا كططRoberts, 

Dongohue & Laughlin, 1999; Roberts,Dongohue & Laughlin, 2000 مطن أيهطا النمطوذج الكشطفي ،)
 التدرجيي العام.

( هطو أحططد النمطاذج البارامرتيططة GGUM Model) (General Graded Unfolding)إن النمطوذج الكشطفي التططدرجيي العطام 
( وهططو يططتالءم مططع Roberts, Dongohue & Laughlin, 2000)ره كططل مططن روبططرتس ودنقهيططو ولططوفلن أحاديططة البعططد، صططو 

البيانات تنائية التدريج ومتعددة التدريج. يفرت  النموذج أن الفرد عندما يستجيب إىل فقرة ما من فقرات تقيس االجتطاه حنطو موضطوع 
داد احتمال املوافقة كلما قلت املسافة بني موقطع الفطرد وموقطع الفقطرة علطى متصطل ما، فهنا يوافق على الفقرة الم متثل اجتاها وفكره. ويز 

( لكططططومبس Ideal Point Model)السططططمة، ويقططططل االحتمططططال بزيططططادة املسططططافة، وهططططي بططططذلك إعططططادة صططططيااة للنقطططططة املثاليططططة 
(Commbs)را يف املقيطاس يف تكطوين شططحنة . ويف سطياق االجتاهطات فطهن كطل فقطرة حتمطل شطحنة انفعاليططة تسطاهم مطع الفقطرات األخط

 انفعالية إمجالية تعم عن اجتاه الفرد،  ا يتفق مع دربة موافقتا أو معارضتا لتلك الفقرة حسب سلم التقدير املعتمد يف املقياس.
 سطططات الطططموعلطططى الطططرام مطططن أن التطبيقطططات العمليطططة السطططتخدام النمطططوذج يف تططططوير املقطططاييس ال تطططزال قليلطططة، إال أن هنطططا  بعطططا الدرا

الطم  (Roberts, Lin & Laughlin, 2001)اسطتخدمتا يف التحلطيالت اإلحصطائية، منهطال دراسطة كطل مطن روبطرتس ولطن ولطوفلن 
ة املكيفططططة حسططططب قططططدرة الفططططرد بوسططططتططططدرجيي العططططام يف االختبططططارات ا هططططدفت إىل التحقططططق مططططن فاعليططططة اسططططتخدام النمططططوذج الكشططططفي ال

(Computerized Adaptive Testing) قطع الفطرد علطى متصطل . وقطد بينطت النتطائج قطدرة وفاعليطة النمطوذج يف الكشطج عطن مو
 ,Roberts, Dongohue & Laughlin)السمة من خالل استخدام عدد قليل من الفقرات. وابرا روبرتس ودنقهيطو ولطوفلن 

بطططا وصالبطططة مطططن بامعطططة كارولينطططا ( صال101( دراسطططة اسطططتخدموا فيهطططا النمطططوذج الكشطططفي التطططدرجيي العامطططل لتحليطططل اسطططتجابات )2000
( فقرة مصمم وفطق أسطلوب ليكطرت السداسطي الطذي يقطيس االجتاهطات حنطو اإلبهطا . 01ادنوبية على مقياس اجتاهات مؤلج من )

يف دراسطة  (Andrich, 1988)أ هطرت نتطائج التحليطل بطعن مجيطع فقطرات املقيطاس قطد تطابقطت مطع توقعطات النمطوذج. وبطني أنطدري  
لتدريج مقيطاس  (SSLM)( Squared Simple Logistic Model)م فيها النموذج اللواارمتي البسيط الرتبيعي أبراها استخد

اجتاهططات حنططو اإلبهططا  بططعن القططيم التدرجييططة الططم مت احلصططول عليهططا مططن النمططوذج تكططافا القططيم التدرجييططة لفقططرات املقيططاس الناجتططة مططن 
 استخدام أسلوب تريستون.

 مشكلة الدراسة
ا من واارة الرتبية والتعليم بالدور األساسطي واملهطم للمعلطم يف حتقيطق األهطداف املنشطودة، فقطد سطعت إىل تططوير كفاءاتطا مطن خطالل إميان

احلصططول علططى الرخصططة  ومططن أشططهر هططذه الططمامج التدريبيططة برنططامج إعططداد الططمامج التدريبيططة الططم تؤهلططا للتعامططل مططع مسططتجدات العصططر،
ب، حيططا رصططدت أمططواال صائلططة لتططدريب املعلمططني علططى المنططامج مططدف تطططوير مهططاراحنم األساسططية يف تو يططج الدوليططة لقيططادة احلاسططو 

احلاسطططوب بوصطططفا تقنيطططة أساسطططية يف العمليطططة التدريسطططية متشطططيا مطططع التغيطططريات الطططم صطططرأت علطططى املنطططاهج وحوسطططبة التعلطططيم. وقطططد الحططط  
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الدولية لقيادة احلاسوب يف فافاة علجطون، بطعن هنطا  ءراء ووبهطات ناطر  الباحا من خالل عملا مديراً سابقاً ملركز فحص الرخصة
وأعبطاء بديطدة، هطذه اسراء شطكلت تفطاعال مطا بطني املعلطم والمنطامج، هطذا متباينة بني املعلمني حول المنامج وما ترتطب عليطا مطن أدوار 

مطن  هملعلمطني للمنطامج واجتاهطاحنم حنطو علطى مطدا تقبطل ا التفاعل أدا إىل تشطكيل اجتاهطات لتلفطة لطدا املعلمطني ممطا يسطتدعى الوقطوف
خططالل بنططاء مقيططاس يقططيس اجتاهططاحنم حنططو الرخصططة الدوليططة لقيططادة احلاسططوب، يتمتططع بدربططة عاليططة مططن املوضططوعية باسططتخدام النمططوذج 

 (Anstasi, 1982)تمحنطا أنسطتااي الكشفي التدرجيي العام بوصفا أحد النماذج الم تستند إىل النارية احلديثة يف املقيطاس، والطم اع
مطططور املهمطططة يف توبيطططا سطططلو  الفطططرد، وتعتطططم أليس. و طططا أن االجتاهططات تعطططد مطططن ابعهنططا مشطططكلة اإلصطططار احلطططايل واملسطططتقبلي لتططططوير املقطططاي

اسطوب ومطدا الطم اهتمطت بعالقطة االجتطاه حنطو احلالرخصة الدولية لقيادة احلاسوب بزءا من احلاسوب، فقد أشطارت نتطائج الدراسطات 
استخداما إىل أن االجتاه اإلجيايب حنو احلاسوب يرتبط إجيابيا بالتفوق يف اسطتخداما، يف حطني يطرتبط قلطق احلاسطوب وااطوف منطا سطلبا 

. وأشارت بعا الدراسات كذلك إىل أن اامة يف استخدام احلاسطوب تزيطد مطن االجتطاه اإلجيطايب (Hakkinen, 1994)باستخداما 
 .(Potosky & Bobko, 2001; Rozell & Gardner1999)حنو احلاسوب 

 أهداف الدراسة
حنططدف هطططذه الدراسططة إىل بنطططاء مقيططاس اجتاهطططات يقططيس اجتاهطططات املعلمططني حنطططو الرخصططة الدوليطططة لقيططادة احلاسطططوب، وتقططدير ااصطططائص 

اس النفسطي والرتبطوي. والتحقطق مطن صطالحية السيكومرتية للمقياس والقيم التدرجييطة لكطل فقطرة مطن فقراتطا، وفطق الناريطة احلديثطة يف القيط
املقيططاس لالسططتخدام والتطبيططق العملططي، وذلططك بهجيططاد فقططرات متحططررة مططن خصططائص األشططياء املقيسططة، وحتططرر تقططدير القططدرة ل فططراد مططن 

 خصائص الفقرات، فققا بذلك متطلبات القياس املوضوعي.
 أسئلة الدراسة

 -بابة عن األسئلة التاليةللتحقيق األهداف ستحاول هذه الدراسة اإل
 ؟(GGUM)ما القيم التدرجيية لكل فقرة من فقرات املقياس املنبثقة عن استخدام النموذج الكشفي التدرجيي العام  .0

 املتحررة من األفراد بصورتا النهائية؟ املقياس ما ااصائص السيكومرتية لفقرات .1

 أهمية الدراسة
وب مطططن الطططمامج األساسطططية احلديثطططة الطططم اعتمطططدحنا واارة الرتبيطططة والتعلطططيم إلكسطططاب املعلمطططني يعطططد برنطططامج الرخصطططة الدوليطططة لقيطططادة احلاسططط

املهارات األساسية الستخدام احلاسوب بوصفها تقنية مهمة هلا أترهطا املطده  علطى جمطاالت احليطاة املختلفطة بشطكل عطام وعلطى التعلطيم 
خاصطة فيمطا يتعلطق  -يف حدود علطم الباحطا–دولية لقيادة احلاسوب بشكل خاص. ولندرة الدراسات الم تناولت موضوع الرخصة ال

املعلمطني  اجتاهطات يقطيس  دا تقبل املعلمني هلا واجتاهاحنم حنوها. تعيت أيية هذه الدراسة يف سعيها للتوصل إىل بناء مقياس اجتاهات
فطططراد، وحتطططرر األفطططراد مطططن خصطططائص فقطططرات حنطططو الرخصطططة الدوليطططة لقيطططادة احلاسطططوب مطططن خطططالل إجيطططاد فقطططرات متحطططررة مطططن خصطططائص األ

املقيططاس، فققططا بططذلك متطلبططات القيططاس املوضططوعي، تيططا يصططبا ذا قيمططة تربويططة يف اسططتخداما للكشططج عططن اجتاهططات املعلمططني حنططو 
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نططا  أمططواال الرخصططة الدوليططة لقيططادة احلاسططوب، ويف ضططوء نتائجططا يططتم التخطططيط للططمامج املناسططبة لتغيططري االجتاهططات السططلبية خاصططة أن ه
 صائلة تصرف على هذا المنامج.

