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 :ممخصال

ة المفحوصين على قدر  و توزيع  األبعادهدفت الدراسة تفحص أثر بعدية االختبار واالرتباط بين         
ق غرض الدراسة الفقرة. ولتحقي استزابةختبار باستخدام ألفا رروبباخ  والتززةة البصفية  و تقدير ثبات اال

 .على ستة اختبارات مفحوص لرل مزموعة( 0111)من المفحوصين  ست مزموعات تم توليد استزابات

على من ثباةية البعد حسب البعد ران أ أحاديةأن تقدير الثبات لالختبارات  إلى توصلت الدراسة       
وزادت قيمة معامل الثبات  استزابة الفقرة  لتززةة البصفية  ولم يختلف ثباتوا الطريقتين: الفا رروبباخ 

 .وزيع الطبيعي لقدرات المفحوصينتال عبد األبعادبزيادة االرتباط بين 

بدما توزعت القدرات بشرل متسق مبها على عثبات الفا رروبباخ ران أ أن تقدير إلىبتاةج خلصت الو  
لثبات التززةة البصفية. وعلى العرس في  (1.0 ,0.6)عبد التوزيع الطبيعي  ورذلك عبد حالتي االرتباط 

 لثبات التززةة البصفية. 0.0وحالة قوة االرتباط   الفقرة استزابةثبات 

صفية بطريقة ترتيب الفقرات. رما رشفت وزاد ثبات االختبار بزياده طوله  وتأثر ثبات التززةة الب       
 الفقرة ران أعلى من ثبات البظرية التقليدية.  استزابةالبتاةج أن تقدير ثبات 

الفقرة  بعدية  استزابة: ثبات االختبار  ألفا رروبباخ  التززةة البصفية  بظرية الكممات المفتاحية
 صين.  توزيع قدرة المفحو األبعاداالختبار  قوة االرتباط بين 
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Estimation of the stability of the test and its impact on the 

number of dimensions and the relationship between them   

And the distribution of the capacity of examinees 
 

Dr. yousf Abdelkader Aly Abo shendy 

Dr.Ehab Mohamed Nageb Emarh                                       Dr.Rashed Seif Elmhrzy 
 

ABSTRACT: 

       This study aimed to investigating the effect of test dimensionality and the 

correlation between dimensions and ability distribution on reliability coefficient. 

To achieve the aim of the study, responses for four groups (1000 examinee for 

each group) were generated on six tests. 

       The results show that  unidimensional tests reliability (alpha crounbach and 

split- half) greater than bidimensional tests, and no differences in IRT reliability. 

And reliability estimated were increased when correlation between dimensions 

increased. 

       The results also revealed that alpha coefficient greater than when uniform 

ability distribution than normal, also when (r= 0.6, 1.0) for split-half coefficient. 

And inverse otherwise. A reliability coefficient varies increasingly according to 

the increasing test lengths, and split- half coefficient is affected by items 

forming. Finaly, IRT  reliability coefficient is greater than classical coefficient.   

Key words: Test reliability, Alpha crounbach, Split-half, Item response theory, 

Test dimensionality, Correlation between dimensions, Ability distribution. 
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 : المقدمة

ا قاس اذبفسها البتاةج ها  فالمقياس الثابت يعطي وصدقبتاةزه تعتمد صحة القياس على مدى ثبات       
ول للمقياس بحراف درزة رل فرد في التطبيق األوتعتمد فررة الثبات على مدى ابفس السمة مرات متتالية  

عبها في التطبيق الثابي  ويمرن االعتماد على التباين رمقياس لهذا االبحراف  وبذلك يعرف الثبات بأبه 
 (.0191الززء الحقيقي من التباين العام للمقياس )السيد 

ي رم من اةيا بأبه بسبة التباين الحقيقي إلى التباين الرلي؛ أالثبات احص (0111) يعرف عودةو        
التباين الرلي في الدرزات يمرن أن يرون تبايبا حقيقيا  و يعبر عن هذه البسبة احصاةيا بمربع معامل 

عالمات حقيقية   ول إلىعلى عدم القدرة للوص ويؤردالحقيقية والعالمة الظاهرية. االرتباط بين العالمة 
العالمة الظاهرية في تقدير  إلىلذلك ال يمرن االعتماد على هذه الطريقة في حساب الثبات  لذلك يلزأ 

الثبات  اي في الحصول على مؤشر احصاةي بحرم من خالله على دقة القياس  يسمى هذا المؤشر 
  .Reliability Coefficientبمعامل الثبات 

 مختلفة لحساب معامل ثبات االختبار هي: صيغ ست (Allen & Yen,1979)وبين الين وين 

  .على االختبار  والعالمات على صورة مرافةة لالختبار لعالماتاالرتباط بين ا : -
بسبة التباين في عالمات االختبار التي يمرن تفسيرها من خالل عالقة خطية مع  :  -

 .افةة لالختبارالعالمات على صورة مر
 تباين العالمة الظاهرية. إلىبسبة تباين العالمة الحقيقية :  = -

 مربع معامل االرتباط بين العالمات الحقيقية والعالمات الظاهرية. : = -
 المات الظاهرية وعالمات الخطأ.بين الع مربع معامل االرتباط -1 : -1 = -
 تباين العالمات الظاهرية. إلىبسبة تباين العالمات الخطأ  :  -1 = -

ألن الدرزات الحقيقية في  السابقة لحساب معامل الثبات؛ ستخدام الصيغال يمرن اغير أبه         
 الصيغ معامل ثبات االختبار باستخدام طراةق مبها:االختبار ترون غير معلومة  لذلك يمرن تقدير قيمة 
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معادلة رولون    )معادلة سبيرمان براون المصحح التززةة البصفية عادة االختباراالختبار وا    المتوازية
رثر ي )الفا رروبباخ( وهي الطريقة األواالتساق الداخل  تحليل التباين  معادلة زتمان  معادلة زلرسون(

  شيوعا.

؛ أي أن تقديراتها تختلف باختالف عيبة المفحوصين رحال طراةق بعيبة المفحوصينهذه التقيد وت       
أن  رمامما يقلل من مبفعتها في تقدير ثبات المقاييس.  بقية التقديرات في البظرية التقليدية في القياس

 تقدير الثبات بهذه الطرق يعتمد على دقة تقدير الخطأ المعياري للقياس.

دالة معلومات و  Ii(Ɵ)  الفقرة معلومات بدالة الثبات مفهوم يرتبط الفقرة استزابة بظرية في        
 (Thissen, 2000)  حيث بين ثيسن  SEEوفي الخطأ المعياري لتقدير قدرات المفحوصين   IT(Ɵ)االختبار

العالقة بين الثبات  دالة معلومات االختبار  وبينعلى فضل لتقدير معامل الثبات باالعتماد أن الطريقة األ
 ودالة 

 معلومات االختبار حسب المعادلة التالية:

Rxx =  1 –                                        (1) 

. وتؤكد هذه المعادلت على ان  دالت معلوماث الفقزة إلى  I(Ɵ) تشيزمعامل ثباث االختبار، و إلى  Rxxتشيز 

 ث االختبار وثباث االختبار هي عالقت طزديت.دالت معلوما العالقت بيه 

 لتقدير ثبات االختبار  2باشتقاق المعادلة  (Lord, 1980)لورد  رما قام

=                (2) 

:n فقراتالعدد N: المفحوص  استزابةاحتمال :   عدد المفحوصينi  على الفقرةa صحيحة استزابة.  

 صيغة لتقدير معامل الثبات  إلىالتوصل  (Hamon & Mesbah, 2002)ن ومصباح حاول هامو و        

اشتقاق الصيغة التالية لتقدير معامل  إلىتوصال و مشابهة لمعامل ألفا رروبباخ باستخدام بموذج راش 
 الثبات:

αR= 1-  + σ(k
-1

)             (3) 
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σ(k ،: دالة معلومات الفقرة I(Ɵ,k)  التباين في تقدير معلمة القدرة:   معامل الفا راش: αRتمثل 
-1

) :
  االبحراف المعياري لمعلمة الصعوبة.

