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 اخلصبئص اىسٍنٌٍرتٌخ الختجبر حمنً ادلزجغ يف اىنٍٍَبء

 ًفق اىنظزٌخ احلذٌثخ يف اىقٍبص اىنفسً ًاىرتثٌي

داث. أًمً ص  ص. عمغ نالح بني ًاؾين  -مدمض فٍغ

 كؿم العلىم التربىٍت     

 ولُت عجلىن الجامعُت/ حامعت البللاء الخُبُلُت

 اململىت لاعصهُت

 امللخـو

ــت  ـ٤ الىٍٓغ ت الزخبـاع مد٩ـي اإلاغظـ٘ فـي ال٨ُمُـاء ٞو َـضٞذ َـظٍ الضعاؾـت بلـى ج٣ـضًغ الخهـاثو الؿـ٩ُىمتًر

ولخد٣ُـــ٤ َـــضٝ َـــظٍ الضعاؾـــت جـــم بىـــاء ازخبـــاع جدهـــُلي فـــي مـــاصة  الخضًشـــت فـــي ال٣ُـــاؽ الىٟســـخي والتربـــىي.

( ٣ٞــغة مــً هــٕى الازخُــاع مــً مخٗــضص بــإعب٘ بــضاثل، جــم جُبُــ٤ الازخبــاع ٖلــى ُٖىــت 57ال٨ُمُــاء مالــ٠ مــً )

ــت التربُــت 390الضعاؾــت والبــالٜ ٖــضصَا ) البــت مــً َــالب الهــ٠ ألاو٫ الشــاهىي الٗلمــي فــي مضًٍغ  َو
ً
( َالبــا

 في اعبض.  والخٗلُم ألاولى

( ٣ٞــغة مــً ٣ٞــغاث الازخبــاع الٞترايــاث الىمــىطط 47ؤقــاعث هخــاثج الضعاؾــت بلــى مُاب٣ــت الاؾــخجاباث ٖــً )

( ٣ٞغاث لم جُاب٤ َظا الىمىطط، وبالخـالي ٧اهـذ ظمُـ٘ ٣ٞـغاث 10ؤخاصي اإلاٗلمت )همىطط عاف(، وخظٝ )

ث اإلاغبٗـــــــاث الضازلُـــــــت الازخبـــــــاع بهـــــــىعجه الجهاثُـــــــت يـــــــمً خـــــــضوص اإلاُاب٣ـــــــت باليؿـــــــبت إلااقـــــــغي مخىؾـــــــُا

(. ٦مــا جــم الخد٣ــ٤ مــً جمخــ٘ 0.97(، ومٗامــل زبــاث الازخبــاع )0.89والخاعظُــت، وبلــٜ مٗامــل زبــاث ألاٞــغاص )

الازخباع بهض١ اإلادخىي والهض١ الخالػمي، وبُيذ الىخاثج ٦ظل٪ ؤن ٢ُمـت صالـت اإلاٗلىمـاث لالزخبـاع ٧اهـذ 

)(ؤ٦بـــر مـــا ًم٨ـــً ٖىـــضما ٧اهـــذ  b،  ًـــظا مـــا ًخى٢ٗـــه همـــىطط عاف. وؤن الازخبـــاع ٣ًـــضم ؤ٦بـــر ٦مُـــت مـــ َو

٣ـضم ؤ٢ــل ٦مُــت مـً اإلاٗلىمــاث ٖىــض  اث ال٣ـضعة اإلاخىؾــُت، ٍو اإلاٗلىمـاث ٖــً ؤصاء اإلاٟدىنـحن ٖىــض مؿــخٍى

اث ال٣ضعة الٗالُت واإلاىسًٟت.   مؿخٍى

٣غاجه، هولماث مفخاخُت:  ت لالزخباع ٞو  مىطط عاف. ازخباع مد٩ي اإلاغظ٘، الخهاثو الؿ٩ُىمتًر
this study aimed to estimate the psychometric characteristics of a criterion – referenced test in 

chemistry according to the modern theory of measurement. To achieving this purpose an 

achievement test in chemistry was constructed, consisted of (57) multiple choice items of four 

alternatives. The tes was administered on a sample of (390) male and female students of first 

secondary class of the scientific stream enrolled in the schools of Irbid educational 

directorate. The results revealed that students responses for (47) item of the test fit rasch 

model assumptions, whereas (10) items didn't fit the model. All items in the final form of the 

test were located in the range of infit/ outfit statistic. The coefficients of reliability obtained 

for persons and items were (0.89) and (0.97) respectively. The test content validity and 

concurrent validity were ensured. The results also showed that the information function for 

the test was maximum at )( b  which consistent with rasch model assumptions, also the test 

presents the greatest amount of information at medium ability level, and presents the least 

amount of information at both the highest and lowest ability levels.  
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 ملـضمت: 

تهضٝ الازخباعاث مد٨ُت اإلاغظ٘ بلى م٣اعهت ؤصاء الٟغص بمؿخىي ؤصاء مُلـ٤ ومدـضص بمجـا٫ مـً الؿـلى٥، 

ً ٦مـــا فـــي الازخبـــاعاث  ؤو بمؿـــخىي ٦ٟاًـــت مٗـــحن، صون الخاظـــت بلـــى م٣اعهـــت ؤصاء الٟـــغص بـــإصاء ألاٞـــغاص آلازـــٍغ

ــت اإلاغظـــ٘. واإلاخدبـــ٘ ـــ٠ الازخبـــاعاث  مُٗاٍع  فـــي حٍٗغ
ً
ـــا  وجىٖى

ً
ألصبُـــاث ال٣ُـــاؽ التربـــىي والىٟســـخي ًالخـــٔ حٗـــضصا

مد٨ُـــت اإلاغظـــ٘، وعبمـــا ٌٗـــىص طلـــ٪ بلـــى خضازـــت مٟهـــىم الازخبـــاعاث مد٨ُـــت اإلاغظـــ٘ وحٗـــضص ؤهىاٖهـــا، بط ًـــغي 

 مــً  Nitkoوهِخ٩ــى  Glaserبٗــٌ ٖلمــاء ال٣ُــاؽ مــً ؤمشــا٫ ظلحــزع 
ً
 قــامال

ً
ؤن مٟهــىم "اإلادــ٪" ٌٗجــي هُا٢ــا

، بدُض وؿـخُُ٘ مـً زاللـه مىاػهـت ؤصاء الٟـغص ٖلـى الازخبـاع بهـظا ا
ً
 ظُضا

ً
إلاٗاٝع واإلاهاعاث اإلادضصة جدضًضا

ــــت مــــا ٌؿــــخُُ٘ ؤن ًاصًــــه َــــظا الٟــــغص، ومــــا ال ٌؿــــخُُ٘ ؤن ًاصًــــه )ٖــــالم،  ، 2001اإلاجــــا٫ ؤو الىُــــا١ مٗٞغ

غة ٖلــى ج٣ـضًغ مؿـخىي ؤصا23م ء الٟــغص باليؿـبت إلادــ٪ ( وبهـظا ٞـةن الازخبــاع مد٩ـي اإلاغظـ٘ ٌٗخمــض فـي ظـَى

سخلـ٠ الازخبـاع اإلاد٩ـي اإلاغظـ٘ ٖـً Popham, 1978ؤو مؿخىي بج٣ـان مدـضص فـي مجـا٫ ؾـلى٧ي مدـضص ) (. ٍو

اث نـٗىبتها و٢ـضعتها ٖلـى الخمُحـز بـحن  الازخباع مُٗاعي اإلاغظ٘ في ؤقُاء ٦شحرة مجها: ازخُاع ال٣ٟغاث ومؿخٍى

٣ـغاث فـي الازخبـاعاث مد٨ُـت اإلاغظـ٘ هـي التـي جمشـل ألاٞغاص، و٦ظل٪ فـي قـغوٍ نـض٢ها وزباتهـا؛ ٞإًٞـل الٟ

اإلاجا٫ الؿلى٧ي زحر جمشُل، وحؿاَم فـي جدضًـض مؿـخىي ألاصاء ؤو ؤلاج٣ـان اإلاخى٢ـ٘ مـً اإلاٟدـىم، فـي خـحن 

ت اإلاغظ٘ هي ألا٢ضع ٖلـى الخمُحـز بـحن ألاٞـغاص )  ,Crocker & Alginaؤن ؤًٞل ال٣ٟغاث في الازخباعاث مُٗاٍع

1986, P211 كــحر بى ( بلــى ؤن الازخبــاع مد٩ــي اإلاغظــ٘ ًغ٦ــؼ ٖلــى مــاطا ًم٨ــً ؤن Bond, 1995, P73هــض )( َو

ىهـــه، و٦ـــظل٪ ٞـــةن مدخـــىي الازخبـــاع مد٩ـــي اإلاغظـــ٘ ًسخـــاع ٖلـــى  لـــى مـــا ٌٗٞغ ًٟٗلـــه ألاٞـــغاص اإلاٟدىنـــىن، ٖو

ؤؾاؽ الىخاظاث الخٗلُمُت التـي ًخى٢ـ٘ مـً الُالـب بج٣اجهـا. والازخبـاعاث مد٨ُـت اإلاغظـ٘ ج٩ـىن ٞٗالـت ٖىـض 

ب؛ ٞهـــي وؾـــُلت ظُـــضة لل٨كـــ٠ ٖـــً ه٣ـــاٍ ال٣ـــىة والًـــ٠ٗ، وجمـــض وايـــعي اؾـــ خسضامها فـــي بـــغامج الخـــضٍع

ا ) َغ  (.Buck Lowrence, 1978, P121اإلا٣غعاث والبرامج الخٗلُمُت بخٛظًت عاظٗت لدؿاٖضَم في حٗضًلها وجٍُى

كــحر الكـــغ٢اوي )  مد٨ُـــت اإلاغظـــ٘  ( ؤهـــه ًم٨ــً الاؾـــخٟاصة مـــً اإلاٗلىمــاث اإلاؿـــخمضة مـــً الازخبــاعاث1977َو

م اإلاجهــــــاط الضعاســــــخي مــــــً خُــــــض اإلادخــــــىي، وفــــــي ٢ُــــــاؽ ؤ٢صــــــخى ؤصاء ًم٨ــــــً ؤن ًد٣٣ــــــه اإلاــــــخٗلم.  ٖىــــــض ج٣ــــــٍى

ًــ٠ُ مـــاعجىػا ) ؤن الزخبـــاعاث مد٨ُـــت اإلاغظــ٘ حؿـــخسضم ٦ـــظل٪ فـــي حصـــخُو خـــاالث  (Martuza, 1977, p6ٍو

ُما ًخٗل٤ في بىاء الازخباعاث مد٨ُت   ال٣ىة وال٠ًٗ في البرامج اإلاضعؾُت. ٞو
ً
اإلاغظ٘ ٣ٞـض ال جسخلـ٠ ٦شحـرا

ت اإلاغظ٘ ٚحـر ؤجهـا فـي الازخبـاعاث مد٨ُـت اإلاغظـ٘ ٩ًـىن حجـم اإلادخـىي ؤ٢ـل وج٩ـىن  ٖجها في الازخباعاث مُٗاٍع

٩ـــىن التر٦حـــز فـــي ٦ٟاًـــت ال٣ٟـــغة ٖلـــى  ـــضص ال٣ٟـــغاث اإلا٣ابلـــت ل٩ـــل َـــضٝ ؤ٦بـــر، ٍو ألاَـــضاٝ مٟهـــلت ؤ٦ثـــر، ٖو

ــــت )ٖــــىصٍ، مــــضي الاوســــجام بُجهــــا وبــــحن الهــــضٝ الــــظي ج٣ِؿــــه ؤ ، ٦2005ثــــر مــــً التر٦حــــز ٖلــــى ٢ــــضعتها الخمحًز

ُمــــا ًخٗلــــ٤ بازخبــــاع ٣ٞــــغاث الازخبــــاع مد٩ــــي اإلاغظــــ٘، ٞــــةن ٖملُــــت بىــــاء الازخبــــاع مد٩ــــي اإلاغظــــ٘ 186م ( ٞو

 (Crockerd Algina, 1986, p 211   ; Hambleton & Suaminathan, 1985, P123واهخ٣اء ٣ٞغاجه جمغ بالخُىاث آلاجُت: )

