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  ملخص الدراسة
ــداد  ــري   :إعـــــ ــداهللا زكـــــ ــد عبـــــ ــن حممـــــ ــي بـــــ                                                                                                  علـــــ

  ربيع سعيد طه.د.أ :إشرف
للقدرة العقلية مقدرة وفق القياس الكالسيكي ومنـوذج راش  ) لينون –أوتيس (ئص السيكومترية الختبار اخلصا :عنوان الدراسة

  .لدى طلبة املرحلة املتوسطة مبحافظة صبيا التعليمية
 للقدرة العقلية وفقراته وفق القياس الكالسيكي) لينون –أوتيس (التعرف على اخلصائص السيكومترية الختبار  :أهداف الدراسة 

 .للقدرة العقلية وفقراته وفق منوذج راش) لينون –أوتيس (، التعرف على اخلصائص السيكومترية الختبار 

  . املنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي :منهج الدراسة 
فظة صبيا للعـام الدراسـي   تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب املرحلة املتوسطة يف إدارة التربية والتعليم مبحا :جمتمع الدراسة 

  .هـ١٤٢٩/١٤٣٠
مت اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية عنقودية متعددة املراحل من مجيع طالب صفوف املرحلة املتوسطة يف إدارة  :الدراسة  عينة

طالب ، وهـم  ) ١٥١٥( هـ ، وقد بلغ حجم عينة الدراسة احلالية  ١٤٢٩/١٤٣٠التربية والتعليم مبحافظة صبيا للعام الدراسي 
  .من جمتمع الدراسة%) ١١( يشكلون 

  : تساؤالت الدراسة 
  ؟ للقدرة العقلية وفقراته وفق القياس الكالسيكي) لينون –أوتيس (اخلصائص السيكومترية الختبار ما  :األولالسؤال 
  ؟ ق منوذج راشللقدرة العقلية وفقراته وف) لينون –أوتيس (اخلصائص السيكومترية الختبار ما  :الثاينالسؤال 

،  معامالت االرتباط،  مقاييس التشتت،  مقاييس الرتعة املركزية،  النسب املئويةمت استخدام  :األساليب اإلحصائية املستخدمة
Kr(معامل كودر ريتشاردسون  تقدير الصعوبة ،  إحصاء املالئمة،  التحليل العاملي،  اختبار شيفيه،  حتليل التباين األحادي، ) ٢٠-

  .نسبة الذكاء االحنرافية،  الدرجات التائية، الدرجات املعيارية،  الرتب املئينية، ير القدرة تقد، 
  :أظهرت الدراسة عدداً من االنتائج من أمهها : نتائج الدراسة

، وهذا مؤشر  قيم املتوسطات احلسابية للصفوف الدراسية والعينة الكلية أكرب قليالً من قيم الوسيط ، وأكرب من قيم املنوالأن  -١
  .على اقتراب التوزيع من االعتدالية 

من فقرات االختبار %)  ٣٠(من فقرات االختبار تتمتع مبؤشرات متوسطة الصعوبة ، بينما توجد حوايل %)  ٧٠(أن حوايل  -٢
 .األعلى منه أن مستوى صعوبة فقرات االختبار يقل عند االنتقال من الصف األدىن إىل الصفكما ، يرتفع ا مؤشر الصعوبة

من فقرات االختبار ينخفض %)  ٤٧(من فقرات االختبار تتمتع مبؤشرات متييز جيدة ، بينما توجد حوايل %)  ٥٣(حوايل أن  -٣
  .التمييز تدرجيياً            ا مؤشر

Kr(قيمة مؤشر الثبات بطريقة االتساق الداخلي أن  -٤  ة بطريقة التجزئةتقيم بلغت، يف حني ) ٠.٨٤(للعينة الكلية بلغت ) ٢٠-
  ).٠.٧٤(النصفية 

  ).٠.٠٥(و ) ٠.٠١(عند مستوى  ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لالختبار ارتباطاً داالً إحصائياً -٥
  .للقدرة العقلية لنموذج راش وذلك بتحقيقها الفتراضات النموذج) لينون –أوتيس (مالءمة بيانات اختبار  -٦
أقل الفقرات صعوبة ، بينما تعـد  ) ١(وتعد الفقرة . لوجيت) ٢١.٢(إىل  ) ٢.٢٨-(قرات ما بني امتدت تقديرات صعوبة الف -٧