 أن من العوامل التي تؤثر على ثبات االختبار:   (1979)وبين السيد

 لة االختبار.عدد اسةلة االختبار: ترتفع القيمة العددية لمعامل الثبات تبعا لزيادة عدد أسة -
الحد المباسب لالختبار ثم يقل بزيادة  إلىزمن االختبار: يزداد الثبات تبعا لزيادة الزمن حتى يصل   -

 الزمن.
 تباين عالمات االختبار: يزداد الثبات تبعا لزيادة تباين درزات االختبار. -
 التخمين: يبقص ثبات االختبار تبعا لزيادة التخمين. -
 الغامضة والخادعة والعاطفية والطويلة  تقلل الثبات. سةلةصياغة األسةلة: األ  -
حالة المفحوص: يتأثر الثبات بحالة الفرد الصحية والبفسية وبمدى تدربه على الموقف االختباري  لذا  -

 بقصان الثبات. إلىيؤدي المرض والتعب والتوتر االبفعالي 

بعض الخصاةص المتعلقة باالختبار  تأثيرالمتعلقة بثبات المقاييس بتفحص اهتمت الدراسات         
وبعضها حاول المقاربة بين البظريتين التقليدية   االختبارودالة معلومات والمفحوصين على تقدير ثبات 

.  ومن قاربت هذه الدراسات بين معامل  ألفا رروبباخ وبموذج راشو والحديثة في تقدير معامل الثبات. 
توضيح البقص في فهم وتطبيق معامل الفا  إلىالتي هدفت  (Cortina, 1993)هذه الدراسات دراسة رورتيبا 

الفا رروبباخ بتغير عدد الفقرات معامل تفحص درزة تغير  إلىوهدفت  رروبباخ في البحوث التربوية 
حادي  وبعدية االختبار )أ (0.7 ,0.5 ,0.3)ومعدل االرتباط بين الفقرات  (18 ,12 ,6)المشرلة لالختبار

زيادة عدد الفقرات المشرلة لالختبار. زداد بأن قيمة الفا رروبباخ ت إلى. توصلت الدراسة ثباةي  ثالثي(
 . بزيادة عدد أبعاد االختباروتزداد بزيادة معدل االرتباط بين الفقرات المشرلة لالختبار. ويقل 

للفقرة في  بةستزااال وبظرية التقليدية بين البظرية لمقاربةا  ( 2000 ) زمحاويهدفت دراسة و        
تقديرات معالم الفقرات  وتقديرات معامل ثبات االختبار  حيث قامت الباحثة بتقدير معامل الثبات 

 من الدراسة الهدف ولتحقيق .اللوزستية الفقرة استزابةبماذج بظرية   وحسب ألفا رروبباخباستخدام 
الدراسة  بتاةج أشارت .اً طالب 1061 نم عيبة مؤلفة على االختبار وطبقت العقلية  للقدرة اختبار استخدمت



  تقدير ثبات االختبار وتأثره بعدد أبعاده والعالقة بينها وتوزيع قدرة المفحوصين

 لقادر عمي ابوشنديد.يوسف عبدا

7102ديسمبر                                                                 - 

285 -          العدد الثالث والثالثون                                         

       

 من االختبار الباتج ثبات معاملي بين فروق وزود عدم إلى المتعلقة بتقديرات معامل ثبات االختبار
 داللة ذات وزدت فروق بيبما   (rxx=0.843)المعلمة ثباةي والبموذج  (rxx=0.841)التقليدية  البظرية

  (rxx=0.743)راش  بموذج من والباتج التقليدية من البظرية اتجالب لالختبار الثبات معامل بين إحصاةية
 .(rxx=0.836)المعلمة ثالثي والبموذج

اشتقاق صيغة زديدة  إلىوالتي هدفت  (Homan & Mesbah, 2002)في دراسة هومان ومصباح        
رروبباخ. ومن ثم  الفقرة( مشابه لمعامل الفا استزابةلتقدير معامل الثبات تحت شرط بموذج راش)بظرية 

 إلىبيابات مولدة وبيابات حقيقية. توصلت الدراسة ات باستخدام المعاملين من خالل قاما بمقاربة التقدير 
لتقدير معامل ثبات الفا راش  ومن خالل مقاربة التقديرين على البيابات  (4ص  1)اشتقاق الصيغة 
سمة لوالفا راش زادت بازدياد االبحراف المعياري لأن قيم معامالت الثبات الفا رروبباخ  إلىالمولدة توصال 

أبه عبد تثبيت تباين السمة الرامبة ال تختلف قيمة معامل الثبات. خلصت  إلىصلت البتاةج و الرامبة. وت
ان معامل ثبات الفا رروبباخ ران قريبا زدا من معامل ثبات الفا راش  وران الفا رروبباخ  إلىالبتاةج 

ر على أن الفا رروبباخ طريقة زيدة لتقدير الثبات في حالة أن البيابات تطابق بموذج داةما اقل. وهذا يؤش
 راش. 

راش في تقدير صدق وثبات وبموذج  الفا رروبباخبين  (2011)براهيم والعزابي وقاربت دراسة إ       
 21لمرون من غراض الدراسة مقياس مارش لتقييم الطلبة في زودة التعليم ا. طبق الباحثان ألالمقاييس

ان بموذج  إلىربع زامعات ماليزية. خلصت الدراسة وطالبة من أ طالباً  952 فقرة على عيبة مروبة من
ن تقدير الثبات باستخدام بموذج راش ال ن ألفا رروبباخ  وبَيبا أراش أفضل في تقدير ثبات المقاييس م

 يتأثر بتغير طول االختبار رما يتأثر ألفا رروبباخ. 

تأثير طريقة ترتيب الفقرات في المقاييس البفسية على خصاةص المقياس  (2011)فحص العمري وت       
عشواةي. لتحقيق  يبت  وتر ها  صدقهاباتث  هاتمييز  :حسب الباحث الفقراترتب وخصاةص فقراته  و 

. اً طالب 264فقرة على عيبة مروبة من  41مرون من بق الباحث مقياس للثقة بالبفس غراض الدراسة طأ
أن أعلى قيمة لمعامل الفا رروبباخ عبدما تم ترتيب الفقرات باالعتماد على ثبات  إلىتوصلت الدراسة 

 الفقرات  ومن ثم ترتيب الفقرات حسب تمييز الفقرات  وأقلها ران عبدما رتبت الفقرات بشرل عشواةي.
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قدرة  تفحص أثر اختالف شرل توزيع (2012)وهدفت دراسة ببي عطا والشريفين        
و   معالم الفقرات :المفحوصين)طبيعي  ملتو بحو اليمين  ملتو بحو اليسار  ثباةي المبوال( على تقديرات

الختبار والخطأ المعياري للقياس. وذلك من خالل بيابات مولدة وفق البوذج اللوزستي معلومات ادالة 
ت بتاةج الدراسة عن وزود أثر . رشفستزابةفقرة ثباةية اال 61ثالثي المعلمة على اختبار مرون من 

. وفيما يتعلق بدالة معلومات وتمييز الفقرات قدرات على تقديرات معامالت صعوبةالالختالف توزيع 
االختبار أظهرت بتاةج الدراسة أن هباك تأثير الختالف شرل توزيع قدرات المفحوصين على تقدير دالة 

المعلومات رابت عبدما ران توزيع القدرات ثباةي  أن أربر قيمة لدالة إلىمعلومات االختبار وتوصلت 
ن مفهوم الثبات يرتبط بدالة المعلومات فقد قام . وألعبدما توزعت القدرات بشرل طبيعي المبوال  وأقل قيمة

الفقرة(  استزابةاالمبريقى)بظرية فا رروبباخ  و الباحثان بمقاربة تقديرات معامل الثبات باستخدام طريقتين: ال
أن تقديرات الفا رروبباخ  إلىالت المختلفة من توزيع قدرات المفحوصين  وتوصلت الدراسة عبد الحا

للتوزيعين الطبيعي والملتو بحو اليمين.  اختلفت باختالف توزيع قدرات المفحوصين  حيث تماثلت
بالبسبة للتوزيع قل مته األيوالتوزيعين الملتو بحو اليسار وثباةي المبوال. أما الثبات االمبريقي فقد رابت ق

الطبيعي واالعلى للتوزيع ثباةي المبوال. رمابيبت البتاةج وزود اختالفات في تقدير معامالت الثبات 
على باستخدام الطريقة االمبريقية اخ  االمبريقي( ورابت التقديرات أباختالف طريقة التقدير)الفا رروبب

 ولزميع الحاالت من توزيع قدرات المفحوصين.   