 ىي. جدلُل اإلادخ .1
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 جدضًض ألاَضاٝ التي جمشل ظمُ٘ ظىاهب اإلاجا٫ الؿلى٧ي.  .2

غيه ٖلى مد٨محن.  .3  ٦خابت ظضو٫ مىانٟاث للمدخىي وألاَضاٝ ٖو

 ٦خابت ٣ٞغاث ل٩ل َضٝ مً ألاَضاٝ التي جم جدضًضَا.  .4

ب ؤولى لهظٍ ال٣ٟغاث.  .5  بظغاء ججٍغ

ب )الاؾخجاباث ٖلى َظٍ ال٣ٟغاث(.  .6  جدلُل هخاثج الخجٍغ

 اث بىاء ٖلى هخاثج الخدلُل. اهخ٣اء ال٣ٟغ  .7

م ال٣ٟــغة ومــً زــم   ٌؿــخسضم لخ٣ــٍى
ً
ىــض ازخُــاع ال٣ٟــغة ٞــةن مٗامــل نــٗىبت ال٣ٟــغة لــِـ ماقــغ ؤؾاؾــُا ٖو

اهخ٣ائهـا، وبهمــا ٩ًــىن التر٦حــز ٖلــى مـضي الاوســجام بــحن ال٣ٟــغة والهــضٝ الـظي ج٣ِؿــه، و٦ــظل٪ مــضي جمشُــل 

 ج٩ىن ال٣ٟغا
ً
مىما ـت ال٣ٟغاث للمدخىي اإلاغاص ٢ُاؾه. ٖو ث مد٨ُت اإلاغظـ٘ ؤؾـهل مجهـا فـي الازخبـاعاث مُٗاٍع

( و٦ـــــظل٪ ألامـــــغ باليؿـــــبت للخمُحـــــز، بط ؤن الاٞتـــــراى الًـــــمجي فـــــي الازخبـــــاع 185، م2005اإلاغظــــ٘ـ )ٖـــــىصة، 

مد٩ي اإلاغظ٘ َى ؤن ألاٞغاص مسخلٟىن في ٢ضعاتهم في مضي ما ًم٨ً ؤن ًد٣٣ٍى في مدـ٪ اإلادخـىي، ولـِـ 

ــــت م م ٞاٖلُــــت اهخ٣ــــاء ٣ٞــــغاث الازخبــــاع مد٩ــــي بالًــــغوعة م٣ــــاعهتهم مــــ٘ مجمٖى ــــت. ولــــظل٪ ًم٨ــــً ج٣ــــٍى ُٗاٍع

ً َمـا: ) ـ٤ مُٗـاٍع  ,Hambleton & Swaminathanاإلاغظـ٘؛ ؤي ٞاٖلُـت بىـاء َـظا الىـٕى مـً الازخبـاعاث ٞو

1985, p 125) 

 للٗالمــت التــي ًم٨ــً ؤن  .1
ً
 ص٣ُ٢ــا

ً
بلــى ؤي صعظــت ًم٨ــً ؤن حكــ٩ل الٗالمــت ٖلــى ازخبــاع مد٩ــي اإلاغظــ٘ ج٣ــضًغا

 د٤٣ ٖلى اإلاجا٫ الؿلى٧ي بمجمله؟ جخ

بلـــى ؤي صعظــــت ًم٨ــــً لالزخبــــاع مد٩ـــي اإلاغظــــ٘ ؤن ًهــــى٠ اإلاٟدىنــــحن ٖىـــض ه٣ُــــت ٢ُــــ٘ جمشــــل مؿــــخىي  .2

 ؤلاج٣ان، ٦ما ًهىٟهم ازخباع اإلاجا٫ بمجمل ٣ٞغاجه ٖىض هٟـ ه٣ُت ال٣ُ٘؟ 

ــــت الاؾــــخجابت لل٣ٟــــغة ) ـــغي ؤصــــخاب هٍٓغ ٣ــــت ٞٗالــــت فــــي ازBurton, 2001ٍو خُــــاع ٣ٞــــغاث ( ؤجهــــا ج٣ـــضم ٍَغ

 ٖلـى ٦مُـت اإلاٗلىمـاث التـي حكـاع٥ بهـا ٣ٞـغة الازخبـاع فـي اإلاٗلىمـاث ال٩لُـت لالزخبـاع 
ً
الازخباع، وطل٪ اٖخماصا

 للىمــــىطط 
ً
ٖـــً ٢ـــضعاث اإلاٟدىنـــحن ٞٗلــــى ؾـــبُل اإلاشـــا٫ ٞةهــــه مـــً اإلام٨ـــً ؤن ج٩ـــىن ال٣ٟــــغة مُاب٣ـــت جمامـــا

ت بلــى الضعظــت التــي ج٩ــىن ٖضًمــت الٟاثــضة فــي زىــاجي ؤو زالســي اإلاٗلمــت ول٨ــً مٗلمــت الخمُحــز لهــا ج٩ــىن مىسًٟــ

 ٧ــان ٢ــض Cited in Hambleton & Swaminathan, 1985, p22ؤي ازخبــاع. و٢ــض لخــو لــىعص )
ً
( ؤؾــلىبا

 مـــً ٢بـــل بحرهبـــاوم )
ً
( حؿـــخٗمل ُٞـــه صالـــت مٗلىمـــاث ال٣ٟـــغة فـــي ٖملُـــت بىـــاء Birnbaum, 1968ويـــ٘ ؤنـــال

ظا ألاؾلىب ًخًمً الخُىاث الغثِؿ  ُت آلاجُت: الازخباع، َو

ـــــىب ٞحهـــــا لالزخبـــــاع ٩٦ـــــل وحؿـــــمُت َـــــظٍ الضالـــــت بضالـــــت اإلاٗلىمـــــاث  .1 ونـــــ٠ قـــــ٩ل صالـــــت اإلاٗلىمـــــاث اإلاٚغ

 اإلاؿخسضمت. 

ازخُاع ال٣ٟـغاث التـي لهـا صوا٫ مٗلىمـاث بدُـض جمـؤل اإلاؿـاخت جدـذ صالـت مٗلىمـاث الازخبـاع اإلاؿـتهضٞت  .2

 بك٩ل مد٨م. 

 اث الازخباع ل٩ل ال٣ٟغاث التي جمذ بياٞتها. بٗض بياٞت ٧ل ٣ٞغة بلى الازخباع جدؿب صالت مٗلىم .3
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 مــً صالــت مٗلىمــاث الازخبــاع  .4
ً
بــت ظــضا ٌؿــخمغ ازخبــاع ال٣ٟــغاث بلــى ؤن جهــبذ صالــت مٗلىمــاث الازخبــاع ٢ٍغ

 اإلاؿتهضٞت. 

ُــضة لهــظا ألاؾــلىب ؤن مكــاع٦ت ٧ــل ٣ٞــغة فــي صالــت مٗلىمــاث الازخبــاع ًم٨ــً ؤن جدــضص ٟومــً ؤَــم اإلاالمــذ اإلا

ي ال٣ٟــــغاث فــــي الازخبــــاع، ٦مــــا ؤهــــه باؾــــخٗما٫ ؤؾــــلىب لــــىعص َــــظا مــــ٘ ججمــــ٘ مــــً بكــــ٩ل مؿــــخ٣ل ٖــــً بــــاق

ال٣ٟغاث اإلاٗغوٞت لخُاب٤ همىطط اؾخجابت مدضص، ٞةهـه مـً اإلام٨ـً بىـاء ازخبـاع لـه جمُحـز ظُـض فـي مى٣ُـت 

ىــــضَا جسخــــاع ال٣ٟــــغاث التــــي حٗٓــــم مٗلىمــــاث  ــــت مــــً اإلاٟدىنــــحن، ٖو مدــــضصة ٖلــــى مخهــــل ال٣ــــضعة إلاجمٖى

 (.  ٣ُLord, 1980, p65ت ال٣ضعة اإلادضصة ٖلى مخهل ال٣ضعة )الؿمت( )الازخباع في مى

و٢ـــــض ظـــــاءث َـــــظٍ الضاعؾــــــت لبُـــــان ٦ُـــــ٠ ًــــــخم بىـــــاء ازخبـــــاع مد٩ــــــي اإلاغظـــــ٘ فـــــي ال٨ُمُــــــاء ومـــــً زـــــم ج٣ــــــضًغ 

ـت مـً بَـاع  ت الخضًشت في ال٣ُاؽ إلاا حكـ٩له َـظٍ الىٍٓغ ٤ الىٍٓغ ت لهظا الازخباع ٞو الخهاثو الؿ٩ُىمتًر

ـت ال٨الؾـ٨ُُت للخىظه الخالي و  ـت ٖـً الىٍٓغ اإلاؿخ٣بلي في بىاء ٣ٞغاث ؤي ازخباع، وإلاا جخمحز بـه َـظٍ الىٍٓغ

( Hambleton & Swaminathan, 1985, p11فــي ال٣ُــاؽ خؿــب مــا ؤقــاع بلُــه َــامبلخىن وؾــىامُيشان )

ـــــت ال٨الؾـــــ٨ُُت مـــــً ُٖـــــىب وظىاهـــــب يـــــ٠ٗ مخٗـــــضصة )  & Hambletonباإليـــــاٞت إلاـــــا حٗاهُـــــه الىٍٓغ

Swaminathan, 1985, p18; stocking, 1999, p322 ومــــً ؤَــــم جلــــ٪ الجىاهــــب ؤن الخهــــاثو )

ت لالزخبــــــاع جخـــــإزغ بسهــــــاثو اإلاٟدىنــــــحن، وؤن ج٣ـــــضًغ ٢ــــــضعاث اإلاٟدىنـــــحن جخــــــإزغ بسهــــــاثو  الؿـــــ٩ُىمتًر

 اع ٦ما ؤجها جٟترى ؤن الخُإ اإلاُٗاعي في ال٣ُاؽ مدؿاٍو ل٩ل اإلاٟدىنحن. ب٣ٞغاث الازخ

ت الخضً ـت ال٨الؾـ٨ُُت ولخ٣تـرب بال٣ُـاؽ الىٟسـخي مً َىا ظاءث الىٍٓغ شت في ال٣ُاؽ لخالفي ُٖىب الىٍٓغ

ـــــت جم٨ـــــً 1992والتربـــــىي مـــــً ال٣ُـــــاؽ الُبُعـــــي مـــــً خُـــــض الض٢ـــــت )ٖـــــىصة،  ( ٦مـــــا ٌكـــــإ ؤن َـــــظٍ الىٍٓغ

 اإلاسخو مً ؤلاظابت ًٖ ؤي حؿائ٫ ًشاع خى٫ ال٣ٟغة ؤو الازخباع ؤو اإلاٟدىم.

 مـــً مى 
ً
ـــت حٗـــالج ٦شحـــرا ـــت ال٨الؾـــ٨ُُت فـــي بًجـــاص ٦مـــا ؤن َـــظٍ الىٍٓغ اث ال٣ُـــاؽ التـــي ٞكـــلذ الىٍٓغ يـــٖى

خلــــــى٫ لهــــــا مشــــــل: جدضًــــــض ال٣ٟــــــغاث اإلاخدحــــــزة، ومٗاصلــــــت ٖالمــــــاث الازخبــــــاع، وبىــــــى٥ ألاؾــــــئلت والازخبــــــاعاث 

ــــت الخــــضًض فــــي ال٣ُــــاؽ ٖلــــى Hambleton & Swaminathan, 1985, p3اإلاٟهــــلت ) ( وج٣ــــىم الىٍٓغ

 ( هي: Hambleton & Janes, 1993, p 192هؼ )اٞتراياث ؤؾاؾُت ٦ما ؤقاع َامبلخىن وظى 

 اٞتراى ؤخاصًت البٗض: ؤي ؤن َىا٥ ٢ضعة واخضة جٟؿغ ؤصاء الٟغص في الازخباع.  -

اٞتــــراى الاؾــــخ٣ال٫ اإلاىيــــعي: ؤي ؤن اؾــــخجاباث الٟــــغص ٖــــً ال٣ٟــــغاث اإلاسخلٟــــت فــــي الازخبــــاع مؿــــخ٣لت  -

 ٖىض مؿخىي مٗحن مً ال٣ضعة. 
ً
 بخهاثُا

ً
 اؾخ٣الال

جــى زهــاثو ال٣ٟــغة: ؤي ؤن ل٩ــل ٣ٞــغة مىدجــى ًهــ٠ الٗال٢ــت بــحن جدهــُل اإلاٟدــىم اٞتــراى مىد -

 ٖلى ال٣ٟغة و٢ضعجه اإلا٣اؾت باالزخباع، مً زال٫ ا٢تران جغا٦مي ناٖض ٌؿمى مىدجى زهاثو ال٣ٟغة. 

