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هدد ا بحث ددى محددة تأثيددا تدد توث ب ددردا تاالخددا تاددثجبي بل رثددال بح ثيأددء بح  دد   بح أدد  يددء  دددا  
بح  ردداا بح أثيددء متددا مردد ب ستثتدد  ور)م)ددبعش ا  ستثتدد  ألرددابألواع ألمددة بمجب  بمعدداج  ء  تأدداتمء بح ددأا ا 

حوددى تددا ح)ددات جيددا تددد  ثبي يدد لبي بحصدددتش  بحر دداألم بح)ددو اترثخا حم اددثجبي  ;بحر ووددل حد رثددال  تاثجبتدد   
 حر دوددن هدد ا بحث ددى تددا مألدد بج  . بل رثددال  يددن بحج ددائي تجدداألء بحثددالبترث سبح أمدداع يددء  لثخددا بل ددر اما حم اددثج 

حجا)ء" حد ا لمثدا بح اتأدا تدد بحد وماا بحأداا ب رثال ت  ومء تثيأء بح    يء تدثل "بحاث ق بحاثج ا  بحدواس ب
اش  تدا ت د و  2017/2018ياتأدا بحليداالخن حمأداا بح داتأء -يء بحرث وا  لاا بحأاا بحابحد ستاث(ع م مودا بحرث ودا

حوى تا بحكرف ألد ت تث ب ردا تاالخا بح اثجبي يء  األود تد بل رثدالبي  ;بل رثال آحوًا ألثث يهاال بإل  ا ث
ع.  تّكان بل رثال يء صالت  بح ث ألودا تدد  T/Fعش  سبح ابت  بحرص MCQ روال تد ترأ ج بح ا األوا: سبل

ع تاددثج  تددد  دداي بح ددابت 40ع تاددثج  تددد  دداي بل روددال تددد ترأدد ج ئئ بمل أددا ودد بألب ساش تش يدددش جعش  س60س
ا حم  رددائ ساش تعش حوددى تاالألددف بح اددثجبي مصثخدددا تثتثددا ور)م)ددب لثًددد عش ُ الألددف يددء   ددائيودXش بحرصدد  س

عش   صثخدددا تثتثددا ألرددابألًوا يددء بحج ددائي 451بحأم ددء بح أثيددء يددء بحج ددائي ساع  طددان ألدد ج لدددت هدد ب بحج ددائي س
 تكا دف ألوجدا . يدء طدب   دائي  حمصدت تردالتعش    ح    ان ح  جا أل ج 407ستع  أل ج لدت ه ب بحج ائي س

جددددا بل ددددرصدألوا يددددء ح)ددددات صدددد ق  تثدددداي بحأوع لاحًثددددا  لاحثدددداش ُب ددددرر تف 539بحث ددددى بل ددددرصدألوا تددددد س
 تكا ددف ألوجددا بحث ددى بحجهاألوددا بحرددء تددا ب روالهددا ماحصثخدددا بحأرددابألوا تددد  بل رثددالش  طدد ح  ح)ددات جليددا بحدصددا.

تددا ب ددرر تف بح أاح دداي بإلح دداألوا بح جا ددثا حمر عدد  تددد تدد ا مغدد  ح)ددات جليددا بحدصددا.  ع لاحًثددا  لاحثددا858س
ليرثب ددداي  لثخدددا بل دددر اما حم ادددثج   بح ر ةمدددا يدددء احاج دددا بحثأددد ش  بل دددردد   تصامددددا ووا ددداي بحأوجدددا بحجهاألودددا

بح ا دددأءش يددداج  تصامددددا بحثوا دددايش  تدددا ح)دددات بحر ددداألم بح)دددو اترثخا حد رثدددالش  تدددد  ثبي بحدددد ل  ح يدددثبجش 
َ أمدددا ائ يدددء  تأددداحا بح ادددثجبي  بحرصددد  بح أودددالئ حكدددب تجهدددا. تدددا ح)دددات هددد   بحثدددالبترثبي  يًددددا حمج دددائي تجددداألء بح

ألمدة بمجب   بحج دائيث  داي و تتدتأم اي بح أا ا  بحر وودل  بحرصد  بح أودالئ يدء تدد  ث طدب تجهداش طد ح  تدا م دى 
تايدددد  يددددث ق ئبي جلحددددا مح دددداألوا ألجدددد  ل -1بمعدددداج  ء ش  يدددد  ا هددددثي اهددددا  ردددداألي بحث ددددى بحجهاألوددددا تددددا  مددددء:

حم  رداا:  تثيداا بح أوالخدا  دم ادثجبي  ا صا هحتأداتدي بح دأا ا  بحر وودل يء تد  ثبي   ئح  عα=.05ت)رااس
تايددد  يدددث ق يدددء تأاتدددب بحةثددداي بإلتثثخددددء  -2ستر)م)دددب تأثيًوددداش ا  ألردددابألءع  يدددن بحج دددائي تجددداألء بحثدددالبترثش

تايددد  يدددث ق ئبي جلحدددا مح ددداألوا ودددود   دددائية بل رثدددال  -3 طددد ح ش حد رثدددال  يدددن بحج دددائي تجددداألء بحثدددالبترثش
 .ء بمعاج  ء ح اح    ائيساع بح ثت  ور)م)ب تأثيءساشتع يء بمجب  بحر  وم
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ُتأدددد  بل رثددددالبي بحر  ددددوموا   ددددام م بل رثددددالبي تثيأوددددا بح  دددد  تددددد اهددددا بحا دددداألب 
بحرداخ ودا بحردء  )درر تها بح أمدا ا دًا طا دف تثبحدب بحرأمدواش   اصدا بحرأمدوا بح داتأءش يد ئب اح)دد 

ت ددث  يدداجل  ألمددة يودداس بمهدد با بح ثيددا  ط ح دداا بحصاحدد  ماح أماتدداي بح أمددا وجاألهددا  ب ددرر بتها 
 بح هدددالبي يدددء بح ددددثلبي بح لب دددواش  تمددد  بل رثدددالبي حهدددا بألرثدددالبي أل مودددا   ددد  تثبألاتهدددا تةدددب 
 دددهاحا بحرصثودددن   دددهاحا بحر ددد و   تا)دددوث بح ليددداش ماإل دددايا محدددة بحر ددداألم بحر ثخثودددا تةدددب 

 ةب بحر ا   بح ا األوا.بح  ق  بحةثايش  بحر األم بحأاتا ت
ع محددة ان بل رثددالبي بحر  ددوموا 18صش 2002 خرددوث سصدددا تددثبجش  اتددود  ددمو انش 

مئب اح)د بح أما وجا ها  ب رر بتها تكان ألا دًا حد   حردتود    صدا أء بحددثبل ألمدة بح)داب  حودى 
ا    )درر تها بح أمددا يددء بحرأددثا ألمددة بح )ددراا بحر  دومء بحدد ا  صددب محودد  تدتودد   تددد ت )ددد

تدد  ث.   احردداحء تثبيثددا بحأ موددا بحرأمو ودداش   احج)ددثا حمصاحدد  يدد ن تأثيردد   ردداألي بل رثددالبي  أ ددب 
ألمدددة تألخدددل  دددماط   ليدددا ت)دددراا بحص ددداا حددد ا بحصاحددد  بحجددداي    يددداج بحرجددداي  ودددود بحصددددت 
 ت)دداأل   بحصاحدد  بح ددأوف ألمددة ت )ددود ا  دداأل   ت ددا ال ا صاألدد ش   احج)ددثا ح ددا أء بحدددثبل 

لبي تل ج  مدثب    ب  ا تدثخًثا ألد  وث بحأ مودا بحرأمو ودا تدد  دد   راأل هدا  تدا    دد يال رثا
 بترائ  تد يثبلبي وجا  ألمة ه   بحجراألي.

اشددد ا  بح ادددثجبي بحردددء    دددد ب دددرر بتها يدددء تدددداخا ت  دددوب بحصددددت تجهدددا تدددا  ترأددد ج 
يموب تد بم ئما تةب بح دا    راي م راي بإلياما تجها بل رثالبي بح داحوا بحرء ت رائ ألمة أل ج 

بحصاخب ا  بح دا  بحد وث  خداا بحصاح  ما رثياي   ثج بح أماتاي بح اياج  يء ئبعثت ش  هجاك 
ب رثالبي ت راي محة ب ردا  بإلياما تجها ب رثالبي بل روال تدد ترأد جش  بح دابت  بحرصد ش حودى 

  وددا سيدد ي بح)ددتب ع  ت  ددب يددء من ب رثددالبي بل روددال تددد ترأدد ج ألثددال  ألددد يددلألوود ألثددال  تد 
لواتها ي وا ت  ج  ت راي محة تا)وثها ا  مع احهدا حو ر دب تأجاهدا تدا  مدة هد   بحأثدال  بحرد   ودا 
ت  األددا تددد بحثدد بألب ا  بح رددرراي  خصمدد  تددد بحصاحدد  ب روددال اصدد  بحثدد بألب تجهدداش ووج ددا ا ددئما 

  ان  ددثا طدب ألثدال   خ دا بح ابت  بحرص  تركان تد ت  األا تد بحأثدالبي  خصمد  تدد بحصاحد
اتداا بحأثدال  بحرالئدا  هد   بم دئما تددو  تد ا  (×اتاا بحأثال  بح د و ا ا  ألدتدا س ع√سألدتا

 ب روأات بحصدت حم داألن بحأم وا  بح غثبيوا  بحرالخروا  بحمغاخا  بحجلثخاي  بح ااهوا بحأم وا. 
ان طددب تجهددا تددد م ألدد بج ال أددا ب رثددالبي  ركدد Carson& Ostrosky (1992) يدداا 

  ائيود يء تددثل تثداجا بإلجبل   تدا تثتود  بحاددثبي يدء بحج دائي بم   ت)م)دموا تثأدا حم  ردااش 
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 بحج ددائي بحةددا ء ألرددابألوًا  ا هددثي بحجردداألي  يدداج يددث ق جبحددا مح دداألوا يددء اجب  بحصدددت ح دداح  
 بحج ائي بم  .
كدان طدب تجهدا تدتدا ب رثدالبي  ر  Neely, Springston& McCann (1994) األد  

تد   ائيودش  تا تثتو  بح اثجبي يء بحج ائي بم   تد بح)دهب محدة بح دأ ش  بحج دائي بحةدا ء 
ع لاحًثا ياتأًواش  ا هثي بحجراألي ا د  ل تايد  يدث ق 253ألرابألًوا   أ  تصثون بل رثالبي ألمة س

 جبحا مح األوا يء ت  وب بحصدت تثيا محة تثتو  بح اثجبي.
محددة  يدداج تدد توث حرثتودد  بح اددثجبي يددء بل رثددال  Barnett et al (2007) تاصددب 

تدد توث تثتودد  تاددثجبي بل رثددال  Sue(2009) لثخدددا ألث ددها ألمددة ب ددر اماي بليددثبج.    ددى 
ألمة اجب  بحصدت يء تدثل تثاجا بإلجبل   تدا تدد  ا   دائيود حمصددت تدا تثتود  بح ادثجبي يدء 

ج ددائي بحةددا ء ألرددابألًواش  ا دداثي بحجردداألي ا دد  ل تايدد  بحج ددائي بم   ت)م)ددمًوا تثًأددا حم  رددااش  بح
يث ق جبحا مح األًوا يء جلياي بحصدت تثيا محة تثتو  بح اثجبي.  اشدالي محدة مت ا ودا بح أمدا 
مأل بج أل     ائي تد بل رثال م ألاج  تثتو  بح اثجبي ج ن حد    تغودث يدء بحد لياي ا  بحايداي 

 يء أل موا بحر ول.
تد    ائي ب رثال تد  داي بل رودال تدد   Doerer& Calhoun(2009)ووج ا لثن 

ع لاحثا يء تدثل بلير اج  تا تثتو  بح اثجبي لثدا حم  رااست األ ئ ائ 1296ترأ ج ألمة س
تد بح)دهب محدة بح دأ ش  تجداالحء تدد بح دأ  محدة بح)دهبش  ألردابألءع ألمدة بحرثتود ش  تاصدمف 

بحصددت تثيدا محدة تثتود  بح ادثجبي ح دداح  بحجرداألي محدة  يداج يدث ق جبحدا مح داألًوا يدء ت  دوب 
 بحج ائي بم   بحر األ ئ.
مأدد  تصثودددن  اددد  بحدددةد    دددائي  Pettijohn,& Sacco(2007) يددء حدددود تاصدددب

بح)امدا ست األ ئ م أجة تد بح)هب محة بح أ ش  تجاالحء تد بح دأ  محدة بح)دهبش  ألردابألءع 
  ل تايد  يدث ق جبحدا مح داألًوا يدء ألمة بحرثتو  يء تدثل تثاجا ألما بحدجا   ا هدثي بحجرداألي ا د
 جلياي بحصدت تثيا محة   ائي بل رثال  تثتو  تاثجبت .

  احردداحء يدد ن بحصثخدددا بحرددء  ددرا وهددا تثتودد  تاددثجبي يددء بل رثددال يدد  تددتتث ألمددة بمجب  
بحر  ومء بمعاج  ء حمصاح   اب  طان تثتو  بح اثجبي تد بح)هب محة بح أ  ا  تد بح أ  

تثتثوها حمل  ء ا  تر)م)ب ا  ألرابألء.  ح ب  هرا بحث دى بح داحء ور مودب تادثجبي  محة بح)هب ا 
بل رثددال بحر  ددومء  تأثيددا تأدداتدي بح ددأا ا  تأاتدددب بحر ووددل  ت   دد  تدد ا ياألموددا بحثددد بألب 
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  احرددداحء  دددرا ت   ددد  تدددابلد بحددددا   بحد دددال حددد ا بحصددددتش ماإل دددايا محدددة م دددى تددد توث تثتوددد  
اا بح أثيء يء  ا    ائيود ستر)م)بش ألرابألءع ألمة بمجب  بحر  دومء بح اثجبي لثًدا حم  ر

 بمعاج  ء حمصدت  بحر األم بح)و اترثخا حد رثال  تاثجبت .