  .األعلى صعوبة)              ٣١(الفقرة 
   .لوجيت) ٢.٢٣(إىل  ) ٤.٦٤-( ما بنيامتدت تقديرات قدرات الطالب  -٨
املقابلة هلا عالقة طردية موجبة ، حيث تزيد القـدرة كلمـا    أن العالقة بني الدرجة الكلية اخلام احملتملة على االختبار والقدرة -٩

  .  ازدادت الدرجة الكلية اخلام املقابلة هلا
، وهذا يدل أن االختبار ثابت بدرجـة  ) ٠.٩٥(، ومعامل ثبات صعوبة الفقرات ) ٠.٩٧(أن معامل ثبات قدرات الطالب  -١٠
  .عالية
  . من أحادية البعد يف القياس" راش"لعقلية من خالل ما يوفره منوذج للقدرة ا) لينون –أوتيس (حتقق صدق اختبار  -١١



  
  

  

ميكن احلكم على مستوى قدرة الطالب وتفسري مستوى قدرته بالنسبة ألقرانه عند كل صف دراسي ، وكذلك عند عمر معني  -١٢
  .، ونسبة ذكائه االحنرافية  ري الرتب املئينية ودرجته التائيةوحتديد ترتيبه بني أقرانه ، من خالل إجياد جدول معايِ

  :توصيات الدراسة 
استخدام مناذج نظرية االستجابة للفقرة يف تطوير وبناء االختبارات العقلية الشائعة االستخدام للتغلب على أوجه النقـد الـيت    -١

  .وجهت لتلك املقاييس
  .ديدة ، والتحقق من اخلصائص السيكومترية هلابناء أدوات واختبارات نفسية جيف تطوير واستخدام مناذج االستجابة للفقرة  -٢
اجراء دورات تدريبية جلميع املشاركني يف عمليات التقومي يتم خالهلا تدريبهم على كيفية اسـتخدام منـوذج راش يف تطـوير     -٣

  .أساليب التقومي
تبارات مثل أجهزة الكمبيوتر ، وبرامج يف حتليل نتائج االخ" راش"ضرورة االهتمام بتوفري اإلمكانيات الالزمة الستخدام منوذج  -٤

 ، Rumm٢٠١٠ ، وبرنـامج   Big Steps، وبرنامج  Win Steps، وبرنامج Microscale  برنامج:  احلاسب اآليل الالزمة مثل
  .Bilog -Mg٣ ، وبرنامج Quest وبرنامج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

ABSTRACT 
Rabie Said . Dr. Prof : Advisor                                            Mohammed Abdullah Zakri Ali: By

Taha 
Title  : Psychometric  Characteristics  Of (Otis-Lennon) Test  Of  Mental  Ability 
Estimated                                  According  To  Classical   Measurement  And  Rasch  
Model. 

characteristics of  sychometricpthe  s to identifyi The main objective :tives of the StudyObjec
 the (Otis-Lennon) test of mental ability according to classical  measurement , and according to 

               Rasch  model. 
s study  is the descriptive thi by adopted yethodologmThe : Methodology of the study

methodology.    
It consists of all students of  the  intermediate  stage  in   Sabya    :Population of the study

educational  administration in the school year ١٤٢٩/١٤٣٠ H. 
stage cluster random sample form the concerned _multi It is selected as a :Sample of the study

population. Its size amounted to (١٥١٥) students , representing about (١١%) of the study 
population.      

:Questions of the study 
١-What are the psychometric characteristics of (Otis-Lennon) test of mental  ability and its 

items according to classical  measurement? 
٢-What are the psychometric characteristics of (Otis-Lennon) test of mental  ability and its 

items according to Rasch  model? 
, ntral tendency measures of ce, percentages , The study adopted : Statistical  methods

measures of variability , correlation coefficients , Kuder-Richardson coefficient , one way 
ANOVA , Scheffe test , factor analysis , fit statistics , difficulty estimation , ability estimation , 

percentile ranks , Z-scores ,             T- scores , devotion IQ.   
:Conclusions of the study 