الطم اسطتخدمت النمطوذج الكشطفي  -يف حطدود علطم الباحطا–يية الدراسة احلالية يف كوهنا إحطدا الدراسطات العربيطة النطادرة أوتكمن 
ة الطم تسطتند إىل الناريطة التدرجيي العام يف بناء مقياس اجتاهات املعلمني حنو الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب، كعحد النمطاذج الكشطفي

احلديثطططة يف القيطططاس وإبطططراا أييتطططا يف بنطططاء مقطططاييس االجتاهطططات، خاصطططة وأن بنطططاء املقطططاييس وفطططق ناريطططة االسطططتجابة للفقطططرة مل حتططط  بعطططد 
 قاييس.على الرام من كثرة الطرق الم تصج إبراءات بناء امل -حدود علم الباحايف –كبري يف بناء أدوات القياس العربية   باهتمام

 مصطلحات الدراسة
وهططي الشططهادة الدوليططة الططم تثبططت مططدا إملططام الشططخص  هططارات احلاسططوب األساسططية املؤلفططة مططن الرخصةةة الدوليةةة لقيةةادس الحا ةةو : 

سططبع وحططدات تبططني أن حاملهططا قططد ابتططاا اختبططارا ناريططا يف تكنولوبيططا املعلومططات وسططتة اختبططارات عمليططة متعلقططة بالتطبيقططات العمليططة 
 .(UNISCO, 2003)اسوب للح

أحد مناذج النارية احلديثة يف القياس يعخذ شكل االسطتجابات تنائيطة التطدريج ومتعطددة التطدريج،  النموذج الكشفي التدريجي العام:
 ,Roberts, Dongohue & Laughlin)مسافات تسمى عتبات الفصل لفئطات التطدريج  ةتفصل بني فئات التدريج املستخدم

2000). 
يقصططد بااصططائص السططيكومرتية وفططق النمططوذج الكشططفي التططدرجيي العططامل موقططع الفقططرة علططى متصططل السططمة السةةيكومترية: الخصةةا   

(Si)  ومتيزهطططططا(ai)  والعتبطططططات الفاصطططططلة(Tk)  بطططططني فئطططططات التطططططدريج املسطططططتخدمة باإلضطططططافة إىل الصطططططدق والثبطططططات(Roberts, 

Dongohue & Laughlin, 2000). 
ا معططامل الفقططرة املنبثقططة عططن النمططوذج الكشططفي التططدرجيي العططام، ويف هططذه الدراسططة متثلططت  وقططع الفقططرة علططى يقصططد مططالقةةيم التدريجيةةة: 

 .(Si)( Roberts, Dongohue & Laughlin, 2000)متصل االجتاه حنو الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب 
 محددات الدرا ة

درجيي العططططام الشططططتقاق القططططيم التدرجييططططة لفقططططرات املقيططططاس، وااصططططائص تقتصططططر الدراسططططة احلاليططططة يف اسططططتخدامها النمططططوذج الكشططططفي التطططط
 السيكومرتية لا  ا فيها دالالت الثبات والصدق.

 :وإجراءاتهامنهجية الدراسة 
 مجتمع الدرا ة وعينتها

ملططدارس احلكوميططة والعططاملني يف ا (ICDL)تكططون جمتمططع الدراسططة مططن مجيططع املعلمططني احلاصططلني علططى الرخصططة الدوليططة لقيططادة احلاسططوب 
( معلطططم ومعلمطططة حسطططب سطططجالت املديريطططة. وقطططد 1121والبطططالد عطططددهم ) 1111/ 1112التابعطططة  افاطططة عجلطططون للعطططام الدراسطططي 
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( معلمططاً ومعلمططة اختططريوا بالطريقططة العشططوائية، وكانططت العينططة مططذا احلجططم ألن دقططة التقططديرات ملعططامل 0011تكونططت عينططة الدراسططة مططن )
 .(Roberts, Dongohue & Laughlin, 2002)( فردا 101ما كان عدد أفراد العينة يزيد على )النموذج تزداد كل

 أداة الدراسة
 مت بناء أداة الدراسة وفق ااطوات التاليةل

ياسطا ة االجتاه حنو الرخصطة الدوليطة لقيطادة احلاسطوب يعطد حتديطد مفهطوم االجتطاه حنطو املوضطوع املطراد قنيحتديد مفهوم وب الخطوس األولى:
(. تيطططا ينسطططجم مطططع التعريفطططات املتعطططددة لالجتطططاه وهطططو أنطططا حالطططة مطططن 0393خططططوة أساسطططية يف بنطططاء مقيطططاس االجتاهطططات )االيلطططي، 

االسطططتعداد العقلطططي والعصطططل الطططم تتبلطططور علطططى شطططكل مشطططاعر وإدراكطططات توبطططا سطططلو  الفطططرد حنطططو املواقطططج واألشطططياء الطططم يتعطططر  هلطططا 
(Anderson, 1985; Fishbein & Ajzen, 1975; Rokeach, 1968 وقطد مت حتديطد مفهطوم االجتاهطات حنطو الرخصطة .)

الدوليطططة لقيطططادة احلاسطططوب حتديطططدا واضطططحا ميكطططن قياسطططا، وذلطططك باالسطططتفادة مطططن األدب الناطططري ملفهطططوم االجتطططاه الطططذي تناولطططا كثطططري مطططن 
(  Shrigley, 1983; Shrigley & Kobballa, 1984؛ 0393املهتمططني يف قيططاس االجتاهططات وتطططوير أدواحنططا )االيلططي، 

دب الناططري الططذي وضططعا مصططممو أدوات قيططاس االجتاهططات حنططو احلاسططوب، ومططن بعططا الدراسططات الططم ألكططذلك مت االسططتفادة مططن ا
 Christensen & Knezek, 1996; Palaigeorgiou, Siozos, Konstantkis)تناولت استخدام احلاسوب يف التعليم 

& Tosoukalas, 2005كططن الباحططا مططن الوصططول إىل تعريططج االجتططاه حنططو الرخصططة الدوليططة متالعتمططاد علططى تلططك املصططادر (. وبا
لقيادة احلاسوب، بعنا جمموعة مشاعر، وأفكاره، وءراء، وإدراكات املعلم للمااهر والعناصر املتعلقطة بالرخصطة الدوليطة لقيطادة احلاسطوب 

ع املواقططج الططم تسططتثري هططذه االسططتجابة. وإبرائيططا يعططرف االجتططاه حنططو الرخصططة الططم تكططون ذات تططعتري تططوبيهي يف اسططتجابة املعلططم دميطط
ة علططى فقططرات املقيططاس املتحططررة مططن خصططائص يططااللفالدوليططة لقيططادة احلاسططوب  وقططع املعلططم علططى متصططل السططمة مططن خططالل اسططتجابتا 

 األفراد.
 اد التاليةلوقد خلص الباحا إىل حتديد بنية االجتاهات حنو الرخصة الدولية باألبع

 الفائدة والقيمة الرتبوية للرخصة الدولية لقيادة احلاسوب. -

 الثقة واالهتمام بالرخصة الدولية لقيادة احلاسوب. -

 التوتر وااوف من الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب. -

 صيااة فقرات املقياسالخطوس الثانية: 
( فقططرة بصططورة أوليططة 41اططري املتعلططق باالجتاهططات وقياسططها، مت صططيااة )يف ضططوء مططا ورد يف ااطططوة األوىل، وباالعتمططاد علططى األدب الن

تغططي كطل األبعطاد والعناصطر املتعلقطة بالرخصطة الدوليطة لقيطادة احلاسططوب تيطا تكطون  جموعهطا نطوع االجتطاه السطلل أو اإلجيطايب وقوتططا، 
تعطم عططن ردود فعطل املعلطم سططلباً أو  نة انفعاليطةبطعن حتمططل كطل فقطرة شططح مدربطة وفطق سطلم ليكططرت الربطاعي، وروعطي يف صططيااة الفقطرات

 واملشهورة يف أدبيات قياس االجتاهات. (Edward,1957)إجيابا، وا كات الم أشار إليها إدوارد 
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( معلمططا ومعلمططة عططن 91مكونططة مططن )وجتططدر اإلشططارة كططذلك إىل أنططا قططد مت صططيااة بعططا هططذه الفقططرات باالسططتفادة مططن إبابططات عينططة 
اسطاحنا علططى حطة لتقصططي اسراء املختلفطة واألفكطار املتعلقططة بالرخصطة الدوليطة لقيططادة احلاسطوب، استطار اإلجيابيططة والسطلبية وانعكأسطئلة مفتو 