حوى م   تد  د  تأا را بحثاحةود حمصدت ُ ي ي ش اا تد تثتو  تاثجبي بل رثال 
ب تر)م)ددددب حم  ردددداا  ا ه ددددا اي ددددب يددددء بمجب  بمعدددداج  ء  رو ددددا تغوددددث تثتودددد  بح اددددثجبي مردددد 

بحر لخ)ددء اا تثتثوهددا ألرددابألًوا. ط ددا ا دد   ايدد  تجددايح يددء  ردداألي بحث ددا  بح)ددامدا مر دداص هدد ب 
بحردد نش ماإل ددايا محددة بحرأددثا ألمددة بحر دداألم بح)ددو اترثخا حد رثددال  بح اددثجبي.  حدد ب تددا وجددا  

 وماا بحأاتدا ب رثال ت  ومء تثيأء بح    يء تداج  بحادث ق بحاثج دا  بحدوداس بحجا)دء حصددت بحد
يدء بحرث وددا سبحراددث(ع  تدا تثتودد  بح اددثجبي مصددثخدرود لثددا حم  ردداا بح أثيءستر)م)ددبش ألرددابألءع. 
 حددا  )دددرر ا بحثاحةدددان بحجلثخددا بحردمو  دددا حد دددالها يدددء تددد  ث بحر ددداألم بح)دددو اترثخا حد رثدددال 

ألمدة   دائيء   تاثجبت   حه ب  را ب درر با  لثخدا بل در اما حم ادثج  يدء ت مودب ميامداي بحصددت
بل رثددال من هدد   بحجلثخددا تدددو  يدد لبي بحصدددت تر ددثل  تددد صددأا ا بح اددثج   طدد ح  تددد  ثبي 

 صأا ا بح اثج  تكان تر ثل  تد ي لبي بحصدت.

 تر  ج تر ما بحث ى يء بحر)اؤلي بآلتوا:
و  بح اثجبي لثًدا حر)م)ب هب تررمف تأاتدي بح أا ا حد رثال  تاثجبت  ما ردا تثت :1س

َمددا  حدد ا لدددت  بح  ردداا تأثيًوددا ا  ألدد ا ت)م)م سألرددابألور ع يددء  ددا  بحج ددائي تجدداألء بحَ أ 
 بحرث وا ؟ بح وماتا بحأاا يء

تررمدددف تأددداتدي بحر وودددل حد رثدددال  تاثجبتددد  مدددا ردا تثتوددد  بح ادددثجبي لثًددددا حر)م)دددب  :2س
َمددا  حدد ا لدددت  بح  ردداا تأثيًوددا ا  ألدد ا ت)م)م سألرددابألور ع يددء  ددا  بحج ددائي تجدداألء بحَ أ 

 بحرث وا ؟ بح وماتا بحأاا يء
هدددب  ررمدددف بمجب  بمعددداج  ء حصددددت بح وماتدددا بحأددداا يدددء بحرث ودددا مدددا ردا  ددداي بحج دددائي  :3س

 ستر)م)ب تأثيوا اا تثت  ألرابألواع؟



2018  (8ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 63 

 يهدف البحث إلى معرفة:
ا حمر)م)دب بح أثيدء ا  بحأردابألوا  بحد ئ تدد شد    ا د  يد  اي ب تثتو  تاثجبي حد رثال لثدد -1

  تتث ألمة بمجب  بمعاج  ء حمصدت  تأاتدي بح أا ا  بحر وول حد رثال  تاثجبت .

اي ددب بحصددثق بحرددء ت)دداأل  بح أمددا ألمددة تثتودد  تاددثجبي بل رثددال بحر  ددومء حو  ددب لدمدد   -2
 خا.ألمة ا )  بح ليايش حر دون بحأ بحا  بإل  اا يء بحردا 

 بحصثق بح دأل ا حرثتو  بح اثجبي حر دون بحر األم بح)و اترثخا بح و   حد رثال ط ب  تاثجبت .  -3

ل ددا بح )ددال بح دد و  حمددداأل ود ألمددة أل مودداي بحرددداخا تددد بح أم ددود  بم ددات    بحرثددثب  يددوا  -4
  رأمن م اج  مأل بج بل رثالبي.

 يهتم البحث الحالي بـــ:
اا ت  دددوب بحصددددت  تددد ا ت ددددن بمهددد با بح)دددماطوا تدددد  دددد  يوددداس بمجب  يوددداس ت)دددر -1

 بمعاج  ء  ت ا بتدان بحصدت حم  راا بح أثيء ألد لثخن ت     جليا بحدصا.
 ت )ود بمجب  بح )ردثمء حمصدت تد  د  تثتو  تاثجبي بل رثال. -2
 بح ددثلبي بح لب دوا  بألرثال بحث ى بح احء اح  بحرصابي بح ه ا يدء ت)دال بحرصداخث حم جداهي -3

 يوا  رأمن ورداخا بلتر ا اي.

ب رددحوا ألدد يد لبتها    و يا ت)راا ت  وب بحصدت ت دون يا   بحأ بحا تد  د  يواس -4
بح أثيدددء ألدددد لثخدددن   تددد ا ت ددددن بمهددد با بح)دددماطوا تدددد  دددد  بتددددان بحصددددت حم  رددداا 

 %ع تد بح  راا.60ت     جليا بحدصا بتدان س

   تداخا بلتر ا اي حمصدت مالألر اج ألمة لثخدا ح  ةا يء بحدواس.ت )ود لثق  ا احو -5

 بحثيا تد تثاي  ص ق بل رثالبي بحر  وموا ألد لثخن تثتو  تاثجبتها لثدا حم  راا بح أثيء. -6

 تتشكل هذه الحدود في:
 طموا بحرث وا ياتأا بحلياالخن.الحدود المكانية : 

 :ع بحا ب بح لب ء بحةا ء.ا2017/2018بحأاا بح لب ء س الحدود الزمنية 

 لدت بح وماتا بحأاا يء بحرث وا.الحدود البشرية : 

 ت راا تدثل بحاث ق بحاثج ا  بحدواس بحجا)ء.الحدود المعرفية : 
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 أ ج : ها ت  األا تد بح اثجبي بحرء تدو  يئا تد بمه با تثتثط ممرجعي المحك الختبارا
تدددد بحكاا دددداي بح ر دددد جا بح ايدددداج  يددددء  ددددماك ت ددد جش  تا)ددددث بح ليددددا يددددء هدددد ب بحجدددداي تددددد 

اودا سبل رثالبي يء  ا  جليا بحدصدا بحردء ت ودل ودود بح رددود  لودث بح رددود حرمد  بحكاا داي 
ش اتدددددا بحرأثخدددددل بليثبألدددددء حد رثدددددال ع561ش ص 2005ألدددددلي ح)ددددددش  شبحردددددال  ة بح  ددددد 

بل رثددال بح رأمددن م  رددائ تدداج  بحاددث ق بحاثج ددا  بحدودداس بحر  ددومء بح ثيددا محددة ت دد  هددا 
 Cut-scoreبحجا)ء  خثتثط م   األدا تدد بمهد با ت د ج  ت   د ًب جيوددًا  يددا ح ليدا بحدصدا 

 مصثخدا ا  اا بح أ حا.
 :بحرأثخل بليثبألء ها ت  األا بح اثجبي ا  بم ئما بحردء تددو   اختبار االختيار من متعدد

ثل بحاددث ق بحاثج ددا  بحدودداس بحجا)ددء  خر دد د ألثددال  تد   وددا طددثاس ت  ددوب بحصدددت يددء تددد
 سي يع  موها ال أا و بألب  ألمة بحصاح  ب روال بحث  ب بح  و .

 :بحرأثخدل بليثبألدء  ر د د ت  األدا تدد بح ادثجبي ا  بحأثدالبي يدء  اختبار الصواب والخطأ
اتاا  ع√سال   خ ا ألدتاتدثل بحاث ق بحاثج ا  بحدواس بحجا)ء  ألمة بحصاح  ان  دثا طب ألث

 ع اتاا بحأثال  بحرالئا.  ×بحأثال  بح  و ا ا  ألدتا س
  ــا فــي ترتيــ  الم ــردا : بحرأثخددل بليثبألددء هددا تثتودد  بح اددثجبي النمــو ا المتسلســل معرفيي

  ت)م)ها يء  ليا بل رثال ح)  ت)م)ب تجصدء ح  راا بح اج  بح لب وا بحرء تا ت لخ)ها.
  بحرأثخل بليثبألء ها تثتو  بح اثجبي  ت)م)ها يء  ترتي  الم ردا :النمو ا العشوائي في

  ليا بل رثال مر ب ألرابألء مأو ب ألد ت)م)مها يء بح اج  بح لب وا بحرء تا ت لخ)ها.
 :بحرأثخل بليثبألء  د   مد  ت  داي بحد لياي بحردء    دب ألموهدا بحصاحد   األداء األكاديمي

 اس بحجا)ء. يء ب رثال تدثل بحاث ق بحاثج ا  بحدو
 د   م  ط ا     معامل الصعوبة ُ :(Lee,2007,8)  ا   بحجدصا بحرء ألمة تر ب بح) جا

بحكاتجا  خرايا ألج ها بحر احوا مياما بحصاح  ألد بح اثج  مياما ص و ا ج ن تر ود  )ا ا 
 .صاث (c).من بحرر ود 2/(c+1)ع تد  د  بح أاجحا0.5س

 :د   م  ط ا ألثي   معامل التمييز ُ(Reeve,2002,3)  م    توب بح  داس ح ج جدة  اصدوا
بح اددثج  ألجدد  بحجدصددا بحرددء ت دد ج صددأا رها ائ ألددد بحجدصددا بحرددء   ددان يوهددا بحر احوددا ميامددا 

 ع.0.5بحصاح  ألد بح اثج  مياما ص و ا ج ن تر ود  )ا اس
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  )النمو ا ثنائي البارامتر )المعلمTwo - Parameter هدا احد    دائي  لثخدا بل در اما  :
م اثج   خأر   ألمدة  مدالبترثئ صدأا ا بح ادثج ش  ت وولهدا  تدد اتةمرهدا   دائي حدالج.  خ)د   ح

 ع.200ش ص2005ه ب بحج ائي حم ج جواي بح  ول  حم اثج  ماحردالا سصدا بح  د ألداش 

بحأدداحاش  أرثدث بحر  ددوب بح لب ددء ت ددال بهر داا طةوددث تددد بح ددث ود  بحأم دا  ألمددة ت)ددراا 
تد حوى بهر اتها م د ا بعر)دات بحصددت حم أماتداي  تأم هدا ت رداا جلب دء تأدودش  ت)درر ا 

 بل رثالبي بحر  وموا حدواس بحر  وب بح لب ء  تلهث يء أل   ا ابي تررماا.
ع بل رثدددالبي بحر  دددوموا  يددددا تأدددا وث تررمادددا 120صش 2005 صددجف ساح ددد  ألددداج ش 
امدا يهجداك بل رثدالبي ئبي بإليامدا بح )درجر ا سم رداي بإليامداع اح ه ا ُت جف لثًدا حصثخدا بإلي

ب رثدالبي بح دددا ش  بل رثددالبي ئبي بإليامددا بح جردددا  سبحرأددثا ألمددة بإليامدداعش  خرايددف ئحدد  ألمددة 
ت)دددراا بحهددد ا بح دددثبج يوا ددد ش  بحأ دددث بحلتجدددة حم دددرأماش  بحغدددث  تدددد بل رثدددال  ألددد ج بحصددددت 

 صوالا بل ئما.   ث ا بحرصثون  تهال  بح أما يء
  احراحء ي ن بل رثالبي بحر ثخثخا   وما تداخا ل لجء ألجها يء بحأ موا بحرأمو واش حوى 
م هدددا ت)ددداأل  ألمدددة بحردودددوا بحاأمدددء مجب  بحصاحددد   ئحددد  تدددد  دددد   ددداألود تدددد بل رثدددالبي  هدددء 

اا اعةدددث بل رثدددالبي بح داحودددا  بل رثدددالبي بح ا ددداألواش مل ان يدددء بحأ دددث بح ددد  ى وددد ا بلهر ددد
 مال رثالبي بح ا األواش  هجاك يابأل  ألاتا يء وجا  بم ئما  بح اثجبي بل رثالخا.