ختالف حزم عيبة المفحوصين على تقدير دالة معرفة أثر ا تهدف التي (2013)وفي دراسة الزبون        
معلومات االختبار والخطأ المعياري في القياس  وذلك من خالل تطبيق االختبار الوطبي لضبط بوعية 

ختيار ساسي تم اطالب من طلبة الصف الثامن األ 9511التعليم في الرياضيات على عيبة مروبة من 
فقرة  41  وترون االختبار من (1000,1500,2000,2500 ,500)خمس مزموعات بطريقة عشواةية مبهم 

أن حزم العيبة يؤثر على تقدير دالة معلومات  إلىمن بوع االختيار من متعدد. وتوصلت الدراسة 
س بالبسبة للخطأ االختبار  حيث زادت دالة معلومات االختبار بزيادة حزم عيبة المفحوصين. وعلى العر

 المعياري للقياس حيث ران يقل بزيادة حزم عيبة المفحوصين. 

من خالل مرازعة الدراسات السابقة تبين أن الدراسات التي تفحصت تأثير بعض المتغيرات على        
 تقدير معامل الثبات لم تقارن بين التوزيعين الطبيعي والمتسق لمعلمة قدرة المفحوصين. رما أن أي من
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بما تباولت  األبعادهذه الدراسات لم تتفحص تأثير قوة االرتباط بين  لم  . رمامعدل االرتباط بين الفقراتوا 
بعاد االختبار وقوة االرتباط بيبها على تقدير الثبات باالعتماد على تبحث الدراسات في تأثير عدد أ

 باخ والتززةة البصفية. البظرية الحديثة  وارتفت في البحث في تأثيرها على ثبات الفا رروب

دراسات المقاربة بين تقديرات الثبات باالعتماد على البظريتين التقليدية والحديثة ارتفت بالمقاربة        
أو البموذج اللوزستي ثباةي وثالثي المعلمة  ولم تهتم بمقاربة ثبات   رروبباخ وبموذج راش ابين ثبات ألف

الدراسات التي اهتمت . Normal Ogive Modelsالترارمية الصاعدة  التززةة البصفي  وال مقاربة البماذج
)فردي وزوزي( وهي الطريقة  ين:ترتيبال فقرات على تقدير الثبات لم تقارن بينبتفحص تأثير ترتيب ال

 حسب البعد الذي تبتمي له الفقرة.و  لفقرات الشاةعة لترتيب ا

 سئمتهامشكمة الدراسة وأ

رهم من المسؤولين التربويين قرارات مختلفة تتعلق بالطالب  تستبد هذه القرارات يتخذ المعلمون وغي       
صفي وخاصة االختبارات  لذلك يزب ان يحرصوا على ان تتوافر في دوات القياس والتقويم الدرزات أ إلى

 في هذه القرارات  ومن هذه الخصاةص ثبات االختبار. يثقواساسية زيدة لري هذه األدوات خصاةص أ

أدوات القياس ردليل للتحصيل الحقيقي للطلبة  مدى دقة درزات  إلىرزات االختبار يؤشر ثبات د       
من ثبات اختباراتهم   ثابتة ومتسقة  أال أبهم ال يتحققواويأمل المعلمون أن ترون درزات اختباراتهم 

عدم درايتهم  إلى قلة الوقت وابشغالهم بالتدريس  رما ويرزعون ذلك إلىويرزعون السبب في ذلك 
 (.2115  عالمالزمة لتقدير الثبات )ساليب االحصاةية الباأل

تعابي الطرق التقليدية في القياس من عدم الدقة في التقديرات المختلفة لخصاةص االختبارات و      
 Zenisky et)خذ االرتباط بين فقرات االختبار بالحسبان  فرما يشير زيبسري وآخرون ن عدم أعالباتزة 

al, 2002) أن هباك عدة باحثين إلى (Anastasi, 1961; Guilford, 1936; Kelly, 1927; Thorndike, 

مثير مشترك في بفس بصف االختبار عبد تقدير  إلىهمية تزميع الفقرات التي تبتمي أردوا على أ (1951
ر ألن م الثبات المقدَ تضخي إلىثبات االختبار باستخدام طريقة التززةة البصفية  وعدم فعل ذلك سيؤدي 

 ذلك سيضخم معامل االرتباط بين بصفي االختبار. 
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حيث  الفقرة يساعد معامل الثبات في تقدير االرتباط الموضعي بين الفقرات  استزابةفي بظرية       
بعين االعتبار عبد تقدير معامل  األبعادضرورة أخذ االرتباط بين الفقرات و  إلى  (2006)توصل البعيمي

 رروبباخ.  ألفا

سةلة المشرلة االختبارات الصفية يتأثر بعدد األعلى أن ثبات درزات  (2100)ويؤرد عالم        
لالختبار  ويبين أن االختبار الذي يحتوي على عدد فقرات قليل يحتمل أن يرون ثبات درزاته مبخفضًا  

 ,Embretson & Reise)ريس ويبصح بزيادة طول االختبار بغرض زيادة درزة ثباته. ولرن امبرتسون و 

أن العالقة طردية بين  (2100)وضَحا العالقة بين طول االختبار ودرزة ثباته  وأردا ما بيبه عالم  (2000
لفقرة بيَبا ان ا استزابةطول االختبار ودرزة ثباته وذلك حسب البظرية التقليدية  ولرن وحسب بظرية 

 . من االختبارات الطويلة أرثر ثباتا يمرن أن ترون االختبارات القصيرة

حادي أبعاد االختبار )ألتحاول تفحص تغير تقدير ثبات االختبار بتغير عدد زاءت هذه الدراسة       
البعد  ثباةي البعد(  وتغير توزيع معلمة قدرة المفحوصين ) توزيع طبيعي بوسط حسابي صفر وابحراف 

في حالة االختبارات ثباةية  األبعادقة االرتباطية بين (  وتغير قوة العال[4+ ,4-]  وتوزيع متسق 0معياري 
ردي تبار ثباةي البعد ) فتأثير ترتيب الفقرات في ززأي االخ. وستحاول تفحص (0.0 ,0.6 ,1.0)البعد 

وبشرل  ليه الفقرة( على تقدير الثبات  وذلك من خالل بيابات مولدة.زوزي  حسب البعد الذي تبتمي إ
 سةلة التالية:دراسة اإلزابة عن األستحاول ال أرثر تحديدا

هل يختلف تقدير معامل الثبات باستخدام طريقة ألفا رروبباخ باختالف:عدد ابعاد االختبار)بعد  .1
  شرل توزيع قدرة المفحوصين (1.0 ,0.6 ,0.0) األبعادواحد  بعدان(  و قوة األرتباط بين 

 لالختبار؟ ؟ وهل يختلف باختالف عدد الفقرات المشرلة)طبيعي  متسق(
بعاد أهل يختلف تقدير معامل الثبات باستخدام طريقة التززةة البصفية باختالف:عدد  .2