اء املرتتبططة عليهططا. وباالعتمططاد علططى خططمة الباحططا الطويلططة يف جمططال اإلشططراف علططى احلاسططوب وتفعيلططا يف الغرفططة بططعألالعمليططة الرتبويططة وا
راً سططابقاً ملركططز فحططص الرخصططة الدوليططة لقيططادة احلاسططوب يف فافاططة عجلططون، حيططا كططان يططتم تسططجيل املالحاططات الصططفية بصططفتا مططدي

حيانطاً أبلسطات االختبطارات، ممطا كطان يطؤدي واملناقشات واسراء املختلفة املتعلقة  وضوع الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب أتنطاء انعقطاد 
حنطو الرخصطة  -الباحطا علطميف حطدود –ومعار ، ونار لندرة توافر مقطاييس اجتاهطات عربيطة  إىل  هور وبهات نار لتلفة بني مؤيد

 الدولية لقيادة احلاسوب كانت معام هذه الفقرات من إنتاج الباحا.
هطططل االختصططاص يف العلطططوم الرتبويططة والنفسطططية أ( فكمطططا مططن 11( فقططرة علططى )41مطططن )وقططد مت عططر  املقيطططاس بصططورتا األوليطططة املكططون 

حلاسوب، حيطا صلطب إلطيهم حتكطيم املقيطاس مطن حيطا مطدا انتمطاء الفقطرة لبعطدها ومطدا دقطة وسطالمة صطيااتها اللغويطة، باإلضطافة وا
إىل حتديد نوع الفقرة )موببة أو سالبة( وإضافة أية فقرات أو اقرتاحات يروهنطا مناسطبة بعطد تزويطدهم بنسطة خاصطة ألاطرا  التحكطيم. 

نسطططة التحكطططيم، وبنطططاء علطططى اقرتاحطططات ومالحاطططات ا كمطططني حطططول فقطططرات املقيطططاس، مت تعطططديل  ( نسطططخة مطططن03وقطططد مت اسطططرتباع )
الفقطططرات يف ضطططوء مالحاطططاحنم وحطططذف فقطططرتني مطططن املقيطططاس التفطططاقهم علطططى أن فتطططوا الفقطططرتني عبطططارة عطططن حقطططائق، واعتمطططدت مجيطططع 

 ( فقرة.40ونا من )الفقرات الم أمجع عليها ا كمون وبذلك أصبا املقياس بصورتا األولية مك
 جتريب فقرات املقياس الخطوس الثالثة:

( معلمطا ومعلمطة مطن خطارج 11بعد أن مت إعداد الصورة األولية للمقيطاس قطام الباحطا بتطبيطق األداة علطى عينطة اسطتطالعية مؤلفطة مطن )
استجاباحنم، وأكد هلطم ضطرورة ادديطة حيا بني هلم الباحا أيية عينة الدراسة وهم حاصلون على الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب، 

يف اإلبابة وصلب منهم إبداء مالحااحنم واقرتاحاحنم حول اية فقرة من الفقطرات وفطق منطوذج خطاص مت  تزويطدهم بطا. وقطد مت اسطرتباع 
قططرات الططم حيططا مت تفريططد اسطتجاباحنم ومالحاططاحنم. وعلطى ضططوء ذلططك مت تعطديل الف ( نسطخة مططن النمطاذج الططم اودت مططا العينطة،21)

(. وبذلك أصبا املقياس بصطورتا األوليطة مكونطا %31أبديت حوهلا املالحاات وحذفت فقرة، كانت نسبة املوافقني عليها أكثر من )
ونبططا  ر ( فقططرة نصططفها موبططب واسخططر سططالب. ومت كططذلك حسططاب قيمططة معامططل تبططات االتسططاق الططداخلي باسططتخدام معادلططة ك44مططن )
(a)( وهي عالية بدا.1930، حيا بلغت قيمتا ) 

تطبيطق املقيطاس علطى عينطة الدراسطة والتحقطق مطن فطر  أحاديطة البعطد يفطرت  النمطوذج الكشطفي التطدرجيي العطام وبطود الخطوس الرابعةة: 
مسة أو قدرة واحدة تفسر إدراكات ومشاعر وءراء املعلم يف املقياس وهو ما يطلق عليا فر  أحاديطة البعطد. وللتحقطق مطن هطذا الفطر  

( معلطططم ومعلمطططة حاصطططلني علطططى الرخصطططة الدوليطططة لقيطططادة احلاسطططوب. ومت إبطططراء 0011املقيطططاس علطططى عينطططة الدراسطططة املؤلفطططة مطططن )صبطططق 
. (Principle Components)للبيانططططات باسططططتخدام صريقططططة املكونططططات الرئيسططططة  (Factor Analysis)العططططاملي  التحليططططل

( موضطحا بيانيطا قيمطة ادطذر الكطامن للعوامطل املختلفطة يف 0الشكل رقم )الذي ياهر يف  (Scree Test)وباستخدام الفحص البياظ 
   املقياس.
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 (0الشكل رقم )
 الر م البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المختلفة في القياس

متقاربططة، ممططا يعططد  لمقارنططة بالعامططل الثططاظ وقيمططة بططاقي العوامطط ةادططذر الكططامن للعامططل األول كبططري  ( بططعن قيمططة0يتضططا مططن الشططكل رقططم )
 .(Hattie, 1984))مسة واحدة سائدة(  امؤشرا إىل أن املقياس يقيس بعدا سائد

 المعالجة اإلحصا ية
( معلمطا ومعلمطة يف ملطج 0134مت تفريد استجابات املعلمني عن فقرات املقيطاس الطم مت احلصطول عليهطا مطن املعلمطني البطالد عطددهم )

، 1، معططار  9، موافطق 4حيطا أعطيطت التططدرجيات األربعطة الطدربات التاليطةل )موافطق بشطدة  خطاص وفقطاً لتطدريج ليكطرت الربطاعي،
( دون أن تعكس الفقرات السالبة  ا يتوافق مطع النمطوذج الكشطفي التطدرجيي العام.وقطد اسطتند الباحطا إىل اسطتخدام 0معار  بشدة 

لططم تناولططت أتططر عططدد فئططات التططدريج علططى ااصططائص السططيكومرتية التططدريج الربططاعي يف بنططاء املقيططاس بنططاًء علططى نتططائج بعططا الدراسططات ا
الوسططى )اطري متعكطد(  للمقياس، والم أشارت إىل أن ااصائص السيكومرتية للمقياس ال تتعتر بعدد فئات التطدريج، وأن إضطافة الفئطة

 (.Chang, 1994; Guy& Norvell, 1977؛  1112ال تؤتر على خصائص املقياس )الشريج
عططن  اإلبابططة إلبططراء التحلططيالت اإلحصططائية مططن أبططل SPSS( وبرنططامج GGUM2004) (Roberts, 2004)برنططامج اسططتخدم 

 -أسئلة الدراسة، وذلك من خالل استخدام التقنيات اإلحصائية التاليةل
 استخدام التحليل العاملي للتحقق من افرتا  أحادية البعد للمقياس. -

 رة والبعد الذي تنتمي إليا، وتقدير معامل الثبات باستخدام كرونبا  الفا.إجياد معامالت ارتباط بريسون بني الفق -

لتقطدير معطامل الفقطرات، وحسطاب  (Marginal Maximum Likelihood)استخدام دالة األربحية القصوا اهلامشطية  -
 .2X من أبل رسم منح  مطابقة الفقرة، باإلضافة إىل إحصائي املطابقة الكلية 2Gقيم إحصائي املطابقة 

للحكطم  2Xلتقطدير معطامل األفطراد، وحسطاب اإلحصطائي  (Expected Posterior)البعدي املتوقطع  استخدام صريقة التوايع -
 على دربة مطابقة استجابات األفراد لتوقعات النموذج، وحساب معامل الفصل ل فراد.

 تقدير دالة املعلومات للفقرات وللمقياس ككل. -
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 عرض النتائج ومناقشتها
 تا ج السؤال األول ومناقشتهاعرض ن

لإلبابطططة عطططن السطططؤال األول الطططذي نصطططا جيمطططا القطططيم التدرجييطططة لكطططل فقطططرة مطططن فقطططرات املقيطططاس املنبثقطططة مطططن اسطططتخدام النمطططوذج الكشطططج 
وموقطع  Siجي وللتحقق من مطابقطة البيانطات مطع النمطوذج بشطكل عطام، مت حسطاب الفطرق بطني معلمطة الفقطرة (GGUM) العام التدرجيي

( جمموعطة متجانسطة حسطب الوسطط احلسطايب للطدربات املالحاطة واملتوقعطة وباالعتمطاد علطى 011وقسمت هذه الفطروق إىل ) jøد الفر 
( ممطا يعطد مؤشطرا علطى 1910كطم مطن القيمطة االحتماليطة )أ( وهطي 1911غت قيمة االحتمطال لطا )والم بل 2Xإحصائي املطابقة الكلية 

نمطوذج. وتعطد هطذه ااططوة أساسططية يف بنطاء املقيطاس وفطق ناريطة االسطتجابة للفقطرة ويف التحقطق مططن دربطة مطابقطة البيانطات ومالءمتهطا لل
 (.Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991مدا مطابقة البيانات للنموذج املختار )

شطططفي التطططدرجيي العطططام، مت بطططل اشطططتقاق معطططامل الفقطططرات املنبثقطططة عطططن النمطططوذج الكأيانطططات للنمطططوذج، ومطططن وبعطططد التحقطططق مطططن مطابقطططة الب
اإلحصطططططائي  2G( وحسطططططاب قطططططيم Marginal Maximim Likelihood)اسططططتخدام دالطططططة األربحيطططططة القصطططططوا اهلامشططططية 