ع ان بحهدد ا تددد بحرأددثا ألمددة 152ش ص2002 خدد طث سصدددا تددثبجش  اتددود  ددمو انش 
بم ددابي بح ررماددا ح اددثجبي بل رثددال هددا م  دداج بمحاددا حدد ا بحصاحدد   بح أمددا   ب ددأء بل رثددالبي 

هدد  ش  ان   ددان ت دد ا تاددثجبي بل رثددال ح  دد  بح هددال  يددء صددوالرها  بحردد لخ  مدد  ابي بح اددثجبي 
ألموها  بحرأثا ألمة بح ابصااي بحاجوا يء طب  اي تد ا ابي بح اثجبي ألمة ح   حرة  ر  د تد 
أل ب وج  ا ئما يو  بح والا  )رر ت  يو ا مأ  يء مأل بج بل رثال ح)  بحهد ا تدد بل رثدال 

 ي بحرأمو وا ا  ترر ئ بحدثبل بحرث ائ.ح ا بح أما ا  بح ت )ا
ع ا د    د  ألمدة بح أمدا يثدب ان 96-93ش ص ص2009 خا   سصدا بحد  د ألدداش

 ث ا يء وجا  بم ئما  بح اثجبي بل رثالخا بح جا ثا حدواس بمه با بحرأمو وا  داب  اعا دف تداحودا 
  بم ا دددوا  تجهدددا: ا  تا ددداألوا بحردددء حددد جها يدددء يددد    بحردددداخا بح ددداء تثبألدددا  مأدددح بحدابألددد

 تادددثجبيتدأل دددا بم دددئما ح هددد با بحرأمو ودددا بح دددثبج يوا دددها. مألددد بج ترصدددط بحردددداخا ألجددد  طرامدددا 
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بل رثددال  بل رثشدداج مدد . تدأل ددا بم ددئما ح )ددراا بحصدددت بح ررثددثخد. تدأل ددا ت)ددراا صددأا ا 
 د و  بحد ا بم ئما حمغدث  تدد بحردداخا. ت جد  ل دا  بحكم داي يدء بم دئما. مألد بج تارداا بحر

 )ددداأل  بح أمدددا ألمدددة تدددد  ث بحددد لياي م ا ددداألوا وجدددا  ألمدددة ألددد ج بح ادددثجبي  تددد ا ت ةودددب ألوجدددا 
 بح اثجبي ح ه با بحرأمو وا. 

 تايددد  ا دددابي أل  ددد   حد رثدددالبي بح ا ددداألوا تجهدددا ا دددئما بل رودددال تدددد ترأددد جش  ا دددئما 
رثتوددد .  خأدد  بل رودددال تدددد بح ددابت  بحرصددد ش  بح لب يدداش  بحرك مددداش  بل ددر اما بح دددث ش   ألدداج  بح

ترأ ج تد اعةث اش ا  بحادثبي شواأًلا  ب رر بًتا يء بل رثالبي بحر  ومواش  ئح  م)دث  طاا تد  
يء يواس بحر  وب بح لب ء مرد ب اعةدث تثاتًدا  صد ًيا.   داا  درا بحرثطودل ألمدة ا دئما بل رودال 

 دددرر بًتا.  ترددد ب تادددثجبي تدددد ترأددد جش حودددى من هددد ب بحجددداي تدددد بم دددئما اعةدددث بم دددابي تث  دددا  ب
بل روددال تددد ترأدد ج ألمددة ألثددال  تد   وددا تر وددل ماحا دداا يددء صددوالرها  خاه هددا ي وددا بحصدددت 
ودجا  بح أجدة تدا تثبألدا  بحأ دث بحلتجدة  بحأدمدء بح أثيدء حمصددت تدا ترثأهدا ياأل دا تدد بإليامداي 

 ت)د ة هد   بإليامداي  بح درثحا سمياورود ا  اعةثع  خررال بحصاح  بإلياما بح  و ا تد ووجهداش
بح درثحددا " بحثدد بألب" ا  "بل ددر اماي".  تددداا بحأثددال  بحرد   وددا مأددث  بح ه ددا بحابيدد  اجبألهددا ا  
بح)تب  بح ثبج مياور ش اتا بحث بألب ي  ها ترر ب ألمة مياما  بح   ص و ا ا  اي ب ميامداش   دودا 

  ا ميامددداي ا  حمدددا  تثددد   بحثددد بألب ت)ددد ة بح ردددرراي ا  بح  اهدددايش    وادددا هددد   بح ردددرراي تدددد
 تدثاحا  اهثخا حمصاح  لوث بح )ر طث يو ًب  ت ا   ممأاج تاكوث بحصدت ألد بلياما بح  و ا.
  تايدددددددددددددد  ا ددددددددددددددابي أل  دددددددددددددد   ح اددددددددددددددثجبي بل روددددددددددددددال تددددددددددددددد ترأدددددددددددددد ج ط ددددددددددددددا  ا دددددددددددددد ها

(Gronlund& Linn,1990)  :تجها  
بحد   تدد  ا   تاثجبي ترصم  مياما ص و ا  بحد  :   يوهدا  رردال بحصاحد  ميامدا صد و -1

 وود بحث بألب بح أصا   ه ب بحجاي ها بحراألا يء بل رثالبي بحر  وموا  ام)صها.

تاددثجبي ترصمدد  ب روددال اي ددب بحثدد بألب:  يوهددا ت ر ددب مأددح بح ردد دي احوا ددا حمددال ا   -2
مياماي تررماا  حكد تاي  تد ووجها مياما اي ب    د ان  ررالها بحصاح   تةا  ألمدة 

ا بحصاحد  اي دب ب درجراي تدد ووا داي تأصدا  ا  اي دب ا دمات مجب  أل دب ئح  طد ن  دد 
تأددودش ا  اي ددب تصثوددن حداألدد   ا  تثدد ا تددا.  هدد ب بحجدداي اعةددث صددأا ا يددء مياوردد  تددد 

 بحجاي بم  .
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تاثجبي ترصم  اعةث تد مياما ص و ا  بح  : هجاك  اي تد بح اثجبي  را وجاؤ  م ودى  -3
د ميامدا صد و ا  حكدد ل  ا دب ب درر با هد ب بحجداي تكان بإلياما ألمو  ب روال اعةث ت

 تد بح اثجبي من بح اثجبي تكان ايثت يء بحرث  محة تاثجبي صابت ا   ص .

تادددثجبي ترصمددد  مع دددا  يثبلددداي ما دددرر با وددد بألب تأصدددا   خ)دددرر ا هددد ب بحجددداي م ةدددث  يدددء  -4
 بحمغاي  بح )ات.

الا بحأثددال  بحرد   وددا يددء تاددثجبي تثدد ا مأثددال  تد   وددا ألمددة صددوغا  ددتب   يوهددا  ددرا صددو -5
 صال   تب  تثاشث مئب ترصم  بمتث ئح .

تاثجبي تث ا مأثال  ت هو  ا تجاوا حوى م   تاي  مأح بح ادثجبي  )درر ا تأهدا ألثدالبي  -6
تجاواش  خجثغء من ُ ماف  لث بحصاح  محة بح صمات تج  وا ا  ط ت ف بحكم ا بح جاودا 

 يء بحأثال  بحرد   وا.

ع ت  األدددا تدددد بح درثحددداي 106-104ش ص ص2009د" ألدددداش خدددد ا س"صددددا بحددد  
  د  تثبألاتهدا ألجدد  وجدا  ا ددابي تادثجبي بل رودال تددد ترأد جش حوددى م د  لود  تددد تثبألدا  بح )ددراا 
بح أثيدددء حمهددد ا بحرأمو دددء بح دددثبج يوا ددد ش ماإل دددايا محدددة تثبألدددا  تدرثحددداي ألجددد  طرامدددا تادددثجبي 

 بل روال تد ترأ ج   بحرء ترمرم يء:
حكراما بحأثال  بحرد   وا  خرمرم ئح  يء ان بح ر ما ا  بحد وا بحثألو)ا   د  تدرثحاي  -1

ان تكان  ب  ا  ت  ج   ت ر ما  تثطل    احودا تدد بحكم داي بحلبألد    ت جد  بحغ دا  
 يء بح والا. 

تدرثحدداي حكرامددا ودد بألب بإليامددايش حوددى   دد  ان تكددان بحثدد بألب ي وأهددا تر ا )ددا يدددء  -2
بح رددرراي صدداح ا محددة حدد  تددا ط يامدداي ت ر مددا حم اددثج ش  ل ت رابهدداش ط ددا تكددان ي وددا 

 اي  ت ب ب وود بحثد بألبش ت جد  ان تكدان بحثد بألب آلب  ئبتوداش ت جد  ب درر با "ي ودا تدا 
 ددثن" ا  " حددو  ت ددا  ددثن". ان تكددان بحثدد بألب طايوددا  ألمددة  ادد  بح ليددا تددد بحصددا  ا  

ش صدوالا بحثد بألب ومغدا م)دوصا بحد ثش ب رر با بم صدا  بحأردابألوا ألجد  صدوالا بحثد بألب
   هب يه ها.

تدرثحاي حكراما بإلياما بح  و ا حوى   د  ان   دان حم ادثج  ميامدا صد و ا  بحد  ش  -3
 خ دد  ت جددد  بحرددثبمط بحمغدددائ وددود بحأثدددال  بحرد   وددا  بإليامدددا بح دد و اش  ت جددد  يأدددب 
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د بإليامددا بح دد و ا تررماددا ألددد بح رددررايش   دد  تغووددث   ددا بإليامددا بح دد و ا وددو
 بحث بألب مصثخدا ألرابألوا ي ل بإلت ان.

ع محدة ان ا دئما بل رودال تدد ترأد ج ت دجف يدء تدد  ت)دراخاي 2005 خروث ساح   ألاج ش
تأثيودددا  هدددء بح اددديش  بحرا)دددوث ا  بحرأمودددبش  حدددب بح رددد دي  هددد ب  رأمدددن م هدددالبي بح أمدددا يدددء طرامدددا 

بحثدددد بألبع ي بمددددا حمصدددددتش  تددددد بح)ددددتب   تهددددالبي بحصاحدددد  يددددء بحدددددثب  .  خ دددد  ان تكددددان بح  اهايس
ع تدد بحصددت ط دبش  خدرا ح)دات ¸05بمي ب ال  دب  )ثا أل ج بحصددت بحد  د ب ردال ب بح  دا  ألددس

يائووا بح  ا  تد م  داج  )دثا بحد  د ب ردال ب بح  دا  تدد بحائدا بحأمودا تصث حدا تجد   )دثا بحد  د ب ردال ب 
د بحثد  هء ان   دان ألد ج بحصمثدا بحد  د  ررددال ن بح  دا  تدد بحائدا بحد  وا.  بح  دا  هدا ميامدا  الئدا ي د

ائ تجهددا يددء بحائددا بحأموددا ايددب ت ددد يددء بحائددا بحدد  وا.  خمرددم بح أددا وث بحرددء   دد  تثبألاتهددا حم  ددا  
ألمة ت اهاي ي بمدا حمصددت  تجهدا ال تكدان بحثد بألب ي دوث  يد ب يد ل بإلت دانش ان تكدان بح  اهداي 

ش ال تررمدددف بحثددد بألب يدددء الابحهددداش ان تكدددان بح  اهددداي تدددد بم صدددا  بحرددداألأا  ت حايدددا حددد ا بحصددددت
تر ا )دددا يدددء بح  رددداا تدددا مأ دددها بحدددثأحش ان   دددان ألددد ج بإليامددداي بح ددد و ا تاالألدددا ماحر)دددا ئ 
 ألرابألًوا ألمة طب بحث بألب ال   راا بل رثال ألمة يدثبي تأر   يء مياورها ألمدة يددثبي ا دثا ودجا  

 جبألً اش طبش اوً ب. بل رثالش ت ج  مأح بمحااظ بحراصا تةب
 هجدداك شدد ب آ ددث تددد تاددثجبي بل روددال تددد ترأدد ج  هددا ا ددئما بح ددابت  بحرصدد   بحرددء 
تأرثث ام)ط ا ابأل  حوى  رصمد   يداج ود  مود س أدا ا  لع ا  سصدابت اا  صد ع  ت)درر ا ا دئما 
بح دددابت  بحرصددد  يدددء يوددداس يددد ل  بحصددددت ألمدددة ت وودددل بحرأثخاددداي بح ددد و ا  بح دددداألن بحث)دددوصا 

 ح ااهوا بحأم وا. ب
ع محة ان تاثجبي بح ابت  بحرص  هء ب رثالبي 267ش ص2001 خروث سألمة  صات ش

شاألأا بل رر با  تر  د ألد ج تدد بحأثدالبي بحردثخثخدا سبح ادثجبيع  خا دا اتداا طدب ألثدال  تجهدا 
ودد  مود حايامدددا سصدد  اا  صددد ع ا  طم ددا س أدددا اا لع  بحصاحددد     ددا ألمدددة صدد ا ا   صددد  طدددب 

 ا ا ألدتا اتاا  أا ا  ل.ألثال  و
ع ت  األدددددددا تدددددددد بح درثحددددددداي حثجدددددددا  108ش ص 2009 خدددددددد ا سصددددددددا بحددددددد  د ألدددددددداش

تاددددددثجبي بح ددددددابت  بحرصدددددد  تجهددددددا: ان تردددددد ب بح اددددددثج  يكددددددث  ا ا ددددددوا  بحدددددد   ُت ددددددا( مصثخدددددددا 
ت ددددد ج   ب ددددد ا ل ت ر دددددب اعةدددددث تدددددد ميامدددددا. ت جددددد  بحأثدددددالبي بح جاودددددا يددددد ل بإلت دددددان. ألددددد ا 

تدددددد بحكرددددد  بح  ل دددددوا. تكدددددان ي ودددددا بحأثدددددالبي تر)دددددا خا يدددددء بحصدددددا    ددددددب بحأثدددددالبي تثاشدددددث 
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–تدثخًثدددددددا. ب دددددددرر با ألددددددد ج تر)دددددددا ئ تدثخثدددددددا تدددددددد بحأثدددددددالبي بح ددددددد و ا  بحأثدددددددالبي بحرالئدددددددا. 
 ت ج  ب رر با طم اي تةب "جبأل ا"ش " او ب"ش " تصمدا"ش" طب".