  شرل توزيع قدرة (1.0 ,0.6 ,0.0) األبعادرتباط بين تبار)بعد واحد  بعدان(  و قوة االاالخ
 ؟ وهل يختلف باختالف عدد الفقرات المشرلة لالختبار؟المفحوصين )طبيعي  متسق(

تبار)بعد بعاد االخالفقرة باختالف:عدد أ استزابةتقدير معامل الثبات باستخدام بظرية هل يختلف  .3
  شرل توزيع قدرة المفحوصين (1.0 ,0.6 ,0.0) األبعادرتباط بين واحد  بعدان(  و قوة اال

 ؟ وهل يختلف باختالف عدد الفقرات المشرلة لالختبار؟)طبيعي  متسق(
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االختبار على تقدير الثبات باستخدام: رروبباخ الفا  التززةة هل يؤثر ترتيب الفقرات في ززأي  .4
 ؟الفقرة استزابةبظرية البصفية  

هل يختلف تقدير ثبات االختبار باختالف طريقة التقدير: ألفا رروبباخ  التززةة البصفية  بظرية  .5
 الفقرة؟ استزابة

 أهمية الدراسة

ما زاد ثبات االختبار رلما قلت أخطاء القياس  الثبات من أهم  خصاةص االختبارات  فرل يعدَ        
ارات تخاذ القر بتيزة القياس وبالتالي الدقة في االحقيقية والوثوق بالتالي زاد االقتراب من العالمة وب

ختيار المعالزات المباسبة. لذلك العوامل  تببع أهمية هذه الدراسة من الحازة الملحة للتوصل إلى وا 
ختيار د معدو االختبارات والباحثين في ادير ثبات االختبار  مما قد يساعالتي قد تؤثر على دقة تق

      ه.الطريقة المباسبة لتقدير 

وتظهر أهمية هذه الدراسة في أبها قاربت بين طراةق تقدير الثبات حسب البظرية الرالسيرية)        
الفقرة باالعتماد على دالة  ابةاستزألفا رروبباخ  التززةة البصفية( وطريقة تقدير الثبات حسب بظرية 

 معلومات االختبار. 

وتبفرد هذه الدراسة في تفحصها لتأثير شرلين من أشرال توزيع معلمة قدرة المفحوصين        
ين من بعدية يمستو لتأثير  هاتفحص رذلك فيو على تقدير معامل الثبات .  ()الطبيعي والمتسق

وليس  (1.0 ,0.6 ,0.0)األبعادالثة مستويات من االرتباط بين دي البعد  ثباةي البعد(  وثااالختبار )أح
معدل االرتباط بين الفقرات . وتتزلى أهمية هذه الدراسة في مقاربتها بين طريقتين من طراةق ترتيب 

 الفقرات) فردي زوزي  حسب البعد( وتفحص تأثير رل مبها على تقدير معامل ثبات االختبار.    

 مصطمحات الدراسة

ألفا رروبباخ: حساب االرتباطات بين العالمات لمزموعة الثبات على زميع الفقرات الداخلة في ثبات 
(  ومن اً فرعي اً ززاء يساوي عدد فقراته)رل فقرة تشرل اختبار عدد من األ إلىاالختبار  ويتم قسمة االختبار 

 ثم يحسب متوسط معامالت االرتباط بين الفقرات. 
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مل االرتباط بين عالمات مزموعة الثبات على صورتين مترافةتين يتم ثبات التززةة البصفية: معا
معامل ثبات  إلىقسمين  وتشير قيمة معامل االرتباط المحسوب  إلىترويبهما بقسمة فقرات االختبار 

بصف االختبار لذلك ال بد من تصحيح معامل الثبات البصفي بمعادلة تأخذ بعين االعتبار الزيادة 
 براون. -الثبات بزيادة عدد فقراته وهي معادلة سبيرمانتوقعة لمعامل مال

 من واحد صحيح.  لوب دالة معلومات االختبار مطروحالفقرة: مق استزابةثبات بظرية 

 الطريقة واالجراءات

 إزراءات توليد البيابات 

قعية؛ وتمتاز الوا أحيابا بيابات تخدم الدراسات العلمية التوفرها البيابات  Simulationتوفر المحاراة       
القيم الحقيقية لمعالم الفقرات والمفحوصين مما يتيح فرصة للباحثين للتحقق من دقة  هذه البيابات بوزود

خطاء. رما وتوفر التالي التدخل للتقليل من هذه األخطاء التقدير وبعن أتقدير هذه المعالم والرشف 
على التحقق من هذه البتاةج بطرق إمبريقية. ومن دراسات المحاراة بتاةج بظرية مما قد يشزع الباحثين 

ظروف تطبيق أدوات القياس  إلىالمبافع التي تقدمها دراسات المحاراة الحد من أخطاء القياس التي ترزع 
 .           (Davey, Nering & Thompson, 1997)مثل الغش وقلق االختبار وغيرها 

 موراري الذي صممها RESGENباستخدام برمزية وفي هذه الدراسة تم توليد البيابات        
(Muraki,2000) وتتطلب هذه البرمزية تحديد المعالم الحقيقية للفقرات  وخصاةص توزيع قدرات  

 المفحوصين  والبموذج المستخدم في توليد البيابات.

 Compensatory Normal Ogive)البموذج الترارمي الصاعد ثباةي المعلم التعويضي واستخدم        

Model - 2PL) .لتوليد البيابات وتقدير المعالم 

P(Uij = 1|Ɵj, ai, di)=  dt                  (4) 

االختبارات ثباةية البعد هي من أن صعوبة الفقرة. وبما  إلىقيمة واحدة لتشير  إلىويحتاج هذا البموذج 
؛ أي أن الفقرات Between Items Multidimensional Testبين الفقرات  األبعادبوع االختبارات متعددة 

  وبباء على ذلك فإن رل فقرة من فقرات االختبار يمرن تمثيلها األبعادمتعدد  اً بعد تشرل اختبار  أحادية
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في تقدير معالم  هبفسبقيمة واحدة لمعلمة التمييز على البعد الذي تبتمي له الفقرة. وقد استخدم البموذج 
 بتاةج دقيقة. إلىصين مما يساعد على الوصول الفقرات والمفحو 

بعد اختيار المعالم الحقيقية للفقرات تباولت الدراسة توزيعين لمعلمة قدرة المفحوصين: التوزيع        
بحراف معياري  Standard Normal Distributionالطبيعي المعياري    والتوزيع 0بوسط حسابي صفر وا 

 .  0+وقيمة بهاةية  0-قيمة ابتداةية ب Uniform Distributionالمتسق 

( وتوزيعات معلمة قدرة ai  التمييز biوبعد ذلك تم إدخال القيم الحقيقية لمعالم الفقرات )الصعوبة        
فقرة  61مزموعات من المفحوصين على اختبار يترون من    وتم توليد استزابات ست (Ɵ)المفحوصين 

اختبار أحادي البعد  ومرة على أساس أبه اختبار ثباةي البعد رل  مرة على أساس أبه ستزابةثباةية اال
فقرة. واختلفت مزموعات المفحوصين فيما بيبها في توزيع القدرة)طبيعي  متسق(   11مبهما مرون من 
 مفحوص.  0111. و تروبت رل مزموعة من  (1.0 ,0.6 ,0.0)األبعادوقوة االرتباط بين 

فقرة  11فقرة( تم االختيار وبطريقة عشواةية اختبار يترون من  61ول)ومن فقرات االختبار األ       
 01لتشرل االختبار الثابي  ومن فقرات االختبار الثابي تم االختيار وبطريقة عشواةية اختبار يترون من 

 فقرة.   

