
 مجلة العلوم التربوية والنفيسة
 

 31 

لد 
مج
ال

01 
دد 

الع
4 

بر 
سم
دي

91
12

  
 
 
 
 

 أثر منط صياغة الفقرة يف مقياس اجتاه يف اخلصائص 
 السيكومرتية للفقرات وللمقياس وتقديرات القدرة

 لألفراد وفق نظرية االستجابة للفقرة
 
 
 
 
 
 

 د. نضال كمال الشريفين
 قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي

 جامعة اليرموك -كلية التربية

أثر نمط صياغة الفقرة في مقياس اتجاه في الخصائص السيكومترية للفقرات وللمقياسالعنوان:
وتقديرات القدرة لألفراد وفق نظرية االستجابة للفقرة

مجلة العلوم التربوية والنفسية -البحرينالمصدر:

الشريفين، نضال كمالالمؤلف الرئيسي:

مج 10, ع 4المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2009التاريخ الميالدي:

ذو الحجة - ديسمبرالشهر:

40 - 13الصفحات:

:MD 36765رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

نظرية السمات الكامنة، علم النفس التربوي، االختبارات والمقاييس النفسية، القدراتمواضيع:
العقلية، االتجاهات التربوية، نظريات التعلم، الميول، الفروق الفردية، السمات

الشخصية، المعلمون، االمتحانات، تصميم االمتحانات، تدريس العلوم

http://search.mandumah.com/Record/36765رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/36765


 مجلة العلوم التربوية والنفيسة
 

 31 

لد 
مج
ال

01 
دد 

الع
4 

بر 
سم
دي

91
12

  
 
 
 
 

 أثر منط صياغة الفقرة يف مقياس اجتاه يف اخلصائص 
 السيكومرتية للفقرات وللمقياس وتقديرات القدرة

 لألفراد وفق نظرية االستجابة للفقرة
 
 
 
 
 
 

 د. نضال كمال الشريفين
 قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي

 جامعة اليرموك -كلية التربية



 د. نضال الشريفين                   اثر نمط صياغة الفقرة في مقياس اتجاه الخصائص السيكومترية                                     

04 

لد 
مج
ال

01 
دد 

الع
4 

بر 
سم
دي

91
12
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 الملخص
 

اسسددي رتصًت لذسقه ددلا  ذذهددت هذهددلدذاست اىلددلذإفذاس أدد ذطدديذأةددلذقدد ذ ددياسلذاسه ددلخلذاذص يددا ذا ددادذاذا  ددا  ذ
وسقم يددا  ذود ددت لا ذاس ددت خلذس  ددلاظ ذو ددسذجال ددلذارىلددولاحلذسقه ددلخل ذوسو، يددسذهددتسذاست اىلددل ذ ذد ددمي ذ سددلذأقددا ذ

( ذختوقدد ذاذطدددتظذاسه دددلا ذ6006مل يددا ذا اهدددا ذصامقددمذاساقدددرتل ذملدددرتذاسامددمذاملبدددلي ذامل دددرت ذصدديذ  دددمذاسأدددل هُتذ 
(ذصاقددد ذوصاقمدددلذسقاقدددرتلذحرتا ددد ذ500قدددا ذامل يدددا ذطقدددوذطيةدددلذطأدددرتا يل ذص رتجدددلذصددديذ و دددتذت  دددهذأاإلجياحيدددلذواسسدددق يل ذ

(ذاذذ05 0ذ≥ά(ذصاقددددد ذوصاقمدددددلذس دددددمذقدددددد  ذوحيةدددددهذاسةودددددا اذأجددددد ذرذدرت ددددددتذ دددددلو  ذ ا ذظرسدددددلذإ  ددددددا يلذ 000 
ا ذظرسدلذصورتىل ا ذد ت لا ذصااملذاس ارتحلذسقه لا  ذدازىذسةم ذاس ياسل ذاذ ُتذأشا  ذاسةوا اذإفذو رتظذ دلو ذ 

(ذاذصورتىل ا ذصااملذاسومييز ذس احلذاسدةم ذاوو ذ ييد ذ  لادد ذإجياحيدلذ( ذأمداذأالدل ذاسةودا اذذ05 0ذ≥άإ  ا يلذ 
أنذظاسدلذصاقرتصدا ذأددمذصديذاسه ددلخل ذوامل يدا ذددزظاظذحز دداظخلذطدتظذاسه ددلا ذاإلجياحيدل ذود دمذ يمددلذا  ددذاملايددا يذحز داظخلذطددتظذ

ةم ذاوو ذ ا دددمذصاقرتصدددا ذأأ دددلذطةدددتذاملسدددورت ا ذاملبوقهدددلذصددديذاسسدددمل ذأمددداذأالدددل ذاسه دددلا ذاإلجياحيدددلذأ أددداً ذوأنذاسددد
ذاذد ت لا ذاسسملذستىذاو لاظ ذدازىذسةم ذاس ياسلذاملسوبتل  ا ذظرسلذإ  ا يلذذ اسةوا اذطتلذو رتظذ لو 

ذ
ذ

لذارىلدددولاحلذسقه دددلخل ذاس قمدددا ذاملهوا يدددلسذص دددا ،ذار اهدددا  ذقددد ذ دددياسلذاسه دددلخل ذاسه دددلا ذاإلجياحيدددلذواسسدددق يل ذجال ددد
ذا  ا  ذاسسي رتصًت ل ذجال لذاسسما ذاس اصةل 

ذ
ذ

 ذل4/00/6007دسق ذاس ،ثسذدا  خذ ذل07/00/6008  رتس ذسقةألسذدا  خذ
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The Effect of Item Composition Style in an Attitudinal Scalene 

The Psychometric Properties of Items’ Scale’s and Subjects’ 

Ability Estimates According to Item Response Theory 

 

 

Dr. Nedal K. Alshraifin 

Dept. of Counseling & Educational Psychology 

Faculty of Education- Yarmouk University 

 

Abstract 

This study aimed at identifying the effect of item composition style in an 

attitudinal scale on the psychometric properties of item’s scale’s and subjects’ 

ability estimates according to item response theory. To achieve the objective of the 

study, five item composition styles with different number of positive and negative 

items were designed. The five item composition styles were extracted from a scale 

developed by Shraifin (2006) to identify science teachers’ attitudes towards 

laboratory work. The five item composition styles were administered to a random 

sample consisted of 500 male and female science teachers with 100 male and 

female teachers responding on each style. The results revealed no statistically 

significant differences in the means of item’s difficulty perimeters at (ά = 0.05) 

attributed to item composition style. Statistically significant differences in the 

means of items’ discrimination perimeters at (ά = 0.05) were found in favor of the 

first item response style (all items are positive). The results also revealed that 

information function of both the item and the scale increase as the number of 

positive items increases whereas, the value of the standard error decreases as the 

number of positive items increases. The results also indicated that the first item 

composition style provides more information at various trait levels. Moreover, the 

results revealed no statistically significant differences in the persons’ estimates of 

the trait attributed to the item composition style used. 

 

 

Key words: attitudinal scales, item composition style, negative and positive items, 

item response theory, psychometric properties. 
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ذسالمقدمة

لداذاذاسوة دؤذحةدرتلذاسسدقرتكذدة  ذأمهيلذار اها ذصيذاستو ذاسليذدؤظ  ذح هولاذصرت لا ذسقسقرتك؛ذإ ذمي يذارطومداظذطقي
اسدددليذ  دددرتلذحددد ذاو دددلاظذاملواقمدددرتنذاذاملرتا ددد ذاملبوقهدددل؛ذوسدددلسمذ ددد نذظ اىلدددلذار اهدددا ذدادددتذصددديذأهددد ذاوصدددرت ذاوىلاىلددديلذ
سوهسَتذاسسقرتكذاإلجساين؛ذحغلضذصرتا للذاملؤةلا ذاسيتذداممذطقوذد رت يذار اها ذاسسق يل ذوداز زذاملؤةلا ذاسيتذدةمدمذ

( ذ يددثذداددتذدةميددلذار اهددا ذاإلجياحيددلذهددت اًذذ6006حيددل ذأوذامللسددرتهذ يلدداذسددتىذاملواقمددُتذ طدد ل ذار اهددا ذاإلجيا
أىلاىلددياً ذوصلمدداًذصدديذأهددتاسذاسًتحيددلذطمرتصدداً ذرذحددمذ اددتهاذحادد ذاملددلحُتذاهنددتسذاوىلددا ذسقًتحيددل ذوأ دداذرذد ددمذأمهيددلذطدديذ

 ذسددلاذ  ددتذ اددوذ( Shrigley& Koballa, 1984)اأوسدداهذاملال ددلذاساقميددل ذود ددرت لذصلددا ا ذاسوه ددَتذاساقمددمذ
ذصرتضرتلذار اها ذحاهومالذأ َتذستىذطقماءذاسةه،ذار وماطم ذوطقماءذاس يا ذاسًتحرتيذواسةهسم 

وجاددددلاًذومهيودددد  ذ دددد نذا ا ددددلذدددددتطرتذإفذد ددددرت لذأظوا ذ ااسددددلذس ياىلدددد  ذ يددددثذ  مدددديذ اجدددد ذصدددديذاس ددددارتحا ذاذ يددددا ذ
دقدمذاسديتذهدت هذإفذد درت لذص دا ي،ذىلدرتءذسلاذشغقهذظ اىلدا ذار اهدا  ذذار اها ذاذطتلذص ءصلذأظوا ذاس يا  

واسارتاصدددمذاملدددؤةلخلذ يددد ذ يدددزاًذأ دددَتاًذجسددد ياًذاذايددد  ذاسًتحرت دددلذواسةهسددديلذذألذاسددديتذهدددت هذإفذظ اىلدددلذار دددادذجهسددد  ذس  ددداد 
 لددلذاملددؤةلا ذاسدديتذدامددمذوهسددَتذاسسددقرتكذاإلجسدداين ذحغددلضذصرتا( ذأمدداذأنذظ اىلددلذار اهددا ذضددلو  لذسذ0996 طددرتظخل ذ

ذ( ذ6006طقوذد رت يذار اها ذاسسق يلذ طرتظخل ذ
ار دادذحدجد ذامليدم ذأوذذ( Spector, 1992)ود ا ةدهذجادلخلذاس دا  ُتذإفذت يادلذار اهدا  ذوصهلرتصلدا ذ يادلسذىلد  ًتذ

د اداًذرذلاحد  ذأوذجهدرت دذذارىلواتاظذاسليذ رت  ذاسسقرتك ذو أهمذطقي ذصاا َتذصرت  ل ذوىلاس لذحاسةس لذس ا ذادرتاهلذاس يةدل
 يادلسذار دادذحدجد ذاىلدواتاظذصدواق ذصديذ اجد ذاسهدلظ؛ذسيسدولي ذىلدق اً ذأوذإجياحداًذذ( Aiken, 1986)صةلدا ذأصداذأ  ديذ
ار دددادذحدجددد ذذ(ذ6006 املأدددا ذإسيددد ذاذطددد ل ذذ(Allport)س دددرت  ذأا  ذواملرتا ددد  ذواملهددداهي  ذو ادددلسذسددد ا ذاملرتضدددرتط

اذاىلددولاحلذاسهددلظذإمجاءذييددد ذذ ذواسا ددتذدددةا ذصدديذةددد  ذةددلخلذاسهددلظ ذو ددؤةلذددددةَتاًذظ ةاصيدداًذ اسددلذصدديذارىلددواتاظذاسا قددم
أنذار دادذذ( Dutton& Blum, 1986)ذوحقد ذاملرتضدرتطا  ذواملرتا د ذاسديتذدسدو َتهاذهدلدذارىلدولاحل ذو ؤأدتذظاددرتن 

ذ(ذ0987صايةدل ذو دتذ داو ذشدل غقمذ ذلذصدا ذأوذ  دلخلشدجزطلذطاتهيلذص وس لذس ىلدولاحلذح ل  دلذإجياحيدل ذأوذىلدق يلذأمؤذ
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اسرت ددددرت ذإفذإتددددا ذشدددداصم ذهددددتظذصاددددٌتذار اهددددا  ذصسددددوهيتاًذصدددديذدددددا  خذصهلددددرتلذار دددداد ذوطقدددد ذاسددددةه،ذار ومدددداطم ذ
عدتظذصهلدرتلذار داد ذوهدمذأنذ( Key Elements) وجال دا ذاسواقدي  ذوةقد ذصديذ سدمذإفذعت دتذطةا دلذصهوا يد ذ

 ذااذ( ذودة ددددلذحاسسددددقرتك ذودودددددةلذحسدددد قرتكذا(ةددددل يذ ا وماطيددددلذ( ذوهددددمذاىلددددواتاظار اهددددا ذصواقمددددلذ اراجدددد ذاملاددددلذ
اذارىلددواتاظذس ىلددولاحل ذسددلاذشددتظذشدددل غقم ذ؛ذأيذ وددتةمذ يلدداذارجهاددا ذاسددليذ ددؤةلذ س ىلددولاحل ذوهددمذأ أدداًذد رتمييدد

حاسأددتخلذذطقددوذضددلو خلذأنذدا دد،ذ  ددلا ذص ددا ي،ذار اهددا ذصدداذأ ددرتدذ( Shrigley& Koballa, 1984)وأ ددارذ
 ذوةق ذإفذأنذصهلرتلذار ادذهدرتذصهلدرتلذصلأد  ذ و درتنذصديذة ةدلذص رتجدا ذ( Emotional Intensity)ارجهااسيلذ

ذصوتاةقلذوصو اصقل ذهمسذامل رتنذاسا قمذ املالاذ( ذوامل رتنذارجهاايلذ اسرت تاينذ( ذوامل رتنذاسسقرتأم 
قوذط صدلذهنداذة دا ذص  درت  ذوع دمذطرتاتد ذاسهدلظذملدرتذشدلذوطةتذ يا ذار ادذج رتنذصلومُتذحاست  لذاووفذحا  رت ذط

صاددُت ذأوذضددتد ذ يددو ذيدد ذاسا ددا ا ذاسدديتذدا ددمذا( اءذابومقددل ذوا ا ددلذحدداملهلرتل ذوهددلدذاسا ددا ا ذجيدد ذأنذدوددت  ذصدديذ
( ذوصديذأشدللذامل دا ي،ذاملسدوبتصلذسق أد ذطديذذ0986املرت  ذاب   ذإفذاسساس ذسَتذاب  ذ ةرت جتا مذوهديلي ذ

 ذوص يددا ذ ومددانذ( Thurston Scale) ذوص يددا ذةَتىلددورتنذ( Likert Scale)ار اهددا ذص يددا ذسي ددل ذ
(Guttman Scale )ذوص يدا ذأومج درتظذ (Osgood Scale )ذوص يدا ذىلويهةسدرتنذ (Stephenson Scale )ذ 

ذ( ذ6006 ط ل ذ( Coombs Scale) وص يا ذأرتص ،ذ
ا  ا  ذاس ياىليلذسه لا ذهلدذامل ا ي، ذاسديتذ ة غدمذاسو، دسذصةلدا ذذو تظذاملوب  رتنذاذجما ذاس يا ذاسةهسمذحا 