بل رثدال  ع ان بل رثدال   دوما يود   حمدرأماش من بحصاحد   أرثدث2005 خثا ساح  ألاج ش
تايًاا تأمو ًوا ي   ًب  خ)رثيا يو  بح أماتاي بح)امدا حه ب لو  تد  ث ل  تثتو  يدثبي بل رثال 

  يدا حأ   لثق تجها:
ح)دددددد   األهدددددا: يددددد ئب بحردددددداا بل رثدددددال ألمدددددة اعةددددددث تدددددد  ددددداي تددددددد  بح ادددددثجبي تثتوددددد  -1

ب ا دددددابي بح اددددددثجبيش ي ددددددد بمي دددددب تثتودددددد  بح اددددددثجبي لثدددددددا حمجددددداي بحابحدددددد   هدددددد ب  )دددددده
ألمدددددة بح أمدددددا تا دددددو  بحرأمو ددددداي  بحر ددددد و   طددددد ح  بح  ايلدددددا ألمدددددة بحرهودددددت بحأدمدددددء 

 حمصاح  اتجا  بل رثال.

تثتودددددد  بح اددددددثجبي ح)دددددد  صددددددأا رها حوددددددى  ددددددرا تثتودددددد  بح اددددددثجبي تددددددد بح)ددددددهب محددددددة  -2
 بح أ  ا  بحأ  .

تثتودددد  بح اددددثجبي ح)دددد  بح  ردددداا  هددددا تثتودددد  بح اددددثجبي يددددء ت)م)ددددب لثًدددددا حر)م)ددددب  -3
 بحرء تا تد   ها حمصاح  ا  بحأ   ا  بحرثتو  بحأرابألء. بح اج  بح لب وا

تثتو  بح اثجبي ح)  بح )راا بحأدمدء حودى  درا تثتود  بح ادثجبي ئبي بح )دراا بحابحد   -4
 تد بح أا ا حرلهث ط   األا  بح  .

 خأر   بحثاحةان يء بحث ى بح احء ألمة   ائيود حد رثال بحر  ومء تد  اي بل رودال 
 بحرصدد  تثتثدددا تاثجبته دددا لثًدددا حم  رددداا بح أثيدددء محددة بحج دددائي بح ر)م)دددب  تددد ترأددد ج  بح دددابت

 بحج ائي بحأرابألء  ت ا حا جلب ا اتث ئح  ألمة بمجب  بحر  ومء بمعاج  ء حمصدت.  خرا ئح  
 تد  د  مأل بج ب رثال ت  ومء بحُ َثيا محة ت  س تثيأوا بح   ع.

البي بحر  دددوموا تثيأودددا ع ان بل رثددد60-59ش ص ص2007 خا ددد  سألددداج    دددثش
بح  دد  هددء تمدد  بل رثددالبي بحرددء تهددرا مدودداس اجب  بحصدددت يددء  ددا  ت)ددراا بحددر  د بح صمددات 
تددد بمجب   تدد ا ت  ددد بحصاحدد  تددد ت  األددا بمهدد با بحرأمو وددا بح)ددماطوا بح ثتثصددا مأوجددا تددد 

 ب يود ب  د د بح)ماك  ت  ا تم  بل رثالبي وجا  ألمة ت  األا تد  ابتي بحدرأما بح  د ج  ت   د
 بح  راا بحرأمو ء حمصاح .
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ع ان تاددددثجبي بل رثددددالبي تثيأوددددا بح  دددد  294ش ص2001سألمددددة  صددددات ش خ ددددوف 
تر ول ما راا  تأاتب ت وولها من بحهد ا تدد تمد  بل رثدالبي حدو  ت   د  بحادث ق بحاثج دا ودود 

 بح صما ا. بحصدت  حكد ت     ت ا  صا  بح رأما محة ت)راا بلتدان حم أثيا ا  بح هال 
 حكدددددء   دددددان بل رثدددددال بحر  دددددومء يودددددً ب لوددددد  تدددددد تدددددابيث ت  األدددددا تدددددد بحر ددددداألم 
بح)دددددددو اترثخا تةدددددددب بح ددددددد ق  بحةثددددددداي  تأددددددداتدي بح دددددددأا ا  بحر وودددددددل حم ادددددددثجبي  هددددددد ب يدددددددء 
 دددددا   لثخدددددا بل دددددر اما حم ادددددثج .  هجدددددا لوددددد  تدددددد بحراثيدددددا بحث)دددددوصا ودددددود  لثخدددددا بل دددددر اما 

 مدواس.حم اثج   بحجلثخا بحردمو  ا ح

:  صمدن ألمدة هد   بحجلثخدا  لثخدا بح ليدا بح دودودا  بحردء  )درر تها القيـاس التقليديـة نظرية -1
بحثاحددى وهدد ا بح  ددا  ألمددة بح ليددا بح دودوددا حم ا دداص يددء ت ددا   ددماطء تأددود  ُخأثددث 

جليا بحرص   ±ألجها تد  د  بح أاجحا: بح ليا بح دودوا = جليا بح ا اص يء اجب  بحدواس 
 ع.84-83ش ص ص 2012حرال  ءش  أللي ح)دشساوا بح    ب

ع ان بحجلثخددا بحردمو  ددا تددداا ألمددة ال ددا ت)ددم اي 33ش ص2012 تدد طث س دداتوا شدد اتاش
 هددء ان: اجب  بحاددثج    ددد يوا دد ش اجب  بحاددثج هددا جبحددا حر األ دد ش تثدد ا بحاددث ق بحاثج دداش بحدودداس 

 بحلاهثئ بحكمة  ركان تد يواس حدودء  آ ث  ثيا محة بحرص .

تايدد  ألدد   تردد دي يددء تددد  ث بحصدددت لثدددا حجلثخددا بحدودداس بحردمو  ددا تجهددا تدد تث  حهدد ب 
جليا بحصاح  م اثجبي بل رثال  ت تث   األم بح اثج  مد ل  بحصدت بح )ر وثود  تد تث بحةثداي 
م ايددف بل رثددال.   هددثي بحجلثخددا بح   ةددا حدودداس جليددا بحصاحدد  يددء تأددل  تددد تدد توث ي لتدد  ا  

   األم بح اثج .

ـــةنظ -2 ـــرد   ري تأددد  هددد   بحجلثخدددا تدددد بحجلثخددداي بح)دددو اترثخا بح أاصدددث  بحردددء االســـتةالة للم 
بت دد ف ياألدد تها يددء بحرغمدد  ألمددة طةوددث تددد تردد دي بحدودداس بحردمو  ددا ش حوددى م هددا ت ددا   
   يا بحأديا وود ت)راا بح) ا بح دا ا  ب در اما بحصاحد  ألمدة تادثجبي بل رثدالس صددا 

 .ع53ش ص 2005بح  د ألداش 

ع ان  لثخدددا بح)ددد اي 126ش ص 2012 خددد طث ساودددا بح  ددد  بحردددال  ءش  ألدددلي ح)دددد ش 
بحكاتجددا س لثخددا بل ددر اما حم اددثج ع تددداا ألمدددة ت  األددا تددد بح )ددم اي تجهددا: بحرصدد  بح أودددالئ 
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حمدوددداس  ررمدددف مدددا ردا بحددد لياي ا  ا  دددان بل دددر اماش    دددد بح  دددا  ألمدددة تدددد  ثبي لودددث 
 ال.تر ول  حر األم تاثجبي بل رث

ع اهددا بحاددث ق وددود  لثخرددء 84ش ص 2011 حرددم ساتددود ُ ددمو انش  ليددا  اوددا ألددداش 
 بحدواس بحردمو  ا  بل ر اما حم اثج  ط ا يء بح     بحراحء:

 (1جدول )
 الفروق بني نظرييت القياس التقليدية واالستجابة للمفردة

 IRTتجابة للمفردة النظرية احلديثة/ نظرية االس CTTالنظرية التقليدية/ الكالسيكية 

سهولة املفردة تظهر يف ارتفاع عدد الطالب الذين جييبون 
 عليها إجابة صحيحة والعكس صحيح.

القدرة/ السمة الكامنة لدى املشاركني تظهر يف ارتفاع عدد 
 األفراد الذين جييبون على مفردة ما إجابة صحيحة

ال تفصل بني خصائص االختبار واخلصائص الكامنة لدى 
 فحوصنيامل

تفصل بني خصائص االختبار واخلصائص الكامنة 
للمفحوصني، أي أن الدرجة املرتفعة يف االختبار تعكس قدرة 

 مرتفعة، والعكس صحيح.

ثبات االختبار مرتبط بعدد مفردات االختبار، فكلما زاد 
 عدد املفردات زاد ثبات االختبار والعكس صحيح

الختبار، ولكن جبودة ثبات االختبار ال يرتبط بعدد مفردات ا
مفرداته، فقد يكون االختبار قصري ويتمتع بدرجة ثبات 

 عالية بسبب جودة مفرداته.
توزيع الدرجات يأخذ شكل التوزيع االعتدالي وهذا 

التوزيع مرتبط بعينة الطالب اليت ُطبق عليها االختبار 
 من حيث حجم العينة، أو نوعية الطالب.

اذج اليت تندرج حتتها التوزيع ال تفرتض هذه النظرية والنم
 االعتدالي لدرجات الطالب.

يعتمد تفسري نتائج االختبار على موقع درجة الطالب 
بالنسبة ملتوسط أداء اجلماعة. والدرجة ال تشري إىل 

 مستوى القدرة الواقعية للطالب وإمنا تشري إىل ترتيبه.

ة يعتمد تفسري نتائج االختبار على مميزات مشرتكة بني قدر
الطالب، وصعوبة املفردات، وبالتالي فإن تفسري الدرجة 

 يرجع إىل املفردة وليس إىل اجلماعة املرجعية.

نتائج االختبار غري قابلة للمقارنة من عينة إىل أخرى، 
 وال من صيغة اختبار إىل صيغة اختبار أخرى.

باإلمكان مقارنة نتائج اختبار لدى جمموعات خمتلفة من 
ضًا لدى أشكال خمتلفة من االختبارات بسبب املفحوصني، وأي

 عدم تغيري بارامرتات القدرة واملفردة.
ال تسمح بالتنبؤ بكيفية أداء املفحوصني على مفردات 

 االختبار.
 تسمح بالتنبؤ بكيفية أداء املفحوصني على مفردات االختبار

تفرتض هذه النظرية أن اخلطأ املعياري ثابت بالنسبة 
بق عليها االختبار واخلطأ املعياري للجماعة اليت ط

 ينطبق على كل الدرجات يف اجملتمع املعطى.

اخلطأ املعياري يكون لكل طالب بشكل منفرد ومستقل عن أفراد 
 العينة ولكل مستوى معني من القدرة.
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 خرثجدددء بحثاحةدددان تاهددداا "  دددائي  لثخدددا بل دددر اما حم ادددثج " بحردددء هدددء  لثخدددا بح)ددد اي 
مددة تأ ددوا  تصدداخث بل رثددالبي بحر  ددوموا تثيأوددا بح  دد   بحرددء تأرثددث ئبي بحكاتجددا  ت)دداأل  أل

اه وددا طثوددث  يددء تصدداخث بحددجلا بحرأمو وددا   لددثًب م هددا ترصمدد  ألجا ددا ياألدددا  جيددا ماحغددا يددء ت   دد  
بحكاا دداي بحرأمو وداش ط ددا ترصمد  ب ددررثبي  ابحجصايداي بح)دماطوا حم أددالا  بح هدالبي بحرددء تر د جه

جا ددثا يددء ت دد و ها  ب راددا  تاثجبتهددا  طدد ح  يددء ت موددب  تا)ددوث  راأل هدداش  ئحدد  ا دداحو  جيودددا  ت
حمرأثا ألمة تد بل صأا ا تاثجبتها  ي لتها ألمة بحر وول وود بميثبج بح ر  جود  لوث بح ر  جدود 

 تد بمه با بحرأمو وا بحرء   أف حدوا ها.
 وتقوم نظرية االستةالة للم رد  على عد  افتراضا  أهمها: 

اج ا بحثأ ش بح ج جء بح  ول  حم اثج ش بل ردد  بح ا دأء سب دردد  بحدوداسعش بحر دثل اح
 تد بح)ثألاش  يو ا  مء ألث ًا تا ًد حرم  بليرثب اي.