وبعد الحصول على بيابات محاراة تتمثل في استزابات ست مزموعات من المفحوصين على        
  (11،11)فقرات( وثالثة اختبارات ثباةية البعد ) 01فقرة   11فقرة   61البعد ) أحاديةثة اختبارات ثال

(. استخدمت هذه االستزابات في تقدير الثبات باالعتماد على البظرية الرالسيرية. ومن (5،5)  (05،05)
ر ثبات االختبار لتقدير معالم الفقرات وذلك الستخدامها في تقدي NOHARMثم استخدمت برمزية 
 الفقرة.  استزابةباالعتماد على بظرية 

 إزراءات التحقق من بعدية البيابات 

أبه عبدما يتطابق البموذج مع البيابات  فإن المؤشرات من خالل على  (Hattie,1984)هاتي أرد       
م اختبار هذه ويتبماذج السمة الرامبة تبدو من أرثر المؤشرات مبطقية في تحديد بعدية البيابات  

  .NOHARMبرمزية  حسبهتحليل البواقي الذي تالمؤشرات بواسطة 
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االختبار وتوافقها  في تفحص بعدية Residualsسلوب البواقي في هذه الدراسة تم االعتماد على أ        
  ومبها يتم Residuals Matrixبحساب مصفوفة البواقي  NOHARMالبيابات. حيث تقوم برمزية  مع 

  وحساب الزذر التربيعي Sum of Squares of Residuals(SSR)حساب مزموع مربعات البواقي
. رما وتقوم البرمزية بحساب   Root Mean Squares of Residuals(RMSR)لمتوسطات مربعات البواقي 

  Tanakaمؤشر تبارا 

Index 0. ويبين زدول RMSR و Tanaka Indexلالختبارات 

 Tanaka Indexو  RMSRمن خالل مؤشرات  تفحص بعدية االختباراتبتاةج  0دولز
بعدية  

 االختبار

توزيع قدرة 

 Ɵالمفحوصين 

 قوة االرتباط

 األبعادبين 

 االختبار االول المؤشرات

 فقرة( 06)

 االختبار الثاني

 فقرة( 06)

 االختبار الثالث

 فقرات(06)

 

  طبيعي
RMSR

* 
1.1149 1.1146 1.1150 

TANAKA
** 

1.1911 1.1124 1.1156 

  متسق
RMSR 1.1190 1.1199 1.1199 

TANAKA 1.1166 1.1160 1.1161 

 ثنائي البعد

 طبيعي

0.0 
RMSR 1.1149 1.1142 1.1110 

TANAKA 1.1945 1.1109 1.1190 

0.6 
RMSR 1.1146 1.1141 1.1116 

TANAKA 1.1969 1.1126 1.1199 

1.0 
RMSR 1.1146 1.1142 1.1114 

TANAKA 1.1111 1.1115 1.1191 

 متسق

0.0 
RMSR 1.1156 1.1151 1.1159 

TANAKA 1.1160 1.1161 1.1192 

0.6 
RMSR 1.1155 1.1161 1.1159 

TANAKA 1.1162 1.1151 1.1195 

1.0 
RMSR 1.1155 1.1160 1.1149 

TANAKA 1.1162 1.1160 1.1192 

*
RMSR: Root mean square of residuals        **

TANAKA: Tanaka index of goodness of fit 

يتبين أن قيمة الزذر التربيعي لمربعات البواقي رابت  0من البتاةج الموضحة في زدول       
 اً . أما مؤشر تبارا فقد ران مرتفع0.0078و 0.0031مبخفضة)قريبة من الصفر( حيث ابحصر بين 

. وهذه مؤشرات على مطابقة البموذج المستخدم للبيابات  (0من  اً )قريب0.9982و  0.9845نوابحصر بي
 وبالتالي توافق بعدية االختبار للبيابات.  

 إزراءات تقدير ثبات االختبارات
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لتقدير ثبات االختبار باالعتماد على الطريقة التقليدية؛ حيث  SPSSاستخدمت الرزمة االحصاةية        
البعد واالختبارات ثباةية البعد ولزميع حاالت االرتباط بين  أحاديةثبات الفا رروبباخ لالختبارات  تم تقدير
  وتوزيع قدرة المفحوصين. ومن ثم تم تقدير ثبات التززةة البصفية لزميع الحاالت من االرتباط األبعاد
لبصفية مرة عبدما توزعت تقدير ثبات التززةة ا إلىوحاالت قدرة المفحوصن  باالضافة  األبعادبين 

الزوزية البعد الثابي. ول  و تشرل الفقرات ث تشرل الفقرات الفردية البصف األالفقرات رما هو شاةع بحي
دخلت معالم الفقرات التي تم تقديرها ومرة على أساس توزع الفقرات حسب أبعاد االختبار.  ومن ثم أ

ك لتقدير ثبات االختبار باالعتماد على وذل Microsoft EXCEL إلى NOHARMباستخدام برمزية 
 .(4)ص 0العالقة

 نتائج الدراسة ومناقشتها

لفا رروبباخ باختالف رل ول)هل يختلف تقدير معامل الثبات باستخدام طريقة أقة بالسؤال األالبتاةج المتعل .0
  وتوزيع قدرة (1.0 ,0.6 ,0.0) األبعادرتباط بين ختبار)بعد واحد  بعدان(  وقوة االبعاد االمن: عدد أ

 ؟( وهل يختلف باختالف عدد الفقرات المشرلة لالختبار؟المفحوصين )طبيعي  متسق(

لإلزابة عن هذا السؤال تم تقدير ثبات االختبار باستخدام طريقة ألفا رروبباخ لالختبار المشرل        
فقرة  33مرون من  فقرة  مرة عبدما ران أحادي البعد  ومرة عبدما ترون من بعدين رل مبهما 61من 

ومرة ارتباط  (r=0.0)حيث ران: مرة عديم االرتباط  األبعادالبعد  واختلف االرتباط بين  أحادية
يضا شرل توزيع معلمة قدرة المفحوصين )طبيعي  وباختالف أ ،(r=1.0)ومرة ارتباط تام   (r=0.6)متوسط
 .متسق(

فقرة من  11بباخ يتأثر بطول االختبار  تم اختيار ولتفحص إن ران تقدير الثبات باستخدام الفا ررو        
 01فقرة  ومن ثم تم اختيار  11من  اً مروب اً زديد اً ول لتشرل اختبار قرات الستين المشرلة لالختبار األالف

فقرات  ومن ثم تم  01من  اً مروب اً ثالث اً فقرات من الفقرات الثالثين المشرلة لالختبار الثابي لتشرل اختبار 
 تقدير 

 هذه التقديرات 2عامل الفا رروبباخ لهذه االختبارات  ويظهر زدولم
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 بتاةج تقدير معامل ثبات الفا رروبباخ 2زدول

توزيع قدرة المفحوصين  بعدية  االختبار

Ɵ 

 قوة االرتباط

 األبعادبين 

 االختبار االول

 فقرة( 06)

 االختبار الثاني

 فقرة( 06)

 االختبار الثالث

 فقرات(06)

 داحادي البع
 0.68 0.87 0.93  طبيعي

 0.91 0.97 0.98  متسق

 ثنائي البعد

 طبيعي

0.0 0.84 0.76 0.46 

0.6 0.90 0.82 0.59 

1.0 0.93 0.87 0.63 

 متسق

0.0 0.95 0.91 0.74 

0.6 0.95 0.92 0.74 

1.0 0.95 0.91 0.75 

ستخدام ألفا رروبباخ على أساس أن با أن تقديرات معامل الثبات 2في زدول البتاةج يالحظ من       
االختبار أحادي البعد رابت أعلى من التقديرات على أساس أن االختبار ثباةي البعد لزميع الحاالت من 

عبدما توزعت وال تختلف التقديرات  األبعادتوزيع قدرة المفحوصين )طبيعي  متسق( وقوة االرتباط بين 
أن معالم  إلىربما يرزع ذلك  .(r=1.0)اط بين البعدين تام قدرات المفحوصين بشرل طبيعي واالرتب

البعد بفسها التي تدخل في تقديرات البظرية التقليدية  أما في البماذج ثباةية البعد  أحاديةالفقرات للبماذج 
حيث  (Cortina, 1993) واتفقت هذه البتيزة مع دراسة رورتيبافيوزد قيمة لرل معلمة على رل بعد. 