The study concluded the following: 
١-The values of arithmetic means are higher than of the median and the mode , which refers to 

normality of the distribution. 
٢- About (٧٠%) of the test items have indicators of average difficulty ,  while (٣٠%) of the 
items have high difficulty. Also , the  level of items difficulty decreases from lower to 
higher grades , which is consistent with the assumption that  mental ability increases 

with age.   
٣- About (٥٣%) of the test items have good discrimination  indicators  , while (٤٧%) have 

gradually decreasing discrimination indicators.   
٤- The value of the reliability indicator , according to the method of internal consistency of 
the whole sample , amounted to  (٠.٨٤) . Also,  the value indicator, according to the 

method of split- half , amounted to  (٠.٧٤) .  
٥- The items are significantly correlated to the total score of the test , at the levels (٠.٠١)         

        and (٠.٠٥).  
٦- Data of the (Otis-Lennon) test of mental ability are suitable for Rasch  model , because 

they proved the assumptions of the model.   
٧- Difficulty of items ranged from (-٢.٢٨) to (١.٢٢) logit. Item (١) is the least difficult , while 

 item (٣١) is the most difficult.  
٨-  Student ability  range from (-٤.٦٤) to (٢.٢٣) logit.  

٩- The relation between the probale  crude total score of the test and the related  ability is 
positive , where ability  increases with the inreace in the related crude total score. 

١٠- Coefficient of reliability of the  student ability is (٠.٩٧) and that of item difficulty is  
(٠.٩٥). This indicates that the test is highly reliable. 

١١-  The study proved the validity of the (Otis-Lennon) test of mental ability , because Rasch  
model provides unidimensionality in measurement. 

١٢- The level of student ability can be judged and explained compared to his peers  in each 
grade and age. This can be achieved through the table of percentile ranks norms , T-

score and deviation IQ.  
:Recommendation of the study 

١- It is recommended to use the models  of item response theory (IRT) to construct and develop 
common and known mental tests , to overcome shortcomings of such measures. 

٢- To use item response models to construct new tools and  psychological tests , and verify  
their psychometric  characteristics  



  
  

  

٣- To provide training courses to all participants in the processes of  evaluation , to be trained 
on using  Rasch  model in developing evaluation methods. 

٤- It is greatly important to provide necessary requirements to use  Rasch  model in analysis of 
test results  such as computers and programs : (Microscale , Win Steps , Big Steps , 

Rumm٢٠١٠ , Quest  and  Bilog- Mg٣).     
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  ألولالفصل ا
�الدراسة  مدخل �

�:���د�	�א�د�א�	� � �

حلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلـى  ا

  : آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد

عامة ، والقياس بحتتل قضية تطوير االختبارات النفسية ، مكانة متميزة يف جمال علم النفس 

اصة ويرجع ذلك إىل كوا من أهم الوسائل املستخدمة يف جمال التقومي ، األمـر الـذي   خبالنفسي 

ما انتقلنـا   وإذا، يتطلب إعداد وبناء اختبارات نفسية موثوقاً يف كفاءا تستخدم يف جماالت خمتلفة 

  .إىل جمال قياس الذكاء سنجد أن هذا اال ميثل حجر الزاوية يف جمال القياس النفسي

ونتيجة لتطور القياس النفسي والذي انعكس بدوره على تطور االختبارات واملقاييس كان  

             لـذا شـهد هـذا   ؛ قيق موضوعية القيـاس  حتاهلدف الذي يسعى إليه علماء القياس النفسي هو 

                     االختبـار لتحقيـق    فقـرات امليدان تطورات متزايدة تتعلق بأساليب تصـميم وبنـاء وحتليـل    

  .) ٣٢١:  ١٩٩٢أبو حطب ، (هذا اهلدف 

ني يف تصميم وبناء االختبارات واملقـاييس  النفسي والتربوي بني مدخلني رئيسومييز القياس 

  :مها وحتليل البيانات املستمدة منها ، 

 Classical Test Theory (CTT)املدخل التقليدي املتمثل يف النظرية الكالسيكية لالختبارات   •

الصـعوبة ،  ( االختبار  فقراتوما تنطوي عليه من مفاهيم ومبادئ بعضها يتعلق خبصائص 

                                   ، والـــبعض اآلخـــر يتعلـــق خبصـــائص االختبـــار ككـــل) والتمييـــز 

  .   ) ٤٨:  ٢٠٠٥عالم ، () الصدق ، والثبات ، واملعايري ( 

Latent Trait Theory (LTTة ناملدخل املعاصر واملتمثل يف نظرية السمات الكام • أو نظريـة    (

كما يسميها بعض علماء القياس أمثـال    Item Response Theory (IRT)  للفقرةاالستجابة 

ة اختباريـة  فقرالهتمامها بالربط بني استجابة الفرد ل Lord، ولورد  Hambletonهامبلتون 