 فـــي ؤلاظابـــت ٖــــً ٣ٞـــغاث الازخبـــاع؛ بمٗجــــى ؤن  -
ً
ت ال ًلٗـــب صوعا ت فـــي ألاصاء: ؤي ؤن ٖامـــل الؿــــٖغ الؿـــٖغ

غص فــــي ؤلاظابــــت ٖــــً بٗــــٌ ٣ٞــــغاث الازخبــــاع ٌٗــــىص بلــــى اهسٟــــاى ٢ضعجــــه ولــــِـ بلــــى جــــإزحر ٖامــــل بزٟــــا١ الٟــــ

ت في بظابخه.   الؿٖغ
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ــــت مــــً الىمــــاطط والتــــي حٗــــٝغ بىمــــاطط الؿــــماث ال٩امىــــت، وتهــــضٝ  ــــت مجمٖى و٢ــــض اهبش٣ــــذ ٖــــً َــــظٍ الىٍٓغ

التــي ج٨مــً وعاء َــظا  ظمُٗهــا بلــى جدضًــض الٗال٢ــت بــحن ؤصاء الٟــغص ٖلــى الازخبــاع وبــحن الؿــماث ؤو ال٣ــضعاث

 .  ألاصاء وجٟؿحٍر

 مكيلت الضعاؾت وأهمُتها: 

ــت  ــ٤ الىٍٓغ ت الزخبــاع مد٩ــي اإلاغظــ٘ فــي ال٨ُمُــاء ٞو تهــضٝ َــظٍ الضاعؾــت بلــى ج٣ــضًغ الخهــاثو الؿــ٩ُىمتًر

ت م٣بىلـت ل٣ُـاؽ  الخضًشت في ال٣ُـاؽ وظـاءث َـظٍ الضعاؾـت لبىـاء ؤصاة ٢ُـاؽ جخمخـ٘ بسهـاثو ؾـ٩ُىمتًر

ُــت  جدهــُل الُلبــت فــي م٨ــً ؤن حؿــخسضم لخ٣ــضًغ ٖالمــت اإلاجــا٫ و٦ــظل٪ لبىــاء ازخبــاعاث ٖٞغ ال٨ُمُــاء، ٍو

اث  مد٨ُت اإلاغظ٘ مجها، بدُض ًم٨ً الخد٤٣ مً مضي بج٣ان َلبت اله٠ ألاو٫ الشـاهىي الٗلمـي إلاىيـٖى

 مـاصة ال٨ُمُـاء، ٦مـا ؤهـه ًم٨ـً ؤن ٩ًـىن َــظا الازخبـاع ؤصاة مىاؾـبت لخدضًـض ألاَـضاٝ التـي جد٣٣ـذ، والتــي

ــت الخضًشــت فـــي  لــم جخد٣ــ٤، ٦ـــظل٪ ظــاءث َــظٍ الضاعؾـــت للخد٣ــ٤ مــً الخ٣ـــضم ال٨بحــر الــظي ؤخغػجـــه الىٍٓغ

ـــت وفـــي ٢ـــضعتها ٖلـــى الخدـــغع مـــً ؤزـــغ ٢ـــضعة  غ م٣ـــاًِـ ؤ٦ثـــر ص٢ـــت فـــي ٢ُاؾـــها للؿـــماث الىٟؿـــُت والتربٍى جُـــٍى

  الٟغص ٖلى مٗالم ال٣ٟغاث، ومً ؤزغ مٗالم ال٣ٟغاث ٖلى ٢ضعة الٟغص الظي ًجُب ٖجها.

 حؿاؤالث الضعاؾت: 

 ؾخداو٫ َظٍ الضعاؾت ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث آلاجُت: 

 ما صعظت مُاب٣ت الاؾخجاباث ًٖ ٣ٞغاث الازخباع لىمىطط عاف؟  .1

ت لالزخباع؟  .2  ما الخهاثو الؿ٩ُىمتًر

اث ال٣ضعة اإلاسخلٟت؟  .3  ما ٦مُت اإلاٗلىماث التي ٣ًضمها الازخباع ٖىض مؿخٍى

ف املهُلخاث:   حعٍغ

هــي الازخبــاعاث التــي حؿــخسضم لخدضًــض ؤصاء الٟــغص باليؿــبت إلاجــا٫ ؾــلى٧ي ث مدىُــت املغحــع: الازخبــاعا -

 )ٖالم، 
ً
 ظُضا

ً
ٟا  حٍٗغ

ً
ا ، ومٗٞغ

ً
 مؿب٣ا

ً
 (. 2001مدضص جدضًضا

ت: - ت: مٗـــــالم الهـــــٗىبت والخمُحـــــز والخسمـــــحن  الخهـــــاةو الؿـــــُىىمتًر ٣ًهـــــض بالخهـــــاثو الؿـــــ٩ُىمتًر

ت ٖلــــى مٗلــــم لل٣ٟــــغة، والهــــض١ والشبــــاث لالزخبــــاع، وفــــي َــــ ظٍ الضعاؾــــت ا٢خهــــغث الخهــــاثو الؿــــ٩ُىمتًر

 الهٗىبت لل٣ٟغة، والهض١ والشباث لالزخباع. 

ت الخضًشت الظي ًٟترى حؿاوي ظمُـ٘ ٣ٞـغاث الازخبـاع فـي الخمُحـز بـحن همىطج عاف:  - ؤخض هماطط الىٍٓغ

اث ال٣ضعة اإلا٣اؾت، وؤن الٟغص ال ًلجإ بلى الخسمحن الٗكىاجي في بظابخه ًٖ ٣ٞـ نـٟغ غاث الازخبـاع )مؿخٍى

C = 0( )Wright & Stone, 1979 .) 

هي وخضة ٢ُاؽ ٧ل مً ٢ضعة الٟغص ونٗىبت ال٣ٟغة، وحٗٝغ بإجها ٢ضعة الٟغص ٖلى الىجاح  اللىحُذ: -

 َى ألاؾاؽ 
ً
ج ًٖ نٗىبتها، ٖىضما ٌؿاوي َظا اإلاغجر زابخا ٖلى ال٣ٟغاث التي حٗبر ه٣ُت نٟغ الخضٍع

٩ىن 2.72(؛ ؤي eالُبُعي )  اخخما٫ الىجاح ٖىضثظ ٌؿاوي: ، ٍو

2.72   =0.73  (Linacre& Wright, 1993.) 
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3.72 

 الضعاؾاث الؿابلت: 

ت لالزخبـــــــاعاث بكـــــــ٩ل ٖـــــــام  َىـــــــا٥ ٖـــــــضص ٦بحـــــــر مـــــــً الضعاؾـــــــاث التـــــــي بدشـــــــذ فـــــــي الخهـــــــاثو الؿـــــــ٩ُىمتًر

ـض ) لتـي ( واHaladyna & Roid, 1983ولالزخبـاعاث مد٨ُـت اإلاغظـ٘ بكـ٩ل زـام مجهـا صعاؾـت َاالصًىـا وعٍو

٣خحن الزخُــاع ٣ٞــغاث ازخبــاع مد٩ــي اإلاغظــ٘؛ ألاولــى جــخم باالزخُــاع الٗكــىاجي ل٣ٟــغاث  َــضٞذ بلــى م٣اعهــت َــٍغ

ــت الخضًشــت  ٣ـت الشاهُــت الىٍٓغ الازخبـاع مــً ججمــ٘ ال٣ٟـغاث التــي جمشــل الؿــلى٥ اإلاـغاص ٢ُاؾــه، وحٗخمــض الٍُغ

٣ـــت الخ٨ُُٟـــت ) مـــض همـــىطط عاف، واإلاىُـــ٤ وعاء ( وحٗخAdaptive Methodفـــي ال٣ُـــاؽ، وؤَلـــ٤ ٖلحهـــا الٍُغ

اث نــٗىبت جدىاؾـــب مــ٘ مؿـــخىي جدهــُل الُالـــب و٧اهــذ َـــظٍ  ٣ـــت َــى ازخُـــاع ٣ٞــغاث بمؿـــخٍى َــظٍ الٍُغ

اث للهٗىبت:  ٣ت بشالر مؿخٍى  الٍُغ

 :  (.  on - levelازخُاع ٣ٞغاث طاث نٗىبت مالثمت إلاؿخىي ٢ضعة اإلاٟدىم )املؿخىي لاٌو

بت مً مؿخىي اإلاٟدىم )ازخُاع ٣ٞغاث طاث نٗاملؿخىي الشاوي:   (.  Near- Levelىبت ٢ٍغ

 (.  off- Levelازخُاع ٣ٞغاث طاث نٗىبت بُٗضة ًٖ مؿخىي ٢ضعة اإلاٟدىم )املؿخىي الشالث: 

٣ـــت ألا٢ـــل زُـــإ فـــي ال٣ُـــاؽ، و٢ـــض بُيـــذ هخـــاثج الضعاؾـــت ؤن ٢ُمـــت  و٧ـــان ٚـــغى الضعاؾـــت َـــى جدضًـــض الٍُغ

٣ــت ازخ ُــاع ال٣ٟــغاث ٖىــض مؿــخىي ال٣ــضعة للمٟدــىم، جلحهــا الخُــإ فــي ال٣ُــاؽ ٧اهــذ ؤ٢ــل مــا ًم٨ــً فــي ٍَغ

٣ـــت الازخُـــاع ٖىـــض   ممـــا ٧اهـــذ فـــي ٍَغ
ً
٣ـــت الازخُـــاع الٗكـــىاجي؛ والتـــي ٧اهـــذ ٞحهـــا ٢ُمـــت الخُـــإ ؤ٦بـــر ٢لـــُال ٍَغ

حن ؤ٦بـر  ٣خحن ألازـٍغ  مجها، في خحن ٧اهذ ٢ُم الخُـإ فـي ال٣ُـاؽ فـي الُـٍغ
ً
بت ظضا مؿخىي ال٣ضعة، ول٨جها ٢ٍغ

٣خحن الؿاب٣خحن. بك٩ل واضر مما َى في   الٍُغ

ً و٧لىجـغ ) ( ٦Gierl, Henderson, Jodoin & Klinger, 2001مـا ؤظـغي ٧ـل مـً ظحـر٫، َاهضعؾـىن، ظـىصٍو

صعاؾــت َــضٞذ بلــى اإلا٣اعهــت بــحن زــالر َــغ١ الزخُــاع ٣ٞــغاث الازخبــاع باؾــخسضام صالــت مٗلىمــاث ال٣ٟــغة مــً 

ظٍ الُغ١ هي: زال٫ صعاؾت ؤزغ ؤزُاء ج٣ضًغ مٗالم ال٣ٟغاث في بىاء الازخ  باع َو

ازخُـاع ٣ٞـغاث لهـا ؤٖلـى ٢ـُم مٗلىمـاث بٛـٌ الىٓـغ ٖـً مىا٢ٗهـا ٖلـى مخهـل الؿـمت يـمً اإلاـضي لاولـى: 

(-2.0 - +2.0  .) 