ح يغولاذاسةلا يلذاذضرتءذصؤشلاهتا؛ذونذا  ا  ذاس ياىليلذسقم يا ذداومتذإفذ دتذأ دَتذطقدوذذ،  لا ذامل ا يواةويا ذ
اذذخلذامل يددا ذد مددديذا  ددا  ذاس ياىلدديلذسه لاددد  ذ  دددت ذامل يددا ذوة اددد ذ اومدددتانذطقددوذ ددت ذ  لاددد ذوة اهتدددا ذوإنذ ددت ذ

أأ ذاسهلو ذاسهلظ لذحُتذاو لاظذاذاسسملذامل يسل ذاسيتذ  رتلذطقدوذأىلاىلدلاذاس يدا ذاسةهسدم ذحيدتذأنذد دت لذا  دا  ذ
اس ياىلدديلذسقم يددا  ذأوذسه لاددد ذ ددو ذطدداظخلذصدديذةدد  ذظ  ددا ذاملسددولي ُتذسه لاددد  ذاسدديتذدودددةلذح  ةددلذصادداهلذ  يسددلذهددمذ

( ذأيذأنذظ دددلذا  دددا  ذاس ياىلددديل ذىلدددرتاءذأأاجدددهذذ0996لذا  ددد ذطقيلددداذ اسةلدددا  ذ مذاسه دددلخل ذوصأدددمرت ا ذوتل  دددشددد
عت تذصأمرتنذاسه لا ذمبداذ و داحسذصد ذهدتسذاس يدا  ذذوىلاىلاًذطقوذظ لذ ياسلذ  لاد  ذوطقسقم يا ذألذسه لاد ذداومتذأ

ياسلذاسه ددلخلذوصأددمرت اذواملهلددرتلذاسددليذد يسدد  ذوطقددوذتل  ددلذا  دد ذأوذارىلددولاحل ذاسدديتذ ة غددمذأنذدددو ءلذصدد ذشدد مذ دد
(Hohn, 1996) ذ

اسقغددرتيذصدديذأأ ددلذاملادداهلذددددةَتاًذاذأظاءذاسهددلظذطقيلددا ذأوذمباددٌتذأظ ذاذاست  ددلذذومي دديذأنذد ددرتنذ ددياسلذاسه ددلخل ذودلأي لددا
اسدديتذه ددمذطقيلدداذاسهددلظذطقددوذامل يددا ؛ذونذأيذةقددمذاذ ددياسلذاسه ددلخلذ ددتذ ددؤظيذإفذدغيددَتذاذصأددمرت ا ذ دداذ ددؤظيذإفذ

 ذوطقي ذ  تذ(Hambleton& Swaminathan, 1985; Gronlund, 1981)خموق ذهناذحُتذجمي ذوآةلذ ل ذ
ا دد ذاملوب  ددرتنذاذاس يددا ذاسةهسددمذإفذعت ددتذصاددا َتذس ددياسلذ  ددلا ذامل ددا ي،ذوارةو ددا ا ذاسةهسدديلذواسًتحرت ددل ذوصدديذ

اسليذ أدَتذإفذو درتظذصأدمرتنذاسه دلخلذاذشب ديلذصاا َتذاس ياسلذاسيتذ ذاسورت مذإسيلاذ ياسلذاسه لا ذحار ادذاإلجيايبذ
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املسددولي  ذوار ددادذاسسددقتذاسددليذ أددَتذإفذطددتلذو ددرتظذهددلاذاملأددمرتنذاذشب دديو  ذوس دديذرذدرت ددتذظ اىلددا ذ ل  يددلذ
إفذأنذاملسدولي ذ هأدمذاإل احدلذ( John, 1982)  تذأشدا  ذظ اىلدلذ درتنذس ل  لذدرتمج  ذاسه لا ذاإلجياحيلذواسسق يل ذ

 ,Schrisheim& Hill)إلجياحيددلذأأ ددلذصدديذاسه ددلا ذاسسددق يل ذأمدداذو ددت ذظ اىلددلذشل أددا  ذوهددمذطدديذاسه ددلا ذا

أنذاسه ددلا ذ ا ذار ددادذاسسددقتذ اددمذإ احددلذاملسددولي ذطدديذاسه ددلخلذسددَتذظ ي ددل ذحامل ا جددلذصدد ذاسه ددلا ذ ا ذذ( 1981
اةو سذاس ياسلذ ؤظيذإفذأنذذ(Benson& Wilcox, 1981)ار ادذاإلجيايب ذوحيةهذظ اىللذحةسرتن ذوو ق رتأ،ذ

ذاةو سذاذارىلولاحا ذوإفذالرت ذ ل  ذ يذظرسلذإ  ا يلذاذد ت لا ذاردسا ذاستاةقمذحُتذهل يذار اهُت 
إفذأنذاسه دلا ذذ(Ahlawat, 1989; Benson& Hocover, 1985)أمداذأشدا ذأهد وا  ذوحةسدرتن ذوهدرتأهلذ

إفذأنذذ(Betty& Mary, 1998) ُتذأشدا  ذظ اىلدلذحديتذوصدَتيذذاملرت  ل ذواسساس لذد ي،ذحةاءا ذ ا ذخموقهل ذا
 Edwards)اسه لا ذاإلجياحيل ذواسسق يلذحت  ذوأد اذد ي،ذاسسملذجهسلا ذوأدلسمذأشدا  ذأثدادذإظوا ظ ذوصي درتيبذ

& Mecombie, 1983 )ظاءذطدديذاسه ددلا  ذ ا ذاس ددياسلذاإلجياحيددلذاو ددل ذ يذظرسددلذإ  ددا يلذاذإفذو ددرتظذذ
 ذوأنذد ددت لا ذاو ددلاظذد ددرتنذصو ل ددلذطقددوذاسه ددلا ذاسسددق يلذطدديذد ددت لاهت ذطقددوذاسه ددلا ذاإلجياحيددل ذاذ ددُتذملذواسسددق يل

 ل اً ذ اذظرسلذإ  ا يلذاذاإل احدلذطديذاسه دلخل ذاسديتذد درتنذذ( Ory& Volois, 1980)داللذظ اىللذأو ي ذو اسرت ،ذ
 ل داًذضدةي ًذذ(Muller& Schrorok, 1982)وشدلو كذأوذحا ادذىلقت ذوألسمذو دت ذظ اىلدلذصدرتسل ذحا ادذإجيايب ذ

اسه ددلا ذا اهدداًذإجياحيدداًذىلددق ياً ذوهددرتذصدداذدرت ددقهذإسيددد ذذداذا  ددا  ذاسسددي رتصًت لذس ةو ددا  ذو  لاددد ذطةددتصاذ  ددرتنذا ددا
لذاسديتذو دت ذأنذدددةَتذا دادذاسه دلخلذأدانذدددةَتاًذضدايهاًذاذا  دا  ذاس ياىلديل ذص ا جد( Hohn, 1996) ظ اىلدلذهدرتهيذ
ذحدةلصأمرت ا 

أنذس دياسلذاسه دلخلذ املرت  دلذواسسداس لذ(دددةَتاًذاذ دت ذص دا ي،ذار اهدا  ذ(Sabers,1974)أماذحيةدهذظ اىلدلذىلداحلمجذ
 وة اهتا ذوعيزهاذوخبا لذطةتصاذ  رتنذايوم ذاملسدولتسذصديذتق دلذاملل قدلذارحوتا يدل ذوأشدا  ذظ اىلدلذأاص دم ذو لىلدرتلذ

(Campbell& Grissom, 1979 )أجد ذرذأةدلذسق دياسلذاملرت  دل ذواسسداس لذسقه دلا ذاذد دت لا ذاس ق دلذاسااصدل ذإفذ
طقدوذ(Marsh, 1986) طةتصاذ  رتنذجموم ذاست اىللذصيذاس ق لذاس  ا  ذأماذدرتا لذظسيمذ رتيذاذظ اىلدلذصدا  ذذوةا ل

 ذوأددانذصدديذجوددا اذظ اىلددلذسقه ددلا ذاسسدداس ل ذدهددرت ذد ددت لاهت ذاملا دداخلذسقه ددلا ذاملرت  ددلذصو ل ددلذأنذاسةددا ذ ا ددرتنذد ددت لا 
أنذطدتظذاسه دلا ذاسسداس لذاسديتذو دهذحمميد ذل دا ذاس دت ذاذ يدا ذاسأدتخلذارجهااسيدلذأأدلذ( Tamir, 1993) داصَتذ

ذصيذطتظذاسه لا ذاملرت  ل 
وطةددتذأواحددلذ  ددلا ذص ددا ي،ذار اهددا ذ وأدد ذأجدد ذرذ رت ددتذظ اىلددا ذ ل  يددلذس ل  ددلذدرتمج دد ذاسه ددلا ذاإلجياحيددلذواسسددق يل ذ

حددنذ  ود ذج د ذطدتظذ  دلا ذذ( Bohmsted, 1976)ةتذأواحدلذ  دلا ذص دا ي،ذار اهدا  ذ  دتذا دًتتذحرتصسدوتذوط
اذصالضذ ت  لذطيذتل  دلذحةداءذص يدا ذ(Chase, 1977)امل يا ذإجياحياًذواسة  ذا(ةلذىلق ياً ذوألسمذأشا ذشي،ذ

اسسددقتذس  دداد ذوج ددهلاذا(ةددلذ ا دد،ذسي ددل ذس  اهددا ذإفذأنذامل يددا ذ  ددٍتذصدديذط ددا ا  ذ ا دد،ذج ددهلاذاراجدد ذ
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اذصرتضددرتلذحةدداءذص ددا ي،ذار اهددا ذحدددنذ  ودد ذج ددهلاذ( Tuckman, 1984) اراجدد ذاإلجيددايب ذوأشددا درتأمانذ
طديذأجدرتالذارىلدو اجا  ذذلصيذة  ذ ت  ذ(ذ0996حار ادذاملرت   ذواسة  ذا(ةلذحار ادذاسساس  ذوأشا ذأحرتذمج ةلذ 

 ذحاس ددديغلذاإلجياحيدددلذوج دددهلاذا(ةدددلذحاس دددياسلذاسسدددق يل ذحيةمددداذأو دددوذحةسدددرتنذوهرتأهدددا ذحدجددد ذ هأدددمذأنذد وددد ذاسا دددا ا
(Benson& Hocover, 1985)ص دا ي،ذطةدتذأواحدلذ  دلا ذذ(تالذأىلدقرتهذاسوا دَتذاسسداس ذ اسةهدمحا دل ذاذاىلدوبذ

رتنذصدديذاملهيددتذدأددمُتذار اهددا ذوخبا ددلذطةددتصاذ  ددرتنذايومدد ذاملسددولتسذصدديذتق ددلذاملل قددلذارحوتا يددل ذوصدد ذأجدد ذ ددتذ  دد
ذحا ذاسه لا ذاسساس لذسو قيمذا ومار ذاسو،يز 

 قدد ذ أددَتاذإفذطددتظذاسه ددلا ذاملرت  ددلذواسسدداس ل ذوصدداذ اأددلدذالددلاذا  ددرت ذهددرتذأنذرذذ(ذ0986أصدداذةرت جددتا مذوهدديليذ 
         اذاملأدا ذإسيد ذذ(Edwards) أدلذإظوا ظمجذد ود ذاسه دلا ذح ديغلذاسةهدم ذوخبا دلذاسةهدمذاملدزظو  ذوأدلسمذملذ

(Payne, 1974)اذصادددلضذ ت  دددلذطددديذاب دددا ذاسددديتذوضدددالاذسقه دددلا ذاريدددتخلذاذص دددا ي،ذار اهدددا ذإفذطدددتظذ
ذاسه لا ذاسساس لذواملرت  ل ذوصاذأشا ذإسي ذاللاذا  رت ذهرتذ ة ذاسةهمذاذارمقلذاسرتا تخل؛ذونذجهمذاسةهمذإة ا  

امل يدا ذاملرت  دلذواسسداس ل ذ  جد ذرذدرت دتذظ اىلدلذ ل  يدلذ ت  دلذس ل  دلذوصيذة  ذامللا ادلذاملواق دلذمبرتضدرتلذدرتمج د ذ  دلا ذ
( ذأمددداذد دددُتذسق ا دددثذأنذاست اىلدددا ذاسددديتذذ0995اسأدددل هُتذ درتمج ددد ذطدددتظذاسه دددلا ذاملرت  دددلذواسسددداس ل ذحاىلدددو ةاءذظ اىلدددلذ

س ل ذظونذاىلدددوبتصهذص دددا ي،ذار اهدددا  ذطمدددت ذإفذأنذ  دددرتنذطدددتظذاسه دددلا ذاملرت  دددلذصسددداو اًذسادددتظذاسه دددلا ذاسسدددا
ارطوماظذطقدوذةقهيدلذجال دل ذأوذ ل  يدل ذددتط ذهدلاذاسدلأي ذ يدثذ دتطرتذاملوب  درتنذاذحةداءذارةو دا ا ذإفذاىلدوبتالذ
حادد ذاسه ددلا ذاسسدداس لذاذأظوا ذ يددا ذاسأب دديل ذوار اهددا  ذوسَتهددا؛ذصدديذأ ددمذأأدد ذاسةم يددل ذوطددتلذارت ددلذاذ

طقدوذاسه ددلخلذ اةقددلذست  دلذصرتا  ودد ذطقدوذج يأددلا ذ د نذ سددمذ أددَتذإفذذارىلدولاحا ؛ذ مدد  ًذإ اذأاجدهذظ  ددلذصرتا  دلذاسهددلظ
طتلذإط اءذاسهلظذاىلولاحاد ذارت ل ذوارهومالذاسليذدسو،   ذوطةتذاىلوبتالذاسه لا ذاسساس ل ذ  نذ سدمذ هدًتضذ يلداذ

ذجا ذصتطملذس ،و  أنذد ي،ذصاذد يس ذاسه لا ذاملرت  ل ذواذصالضذاست الذطيذهلاذار ًتاضذ  ج ذرحتذصيذدرت َتذحيا
ظ اىلددلذس ،ددثذأةددلذدرتمج دد ذاسه ددلا ذاملرت  ددل ذواسسدداس لذاذص يددا ذا ددادذطقددوذا  ددا  ذذ(ذ0995  ددتذأ ددلىذاسأددل هُتذ 

سقم يدا  ذختوقد ذ  د ذاذذقدا  اسسي رتصًت ل ذوأظاءذاس ق لذو  اًذسقةال لذاسو قيت لذاذاس يدا  ذو دتذ دم ذاس ا دثذأ حادلذ
%ذ65%ذ صرت  ددل(ذو75لذوهددمسذاسةمددرت  ذاوو سذييدد ذ  لاددد ذصرت  ددل ذواسةمددرت  ذاس دداينسذدرتمج دد ذاسه ددلا ذاملرت  ددلذواسسدداس 
وأأههذاسةودا اذطديذمرت  ذاسلاح ذيي ذ  لاد ذىلاس ل ذة%ذ ىلاس ل( ذواس50%ذ صرت  ل(ذو50سذ ىلاس ل( ذواسةمرت  ذاس اسث