(Likelihood ratiochi square)  السطتجابات ا موعطات الطم مت حتديطدها مطن قبطل الباحطا  املالحط ملطابقطة الوسطط احلسطايب
( مططع الوسططط احلسططاب املتوقططع لكططل جمموعططة مططن ا موعططات ا ططددة jøيم قططدرة الفططرد )قطط حسططب  متجانسططة( جمموعططات 01وعططددها )

وعطدد ا موعطات الطم مت حتديطدها تعطد  ثابطة القيمطة االفرتاضطية الطم . (Item Fit Plot)وذلك من أبطل رسطم منحط  مطابقطة الفقطرة 
( تقططديرات معططامل الفقططرات باسططتخدام دالطططة 0رقططم ). ويلخططص ادططدول (Roberts, 2004)يسططتخدمها المنططامج لغايططات التحليططل 

، ويعطططد هطططذا اإلحصطططائي مطططن أهطططم 2Gاألربحيطططة القصطططوا اهلامشطططية الناجتطططة مطططن النمطططوذج الكشطططفي التطططدرجيي العطططام وقطططيم اإلحصطططائي 
 .X)2(ا كات املستخدمة للحكم على دربة مطابقة توقعات النموذج للتكرارات املالحاة وهو نفسا مربع كاي 

 (0ل رقم )الجدو 
با تخدام  2Gتقديرات معالم الفقرات لمقياس االتجاهات نحو الرخصة الدولية لقيادس الحا و ، وقيم إحصا ي المطابقة 

 i النموذج الكشفي التدريجي العام مرتبة تصاعديا حسب قيم 
قيمة 
 االحتمال

درجات 
 الحرية

2G SE 1التمييز  العتبات الفاصلة  موقع
 iالفقرس 

رقم 
 i4T i3T i2T i1T قرسالف

1910 14 92999 1931 1921- 0929- 1914- 19111 1913 1911- 1 
×19112 11 49903 1929 0941- 1999- 0921- 19111 1920 1904- 11 

1909 14 90911 1909 1929- 1991- 0941- 19111 1990 1904- 9 
1913 14 99904 1909 1919- 1919- 0990- 19111 1931 0931- 2 
1939 14 04911 1901 1929- 1901- 0904- 19111 1931 0993- 14 
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قيمة 
 االحتمال

درجات 
 الحرية

2G SE 1التمييز  العتبات الفاصلة  موقع
 iالفقرس 

رقم 
 i4T i3T i2T i1T قرسالف

1913 14 11991 1913 1994- 1929- 0904- 19111 1930 0911- 9 
1900 11 92999 1900 1911- 1929- 0904- 19111 1992 0929- 19 
1941 10 10921 1911 1909- 1920- 0991- 19111 0903 0921 10 
1924 11 19913 1919 1901- 0911- 1900- 19111 1990 0941- 3 
1914 11 90910 1919 1902- 1939- 1910- 19111 1999 0990- 13 

*191111 91 20914 1901 1921- 1919- 0991- 19111 1924 0919 01 
1999 91 10909 1919 1992- 1992- 1914- 19111 1991 0901- 04 
1910 11 93911 1911 1929- 1909- 0902- 19111 1991 0900- 91 
1931 91 01941 1911 1901- 1919- 1990- 19111 1991 0910- 94 
1914 11 90999 1914 1901- 1921- 0921- 19111 0912 1931- 00 
1913 11 11910 1910 1949- 1924- 0900- 19111 1939 1913- 91 
1949 91 13921 1910 1919- 1991- 1901- 19111 1990 1903- 01 
1939 91 02942 1912 1990- 1929- 0991- 19111 1921 1902- 09 
1901 91 13941 1914 1919- 1910- 0934- 19111 0911 1949- 99 
1902 91 19919 1912 1990- 1911- 0909- 19111 1902 1999- 40 
1912 91 41912 1919 1921- 1992- 1912- 19111 0911 1910- 41 

*19112 11 49929 1919 1914- 1931- 1901- 19111 0912 1911- 10 
1943 91 13921 1910 1910- 1939- 0991- 19111 1921 1914 12 
1900 91 93913 1914 1901- 0919- 0939- 19111 0911 1912 0 
1919 91 19993 1914 1942- 1992- 0921- 19111 1932 1991 11 
1990 91 91944 1914 1909- 1901- 0904- 19111 1999 1911 91 
1901 91 93919 1919 1940- 1913- 0902- 19111 0913 1940 4 
1991 91 11944 1912 1921- 1994- 1911- 19111 1910 1941 0 
1901 91 13914 1911 1911- 1912- 0923- 19111 1923 1929 90 
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قيمة 
 االحتمال

درجات 
 الحرية

2G SE 1التمييز  العتبات الفاصلة  موقع
 iالفقرس 

رقم 
 i4T i3T i2T i1T قرسالف

1929 11 19919 1910 1909- 1943- 0920- 19111 1939 1991 1 
1931 11 01910 1910 1942- 1943- 0911- 19111 0911 1994 99 
1931 11 04924 1911 1994- 1910- 1910- 19111 0910 0910 01 
1939 11 02930 1919 1911- 1911- 0931- 19111 1939 0999 90 
1990 11 11943 1913 1943- 0909- 0920- 19111 1931 0999 00 
1901 14 19911 1919 1999 1990- 0994- 19111 0999 0941 09 

*19111 11 41901 1913 1921- 0914- 0914- 19111 0910 0949 92 
1934 14 04944 1911 1904- 1993- 0912- 19111 0999 0949 93 
1919 14 19924 1913 1993- 1929 0904 19111 0910 0901 02 
1901 10 11910 1913 1943- 1910- 0922- 19111 0911 0910 41 

*19114 09 91920 1900 1919- 1931- 0993- 19111 0999 0999 03 
1991 14 02991 1903 1901- 1921- 0994- 19111 1991 1914 49 
1910 11 10910 1911 1914- 1929- 0909- 19111 1920 1904 11 
1910 14 92943 1912 1931- 1923- 0920- 19111 1910 1991 19 
1903 14 13913 1994 1944 1939- 1911- 19111 1911 1999 44 

   1910دال إحصائيا عند مستوا الداللة * 
( جمموعطات مت حتديطدها مطن قبطل الباحطا 01تعين عدد ا موعطات املتطابقطة مطن أصطل ) (H)حيا  (HC)دربات احلرية عبارة عن 

 (.4(، ألن عدد فئات التدريج املستخدمة للمقياس احلايل يساوي )9هو عدد فئات التدريج ناقص واحد ويساوي ) Cوالرمز 
والطم تعكطس الشطحنة االنفعاليطة الطم حتملهطا الفقطرة واملشطتقة مطن  (i)(، بعن تقديرات معامل الفقرات 0اهر النتائج يف اددول رقم )ت

 مرتبطططة مطططن االجتطططاه السطططالب إىل االجتطططاه املوبطططب، وأن قطططيم ااططططع املعيطططاري  1999و  -1911تراوحطططت بطططني  (GGUM)النمطططوذج 

. وللحكططم علططى دربططة مطابقططة الفقططرة لتوقعططات النمططوذج، 1931و  1919ت املقيططاس تراوحططت بططني لكططل فقططرة مططن فقططرا (SE)للقيططاس
( فقطرات اطري متطابقطة مطع توقعطات النمطوذج، إذ توبطد فطروق 0( وبطود )0، يتضطا مطن ادطدول رقطم )2Gوباالعتماد علطى اإلحصطائي 

 إحصائيةذات داللة 
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(1910 بني التقديرات املالحاطة والتقطديرات املت ) وقعطة. وياهطر ذلطك مطن خطالل منحط  مطابقطة الفقطرة(Item Fit Plot)  الطذي
أفضطل أداة للحكطم علطى دربطة مطابقطة الفقطرات للنمطوذج وانتقطاء الفقطرات اديطدة. فعلطى سطبيل  (Roberts, 2004)اعتطمه روبطرتس 

اطري متطابقطة مطع النمطوذج  01ذج. الفقرة مع النمو  01، 01( منحنيني توضيحني لدربة مطابقة الفقرتني 1املثال ياهر الشكل رقم )
 متطابقة مع النموذج. 01والفقرة 

( والطططم متثطططل الوسطططط احلسطططايب لالسطططتجابات ●ابتعطططاد النقطططاط ) 01(، يتضطططا مطططن منحططط  مطابقطططة الفقطططرة 1وبطططالنار إىل الشطططكل رقطططم )
ثططل الوسططط احلسططايب املتوقططع لكططل جمموعططة. املالحاططة علططى الفقططرة لكططل جمموعططة مططن ا موعططات الططم حططددت عططن ااططط املتصططل الططذي مي

فمثل هذه الفقرة ال تنسجم مع توقعات النمطوذج وتسطقط لغايطات التطدريج النهطائي. علطى عكطس ذلطك إذ مت نارنطا إىل منحط  مطابقطة 
 ( بشكل ملحوظ من ااط املتصل لتوقعات النموذج.●فسيتضا اقرتاب النقاط ) 01الفقرة 

، ويفططرت  المنططامج التوايططع Expected Posterior)( باسططتخدام صريقططة التوايططع البعططدي املتوقططع )j )كمططا مت تقططدمي معططامل األفططراد 
وقططد حسططب الوسططط احلسططايب ، 9914 -9901مسططبقاً. تبططني مططن نتططائج التحليططل أن قططيم معططامل األفططراد تراوحططت بططني  الطبيعططي لقططيم 

املثطايل الطذي يفرتضطا النمطوذج.  على الرتتيب وهي قريبة مطن الوضطع( 19110، 1932حيا كانت قيمها ) واالحنراف املعياري لقيم 
(. وقطد تبطني  1910 سطتوا داللطة ) 2X (2X )Personوللحكم علطى دربطة مطابقطة اسطتجابات األفطراد مت اسطتخدام اإلحصطائي 

روق ذات داللطة إحصططائية ( معلمططا مل تتططابق اسططتجاباحنم مطع توقعطات النمططوذج، حيطا كانططت هنالطك فطط31مطن نتطائج التحليططل وبطود )
هلطؤالء األفططراد أقططل مططن  2X( بططني اسططتجاباحنم املالحاطة واملتوقعططة وكانططت قطيم االحتمططال لإلحصططائي   1910عنطد مسططتوا الداللططة )

(19111.) 