  .)٢٠٤:  ٢٠٠١عالم ، (الفقرةوبني خصائص هذه 
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هي األساس النظـري   ، ولقد كانت النظرية الكالسيكية لالختبار لسنوات عديدة مضت

ي واليت استندت على منوذج الدرجة احلقيقية للفـرد والـذ  . والعملي للقياس يف العلوم السلوكية 

والذي ، )  True Scoreالدرجة احلقيقية  (أن لكل فرد قدر ما من السلوك غري املالحظ " ينص على 

وعليه فإن عدد اإلجابات الصحيحة املالحظة هي الـيت تقـيس    ،ال ميكن أن يقاس بصورة مباشرة 

                                      نفــس قــدرة الفــرد علــى أســاس أن هــذا القيــاس يتضــمن قــدراً مــن اخلطــأ أثنــاء 

  .) ٢:  ١٩٩٩عبد احلافظ ، (" تقدير الدرجة احلقيقية 

ـ   ) X(فدرجة الفرد املالحظة يف االختبار    ة متساوي جمموع الدرجة احلقيقيـة للفـرد يف الس

  . (E) الدرجة اخلطأ يف األداء على االختبار زائداً ) T(املقاسة 

 Theory Ofنظرية االختبارات العقلية " : يف كتابه (١٩٥٠,Gulliksen)جاليكسون ويذكر 

Mental Tests  " املشار إليه يف)Crocker& Algina, القياس الكالسيكية تعتمـد   نظريةأن ) ١٩٨٦

   :أساسية هي  افتراضات على ثالثة

ة اليت يقيسـها االختبـار ، فعـدد    درالتوزيع االعتدايل للدرجات على متصل الق �

            من القدرة ، ينـاظر العـدد املتوقـع مـن دالـة      األفراد الواقع يف مستوى معني

  .الكثافة االحتمالية

خطأ القيـاس  زائداً ) T(هي حاصل مجع الدرجة احلقيقية ) X( أن الدرجة املالحظة �

)E ( ن إ، حيث)E ( تأخذ قيماً سالبة وموجبةE)±X=T+( ن تباين الـدرجات  أ، و

كمـا أن  . إليه تباين درجات اخلطـأ   اخلام يساوي تباين الدرجات احلقيقية مضافاً

االرتباط بني جمموعتني من الدرجات اخلام ، املستمدتني من اختبارين متوازيني ، أو 

ثبات االختبارات يف جمتمع معني ، يساوي تباين الـدرجات احلقيقيـة إىل تبـاين    

  . الدرجات اخلام ، وأن الزيادة أو النقص يف طول االختبار ، يؤثر يف ثبات درجاته

أنه ال ميكن معرفة أو قياس الدرجة احلقيقية  ، بل ميكـن االسـتدالل عليهـا أو     �

تقديرها من خالل الدرجة املالحظة ، وذلك حبساب متوسط الدرجـة املالحظـة   
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تزداد دقة الدرجـة  وعدد كبري من املرات ، لاملستقلة ، الناجتة من تطبيق االختبار 

  .احلقيقية بزيادة مرات التطبيق 

يف الظواهر السلوكية ،  الكالسيكية لوجود العديد من املشكالت املصاحبة للقياس ونتيج

يف عدم دقة النتائج اليت ميكن أن تسفر عنها أساليب وأدوات القياس ، ظهرت احلاجة  تواليت تسبب

إىل تطوير أساليب القياس السلوكي بشكل يتوافق مع أساليب القياس الفيزيقي ، ويستند إىل نفس 

وقبول نتائجها بدرجة عالية ،  وسالمتها، مما حيقق جودة هذه األساليب  ههذا القياس وفروض فلسفة

وقد تعددت البحوث والدراسات من قبل املهنيني واملهتمني بالقياس السلوكي ، وهدفت . من الثقة 

وقد أسفرت هذه الدراسات عن ظهور بعـض  . إىل حماولة عالج بعض مشكالت القياس السلوكي 

ــها  الكالســيكيةاهــات غــري االجت ــاس من ــة الســمات الكام: للقي ــنظري ــة ن                               ة ، أو نظري

  . )٢٤٢:  ٢٠٠٢مراد وسليمان ، (  للفقرةاالستجابة 

" هـامبلتون "ولقد نال هذا املدخل اجلديد اهتمام الكثريين من علماء القياس املعاصر أمثال 

Hambleton رايت"و"Wright وردل"و "Lord  وغريهم ، فهذا املدخل يساعد يف التغلب على كثري