 ذابسددرتحلذح ل  دلذاسولز ددلذو دي ذصادداص  ذاس  دا، ά(ذحددُتسذ دي ذألوج ددا ذذ05 0ذ≥ά طدتلذو ددرتظذ دلو ذظاسددلذإ  دا ياًذ
(ذحُتذ دي ذصاداص  ذذ05 0ذ≥άاسة هيل ذوألسمذ ي ذصااص  ذة ا ذاإلطاظخل ذوألسمذطتلذو رتظذ لو ذ ا ذظرسلذ 

اس دددت ذاسوة دددؤيذسقةمدددا  ذاو حادددل ذوأأدددههذاسةودددا اذأنذأظاءذاس ق دددلذطقدددوذاسةمدددرت  ذاوو ذأ أدددمذصددديذأظاءذاس ق دددلذطقدددوذ
ذاسةما  ذاوةلى 
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اسيتذعهذاإلشا خلذإسيلاذاىلوبتصهذأىلاسي ذاسةال لذاسو قيت دلذاذاس يدا  ذاذ دُتذدةدت ذاست اىلدا ذاسديتذذويي ذاست اىلا 
 دل ذواسسداس لذاذص يدا ذا دادذطقدوذا  دا  ذاسسدي رتصًت لذ اذظ اىللذأةدلذدرتمج د ذاسه دلا ذاملرتذاىلوبتصهذاسةال لذا ت  لذ

ت ذاإلشدددا خلذأنذييددد ذاملؤشدددلا ذاإل  دددا يلذسقه دددلخل ذسقه دددلا  ذص دددمذاس دددارتحل ذواسومييدددز ذوطقدددوذة دددا  ذامل يدددا  ذو ددد
وس ةو ددا ذدسددوةتذاذ سدداالاذطقددوذاسةال ددلذاسو قيت ددل ذص ددمذصادداص  ذاسومييددز ذواس ددارتحل ذواس  ددا ذطقددوذة ددا  ذطيةددلذ
او لاظذاسيتذ   سذطقيلاذارةو ا  ذوطقدوذصدتىذ دارتحلذطيةدلذاسه دلا ذاسديتذ أدوممذطقيلداذارةو دا  ذوسقوغقد ذطقدوذحاد ذ

 Latent Trait)رتا مذاس  دددرت ذاذحةددداءذامل دددا ي، ذاىلدددوبتلذاساقمددداءذقدددا   ذطل دددهذحةمدددا  ذاسسدددما ذاس اصةدددلذجددد

Models )جال ددلذارىلددولاحلذسقه ددلخلذ ذأوذقددا  ذ(Item Response Theory Models)ذمي دديذصدديذة هندداذ 
 خلذامله، درت ي ذرذداومدتذا  رت ذطقوذصؤشلا ذإ  ا يلذسقه لخل ذرذداومتذطقوذة دا  ذامله، درت ي ذوط صدا ذس دت

ذ ( Crocker& Algina, 1986)طقوذ ارتحلذ  لا ذامل يا ذ
ذمإفذأنذجال دلذارىلدولاحلذسقه دلخلذدأد مذإتدا اًذسقورت د ذا دايلذواملسدو  ق( Anastasi, 1982)   دتذأشدا  ذأجسدوامجيذ

 &Hambelton)ىلدددي يلذصددديذاسةال ددلذاس  ذرةويددا ذاسه ددلا  ذوأ ددداذداددانذأ دددَتاًذصدديذاس أدددا اذحأدد مذأأ دددلذ اطقيددل

Jonse, 1993)ذ يثذدهًتضذأج ذمي يذاسوة ؤذحدظاءذاو لاظ ذأوذمي يذدهسَتذأظا ل ذاذاةو ا ذجهسدم ذأوذدلحدرتي ذاذ 
ضددرتءذةا دديلذ يددزخلذهنددلاذاوظاءذدسددموذاسسددمل ذوعدداو ذهددلدذاسةال ددلذد ددت لذظ  ددا ذاو ددلاظذاذهددلدذاسسددما  ذوحدداس   ذ

 ياىل ذصيذةد  ذ  دلا ذ اشلخل ذسلسمذ و ذد ت لهاذصيذأظاءذاسهلظذاسليذمي يذد ا ذص  الذهلدذاسسما ذص  الذص
طدديذهددلدذاسةال ددلذجممرتطددلذصدديذاسةمددا   ذاسدديتذداددلسذحةمددا  ذذامل يددا  ذوهنددلاذ  قددسذطقيلدداذاسسددما ذاس اصةددل ذو ددتذاج   دده

ص اشدلخل ذوحدُتذذلص  ادذطقدوذامل يدا  ذوهدرتذصداذمي دياسسما ذاس اصةل ذوهتتسذييالداذإفذعت دتذط  دلذحدُتذأظاءذاسهدلظذ
 &Hambelton)  رتنذوىلدددرتاصية انذقواسسدددما ذأوذاس دددت ا ذاسددديتذد مددديذو اءذهدددلاذاوظاءذودهسدددلد ذوحدددُتذهددداص 

Swaminathan, 1985)ذهمسذة دذصزا اذ  يسلذسةال لذاسسما ذاس اصةل
اسهدلظذصسدو  ًذطديذحا ًتاضذو رتظذجممرتطلذأ َتخلذجس ياًذصيذ  لا ذامل يا ذاسيتذد ي،ذاسسمل ذ  درتنذد دت لذ دت خلذ  0

ذ ( Item Free)طيةلذاسه لا ذاسيتذد  سذطقي  ذأيذأنذد ت لذ ت ا ذاو لاظذصو،ل خلذصيذاسه لا ذ
حدددا ًتاضذو دددرتظذجمومددد ذأ دددَتذصددديذاو دددلاظذد دددرتنذد دددت لا ذا  دددا  ذاسسدددي رتصًت لذسقه دددلا ذصسدددو قلذطددديذطيةدددلذ  6

اسه دددلا ذحاسايةدددلذاملبودددا خلذصددديذايومددد ذاو دددلاظذاسددديتذاىلدددوبتصهذاذد دددت لذهدددلدذا  دددا   ذأيذرذدوددددةلذصاددداملذ
(Person Free )  

سو ددت لذظ  ددلذاست ددلذاذ يددا ذذص ددمذ ا  دددذاملايددا يذاذاسو ددت لذ((Statistic)مي ةةدداذا  ددرت ذطقددوذإ  ددا مذ  3
 وق ذهلاذاإل  ا مذصيذ لظذ(ةل خي لذة ا  ذاسه لا ذأ أاً ذو مباذاس ت خلذس مذ لظ ذود ت لذاست لذاذد ت

 ,Hambleton& Swaminathan)ا  ذجال ددلذارىلددولاحلذسقه ددلخلذطقددوذا ًتاضددا ذأىلاىلدديلذود ددرتلذحادد ذقدد

 Localارىلدددو   ذاملرتضددامذ ذوا دددًتاض( Unidimentionality)هددمسذا دددًتاضذأ اظ دددلذاس ادددتذذ( 1985



 مجلة العلوم التربوية والنفيسة
 

13 

لد 
مج
ال

01 
دد 

الع
4 

بر 
سم
دي

91
12

 

Independence)ذذوا دًتضذودَت ددلذصة،دٍتذة ددا  ذاسه ددلخلذ(Item characteristic Curve )ذوس ددتذ ذ 
وقهددددلذسةال ددددلذاىلددددولاحلذاسه ددددلخل ذو  مدددديذارةددددو سذحددددُتذهددددلدذاسةمددددا  ذاذاستاسددددلذاسل اضدددديلذملة،ددددٌتذد ددددرت لذقددددا  ذخم

 ذواسةمدا  ذاسديتذ( Logistic Models)هدمذاسةمدا  ذاسقرت سدويلذة دا  ذاسه دلخل ذوأأ دلذهدلدذاسةمدا  ذشديرتطاً ذ
ةمدرت  ُتذصاقمداًذ ذو سدوبتلذأدمذصديذهدل يذاس( Normal Ogive Curve)دسوبتلذاملة،ٌتذاس  يامذاسًتاأمدمذ

وا ددتاً ذمي ددمذظ  ددلذ ددارتحلذاسه ددلخل ذأوذصاقمددُتذمي ددمذأ ددتمهاذظ  ددلذاس ددارتحل ذومي ددمذا(ةددلذظ  ددلذاسومييددز ذأوذة ةددلذ
أصدددداذاس اسددددثذ يم ددددمذةدددد ذاسو ددددا هذاوظ ذملة،ددددٌتذذصادددداملسذاوو ذست  ددددلذاس ددددارتحلذسقه ددددلخل ذواس دددداينذست  ددددلذعييزهددددا 

ليذمي مذظ  دلذاسوبمدُتذطقيلدا ذو  درتنذصرتامج داذبدرت ذاس دت خل ذاسذ( The Lower Asymptote)ة ا  ذاسه لخلذ
 Rasch    Model)وسامذأأ لهاذاىلدوبتاصاًذاسةمدرت  ذاسقرت سديت ذ وذاملاقد ذاسرتا دت ذأوذصداذ سدموذحةمدرت  ذ ا ذ

 ذوتدرت ذصديذهدلاذاسةمدرت  ذقدا  ذصوادتظخل؛ذسدي   ذأدمذ( One Parameter Model)أوذقدرت  ذاملاقد ذاسرتا دتذ(
 ذو سوبتلذطةتصاذ( Dichotomous Model) اًذصيذاس ياجا  ذاسةمرت  ذاوو سذاس ةا مذاسوت  اذصةلاذجرتطاًذةا

 ذ( Wright& Masters, 1982)ددةلذاإل احلذطيذاسه دلخلذ يمداذدو درتنذاإل احدلذطديذاسه دلخلذصديذطدتخلذة درتا ذ
؛ذو سدوبتلذ( Andrich)وتدرت دذأجدت   ذ( Rating Scale Model) واسةمرت  ذاس اسثسذقرت  ذىلدق ذاسو دت ل ذ

 Binomial) اذاس ياجددا ذاملدددةرت خلذصدديذىلددق ذاسو ددت لذأامل يددا ذامل ددرت ذاذهددلدذاست اىلددل؛ذواسةمددرت  ذاسلاحدد سذهددرتذ

Trial ) ذو سوبتلذطةتصاذدسوتطمذارىلولاحلذطيذاسه لخلذطتظاًذصيذابارو ذاملسو قل
واس دت ا ذحأد مذطدال ذأوذصسدورتىذ املاق ذاسليذ وااصدمذصاد ذقدرت  ذ ا ذهدرتذ دارتحلذاسه دلخلذاذاةو دا ا ذاسو، ديمذ

اذص يدددا ذار اهدددا ذ طدددرتظخل ذذاسدددليذعمقددد ذاسه دددلخل( Emotional) اسأددد،ةلذاسةهسددديلذ اسأددد،ةلذارجهااسيدددلذ(ذ
 يثذإنذأمذ  لخلذعممذش،ةلذاجهااسيلذدساه ذص ذاسه لا ذاوةلىذاذامل يا ذاذد درت يذشد،ةلذاجهااسيدلذذ(0996

سذصددد ذد دددت لدذسوقدددمذاسه دددلخل ذو  دددرتلذاسةمدددرت  ذحو دددت لذهدددلدذاسأددد،ةلذس دددمذ  دددلخلذإياسيدددل ذدادددلذطددديذا دددادذاسهدددلظذمبددداذ وهددد
ذ س ذاستاسلذاسل اضيلذار وماسيلذاسيتذ اومتهاذاسةمرت   

 مشكلة الدراسة
إنذ يدددددا ذار اهدددددا ذحددددددظوا  ذدوموددددد ذخب دددددا  ذىلدددددي رتصًت لذطاسيدددددلذأصدددددلذحددددداس ذاومهيدددددل ذوصااددددد ذاست اىلدددددا ذاسددددديتذ

ذاهومدهذح ةداءذص دا ي،ذار اهدا ذاد ادهذد قيدتاًذصو اداًذطةدتذساس يدلذاس دا  ُت ذاىلوبتصهذص ا ي،ذا اهدا  ذأوذاسديت
و وأدميذ سددمذ ادمذطددتظذاسه ددلا ذاملرت  دلذصسدداو اًذسادتظذاسه ددلا ذاسسدداس ل ذظونذأنذدسدرت ذظسددي ًذطقميداًذطقددوذأمهيددلذ

ا ا دلذإفذص دمذهدلدذ ذوصيذهةاذدةأددذ سم ذواجا اىلاهتاذطقوذا  ا  ذاسسي رتصًت لذسقه لا  ذوامل يا ذاملسوبتل
است اىلددددل ذإ ذملذهددددأذصرتضددددرتلذأةددددلذقدددد ذ ددددياسلذاسه ددددلخلذاذص يددددا ذا ددددادذطقددددوذا  ددددا  ذاسسددددي رتصًت لذسقه ددددلا  ذ
وسقم يدددا  ذود دددت لا ذاس دددت خلذس  دددلاظذحاهومدددالذصةاىلددد  ذحاىلدددو ةاءذلاوسدددلذاس ا دددثذجهسددد ذاذظ اىلدددلذىلددداح لذوس ددديذ

رتاجدد ذاس  ددرت ذاذاسةال ددلذاسو قيت ددلذ  دددانذرحددتذصدديذهددلدذاست اىلدددلذذاىلددوبتالذاسةال ددلذاسو قيت ددلذاذاس يددا  ذوجادددلاًذر
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أم،اوسلذ اظخلذسقو، سذصيذأةلذق ذ ياسلذاسه لا ذطقوذا  ا  ذاسسدي رتصًت لذسقه دلا  ذوسقم يدا  ذود دت لا ذ
ذاس ت خلذس  لاظذو سذجال لذارىلولاحلذسقه لخل 

 أىداف الدراسة
ذهت هذهلدذاست اىللذإفذصاذ قمس

اذد دت لا ذصاداملذاس دارتحل ذوصاداملذاسومييدزذذ ذ دياسلذ  دلا ذامل يدا ذ اإلجياحيدلذواسسدق يلذ(اس أ ذطيذأةدلذقد  0
ذسقه لا  

اذظاسدددلذاملاقرتصدددا ذسقم يدددا ذواسه دددلا  ذذاس أددد ذطددديذأةدددلذقددد ذ دددياسلذ  دددلا ذامل يدددا ذ اإلجياحيدددلذواسسدددق يلذ(  6
 وألسمذاذد ت لا ذاسسملذس  لاظ 

املةاىلددد ذسقه دددلا ذاملرت  دددلذواسسددداس لذسق دددا  ُتذطةدددتذأواحدددلذ  دددلا ذد دددت ذدرت ددديا  ذوص ًت دددا ذ دددرت ذاسورتمج ددد ذ  3
 ص ا ي،ذار اها  

 أسئلة الدراسة
ذسقه لا ؟اذد ت لا ذصااملذاس ارتحلذذصاذأةلذق ذ ياسلذ  لا ذامل يا ذ اإلجياحيلذواسسق يلذ(  0
 قه لا ؟اذد ت لا ذصااملذاسومييزذسذصاذأةلذق ذ ياسلذ  لا ذامل يا ذ اإلجياحيلذواسسق يلذ(  6