 

 
 الر م البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المختلفة في المقياس :(9الشكل رقم )
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 شتهاعرض نتا ج السؤال الثاني ومناق
لإلبابططة عططن السططؤال الثططاظ الططذي نصططا جيمططا ااصططائص السططيكومرتية لفقططرات املتحططررة مططن األفططراد بصططورتا النهائيططةجي وبعططد التحقططق مططن 
دربطة مطابقططة البيانططات لتوقعططات النمططوذج باالعتمطاد علططى فكططات املطابقططة الططم يعتمطدها النمططوذج. مت اسططتبعاد الفقططرات الططم مل تتوافططق 

واألفططراد الططذين مل تتوافططق اسططتجاباحنم مططع النمططوذج. وأعيططد التحليططل مططرة  (GGUM)نمططوذج الكشططفي التططدرجيي العططام مططع توقعططات ال
( فقطططرة باسطططتخدام النمطططوذج الكشطططفي التطططدرجيي العطططام. ويلخطططص 93أخطططرا مطططن أبطططل تطططدريج املقيطططاس يف صطططورتا النهائيطططة املؤلطططج مطططن )

مرتبطة تصطاعديا حسطب  2Gوقطيم إحصطائي املطابقطة  )SE) Tk ,i, i ,من األفطراد  ( تقديرات معامل الفقرات املتحررة1اددول رقم )
 .iقيم 

 (9الجدول رقم )
 مرتبة تصاعديا حسب قيم موقع الفقرس 2Gتقديرات معالم الفقرات المتحررس من الفقرات واألفراد وقيم إحصا ي المطابقة 

قيمة 
 االحتمال

درجات 
 الحرية

2G SE مييز الت العتبات الفاصلة
1 

موقع 
 iالفقرس 

رقم 
 i4T i3T i2T i1T الفقرس

1901 09 01914 1993 1992- 0919- 0990- 19111 0911 1941- 1 
1901 09 02991 1909 1942- 1901- 0909- 19111 0919 1901- 9 
1941 10 11991 1900 1901- 1990- 0991- 19111 0919 0931- 2 
1902 10 11949 1919 1901- 1901- 0943- 19111 0902 0919- 14 
1902 14 91920 1900 1921- 1912- 0921- 19111 1930 0911- 19 
1941 10 11991 1911 1922- 1910- 0909- 19111 0911 0920- 9 
1900 10 03909 1912 1904- 1923- 0910- 19111 0991 0924- 10 
1919 11 11904 1919 1900- 0919- 1903- 19111 1993 0940- 3 
1902 11 10999 1919 1921- 1934- 1911- 19111 1930 0994- 13 
1933 91 04992 1913 1931- 1939- 1991- 19111 1991 0919- 04 
1901 11 12990 1911 1909- 1924- 0901- 19111 1991 0901- 11 
1930 91 09924 1911 1949- 1992- 1991- 19111 1994 1933- 94 
1923 11 11931 1914 1901- 1929- 0921- 19111 0912 1930- 00 
1910 11 11901 1914 1992- 1923- 0929- 19111 0914 1919 91 
1933 91 09911 1911 1992- 1929- 0902- 19111 1901 1902 09 
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قيمة 
 االحتمال

درجات 
 الحرية

2G SE مييز الت العتبات الفاصلة
1 

موقع 
 iالفقرس 

رقم 
 i4T i3T i2T i1T الفقرس

1903 91 92943 1910 1929- 1993- 1903- 19111 1990 1902 01 
1992 91 91912 1914 1910- 1993- 1919- 19111 0911 1940 99 
1912 91 14919 1912 1990- 1990- 0909- 19111 1900 1991 40 
1912 91 49910 1919 1924- 1933- 1902- 19111 0900 1919 41 
1902 91 91920 1910 1903- 0911- 0909- 19111 1914 1901 12 
1904 91 99940 1914 1942- 0904- 1911- 19111 0910 1919 0 
1930 91 11902 1919 1940- 1931- 0912- 19111 0912 1992 11 
1910 91 94912 1914 1901- 1911- 0913- 19111 1934 1942 91 
1990 91 91913 1910 1991- 1922- 0991- 19111 1991 1929 4 
1912 91 94929 1912 1999- 1993- 0994- 19111 1913 1923 90 
1924 91 12919 1911 1909- 1931- 0931- 19111 1911 1991 0 
1910 11 10920 1910 1900- 1929- 0990- 19111 0911 1930 1 
1930 11 02912 1911 1901- 1911- 0991- 19111 1934 0900 99 
1943 14 19991 1910 1911- 1930- 1901- 19111 0912 0903 01 
1902 11 94993 1912 1924- 1999- 0934- 19111 0914 0910 90 
1993 11 09900 1913 1941- 0911- 0920- 19111 1931 0941 00 
1920 14 10944 1911 1911- 1993- 0993- 19111 0991 0940 09 
1921 10 09943 1911 1909- 1991- 0919- 19111 0993 0909 93 
1903 10 09923 1913 1909- 1923- 0903- 19111 0910 0924 02 
1939 14 01941 1901 1919- 1912- 0911- 19111 1990 0919 41 
1911 10 01904 1902 1919- 1911- 0940- 19111 1934 1910 49 
1992 10 11923 1912 1901- 1913- 0923- 19111 1930 1910 19 
1990 14 01919 1911 1993- 1990- 0929- 19111 1912 1910 11 
1949 14 14921 1913 1991- 1934- 1914- 19111 1913 1999 44 
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( جمموعططات مت حتديططدها مططن قبططل الباحططا 01تعططين عططدد ا موعططات املتطابقططة مططن أصططل ) Hحيططا  (HC)ة عططن دربططات احلريططة عبططار 
 (.4(، ألن عدد فئات التدريج املستخدمة للمقياس احلايل تساوي )9هو عدد فئات التدريج ناقص واحد ويساوي ) Cوالرمز 

بعططد حططذف األفططراد اططري املطططابقني، والفقططرات اططري املطابقططة.  iقططرات ( أن قططيم معططامل الف1يتضططا مططن النتططائج الططواردة يف ادططدول رقططم )
بشطططكل منطططتام ومرتطططب  Tkوتشطططري النتطططائج كطططذلك إىل تعاقطططب قطططيم العتبطططات الفاصطططلة  لوبيطططت. 1991و  -1941تراوحطططت قيمهطططا بطططني 

قططيم التميططز دميططع الفقططرات.  ة مططعحيططا يبططدو ا فططا  قططيم التميططز هلططاتني الفقططرتني مقارنطط 40و  09دميططع الفقططرات باسططتثناء الفقططرتني 
 يتضا أن مجيع فقرات املقياس بصورتا النهائية باءت متطابقة مع النموذج. 2Gتفحص قيم مؤشر املطابقة بو 

وللوقططوف علططى مططدا صططدق النمططوذج يف حتقيقططا ملوضططوعية القيططاس والتحقططق مططن افرتاضططاتا وباالعتمططاد علططى النتططائج الططواردة يف ادططدول 
أشططارت النتططائج إىل حتقططق شططروط املوضططوعية يف مقيططاس اجتاهططات املعلمططني حنططو الرخصططة الدوليططة لقيططادة احلاسططوب مططن (، فقططد 1رقططم )

 خالل النقاط التاليةل
( أن قطيم معطامل الفقطرات )القطيم التدرجييطة للفقطرات( اططت متصطل السطمة بانتاطام مطن 1بينت النتائج الواردة يف ادطدول رقطم ) -

جتططاه املوبططب. ويبططدو هططذا االنتاططام واضططحا بططالنار إىل تططدريج الفقططرات املتحططررة مططن األفططراد، واألفططراد االجتططاه السططالب وحططىت اال
( حيا جتمعت الفقرات املوببة على الطرف األميطن والفقطرات السطالبة علطى 9املتحررين من الفقرات من خالل الشكل رقم )

، وهطططذه السطططمة هطططي 1991إىل  -1941البعطططد يف املطططدا  الططططرف األيسطططر. ممطططا يعطططين أن فقطططرات املقيطططاس تعطططرف مسطططة أحاديطططة
حتقطططق افطططرتا  أحاديطططة البعطططد يف املقيطططاس،   -مطططن م –اجتاهطططات املعلمطططني حنطططو الرخصطططة الدوليطططة لقيطططادة احلاسطططوب والطططذي يعطططين 