( ٖلــى مخهـــل 2.0+ - 2.0-ازخُـــاع ٣ٞــغاث لهـــا ؤٖلــى ٢ـــُم مٗلىمــاث ٖىـــض ه٣ــاٍ مدـــضصة فــي اإلاـــضي )الشاهُــت: 

 . 0.5وي الؿمت بدُض ٩ًىن بحن الى٣ُت وألازغي ٞغ١ ٌؿا

( والتـــي ج٣ـــ٘ خـــى٫ ٧ـــل ه٣ُـــت مـــً 2.0+ - 2.0-ازخُـــاع ٣ٞـــغاث لهـــا ؤٖلـــى ٢ـــُم مٗلىمـــاث فـــي اإلاـــضي )الشالشـــت: 

 .0.5الى٣اٍ اإلاسخاعة في َظا اإلاضي، بدُض ٩ًىن بحن الى٣ُت وألازغي ٞغ١ ٌؿاوي 

اء ، خُـض جـم بىـ٣ٞIRTDATAغة باؾخسضام بغهـامج الخاؾـىب  150و٢ض اؾخسضم بى٪ ؤؾئلت ًدخىي ٖلى 

٣ٞــغة، و٧ــان مــً ؤبــغػ هخــاثج الضعاؾــت: ؤن ؤزُــاء الخ٣ــضًغ  25ازخبــاعاث مــً َــظا البىــ٪ ج٩ــىن ٧ــل مجهــا مــً 

٣ــت الشالشــت لهــا ؤ٢ــل ؤزُــاء  ج٣ــل ٧لمــا ػاص حجــم الُٗىــت فــي الُــغ١ الــشالر، ٦ــظل٪ ؤقــاعث الىخــاثج ؤن الٍُغ

حن ٦ــــــظل٪ ٧اهــــــذ ٦مُــــــت ابــــــفــــــي ج٣ــــــضًغ مٗلىمــــــاث الازخ ٣خحن ألازــــــٍغ إلاٗلىمــــــاث اإلا٣ــــــضعة فــــــي اع ٖىــــــه فــــــي الُــــــٍغ
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 وؤ٢ــل 
ً
٣ــت الشالشــت ؤ٦بــر مــً اإلاخى٢ــ٘ ؤخُاهــا ٣خحن ألاولــى والشاهُــت ؤ٦بــر مــً اإلاخى٢ــ٘، بِىمــا ٧اهــذ فــي الٍُغ الُــٍغ

 ؤزغي. 
ً
 مً اإلاخى٢٘ ؤخُاها

( صعاؾت َضٞذ بلى صاعؾت ؤزغ ٖـضص مـً َـغ١ ازخُـاع ٣ٞـغاث الازخبـاع اإلاد٩ـي اإلاغظـ٘ 1992وؤظغي ألاخمض )

ــــــ٤ همـــــــىطط عاف، ٖلــــــى زهاثهــــــه الؿــــــ٩ُ ٣ــــــت الخضًشـــــــت فــــــي ال٣ُــــــاؽ ٞو ـــــــظٍ الُــــــغ١ هــــــي: الٍُغ ت، َو ىمتًر

٣ــت التــي حٗخمــض مٗامــل اعجبــاٍ ٞــاي بــحن ال٣ٟــغة وبــحن  ٣ــت الٗكــىاثُت والٍُغ ٣ــت ال٨الؾــ٨ُُت، والٍُغ والٍُغ

 بخجمــ٘ مــً ال٣ٟــغاث مالــ٠ مــً )
ً
  644( ٣ٞــغة، ُٞمــا بلٛــذ ُٖىــت الضعاؾــت 85ازخبــاع اإلاجــا٫ ممــشال

ً
َالبــا

البـــت جـــ ـــت جغبُـــت َو ـــى َلبـــت الهـــ٠ الغابـــ٘ ألاؾاســـخي فـــي مضًٍغ  مـــً مجخمـــ٘ الضعاؾـــت َو
ً
ـــا ٖكـــىاثُا م ازخُاَع

 إلخـــضي  30ٖمـــان ألاولـــى، و٢ـــض جـــمَّ حكـــ٨ُل ؾـــخت ازخبـــاعاث بىا٢ـــ٘ 
ً
٣ٞـــغة ل٩ـــل ازخبـــاع ازخحـــرث ٣ٞغاجـــه جبٗـــا

، ٦مـــــا جـــــمَّ جدضًـــــض ه٣ُتـــــي ٢ُـــــ٘ 
ً
% لخهـــــي٠ُ اإلاٟدىنـــــحن ٖىـــــض جلـــــ٪ 80% و60الُـــــغ١ اإلاـــــظ٧ىعة ؾـــــاب٣ا

 الى٣ُخحن. و٧ان مً ؤبغػ هخاثج الضعاؾت ما ًإحي: 

٣ــت الٗكــىاثُت ؤ٢ــل مىــه للُــغ١ ألازــغي ٖىــض  - ظــاء زُــإ ال٣ُــاؽ لالزخبــاع الــظي ازخحــرث ٣ٞغاجــه بالٍُغ

ُمـــا ًخٗلـــ٤ بٟاٖلُـــت الازخبـــاع فـــي جهـــي٠ُ اإلاٟدىنـــحن بضاللـــت ازخبـــاع اإلاجـــا٫ ٣ٞـــض α  ≤0.05مؿـــخىي ) (، ٞو

٣ــت ازخُــاع  ٣ــت 60ال٣ٟــغة باؾــخسضام مٗامــل ٞــاي ٖىــض ه٣ُــت ٢ُــ٘  ظــاءث الىدُجــت لهــالر ٍَغ %، زــم ٍَغ

 لىمىطط عاف ٖىض ه٣ُت ال٣ُ٘ 
ً
٣ا ٣ت الٗكىاثُت ؤ٦ثـر ٞاٖلُـت 60ازخُاع ال٣ٟغة ٞو %، في خحن ٧اهذ الٍُغ

٣خـا همـىطط عاف ومٗامـل ٞـاي ٖىـض ه٣ُـت ال٣ُـ٘ 80ٖىض ه٣ُت ال٣ُ٘  % وبالخـالي 80% بِىمـا حؿـاوث ٍَغ

٣خحن ب ٣ت الٗكىاثُت. ج٩ىن َاجان الٍُغ  مشابت بضًل للٍُغ

لت وإلاحغاءاث:   الٍُغ

ـت جغبُــت عُىـت الضعاؾـت:  جـمَّ ازخُــاع ؤٞـغاص ُٖىـت الضعاؾـت مــً َـالب الهـ٠ ألاو٫ الشـاهىي الٗلمــي فـي مضًٍغ

٣ـــت الٗكـــىاثُت الٗى٣ىصًـــت، خُـــض جـــم ازخُـــاع  قـــٗبت صعاؾـــُت فـــي مـــضاعؽ اعبـــض ألاولـــى  18اعبـــض ألاولـــى بالٍُغ

ت، وبلٜ مج البت. 390مٕى ُٖىت الضعاؾت في َظٍ الكٗب )الشاهٍى  َو
ً
 ( َالبا

ؤصاة الضعاؾــت ٖبــاعة ٖــً ازخبــاع فــي مــاصة ال٨ُمُــاء للهــ٠ ألاو٫ الشــاهىي الٗلمــي خُــض جــم أصاة الضعاؾــت: 

٤ الخُىاث آلاجُت:   بٖضاص الازخباع ٞو

ـــى ٢ُـــاؽ جدهـــُل الُلبـــت فـــي مبدـــض ال٨ُمُـــاء فـــي مـــاصة  - الٟهـــل جـــم جدضًـــض الٛـــغى مـــً الازخبـــاع، َو

 الضعاسخي ألاو٫. 

جم جدلُل مجهاط ال٨ُمُاء لله٠ ألاو٫ الشاهىي الٗلمـي واإلا٣ـغع مـً وػاعة التربُـت والخٗلـُم واإلا٩ـىن مـً  -

ئــــاث، واإلادالُــــل، واقــــخ٣ذ مجهــــا ألاَــــضاٝ  الىخــــضاث: جغ٦ُــــب اإلاــــاصة، الــــغوابِ ال٨ُمُاثُــــت، ؤقــــ٩ا٫ الجٍؼ

 ٣لُت الضهُا والٗلُا.الؿلى٦ُت ٦ىخاظاث حٗلم ًٟترى ؤجها حُٛي ال٣ضعاث الٗ

اث الهضٝ بٟئاث اإلادخىي.  -  جم بٖضاص ظضو٫ مىانٟاث ًغبِ بحن مؿخٍى
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جـــم ٖــــغى ظــــضو٫ اإلاىانــــٟاث وألاَـــضاٝ الؿــــلى٦ُت ٖلــــى مد٨مــــحن مسخهـــحن فــــي ال٨ُمُــــاء، خُــــض جــــم  -

ألازـــظ بـــأعائهم وم٣ترخـــاتهم و٧ـــان َىـــا٥ قـــبه بظمـــإ ٖلـــى ؤن ألاَـــضاٝ قـــاملت للمجهـــاط واإلاجـــا٫ الؿـــلى٧ي 

 حٗلُمه.  اإلاغاص

جم ٦خابت ٣ٞغاث ٖـً ٧ـل َـضٝ، وازخلـ٠ ٖـضص ال٣ٟـغاث خؿـب حجـم اإلاـاصة اإلا٣ـغعة ل٩ـل َـضٝ، وبلـٜ  -

 ( ٣ٞغة، ٖغيذ ٖلى هٟـ اإلاد٨محن الؿخت لبُان عؤحهم في ألامىع آلاجُت: 64ٖضص َظٍ ال٣ٟغاث )

 مضي الخىا٤ٞ بحن ال٣ٟغة والهضٝ الظي ج٣ِؿه.  -ؤ 

ت لل٣ٟغة.  -ب   مضي ويىح الهُاٚت اللٍٛى

 ضي قمى٫ الازخباع للمجا٫ الؿلى٧ي. م -ط 

( ٣ٞــغاث 4وبىــاًء ٖلــى آعاء اإلاد٨مــحن جــم حٗــضًل بٗــٌ ال٣ٟــغاث، وخــظٝ ٣ٞــغاث ؤزــغي، خُــض جــم خــظٝ )

 ( ٣ٞغة. 60وبالخالي ؤنبذ ٖضص ال٣ٟغاث )

ب لاولي لالزخباع: - بٗض بظـغاء الخٗـضًالث اإلاىاؾـبت ٖلـى ٣ٞـغاث الازخبـاع بىـاًء ٖلـى آعاء اإلاد٨مـحن  الخجٍغ

ت م٩ىهت مً  جمَّ  البـت مـً  58بزغاط الازخباع بهىعجه ألاولُت، ومً زمَّ َب٤ الازخباع ٖلى مجمٖى َالـب َو

ـــــب ألاولـــــي مـــــً يـــــمً ؤٞـــــغاص ُٖىـــــت الضعاؾـــــت  خحن، وعوعـــــي ؤن ال ٩ًـــــىن ؤٞـــــغاص ُٖىـــــت الخجٍغ مضعؾـــــخحن زـــــاهٍى

ـــب ألاولـــي الخٗـــٝغ ٖلـــى مؿـــخىي نـــٗىبت ال٣ٟـــغاث، وجدضًـــض الـــؼ  مً اإلاىاؾـــب الغثِؿـــت. و٧ـــان ٚـــغى الخجٍغ

ـت لل٣ٟـغاث، وال٨كـ٠ ٖـً ؤًـت نـٗىباث مم٨ـً ؤن  لخُب٤ُ الازخباع، والخإ٦ض مـً ويـىح الهـُاٚت اللٍٛى

ــب ألاولــي ٖــً ؤًــت مالخٓــاث طاث ؤَمُــت  جىاظـه الُلبــت، ولــظل٪ بًجــاص مٗامــل الشبــاث. ولــم ٨ًكـ٠ الخجٍغ

ـب ألاولـى باؾـخسضام بغهـامج  ـذ ٖملُـت الخدلُـل لبُاهـاث الخجٍغ ، خُـض خؿـب مٗامـل SPSSبٗض طلـ٪ ؤظٍغ

الهـــــــٗىبت ل٩ـــــــل ٣ٞـــــــغة، ٦مـــــــا جـــــــم ج٣ـــــــضًغ مٗامـــــــل الخمُحـــــــز باؾـــــــخسضام مٗامـــــــل الاعجبـــــــاٍ الشىـــــــاجي الى٣ُـــــــي 

(Pointbiserial( ىضر الجضو٫ بُت. 1(، ٍو  ( ٢ُم الهٗىبت والخمُحز ل٣ٟغاث الازخباع للُٗىت الخجٍغ

٣ــت الاحؿــا١ الــضازلي بمٗا صلــت ٦غوهبــار الٟــا، خُــض بلٛــذ ٦مــا جــم ج٣ــضًغ الشبــاث لالزخبــاع باؾــخسضام ٍَغ