 اذظاسلذاملاقرتصا ذسقم يا ذواسه لا ؟ذصاذأةلذق ذ ياسلذ  لا ذامل يا ذ اإلجياحيلذواسسق يلذ(  3

اذد ددت لا ذاسسددملذس  ددلاظذ ار اهددا ذملددرتذاسامدددمذذصدداذأةددلذقدد ذ ددياسلذ  ددلا ذامل يددا ذ اإلجياحيددلذواسسددق يلذ(  4
 املبليذ(؟

 أىمية الدراسة
ذجاليذوطمقم دوم مذأمهيلذهلدذاست اىللذاذ اج ُتسذ

اراجد ذاسةاددليسذ دتذد أدد ذجودا اذهددلدذاست اىلدلذطدديذاسورتمج د ذاملةاىلدد ذسقه دلا ذاملرت  ددل ذواسسداس لذاسددليذه دسذاس دغددا لذ
(Invariance )اذد ددت لا ذصادداملذاسه ددلا  ذود ددت لا ذاسسددملذحدداةو سذاسه ددلا ذواو ددلاظ ذواس أدد ذطدديذاسورتمج دد ذذ

ذ تذ سل ذاذاةويا ذ  لا ذضميذصرتا ها ذصايةل املةاىل ذسقه لا ذاملرت  ل ذواسساس لذاسليذ
 اىللذاذدزو تذص رت يذامل دا ي،ذصديذجدرتلذسي دل ذحدظسدلذإصل  يدل ذ درت ذعت دتذاسورتمج د ذتاراج ذاسامقمسذ تذدسل ذهلدذاس

املةاىلددد ذسادددتظذاسه دددلا ذاملرت  دددلذواسسددداس ل ذاسدددليذمي ددديذطةدددتذاطومددداظدذأةةددداءذأواحدددلذ  دددلا ذص دددا ي،ذار اهدددا ذع يدددسذ
ذرتطيل ذواست لذاذ يا ذار اها  املرتض

 تعريف المصطلحات
هدددمذدقدددمذاسه دددلخلذاسددديتذد دددا ذح دددرت خلذإجياحيدددل ذودادددتذاملرتا  دددلذطقيلددداذدا دددَتاًذطددديذا دددادذإجيدددايب ذودا دددمذالفقررررة اإليجابيرررة  

ذطقوذاسورتايل ذ5 ذ4 ذ3 ذ6 ذ0ارىلولاحا ذصرتا سذحأتخل ذصرتا س ذلا ت ذصاا ض ذصاا ضذحأتخل ذاست  ا ذ
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وداددددتذاملرتا  دددلذطقيلددداذدا دددَتاًذطدددديذا دددادذىلدددقت ذودا ددددمذذ هددددمذدقدددمذاسه دددلخلذاسددديتذد ددددا ذح دددرت خلذىلدددق يل سرررالبة  الفقررررة ال
ذطقوذاسورتايل ذ5 ذ4 ذ3 ذ6 ذ0ارىلولاحا ذصرتا سذحأتخل ذصرتا س ذلا ت ذصاا ض ذصاا ضذحأتخل ذاست  ا ذ

ىلومواط ذحاملاظخل ذود دت لذ يمولدا ذوأمهيولداذاسوا َتذطيذصتىذد  مذاملواق ذسقماظخلذاست اىليل ذصيذة  ذااالتجاه الدراسي  
صدديذاسةا يددلذاساقميددلذواسامقيدددل ذو  ددا ذار ددادذصدديذةددد  ذاست  ددلذاسدديتذه ددمذطقيلددداذاملسددولي  ذصدديذةدد  ذاىلدددولاحو ذ

 اوشدبا ذذىلرتاءذأأاجدهذصرت  دلذألذىلداس ل ذسه لا ذص يا ذار اها ذملرتذاساممذاملبلي ذاملسوبتلذاذهلدذاست اىلل 
اإلجيايبذملرتذشل ذصداذساس داًذصداذ رتا  درتنذطقدوذاسا دا ا ذاملرت  دل ذو اا ضدرتنذاسا دا ا ذاسسداس ل ذ ي، دقرتنذطقدوذ وذار ادذ

ذط صا ذصلدهالذطقوذص يا ذار اد 
اىلدوبتصهذهدلدذاست اىلدلذ سدلذأقدا ذصديذص يدا ذار اهدا ذملدرتذنمط صياغة فقررات المقيراس اإليجابيرة والسرلبية  

ذ(ذ  لخلذصوماةقلذحابورتيذس ةلاذختوق ذاذدرتمج  ذاسه لا ذاملرت  لذواسساس ل 30لاذصيذ اساممذاملبلي ذ و رتنذأمذصة
ذاسةم ذاوو سذيي ذ  لاد ذإجياحيل 

ذ%ذصيذ  لاد ذىلق يل 65%ذصيذ  لاد ذإجياحيلذو75اسةم ذاس اينسذ
ذ%ذصيذ  لاد ذىلق يل 50%ذصيذ  لاد ذإجياحيلذو50اسةم ذاس اسثسذ
ذ%ذصيذ  لاد ذىلق يل 75 ذإجياحيلذو%ذصيذ  لاد65اسةم ذاسلاح سذ

ذاسةم ذا اص،سذيي ذ  لاد ذىلق يل 
(ذICCط ا خلذطيذصاق ذاس ارتحلذ صرت د ذاسه دلخل(ذوصاقد ذاسومييدزذ شدتخلذارملدتا ذصة،دٌتذالخصائص السيكومترية للفقرة  

ذسقه لخل 
ذصرت  ذاسه لخلذطقوذترت ذصو مذ     (b)( Difficulty Location)صعوبة الفقرة 
طةددتذج ددا ذد ددات ذ(ICC) هددرتذصيددمذاملمددا ذملة،ددٌتذة ددا  ذاسه ددلخلذ  (a)( Discrimination)رة تمييررا الفقرر

ذاجا اسذصة،ةيا ذة ا  ذاسه لخل 
 محددات الدراسة
ذا و ا ذاست اىللذطقوذصاقممذاساقرتلذاذصت ل ا ذاسًتحيلذواسواقي ذ اووفذواس اجيلذواس اس ل(  -
ا اذاست اىلددلذص و ددلخلذطقددوذاىلددولاحا ذاملاقمددُتذا و ددا ذاست اىلددلذطقددوذص يددا ذوا ددتذس  اهددا  ذوجودد -

طقوذهلاذامل يا  ذوابتظذح  ةلذأحااظ ذهدمسذار اهدا ذملدرتذارهومدال ذوارىلدوموالذحاسامدمذاملبدلي ذ
 وار اها ذملرتذد ت لذ يملذاساممذاملبلي ذوأمهيو ذوار اها ذملرتذت يالذاساممذاملبلي 

ذ
ذ
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  اوإجراءاتهمنهجية الدراسة 
 راسةمجتمع الد

/ذ6006د دددرتنذجمومدددد ذاست اىلددددلذصدددديذصاقمددددمذاساقددددرتلذسقمددددل قوُتذاس اجرت ددددل ذواوىلاىلدددديلذاذاسه ددددمذاست اىلددددمذاس دددداينذسقاددددالذ
(ذصاقمددداًذ983 ذواسوددداحاُتذملدددتا  ذاسًتحيدددلذواسواقدددي ذاذصدددت لا ذإ حدددتذاووف ذواس اجيدددل ذواس اس دددل ذواس ددداس ذطدددتظه ذ 6007
ذوصاقمل 

 عينة الدراسة
(ذصت ىلددلذصدديذييدد ذاملددت لا  ذو ذد  يددسذ000اىلددلذحاس ل  ددلذاساأددرتا يلذاساة رتظ ددل ذ يددثذ ذاةويددا ذ  ذاةويددا ذطيةددلذاست ذ

صاقد ذوصاقمدلذس دمذذ000(ذصاقد ذوصاقمدل ذ500امل يا ذطقوذصاقممذوصاقما ذاساقرتلذاذدقمذاملتا   ذوحق ذطدتظه ذ 
ذق ذصيذأقا ذص يا ذار اها  

 أداة الدراسة
صلذاذهددلدذاست اىلددلذأظاخلذس يددا ذا اهددا ذصاقمددمذاساقددرتلذملددرتذاسامددمذاملبددلي ذ ددالذح ةا لدداذأظاخلذاس ،ددثذاسل يسددلذاملسددوبت
 يثذت سذامل يا ذطقوذطيةلذصيذصاقممذاساقرتل ذاسوداحاُتذملدت لا ذاسًتحيدلذذ(ذ6006ل هُت ذأود رت لهاذاس ا ثذجهس ذ اس

(ذ  دلخل ذص اح دلذر ًتاضدا ذقدرت  ذىلدق ذ56 ذصديذ لذإ حت ذو و درتنذهدلاذامل يدااواسواقي ذاووف ذواس اجيل ذواس اس لذاذلا 
اسو دددت ل ذاملة  دددسذطددديذقدددرت  ذ ا ذ يذاملاقددد ذاسرتا دددت ذأد دددتذقدددا  ذاسةال دددلذا ت  دددلذامل  مدددلذسقم يدددا ذاملسدددوبتل ذوعوددد ذ

صدديذاملادداص  سذصااصددمذامل يددا ذخب ددا  ذىلددي رتصًت لذصةاىلدد ل ذ هيمدداذ واقددسذحددترر ذاس  ددا  ذ ذا  ددرت ذطقددوذجددرتطُتذ
 ذو دتذ( Item Reliability) ذوصااصدمذاس  دا ذا دا ذحداسه لا ذ(Person Reliability)ا ذا دا ذحداو لاظذاس  

(طقددوذاسوددرتايل ذومهدداذ يموددانذصلدهاوددان ذددددت ذذ98 0 ذ87 0حقغددهذ ددي ذصادداص  ذاس  ددا ذس ددمذصدديذاسه ددلا ذواو ددلاظذ 
او دلاظ ذودددت ذييدزذحدُتذصسدورت ا ذاوظاءذسدتىذهدؤرءذاووفذطقدوذأها دلذطيةدلذاسه دلا ذاذاسه دمذحدُتذاو دلاظ؛ذأيذاذاسوم

اس اجيدلذطقدوذأها ددلذطيةدلذاو دلاظذاذاسه ددمذحدُتذاسه ددلا  ذوصديذصذاذدال د ذصو ددمذاسسدمل ذاسدليذد يسدد ذاسه دلا  ذوصدديذ
(ذ60وأا ظىلدرتنذ   ذذ- ذصاداص  ذاس  دا ذح ل  دلذأدرتظ ارت لذحاسلأل ذأنذ ي ذصااص  ذاس  ا ذاللدذاس ل  دلذد دا لذ دي

اذاسةال دلذاس  ىلددي يل ذأمدداذ ذد ددت لذصااصددمذة ددا ذاردسددا ذاسدتاةقمذسه ددلا ذامل يددا  ذوس ددمذحاددتذصدديذأحادداظدذحأدد مذ
وج ددا ذ يددثذظسددهذاسةوددا اذطقددوذعودد ذامل يددا ذحت  ددلذطاسيددلذصدديذاردسددا ذاسددتاةقم ذإ ذحقغددهذ يمددلذصااصددمذألذصسددو م ذ

طقدوذاسًتديد  ذذ(ذ96 0 ذ90 0 ذ90 0ا  ذ  دتذحقغدهذ  ذأصاذصااص  ذاس  ا ذوحااظذامل يد(ذوهمذ يملذطاسي 97 0 
 ذأماذ ذاسو، سذصيذة ا ذامل يا ذحو  ي   ذوإطداظخلذد  ي د ذطقدوذعو ذامل يا ذحترر ذادسا ذطاسي وهمذصؤشلا ذطقوذ
(ذصاقمددداًذوصاقمدددل ذو دددتذ سددد هذ يمدددلذصااصدددمذا د دددا ذحَتىلدددرتنذحدددُتذاسدددت  ا ذاذصدددل ذاسو  يدددس ذ30طيةدددلذص رتجدددلذصددديذ 

وع مذصااصمذة ا ذارىلو لا ؛ذأيذاىلو لا ذاسةودا اذطقدوذامل يدا  ذوهدلدذاس يمدلذددت ذطقدوذعود ذامل يدا ذذ(95 0  اجهذ 
ذحت  لذطاسيلذصيذارىلو لا ذص ذصلو ذاسزصي 
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اسو،قيددددمذاملة  ددددمذأصدددداذ يمدددداذ واقددددسذحددددترر ذاس ددددت ذسقم يددددا ذ  ددددتذ ذد ددددةيهلاذاذةدددد دذجممرتطددددا ذ  يسدددديلذهددددمسذ
(Logical Analysis)س ددددل ذار د اتيددددلذ ذوا(Correlational Techniques)  واس ددددل ذاسولل  يددددل 

(Experimental Techniques)ذ هيمددداذ واقدددسذحاس دددت ذاملة  دددم ذ  دددتذ ذاسو، دددسذصةددد ذاطومددداظاًذطقدددوذاسو،قيدددمذ 
ذاسةالي ذصيذة  ذعت تذصهلرتلذار ادذملرتذاساممذاملبلي ذوص رتجاد ذ أحااظدذ( ذوهمس

ذ  لخلذ( ذ06لذوارىلوموالذحاساممذاملبليذ إ لاءذاسولا هذاملبل لذ( ار اها ذملرتذارهوما -
   لخلذ( ذ09ار اها ذملرتذد ت لذ يملذاساممذاملبليذوأمهيو ذ  -

ار اهدددا ذملددددرتذت ياددددلذاسامددددمذاملبددددليذ صددددتىذىلدددلرتسلذأوذ ددددارتحلذإ ددددلاءذاسولددددا ه ذوطرتا ددددسذاسامددددمذ -
   لخلذ( ذ60املبليذ(ذ 

وتل  ددلذ ددياسولا ذوع يملددا ذأصدداذاس ددل ذار د اتيددلذاسدديتذاىلددوبتصهذاذإ ددلاءا ذذوأددلسمذصدديذةدد  ذعت ددتذاسه ددلا  
د ت سذأظاخلذاست اىلدل ذ  دتذعدهذثسداهذصاداص  ذار د دا ذحدُتذاست  دلذطقدوذاسه دلخل ذواست  دلذطقدوذاس ادتذاسدليذدةومدمذ

سدامهلذأدمذ  دلخلذصدتىذصامل يا ذاس قدمذصديذ لدلذأةدلى ذو سدمذصديذأ دمذصال دلذإسي ذصيذ لل ذوحيةلاذوحُتذاست  لذطقوذ
اذ  يس ذامل يا ذاسهلطم ذاسليذدةوممذإسي ذوحامل يدا ذأ دم ذوأاجدهذ دي ذصاداص  ذار د دا ذييالداذمبصيذ  لا ذامل يا ذ