من املشكالت النامجة عن استخدام املدخل الكالسيكي يف بناء وتصميم االختبارات وحتليل وتفسري 

  .) ٤:  ٢٠٠٢الوليلي ، (نتائجها ، ومواجهة أوجه القصور فيها ، كما أنه حيقق موضوعية القياس 

هو حتديد العالقة بني اسـتجابات األفـراد    للفقرةماذج االستجابة ويعترب اهلدف األساسي لن  

 كي ميكن حتديـد مقـدار السـمات    لة وراء تلك االستجابات ، نختبار معني والسمة الكاماعلى 

ة وراء أداء األفراد يف االختبارات املختلفة لإلفادة من ذلك يف التنبؤ بسلوكهم يف مواقـف  نالكام

  . )٥٣:  ٢٠٠٥عالم ، (أم يف ضوء هذا التقدير الكمي للسمات مماثلة واختاذ قرارات بش

وسيلة أساسية وشائعة يف بناء وتطوير االختبارات ، وقـد   للفقرةوأصبحت نظرية االستجابة   

شجع توفر برامج الكمبيوتر على تطبيق النماذج املختلفة هلـذه النظريـة يف جمـال االختبـارات     

ماذج يف ربطها خصائص الفقرات مبعلم أو بأكثر ، فهي تقـدم  واملقاييس ، وتتلخص فكرة هذه الن

بأقل قـدر مـن اخلطـأ ، ودون     الفقرةرها ملعامل الفرد وي، يف تقد الكالسيكيةبديالً لنظرية القياس 
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لالختبار عشوائية من النطاق املقاس أو احلصول على عينة كبرية جداً مـن   فقراتاللجوء إىل عينة 

   .طاقممثلة هلذا الن الفقرات

وقد بنيت هذه النظرية والنماذج الرياضية املتعلقة ا على افتراضات قوية ينبغي حتققهـا يف    

                           :لكي تـؤدي إىل نتـائج ميكـن الوثـوق ـا ، ومـن أهـم هـذه االفتراضـات          ؛ البيانات 

                                  يــات املنحنو ، )االســتقالل املوضــعي (اســتقاللية القيــاس  و أحاديــة البعــد ، 

  .)٦٤-٥٨:  ٢٠٠٥،  املرجع السابق(للفقراتاملميزة 

واستخدام مناذجها يف تصـميم وبنـاء    للفقرةولذلك تتضح أمهية استخدام نظرية االستجابة   

،  للفقرةمن أهم مناذج االستجابة  Rasch Model" راش"ا ، ويعترب منوذج فقرااالختبارات وانتقاء 

" راش"ا ، كما يعترب منـوذج  فقراوحتليل  نفسيةوأبسطها وأكثرها استخداماً يف بناء االختبارات ال

من أكثر النماذج اليت أجريت حوهلا حبوث متعددة للتحقق من خصائصه وقدرته يف بناء االختبارات 

ــاس    ــيكي يف القي ــدخل الكالس ــتخدام امل ــن اس ــة م ــور الناجت ــه القص ــة أوج                             ومواجه

  ). ٧٦: ١٩٧٧ ,Hambleton & Cook( النفسي والتربوي 

 للفقـرة يتميز عن غريه من منـاذج االسـتجابة   " راش"أن منوذج ) أ١٩٨٨(  موتذكر كاظ  

  :اآلتية  فتراضاتباال

   :أُحادية الْبعد  -١

اً ، وتكـون هـذه   االختبار حبيث تعرف فيما بينها متغرياً واحد فقراتحيث تتدرج صعوبة 

املتدرجة الصعوبة هي التعريف اإلجرائي ملا يقيسه املتغري ، ويتضمن هـذا يف   الفقراتأو  الفقرات

  .فضالً عن صدق قياسها للمتغري  الفقراتجوهره صدق تدرج 

٢- اسيالْق ةيقْاللتوتتمثل يف  : اس:  

وهذا يعين ثبات تقدير كـل مـن   ،  Sample - Freeحترر القياس من توزيع العينة املستخدمة  •

            واستقرارها بالرغم من اختالف عينة األفـراد املسـتخدمة يف    الفقرةقدرة الفرد وصعوبة 

  .تدريج االختبار 

ثبات تقدير كل من قـدرة  : أي  ؛ Item - Freeاملستخدمة  الفقراتحترر القياس من جمموعة  •

املسـتخدمة يف   الفقـرات من اختالف جمموعة بالرغم ؛ واستقرارها  الفقرةالفرد وصعوبة 
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