 بمٗامـــل الاعجبـــاٍ بـــحن ٖالمـــاث ٢0.92ُمخـــه)
ً
(، ٦مـــا خؿـــب مٗامـــل الهـــض١ بضاللـــت اإلادـــ٪ الخالػمـــي ممـــشال

بُـــت ٖلــى الازخبـــاع وبــحن ٖالمـــاتهم فــي ال٨ُمُــاء فـــي جهاًــت الٟهـــل الضعاســخي ألاو٫، خُـــض  بٞــغاص الُٗىــت الخجٍغ

اإلادخــىي مــً زــال٫ الخدلُــل اإلاى٣ُــي لؤلَــضاٝ  (، ٦مــا جــم الخد٣ــ٤ مــً نــض0.84١بلـٜـ مٗامــل الهــض١ )

 و٢ـض جـم جإًُـض صالالث نـض١ اإلادخـىي 
ً
 مدـضصا

ً
، ؤو جدهـُلُا

ً
 ؾـلى٦ُا

ً
الؿلى٦ُت ٦ىخاظاث حٗلم جمشـل مجـاال

 في بضاًت الخضًض ًٖ ؤصاة الضعاؾت. 
ً
 مً زال٫ ؤخ٩ام اإلاد٨محن والتي ؾب٤ بُاجها ؾاب٣ا

 ة مً فلغاث : معامالث الهعىبت والخمُيز ليل فلغ 1حضٌو 

بُت  الازخباع على العُىت الخجٍغ
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( ٣ٞـــغاث، وطلـــ٪ بؿـــبب نـــٗىبتها ال٨بحـــرة ؤو ؾـــهىلتها ال٨بحــــرة ؤو 3وبىـــاًء ٖلـــى َـــظا الخدلُـــل جـــم اؾـــدبٗاص )

ــــا ؾــــالب، وبالخــــالي ؤنــــبذ ٖــــضص ٣ٞــــغاث الازخبــــاع بهــــىعجه اهسٟــــ ــــا، ؤو ألن جمُحَز اى ٢ُمــــت مٗامــــل جمُحَز

ىــض مغاظٗتهــا جبــحن ؤجهــا جمشــل اإلادخــىي اإلاُلــىب، وألاَــضاٝ الؿــلى٦ُت التــي حُٛــي 57الجهاثُــت ) ( ٣ٞــغة، ٖو

ؾـــخسضام مٗاصلـــت اإلاجــا٫ الؿـــلى٧ي، بٗـــض طلـــ٪ جـــم ج٣ـــضًغ مٗامـــل الشبــاث لالزخبـــاع ٖلـــى ال٣ٟـــغاث اإلاخب٣ُـــت با

 (. ٦0.90غوهبار الٟا، ٩ٞاهذ ٢ُمخه )

بٗــض بٖــضاص الازخبــاع بهــىعجه الجهاثُــت، جــم جُب٣ُــه ٖلــى ُٖىــت الضعاؾــت، ئحـغاءاث حمــع البُاهــاث:  -

 
ً
وظمٗــذ ؤوعا١ الازخبــاع التــي جمشــل اؾــخجاباث الُلبــت ٖلحهــا، ومــً زــم جــم جصــخُذ ؤوعا١ ؤلاظابــت اٖخمــاصا

لـى ال٣ٟـغة ٖلى مٟخـاح لئلظابـت زـم بٖـضاصٍ  ، ٖو
ً
، خُـض ٧اهـذ الٗالمـت ٖلـى ال٣ٟـغة الصـخُدت واخـضا

ً
مؿـب٣ا

٣غاجــه وطلــ٪  ت ألازــغي لالزخبــاع ٞو . ٦مــا جــم جدلُــل البُاهــاث لخدضًــض الخهــاثو الؿــ٩ُىمتًر
ً
الخُــإ نــٟغا

 .  BIGSTEPSو SPSSباؾخسضام البرامج ؤلاخهاثُت، 

 عغى الىخاةج ومىاككتها:

: عغى الىخاةج الخانت بالؿإاٌ
ً
ٌ  أوال  لاو

 ما صعحت مُابلت الاؾخجاباث عً الفلغاث الازخباع لىمىطج عاف؟ 

 
ً
لئلظابت ًٖ َظا الؿاا٫ جمَّ جصخُذ ٣ٞغاث الازخبـاع خُـض ؤُُٖـذ الاؾـخجابت الصـخُدت الٗالمـت واخـضا

، وبٗـــــــض طلـــــــ٪ جـــــــمَّ بصزـــــــا٫ البُاهـــــــاث فـــــــي طا٦ـــــــغة الخاؾـــــــىب، وخللـــــــذ البُاهـــــــاث 
ً
والخاَئـــــــت الٗالمـــــــت نـــــــٟغا
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ـــ٤ همـــىطط عاف )BIGSTEPSمج )باؾـــخسضام بغهـــا  ,Linacre & Wright(، واإلاهـــمم لخدلُـــل البُاهـــاث ٞو

 ( ٦ما ًإحي: 1993

ــت ماقــغاث اإلاُاب٣ــت الخانــت بــاألٞغاص جــمَّ ج٣ــضًغ  .1 خــضص البرهــامج ألاٞــغاص ٚحــر اإلاُــاب٣حن للىمــىطط، وإلاٗٞغ

هــاجي اإلاُاب٣ــت ال٨لــي ٢ــضعة ٧ــل ٞــغص باإليــاٞت بلــى الخُــإ اإلاُٗــاعي فــي ٢ُــاؽ َــظٍ ال٣ــضعة، و٦ــظل٪ ٢ــُم بخ

(Total Fit Statistic :وله ماقغان َما ،) 

 The Standardized information Weighted Fit Statisticsألاو٫ ماقـغ اإلاُاب٣ـت الضازلُـت )الخ٣ـاعبي( )

for person( )ZSTD( ر ٖىـه ٦ـظل٪ بةخهـاجي مخىؾـِ اإلاغبٗـاث الخ٣ـاعبي ٗبَّ  MNSQ( )Mean Square( َو

In fit Statistic ــى ماقــغ بخهــاجي للؿــلى٧اث ٚحــر اإلاخى٢ٗــت والتــي جــازغ فــي الاؾــخجاباث ٖــً ال٣ٟــغاث (، َو

بـت مـً مؿـخىي ٢ـضعة ألاٞـغاص. والشـاوي ماقـغ اإلاُاب٣ـت الخاعظُـت )الخباٖـضي( )  ZSTD )(Theالتـي ج٩ـىن ٢ٍغ

Standarized Information Weighted fit statistics for person: out fit.) ـر ٖىـه ٦ـظ ٗبَّ ل٪ بةخهـاجي َو

 ٖــــً  out fit :Mean square statisticمخىؾــــِ اإلاغبٗــــاث الخباٖــــضي 
ً
ــــى ماقــــغ بخهــــاجي ٌٗــــض بــــضًال َو

الؿــــاب٤، ولــــه نــــٟاث م٣اعبــــت ومكــــابهت ول٨ىــــه ؤ٦ثــــر خؿاؾــــُت للؿــــلى٧اث ٚحــــر اإلاخى٢ٗــــت مــــً ألاٞــــغاص ٖــــً 

بــحن الجــضو٫ ال٣ٟــغاث التــي جبخٗــض ٖــً مؿــخىي ٢ــضعة ألاٞــغاص، وطلــ٪ ل٩ــل ج٣ــضًغ مــً ج٣ــضًغاث ال٣ــضعة  2. ٍو

 مً اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗـاعي ل٩ـل مـً ج٣ـضًغاث ال٣ـضعة والخُـإ اإلاُٗـاعي فـي ٢ُـاؽ َـظٍ 
ً
٦ال

ال٣ـــــضعة، و٢ـــــُم بخهـــــاثُاث اإلاُاب٣ـــــت الضازلُـــــت والخاعظُـــــت، ومخىؾـــــُاث اإلاغبٗـــــاث للمُاب٣ـــــت الضازلُـــــت 

 والخاعظُت. 

 مً جلضًغاث كضعاث لافغاص: املخىؾِ الخؿابي والاهدغاف املعُاعي ليل 2حضٌو 

 والخُأ املعُاعي في اللُاؽ لللضعة وئخهاءاث املُابلت الضازلُت والخاعحُت

 

ـــى الىيـــ٘  2ًخطــر مـــً الجـــضو٫  ا٢تــراب اإلاخىؾـــِ الخؿـــابي إلاخىؾــُاث اإلاغبٗـــاث اإلاىػوهـــت مــً الىاخـــض َو

الخٔ ٦ظل٪ ؤن مخىؾِ ٢ُم بخهاجي اإلا ، اإلاشالي ٦ما ًخى٢ٗه الىمىطط، ٍو
ً
ُاب٣ت الضازلُـت ٢ـض بلـٜ نـٟغا

ــــظٍ ال٣ــــُم ٦ــــظل٪ ج٣تــــرب مــــً ال٣ــــُم اإلاشالُــــت التــــي ًٟتريــــها الىمــــىطط 0.94والاهدــــغاٝ اإلاُٗــــاعي لــــه ) (، َو

( ل٩ـــل مـــً اإلاخىؾـــِ الخؿـــابي والاهدـــغاٝ اإلاُٗـــاعي ٖلـــى الترجِـــب، و٦ـــظل٪ ًالخـــٔ ؤن مخىؾـــِ 1)نـــٟغ، 

 ج٣تـــرب مـــً 1.2اٝ اإلاُٗـــاعي لـــه )، والاهدـــغ )0.07(٢ـــُم بخهـــاجي اإلاُاب٣ـــت الخاعظُـــت ٢ـــض بلـــٜ 
ً
(، وهـــي ؤًًـــا

ىــــض جٟدــــو ٢ــــُم بخهــــاجي اإلاُاب٣ــــت 1ال٣ــــُم اإلاشالُــــت التــــي ًٟتريــــها الىمــــىطط )نــــٟغ،  ( ٖلــــى الترجِــــب ٖو
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الخاعظُـــت لؤلٞـــغاص، ؤو مـــا ٌؿـــمى بخهـــاجي اإلاُاب٣ـــت ال٩لُـــت لؤلٞـــغاص، والـــظي ٌكـــحر بلـــى مـــضي مُاب٣ـــت ٢ـــضعة 

ـت ألاٞـغاص التـي ً ( 31يخمـي بلحهـا فـي ٢ُـاؽ الؿـمت بلـي ٣ًِؿـها الازخبـاع جبـحن وظـىص )الٟغص مـ٘ ٢ـضعاث مجمٖى

 ل٣ـضعاتهم، وحٗـض ٢ـضعة الٟـغص ٚحـر مُاب٣ـت 
ً
 جبخٗض اؾخجاباتهم اإلاالخٓت ًٖ الاؾخجاباث اإلاخى٢ٗت جبٗـا

ً
ٞغصا

ـض ٖـً ) ( ؤو ؤن ٢ـُم مخىؾـُاث Alastair & Hutchinson, 1987( )2بطا ٧اهـذ ٢ُمـت بخهـاجي اإلاُاب٣ـت جٍؼ

ــض ٖــً ) اإلاغبٗــاث  ,Wright & Stone( وهــي ال٣ــُم التــي ًخى٢ٗهــا الىمــىطط )1اإلاىــاْغة لهــظٍ الــضعظاث جٍؼ

( و٢ـــض اٖخبـــر َـــاالء ألاٞـــغاص ٚـــغي مُـــاب٣حن للىمـــىطط ألن اؾـــخجاباتهم اإلاالخٓـــت جبخٗـــض ٖـــً جى٢ٗـــاث 1979

م مــــً ؤن نــــٗىبت ال٣ٟــــغة ؤ٢ــــل مــــً  الىمــــىطط، ٦ــــإن ًجُــــب الٟــــغص ٖــــً ٣ٞــــغة مــــا بظابــــت زاَئــــت ٖلــــى الــــٚغ

مؿخىي ٢ضعجه، ؤو ؤن ًجُب الٟغص ًٖ ٣ٞغة ما بظابـت صـخُدت مـ٘ ؤن نـٗىبت ال٣ٟـغة ؤٖلـى مـً مؿـخىي 

٢ضعجه. بٗض طلـ٪ اؾـدبٗض ألاٞـغاص الـظًً لـم جخُـاب٤ اؾـخجاباتهم مـ٘ جى٢ٗـاث همـىطط عاف، واؾـخ٣غ حجـم 