 .األبعادأن قيمة ثبات ألفا رروبباخ تقل بزيادة عدد  إلىتوصلت 

عبدما توزعت قدرات  األبعادأن قيمة الفا رروبباخ زادت بزيادة االرتباط بين  2ويبين زدول      
على حساب ن حساب الثبات في البظرية التقليدية يعتمد وهذا ليس غريبا أل المفحوصين بشرل طبيعي 
قوم على حساب االرتباطات بين عالمات مزموعة الثبات على رروبباخ ي معامل االرتباط  فثبات ألفا

ولم تختلف عبدما . (Cortina, 1993) رورتيبا ووافق ذلك ما توصلت إليه دراسة  زميع فقرات االختبار.
أن قيمة ألفا رروبباخ  2توزعت قدرات المفحوصين بشرل متسق.  رما ويتضح من البتاةج في زدول

ولزميع الحاالت   على مبها عبدما توزعت بشرل طبيعيات المفحوصين بشرل متسق أوزعت قدر عبدما ت
وقد يرون السبب في ذلك ابه عبدما توزعت قدرات  وطول االختبار  األبعادط بين من البعدية واالرتبا

اين من فقرات االختبار من تب (j) المفحوصين بشرل طبيعي اقتربت قيمة التباين الستزاباتهم على رل فقرة
)من الفقرات  nالذي يحتوي  استزاباتهم على االختبار الرلي في معادلة حساب  (

 ثبات الفا رروبباخ التالية
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(5)       

ليه ببي عطا والشريفين ووافقت هذه البتيزة ما توصل إ. αبخفاض قيمة ألفا رروبباخ ا إلىوهذا قد يؤدي 
 شرل توزيع قدرة المفحوصين.  ألفا رروبباخ يختلف باختالف أن تقدير ثباتفي  (2012)

وفيما يتعلق بتأثير عدد الفقرات المشرلة لالختبار)طول االختبار(  على تقدير  ألفا رروبباخ          
عدد الفقرات ولزميع الحاالت من البعدية  وتوزيع قدرة  زيادةب تزدادتبين أن قيمة ألفا رروبباخ 

االختبار وتباين  nأن العالقة بين عدد فقرات  إلىوقد يرزع ذلك   األبعاداالرتباط بين  وصين  وقوةالمفح
عاله واضح أن صان عدد الفقرات(  ومن المعادلة أيبقص التباين ببقعالقة طردية ) االختبار

أن العالقة بين  إلىهذا يؤدي ايضا عالقة طردية  و    وتباين االختبار αمعامل الثبات العالقة بين 
واتفقت هذه البتيزة أيضا مع بتاةج دراسة رورتيبا  .عدد فقرات االختبار ومعامل ألفا رروبباخ عالقة طردية

 (Cortina, 1993). 

البتاةج المتعلقة بالسؤال الثابي)هل يختلف تقدير معامل الثبات باستخدام طريقة التززةة البصفية باختالف  .2
  توزيع قدرة (1.0 ,0.6 ,0.0) األبعادرتباط بين ختبار)بعد واحد  بعدان(  قوة االبعاد االأ رل من: عدد
 المفحوصين 

 ؟ وهل يختلف باختالف عدد الفقرات المشرلة لالختبار؟()طبيعي  متسق(
 

 بتاةج تقدير معامل ثبات التززةة البصفية  1زدول

توزيع قدرة المفحوصين  بعدية  االختبار

Ɵ 

 اطقوة االرتب

 األبعادبين 

 ولاالختبار األ

 فقرة( 06)

 االختبار الثاني

 فقرة( 06)

 االختبار الثالث

 فقرات(06)

 حادي البعدأ
 0.71 0.87 0.93  طبيعي

 0.92 0.97 0.99  متسق

 ثنائي البعد

 طبيعي

0.0 -0.12 0.35 0.31 

0.6 0.67 0.71 0.55 

1.0 0.93 0.86 0.63 

 متسق

0.0 -0.04 0.47 0.53 

0.6 -0.05 0.46 0.53 

1.0 -0.10 0.43 0.50 
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ستخدام طريقة التززةة البصفية على أن تقديرات معامل الثبات با إلى 1تشير البتاةج في زدول       
أساس أن االختبار أحادي البعد رابت أعلى من التقديرات على أساس أن االختبار ثباةي البعد لزميع 

 أحادية  واقتربت التقديرات األبعادالمفحوصين )طبيعي  متسق( وقوة االرتباط بين الحاالت من توزيع قدرة 
البعد من التقديرات ثباةية البعد عبدما توزعت قدرات المفحوصين بشرل طبيعي واالرتباط بين البعدين تام 

(r=1.0). 

ية البعد فقد لوحظ أن قيمة في حالة االختبارات ثباة األبعادوفيما يتعلق بتأثير قوة االرتباط بين        
معامل ثبات التززةة البصفية تزداد بزيادة قوة االرتباط بين البعدين في حالة التوزيع الطبيعي لقدرات 

أن ثبات التززةة البصفية هو ارتباط بين بصفي االختبار  وفي هذه الحالة  إلىويعود ذلك  المفحوصين 
تبتمي لبعد واحد  وبالتالي رابت العالقة بين قيمة  يحتوي رل بصف من بصفي االختبارات على فقرات

التوزيع المتسق لقدرات المفحوصين  في حالةالتقديرات لم تختلف و  الثبات ومعامل االرتباط طردية.
 .(60 ,30 ,10)ولزميع حاالت عدد الفقرات المشرلة لالختبار

أن  1متسق( فقد تبين من زدول أما بالبسبة لتأثير اختالف توزيع قدرات المفحوصين )طبيعي        
بين البعدين رابت أعلى من الحالة  0.0ثبات التززةة البصفية في حالة التوزيع الطبيعي واالرتباط 

 فقد ابعرست (0.6 ,1.0)المباظرة من االرتباط في حالة التوزيع المتسق  أما حاالت االرتباط األخرى 
المفحوصين أعلى مبها للتوزيع الطبيعي ولزميع حاالت البتاةج فرابت في حالة التوزيع المتسق لقدرات 

 األبعادوذلك بسبب زيادة معامل الثبات بزيادة االرتباط بين  .(60 ,30 ,10)عدد الفقرات المشرلة لالختبار
  في حالة التوزيع الطبيعي وعدم زيادتها في حالة التوزيع المتسق.   

تبار(  البصفية بعدد الفقرات المشرلة لالختبار)طول االخ التززةة تأثر تقدير ثباتوفيما يتعلق ب       
ووضح ذلك  البعد  أحاديةعدد الفقرات عبدما رابت االختبارات  زيادةب ن قيمته تزدادأ 1فيبين زدول

التززةة البصفية يحسب ثبات االختبار طريقة في    حيث بيبا أن(2100؛ عالم  539  ص0191)السيد  
  مع مالحظة أن =rxx) ) براون -باستخدام معادلة سبيرمان rء االختبارمن ثبات أززا rxx الرلي

ف اضعثالثة أ فقرة(  واالختبار الثابي هو 11االختبار الثابي ) فقرة( هو ضعفا 61االختبار االول )
ادة عدد ن زيأن هذه العالقة مبطقية أل (2005)ن عوده فقرات(  وبهذا الخصوص بيَ  01االختبار الثالث )
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فقرات االختبار يزيد في تمثيل االختبار لمحتوى المادة الدراسية  أي زيادة في صدق المحتوى  وبالتالي 
وفي حالة واحدة من حاالت ثباةية البعد وهي عبدما توزعت  دقة قياس االختبار للسمة المقيسة زيادة في 