ذو رت لذ سمذظسي ًذطقوذ اطقيلذ  لا ذذ( ά< 00 0استرسلذ ا ذظرسلذإ  ا يلذ طةتذصسورتىذ
ليذد دد ذ يد  ذود ددي،ذصداذ  يسدد ذامل يددا ذأ دم ذأمدداذ ذ سدداهذ يددثذد دي،ذهددلدذاسه ددلا ذصداذ  يسدد ذاس ادتذاسددامل يدا ذ 

صااص  ذا د دا ذحَتىلدرتنذحدُتذاسدت  ا ذاملو،  دلذطقدوذاوظاخلذوأحااظهدا ذوصاداص  ذا د دا ذاوحاداظذحاأدلاذحد ا  ذطقدوذ
صدديذ رتاجدد ذار اهددا ذملددرتذاسامددمذاملبددلي ذو ددتذأاجددهذ(Facet) اطو ددا ذأنذأددمذحاددتذصدديذهددلدذاوحادداظذ  ددي،ذ اج دداًذ

ذ(ذوصو ا حل ά< 00 0ي ذهلدذاملااص  ذظاسلذطةتذصسورتىذاسترسلذ ي
ذو تذ الذاس ا ثذح طاظخلذ ياسلذ سلذأقا ذسقم يا س

ذيي ذ  لاد ذإجياحيل ذأاجهاسةم ذاوو سذذ
ذ%ذصيذ  لاد ذىلق يل 65%ذصيذ  لاد ذإجياحيلذو75اسةم ذاس اينسذ
ذىلق يل ذ%ذصيذ  لاد 50%ذصيذ  لاد ذإجياحيلذو50اسةم ذاس اسثسذ
ذ%ذصيذ  لاد ذىلق يل 75%ذصيذ  لاد ذإجياحيلذو65اسةم ذاسلاح سذ
ذيي ذ  لاد ذىلق يل ذأاجهاسةم ذا اص،س

ذوطةتذحةاءذأقا ذامل يا ذا مسل ذعهذصلاطاخلذصاذ قمس
 ذإطدداظخلذ ددياسلذاسه ددلخلذسق، ددرت ذطقددوذط ددا خلذىلددق يل ذو سددمذحةهددمذاسه ددلخل ذثيددثذعوددرتيذاسه ددلخلذطقددوذ -

ذممذاملأمرتنذجهس  ابورتىذجهس  ذوع
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 ذاةويدددا ذاسه دددلا ذاسسدددق يل ذأوذاسه دددلا ذاإلجياحيدددلذ  ا ذاسادددتظذاو دددمذ(حأددد مذطأدددرتا مذاذاوقدددا ذ -
 اس اين ذواس اسث ذواسلاح  

(ذع ددمذحاددتاً ذواسه ددلخلذ0 ذدلديدد ذاسه ددلا ذاذييدد ذاوقددا  ذثيددثذع ددمذاوحادداظذاس  ةددل ذ دداسه لخلذ  دد ذ  -
(ذع دددمذحادددتاًذةاس ددداً ذوه دددلاذحاسةسددد لذس  يدددلذاسه دددلا  ذثيدددثذذ3واسه دددلخلذ  ددد ذ ذ(ذع دددمذحادددتاًذةاجيددداً 6  ددد ذ 

 أاجهذع مذاوحااظذصوسقسقلذاذيي ذاوقا  

 ذطلضذاسه لا ذييالاذحاسوسقسدمذجهسد ذصديذ يدثذابودرتى ذ اقدوذىلد يمذامل دا ذأاجدهذاسه دلخلذاووفذ -
ُتذاسلاحدد  ذوا دداص،ذىلددق يل ذوس ةلدداذعمددمذاذاسةمددرت  ذاوو  ذواس دداين ذواس اسددثذإجياحيددل ذواذاسةمددرت  

ابوددرتىذجهسددد ذاذاوقدددا ذا مسدددل ذوه دددلاذحاسةسددد لذس  يددلذاسه دددلا ذصددد ذصلاطددداخلذجسددد ذدرتمج ددد ذاسه دددلا ذ
 اإلجياحيلذواسسق يل 

وسو،قيمذاس ياجا  ذ الذاس ا ثذحو ،ي ذاىلولاحا ذاملاقمُت ذواملاقمدا ذطقدوذامل يدا  ذو  داًذسودت  اذ -
 صرتا دسذذ5 مد، ذ يدثذأط يدهذارىلدولاحا ذسقه دلا ذاإلجياحيدلذاسدت  ا ذسي ل  ذ يذاسدت  ا ذا

 صادددا ضذحأدددتخلذ(ذودا ددد،ذاسدددت  ا ذذ0 صادددا ضذ( ذذ6 سدددَتذصودأدددتذ( ذذ3 صرتا دددسذ( ذذ4حأدددتخلذ( ذ
 صادا ضذذ4 سدَتذصودأدتذ( ذذ3 صرتا دسذ( ذذ6 صرتا دسذحأدتخلذ( ذذ0سقه لا ذاسسق يل ذسو   ذاست  ا ذ

  صاا ضذحأتخلذ( ذ5( ذ

 نفيذإجراءات الت
حاددتذأنذ ددم ذاس ا ددثذأقددا ذامل يددا ذا مسددل ذ ذدرتمج الدداذطقددوذأ ددلاظذطيةددلذاست اىلددلذح ل  ددلذطأددرتا يل ذ يددثذ ذعت ددتذ
املتا  ذاملأمرتسلذاذاسايةا  ذو الذاس ا ثذحز ا ا ذسوقدمذاملدتا   ذواىلدواانذاس ا دثذح  ةدلذصديذتق دلذاست اىلدا ذاساقيداذ

لذحورتضدددي ذااه  ذو ددد دددملذ دددوم يذصددديذمج ا هتدددا ذحادددتذأنذاسواملدددتا   ذاسددديتذاذخت ددد ذاس يدددا ذواسو دددرت ذسقو  يدددسذاذحاددد ذ
ذثذاذأةةاءذاسو  يسذطقوذصاذ قمس داقيما ذامل يا  ذوصةا أولاذصال  ذو تذ ل ذاس ا

ذذاتذصلملذاس ا ث إاسو،تدذإفذصت ليذاملتا  ذاسيتذمجا هاذسورتضي ذهتسذاست اىلل ذوذ -
يولددددا ذوداقيمددددا ذاإل احددددلذطقددددوذامل يددددا  ذوضددددلو خلذاسو،ددددتدذإفذصاقمددددمذاساقددددرتلذ ددددرت ذاست اىلددددل ذوأمه -

ا دددل ذوارت دددلذاذاإل احدددلذطددديذ  دددلا ذامل يدددا  ذوددددلأَته ذحادددتلذإتددد لذأ دددتذطقدددوذإ احددداهت ذسدددَتذ
اس ا ددث ذأ دداذسدديذدسددواممذإرذوسددلاضذاس ،ددث ذوضددلو خلذاإل احددلذح ددلا لذإ ذإنذاسةددا ذخيوقهددرتنذاذ

يذصذرذدرت ددتذإ احددلذ دد،ي،لذوأةددلىذأوذصاددل ول  ذوصددا اهدداهت  ذوإنذامل يددا ذرذ  ددي،ذصاقرتصدداهت  ذ
 اتةل ة
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دلديدد ذأقددا ذامل يددا ذثيددثذارىلددو اجلذاووفذصدديذاسددةم ذاوو  ذواس اجيددلذصدديذاسددة ذاس دداين ذواس اس ددلذصدديذ -
اص، ذواسساظىلدلذصديذاسدةم ذاوو  ذاسةم ذاس اسث ذواسلاحالذصيذاسةم ذاسلاح  ذوا اصسدلذصديذاسدةم ذا د

 وه لاذ ىتذاأومقهذيي ذأو ا ذاوقا ذا مسل 

امل يا ذثيثذجيي ذاملاقمرتن ذواملاقما ذاذاملت ىللذاسرتا تخلذطيذيي ذاسةمدا  ذا مسدل ذذا درتمج  ذأق -
اذثيددثذجييدد ذاوو ذو ددسذاسددةم ذاوو  ذواس دداينذو ددسذاسددةم ذاس دداين ذوه ددلاذحاسةسدد لذس  يددلذاملاقمددُتذ

 املتا  ذاوةلى 

حادتذأنذيدد ذاس ا ددثذاىلدولاحا ذاملاقمددُتذطقددوذامل يدا  ذعددهذصلا اددلذارىلدو اجا ذييالددا؛ذسق أدد ذ -
طيذاىلولاحا ذاملاقمُتذ ا ذاسةم يلذاسرتا تخل ذأوذدلأهذحا ذ  لاهتاذظونذاىلولاحل ذوملذ دو ذإىلد ا ذ

تذ ددل ذاس ا ددثذطقددوذدرتمج دد ذأيذاىلددو اج ؛ذوجدد ذ ذدرتمج الددا ذوأةددلهاذصدديذاملاقدد ذاذاسرت ددهذجهسدد  ذو دد
 أطتاظذصوساو لذصيذاوقا ذا مسل 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
اذد دددت لا ذصاددداملذذ يمددداذ واقدددسذحاإل احدددلذطددديذاسسدددؤا ذاوو سذصددداذأةدددلذقددد ذ دددياسلذ  دددلا ذامل يدددا ذ اإلجياحيدددلذواسسدددق يلذ(

صديذ  ددلا ذأقدا ذامل يدا ذا مسدل ذحاىلددوبتالذاس دارتحلذسقه دلا ؟ذ  دتذ ذد ددت لذ دي ذصاداملذاس دارتحلذسقه ددلا ذس دمذ  دلخلذ
 Unconditional Maximum Likelihood) ( UCON)تل  ددلذاو  ،يددلذاساامددوذسددَتذاملأددلوتلذ

Estimation)ذ0سو دددت لذأظ ذ دددي ذاس دددارتحل ذوسو قيدددمذا  ددددذاذاسو دددت لذس دددارتحلذ  دددلا ذامل يدددا  ذو  دددُتذاردددتو ذ ذ)
ذا  ذو سذق ذ ياسلذاسه لخل ذوس مذق ذصيذأقا ذامل يا ذا مسل املورتىل ا ذا ساحيلذملااملذاس ارتحلذسقه لذ

ذ
ذ(0 ذ   ذارتو 

وس مذق ذصيذأقا ذامل يا ذذو سذق ذ ياسلذاسه لخلذحرت تخلذاسقرت يهملااملذاس ارتحلذسقه لا ذاملورتىل ا ذا ساحيلذ
ذا مسل

ذ
ذاسةم ذاوو 

ذ%ذ +(000
ذ(-%ذ 0

ذاسةم ذاس اين
ذ%ذ +(75
ذ(-%ذ 65

ذاسةم ذاس اسث
ذ%ذ +(50
ذ(-%ذ 50

ذاسةم ذاسلاح 
ذ%ذ +(65
ذ(-%ذ 75

ذا اص،ذاسةم 
ذ%ذ +(0
ذ(-%ذ 000

ذ0ذ04ذ68ذ46ذ56ذطتظذاسه لا ذاإلجياحيل
ذ56ذ46ذ68ذ04ذ0ذطتظذاسه لا ذاسسق يل

اسرتىل ذا سايبذملااملذاس ارتحلذ
ذسقه لا ذاإلجياحيل

ذ-ذ60 0ذ66 0ذ65 0ذ68 0
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ذ
ذاسةم ذاوو 

ذ%ذ +(000
ذ(-%ذ 0

ذاسةم ذاس اين
ذ%ذ +(75
ذ(-%ذ 65

ذاسةم ذاس اسث
ذ%ذ +(50
ذ(-%ذ 50

ذاسةم ذاسلاح 
ذ%ذ +(65
ذ(-%ذ 75

ذا اص،ذاسةم 
ذ%ذ +(0
ذ(-%ذ 000

اسرتىل ذا سايبذملااملذاس ارتحلذ
ذسسق يلسقه لا ذا

ذ66 0ذ60 0ذ08 0ذ07 0ذ-

ذ66 0ذ60 0ذ60 0ذ63 0ذ68 0ذاسرتىل ذا سايبذملااملذاس ارتحل
ذس ة اءذ ذا سايب اسرتىل 

ذاملايا  ل
ذ08 0ذ08 0ذ06 0ذ05 0ذ04 0

*ذاس ارتحلذاذص يا ذار اها ذداٍتذاسأ،ةلذاسساس لذاسيتذعمقلاذاسه لخل ذودسداه ذالداذاذد درت يذشد،ةلذاجهااسيدلذإياسيدلذ
ذاسه لخل ذدلذطيذا ادا

و دددتذحيةدددهذاسةودددا اذأنذ دددي ذاس دددارتحلذييالددداذسقه دددلا  ذوس دددمذأقدددا ذامل يدددا ذاملسدددوبتصلذأاجدددهذضدددميذاملدددتىذامل  دددرت  ذ
(ذأنذاسه دددددلا ذاسددددديتذ ز دددددتذصااصدددددمذ6000( يدددددثذأشدددددا  ذي،ددددداويذ ذ5 0 ذ+5 0-واملورتىلددددد ذملاددددداص  ذاس دددددارتحلذ 

-رتحولاذطدديذ اواسه ددلا ذاسدديتذ  ددمذصااصددمذ دداس ددا ل ذذسرت يددهذطددت ذضددميذصددتىذاسه ددلا ذ(ذ5 0 ددارتحولاذطقددوذ +
ذ5 0- ذ5 0(ذسرت يددهذطددت ذضددميذصددتىذاسه ددلا ذاسسددلقل ذأصدداذاسه ددلا ذاسدديتذد دد ذ ددي ذصااصددمذ ددارتحولاذحددُتذ +5 0

ذ(  تذطت ذضميذاملتىذامل  رت  ذواملورتىل ذملااص  ذاس ارتحل 
امل  اددلذسقه ددلا ذاإلجياحيددلذأطقددوذصةدد ذسقه ددلا ذ(ذأنذاملورتىلدد ذا سددايبذملادداملذاس ددارتحلذ0أمدداذ وأدد ذصدديذارددتو ذ  دد ذ 

اددلذ وصورتىلدد ذصادداملذاس ددارتحلذامل اسسددق يل ذو ددزظاظذاسهددل ذحيةلمدداذأقمدداذ ددمذطددتظذاسه ددلا ذاسسددق يلذاذاسددةم ذاملسددوبتل ذ
 ذسقه لا ذاإلجياحيل ذ زظاظذص ذو رتظذطتظذ قيمذصيذاسه لا ذاسسق يل ذأصاذصورتىلد ذاس دارتحلذسقه دلا ذاسسدق يل ذ يوةدا  ذصد

و رتظذطتظذأألذصيذاسه لا ذاإلجياحيدل ذود دَتذهدلدذامل  ادا ذاسوسداؤر ذ درت ذتل  دلذىلدقرتكذاسه دلا ذاإلجياحيدلذحرت درتظذ
أمدداذ   ددأذحدددنذاسه دلا ذاسسددق يلذأوذسياالددا ذو ددرت ذتل  ددلذىلدقرتكذاسه ددلا ذاسسددق يلذحرت ددرتظذاسه ددلا ذاإلجياحيدلذأوذسياالددا ذذ