 أحادية البعد: -1
ان احاج دددا بحثأددد  تأجدددء ان طدددب تادددثجبي  (Cunningham, 1986,P.158)  ددد طث

ئحد  تدد بحر مودب بحأداتمة  خر د  ئحد  يدء ب رثدالبي  بل رثال حها  ا  بح اا ا  بح) ا بحكاتجا  خرا
بحدددد طا   ب رثددددالبي بل ددددرأ بج بمعدددداج  ءش  خردددد ب  يدددداج احاج ددددا بحثأدددد  تردددد ما طثوددددث  يددددء ب رثددددالبي 
بحر  ددوبش حوددى  ددرا ب ردددا  بح اددثجبي لثدددًا ح دد    بح ابصدداايش  تددد بمي ددب ان تكددان تثتثصددا تددا 

 & Yen) ش  (Lord & Stocking, 1990, P. 281)بح ليددا بحكموددا.  خددثا طددب تددد 

Edwardson, 1999, P. 236)  ان هد ب بليردثب  تدثدا ش ي ألدا بل رثدالبي تثجدء حدوداس  د ا
 بحددد  ش  ألمدددء  دددثوب بح ةدددا  ب رثدددال بحدددد ل  بحمالودددا ا  بل رثدددالبي بحراصدددا ماحاليدددا  بحدمدددا ترصمددد  ان 

 .Owidha, 2007,ppرثدال.  يد ا   دان حد ا بحصاحد  يد ل  ألمدة بحددثب   حايامدا ألمدة تادثجبي بل 

لثخددددا و  مدددا حصثخددددا بحر مودددب بحأددداتمء حد رثدددال احددداجئ بحثأددد ش  (Bejar)وجدددا  ألمدددة لاا"  ع(28-31
 ت)دددرج  هددد   بحصثخددددا محدددة تأددداتدي بللتثددددان بحثوجودددا حردددد  ثبي بحدددد ل  بحجات دددا تدددد بل رثددددالبي ئبي 

 .  د لثخدا بحر موب بحأاتمءبحرثطوثاي بح رأ ج حم  رااش  تثود اي موا ه   بحصثق أل
 المنحنيات المميزة للمفردات: -2

تارددث    ددائي بل ددر اما حم اددثج   يدداج جبحددا ت وددل   اصددا م ددب تاددثج   رردد  طددب تجهددا 
شدد ب تج جددء بحرددثيو  بحمالددالخر ء بلحر ددا  بحدد ئ  )دد ء "بح ج جددء بح  وددل حم اددثج "  شدد ب هدد ب 

يرها ماحرغوثبي يء بحر الي ميامدا تأوجدا يد ئب بح ج جء  ا   طواوا تغوث ت)راا بح) ا يء ألد
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عا ددف بح اددثج  تجاألوددا بح ليددا ط ددا يددء تاددثجبي بل روددال تددد ترأدد جش يدد ن بح ج جددء بح  وددل حم اددثج  
 أثدددث ألدددد "ب  ددد بل بحر دددا  بإليامدددا بح ددد و ا ألمدددة "ت)دددراا بح)ددد ا" س"صددددا بحددد  د" ألدددداش 

 ع.29ش ص 2005
ان بح ج جوداي بح  ودل  حم ادثج  هدء  (Yen & Edwardson, 1999, P. 236)  خد طث

ج ب  لخا وا ت ف ش ب بحأديا ودود بحر دا    داا بحصاحد  يدء بإليامدا ألمدة تادثج  تدا  بحدد ل  
بحرء تدو)ها ت  األا بح اثجبي بحرء  رر ب ألموها بل رثالش  خرا ئح  تدد  دد  جبحدا بل در اما 

ودل  حم ادثجبي تررد  شد ب بح ج جدء ان بح ج جوداي بح   (Baker, 2001, P.7) حم ادثج .  خ دوف
بحر  وأدددء سبحرثبع دددءع بحصثوأدددءش  خأرثدددث ت ةدددوًد يوددد ًب حمأديدددا ودددود بحر دددا  بإليامدددا بح ددد و ا 

  . ت)راخاي بحد ل  تا اي بحدواس
 االستقالل الموضعي: -3

ان  (Henson, 1999, P. 14) هددا بيرددثب  تددابالا ليرددثب  احاج ددا بحثأدد ش  خأثيدد  
 اددثجبي بل رثددال ت)ددردما ب ددرددًل مح دداألوًاش  هدد ب  أجددء ال تددتتث ب ددر اما ب ددر اماي بحصاحدد  ح

بحصاحددد  إلحددد ا تادددثجبي بل رثدددال ألمدددة ب دددر اور  حم ادددثجبي بم دددثا.   خددد طث س"صددددا بحددد  د" 
حمصاحددد  ألمدددة  بح دددابت ع ان بل دددردد  بح ا دددأء هدددا بحر دددا  بإليامدددا63ش ص2005ألدددداش 

اتي مياوردد  ألمددة ائ تاددثج  ا ددثا مال رثددال يددء حاحددا  ددثط تاددثج  ب رثالخددا   ددان ت)ددردًد ألددد  دد
عب تد بحدو ا بحرد  ثخا حد لت ش  بحدو ا بحرد  ثخا ح أا ا بح اثج   ح ح  ي ن بل ردد  بح ا أء 
 رددوث محددة ان تاددثجبي بل رثددال تكددان لوددث تثتثصدداش  ل  ددا  ثدد   هدد ب ترأال ددًا تددا احدد  تثدداجا 

ط  اه وا بلت)داق بحد ب مء حد رثدالبيش ائ طم دا طا دف جليداي  لثخا بحدواس بحكد و وا بحرء تت 
ان بيردثب   (Dawning, 2003, P. 741)بح ادثجبي تثتثصدا البج تثداي هد   بحد لياي.  خد طث 

بل رددحوا  أجء وث)الا ان محد ا بح ادثجبي ل   دان حهدا تد توث ألمدة بحر احودا  صدا  بحصددت 
  ثا.محة بإلياما بح  و ا يء  ا  بح اثجبي بم

تجا دددثا ع محدددة ان تر ددددن ب دددرددحوا بحدوددداس هددد   ألجددد تا 441ش ص1988اتوجدددا طدددا اش س تردددوث 
بح اثجبي بح  ا ا حد رثال  بحج ائيش  ه ب  أر   ألمة ص ق بح اثجبي يء يوداس بحدد ل  تا داي 
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محدة تد تدا بميدثبج بحد  د   وثدان  ماإل دايا بحدواسش  يء ص ق ت ليها ألمة تدواس هد   بحدد ل .
 مة تاثجبي بل رثال حمج ائيش  ه ب  أر   ألمة ص ق ب ر اماي هتل  بميثبج.أل

 تددا هدد ب  رثددود ان بل ددردد  بحاصدداء ُ أدد  بيرثب ددًا ل  ددا   ددأ  ت دددد  يددء طةوددث تددد 
بل رثدالبي   راصدا بل رثدالبي بحأدمودا.  لدثًب حردد ب ب هد ب بليردثب  تدا بيردثب  احاج دا بحثأدد ش 

بيرددثب  بل ددردد  مئ ت  األددا تددد بحثوا دداي بل رثالخددا ما ددرر با    ددد بحر دددن تددا تد تددا 
 ع.64ش ص 2005ا احو  بحر موب بحأاتمء س"صدا بح  د" ألداش 

 التحرر من السرعة:  -4
احدد  بليرثب دداي بحرددء ترددرثك يوهددا ي وددا   ددائي بح)دد اي بحكاتجددا بحردداألأا بل ددرر باش 

 دددثألا بمجب  يدددء  ل ألمدددة اجبألددد  يوددد ش  تدددداس خد ددد  وهدددا تددد ا بألر ددداج جليدددا بحادددثج يدددء بل رثدددا
بل رثال ألداج  وج)دثا بميدثبج بحد  د حدا   دماب ا  حدا   وثداب ألدد آ دث تادثج  يدء بل رثدال سيدال ق 

 ع.614ش ص 1990ألث  بحارااش 
 لثخددا بل ددر اما ان   (Hambleton & Swaminathan, 1989,P. 30) خد طث

ًب يددء بإليامددا ألددد تاددثجبي بل رثددال م أجددء ان حم اددثج   تارددث  ان ألاتددب بح)ددثألا ل  مأدد  ج ل 
م اداق بحصدددت يددء ميامددا تادثجبي بل رثددال  ثيددا محددة ب راددا  ي لبتد ش  حددو  محددة تدد توث ألاتددب 
بح)ثألا ألمة ب ر اماتهاش  خ  د تد  ث تا مئب طان ألاتب بح)دثألا يد  حأد  ج لًب يدء بإليامداش ألدد 

اما ألد ي وا تادثجبي بل رثدال بحد ئ ايدثا لثخن تأثيا أل ج بحصدت بح  د حا  ر  جاب تد بإلي
ألمددوها  ألجدد تا تكددان بح)ددثألا احدد  بحأابتددب بح ددتتث  يددء بمجب  ألمددة بل رثددالش يدد ن هجدداك يدد لتود 
تددتتثبن يددء هدد ب بمجب   ه ددا بحددد ل  بحرددء  دو)ددها بل رثددالش  بحددد ل  بحراصددا ح)ددثألا بمجب ش  هدد ب 

 .ب رهاك ليرثب  احاج ا بحثأ 
   دد ت دوددن هد ب بليردثب  م ألصددا  بحصددت بحايددف بحكدايء حايامددا   دد  خدثا بحثاحةدان ا

ألمددة تاددثجبي بل رثددال  ئحدد  ح ددثط ألاتددب بح)ددثألا  طدد ح  بحرغمدد  ألمددة ألج ددث بحرر ددود ألمددة 
بح اثجبي بحرء حا  )رصوأاب بحاصا  محوها. ط ا    د تد  ث بح  ل بحد ئ  مأثد  ألاتدب بح)دثألا يدء 

بحددد  د يردددماب يدددء بل رهدددا  تدددد ميامدددا ي ودددا تادددثجبي بإليامدددا ألدددد لثخدددن ح دددث ألددد ج بحصددددت 
 بل رثال بح ئ ايثا ألموها. 
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 هجاك   ائي تررماا حجلثخا بل ر اما حم اثج   بحرء تأر   مر ب ا ا ء ألمدة بحثوا داي 
ع بحرء تأجة س  ااش يربع ألمة بحرثتو   ت جف ه   بحج ائي محة تدتا 0ش 1تجاألوا بل ر اما س

اجئ بحثددالبترثش    ددائي تجدداألء بحثددالبترثش    ددائي تدتددء بحثددالبترث حرددد  ث ا ددابي هددء:   ددائي احدد
 مالبترثبي بح اثجبي  خ  د تا و  ئح  يو ا  مء:

 One Parameter Logistic Model (Rashالنمـو ا أاـادا البـارامتر )نمـو ا را ( -1

model) 
ا حم اثج ش  خأرثث ها اح   اشهث بحج ائي بحثخا وا بلحر احوا بح ثتثصا وجلثخا بل ر ام

ان بح)دد ا بح دا ددا احاج ددا بحثأدد   حدددن هدد ب بحج ددائي  ردداألي تث ددوا يددء ت ددا  ت دوددن تا دداألوا 
ان  (Pei-Huachen,2005,p.10).  خددددددددددد طث (McCamy,2002,p.4)بحدوددددددددددداس بح)دددددددددددماطء 

َمدددا  سمددالبترثع  بحدد  هددا صدددأا ا بح اددثج   تايأهددا ماحج)ددثا ح دددأا ا    ددائي "لب "  ثطددل ألمددة َتأ 
بح ادددثجبيش ط دددا  اردددث  ئبك بحج دددائي ت)دددا ا ي ودددا تادددثجبي بل رثدددال يدددء بحر وودددل ودددود ي ودددا 

 ت)راخاي بحد ل  بح ثبج يوا ها  ان بحصاح  ل  م   محة بحرر ود. 
   Two Parameter Logistic Model (2PL)النمو ا ثنائي البارامتر -2

َمدددددا  ع   رددددداا ألمدددددة ان بحج دددددائي تجددددداألء بحثدددددالبترث سبحَ أ   (Lee,2007,pp7-8) ارددددث  
ود ه ا صأا ا بح اثج  ش  ت وول بح اثج ش ط ا ان بحصاح  ل  م د  بحدة بحرر دود تةدب   دائي  َم   َتأ 
َما  م   اعةث تدأل ا حأجابن بحث ى بح احء.  "ووث ثاا".   اا  رثجء بحثاحةان بحج ائي تجاألء بحَ أ 

  Three Parameter Logistic Model (3PL)النمو ا ثالثي البارامتر -3
َمددا  ع بتردد بج حمج ددائي ان محددة  (Lee,2007,p.10) رددوث  بحج ددائي تدتددء بحثددالبترث سبحَ أ 

َما  عش حوى    د م ايا مالبترث تاحدى هدا تأاتدب بحرر دود محدة  بحمالالخر ة تجاألء بحثالبترث سبحَ أ 
ود صأا ا بح اثج  ش  ت وول بح اثج .  خثئ سصدا بح  د ألدا ش َم   ع اه وا 213 ش ص2001َتأ 

م دددايا مدددالبترث بحرر دددود يدددء بلألرثدددال حودددى من مأدددح تادددثجبي بل رثدددال ت)ددد   احوا دددا ح يدددثبج 
تجرا ء بحد ل  تد بإلياما بح  و ا ألموها تد  د  بحرر ود   دام م يدء بل رثدالبي ئبي 

 بل روال تد ترأ ج. 
ث  م دددد  يددددء  ددددا    احردددداحء البج بلهر دددداا وجلثخددددا بل ددددر اما حم اددددثج  يددددء بآل  ددددا بم ودددد

تأاتدددب  -  ائيهدددا بح ررمادددا بحردددء تأر ددد  ألمدددة يددد ل  بحصاحددد   َتَأددداحما  بح ادددثجبي ستأاتدددب بحرر دددود
َمدا  تةدب   دائي  -بحر وول َما  ا  بحج دائي تجاألودا بحَ أ  تأاتب بح أا اع تجها   ائي لب  احاجئ بحَ أ 

َما  تةب   ائي هاتثموران ووث ثاا  بح ا ا اا مالبترث بحر وول محة صأا ا بح اثج  ا  تدت وا بحَ أ 
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تأاتددب بح ددأا اع  ددرا تدد لخي  -تأاتددب بحر ووددل - ب ددرر با بحثددالبترثبي بحةدتددا ستأاتددب بحرر ددود
بح اثجبي تا وجا  وجاك بم دئما بحردء  )دأة بحدداأل ان ألمدة  لدا بحردداخا حدتر ا داي محدة تأ و هدا 

 ا يء طايا يصاألاي بحرأموا.يء بل رثالبي بحر  وموا ماح ثبحب بح لب وا بح ررما

ئحدد   تدد توث  ثددالورثتودد  بح اددثجبي يددء بل ر  ردر ب هدد ب بح ددل  ألمددة بحث ددا  ئبي بح ددما
 ألمة بمجب  بمعاج  ء  بحر األم بح)و اترثخا حد رثال  تاثجبت  ط ا  مة:

ل رودال تدد ترأد ج ع ألد ت توث تثتو  تاثجبي ب رثال ب2017عرف م ى  جا  ألثاوجا س
لثدددا حأدد ج  صددابي بح ددب ألمددة بحر دداألم بح)ددو اترثخا حد رثددال  تاثجبتدد   اجب  بحصدددت ألمودد  
 يدددا حمجلثخددا بحردمو  ددا يددة بحدودداس.  تددا وجددا  ب رثددال ت  ددومء حصدددت بح ددف بحرا ددا بم ا ددء 