 الم يستند إليها النموذج. تكعحد االفرتاضا

 
 (3الشكل رقم )
 نحو الرخصة الدولية لقيادس الحا و مواقع الفقرات واألفراد على متصل  مة االتجاه 

 كانطتاملتحررة من األفراد   (Item Characteristic Curve)بينت نتائج التحليل أن مجيع منحنيات خصائص الفقرات  -
، وهطي بالتطاىل متوافقطة مطع متطلبطات النمطوذج تيطا تشطري الدربطة العاليطة إىل اقطرتاب موقطع (Nonmonotonic)ية ري اري وت

ا الفقططرة، ويعططد منحطط  خاصططية الفقططرة مططن املنحنيططات املهمططة يف تقيططيم شططكل االسططتجابة املسططتخدم يف الفقططرة، الفططرد مططن فتططو 
( بططططني العتبططططات الفاصططططلة لفئططططات التططططدريج ويعتمططططد املنحطططط  بططططعن يكططططون منبسطططططاً أو حططططاداً علططططى معلمططططة التمييططططز واملسططططافة )

كطان املنحط  حطادا، ممطا يعططين أن احتمطال دربطة املوافقطة علطى الفقططرة   املسطتخدمة يف املقيطاس، فكلمطا ااداد التميطز وقلطت املسططافة
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هطذه املنحنيطات يعططي منحط  خصطائص االختبطار . وجممطوع (Roberts, Dongohue & Laughlin, 2000) يطزداد
(Test Characteristic Curve)  الطذي مطن خاللطا ميكطن تقطدير الدربطة احلقيقيطة الكليطة املتوقعطة عنطد كطل مسطتوا مطن

 (.j ستويات القدرة )م

، وان ااططططع املعيطططاري 9910و  -1919بينطططت النتطططائج أن القطططيم التقديريطططة ملعطططامل األفطططراد املتحطططررة مطططن الفقطططرات تراوحطططت بطططني  -
( وتعد قيمة متدنية مما يشري إىل دقة حتديد مواقطع األفطراد علطى متصطل 1919للوسط احلسايب لتقديرات معامل األفراد قد بلد )

، 1939هططططات حنططططو الرخصططططة الدوليططططة لقيططططادة احلاسططططوب. وقططططد تواعططططت السططططمة بوسططططط حسططططايب واحنططططراف معيططططاري )مسططططة االجتا
النمططططوذج الكشططططفي التططططدرجيي العططططام، وبلغططططت قيمططططة الوسططططيط  ا( وهططططي بططططذلك قريبططططة مططططن الوضططططع املثططططايل الططططذي يفرتضطططط19111

 12والفقرة  41( تقع بني الفقرة 1919لتقديرات معامل األفراد )

تططائج إىل أن هنططا  اتسططاقا بططني االسططتجابات املالحاططة ل فططراد واالسططتجابات املتوقعططة مططن النمططوذج، باالعتمططاد علططى أشططارت الن -
حيططا بلغططت قيمططة االحتمططال لططا  Square)-(Likelihood Ratio Global Chi2Xإحصططائي املطابقططة الكليططةقيمططة 

أن هنالطك اتفاقطا بطني السطمة الطم تعطم عنهطا هطذه  (. ممطا يطدل علطى1910( وهي أكم مطن القيمطة احلربطة لالحتمطال )1939)
 الفقرات، ومع  هذا مطابقة الفقرات ملتطلبات النموذج؛ أي حتقق افرتا  أحادية البعد.

 اخلصائص السيكومرتية بصورته النهائية
 أواًل: دالالت الثبات

( فقطرة لتوقعطات 93س بصطورتا النهائيطة املؤلطج مطن )بعد التحقق من افرتاضطات النمطوذج الكشطفي التطدرجيي العطام ودربطة مطابقطة املقيطا
باسطتخدام املعادلطة (Separation  Index)النموذج، واحلصول على قيم معامل الفقطرات واألفطراد، مت حسطاب معامطل الفصطل ل فطراد 

ه القيمطة ( وتفسطر هطذ1939. وقطد بلغطت قيمطة معامطل الفصطل ل فطراد )(Roberts, Lin & Laughlin, 2001))تبطاين ااططع( 
. وتعطد هطذه القيمطة عاليطة، وتشطري إىل (Touloumtzogolu, 1999)بعهنا مكافئة ملعامل الثبات ا سوب وفق صريقة كرونبا  الفطا 

كافيطة ومتسططقة فيمطا بينهطا يف تعريططج مسطة االجتططاه حنطوا لرخصطة الدوليططة لقيطادة احلاسططوب، ويتحقطق ذلطك عنططدما حنصطل علططى أن الفقطرات  
(. كمطا مت تقطدير قيمطة معامطل تبطات االتسطاق الطداخلي 9متصل السمة، وهي بذلك متفقة مع نتيجة الشكل رقطم ) تدريج منتام على

وفطططق معادلطططة كرونبطططا  ألفطططا للمقيطططاس بصطططورتا النهائيطططة، بعطططد حطططذف الفقطططرات اطططري املطابقطططة للنمطططوذج واسطططتبعاد اسطططتجابات األفطططراد اطططري 
اد بشططكل مسططتقل. وقططد دلططت النتططائج علططى متتططع املقيططاس بدربططة عاليططة مططن االتسططاق املطابقططة لتوقعططات النمططوذج، ولكططل بعططد مططن األبعطط
( للمقيططاس ككططل، أمططا قططيم معططامالت كرونبططا  ألفططا  ططاالت املقيططاس فقططد بلغططت 1930الططداخلي، إذ بلغططت قيمططة معامططل كرونبططا  ألفططا )

ق الططداخلي للمقيططاس، وتعططد مؤشططرات مقبولططة ( علططى الرتتيططب وهططي قططيم عاليططة وأقططل مططن معامططل تبططات االتسططا1991، 1999، 1991)
 على متتع املقياس بدالالت اتساق داخلي عالية.

مططن املؤشططرات الططم يسططتدل منهططا معامططل الثبططات للمقيططاس يف  (Test Information Function)وتعطد دالططة املعلومططات للمقيططاس 
 ااططططع املعيطططاري للقيطططاس، ومطططن م فطططعن ايطططادة كميطططة الناريطططة احلديثطططة يف املقيطططاس، حيطططا يعمطططل منحططط  دالطططة املعلومطططات عكطططس منحططط 
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تطرتبط مطع تبطات  دالطة معلومطات املقيطاس إىل أن (Reeve, 2004)املعلومات يؤدي إىل نقصان ااططع املعيطاري للقيطاس. واشطار ريفطي 

فيتوقططع أنططا كلمططا اادت دالططة املعلومططات للمقيططاس عنططد مسططتوا معططني  ،املقيططاس مططن خططالل العالقططة التاليططة 
من القدرة ااد الثبات  عط  أنطا يقطل ااططع املعيطاري للقيطاس الطذي يتطيا الفرصطة لتقطدير ااططع املعيطاري عنطد كطل مسطتوا مطن مسطتويات 

 .(Hambleton &) Swaminathan, 1985القدرة ومعرفة مدا مساية كل فقرة يف حتديد دقة القياس 

أن دالطة املعلومطات للفقطرة فتلطج عطن دالطة املعلومطات يف  (Andrich, 1988)ويف سطياق اسطتخدام النمطاذج الكشطفية، بطني أنطدري  
النمطاذج الكشططفية  يف، أمططا )j)= iيططة تقطدم الفقططرة أكطم كميططة مطن املعلومطات عنططدما تكطون مكا النمطاذج الرتاكميطة، ففططي النمطاذج الرت 

ولذا فعن منح  دالة املعلومات للفقرة تنطائي املنطوال  تساوي صفراً، (i=j)فعن كمية املعلومات الم تقدمها الفقرة عند تلك النقطة 
( حططول تلطططك النقطططة. وقططد فسططر ذلطططك بططعن دالططة املعلومططات للفقطططرة عبططارة عططن عالقطططة (Bimodal and Symmetricومتماتططل 
 قطرب موقطع الفطرد مطن  ع  أن الفرد عندما يوافق على فقرة مطا، فطهن ذلطك يشطري إىل، )j)= i النسل للفرد والفقرة  للموقعاحتمالية 

موقططع الفقططرة دون إعطططاء معلومططات عططن اجتططاه الفططرد، وباألسططلوب نفسططا عنططدما يعططار  فقططرة مططا فهنططا يعططين ابتعططاده عططن الفقططرة إمططا مططن 
 األعلى أو من األسفل، وهي أيضا ال تعطي معلومات عن اجتاه الفرد، ففي كلتا احلالتني فهن الفقرة تقطدم معلومطات عطن املوقطع النسطل
 للفرد بالنسبة هلا، ويتحدد هذا املوقع النسل بالعتبات الفاصلة بني فئات التدريج املستخدمة، ولطذلك تفسطر دالطة املعلومطات للفقطرة  طا
تقدمططا مططن معلومططات عططن العتبططات الفاصططلة لفئططات التططدريج املسططتخدمة يف املقيططاس، ويف قططدرحنا التمييزيططة هلططذه العتبططات، وتعتمططد كميططة 

كانططت كميططة   iواادت  ( وعلططى قيمططة متييزهططا، فكلمططا قلططت الططم تقططدمها الفقططرة علططى املسططافة بططني العتبططات الفاصططلة )املعلومططات 
 املعلومات الم تقدمها الفقرة أعلى.