ي بت على العرس تماما أ. ورا(r=1.0) تامة األبعادقدرات المفحوصين بشرل طبيعي وقوة االرتباط بين 
زاد تقدير الثبات باستخدام التززةة البصفية ببقصان عدد الفقرات عبدما توزعت قدرات المفحوصين بشرل 

 . األبعادمتسق ولزميع الحاالت من قوة االرتباط بين 

الفقرة  استزابةية البتاةج المتعلقة بالسؤال الثالث)هل يختلف تقدير معامل الثبات باالعتماد على بظر  .3
  توزيع (1.0 ,0.6 ,0.0) األبعادباختالف رل من: عدد ابعاد االختبار)بعد واحد  بعدان(  قوة األرتباط بين 

 ؟ وهل يختلف باختالف عدد الفقرات المشرلة لالختبار؟(المفحوصين )طبيعي  متسق(قدرة 

 

 لفقرةا استزابةتقديرات معامل الثبات باالعتماد على بظرية  4الزدول

 توزيع قدرة بعدية  االختبار

 (Ɵ)المفحوصين  

 قوة االرتباط

 األبعادبين 

 ولاالختبار األ

 فقرة( 61)

 االختبار الثاني

 فقرة( 11)

 االختبار الثالث

 فقرات(01)

 حادي البعدأ
 0.91 0.96 0.98  طبيعي

 0.99 0.99 1.00  متسق

 ثنائي البعد

 طبيعي

0.0 0.95 0.94 0.69 

0.6 0.96 0.96 0.76 

1.0 0.98 0.99 0.85 

 متسق

0.0 0.99 0.99 0.96 

0.6 0.99 0.99 0.96 

1.0 0.99 0.99 0.95 

 الفقرة استزابةبظرية ستخدام أن تقديرات معامل الثبات با 4الموضحة في زدول البتاةجيالحظ من        
على أساس أن االختبار ثباةي البعد  على أساس أن االختبار أحادي البعد رابت قريبة من التقديرات

  باستثباء عبدما األبعادلزميع الحاالت من توزيع قدرة المفحوصين )طبيعي  متسق( وقوة االرتباط بين 
لتقديرات باختالف بعدية االختبار  ويرزع فقرات فقد اختلفت ا 01رابت عدد الفقرات المشرلة لالختبار 

باالعتماد على دالة  الفقرة في هذه الدراسة تم حسابه استزابةية أن الثبات حسب بظر  إلىالسبب في ذلك 
أن دالة معلومات االختبار ال تختلف باختالف بعدية   (2008)معلومات االختبار  وقد بين ابوشبدي

 االختبار  وبالتالي ثبات االختبار ال يختلف باختالف بعدية االختبار. 
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في حالة االختبارات ثباةية البعد فقد لوحظ أن قيمة  األبعادبين وفيما يتعلق بتأثير قوة االرتباط        
معامل الثبات تزداد بزيادة قوة االرتباط بين البعدين في حالة التوزيع الطبيعي لقدرات المفحوصين  ولم 

في حالة التوزيع المتسق لقدرات المفحوصين ولزميع  األبعادتختلف التقديرات باختالف االرتباط بين 
 .(60 ,30 ,10)عدد الفقرات المشرلة لالختبار حاالت 

أن  4أما بالبسبة لتأثير اختالف توزيع قدرات المفحوصين )طبيعي  متسق( فقد تبين من زدول        
الفقرة  في حالة التوزيع الطبيعي ران أقل مبه في حالة التوزيع  استزابةمعامل الثبات المعتمد على بظرية 

على فرق عدد الفقرات المشرلة لالختبار. وأو  األبعادمن البعدية واالرتباط بين المتسق  ولزميع الحاالت 
أن العالقة بين  إلى  وتفسير ذلك يعود 01وعدد الفقرات  0.0في حالة ثباةية البعد واالرتباط  0.263ران 

الختبار هي الفقرة في هذه الدراسة ودالة معلومات ا استزابةقيمة الثبات المحسوب باالعتماد على بظرية 
اقصى معلومات يوفرها االختبار التي تم حسابها  إلىعالقة طردية  ودالة معلومات االختبار تشير 

Imax(Ɵ)= D)باالعتماد على أقصى معلومات للفقرة 
  أي أن اقصى دالة معلومات تعتمد فقط على 2

أن تقديرات معلمة تمييز الفقرات عبدما تتوزع قدرات   (2010)ابوشبديدلل   وقد ai معلمة تمييز الفقرة
 المفحوصين بشرل متسق أقل مبها عبدما توزعت القدرات بشرل طبيعي. 

ختبار)طول بعدد الفقرات المشرلة لال الفقرة استزابةبظرية وفيما يتعلق بتأثر تقدير الثبات باستخدام        
ن عدد الفقرات قي زميع الحاالت  واختلفت هذه البتيزة مع صان قيمته تقل ببقأ 4االختبار(  فيبين زدول

الفقرة للثبات  استزابةن تقديرات بظرية حيث بيبا أ (Homan & Mesbah, 2002)هومان ومصباح دراسة 
  ال تتغير بتغير طول االختبار. 

الثبات باستخدام: البتاةج المتعلقة بالسؤال الرابع)هل يؤثر ترتيب الفقرات في ززأي االختبار على تقدير  .4
 ؟(الفقرة استزابةبظرية رروبباخ الفا  التززةة البصفية  

زريت التقديرات لمعامل الثبات بالطراةق الثالت) الفا رروبباخ  التززةة لإلزابة عن هذا السؤال أ       
البعد(  حادي البعد  ثباةي الت المختلفة من بعدية االحتبار)أالفقرة( وللحا استزابةالبصفية  وبظرية 

  واستخدمت األبعادوالختالف توزيع معلمة المفحوصين )طبيعي  متسق(  وباختالف قوة االرتباط بين 
ولى ترتيب الفقرات فردي وزوزي  والطريقة الثابية ترتيب الفقرات طريقتان لترتيب الفقرات: الطريقة األ
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الف طريقة ترتيب الفقرات ختالف تقديرات الثبات باختعد االختبار. أظهرت البتاةج عدم احسب ب
  واختلفت التقديرات باستخدام طريقة التززةة الفقرة استزابةتين: الفا رروبباخ  وبظرية باستخدام الطريق

 هذه االختالفات. 5البصفية  ويظهر زدول

 تقدير الثبات باستخدام طريقة التززةة البصفية وباختالف ترتيب الفقرات 5زدول

 ولاالختبار األ االرتباط زيع القدرةتو  البعدية ترتيب الفقرات

 فقرة( 61)

 االختبار الثاني

 فقرة( 11)

 االختبار الثالث

 فقرات(01)

 0.67 0.88 0.93  طبيعي حاديأ فردي زوزي

 0.90 0.97 0.98  متسق  

 0.47 0.79 0.87 1 طبيعي ثباةي 

   0.6 0.90 0.84 0.60 

   0 0.93 0.88 0.63 

 0.79 0.95 0.97 1 متسق  

   0.6 0.97 0.95 0.80 

   0 0.97 0.95 0.81 

 0.71 0.87 0.93  طبيعي حاديأ حسب البعد

 0.92 0.97 0.99  متسق  

 0.31 0.35 0.12- 1 طبيعي ثباةي 

   0.6 0.67 0.71 0.55 

   0 0.93 0.86 0.63 

 0.53 0.47 0.04- 1 متسق  

   0.6 -0.05 0.46 0.53 

   0 -0.10 0.43 0.50 

البعد لم ترن الفروق بين التقديرات ربيرة  أحاديةأبه في حالة  5يظهر من البتاةج المبيبة في زدول       
فقرات  01في حالة  0.04 إلىربر فرق ران توزيع قدرة المفحوصين طبيعي أم متسق)حيث وصل أسواء 

 وتوزيع القدرة طبيعي(.