ا تدددد ع لاحًثدددا  لاحثددد1798ح ددداج  بحثخا دددواي يدددء  حددد   بم ددد  بحج)دددثوا.  تكا دددف بحأوجدددا تدددد س
ع تاددثج  تدددد  دداي بل رثددال تدددد 64لدددت بح ددف بحرا ددا بم ا دددء. ط ددا تكددان بل رثدددال تددد س

ترأ ج  حكب تاثج  ال أا و بألب  تا تاالخا بح اثجبي يء تدتدا   دائي تررمادا ست داأل ئش تجداالحءش 
ألرددابألءع.  ا هددثي بحجردداألي ا دد  تايدد  يددث ق جبحددا مح دداألوا وددود بحج ددائي بحةدتددا يددء تأدداتدي 

وددل حم اددثج .  حكجدد  ل تايدد  يددث ق جبحددا مح دداألوا وددود بحج ددائي بحةدتددا يددء تأدداتدي بح دد ق بحر و
 بحةثدداي حد رثددال ط ددبش ط ددا ا دد  ل تايدد  يددث ق جبحددا مح دداألوا وددود بحج ددائي بحةدتددا يددء ترا ددط 

 اجب  بحصدت.
ب رثال  يدثبيستاثجبيعث تثتو  تمحة بحرأثا ألمة اع 2015 اح   مو ان سه ا م ى   

 يدددا حجلثخدددا  ومء ألمددة تأددداتدي ت ووددل  صددأا ا بحاددددثبيش  ألمددة صدد ق  تثددداي بل رثددالت  دد
يدددء تددددثل  تادددثج  ع30سش  حر دودددن اهددد با بحث دددى تدددا مألددد بج ب رثدددال ت دددان تددددبحدوددداس بحردمو  دددا 

ألمددة بحج دا بآلتدء: ب رثددال  تاثجبتد ياتأدا تثدداكش  لتثدف يدء بحردداخا بحرث دائ حصمثدا بحث دداحالخاس 
 يددن ت ددجوف ومدداا ح هدد با ستدد طثش  بح اددثج ح)دد  ت)ددراا بحهدد ا بحدد ئ تدو)دد  تثتثددا  تاثجبتدد 

تثتثددا  تاثجبتدد تثتثددا ح)دد  ت)م)ددب بح  رددااش  ب رثددال  تاثجبتدد عش  ب رثددال ش..تصثوددن شب ددروأات
. لثدف ا  ان بل رثال بحةدتا ألمة ألوجا ت ا ا بح اثجبيا ح)  يوا تأاتدي صأا ا ت األ  ً 

جحف بحجراألي ألمة تا  مء: .   احا ب بم  مد يء بح دثل بح لب ء لاح  تد بح ) موع 300تد س
بل رثدددال  تادددثجبي )ددداووا ح أددداتدي صدددأا ا ي بحل تايددد  يدددث ق جبحدددا مح ددداألوا يدددء بح را دددصا

ا ودددود بح را دددصاي بح )ددداووا  تايددد  يدددث ق جبحدددا مح ددداألوً تاثجبتددد . تأدددلا ل دددردا   دددط تثتوددد  
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 تاثجبتدد ح دداح  بل رثددال بحدد ئ لتثددف  بح اددثجبيتودد  تأددلا حج ددائي تث  بح اددثجبيح أدداتدي ت ووددل 
ا وددددود تأددداتدي تثددداي  صدددد ق ا ح)ددد  يددددوا بح دددأا اش  ل تايددد  يددددث ق جبحدددا مح ددداألوً ت ددداأل  ً 

 تاثجبت .بل رثال تألا حج ائي تثتو  
ألمددة   ت)ددراا بحدمددن  رثددالبل تاددثجبيتثتودد  ع اتددث 2015 جلس م ددى يثخددا  ت  دداج س

تدا ع لاحثدا تدد ياتأدا اا بحددثئش   454تكا ف بحأوجا تددسبحث ى ش  حر دون اه با اجب  بحصدت
 ها ا بحا ب بح لب ء يء تاج  ت  ب محة ألمدا بحدجا  تدد  داي بل رودال تدد ترأد ج مأل بج ب رثال 

 أل ب  ف   ائي تررماا تا تثتو  تادثجبتها ألمدة ح)د  جليدا بح دأا ا  تاثج  ع60ست ان تد
  ردداا بح أثيددء ست)م)ددمءش أل )ددءش ألرددابألءع. ست دداأل ئش تجدداالحءش ألرددابألءعش  ألمددة ح)دد  بح

  ا دددرر با بم ددداحو  بإلح ددداألوا ا ددداثي بحجرددداألي ألدددد ا ددد  ل تايددد  يدددث ق جبحدددا مح ددداألوا ودددود 
بحج ددددائي بحةدتددددا ح)دددد  جليددددا بح ددددأا ا يددددء ترا ددددط اجب  بحصاحثددددايش  حكجدددد  تايدددد  يددددث ق جبحددددا 

  بحصاحثداي.  طدان اي دب مح األوا وود بحج دائي بحةدتدا ح)د  بح  رداا بح أثيدء يدء ترا دط اجب
اجب  حمصاحثاي ألمة بحج ائيود بحثبما  بحرات  ست)م)مءش أل )ءع  اصدأ  بحج دائي هدا بحج دائي 

 بحأرابألء.
ع و لب دددا اتدددث تثتوددد  يددددثبي بل رثدددال ألمدددة جيدددا تأددداحا 2015 بهر دددف هجدددا  بحرثشدددا س

ع لاحًثددا 1600د سبحادددثبي  يدد لبي بليددثبج  بحر دداألم بح)ددو اترثخا حد رثددالش  تكا ددف بحأوجددا تدد
ع ت ل دا تدد تد بلس بح ثحمدا بحةا اخدا 35ع لاح ا حكب   دائي تاالألدا ألمدة س800 لاحثا وابيا س

 تا تصثون ب رثال ت  دومء تدد  داي بل رودال تدد ترأد ج يدء تداج  بحاولخدا  ألمدة لددت بح دف 
ثدال   دائي بحأاشث يء  ح تء بحكهث ا  بح)اعجا  بحكهث ا  بح ر ثطا  تا مأل بج   ائيود تد بل ر

(A)  يودد  تددا تثتودد  بحادددثبي تددد بح)ددهب محددة بح ددأ ش    ددائي  (B) يودد  تثتودد  بحادددثبي تددد 
َما   ت موب بحثوا اي  ا هثي بحجراألي  بح أ  محة بح)هب   ا رر با بحج ائي بحمايو)رء تدتء بحَ أ 

  يددثبي ا   ل تاي  يث ق جبحا مح داألوا يدء بحر داألم بح)دو اترثخا حد رثدال تثيدا محدة تثتود
 .(A,B)بل رثال لثدا حمج ائي 

 لب ا بحرثتو  بمي ب ح اثجبي بل رثال لثًدا ح أاتدي ع و2013 بهرا ا  د بح  اي س
بحر وول  بح أا ا حم اثج  حم  ا  ألمة اي ب اجب  حمصدت يدء بل رثدالبي بحر  دوموا  اي دب 

كو وا  حم ف بحأاشث ت دان تدد بحر األم بح)و اترثخا حد رثال.  تا مأل بج ب رثال يء تاج  بح
ع تاثج  تد  اي بل روال تد ترأد ج تدد ال دا ود بألب  صد ا   )دا   دائي مأد  تصثودد  ألمدة 60س
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ع لاحددد  تدددد لددددت بح دددف بحرا دددا  تدددا 400ألوجدددا ب دددرصدألوا  تكا دددف بحأوجدددا بحجهاألودددا تدددد س
بحجرداألي ألدد  ب رر ا ت مودب بحرثدا د بمحداجئ حا دم جلحدا بحادث ق ودود بحج دائي بحر )دا  ب داثي

  ياج يث ق جبحا مح األًوا وود بحج ائي بحر )ا يء اجب  بحصدت.
محددة تأثيددا تدد توث تثتودد  بح اددثجبي  Duncan& Mummery (2013) هدد ا م ددى 

ع تد بحصدت 1243ألمة طاا   بحجران بحثخا ة يء بح  ر أاي بل رثبحوا  تكا ف بحأوجا تد س
ثوان ألددد بحجرددان بحثخا ددء مصددثخدرود تررمارددود يدددء بح مر دددود ودد  ل  بلت ددالي  تددا تددد  ا ب ددر

تثتو  تاثجبت    ا رر با تأاتب بللتثان ا اثي بحجراألي ألد  ياج ألديا وود تثتو  بح اثج  يء 
 ب رثوان بحجران بحث  ء  بحجران بح ا  داا م  بحصاح .

ورصثوددن   ددائيود ب رثددال يددء تدداج  بحثخا ددواي  Kennedy &Butter(2013) يدداا 
ع لاحًثدددا م اتأدددا ودددثب ن بمتثخ ودددا  تدددا تثتوددد  بح ادددثجبي تدددد بح)دددهب محدددة بح ددددأ  594ألمدددة س

سبحج ددائي بم  عش  تثتوثهددا تددث  ا ددثا تددد بح ددأ  محددة بح)ددهب سبحج ددائي بحةددا ءع.  يدد  ا هددثي 
 بحجراألي ان تثتو  بح اثجبي حا  تتث ألمة اجب  بحصدت يء تاج  بحثخا واي.

تاثجبي بل رثال ح)  صأا رها ألمة بحدمدن  ت توث تثتو   Chen(2012) تجا   م ى
ع لاحثددا  لاحثددا تددد لدددت بح اتأددا  لثددن ب رثددال 250 بمجب  بمعدداج  ء  تكا ددف بحأوجددا تددد س

ت  ومء يء بح أثيا بحةدايوا  تدواس آ ث حمدمن  تا ي)وا بحصددت محدة تدد  ت  األداي ح)د  
 رثدال ح)د  بح دأا ا س تددد ت)دراا بحدمدن س تثتادا  ترا ددط  تدجراحع  تدا تثتود  تاددثجبي بل

بح دددأ  محدددة بح)دددهبع   ا دددرر با ب رثدددال سيع ا ددداثي بحجرددداألي ألدددد  يددداج تددد توث جب  مح ددداألوا 
حرثتو  بح اثجبي ألمة بمجب  بمعاج  ء ح ا تثتاأء  ترا دصء بحدمدن.  حكدد ل  ايد  تد توث جب  

 مح األوا حرثتو  بح اثجبي ألمة بمجب  بمعاج  ء ح ا تجرا ء بحدمن.
بح دال دددا ودددود بحر ددداألم بح)دددو اترثخا ل رثدددال  ع محدددة2012 ددد ئ اودددا يدددثبج سح هددد ا

بل روال تد ترأ ج  ب رثال بحرك وب يء  ا   لثخا بل در اما حم ادثج   حر دودن لدث  بح لب دا 
بلوردد بألء احدد ه ا ب روددال تددد  حم ددف بح)دداجس تاددثج  ع30ستددا مألدد بج ب رثددالخد يددء تدداج  بحأمدداا 

  ا دددرر با   دددائي لب  تدددا تددد لخي ع 30د سك ودددب  طده دددا ت دددان تدددترأددد ج  بآل دددث تدددد  ددداي بحر
 لاحثدددا  بح  دددا  ألمدددة  الاحًثددد ع67 تأدددا ث  تادددثجبي طدددد بل رثدددالخد ألمدددة ألوجدددا ت ا دددا تدددد س

ع تادددثجبي تدددد 6تدددد  ثبي بح دددأا ا تدددد ل  واحددد   بحمايودددف  طرددداف  رددداألي بح لب دددا ألدددد حددد ا س
ي تثداي تدد  ثبي بح دأا ا حم ادثجبي  بميدثبج ب رثال بل روال تد ترأد ج  اشدالي محدة ان تأداتد

 تأاتدي تثاي ب رثال بل روال تد ترأ ج.   تد  ايبيء ب رثال بحرك وب 
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 تثتودد  مألدداج  تددا مدداحجا ش بحةدددا تدودداس يودد  ع م ةًددا ب ددرر ا2011ح)ددان بحأ ددثئس  يدد  ايددثا 
بح ادددثج ش  ت وودددل أاتدددبت ح)ددد  تجاالحًودددا بح ادددثجبي تثتوددد : هدددء بم حدددة بحةدتدددا لثبألدددنش مددد ل ا تاثجبتددد 
 بح ادددثجبي تثتوددد   هدددا بحثبمددداش بحرثتوددد  محدددة م دددايا بح ادددثج ش صددد ق بح ادددثج ش  تأاتدددب تثددداي  تأاتدددب
 ال ددا ت  األدداي محددة تد)ددو ها تددد لدددت بح اتأددا  تددا ع لاحًثددا264 تكا ددف بحأوجددا تددد س. ألرددابألًوا
 عدب  تمددة بحصددتش تدد ألوجدا ألمدة بح دوداس ألدث  يدء بح ركدثل  بحدوا داي ت د وا بحثاحى  ب رر ا
  ا دددرر با بم ددداحو   م دددثا  ت  األدددا تدددد تررمدددف ورثتوددد   حكدددد حم دوددداس بمل أدددا بم  دددان لاحددد 

تثاتهدداش  تتشددثبي ألمددة بألر دداًجب بح اددثجبي تثتودد  ا ددمات تادداق  محددة بحث ددى  ردداألي بإلح دداألوا اشددالي
 ألمددة تددد ا يدد  ودد بحرثت هدد ب ان محددة ماإل ددايا حم دودداس تثدداي تأاتددب األمددة بحرثتودد  هدد ب األصددء حوددى
 . ا)ها حمادثبي بح)و اترثخا بحر األم ترا صاي ت )ود يء بم ثا  بحصثق 