ويات القطدرة، فعلطى سطبيل املثطال مت اشتقاق دالة املعلومات للفقرات عند كل مستوا من مست (GGUM2004)وباستخدام برنامج 
 .0و  00( منح  دالة املعلومات للفقرتني 4لشكل رقم )هر ااي

عن العتبات الفاصلة لفئات التدريج أكطم مطن كميطة املعلومطات  00( أن كمية املعلومات الم تقدمها الفقرة 4يتضا من الشكل رقم )
( 0901بلغطت ) 00للفقطرة  لفاصطلة وأن املسطافة ا 0أعلطى مطن متييطز الفقطرة  00، حيا يتضا بعن متييطز الفقطرة 0الم تقدمها الفقرة 

( فطهن قطيم املسطافة بطني 1(. وباالعتمطاد علطى نتطائج ادطدول رقطم )0944حيطا بلغطت قيمتهطا ) 0وهي أقل من املسطافة الفاصطلة للفقطرة 
يطا ، ح0993و  1900بطني  مطا ومعطامالت متييزهطا كانطت 0914و  191العتبات الفاصلة للفقطرات املتحطررة مطن األفطراد تراوحطت بطني 

يتضططا أن املسططافة بططني العتبططات الفاصططلة متدنيططة وقططيم معططامالت التمييططز عاليططة، ممططا يشططري إىل دقططة الفقططرات يف قيططاس السططمة. وللحصططول 
عنططد أي مسططتوا مططن مسططتويات القططدرة وفططق  (Test Information Function)علططى مقططدار املعلومططات الناجتططة عططن املقيططاس 

( منحطط  0نططا يططتم مططن خططالل جتميططع منحنيططات الفقططرات فططوق بعضططها بعضططا. وياهططر الشططكل رقططم )النمططوذج الكشططفي التططدرجيي العططام فه
 دالة املعلومات ملقياس اجتاهات املعلمني حنو الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب يف صورتا النهائية.
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 (4الشكل رقم )

 1و  01منحنى دالة المعلومات للفقرتين 

 
 (1الشكل رقم )

 دالة المعلومات لمقياس اتجاهات المعلمين نحو الرخصة الدولية للحا و منحنى 
(، ويعطططي 19111( أن كميططة املعلومططات الططم يقططدمها املقيططاس تكططون أكططم مططا ميكططن عنططد مسططتوا القططدرة )0يتضططا مططن الشططكل رقططم )

مططع تنططاقص كميططة املعلومططات عنططد القططيم (. و 0( و )-0املقيططاس كميططة معلومططات أكثططر عنططد األفططراد الططذين تنحصططر اجتاهططاحنم مططا بططني )
املتطرفة إال أن املقياس يزودنا  علومات عطن ذوا االجتاهطات املتطرفطة. وبالتطايل تعطد ميطزة للنمطوذج يف الكشطج عطن االجتاهطات املتطرفطة 

 على عكس النماذج الرتاكمية الم تكون فيها كمية املعلومات عند األصراف قليلة وقريبة من الصفر.
 صدق المقياس ثانياً:

حد مناذج نارية االستجابة للفقرة يف تطوير املقاييس النفسية والرتبوية، جيب توفري أدلطة علطى صطدق املقيطاس، حيطا ال أ معند استخدا
يعطططين مطابقطططة البيانطططات لتوقعطططات النمطططوذج املسطططتخدم يف تططططوير املقيطططاس تطططوفر صطططدق املقيطططاس، فمطابقطططة البيانطططات مطططن خطططالل فكطططات 
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 ,Hambleton & Swaminathan)عطين أن فقطرات املقيطاس تقطيس مسطة عامطة دون تقطدمي دليطل علطى صطدق الفقطرات املطابقطة ت

1985). 
باسطتخدام عطدد مطن ( (Construct Validityشهر األدلة الم ميكن أن يهطتم مطا مططور املقيطاس الصطدق التكطويين أو البنطائي أومن 

. لططذا فقططد مت االهتمططام بتططوفري أدلططة (Cronbach, 1971)ملنطقططي والطططرق التجريبيططة األسططاليب أشططهرها الطططرق االرتباصيططة والتحليططل ا
علطططى صطططدق مقيطططاس اجتاهطططات املعلمطططني حنطططو الرخصطططة الدوليطططة لقيطططادة احلاسطططوب مطططن خطططالل إبطططراءات الصطططدق املنطقطططي، واألسطططاليب 

 االرتباصية.
دواحنططا وصططيااة أملفهططوم االجتاهططات، وكيفيططة بنططاء  ار الناططريوفيمططا يتعلططق بالصططدق املنطقططي فقططد مت التحقططق منططا مططن خططالل مرابعططة اإلصطط

فقراحنا. وقد مت االستفادة من ذلك اإلصار يف حتديد مفهوم االجتاه حنو الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب، والعناصر املكونطة لطا وصطيااة 
 فقرات املقياس، وفق ا كات املعتمدة يف صيااة فقرات االجتاه وحتكيمها.

نسططبة ل سططاليب االرتباصيططة الططم اسططتخدمت يف إبططراءات التحقططق مططن صططدق املقيططاس، فقططد مت إجيططاد قططيم معططامالت االرتبططاط بططني أمططا بال
 الدربة على الفقرة والدربة على املقياس من بهة وبينها وبني البعد الذي تنتمي إليا من بهة أخرا.

الطذي تنتمطي إليطا، وبطني الدربطة الكليطة علطى  دلفقطرة والدربطة علطى البعط( معامالت االرتباط بطني الدربطة علطى ا9ويوضا اددول رقم )
 للفقرة املنبثقة عن النموذج الكشفي التدرجيي العام.)i(املقياس والقيمة التدرجيية 

 (9اددول رقم )
ملقياس والقيمة التدرجيية معامالت االرتباط بني الدربة على الفقرة والدربة على البعد الذي تنتمي إليا وبني الدربة الكلية على ا

(i) للفقرة املشتقة من النموذج 

بعد
ال

 

رقم 
 الفقرة

القيمة  نص الفقرة
التدرجيية 
 iللفقرة 

معامل ارتباط 
الدربة مع 
 البعد

معامل ارتباط 
الدربة مع 
 املقياس

دة 
لقيا
لية 
لدو
صة ا

لرخ
ية ل
رتبو
ة ال
قيم
 وال
ئدة
الفا

وب
حلاس

ا
 

ب ضطططرورة ملحطططة للطططتعلم املبطططين علطططى االقتصطططاد الرخصطططة الدوليطططة لقيطططادة احلاسطططو  0
 املعريف

1919 **1992 **1919 

 1909** 1920** -1901 األموال الم تصرف على برامج الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب أموال ضائعة. 1
 1949** 1900** 1929 أصيد الدعوة للحصول على الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب. 9
لتعليمطططططي بعطططططد أن حصطططططلت علطططططى الرخصطططططة الدوليطططططة لقيطططططادة حسطططططنت أسطططططلويب ا 4

 احلاسوب
1991 **1904 **1942 

أكسططبتين الرخصططة الدوليططة لقيططادة احلاسططوب مهططارات البحططا اسيل عططن املعرفططة  0
 (االنرتنتباستخدام الشبكة العنكبوتية )

0903 **1922 **1920 

 1920** 1924** 0941لدوليطططة لقيطططادة مواكبطططة العصطططر هطططو مطططا جيعلطططين أسطططعى للحصطططول علطططى الرخصطططة ا 2
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رقم 
 الفقرة

القيمة  نص الفقرة
التدرجيية 
 iللفقرة 

معامل ارتباط 
الدربة مع 
 البعد

معامل ارتباط 
الدربة مع 
 املقياس

 احلاسوب
 1921** 1923** 0940 مكنتين الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب من حوسبة أعمايل الو يفية. 1
 1902×× 1909** 1991 الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب حابة ملحة  و األمية احلاسوببية 9
علطططى الرخصطططة الدوليطططة  لقيطططادة احلطططافز املطططادي هطططو مطططا جيعلطططين أسطططعى للحصطططول  3

 احلاسوب
0921- **1922 **1921 

 1900** 1919** 1914 تو يج مهارات الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب يوفر الوقت وادهد. 01
مططن الصطططعب أن يقتنطططع املعلمطططون بفكطططرة احلصططول علطططى الرخصطططة الدوليطططة لقيطططادة  00

 احلاسوب
0990- **1921 **1909 

ل معلطططططم أن يسطططططعى للحصطططططول علطططططى الرخصطططططة الدوليطططططة لقيطططططادة  ينبغطططططي علطططططى كططططط 01
 احلاسوب

1991 **1909 **1991 

 1949** 1900** 1929 تقان املهارات احلاسوبية األساسيةإفخرا بعنين أمحل رخصة عاملية يف يكفيين  09
الدوليططططة لقيططططادة احلاسططططوب علططططى شططططراء بهططططاا  ةحفططططزظ حصططططويل علططططى الرخصطططط 04

 حاسوب
1994 **1929 **1901 

 1900** 1900** -1913 أرا أن الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب تعطي من االهتمام أكثر مما تستحق 00
ادهد الذي يبذلا املعلمون يف احلصطول علطى الرخصطة الدوليطة لقيطادة احلاسطوب  02

 بهد ضائع
1949- **1999 **1990 

احلصول على الرخصطة الدوليطة حتسن واارة الرتبية والتعليم صنعا إذا ألفت فكرة  01
 لقيادة احلاسوب وأراحت املعلمني منها