طددتظذاسه ددلا ذاسسدداس ل ذوأنذصورتىلدد ذاوة دداءذاملايا  ددلذ وةددا  ذحز دداظخلذذصورتىلدد ذصادداملذاس ددارتحلذسقه ددلا ذ وةددا  ذحز دداظخل
ه لا ذاإلجياحيل ذو تذأاجهذاملورتىل ا ذا ساحيلذس ة اءذاملايا  لذسو ت لا ذصااملذاس ارتحلذرمي ذأقدا ذامل يدا ذسطتظذا

إ اذأدانذهةداكذ دلو ذظاسدلذإ  دا ياًذصوتجيل ذوهلاذ أَتذإفذظ لذد دت لذصاداملذاس دارتحلذرميد ذأقدا ذامل يدا  ذوملال دلذ يمداذ
ذحددُتذد ددت لا ذصادداملذاس ددارتحل ذ اددزىذإفذقدد ذاس ددياسلذ  ددتذ ذإ ددلاءذعقيددمذاسو ددا يذاو دداظيذهنددلدذاسو ددت لا  ذأمدداذهددرت

ذ( 6صرتض ذاذ تو ذ   ذ 
ذ
ذ
ذ
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ذ(6ارتو ذ   ذ 
ذجوا اذعقيمذاسو ا يذاو اظيذسو ت لا ذصااملذاس ارتحلذرمي ذأقا ذاس ياسل

ذاسترسلذاإل  ا يل F يملذذوىل ذامللحاا ذظ  ا ذا ل لذلحاا جممرتلذاملذ
ذ0768 0ذ9679 0ذ0635 0ذ4ذ654 0ذحُتذايمرتطا 
ذذذ08308 0ذ675ذ847 66ذظاةمذايمرتطا 

ذذذذ679ذ500 63ذاس قم

(ذحدُتذد دت لا ذά≤0 05(ذطدتلذو درتظذ دلو ذ ا ذظرسدلذإ  دا يلذطةدتذصسدورتىذاسترسدلذ 6   أذصيذارتو ذ  د ذ ذ
صاددداملذاس دددارتحل ذ ادددزىذسدددةم ذاس دددياسل ذأيذأجددد ذرذ رت دددتذأةدددلذسدددةم ذاس دددياسلذاذد دددت لا ذصاددداملذاس دددارتحلذس دددمذأقدددا ذ

صدديذأنذد ددت لا ذصادداملذاس ددارتحلذاذقددرت  ذذ(Muraki, 1990)اس ددياسلذاملسددوبتصل ذوهددلاذ ؤأددتذصدداذ أددلدذصددرت اأمذ
رتحلذاسه لخلذاذهلاذاسةمدرت  ذط دا خلذطديذصادت ذصاداملذ دارتحلذصوغَتخل ذأيذأ اذةاحولذجال اً ذونذصاق ذ اص يا ذاسو ت لذسَتذ
رىلدوبتالذأيذتل  دلذاذدرتمج د ذاسه دلا ذاملرت  دلذواسسداس ل ذو سد ذذجويلدلذسدلسم ذ  جد ذرذدرت دتذأ أدقي ذ ةا ذهدلدذاسه دلخل 

صديذذ(ذإرذأ اذدأَتذإفذإص اجيلذا  رت ذطقدوذص يدا  ذ  دًتهά≤0 05أنذهلدذاسهلو ذملذد مذسقوذصسورتىذاسترسلذ 
أجد ذأقمداذ دمذ(Baker,  2001) قي ذاسدةم ذاس داين ذوه دلا ذو دلىذحي دلذصسورتىذاملسولي ذ تذ أمةلاذاسةم ذاوو  ذ

ا  دددذاملايددا ي ذمجاظذامل يددا ذظ ددلذوة اددداً؛ذسددلاذ  جدد ذحز دداظخلذطددتظذاسه ددلا ذاملرت  ددلذ  ددمذصورتىلدد ذاوة دداءذاملايا  ددلذاذد ددت لذ
ذامل يا  ذصااملذاس ارتحل ذ اذ ؤظيذإفذمج اظخلذة ا 

خيوق ذحداةو سذقد ذومي يذدهسَتذاسهلو ذامل  الذطقوذأىلا ذأنذاسوليؤذاسا قمذطةتذارىلولاحلذطيذ  لا ذامل يا  ذ
اس ياسل ذ همذاسةم ذاوو ذجيي ذاسهلظذطديذ  دلا ذصديذاسةدرتلذجهسد  ذوييالداذ  دلا ذصرت  دل ذسدلسمذرذ رت دتذاةدو سذ

(ذ  دلخلذىلداس ل ذوهدلاذارةدو سذ04(ذ  دلخلذصرت  دل ذو 46ذجييد ذاسهدلظذطديذ اذاسوليؤذاسا قمذسإل احدل ذواذاسدةم ذاس داين
(ذ68اذاسوليددؤذاسا قددمذ مبدداذأظىذإفذالهدداضذاسرتىلدد ذا سددايبذملادداملذاس ددارتحلذسقه ددلا  ذواذاسددةم ذاس اسددثذجييدد ذطدديذ 

 ذا سددايبذملادداملذ(ذ  ددلخلذىلدداس ل ذوهددلاذارةددو سذاذاسوليددؤذاسددليذأظىذإفذالهدداضذأأ ددلذاذاسرتىلدد68  ددلخلذصرت  ددل ذو 
اس دارتحلذسقه دلا ؛ذومي ديذدهسددَتدذحددنذهتيدؤذاسهددلظذاسا قدمذسإل احدلذطديذأددمذ  دلخلذىلديبوق  ذ سدديلي ذطديذ  دلخلذصرت  ددل ذ

يدؤاًذط قيداًذ ت دتاًذطةدتذارىلدولاحلذهت ذوه دلاذظواسيدم ذ دلسمذ و قد ذصةد ذو ةو مذسإل احلذطيذ  لخلذىلاس ل ذصذ  لخلذصرت  ل
سسد  ذاذالهداضذصورتىلد ذاس دارتحلذسقه ددلا  ذأمداذأنذ يمدلذاسرتىلد ذا سدايبذملادداملذو دتذ  درتنذهددلاذهدرتذاطديذأدمذ  دلخل ذ

اس ددارتحلذدزا ددت ذحأدد مذتهيدد  ذصدد ذامجظ دداظذطددتظذاسه ددلا ذاسسدداس ل ذوس دديذحت  ددلذأ ددمذصدديذاسه ددلا ذاملرت  ددل ذ يددثذإنذ
 ,Marsh) ذ أمداذأشددا  ذظ اىلدلذصدا ذاسه دلا ذاسسداس لذدسدوتطمذصسدورتىذأطقدوذصديذاسوه دَتذاسقهادمذسإل احدلذطةلدا ذذ

ذ (Tamir, 1993)وأنذاسه لا ذاسساس لذأأ لذ ارتحل ذأماذأشا  ذظ اىللذداصَتذ(1986
حُتذاوقا ذا مسل؛ذحدنذاس  ا ذ هلمرتنذط دا ا ذامل يدا ذذومي يذدهسَتذطتلذو رتظذ لو ذ ا ذظرسلذإ  ا يل

  رتنذأأدلذصديذاسو دا يذاذ لد ذاسه دلا ذىلرتاءذأأاجهذصرت  لذألذىلاس ل ذس يذاسو ا يذحُتذاو لاظذاذ ل ذاسه لا ذاسساس لذ
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وظ اىلددددلذحةسددددرتن ذوو ق ددددرتأ،ذ(Tamir, 1993) املرت  ددددل ذوداا ضددددهذجوددددا اذهددددلدذاست اىلددددلذصدددد ذظ اىلددددلذددددداصَتذذ
(Benson& Wilcox, 1981 )وظ اىلدلذإظوا ظمج ذوص درتصتذذ (Edwards& McCombie, 1983 وظ اىلدلذ

إ  دا يلذحدُتذاووىلدا ذذلنذهةاكذ لو داًذ ا ذظرسدذأالل ذأاسيت( Benson& Hocovar, 1985) حةسرتنذوهرتأها ذ
ا ساحيلذملااص  ذاس ارتحل ذصلألاًذأنذهلدذاست اىلا ذأاجهذطيةاهتاذصيذاوتهدا ذاس دغا  ذو دتذطدز ذصااد ذاست اىلدا ذ

صدد ذصدداذدرت ددقهذإسيدد ذظ اىلددلذواده ددهذجوددا اذهددلدذاست اىلددلذىلدد  ذارةددو سذإفذارىلددواياهذاسأدداي ذسقه ددلا ذاسسدداس ل ذ
اسيتذحيةهذطتلذو درتظذأةدلذسدةم ذاس دياسلذسقه دلا ذاذ(Ory& Valois, 1980) (ذوأو يذ اسرت ،ذ0995اسأل هُتذ 

ذصورتىل ا ذاس ارتحلذسقه لا  
و يماذ واقسذحاإل احلذطيذاسسؤا ذاس اين ذاملواقسذحدةلذق ذاس ياسلذطقدوذ  دلا ذامل يدا ذ اإلجياحيدلذواسسدق يل(ذاذد دت لا ذ

  Point Biserial)اس ةدددا مذا دددا ذذ ر د ددداصاددداملذاسومييدددزذسقه دددلا  ذ  دددتذ ذا  دددرت ذطقدددوذد دددت لذملااصدددمذا

Correlation Coefficient )أماقد ذسقومييدزذس دمذ  دلخلذحاىلدوبتالذحلجداصاذ(WINSTEPS )ذأمداذ ذا  درت ذ 
(ذ  ددُتذاملورتىلدد ا ذا سدداحيلذملادداملذاسومييددزذسقه ددلا ذحرت ددتخلذ3طقددوذا  دددذاملايددا يذاذد ددت لذهددلاذاملاقدد  ذوارددتو ذ  دد ذ 

ذ ياسلذاسه لخلذوقا ذص يا ذار ادذا مسل اسقرت يه ذو سذق ذ
ذ(3ارتو ذ   ذ 

ذاووىلا ذا ساحيلذملااملذاسومييزذسقه لا ذحرت تخلذاسقرت يه ذوطتظذاسه لا 
ذاإلجياحيلذواسسق يلذس مذصيذأقا ذاس ياسلذا مسل

           

ذاسةم ذاوو ذ
ذ%ذ +(000
ذ(-%ذ 0

ذاسةم ذاس اين
ذ%ذ +(75
ذ(-%ذ 65

ذاسةم ذاس اسث
ذ%ذ +(50
ذ(-%ذ 50

ذاسةم ذاسلاح 
ذ%ذ +(65
ذ(-%ذ 75

ذا اص،ذاسةم 
ذ%ذ +(0
ذ(-%ذ 000

ذ0ذ04ذ68ذ46ذ56ذطتظذاسه لا ذاإلجياحيل
ذ56ذ46ذ68ذ04ذ0ذطتظذاسه لا ذاسسق يل

اسرتىلدددددددد ذا سددددددددايبذملادددددددداملذاسومييددددددددزذ
ذذ40 0ذ43 0ذ47 0ذ56 0ذسقه لا ذاإلجياحيل

اسرتىلدددددددد ذا سددددددددايبذملادددددددداملذاسومييددددددددزذ
ذ39 0ذ38 0ذ37 0ذ35 0ذذيلسقه لا ذاسسق 

ذ39 0ذ385 0ذ40 0ذ44 0ذ56 0ذاسرتىل ذا سايبذملااملذاسومييز
ذ     

(ذأنذ دددي ذاملورتىلددد ا ذملاددداص  ذاسومييدددزذسقه دددلا ذاملرت  دددل ذواسسددداس لذو دددسذأقدددا ذامل يدددا ذ3   دددأذصددديذاردددتو ذ  ددد ذ  
رتحلذاذاسةمدددا  ذاملبوق دددلذأنذاملورتىلددد ذا مسدددلذأاجدددهذييالددداذصرت  دددلذوطاسيدددل ذأمددداذ وأددد ذصددديذصاددداص  ذاسومييدددزذابسددد



 مجلة العلوم التربوية والنفيسة
 

13 

لد 
مج
ال

01 
دد 

الع
4 

بر 
سم
دي

91
12

 

ا سددايبذملادداص  ذاسومييددزذسقه ددلا ذاإلجياحيددلذأطقددوذصةدد ذسقه ددلا ذاسسددق يل ذو ددزظاظذاسهددل ذحيةلمدداذأقمدداذ ددمذطددتظذاسه ددلا ذ
اذاسددةم ذاملسددوبتل ذوصورتىلدد ذاسومييددزذسقه ددلا ذاإلجياحيددلذ ددزظاظذصدد ذو ددرتظذطددتظذ قيددمذصدديذاسه ددلا ذاسسددق يل ذأصدداذذاسسدداس ل
اسومييددزذسقه ددلا ذاسسددق يل ذ يوةددا  ذصدد ذو ددرتظذطددتظذأأددلذصدديذاسه ددلا ذاإلجياحيددل ذوهددلاذ ؤأددتذاس ددرت ذحدددنذ  ددلا ذذصورتىلدد 

امل يددا ذاوأ ددلذعييددزاًذعيددمذونذد ددرتنذأأ ددلذة اددداً ذود ددَتذهددلدذامل  اددا ذجممرتطددلذصدديذاسوسدداؤر ذ ددرت ذتل  ددلذىلددقرتكذ
رت ذتل  ددلذىلددقرتكذاسه ددلا ذاسسددق يلذحرت ددرتظذاسه ددلا ذاإلجياحيددلذأوذاسه ددلا ذاملرت  ددلذحرت ددرتظذاسه ددلا ذاسسددق يل ذأوذسياالددا ذو دد

ذسياالا 
وملال دددلذتل  دددلذىلدددقرتكذاسه دددلا ذاملرت  دددل ذوتل  دددلذىلدددقرتكذاسه دددلا ذاسسددداس لذاذاوقدددا ذاملبوقهدددل ذ ذاةو دددا ذاسهدددلو ذحدددُتذ

صاداص  ذا د دا ذذ ذسقهلو ذحُتذطتخل( Hays, 1981, p467)صااص  ذاسومييزذسقه لخلذاسرتا تخلذحاىلوبتالذاإل  ا مذ
( ذ يدددثذع دددمذ ك(ذطدددتظذصاددداص  ذار د دددا  ذ0-صسدددو قل ذواسدددليذ و ددد ذدرتمج ددد ذأدددايذدلحيددد ذحدددت  ا ذ ل دددلذدسددداويذ ك

ذصيذاس اجرتنسذVوعس ذ يملذ
ذ
ذ
ذ

ذصيذاس اجرتنسذUوعس ذ يملذ
ذ
ذ

 لذامل احقدلذملااصدمذار د دا ذ اسا صدلذاساأدلذذzj( ذj طتظذأ دلاظذايمرتطدلذاذاسدةم ذذnj    ذاسةم ذ( ذذj يثذع مذاسلصرتمجسذ
jددلا سذذ9( ذوأأدد ذاسو،قيددمذطدديذو ددرتظذ ددلو ذ ا ذظرسددلذإ  ددا يلذطقددوذصسددورتىذاسترسددلذحددُتذصادداص  ذاسومييددزذاذ  
(  ددلا ذىلددق يل ذو يمدداذ واقددسذحسددقرتكذاسه ددلا ذاإلجياحيددلذصةلدداذ   ددأذأنذعييددزذاسه ددلا ذاملرت  ددلذ6(ذ  ددلا ذإجياحيددلذو 3 