 جليدددا ح)ددد  بل رثدددال تادددثجبي تثتوددد  تددد توث تددد اع 2010س لت دددان لت دددان  جلس
 بح ثحمدددا لددددت تدددد بحةدددا ائ  بحةدددا ء ماح دددف  لاحثدددا لاحًثددداع 133س ت  دددوب ألمدددة صدددأا رهاش

 ألمدة بح  دا  وهد ا بح دودودا بحد  ب  ت رداا   تدا ت مودب اشبح جايو يء بحثخا واي ح اج  بحةا اخا
 ح)ات  تا ترأ جش تد بل روال   ط تد تاثج ع 23س ألمة   رائ  ب رثال يء بحثخا وا بح ااهوا
 اي)ددددااش تدتددددا محددددة بل رثددددال  ي)ددددا تاددددثج ش حكددددب بح ددددأا ا  تأدددداتدي بل رثددددال  تثدددداي صدددد ق

 جحددفع. ألرددابألء تجدداالحءش ت دداأل ئش ستثتودد  رثددالحد  بحةدتددا مامشدد ا  ا ددئمرها لتثددف ب رثددالبي
 ألوجددا ايددثبج جليدداي ترا ددصاي وددود مح دداألوا جلحددا ئبي يددث ق  تايدد  ل ا دد  بحث ددى ألمددة  ردداألي
 جليدداي ترا دط ودود مح دداألوا جلحدا ئبي يدث ق  تايدد  حد رثدالش  ل بحةدتدا بمشدد ا  يدء بحث دى

 ماحج)ددثا بح )دداووا بح را ددصاي مددةاأل  ان بإل ددا ش بحصاحثدداي جليدداي ترا ددط ا  بحدد طال بحصدددت
 .بحر األ ئع سبحرثتو  بح)هما مام ئما  ث ا بح ئ بحرثتو  عان حد رثال بحةدتا ح ش ا 

 تاددثجبي تثتودد  لددثق  اهددا ألمددة بحرأددثا وهدد ا جلب دداع 2010س ألدد  ان بحم وددا ء  ايددثا 
 ا اش بح ددددأ بح)دددهاحا  ت)دددراا  حم ادددثجبي بح لب دددء بح ددددثل ت رددداا  ت)م)دددب حودددى تدددد بل رثدددال
 هد ا  حر دودن  بحةثدايش بح  ق حوى تد بل رثال ح اثجبي بمي ب بحرثتو    ط ألد  بحكرف
 بحثخا ددواي تدددثل تددد  بحةدا ء بم   بحثدداوود يددء بحثد بألب ترأدد ج ت  ددومء ب رثدال وجددا  تددا بح لب دا

 ئحد  ألمدة   جدا   بح  د جبيش  بحصثوأودا يدء  حد   بح  دااياي بحأمداا ي)دا بحةا ائ  حم ف بحةا ء
 بح اددثجبي تثتودد  ع تاددثج   تددا25تددد س تجهددا عددب  ا)دد   خركددان  حد رثددال   ددائي   )ددا  وجددا  تددا

 تثتوددد  تدددا   بحةدددا ءش بح)دددهبش محدددة بح دددأ  تدددد بح ادددثجبي تثتوددد  تدددا بم  : بحرددداحء بحج دددا ألمدددة



  د. حممد مصطفى عليوة               هامن أمحد سامل،د. 
 

 80 

 تثتودد  تددا  بحثبمددا بح  رددااش ألددث  ت)م)ددب  بحةاحددىش ح)دد  بح ددأ ش محددة بح)ددهب تددد بح اددثجبي
 بحج دائي تصثودن .  تداعجبألثًخاسترثاجلً  تثتوًثا بح اثجبي تثتو  تا  بحرات  ألرابألًواش تثتوثا بح اثجبي

 بحجرداألي جحدف. بح  ثتدا ت ا م   جا بحةا ائ  بحةا ء بح ف لدت تد ع لاح 600بحر )ا ألمة س
 تثتوددد  ل دددردا تأدددلا  بحةثددداي تأددداتدي يدددوا ودددود مح ددداألوا جلحدددا ئبي يدددث ق  تايددد  ا ددد  ألمدددة

 بح)ددهب تددد  بحرثتودد  بح  ردداا  ألددث  ت)م)ددب ح)دد  بحرثتودد س بحج ددائيود وددود لبل رثددا تاددثجبي
 جبحدا يدث ق  تايد  ا د  ع دا بح  ردااش ألدث  ت)م)دب ح)د  بحرثتود    دائي ح داح ع بح أ  محة

 تدددد بح دددأ ش  بحرثتوددد  محدددة بح)دددهب تدددد بحرثتوددد س حمج دددائيود بحةثددداي تأددداتدي ودددود مح ددداألًوا
 جلحدا ئبي يدث ق  تايد   ل بح)دهب محدة بح دأ  تدد  بحرثتود   دائي ح اح ع بح)هب محة بح أ 
 .بحر )ا بحج ائي وود بل رثال ص ق تأاتدي يوا وود مح األوا

 ت  ددوب ألمددة بح اددثجبي تثتودد  و لب ددا اتددث Doerner& Calhoun(2009)  بهددرا
ع تاددثج  تددد  دداي بل روددال 75 تددا تصثوددن تددد    دائي تددد ب رثددال  هدداألء  ركددان تدد س بحصددتش

 تددا تثتودد  بح اددثجبي لثدددا  .بلير دداج تدددثل يددء ع لاحًثددا تددد بح مر دددود1296ألمددة س تددد ترأدد ج
 جلحددددا ئبي  يدددداج يددددث ق  بحجردددداألي  ا هددددثي حم  ردددداا بح أثيددددء ست دددداأل ئش تجدددداالحءش ألرددددابألًواعش

 بحدد لياي األمددة عا ددف يددد . بح اددثجبي حرثتودد  تثيددا بل رثددال بحصدددت يددء جليدداي يددء مح دداألوا
 ب رثدالها   دائي عدان بحصدت بح  د ل رااج   روث ت ا بحةاحىش تا ةا ءبح تا بم   بحج ائي ألمة
 .  بحةاحى بحةا ء بحج ائيود ألمة ُايثئ  بح  د ايثب ها تد اعةث بم   بحج ائي ها

حر داألم تجا حف بحث ا  بح)امدا جلب ا ت توث تثتو  يددثبي بل رثدال بحر  دومء ألمدة ب
بح)و اترثخا حد رثال  يدثبت  ماإل ايا محدة بحرد توث ألمدة بحر  دوب بح لب دء حد ا ألوجداي تررمادا 

عش ا  لمثددا بح ثحمددا بإلأل بج ددا تةددب 2012عصمثددا بح ثحمددا بلور بألوددا تةددب م ددى ح دد ا اوددايثجس
ع ا  2010ع ا  لمثددا بح ثحمددا بحةا اخددا تةددب م ددى لت ددان لت ددانس2017م ددى  ددجا  ألثاوجدداس

 تجها تدد ب درر ا بحجلثخدا بحردمو  دا  Doerner& Calhoun(2009)بح اتأا تةب م ى  لمثا
ا   لثخدددا بل دددر اما حم ادددثج  ألمدددة بل رثدددال بحر  دددومء تثيأدددة بح أودددال.   ا دددرر با بم ددداحو  
بإلح األوا تةب ب رثالسيع  ت موب بحرثا د ي     اي  بحكةوث تد بحجراألي تجها: تا تاصب محو  طب 

 عش2010 لت دان لت دانس Duncan& Mummery (2013)عش  2017اوجداس دجا  ألث تدد
 Doerner& Calhoun(2009)   Barnett et al (2007)  يداج تد توث جب  مح داألوا محدة 



2018  (8ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 81 

حج ددددائي تثتودددد  تاددددثجبي بل رثددددال ألمددددة بمجب  بمعدددداج  ء  بحر دددداألم بح)ددددو اترثخا حد رثددددالش 
ع تدد ا د  ل 2015 احد   دمو انسش   Kennedy &Butter(2013) تاصب محو  م دى طدب تدد 

تددد توث جب  مح ددداألوا حج دددائي تثتوددد  يددددثبي بل رثدددال ألمدددة بمجب  بمعددداج  ء  بحر ددداألم  ايددد  
 بح)و اترثخا حد رثال.

ت  األددا تددد بحث ددا  مت دد  ان هجدداك  بح)ددامدا بحث ددا   بح لب دداي ألمددة بللدددي مأدد 
ألر دداج ألمددة مال اددثجبي بل رثددالبيش بحرثتودد  بمي ددب  بمعةددث ياألموددا حم ةددف بميجثوددا  بحأث وددا 

ة حدددم   ا  تدددد بح دددأ دهب محدددة بح أددددت وولهدددا ا  لثًددددا حم  رددداا تدددد بح)ددد  ا ااتب صدددأا رهدتأددد
دت يددء بل رثددالبي بحر  ددومواش دح)ددهب ا  ألرددابألًواش  ئحدد  حم  ددا  ألمددة اي ددب اجب  ألجدد  بحصددب

لا ددددش  حكدد تأ تاثجبتد حد رثدال  رثخادو اتددبح)ب بحر داألم دح  دا  ألمدة اي دماإل دايا محدة ب
ثخا بحردمو  ددا  يددء ت موددب بل رثددالبيش  بحرددء تددد ا يدد  بحجددد  دبحجلددتايددد  ب ددرر تف  ا دددد   بحث دهدد

ما ردا ألوجدا  ح اثجبي بل رثال بحر وول  بح)هاحا بح ايها حها ب ردا يوا تأاتدي بح أا ا 
  .تثيأودددا بح أودددال مواب رثدددالبي ت  دددو فب دددرر تتددددألا بحث دددا  بح)دددامدا ش طددد ح  بح ا اصدددود

تادددثجبي  تثتوددد  مصثخددددا بمجب  بمعددداج  ء ودددث ط بهر دددف بحردددء بحأث ودددا بح لب ددداي  ددد ل  حددداحيع دددا 
ح لب ددا تدد توث تثتودد  تاددثجبي  بحث ددى هدد ب  دد تء حدد ح  بل رثددال  يدددا حجلثخددا بل ددر اما حم اددثج ش

معدداج  ء  يدددا حج دددائي بل رثددال ألمددة تأدداتدي بح ددأا ا  بحر وودددل حد رثددال  تاثجبتدد   بمجب  ب
. بحد ا  أر د  ألمدة مدالبترثا بح دأا ا  بحر وودل لنمو ا ثنـائي المعلـماس ثج دثخا بل ر اما حم اد ل

بحصددت ألمدة   ئح  حر موب ب در اماي   ى مش احوا بمتث ه ب ألمة بمجب  بحر  ومء حمصدتش 
 اهدا بحا داألبألرثدال  تدد لتثيأدء بح  د   ت  دومءبأل بج   ط ب رثدال تا ع ا  تاثجبي بل رثالش

يدددد ئب اح)ددددد بح أمددددا وجاألدددد   بح ثحمددددا بح اتأودددداش بحرداخ وددددا بحرددددء  )ددددرر تها بح أمدددداش   اصددددا يددددء
 بمهددد با بح ثيدددا  تةدددب تددد ا مح ددداا بحصددددت ماح أماتددداي ألمدددة يوددداس ب دددث  يددداجلً   ب دددرر بت  

  ت دوددددددددددن اعثدددددددددث يددددددددد ل تدددددددددد بح ا ددددددددداألوا  بحأ بحددددددددددا.   بح هدددددددددالبي يدددددددددء بح ددددددددددثلبي بح لب دددددددددوا
 حاصا  محة لثخدا ُتةمة حرثتو  تاثجبي بل رثال حو  ب بحصدت ألمة جلياي ُتث وا. ب

 والبحوث السالقة يمكن اشتقاق فروض البحث كما يلي: النظرا  اإلطارفي ضوء 

تايدد  يددث ق جبحددا مح دداألوا وددود تثتودد  بح اددثجبي لثًدددا حر)م)ددب بح  ردداا تأثيًوددا ا  ألدد ا  -1
سألردددابألوا بحرثتوددد ع يدددء تأددداتدي بح دددأا ا حد رثدددال  تاثجبتددد  لثددددا حمج دددائي  ت)م)دددم 

ع  َما   م موا بحرث وا. حصدت بح وماتا بحأااتجاألء بحثالبترث سبحَ أ 
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تايدد  يددث ق جبحددا مح دداألوا وددود تثتودد  بح اددثجبي لثًدددا حر)م)ددب بح  ردداا تأثيًوددا ا  ألدد ا  -2
د رثدال  تاثجبتد  لثددا حمج دائي تجدداألء ت)م)م سألردابألوا بحرثتود ع يدء تأداتدي بحر وودل ح

ع  َما   م موا بحرث وا. حصدت بح وماتا بحأاابحثالبترثسبحَ أ 

ل  اي  تد توث جب  مح داألًوا حرثتود  تادثجبي بل رثدال لثًددا حم  رداا بح أثيدء ستر)م)دب  -3
 . ا  ألرابألءع يء بمجب  بمعاج  ء حصدت بح وماتا بحأاا يء بحرث وا

 :ثـــــج البحـــــأواًل: منه
تددا ب ددرر با بح ددجهي بحاصدداء تددد  دداي سبحر موددب بح)ددو اترثئ بح دددالنع يددء ب روددال ألوجددا 
بحث ى بح احءش   جا  اجب  بحث ىش  بإليثب بي بح رثأدا حمر ددن تدد بحر داألم بح)دو اترثخا حرمد  

 بمجب ش  ط ح  بحر دن تد ص ا يث   بحث ى بح احء.
 :ثـــــة البحـــــعين :ثانيًا

 طريقة اختيار العينة ومجتمع البحث ومبررات اختيار ها: -1
تا ب روال ألوجا بحث ى بح احء ماحصثخدا بحأرابألوا بحث)وصا تد ت ر دا بحث دى  هدا لددت 