 وجـــم بٖــاصة الخدلُـــل الزخبـــاع مــضي مُاب٣ـــت ال٣ٟــغاث للىمـــىطط، وجــمَّ 359الُٗىــت ٖلـــى )
ً
ج٣ـــضًغ مٗلـــم  ( ٞــغصا

الهٗىبت ل٩ل ٣ٞغة، باإلياٞت بلى الخُإ اإلاُٗاعي في ٢ُاؽ َظا اإلاٗلم و٢ُم بخهاجي اإلاُاب٣ـت الضازلُـت 

(، MNSQ( ومخىؾـِ اإلاغبٗـاث لل٣ٟـغاث )ZSTDلل٣ٟـغاث، ؤو مـا ٌؿـمى بةخهـاجي اإلاُاب٣ـت ال٨لـي لل٣ٟـغة )

جي اإلاُاب٣ـــــت ال٨لـــــي لل٣ٟـــــغاث، و٦ـــــظل٪ ٢ـــــُم بخهـــــاجي اإلاُاب٣ـــــت الخاعظُـــــت لل٣ٟـــــغاث، ؤو مـــــا ٌؿـــــمى بخهـــــا

ًبحن اإلاخىؾِ الخؿـابي والاهدـغاٝ اإلاُٗـاعي  3وبخهاجي مخىؾِ اإلاغبٗاث ل٩ل ٢ُم الهٗىبت. والجضو٫ 

ل٩ــــل مــــً ج٣ــــضًغاث مٗلــــم الهــــٗىبت لل٣ٟــــغاث، والخُــــإ اإلاُٗــــاعي فــــي ٢ُــــاؽ َــــظٍ الهــــٗىبت، و٦ــــظل٪ ٢ــــُم 

 بخهاثُاث اإلاُاب٣ت الضازلُت والخاعظُت لهظٍ ال٣ُم. 

 ٌ  : املخىؾِ الخؿابي والاهدغاف املعُاعي ليل مً كُم الهعىبت للفلغاث3حضو

 والخُأ املعُاعي في اللُاؽ، وئخهاةُاث املُابلت الضازلُت والخاعحُت لهظه اللُم

 

ـــى  3مـــً زـــال٫ الجـــضو٫  ًدبـــحن ا٢تـــراب اإلاخىؾـــِ الخؿـــابي إلاخىؾـــُاث اإلاغبٗـــاث اإلاىػوهـــت مـــً الىاخـــض، َو

( 0.2-٢ٗـــه الىمـــىطط، ٦مـــا ًالخـــٔ ؤن مخىؾـــِ ٢ـــُم بخهـــاجي اإلاُاب٣ـــت الضازلُـــت )الىيـــ٘ اإلاشـــالي ٦مـــا ًخى 

 ما ًٖ ال٣ُم اإلاشالُـت التـي ًٟتريـها الىمـىطط وهـي )نـٟغ، 1.4والاهدغاٝ اإلاُٗاعي )
ً
ا ( وهي ٢ُم بُٗضة هٖى

( والاهدــــــغاٝ 0.1-( ٖلــــــى الترجِــــــب، ٦مــــــا ًالخــــــٔ ؤن مخىؾــــــِ ٢ــــــُم بخهــــــاجي اإلاُاب٣ــــــت الخاعظُــــــت بلــــــٜ )1

 مـــا ٖـــً ال٣ـــُم اإلاشالُـــت التـــي ًٟتريـــها الىمـــىطط وهـــي )نـــٟغ، 1.3عي لهـــا )اإلاُٗـــا
ً
ـــا  بُٗـــضة هٖى

ً
( 1( وهـــي ؤًًـــا
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( ٣ٞــــغاث ٚحــــر مُاب٣ــــت 10ٖلــــى الترجِــــب، وفــــي يــــىء مد٩ــــاث اإلاُاب٣ــــت لل٣ٟــــغاث اإلاؿــــخسضمت جبــــحن وظــــىص )

الخمُحـز لهـا وبُٗضة ًٖ جى٢ٗاث همىطط عاف، باإلياٞت بلى ؤن ٣ٞغة واخضة مً َظٍ ال٣ٟغاث ٧ـان مٗامـل 

، ومٗلـــىم ؤن ال٣ـــُم الؿـــالبت إلاٗامـــل الخمُحـــز حكـــحر بلـــى مُاب٣ـــت ؾـــِئت، ؤو ج٣ـــضًغ باالججـــاٍ اإلاٗـــا٦ـ، 
ً
ؾـــالبا

ــــظٍ ال٣ٟــــغاث هــــي:  و٢ــــض جــــمَّ خــــظٝ َــــظٍ ال٣ٟــــغاث الٗكــــغ  57، 52، 47، 44، 35، 29، 28، 18، 16، 7َو

( ٣ٞـــــغة وللخإ٦ـــــض مـــــً ظـــــىصة 47)لٗـــــضم مُاب٣تهـــــا لىمـــــىطط عاف، واؾـــــخ٣غ الازخبـــــاع بهـــــىعجه الجهاثُـــــت ٖلـــــى 

ُت  مُاب٣ــــت البُاهــــاث الىاججــــت ٖــــً اؾــــخجابت ؤٞــــغاص ُٖىــــت الضعاؾــــت ٖلــــى الازخبــــاع، والخد٣ــــ٤ مــــً مىيــــٖى

( ٣ٞـــغة، ؤُٖــض الخدلُـــل للمــغة الشالشــت للخهـــى٫ ٖلــى ج٣ـــضًغاث 47جٟؿــحر هخــاثج الازخبـــاع بهــىعجه الجهاثُــت )

ج٣ـــــضًغاث لهـــــٗىباث ال٣ٟـــــغاث مخدـــــغعة مـــــً جهاثُـــــت ل٣ـــــضعاث ألاٞـــــغاص مخدـــــغعة مـــــً نـــــٗىباث ال٣ٟـــــغاث، و 

لخو الجضو٫   هخاثج الخدلُل لل٣ُم اإلاخدغعة ل٣ضعاث ألاٞغاص.  ٢4ضعاث ألاٞغاص ٍو

 : هخاةج الخدلُل للضعاث لافغاص املخدغعة مً نعىباث الفلغاث4حضٌو 

 

( ًالخــٔ ؤن الخ٣ــضًغاث الجهاثُــت اإلاخدــغعة ل٣ــضعاث ألاٞــغاص ٢ــض جغاوخــذ بــحن الٗالمــت 4مــً زــال٫ الجــضو٫ )

( وخـضة لىظُـذ، والاهدـغاٝ 0.12( ٦دـض ؤصوـى، و٢ـض بلـٜ مخىؾـِ ال٣ـضعة )14( ٦دـض ؤ٢صـخى و)55ال٩لُت )

( 4.82( لىظُــــذ للمؿــــخىي اإلاــــىسٌٟ مــــً ال٣ــــضعة و)1.52-( لىظُــــذ، بمــــضي جــــغاوح بــــحن )0.82اإلاُٗــــاعي )

ـت لخ٣ـضًغاث ٢ـضعاث ألاٞـغاص  لىظُذ ٖلى مؿخىي اإلاغجٟ٘ مً ال٣ضعة، في خحن بلٜ مخىؾـِ ألازُـاء اإلاُٗاٍع

ـــظا ٌكـــحر بلـــى ص٢ـــت جدضًـــض مىا٢ـــ٘ ألاٞـــغاص ٖلـــى مخهـــل الؿـــمت. ٦مـــا ًلخـــو  0.35 ـــظٍ ٢ُمـــت مخضهُـــت، َو َو

 إلاخدغعة لهٗىباث ال٣ٟغاث. ( هخاثج الخدلُل لل٣ُم ا5الجضو٫ )

 : هخاةج الخدلُل لهعىباث الفلغاث املخدغعة مً كضعاث لافغاص5حضٌو 
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( 4.52( و)1.62-( ؤن ٢ُم الخ٣ضًغاث اإلاخدغعة لهٗىبت ال٣ٟغاث ٢ـض جغاوخـذ بـحن )5ًالخٔ مً الجضو٫ )

( لىظُــــــذ، ٦مــــــا بلــــــٜ 0.92( لىظُــــــذ واهدــــــغاٝ مُٗــــــاعي ٢ــــــضعة )0.06جخــــــىػٕ بمخىؾــــــِ ٢ــــــضعة )لىظُــــــذ، و 

ـــظٍ ٢ُمـــت مخضهُـــت، ممـــا ٌكـــحر بلـــى ص٢ـــت ج٣ـــضًغاث نـــٗىباث 0.11مخىؾـــِ ألازُـــاء اإلاُٗـــاعي لل٣ٟـــغاث ) ( َو

 ال٣ٟغاث.

ج، للخإ٦ـــض مـــً ظـــىصة مُاب٣ـــت البُاهـــاث الىاججـــت ٖـــً اؾـــخجاباث ؤٞـــغاص الُٗىـــت ٖلـــى الازخبـــاع زىـــاجي الخـــ ضٍع

ُت جٟؿـــحر الىخــاثج لالزخبـــاع بهــىعجه الجهاثُـــت ) ( ٣ٞــغة، وطلـــ٪ بٗــض خـــظٝ ألاٞـــغاص 47والخد٣ــ٤ مـــً مىيــٖى

 
ً
ٚحر اإلاُاب٣حن، وال٣ٟغاث ٚحـر اإلاُاب٣ـت، و٦ـظل٪ للخد٣ـ٤ مـً اٞترايـاث همـىطط عاف، والـظي ٌٗـض جد٣ُ٣ـا

ُت ال٣ُـــــاؽ، ٣ٞـــــض ؤقـــــاعث الىخـــــاثج بلـــــ ى جد٣ـــــ٤ قـــــغوٍ إلاـــــضي نـــــض١ َـــــظا الىمـــــىطط فـــــي جد٣ُ٣ـــــه إلاىيـــــٖى

ُت في الازخباع، والتي ًم٨ً جلخُهها بما ًلي:   اإلاىيٖى

( وطلــــ٪ بٗــــض خـــــظٝ ألاٞــــغاص ٚحــــر اإلاُـــــاب٣حن 0.25بن مخىؾــــِ ج٣ــــضًغ ٢ـــــضعاث ألاٞــــغاص ٢ــــض ػاص بم٣ـــــضاع ) -

( لىظُـذ، ؤي ؤن مؿـخىي الازخبـاع ؤنـبذ 0.13وال٣ٟغاث ٚحـر اإلاُاب٣ـت، و٢ـض بلـٜ مخىؾـِ ٢ـضعاث ألاٞـغاص )

اث ألاٞـــــغاص، وطلـــــ٪ بؿـــــبب ا٢تـــــراب مخىؾـــــِ ال٣ـــــضعة لؤلٞـــــغاص مـــــً مخىؾـــــِ الهـــــٗىبت ؤ٦ثـــــر مالثمـــــت ل٣ـــــضع 

ــظا ًيســـجم مــ٘ مـــا َــى مخى٢ــ٘ مـــً جؼاًــض اخخمـــا٫ ؤلاظابــت الصـــخُدت 0.06لل٣ٟــغاث، والبــالٜ ) ( لىظُـــذ َو

ٖــً ال٣ٟــغاث بتزاًــض مؿــخىي ٢ــضعاث ألاٞــغاص، ؤي ؤن مُُٗــاث ال٣ٟــغاث جدؿــ٤ مــ٘ جى٢ٗــاث الىمــىطط، ؤي 

٣ــغاث للىمــىطط والــظي ؤ٦ــضٍ ا٢تــراب بخهــاءاث اإلاُاب٣ــت اإلادؿــىبت مــً الىيــ٘ اإلاشــالي، خؿــً مُاب٣ــت الٟ

، والاهدـــــغاٝ اإلاُٗـــــاعي لهـــــظٍ ألازُـــــاء ٌؿـــــاوي 
ً
ــــى ؤن ٩ًـــــىن مخىؾـــــِ اإلاغبٗـــــاث لل٣ـــــضعاث ٌؿـــــاوي واخــــضا َو

 .
ً
 نٟغا

اصة بلٛذ) - ث، ( لىظُذ في مخىؾِ الخُـإ اإلاُٗـاعي فـي ال٣ُـاؽ لل٣ـضعا0.07ؤقاعث الىخاثج ٦ظل٪ بلى ٍػ