1910- **1999 **1911 

وب
حلاس

دة ا
لقيا
لية 
لدو
صة ا

لرخ
م با
تما
اله
ة وا
الثق

 
 1901** 1903** 1930 رابم يف تعلم مهارات الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب تزداد يوماً بعد يوم 0
 1922** 1921** -0920 دة احلاسوب مضيعة للوقت.احلصول على الرخصة الدولية لقيا 1
 1900** 1924** 1914 العمل  هنة تتطلب تو يج املهارات احلاسوبية يبعا يف النفس االعتزاا والثقة 9
تيحططططت يل الفرصططططة للمشططططاركة يف بططططرامج تدريبيططططة متقدمططططة حططططول مواضطططططيع ألططططو  4

 املشاركني لالرخصة الدولية لقيادة احلاسوب لكنت أو 
1999 **1903 **1901 

يف التدريس يبعا يف النفس  تو يج مهارات الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب 0
 االرتياح

0924 **1929 **1903 

 1901** 1921** 1904 احلصول على الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب تعزا الثقة بالنفس 2
 1994** 1991** 1991سطوب يف مجيطع املؤسسطات أمت  أن يزداد االهتمطام بالرخصطة الدوليطة لقيطادة احلا 1
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معامل ارتباط 
الدربة مع 
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 احلكومية واااصة.
 1904** 1901×× -0900 فكرة ترويج الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب فكرة جتارية. 9
أحططططططب املشططططططاركة يف مناقشططططططة املوضططططططوعات املتعلقططططططة بالرخصططططططة الدوليططططططة لقيططططططادة  3

 احلاسوب.
0999 **1921 **1922 

 1921** 1910** 0949 م احلاسوب يف تنفيذ عمل ما.أستمتع عندما استخد 01
 1901** 1903** 0910 أتاحت الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب يل الفرصة للتعبري عن مواهل اااصة 00

وب
حلاس

دة ا
لقيا
لية 
لدو
صة ا

لرخ
ن ا
ف م

او
ر وا
لتوت
ا

 

 1901** 1909** -1941 تاالرخصة الدولية لقيادة احلاسوب أضافت عبئا على املعلم بدال من مساعد 0
 1929** 1924** -0931 أستاء عندما يتحدث الزمالء عن الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب 1
نططططزعج عنططططدما خيططططمظ الططططزمالء عططططن موعططططد اختبططططارات الرخصططططة الدوليططططة لقيططططادة أ 9

 احلاسوب
0940- **1929 **1909 

 1992** 1901** -1902 وبأتوتر  جرد التفكري بالرخصة الدولية لقيادة احلاس 4
 1991** 1949** -1902 ضرر الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب على أداء املعلم أكثر من نفعها 0
 1921** 1920** -0929 أخشى باستمرار من الرسوب يف اختبارات الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب 2
 1901** 1924** -0911 أشعر بالضجر والضيق عندما يطلب مين عمال فوسبا 1
مهمططا كانططت ا اولططة لتبسططيط مهططارات الرخصططة الدوليططة لقيططادة احلاسططوب فههنططا  9

 تبقى معقدة
1930- **1921 **1901 

 1900** 1921** -1901 فشلي يف ابتياا اختبارات الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب حيبطين 3
احلاسوب سبب يمر التقليل قلق املعلمني من اختبارات الرخصة الدولية لقيادة  01

 من أييتها 
1999- **1949 **1911 

 1920** 1921** -0993 انا مكره على استخدام وتو يج املهارات احلاسوبية يف العمل اليومي. 00
   1910* دال إحصائيا عند مستوا الداللة 
بططني الدربططة علططى الفقططرة والدربططة علططى البعططد الططذي تنتمططي  ( إىل أن قططيم معططامالت االرتبططاط مططا9تشطري النتططائج الططواردة يف ادططدول رقططم )

( وعاليطة، ويتضطا كططذلك أن   1910إليطا وبطني الدربطة الكليطة علطى املقيطاس، بطاءت مجيعهطا دالطة إحصطائية عنطد مسطتوا الداللطة )
ر  دلطيال علطى مطدا فاعليطة فقطرات قيم معامالت االرتباط بني الفقرة وبعدها أكم باستمرار من معامل ارتباصها باملقياس ككل. مما يطوف
 املقياس، حيا تقيس هذه الفقرات ما يقيسا البعد الذي تقع فيا وتقيس ما يقيسا املقياس ككل.



 مجلة العلوم التربوية والنفيسة

 

141 

لد 
مج
ال

01 
دد 
الع

4 
بر 
سم
دي

91
12

 

كمططا مت حسططاب معططامالت ارتبططاط بريسططون بططني الططدربات املتحققططة علططى املقيططاس، وأبعططاده، ومعططامالت ارتبططاط األبعططاد بعضططها بططبعا، 
رخصطة الدوليطة لقيطادة احلاسطوب. وقطد بينطت النتطائج األبعاد يقيس بانبا من بوانب االجتاهات حنو ال على اعتبار أن كل بعد من هذه

وبططاءت مجيعهططا عاليططة ودالططة إحصططائيا  1930و  1919أن قطيم معططامالت ارتبططاط األبعططاد بعضططها بططبعا وباملقيططاس ككطل تراوحططت بططني 
 (. 1910عند مستوا الداللة )

 الصورس النها ية للمقياس
( فقططرة 11( فقططرة تقططيس اجتاهططات املعلمططني حنططو الرخصططة الدوليططة لقيططادة احلاسططوب منهططا )93كططون املقيططاس يف صططورتا النهائيططة مططن )يت

((، وعنطد اسططتخداما وتطبيقطا لقيطاس اجتاهطات املعلمططني حنطو الرخصطة الدوليطة لقيططادة 9( فقطرة سطالبة )اناططر ادطدول رقطم )03موببطة و )
شطري إىل أن املطلططوب مطن املسطتجيب التعبطري عططن شطعوره ااطاص عطن كطل فقططرة مطن فقطرات املقيطاس باختيططاره احلاسطوب، فطهن التعليمطات ت

فئططة التططدريج املناسططبة لشططعوره الشخصططي مططن بططني فئططات التططدريج التاليططة )موافططق بشططدة، موافططق، معططار ، معططار  بشططدة(. وحيططدد اجتططاه 
اد الوسططط احلسططايب للقططيم التدرجييططة للفقططرات الططم وافططق عليهططا واملشططتقة مططن الفططرد حنططو الرخصططة الدوليططة لقيططادة احلاسططوب مططن خططالل إجيطط

النمطططوذج الكشطططفي التطططدرجيي العطططام. وميكطططن معرفطططة صبيعطططة اجتاهطططات املعلمطططني علطططى املقيطططاس بشطططكل عطططام سطططالبة أو موببطططة كمطططا أشطططار 
(Touloumtzoglou, 1999) (( تساب الوسط احلسايب لقدرات األفرادإذا كان موب )).با أو سالبا 

 االستنتاجات والتوصيات
يف ضوء النتائج الم توصطلت إليهطا الدراسطة، يتضطا أن فقطرات مقيطاس اجتاهطات املعلمطني حنطو الرخصطة الدوليطة لقيطادة احلاسطوب متتعطت 

يطادة احلاسطوب. خبصائص سيكومرتية بيدة، تمر استخداما بصورتا النهائية يف الكشج عن اجتاهات املعلمني حنطو الرخصطة الدوليطة لق
وعكسططت هططذه النتططائج صططورة إجيابيططة للفائططدة العمليططة السططتخدام النمططوذج الكشططفي التططدرجيي العططام يف بنططاء وتطططوير املقططاييس النفسططية 
والرتبوية. ومطن أبطل تعكيطد الثقطة باملقيطاس تيطا يصطبا ذا قيمطة تربويطة يف الكشطج عطن اجتاهطات املعلمطني حنطو الرخصطة الدوليطة لقيطادة 

 سوب، فهن الباحا يوصي  ا يليلاحلا
تعميم استخدام النموذج الكشفي التدرجيي العطام يف بنطاء وتططوير املقطاييس النفسطية والرتبويطة كنمطوذج حطديا، يتطلطب إبطراء  -

املزيططد مططن األتططاث والدراسططات للحكططم علططى أييتططا وفائدتططا يف تقططدير معططامل الفقططرات واألفططراد، وذلططك مططن خططالل اسططتخدام 
 تلفة يف تقدير تلك املعامل.مناذج ل

( فقطططرة  باسطططتخدام منططاذج كشطططفية وتراكميطططة 44إبططراء املزيطططد مططن الدراسطططات علطططى املقيططاس نفسطططا بصطططورتا األوليططة املؤلفطططة مططن ) -
ودراسطططة مطططدا التوافطططق بينهطططا يف انتقطططاء فقطططرات املقيطططاس، ولتحديطططد أي النمطططاذج تعططططي أفضطططل تقطططديرات اصطططائص الفقطططرات 

 واألفراد.

 الرتبيطططةاملقيطططاس بصطططورتا النهائيطططة يف قيطططاس اجتاهطططات املعلمطططني حنطططو الرخصطططة الدوليطططة لقيطططادة احلاسطططوب مطططن قبطططل واارة اسطططتخدام  -
 .غيري االجتاهات السلبيةتالتعليم يف األردن، ليتس  هلا وضع المامج املناسبة ل
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