تبين أن تأثير ترتيب الفقرات واضح على تقدير ثبات التززةة أما في حالة االختبارات ثباةية البعد ف       
أن معامل الثبات عبدما توزعت  5  ويظهر من زدول(1.065و 0.001 -البصفية)ابحصرت الفروق بين 

ا عبدما توزعت الفقرات الفقرات فردي زوزي على بصفي االختبار رابت أعلى من الحاالت المقابلة له
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الفروق في التقديرات عبدما توزعت قدرات المفحوصين بشرل طبيعي أقل مبها رما يتبين أن  حسب البعد.
ة عدد الفقرات المشرلة عبدما توزعت بشرل متسق. رما لوحظ أن الفروق بين التقديرات ازدادت بزياد

 لالختبار.

رروبباخ   البتاةج المتعلقة بالسؤال الخامس)هل يختلف تقدير ثبات االختبار باختالف طريقة التقدير: ألفا
 (الفقرة؟ استزابةالتززةة البصفية  بظرية 

تقديرات  1 ل عرض بتاةج هذا السؤال  حيث يوضح شرلاستخدمت التمثيالت البيابية لتسهي       
 معامل الثبات لالختبارات الثمابية  وباستخدام طراةق التقدير الثالث

 الفقرة استزابةةة البصفية وبظرية تقديرات معامل الثبات باستخدام الفا رروبباخ والتزز  1شرل 
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10 

الفقرة رابت أعلى مبها  استزابةتوضح من شرل أن تقديرات معامل الثبات باالعتماد على بظرية        
زيع وتو  األبعاداالرتباط بين باالعتماد على البظرية الرالسيرية ولزميع الحاالت من بعدية االختبار وقوة 
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ليه سابقا بأن الثبات باالعتماد على بظرية ما تم اإلشارة إ إلىقدرة المفحوصين وعدد الفقرات  وهذا يعود 
رات باستخدام الفا رروبباخ رما تبين ان التقدي الفقرة يعتمد على أقصى معلومات يوفرها االختبار. استزابة

واتفقت هذه البتيزة مع دراسات ت باالعتماد على التززةة البصفية. و يساوي التقديرارابت أربر من أ
( في أن تقدير الثبات Hamon & Mesbah, 2000 ؛2102ببي عطا والشريفين   ؛2100براهيم والعزابي  )إ

التي  (2000) على من ثبات الفا رروبباخ  ولم تتفق مع دراسة زمحاويالفقرة أ استزابةباستخدام بظرية 
 عدم اختالف التقديرات في حالة البموذج ثباةي المعلمة.  إلىتوصلت 

 االستنتاجات والتوصيات

أن تقديرات معامل الثبات باالعتماد على البظرية الرالسيرية )الفا رروبباخ   إلىخلصت الدراسة     
ات ثباةية على مبها عبدما رابت االختبار البعد رابت أ أحاديةعبدما رابت االختبارات والتززةة البصفية( 

فقرات. ولم  01البعد  ورذلك عبدما قدر الثبات باالعتماد على بظرية اسزابة الفقرة وتشرل االختبار من 
  الفقرة. استزابةتتأثر التقديرات لبقية الحاالت بتغير بعدية االختبار عبدما استخدمت بظرية 

لطبيعي لقدرة المفحوصين فقد اتفقت وفي حالة التوزيع ا األبعادوفيما يتعلق بتأثير االرتباط بين     
ولم تختلف  األبعادفي أن تقدير الثبات يزداد بزيادة االرتباط بين  زميع الطراةق التقديرات باستخدام 

ستخدام االفقرة  وقل بزيادة االرتباط عبد  استزابةالفا رروبباخ و  التقديرات عبد التوزيع المتسق باستخدام
 التززةة البصفية. 

التقديرات باستخدام الطراةق الثالث وعلى أساس أن قدرات المفحوصين توزعت بشرل طبيعي  ورابت    
وزادت  .األبعادبين  0.0واالرتباط  تسق  إال في حالة التززةة البصفيةأقل مبها على أساس التوزيع الم

فقرة. وفي طريقة ال استزابةرروبباخ وبظرية  استخدام ألفبزيادة عدد فقرات االختبار عبد ا قيمة الثبات
وابعرست في بقية  1.0التززةة البصفية اتفقت البتاةج مع ما سبق في حالة التوزيع الطبيعي واالرتباط 

 استزابةولم تختلف التقديرات باختالف ترتيب الفقرات عبد استخدام الطريقتين ألفا رروبباخ و  الحاالت.
  وتوزيع قدرة األبعادر  وقوة االرتباط بين ن معامل الثبات تغير بتغير: بعدية االختباوألالفقرة. 

وقوة االرتباط   بضرورة تحديد البعدية السليمة لالختباريوصي الباحث  المفحوصين  وعدد فقرات االختبار
دراسات تتباول زراء بإ . رما يوصيقبل تقدير ثبات االختباروتوزيع قدرة المفحوصين   األبعادبين 

وتوزيعات لمعالم الفقرات. والن   وتوزيعات مختلفة لقدرة المفحوصين  بعاداألباط بين مستويات أخرى لالرت
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ذج التعويضي يوصي بازراء دراسات تتباول البماذج غير التعويضية. ويوصي الباحث استخدم البمو 
  حث بزيادة عدد فقرات االختبار لزيادة ثبات االختبار. االب

 : المراجع

 (. ثبات المقياس وصدقه بين الطرق 2311. )إبراهيم  ميراةيل و العزابي  أسامة
 التلقيدية وبموذج راش: البديل 

  اإلحصاةي في تطوير المقياس البفسي. مزلة الدراسات التربوية والبفسية  زامعة
    . 41-22 ( 1)5السلطان قابوس  

 ( .اثر استخدام معايرات 2313ابوشبدي  يوسف .)األبعادالبعد لبيابات متعددة  أحادية 
     المختلفة التقديرات على

  الفقرة: دراسة محاراة. مزلة زامعة دمشق)مقبول للبشر(. استزابةلبظرية 
 (.تأثير تعدد 2338ابوشبدي  يوسف .)لالختبار والعالقة بيبها على تقديرات  األبعاد

 معالم فقراته:دراسة محاراة. 
 .رسالة درتوراه  زامعة اليرموك  اربد  األردن 
 (.أثر شرل توزيع القدرة على معالم الفقرة 2312لشريفين  بضال.)ببي عطا  زايد وا

 ودالة المعلومات لالختبار. المزلة 
 .166-151(  2)8االردبية في العلوم التربوية. 
  وبظرية التقليدية وفق البظرية الفقرات خصاةص مقاربة(2333.)ايباس زمحاوي 

   مقياس للقدرة في الفقرة استزابة
 األردن زامعة اليرموك  مبشورة  غير زستيرما رسالة .العقلية. 

  .أثر حزم العيبة على تقدير دالة المعلومات لالختبار والخطأ .(2313)الزبون  حابس
  بإستخدام  المعياري في تقديرها
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   )(  6)27البظرية الحديثة في القياس. مزلة زامعة البزاح لألبحاث )العلوم االبسابية
1323- 1344 . 

  .بس ات في المقاييس البفسية على التزا. أثر ترتيب الفقر (2311)العمري  حسان
 الداخلي للمقياس وخصاةص 

   129-111(   4+3)27فقراته. مزلة زامعة دمشق . 
 (.القياس والتقويم في العملية التدريسية ط2335عوده  احمد .)اربد: دار االمل 3 .

 للبشر والتوزيع.
 (.علم البفس االحصاة1979السيد  فؤاد .)القاهرة: دار 3ي وقياس العقل البشري ط .

 الفرر العربي. 
 (.أثر ابتهاك افتراض االستقالل الموضعي على التقديرات 2336البعيمي  عزالدين .)

 الفقرة.  استزابةالمختلفة لبظرية  
 رسالة درتوراه  زامعة اليرموك  اربد  األردن 
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