مذصيذاسه لا ذاسسق يل ذوأنذعييزذاسه لا ذاسسق يلذ  درتنذأ أدمذاذ دا ذأدرتنذييد ذ  دلا ذ  رتنذأ أمذحرت رتظذطتظذ قي
امل يا ذىلق يل ذوملال لذ يماذإ اذأانذهةاكذ لو ذظاسلذإ  ا ياًذحدُتذصورتىلد ا ذد دت لا ذصاداملذاسومييدزذرميد ذاوقدا  ذ ذ

جودددا اذعقيدددمذاسوددداحُتذاو ددداظيذملورتىلددد ا ذذ(ذ  دددُت4إ دددلاءذعقيدددمذاسو دددا يذاو ددداظيذهندددلدذاملورتىلددد ا  ذواردددتو ذ  ددد ذ 
ذد ت لا ذصااملذاسومييزذوقا ذامل يا ذا مسل 

ذ
ذ

ذ(4ارتو ذ   ذ 
ذامل يا ذا مسلذس قا جوا اذعقيمذاسو ا يذاو اظيذملورتىل ا ذد ت لا ذصااملذاسومييزذ
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ذاسترسلذاإل  ا يل F يملذذوىل ذامللحاا ذظ  ا ذا ل لذجممرتلذامللحاا ذ
ذ045 0ذ0663 6ذ60065 0ذ4ذ845 0ذمرتطا حُتذاي

ذذذ09935 0ذ675ذ366 67ذظاةمذايمرتطا 
ذذذذ679ذ067 68ذاس قم

(ذاذصورتىلدددد ا ذά≤0 05(ذو دددرتظذ دددلو ذ ا ذظرسدددلذإ  ددددا يلذطةدددتذصسدددورتىذاسترسدددلذ 4   دددأذصددديذاردددتو ذ  دددد ذ 
أدرتسزذسقم ا جدا ذذذ-ىلدوبتالذتل  دلذجيرتصداند ت لا ذصااملذاسومييز ذوسو،تحتذصرتا  ذاسهلو  ذ ا ذاسترسلذاإل  دا يل ذ ذا

ذمييزذس قا ذا مسل (ذجوا اذامل ا جا ذاس ات لذحُتذصورتىل ا ذد ت لا ذصااملذاسو5اس ات ل ذو  ُتذارتو ذ   ذ 
ذ(5ارتو ذ   ذ 

ذأرتسزذذ-امل ا جا ذاس ات لذحُتذصورتىل ا ذد ت لا ذصااملذاسومييزذو سذتل  لذجيرتصان

ذاوو ذاملورتىل ا ذاسةم 
ذ56 0

ذاس اين
ذ44 0

ذاس اسث
ذ40 0

ذاسلاح 
ذ385 0

ذا اص،
ذ39 0

ذ*03 0ذ*035 0ذ*06 0ذ08 0ذذ56 0ذاوو 
ذ05 0ذ055 0ذ04 0ذذذ44 0ذاس اين
ذ00 0ذ005 0ذذذذ40 0ذاس اسث
ذ005 0ذذذذذ385 0ذاسلاح 
ذذذذذذ39 0ذا اص،

ذ( ά≤0 05*ذ ا ذظرسلذإ  ا يلذطةتذصسورتىذاسترسلذ 
(ذإفذو رتظذ لو ذ ا ذظرسلذإ  ا يلذحُتذاسةم ذاوو  ذوأمذصديذاسدةم ذ5امل يةلذاذارتو ذ   ذ ودأَتذجوا اذاسو،قيمذ

اددداًذو ددسذأأ ددلذة اس اسددث ذواسلاحدد  ذوا دداص،ذس دداحلذاسددةم ذاوو  ذوهددلدذاسةويلددلذدأددَتذإفذإص اجيددلذا  ددرت ذطقددوذص يددا ذ
سدوبتصلذاذاست اىلدل ذواده دهذجودا اذهدلدذاست اىلدلذصد ذص ا جلذص ذاوقدا ذاوةدلىذاملذاسةم ذاوو ذ يي ذ  لاد ذصرت  لذ(

 ,Benson& Hocovar) ذوظ اىللذحةسدرتن ذوهرتأهدا ذ(Tamir, 1993)وظ اىللذداصَتذذ(ذ0995ظ اىللذاسأل هُتذ 

اسدديتذأأددههذطدديذو ددرتظذ ددلو ذ ا ذظرسددلذإ  ددا يلذحددُتذاووىلددا ذا سدداحيلذملادداص  ذاسومييددزذس دداحلذقدد ذذ( 1985
ذاس ياسلذاإلجيايب 

اذ واقسذحاإل احلذطيذاسسؤا ذاس اسث ذاملواقسذحدةلذق ذ ياسلذ  لا ذامل يا ذ اإلجياحيلذواسسدق يلذ(اذظاسدلذاملاقرتصدا ذو يم
 سقم يددددددا ذواسه ددددددلا  ذ ذاىلددددددوبتالذصة،ةيددددددا ذظاسددددددلذاملاقرتصددددددا ذوقددددددا ذامل يددددددا ذا مسددددددل ذاسةا ددددددلذصدددددديذحلجدددددداصا

WINSTEPS ذا ذا مسل (ذهلدذاملة،ةيا ذوقا ذامل ي0 ذو  ُتذاسأ مذ
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ذ
ذ(0اسأ مذ   ذ 

ذصة،ةيا ذظاسلذاملاقرتصا ذوقا ذامل يا ذا مسل
ذ
(ذأنذاسدةم ذاوو ذ ييد ذاسه دلا ذإجياحيدل(ذ ا دمذأأدلذ دت ذصديذاملاقرتصدا ذطةدتذصسدورت ا ذ0  أذصيذاسأ مذ  د ذ  وذ

طدددتظذاسه ددلا ذاسسدددق يلذاذذاسسددملذ ار ددادذملدددرتذاسامددمذاملبدددليذ(املبوقهددل ذوأدددلسمذامجظ دداظذ دددي ذظاسددلذاملاقرتصدددا ذحة  ددان
امل يا  ذوأنذ يملذاس  درتىذستاسدلذاملاقرتصدا ذأاجدهذةا دلذحداسةم ذاوو  ذواس يمدلذاسدتجياذستاسدلذاملاقرتصدا ذأاجدهذةا دلذ

وأنذ ددي ذظاسدددلذاملاقرتصددا ذددددزظاظذحز ددداظخلذطددتظذاسه دددلا ذاإلجياحيددل ذوأنذاس يمدددلذاس  ددرتىذستاسدددلذاملاقرتصدددا ذذحدداسةم ذا ددداص، ذ
صيذصةو  ذصسورتىذاسسمل ذو سمذرمي ذأقدا ذامل يدا ذا مسدل ذوأ داذدوةدا  ذددت جيياًذحارحواداظذذأاجهذطةتذ ي ذ ل  ل

طيذج  لذاملةو   ذوأنذإمجا لذظاسلذاملاقرتصا ذصيذاملسورت ا ذاسااسيلذاسسملذإفذاملسورت ا ذاملوتجيدلذاسسدمل ذددزظاظذحامجظ داظذ
ذطةتذاملسورت ا ذاسااسيلذصيذاسسمل ذطتظذاسه لا ذاإلجياحيلذإفذق ذاس ياسلذاملسوبتل ذودو ا ه

وقدا ذامل يدا ذاو حادلذحاسةسد لذإفذقد ذامل يدا ذاوو ذ( Relative Efficiency)أمداذ ذ سداهذاسهاطقيدلذاسةسد يلذ
ذسذ( Reeve, 2004) يي ذ  لاد ذإجياحيلذ(حاىلوبتالذاس اجرتنذ

 

 

 

لذاملاقرتصددا ذسقددةم ذاوو  ذوطةددتذ ددي ذخموقهددلذسدددذأميددذθI 1(سذأميددلذاملاقرتصددا ذسددةم ذامل يددا ذاملسددوبتل س)s θI( يددثذ
 θ ذ(ذ  ُتذ ي ذاسهاطقيلذاسةس يلذوقا ذامل يا ذاملبوقهلذحاسةس لذإفذاسةم ذاوو ذسقم يا  6( ذوارتو ذ   ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ذ(6ارتو ذ   ذ 
ذ ي ذاس هاءخلذاسةس يلذوقا ذ ياسلذ  لا ذامل يا ذحاسةس ل

ذ(ذθإفذاسةم ذاوو ذطةتذ ي ذخموقهلذسقسملذ 
ذ5 6=ذθذ6=ذθذ5 0=ذθذ0=ذθذ0=ذθذ0ذ-=θذ5 0-=ذθذθ=-6 5ذق ذاس ياسل
ذ0ذ0ذ0ذ0ذ0ذ0ذ0ذ0ذاوو 
ذ99 0ذ97 0ذ0ذ96 0ذ80 0ذ85 0ذ88 0ذ99 0ذاس اين
ذ0ذ0ذ97 0ذ90 0ذ75 0ذ54 0ذ50 0ذ57 0ذاس اسث
ذ05 0ذ09 0ذ85 0ذ80 0ذ66 0ذ49 0ذ39 0ذ46 0ذاسلاح 
ذ06 0ذ00 0ذ93 0ذ58 0ذ53 0ذ33 0ذ66 0ذ69 0ذا اص،

-(ذ θ(ذأنذاسددددةم ذاوو ذسق ددددياسلذ ييدددد ذاسه ددددلا ذإجياحيددددلذ(طةددددتذصسددددورت ا ذاسسددددملذ 6   ددددأذصدددديذارددددتو ذ  دددد ذ 
6 5≤θ≤0 5ذهددرتذاوطقددوذاذأميددلذاملاقرتصددا  ذ قيدد ذاسددةم ذاس دداين ذصذاس اسددثذصذاسلاحدد ذصذا دداص، ذوأاجددهذاس هدداءخلذ)

  دلا ذصديذذ00ااسيلذاسةس يلذحز اظخلذطتظذاسه دلا ذاإلجياحيدلذاذاسدةم ذأيذأنذاسةس يلذسقةم ذا اص،ذهمذاو مذودزظاظذاسه
صدديذ06  ددلخلذصدديذاسددةم ذاس اسددثذوذذ03  ددلخلذصدديذاسددةم ذاس دداين ذو06اسددةم ذاوو ذدا ددمذجهدد،ذاملاقرتصددا ذاسدديتذدا يلدداذ

ذ( 0=ذθ  لخلذصيذاسةم ذا اص،ذطةتذصسورتىذاس ت خلذ ذ07اسةم ذاسلاح  ذو
(هدرتذاوطقدوذاذأميدلذاملاقرتصدا ذسدلسمذأدانذصورتىلد ذذθ≤6 5≥5 0ملسورت ا ذاسااسيلذطةدتذ وأانذاسةم ذا اص،ذطةتذا

( ذأيذأنذ6=ذθ(ذطةدددددتذصسدددددورتىذاس دددددت خلذ 06 0 سددددداويذ ذاس هددددداءخلذاسةسددددد يلذسقدددددةم ذا ددددداص، ذحاسةسددددد لذسقدددددةم ذاوو 
اذاملسدورتىذصدديذ  ددلا ذصديذاسددةم ذاوو  ذطةدتذهددل9  دلا ذصديذاسددةم ذا داص،ذدا ددمذاملاقرتصدا ذجهسددلاذاسديتذدا يلداذ00

ذاسسمل 
س ددمذقدد ذصدديذأقددا ذWINSTEPS أمدداذ ذاىلددوبتالذصة،ةيددا ذظاسددلذاملاقرتصددا ذسقه ددلا ذاسةا ددلذصدديذد  يددسذحلجدداصا

 دددياسلذ  ددددلا ذامل يدددا  ذو ذإجيدددداظذاس يمدددلذاس  ددددرتىذستاسدددلذاملاقرتصددددا ذحرت دددتخلذاسقرت يددددهذوقدددا ذامل يددددا ذا مسدددلذطقددددوذ
 ذو   ددددأذصدددديذهددددلدذاس ددددي ذأنذ87 0 ذ67 6 ذ30 6 ذ46 6 ذ78 6حددددتءاًذصدددديذاسددددةم ذاوو  ذ  اجددددهسذاسًتديدددد  ذ

اذ  ددلا ذاسةم ددُتذاسلاحدد ذل ذد ددتص  ددلا ذاسددةم ذاوو ذد ددتلذأأددلذ ددت ذصدديذاملاقرتصددا  ذوأنذأظ ذ ددي ذ  ددرتىذسقماقرتصددا
 ذوا داص، ذوأددانذهةدداكذدلحددلهذاذ ددي ذاملاقرتصددا ذاسدديتذد دتصلاذاسه ددلا ذاذاسددةم ذا دداص، ذص ا جددلذحاملاقرتصددا ذسقه ددلا

ذاذحا مذأقا ذامل يا  ذوهلاذ اٍتذأنذهلاذامل يا ذسَتذظ يسذاذإط اءذصاقرتصا ذأا يلذطيذص تا ذاسسمل 
ادداًذ ومي يذاىلوةوا ذأنذظاسلذاملاقرتصا ذسقه لخل ذدزظاظذحز اظخلذطتظذاسه لا ذاإلجياحيلذح رت خلذصق،رتالذوصديذصذ دزظاظذامل يدا ذة

طقدوذصة،دٌتذظاسدلذاملاقرتصدا  ذحز داظخلذطدتظذذجسد  ذحةداءًذواةويا ذاسه لا ذاوظ ل ذوهلدذاسةويللذدسالذص رت يذامل ا ي،ذاذ
اسه ددلا ذاإلجياحيددل ذأمدداذدسدداطتذاذعسددُتذامل يددا  ذومج دداظخلذظ ودد  ذوة اددد ذإ اذأاجددهذظاسددلذصاقرتصاددد ذصوتجيددل ذو سددمذحز دداظخلذ
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  اذمجاظ ذظاسدلذاملاقرتصدا ذ د ذ(Reeve, 2004)طتظذاسه لا ذاإلجياحيل ذ يثذددلد  ذظاسدلذاملاقرتصدا ذسقم يدا ذحاس  دا ذ
  نذص تا ذاوة اءذاملايا  لذد م ذ داذ دؤظيذإفذمج داظخلذاس  دا  ذو سدوهاظذصديذهدلدذاسةويلدلذاذأمهيدلذذاسيتذ  تصلاذامل يا  

ا ل ذاذا  رت ذطقوذمج اظخلذظاسلذصاقرتصا ذامل يا  ذحز اظخلذطتظذاسه دلا ذاإلجياحيدلذاذامل يدا  ذ داذ دؤظيذإفذأنذمج داظخلذ
املاقرتصدا ذ ذوجادلاًذونذظاسدلذ(Hambleton& Swaminathan, 1985)ظ لذوة اداً ذحز اظخلذظاسلذاملاقرتصدا ذامل يا ذ