و٢ـــــض ٌٗـــــىص ؾـــــب طلـــــ٪ بلـــــى ه٣هـــــان ٖـــــضص ؤٞـــــغاص الُٗىـــــت، و٦ـــــظل٪ ه٣هـــــان ٖـــــضص ٣ٞـــــغاث الازخبـــــاع بم٣ـــــضاع 

ـــــت )22) ـــــظٍ ٢ُمـــــت مخضهُـــــت، ألامـــــغ الـــــظي ٌكـــــحر بلـــــى ص٢ـــــت 0.35%(، ٦مـــــا بلـــــٜ مخىؾـــــِ ألازُـــــاء اإلاُٗاٍع (، َو

ذ ٢ُمــت جدضًــض مىا٢ــ٘ ألاٞــغاص ٖلــى مخهــل الؿــمت، خُــض ج٩ــىن ج٣ــضًغ ٢ــضعاث ألاٞــغاص ؤ٦ثــر ص٢ــت ٧لمــا ٧اهــ

ــ٤   ٖلــى ه٣هــان اخخمــا٫ الىنــى٫ بلــى ؤلاظابــت الصــخُدت ٖــً ٍَغ
ً
ٗــض َــظا ماقــغا الخُــإ اإلاُٗــاعي ؤ٢ــل، َو

ى ا٢تراب ٞغنت الخسمحن مً الهٟغ.   آزغ مً اٞتراياث الىمىطط، َو
ً
ظا ًد٤٣ اٞترايا  الخسمحن، َو
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اب٣ــــت ال٩لُــــت بُيــــذ الىخــــاثج ؤن مخىؾــــِ ٢ــــُم بخهــــاجي اإلاُاب٣ــــت الخاعظُــــت ؤو مــــا ٌؿــــمى بخهــــاجي اإلاُ -

ــظٍ ال٣ــُم ج٣تــرب مــً الىيــ٘ اإلاشــالي الــظي ًٟتريــه 1.2( والاهدــغاٝ اإلاُٗــاعي لهــا )0.07لل٣ٟــغاث بلـٜـ ) ( َو

ــظا اإلااقــغ ًســخو بازخبــاع مــضي مُاب٣ــت ال٣ٟــغة للىمــىطط، ٞــةطا مــا 1الىمــىطط )نــٟغ،  ( ٖلــى الترجِــب. َو

٫ هجـاخهم فـي بظابتهـا، ص٫ طلـ٪ ٖلـى خضر احؿا١ بحن الاؾخجاباث اإلاالخٓـت لؤلٞـغاص ٖلـى ال٣ٟـغة، واخخمـا

المــاتهم ال٩لُــت ٖلــى الازخبــاع، ؤي   بــحن الاؾــخجاباث اإلاالخٓــت لؤلٞــغاص ٖــً َــظٍ ال٣ٟــغة ٖو
ً
ؤن َىــا٥ احؿــا٢ا

ـــظا ًـــض٫ ٖلـــى الاجٟـــا١ بـــحن الؿـــمت التـــي حٗبـــر ٖجهـــا َـــظٍ ال٣ٟـــغة  اؾـــخجاباتهم ٖـــً بـــاقي ٣ٞـــغاث الازخبـــاع، َو

ومٗجـــى َــــظا جد٣ــــ٤ اٞتـــراى ؤخاصًــــت البٗــــض َـــى ؤخــــض الاٞترايــــاث والؿـــمت التــــي حٗبــــر ٖجهـــا بــــاقي ال٣ٟــــغاث، 

 الغثِؿت في همىطط عاف. 

: عغى الىخاةج الخانت بالؿإاٌ الشاوي ومىاككتها 
ً
 زاهُا

ت لالزخباع؟   ما الخهاةو الؿُىىمتًر

٣خحن ٦ما ًإحي: نضق الازخباع:  .1  ل٣ض جمَّ الخد٤٣ مً نض١ الازخباع بٍُغ

٣ت ألاولى ٣ت في جد٤ُ٣ نض١ اإلادخىي : ل٣ض اٖخمضث الٍُغ  ٖىـض الخـضًض ٖـً  –َظٍ الٍُغ
ً
٦ما مّغ ؾـاب٣ا

ٖلــى ؤلاظــغاءاث التــي اجبٗــذ فــي جدضًــض مجــا٫ الخدهــُل فــي ٦ُمُــاء الهــ٠ ألاو٫ الشــاهىي  –ؤصاة الضعاؾــت 

الٗلمي للٟهل الضعاسخي ألاو٫، وجدلُل اإلادخىي مً زال٫ ٦خابت ألاَضاٝ الؿلى٦ُت ٦ىخاظـاث حٗلـم ًـغاص 

والىنــى٫ بهــا بلــى مؿــخىي ؤلاج٣ــان، و٦خابــت ٣ٞــغاث الازخبــاع التــي ج٣ابــل َــظٍ ألاَــضاٝ، والخإ٦ــض جد٣ُ٣هــا، 

مـــــً صــــــخت َــــــظٍ ؤلاظـــــغاءاث، مــــــً زــــــال٫ ألاخ٩ــــــام والخ٣ـــــضًغاث والخىاٞــــــ٤ الــــــظي ْهـــــغ مــــــً زــــــال٫ ؤخ٩ــــــام 

م ٖــــــً مــــــضي مالءمــــــت هخــــــاثج جدلُــــــل اإلادخــــــىي  اإلاد٨مــــــحن مــــــً اإلاسخهــــــحن فــــــي ال٨ُمُــــــاء وال٣ُــــــاؽ والخ٣ــــــٍى

 ث مجا٫ الخدهُل، والخىاْغ بحن مدخىي ٣ٞغاث الازخباع، وألاَضاٝ التي ويٗذ لخمشُلها. إلاىنٟا

٣ـــت الشاهُـــت:  ٣ـــت فـــي اؾـــخسغاط صاللـــت نـــض١ اإلادـــ٪ الخالػمـــي باؾـــخسغاط مٗامـــل الٍُغ اٖخمـــضث َـــظٍ الٍُغ

المــاث جدهــُل الُلبــت فــي ُٖىــت الضعاؾــت إلاــاصة ا ل٨ُمُــاء الاعجبــاٍ بــحن الٗالمــاث اإلاخد٣٣ــت ٖلــى الازخبــاع ٖو

(، وهـــي 0.81ممشلـــت بمٗـــض٫ ال٨ُمُـــاء لهـــم فـــي جهاًـــت الٟهـــل الضعاســـخي، و٢ـــض بلٛـــذ ٢ُمـــت مٗامـــل الاعجبـــاٍ )

غاى َظٍ الضعاؾت )  (. ٢Linn  & Gronlund, 2000ُمت م٣بىلت أٚل

بٗـــض الخد٣ـــ٤ مـــً ظـــىصة مُاب٣ـــت ٣ٞـــغاث الازخبـــاع لىمـــىطط عاف، واؾـــدبٗاص ال٣ٟـــغاث زبـــاث الازخبـــاع:  .2

حن مـــً مٗـــامالث الشبـــاث؛ ًُلـــ٤ ٖلحهمـــا الشبـــاث التـــي لـــم جد٣ـــ٤ َـــظ ٍ اإلاُاب٣ـــت، ًيبػـــي الخهـــى٫ ٖلـــى هـــٖى

ـت الاؾـخجابت لل٣ٟـغة ٌكـحر بلـى  اإلاخٗل٤ باألٞغاص، والشباث اإلاخٗل٤ ب٣ٟغاث الازخباع، ٞمٟهـىم الشبـاث فـي هٍٓغ

م٨ـــ ،مـــضي الض٢ـــت فـــي ج٣ـــضًغ مى٢ـــ٘ ٧ـــل مـــً ال٣ٟـــغاث وألاٞـــغاص ٖلـــى مخهـــل الؿـــمت، الـــظي هـــىص ٢ُاؾـــه  ًٍو

ـت لل٣ـُم اإلاُٗـاعي  الاهدـغاٝ بـحن اليؿـبت بةًجـاص اإلاخهل، َظا حٍٗغ٠ في ال٣ٟغاث ص٢ت مضي جدضًض  الخ٣ضًٍغ

ُلــــ٤ ٖلــــى َــــظٍ اليؿــــبت مٗامــــل  الخــــِ ومخىؾــــِ ال٣ٟــــغاث، لهــــٗىبت اإلاخدــــغعة اإلاُٗــــاعي لهــــظٍ ال٣ــــُم، ٍو

٦بــر ممــا ًم٨ــً؛ (، والــظي ًًٟــل ؤن ج٩ــىن ٢ُمخــه ؤGi( )Item Separation indexالٟهــل بــحن ال٣ٟــغاث )

( ًهــــٗب ٢ُــــاؽ اإلاخٛحــــر بىاؾــــُت َــــظٍ ال٣ٟــــغاث. و٢ــــض وظــــض ؤن ٢ُمــــت 2ٞــــةطا لــــم جــــؼص َــــظٍ ال٣ُمــــت ٖــــً )
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( 2.63(، وماقـــغ الٟهـــل بـــحن ألاٞــــغاص )6.85مٗامـــل الٟهـــل بـــحن ال٣ٟـــغاث فـــي الازخبــــاع بهـــىعجه الجهاثُـــت )

ــظٍ ال٣ــُم حكــ0.89، وزبــاث ألاٞــغاص )0.97بمٗجــى ؤن زبــاث الازخبــاع بلــٜ  حر بلــى ٦ٟاًــت ٣ٞــغاث الازخبــاع فــي ( َو

اث ال٣ضعة اإلاسخلٟت لؤلٞغاص، و٦ٟاًت ُٖىـت ألاٞـغاص فـي الٟهـل بـحن  الٟهل بحن ألاٞغاص، والخمُحز بحن مؿخٍى

ال٣ٟــغاث، بمٗجــى آزــغ ٞــةن ألاٞـــغاص ًخىػٖــىن بكــ٩ل مىاؾــب ٖلــى مخهـــل الؿــمت اإلامشــل ب٣ٟــغاث الازخبـــاع 

٤ همىطط عاف.   التي بىِذ ٞو

ل٣ـض جـم ج٣ـضًغ مٗـالم ال٣ٟـغاث ل٩ـل ٣ٞـغة للت بخلضًغ معالم الفلغاث وفم همـىطج عاف: الىخاةج املخع .3

ـــــ٤ همـــــىطط عاف، وطلـــــ٪ بٗـــــض الاهتهـــــاء مـــــً بظـــــغاءاث اإلاُاب٣ـــــت،  مـــــً ٣ٞـــــغاث الازخبـــــاع بهـــــىعجه الجهاثُـــــت ٞو

بـــــحن  واؾـــــدبٗاص ال٣ٟـــــغاث ٚحـــــر اإلاُاب٣ـــــت وطلـــــ٪ مـــــً زـــــال٫ ج٣ـــــضًغ نـــــٗىباث ال٣ٟـــــغاث و٢ـــــضعاث ألاٞـــــغاص، ٍو

( نــٗىبت ٧ــل ٣ٞــغة والخُــإ اإلاُٗــاعي فــي ج٣ــضًغ َــظٍ الهــٗىبت ل٩ــل ٣ٞــغة مــً ٣ٞــغاث الازخبــاع 6) الجــضو٫ 

٤ همىطط عاف.  ٞو

ت ملضعة باللىحُذ 6الجضٌو )  (: كُم الهعىبت للفلغاث وأزُاءها املعُاٍع

 ليل فلغاث الازخباع بهىعجه النهاةُت
ً
 مغجبت جىاػلُا

 

( لىظُــــذ، 16.1-( بلــــى )4.52( ؤن نــــٗىبت ال٣ٟــــغاث لهــــظا الازخبــــاع جغاوخــــذ بــــحن )6ًالخــــٔ مــــً الجــــضو٫ )

( 0.32( و)0.60( لىظُـذ، وبسُـإ مٗحـراي جـغاوح بـحن )1.08وبمخىؾِ ٢ضعة نٟغ واهدغاٝ مُٗاعي ٢ضٍع )
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( وؤصوــــــى ٢ُمــــــت إلاٗامــــــل 10(، وؤن ؤٖلــــــى ٢ُمــــــت إلاٗامــــــل الهــــــٗىبت ٧اهــــــذ لل٣ٟــــــغة )0.13وبمخىؾــــــِ ٢ــــــضٍع )