سقم يددا ذصدديذاملؤشددلا ذاسدديتذ سددوت ذصةلدداذطقددوذصااصددمذاس  ددا ذسقم يددا ذاذجال ددلذارىلددولاحلذسقه ددلخل ذ  ددتذاده ددهذجوددا اذ
اسديتذ(Benson&     Hocovar, 1985)(ذوظ اىلدلذحةسدرتن ذوهرتأهدا ذ0995هدلدذاست اىلدلذصد ذظ اىلدلذاسأدل هُتذ 

أشددا  ذإفذأنذأىلددقرتهذاس ددياسلذهددتدذد ا ةدداً ذواةو  دداًذاذة ددا ذاردسددا ذاسددتاةقم ذوداا ضددهذصدد ذصدداذدرت ددقهذإسيدد ذ
اسدديتذأأددههذطدديذطددتلذو ددرتظذ ددلو  ذ ا ذظرسددلذاذد ددت لا ذذ( Ory& Valois, 1980)ظ اىلددلذأو ي ذو دداسرت ،ذ

ذ ياسلذسقه لا ذاإلجياحيلذواسسق يل ة ا ذاردسا ذاستاةقمذحُتذأقا ذاس
سدَتذظ يدسذاذإط داءذصاقرتصدا ذطديذد دت لذاسسدمل ذسولحدلهذذأماذحيةهذاسةوا اذأنذاسدةم ذا داص،ذ ييد ذ  لادد ذىلدق يلذ(

لذاذطدتلذومي ديذأنذحسدوهاظذصديذهدلدذاسةويلد ي ذظاسلذصاقرتصا ذ  لاد  ذص ا جلذح ي ذظاسلذصاقرتصدا ذس دا مذأقدا ذامل يدا  ذ
ذاًذصيذاسه لا ذاسسق يل؛ذوج ذمج اظهتاذد قمذصيذظ لذامل يا ذوة اد  يا ذطتظاًذأ َتذدأمُتذامل 

وسإل احددلذطدديذاسسددؤا ذاسلاحدد  ذاملواقددسذحدددةلذقدد ذ ددياسلذ  ددلا ذامل يددا ذ اإلجياحيددلذواسسددق يلذ(اذد ددت لا ذاسسددملذس  ددلاظذ
 ذوس مذق ذصديذأقدا ذاس دياسلذاملسدوبتصل ذاس ت خلذس  لاظذ ار اها ذملرتذاساممذاملبليذ( ذ ذا  رت ذطقوذد ت لا 

(ذاملورتىلددد ا ذا سددداحيلذسو دددت لا ذاس دددت خلذ7حاإلضدددا لذإفذا  ددددذاملايدددا يذاذ يدددا ذهدددلدذاسسدددمل ذو  دددُتذاردددتو ذ  ددد ذ 
ذس  لاظ ذو سذأقا ذامل يا ذا مسل 

ذ(7ارتو ذ   ذ 
ذ ذواملتىاملورتىل ا ذا ساحيل ذوارمللا ا ذاملايا  ل ذوصورتىل ذا  دذاملايا ي

ذسو ت لا ذاسسملذس  لاظذو سذق ذ ياسلذاسه لخل 
ذوس مذق ذصيذأقا ذامل يا ذا مسل

ذ
ذاسةم ذاوو 

ذ%ذ +(000
ذ(-%ذ 0

ذاسةم ذاس اين
ذ%ذ +(75
ذ(-%ذ 65

ذاسةم ذاس اسث
ذ%ذ +(50
ذ(-%ذ 50

ذاسةم ذاسلاح 
ذ%ذ +(65
ذ(-%ذ 75

ذا اص،ذاسةم 
ذ%ذ +(0
ذ(-%ذ 000

ذ0ذ04ذ68ذ46ذ56ذطتظذاسه لا ذاإلجياحيل
ذ56ذ46ذ68ذ04ذ0ذطتظذاسه لا ذاسسق يل

ذ0ذ0ذ0ذ0ذ0ذسو ت لا ذاس ت خلذاسرتىل ذا سايب
ذ06 0ذ000 0ذ0ذ0ذ0ذارمللاسذاملايا يذسو ت لا ذاسسمل

ذ00098 0ذ00078 0ذ00043 0ذ00056 0ذ00034 0ذصورتىل ذا  دذاملايا يذسو ت لا ذاسسمل

 ذ70 6-ذاملتىذسق ت خل
ذ06 3

 ذ39 6-
ذ98 6

ذ 67 6-
ذ87 6

 ذ08 6-
ذ70 6

 ذ95 0-
ذ40 6
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(ذأنذصورتىل ذدرتمج  ذد ت لا ذاسسملذستىذاو لاظ ذواذييد ذأقدا ذامل يدا ذاملسدوبتصل ذحقغدهذ7صيذارتو ذ   ذ ذ  وأ

 Rating Scale Model)ييالاذاس هل ذوهمذاس يملذامل اسيلذاسيتذ ورت الاذاسةمرت  ذاملسوبتلذ قرت  ذىلدق ذاسو دت ل(ذ

املايددا يذسورتمج دد ذاسسددملذ  ددًتهذصدديذاسرتا ددت ذأمدداذ ورت الدداذاسلجدداصا ذوهددرتذوا ددت ذحيةمدداذذارملددلاس ذأمدداذأنذوهددمذاس ددهلذ(
لا ذاسسملذس  لاظذأقماذأانذطتظذاسه لا ذاإلجياحيلذأأ ل ذو  مذحز داظخلذاسه دلا ذاسسداس ل ذأمداذ   دأذملتىذسو ت ا زظاظذ

اذيي ذأقا ذامل يا  ذوهلاذ أَتذإفذظ لذد دت لذاسسدملذرميد ذذأنذصورتىل ذاوة اءذاملايا  لذاذد ت لا ذاسسملذصوتجيل
املسولي ُت ذوأ اذد مذاذاسةم ذاملسوبتلذأقماذامجظاظذطدتظذاسه دلا ذاإلجياحيدلذاذاسدةم ذاملسدوبتل ذوأدانذأطقدوذصورتىلد ذ

مذأقمددداذامجظاظذطدددتظذة ددددذصايدددا يذاذاسدددةم ذا ددداص،ذ ييددد ذ  لادددد ذىلددداس لذ( ذوارملدددلاسذاملايدددا يذس ة ددداءذاملايا  دددلذ  ددد
سوبتل ذوأنذ يملذاوة اءذاملايا  دلذاذأدمذاسودت جيا ذد دمذأقمداذا ًتحدهذد دت لا ذاسسدملذاسه لا ذاإلجياحيلذاذاسةم ذامل

ذصيذاس هل 
 اذأاجدددهذهةددداكذ دددلو ذاذد دددت لا ذاسسدددملذسدددتىذاو دددلاظ ذدادددزىذسدددةم ذ دددياسلذاسه دددلخلذاملسدددوبتل ذ ذإوسق أددد ذطمددداذ

و سددمذونذد ددت لا ذاسسددملذسددتىذاو ددلاظذدوددرتمجلذحأدد مذ( Kruskal- Walis)وار ذذ-اىلددوبتالذاةو ددا ذألوىلدد ا 
 Chi- Square)ت ياددم ذحرتىلدد ذ سددايب ذ ددت دذ ددهل ذواملددلاسذصايددا يذ ددت دذوا ددت ذو ددتذحقغددهذ يمددلذأددايذدلحيدد ذ

ذاسةويلدددلذطقدددوذطدددتلذو دددرتظذد(وددددت ذهدددلذ895 0(ذوأنذاسترسدددلذاإل  دددا يلذ دددتذحقغدددهذ 4(حدددت  ا ذ ل دددلذ ذ678 0 (
لو ذ ا ذظرسدددلذإ  دددا يلذطةدددتذصسدددورتىذاسترسدددل ذحدددُتذد دددت لا ذاسسدددمل ذدادددزىذسدددةم ذاس دددياسلذاملسدددوبتل ذأيذأجددد ذرذ ددد

 رت دتذأةددلذسددةم ذ ددياسلذاسه دلخلذاملسددوبتلذطقددوذد ددت لا ذاسسدملذسددتىذأ ددلاظذطيةددلذاست اىلدل ذوهددلاذ ددت ذطقددوذأنذد ددت لا ذ
  ذاسديتذ سدولي ذهنداذاو دلاظ ذأيذد دت لا ذاسسدملذصو،دل خلذ لاظذاذجال دلذارىلدولاحلذسقه دلخلذصو،دل خلذصديذاسه دلااسسملذس 

وهدلاذرذ ادٍتذأنذقد ذاس دياسلذسدي،ذسد ذأيذأةدلذاذد دت لا ذاسسدملذس  دلاظ؛ذذصيذق ذ ياسلذاسه دلخلذ إجياحيدلذأوذىلدق يلذ( 
 ذإجد ذحز داظخلذطدتظذونذصورتىل ذاوة اءذاملايا  لذاذد ت لا ذاسسملذ  مذحامجظ اظذطتظذاسه لا ذاإلجياحيل ذوهنلاذمي يذاس رتذ

ذاسه لا ذاإلجياحيل ذد مذاوة اءذاملايا  لذاذد ت لذاسسمل ذ اذ ؤظيذإفذمج اظخلذظ ل ذوة ا ذد ت لذاسسملذستىذاو لاظ 
ذ ذوظ اىلددلذحةسددرتن ذوو ق ددرتأ،(Tamir, 1993)وداا ضددهذجوددا اذهددلدذاست اىلددلذصدد ذصدداذدرت ددقهذإسيدد ذظ اىلددلذددداصَتذ

(Benson& Wilcox, 1981 )وا ظ ذوص درتصتذ ذوظ اىلدلذإظ(Edwards& McCombie, 1983 )ذوظ اىلدلذ 
 ذاسددديتذأالدددل ذأنذهةددداكذاةو  دددا ذحدددُتذأظاءذاس ق دددلذطقدددوذ(Benson& Hocovar, 1985)حةسدددرتنذوهرتأهدددا ذ

اسه ددددلا  ذ ا ذاس ددددياسلذاملرت  ددددل ذواسه ددددلا ذ ا ذاس ددددياسلذاسسدددداس ل ذطقمدددداًذحدددددنذهددددلدذاست اىلددددا ذأاجددددهذطيةاهتدددداذصدددديذ
اسديتذ( Ory& Valois, 1980)هدلدذاست اىلدلذصد ذصداذدرت دقهذإسيد ذظ اىلدلذأو ي ذو داسرت ،ذذاوتهدا  ذواده دهذجودا ا

ذحيةهذطتلذو رتظذأةلذسق ياسلذاإلجياحيل ذأوذاسسق يلذسقه لا ذاذاسو ت لا ذاسااصل 
ذ
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 الخالصة والتوصيات
تظذاسه دلا ذاسسدق يلذد ُتذسق ا ثذأنذصاا ذاست اىلا ذاسسداح لذطمدت ذإفذأنذ  درتنذطدتظذاسه دلا ذاإلجياحيدلذصسداو اًذساد

 اسدةم ذاس اسدثذ(ظونذارطومدداظذطقدوذةقهيددلذجال دل ذأوذ ل  يددلذددتط ذهدلاذاسددلأيذوحادتذإ ددلاءذهدلدذاست اىلددلذد دُتذسق ا ددثذ
ذأج ذسي،ذهةاكذصاذ ل ذاىلوبتالذهلاذاسةم ذس ىل اهذاسواسيلس

تلذو درتظذ دلو ذ ا ذظرسدلذإ  دا يلذأوًرسذأج ذ اءذاذامللد دلذاس اس دلذصديذ يدثذصورتىلد ذصاداملذاس دارتحلذسقه دلا  ذ سد ذطد
 ά≤0 05اذصورتىل ا ذد ت لا ذصااملذاس ارتحل ذ ازىذسةم ذاس ياسل ذوأنذييد ذاس دي ذامل  ادلذملورتىلد ا ذصاداملذذ)

ذاس ارتحل ذواوة اءذاملايا  لذأاجهذس احلذاسةم ذاوو  
هددلاذ ددت ذحدددنذ  ددلا ذهددلاذاسددةم ذسيسددهذهددمذةاجيدداًسذأجدد ذ دداءذاذامللد ددلذاس اس ددلذصدديذ يددثذ ددي ذاملورتىلدد ا ذملادداملذاسومييددزذوذ

اوأ دددلذة ادددداًذونذ  دددلا ذامل يدددا ذاوأ دددلذعييدددزاًذعيدددمذونذد دددرتنذأأ دددلذة ادددداً ذو دددتذو دددتذأنذهةاسدددمذ لو ددداًذاذصورتىلددد ا ذ
ذد ت لا ذصااملذاسومييزذس احلذاسةم ذاوو ذأ أاً 

تذصسدددورت ا ذاسسدددملذةددد دددت ذصددديذاملاقرتصدددا ذطةاس ددداًسذصددديذ يدددثذظاسدددلذاملاقرتصدددا ذ  دددتذد دددُتذأنذاسدددةم ذاوو ذ ا دددمذأأدددلذ
املبوقهل ذوأنذ ي ذظاسدلذاملاقرتصدا  ذددزظاظذحة  دانذطدتظذاسه دلا ذاسسدق يلذاذامل يدا  ذأيذحز داظخلذطدتظذاسه دلا ذاإلجياحيدل ذ

ذ وحاسوايلذ زظاظذامل يا ذة اداًذوظ لًذ
نذصورتىلدددد ذأ لا ذاسسددددمل ذوذو لذاذصورتىلدددد ا ذد ددددت احادددداًسذصدددديذ يددددثذد ددددت لا ذاسسددددمل ذأاجددددهذاوقددددا ذا مسددددلذصوسددددا
ذاوة اءذاملايا  لذاذد ت لذاسسملذ  مذحز اظخلذطتظذاسه لا ذاإلجياحيل ذ

واطومددداظاًذطقدددوذ سدددمذ ددد نذاس ا دددثذ رت دددمذحادددتلذاىلدددوبتالذاسدددةم ذاس اسدددث؛ذس ىلددد اهذاسددديتذ أدددل ذآجهددداً ذوأجددد ذ هأدددمذ
 ددا يلذاسدديتذو ددت ذأاجددهذس دداحلذاسددةم ذاىلددوبتالذاسددةم ذاوو ذ ييدد ذاسه ددلا ذإجياحيددلذ(ونذاسهددلو ذ ا ذاسترسددلذاإل 

اوو  ذأماذ رت مذاس ا ثذح  لاءذاملز تذصيذاست اىلا ذاملماةقدلذس يدانذأةدلذقد ذ دياسلذاسه دلخلذ اإلجياحيدلذواسسدق يلذ(حرت درتظذ
ذصوغَتا ذأةلىذص مذاساملذوارة، 

 المراجع
ذص و لذاسه ت ( ذاس رت هسذ6( ذأىلاىليا ذاس يا ذواسو رت ذاذاسًتحيلذ  0998أحرتذمج ةل ذ ل تذ 
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ذ خذاسةألذاو قمذسَتذصالوسذ( اسًتحرتي ذ اصالذاسَتصرتك ذإ حت ذاو ظن ذ دا ذ
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