ظا ال٣ُم مخضهُـت ممـا ٌكـحر بلـى ص٢ـت ج٣ـضًغ نـٗىبت ال٣ٟـغاث. ٦مـا ؤقـاعث 11الهٗىبت ٧اهذ لل٣ٟغة ) (، َو

( لىظُـذ، ممـا ٌكـحر بلـى ؤن 1.50-( و)1.49الىخاثج بلى ؤن ٢ُم نٗىبت مٗٓم ٣ٞـغاث الازخبـاع جخـىػٕ بـحن )

ـــت لل٣ٟـــغاث مخىؾـــُت ٣ٞـــغ  اث الازخبـــاع مخىؾـــُت الهـــٗىبت، ٦ـــظل٪ بُيـــذ الىخـــاثج ؤن ٢ـــُم ألازُـــاء اإلاُٗاٍع

ـــظا ًـــض٫ ٖلـــى ؤن ال٣ٟـــغاث مخىؾـــُت الهـــٗىبت  الهـــٗىبت ٧اهـــذ ؤ٢ـــل مجهـــا لل٣ٟـــغاث الهـــٗبت والؿـــهلت، َو

ث ج٩ىن ؤ٦ثر ص٢ت في ٢ُاؽ جدهُل الُلبت، وبمٗجـى آزـغ ٞـةن ال٣ٟـغاث مخىؾـُت الهـٗىبت ج٣ـضم مٗلىمـا

ـظٍ الىخـاثج جخٟـ٤ مـ٘ هخـاثج صعاؾـت ٧ـل  ًٖ جدهُل الُلبت ؤ٦بـر ممـا ج٣ضمـه ال٣ٟـغاث الهـٗبت والؿـهلت َو

ض ) ٟحن )2000( وصعاؾت ظمداوي )Haladyna & Roid, 1983مً َاالصًىا وعٍو  (.  2003(، وصعاؾت الكٍغ

(، 1.50-مــً ) ( ؾــهلخان ألن مٗامــل نــٗىبت ٧ــل مجهمــا ؤ٢ــل11و 13وبىــاء ٖلــى طلــ٪ ٣ٞــض ٖــضث ال٣ٟغجــان )

ــــــضث ال٣ٟــــــغاث ) ( ٦مــــــا 1.50( ٣ٞــــــغاث نــــــٗبت ألن مٗامــــــل نــــــٗىبت ٧ــــــل مجهمــــــا ؤ٦بــــــر مــــــً )+ 9و 50و 10ٖو

 (.  2000ؤقاعث ظمداوي )

: الىخاةج الخانت بالؿإاٌ الشالث ومىاككتها
ً
 زالشا

 ما همُت املعلىماث التي ًلضمها الازخباع عىض مؿخىٍاث اللضعة املسخلفت؟ 

ـــــظا البرهـــــامج ال ًدلـــــل اؾـــــخجاباث MINSTEPSلالزخبـــــاع، اؾـــــخسضم بغهـــــامج )إلًجـــــاص صالـــــت اإلاٗلىمـــــاث  (، َو

ض ٖضصَم ًٖ ) ـض ٖـضصَا ٖـً )200ؤٞغاص ًٍؼ ٣ـغاث ال ًٍؼ ( ٣ٞـغة 30( ٣ٞـغة، لـظل٪ جـمَّ ازخُـاع )30( ٞغص، ٞو

( ٞـغص مـً ؤٞـغاص 200مً ٣ٞـغاث  الازخبـاع جخـىػٕ ٢ـُم نـٗىبتها ٖلـى َـى٫ مخهـل الؿـمت، ٦مـا جـم ازخُـاع )

( لىظُـذ، 4.82( لىظُـذ بلـى ؤٖلـى )1.52-جخىػٕ ٢ضعاتهم ٖلى َى٫ مخهل ال٣ضعة مً ؤصوى ٢ـضعة ) الُٗىت

اث ال٣ـضعة اإلادـضصة.  وجم جدلُل َظٍ البُاهاث وج٣ضًغ صالت اإلاٗلىماث لالزخباع ٖىض ٧ل مؿخىي مً مؿـخٍى

اث مسخلٟت لل٣ضعة. 7والجضو٫ )  ( ًبحن ٢ُم صالت اإلاٗلىماث لالزخباع ٖىض مؿخٍى

 ٌ  (: كُم صالت املعلىماث التي ًلضمها الازخباع7) حضو

 عىض مؿخىٍاث مسخاعة مً اللضعة 
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غؾــــم البُــــاوي للٗال٢ــــت بــــحن ٢ــــُم صالــــت اإلاٗلىمــــاث لالزخبــــاع وال٣ــــضعة. مــــً زــــال٫ ( ال٦1ــــظل٪ ًبــــحن الكــــ٩ل )

 بتزاًـض ال٣ــضعة 1( والكـ٩ل )7الجـضو٫ )
ً
جُا ( حكـحر الىخـاثج بلـى ؤن ٢ُمـت صالــت اإلاٗلىمـاث لالزخبـاع جتزاًـض جـضٍع

( 
ً
ظٍ ال٣ُمـت ج٣ابـل ( ختى جهل بلى ؤ٢صخى ٢ُمت مم٨ىت لها ٖىضما ج٩ىن ٢ُمت ال٣ضعة نٟغا لىظُذ، َو

ــــــظا ًيســــــجم مــــــ٘ مــــــا ًخى٢ٗــــــه همــــــىطط عاف؛ بط ؤن صالــــــت  مخىؾــــــِ الهــــــٗىبت لل٣ٟــــــغاث نــــــٟغ لىظُــــــذ، َو

)(اإلاٗلىماث ج٩ىن ؤ٢صخى ما ًم٨ً ٖىـضما ج٩ـىن ٢ُمـت  b ا٦ـض طلـ٪ ٢ُمـت الخُـإ اإلاُٗـاعي للخ٣ـضًغ ، ٍو

 (.  0.12ث الازخباع، خُض بلٛذ ٢ُمخه )والتي ٧اهذ ؤ٢ل ما ًم٨ً ٖىض مخىؾِ الهٗىبت ل٣ٟغا

اث 1( والكــ٩ل )٦7ــظل٪ ًالخــٔ مــً الجــضو٫ ) ( ؤن الازخبــاع ٣ًــضم ؤ٦بــر ٦مُــت مــً اإلاٗلىمــاث ٖىــض مؿــخٍى

اث ال٣ــضعة الٗالُــت واإلاخضهُــت؛ بمٗجــى ؤن  م ؤ٢ــل ٦مُــت مــً اإلاٗلىمــاث ٖىــض مؿــخٍى ٣ــّضِ ال٣ــضعة اإلاخىؾــُت، ٍو

 وي ال٣ضعاث الٗالُت واإلاخضهُت. الازخباع ٌُٗي مٗلىماث ؤ٢ل ًٖ ألاٞغاص ط

وفــي الخخــام ٞــةن َــظٍ الضعاؾــت َــضٞذ بلــى بىــاء ازخبــاع جدهــُلي مد٩ــي اإلاغظــ٘ فــي ال٨ُمُــاء للهــ٠ ألاو٫ 

الشــــاهىي الٗلمــــي، واٖخمــــض فــــي بىاثــــه ٖلــــى ألاَــــضاٝ الؿــــلى٦ُت التــــي جمشــــل ال٨ٟاًــــاث الخٗلُمُــــت التــــي ًــــغاص 

ـــت الخضًشـــت فـــي ال٣ُـــاؽ ٦ةَـــاع  جد٣ُ٣هـــا لـــضي َلبـــت الهـــ٠ ألاو٫ الشـــاهىي الٗلمـــي، وجـــم اؾـــخسضام الىٍٓغ

ــــت وبىــــاء ؤصاة ٢ُــــاؽ  لخدلُـــل ٣ٞــــغاث الازخبــــاع وجد٣ُــــ٤ اٞترايــــاث همــــىطط عاف ٦إخـــض همــــاطط َــــظٍ الىٍٓغ

ُت مخدــغعة مــً ٢ــضعاث ألاٞــغاص، ومخدــغعة مــً نــٗىبت ال٣ٟــغاث، ويــمان الخهــى٫ ٖلــى ٣ٞــغاث  مىيــٖى

ت ظُــضة؛ وبالخـــالي ه٣تــرب مـــ ُت والض٢ــت باخخمـــا٫ ٦بحــر، ممـــا طاث زهــاثو ؾـــ٩ُىمتًر ً الٗضالــت واإلاىيـــٖى

حر اإلاخ٣ىحن، مما ًجٗـل بىـاء َـظا الازخبـاع  ًم٨ىىا مً حصخُو ظىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ، وبُان اإلاخ٣ىحن ٚو

٣ـت ٖكـىاثُت لخد٣ُـ٤  هىاة لبىـ٪ ؤؾـئلت فـي ال٨ُمُـاء، ًم٨ـً مـً زاللـه ازخُـاع ؤي ٖـضص مـً ال٣ٟـغاث بٍُغ

ـظٍ اإلاىهجُـت التـي َب٣ـذ فـي بىـاء الازخبـاع مد٩ـي اإلاغظـ٘ فـي ال٨ُمُـاء ؤَـضاٝ ٖملُـت ال٣ُـاؽ اإلاىيـىعي ، َو

 ًم٨ً جُب٣ُها في بىاء ازخباعاث وم٣اًِـ في مىايُ٘ جدهُلُت ؤزغي. 
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 كاةمـت املغاحـع

 املغاحـع العغبُـت 

لـــت ازخُـــاع فلـــغاث الازخبـــاع املديـــي املغحـــع علـــى زهاةهـــه الؿـــُ(. 1992ألاخمـــض، ؤخمـــض ًىؾـــ٠. ) ت، جـــأزير ٍَغ ىىمتًر

 ألاعصن.  –عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة، الجامٗت ألاعصهُت، ٖمان 

ـت اؾـخجابت الفلـغة فـي ملُـاؽ (. 2000ظمداوي، بًىاؽ. ) ـت الخللُضًـت وهظٍغ ملاعهـت زهـاةو الفلـغاث وفـم الىظٍغ

ايُت،   ألاعصن.  –عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ظامٗت الحرمى٥، اعبض لللضعة الٍغ

(. الازخبـــاعاث مغظُٗـــت اإلاحـــزان، وؾـــاثل ظضًـــضة فـــي ال٣ُـــاؽ التربـــىي والىٟســـخي، ال٣ـــاَغة: 1977دمـــض. )الكـــغ٢اوي، ؤهـــىع م

 اإلاجلض الشالض، صاع الش٣اٞت للُباٖت واليكغ. الىخاب الؿىىي للتربُت وعلم الىفـ، 

ٟحن، هًـا٫. ) ج،(. 2003الكٍغ ً أخضهما زىاتي الخضٍع وآلازغ مخعـضص  مضي جدلُم معاًير الفاعلُت في معاصلت ازخباٍع

ت الىالؾـُىُت والخضًشـت فـي اللُـاؽ،  ج وفم هماطج الىظٍغ عؾـالت ص٦خـىعاٍ ٚحـر ميكـىعة، ظامٗـت ٖمـان الٗغبُـت الخضٍع

 ألاعصن.  –للضعاؾاث الٗلُا، ٖمان 

بُـــت. (. 2001ٖـــالم، نـــالح الـــضًً. ) ـــت والىفؿـــُت والخضٍع الازخبـــاعاث الدصخُهـــُت مغحعُـــت املدـــً فـــي املجـــاالث التربٍى

 غة، صاع ال٨ٟغ الٗغبي. ال٣اَ

(. مــــضي الخىاٞــــ٤ بــــحن همــــىطط عاف واإلااقــــغاث الخ٣لُضًــــت فــــي ازخُــــاع ٣ٞــــغاث م٣ُــــاؽ اججــــاٍ عبــــاعي 1992ٖــــىصة، ؤخمــــض. )

ج.   . 179 – 153( 8ظامٗت ؤلاماعاث )مجلت ولُت التربُت، الخضٍع

ؿُت، (. 2005ٖىصة، ؤخمض. ) م في العملُت الخضَع  ألاعصن. –والخىػَ٘، اعبض صاع ألامل لليكغ اللُاؽ والخلٍى
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