ياتأدددا بحليددداالخن  - لاحثددداي بح وماتدددا بحأددداا يدددء بحرث ودددا س لددداا بحرادددث( حمأددداا بحابحددد ع م مودددا بحرث ودددا
 ا.2018/ 2017بحرثيوا ية بحا ب بح لب ة بحةا ء تد بحأاا بح اتأء بمعاج  ء م  ايلا 

 :ةـــــــجم العينـــــــــــــح -2

ع لاحًثدددددا  لاحًثددددداش  تدددددا ب دددددرر با بحأوجدددددا 539تكا دددددف ألوجدددددا بحث دددددى بل دددددرصدألوا تددددددس
بل دددرصدألوا يدددء ح)دددات بح ددد ق  بحةثددداي حد رثدددال بحر  دددومة تثيأدددء بح  ددد ش  طددد ح  ح)دددات 

ع لاحًثددا  لاحًثدداش 1450س تكا ددف ألوجددا بحث ددى بحكموددا يثددب تصثوددن جليددا بحدصددا تددد   ليددا بحدصددا.ج
تدددد لددددت بحرر  دددف بحأم وددداش  829تدددد بإل دددا عش  تر  ددداتها س 713تدددد بحددد طالش  737س

تد لدت بحرر  اي بمجوواعش  ي  ب درر تف بح أاح داي بإلح داألوا بح جا دثا حمر عد  تدد  621
احاج ددا بحثأدد ش  :ا بحجهاألوددا ليرثب دداي  لثخددا بل ددر اما حم اددثج   بح ر ةمددا يددءتصامدددا ووا دداي بحأوجدد

ح)ددددات بحر دددداألم بح)ددددو اترثخا    طدددد ح  تددددا بل ددددردد  بح ا ددددأءش يدددداج  تصامدددددا بحثوا ددددايش 
 تجهدداش   جبحددا بح أماتدداي حد رثددالش  تددد  ثبي بحددد ل  ح يددثبجش تأدداحا بح اددثجبي  بحرصدد  بح أوددالئ حكددب

   بحث ى بح احءش  ت ةمف بحثوا اي بح   الثبيوا حمأوجا بحجهاألوا طاآلتء.حمر دن تد يث  
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 (2جدول)
 البيانات الدميوغرافية لعينة البحث النهائية

 املتغريات
 التخصص األكادميي

 اجملموع
 أدبي علمي

النوع 
 االجتماعي

 737 262 475 ذكر

 713 359 354 أنثى

 1450 621 829 اجملموع

يدددا بحدصدددا ألمدددة ي ودددا بحصددددت يدددء بحأوجدددا بحجهاألودددا هددد   ش  ط دددا  دددورا   أددد  تصثودددن جل 
ع جليدداش ائ ان بحصاحدد  بحددد ئ 60طا دددف س عCut-scoreتا ددو   تاحًوددا يدد ن يو دددا جليددا بحدصدداس

ع ي دا يايهدا تدا مج احد   ت د وج  يدء تمدف 100ع تاثج  تد اصدب س60ب رصاي ان   و  ألمة س
 هدد   بحأوجددا بحرددء  ددرا ب رثددال  (858ة النهائيــة )العينــبحر موددبش   دد ح    ددث  ألدد ج بحصدددت يددء 

 بحاث   ألموها.

 ثالثًا: خطوات البحث.
 بناء االختبار التحصيلي مرجعي المحك. -1
اجب  بحث ددى يددء بل رثددال بحر  ددومء تثيأددء بح  دد  يددء تدددثل "بحاددث ق  ت ةمددف الوصــ :  ع ا

بحادددث ق بحاثج دددداش بحاثج دددا  بحدوددداس بحجا)دددء"ش  يددد  بشدددر ب ألمددددة بحا دددا   بحاحددد بي بآلتودددا: 
بحرر دددوا  ت ا اتهددداش بح اددداهوا بحجا)دددوا حمددد طا ش بحدوددداس بحجا)دددء  بحرث دددائش ا ددد  ت دددجوف 

 بل رثالبيش بحرداخا بحرث ائ.

تدا متثداي ت  األدا تدد بحرصدابي حثجدا   خطوا  بنـاء االختبـار التحصـيلي مرجعـي  المحـك: ع ت
عش 2001دا ألثد بحاهاتشبل رثال  ئح  مال رأا ا مأ   تثبيا يء هد ب بح  دا   هدءش سصد

عش 2005ع. س ت  د  "يدر  ،"ش 2002عشسم  األوب بحداحومةش 2001س" صدا بح  د" ألداش 
شس أل اج ألثاوجاش ع2005س"صدا بح  د"ألداش  عش2005أللي ح)دش  ساوابح    بحرال  ءش

ما ددب اوددا  س عشShawer, 2011عش س 2009عش س هجدد  بح  ددالئش اح دد  بحك مددايش 2009
عش  يددد  بتاددددف تألدددا بمم دددا  2013عش ست  ددد  ألمودددا ش 2012ء وجدددء  دددا  ش يددداج ش   دددات

بح)ددامدا ألمددة بحأجاصددث بحراحوددا تددا تدحلددا ا دد  يدد  تايدد   صددابي تررمددف يددء بحر)دد وا تددد 
م ى محة ا ث مل ان المثهدا بتادن ألمدة بحجددان بحراحودا  بحردء ت ةدب  صدابي وجدا  بل رثدال.  

 بحرصابي ألمة بحج ا بآلتء:
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 دداألاي بحثألو)ددا  تددا  جدد لي ت رهددا تددد تا دداألاي يثألوددا يددء بحاحدد   بح لب ددوا ت   دد  بح ا  -1
  بمه وا بحج)ثوا حكب تا اي يثألء يء  ا  ت جوف تدتء ح اب   بحرأما.

ت   دد  بح هددالبي بحثألو)دددا حماحدد   بح لب دددوا   ت مومهددا محدددة ت ا اتهددا   تدوو هددداش هدد ب  ت ةدددب  -2
 .Behavioral Domainع بحجصاق بح)ماطء 2عشس1بحرصاتان س

 صوالا بمه با بح)ماطوا يء  ا   ابتي ت موب بح هالبي بحثألو)ا. -3

 تدووا بمه با بح)ماطوا. -4

 ت      اي وجاج بل رثال.  -5

 وجا  بحثجاج س بح اثجبيع بل رثالخا.  -6

 تدووا بحثجاج سبح اثجبيع بل رثالخا. -7

 ت ثخ  بحثجاج سبح اثجبيعب رصدألواً  -8

 دانع.ت     جليا بحدصا س جليا بإلت  -9

تد  ث بحر األم بح)و اترثخا ح ادثجبي بل رثدالس بح د ق  بحةثداي  بحر وودل  تأداتدي   -10
 بح)هاحا  بح أا ا  يأاحوا بح رررايع.

  لثًب حكثث  لا  ه   بحرصابيش يد  ب ر ثها بحثاحةان يء بحجدان بح)امدا ش  تا ب رر با 
%عش  هدا تدا  رابيدن طد ح  تدا 60لثخدا "ا  اا بح أ حا" ح )ات جليا بحدصا  بحردء طا دف ألجد  س

%ع.  يدددد  تددددا 60عش   بح  دددد ج  ح )ددددرائ بليرودددداال  بلتدددددان ألجدددد  س2009لأل ددددا بحكموددددا بح ب موددددا س
 تأاتب حواج )ران ح )ات بحةثايش  بح  ق بحاصاء ألج  ح)ات ص ق بل رثال. ب رر با

 التحقق من اعتدالية توزيع الدرجات للعينة النهائية: -2
تا ب رثال مألر بحوا بحراالخا حجراألي بحأوجا بحجهاألوا يثب بحر دن تدد ب رثدال بحادث  ش حودى 

شص 2016ط دا ئطثهداسأللي ح)دددش  ثق ما رثدال بألر بحودا بحراالخدا ما درر با ألد   لد بحثاحةدانيداا 
 ع ط ا  مة:240-220ص
 معامال التواء والت لطح والخطأ المعيارا لكل منهما:أ( 

تا ب رر با حلتا بحثثبتي بإلح األوا حمأماا بمير األودا بحردهوث  بإلصد بل بمحد   تجهدا 
 عش  طا ف بحجراألي ألمة بحج ا بآلتء:Spss25س 
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 (3دول)ـــــــــــــــــــج
 إلحصاءات الوصفيةDescriptive Statisticsت االلتواء والتفلطح وقيم أخطائها املعياريةمعامال

 

N 
Minim

um 
Mean 

Std. 

Deviati

on 

Skewness 

 معامل االلتواء
Kurtosis 

 معامل التفلطح

عدد 
 اإلحصاءات

القيمة 
الدنيا 

 لإلحصاءة

متوسط 
 اإلحصاءات

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 املعامل

 اخلطأ
 ارياملعي

قيمة 
 املعامل

اخلطأ 
 املعياري

الدرجة 
الكلية 

 لالختبار

1450 24 61.699 12.375 0.-235 0.064 0.168- 0.128 

ان جليدداي بحصدددت تردداالي تاالخأددًا مألردد بحوًا يددء  ددا  تأاتددب  ع3س ر دد  تددد بح دد    ليددا
  اصددغث تددد  ددأف بحرصدد  بح أوددالئ حدد Skewnessبلحردداب ش  ئحدد  من يو ددا تأاتددب بمحردداب  
.   ووج ددا ل تردداالي تاالخأددًا بألردد بحوًا يددء  ددا  تأاتددب مغددح بحجلددث ألددد بإلشددال   دداحثا ا  تايثددا

اعثددددث تددددد  ددددأف بحرصدددد   Kurtosisبحددددرامص ش  ئحدددد  من يو ددددا تأاتددددب بحددددرامص س بح اددددثل ع 
 بح أوالئ ح . ح ب ئهثجا محة لثبألن ا ثا حمر ع  تد بلألر بحوا ا  أل تها.

   م البيانية: استخدام اختبار ا  الرسو ب( 
 Detrendedبحث دددا بحثودددا ء س  عش Normal Q-Q plots تجهدددا بحث دددا بحثودددا ء س

Normal Q-Q plots ب رثال ل ا بح ج  ق عشBox- Plots :ط ا  ر   تد بمش ا  بحراحوا 

 
 (Normal Q-Q plots)(: الرسم البياني 1شكل)
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 ألمددة ن تألددا بحجدددان تدددام ش دداي بل رثددال مألر بحودداان وواع 1 خر دد  تددد بحردد ب ليددا س
ع Detrended Normal Q-Q plotsبحث دا بحثودا ء س هجداك  بحرط بح )ردوا ا  يثخثا ي ًب تج .

 ع بحراحة 2ع ا يء ش ب لياس

 
 (.Detrended Normal Q-Q plotsالرسم البياني )(: 2شكل)

يهء تردث    ع ان بحدوا بح راه   ت    بحراالخا بميثت حدألر بحوا2 ُخدحي تد بحر ب لياس
ب رثال ل ا بح ج  ق  هجاك  ع.U-shapeش ب بحراالخا بلألر بحء ا  ش ب حثا " ا" بح دمات س

Box- Plots : ط ا يء بحر ب بحراحة 

 
 (Box- Plots)(: الرسم البياني 3شكل)
ع ان بحا دوط  ددا يدء تجر دف بح دج  ق ت اتدًاس بح  ةدب مردط 3 ر   تدد بحرد ب ليدا س

عش ت ددا  دد   ألمددة مألر بحوددا بحراالخددا. تددا  يدداج مأددح بحدددوا 62حدو ددا سيددء   ددط بح ددج  قع ألجدد  ب
ع. 1097ش 1058ش 992ش 794ش 524ش 404حم دددددددالي اليدددددددااس Outliersبح رصثيدددددددا بحدثخثدددددددا 

تد طدب ت دا  دثنش ان بحثوا داي بألر بحودا بحراالخداش حد ب تدا ب درر با بل رثدالبي  بم داحو    دحي 
 يث   بحث ى.  بإلح األوا بحثالبترثخا ألج  بحر دن تد
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 التحقق من مدى تجانس الدرجات للعينة النهائية: -3
 t test -two independentتدددا ب دددرر با ب رثدددال سيع حمأوجردددود بح )دددردمرود س 

samples ع حث ى بحاث ق ودود بحد طال  بإل دا  تدد بحصددت هدب هدء جبحدا اا لش  طد ح  ح)دات
لياي بل رثال حمأوجا بحجهاألواش  طا دف بحجرداألي يو ا ساع ا  بحج)ثا بحااألوا ح أثيا بحر ا   وود ج

 بإلح األوا طاآلتء:
 (4جدول)

 مرجعي احملك.فى االختبار التحصيلى  والطالبات الطالبقيمة اختبار)ت( للفروق بني جمموعتى 
 قيمة )ت( قيمة )ف( االحنراف املعياري املتوسط احلسابي العدد العينة
الة غري د 1.966 12.57 61.91 737 الطالب

 إحصائية
غري دالة  0.665

 12.17 61.48 713 الطالبات إحصائية

ع ان يو ا بحج)ثا بحااألواساع لوث جبحا مح األًوا ت ا     ألمة 4 خر   تد ي    ليا س
 ت ا   جلياي بل رثال.

 التحقق من افتراضات نماذج نظرية االستجابة للمفردة للعينة النهائية :   -4
 . أ(  أاادية البعد

ألدددددا   دددددائي بل دددددر اما حم ادددددثج  تاردددددث   يددددداج  ددددد ا  بحددددد    لب  اجب  بحصاحددددد  يدددددء ت
 Exploratory Factor بل رثالش  تد ايب ئح  ياا بحثاحةان م يثب  ت موب ألاتمء ب ركرايء 

Analysis  ما رر با لثخددا ت مودب بح  ا داي بحثألو)داPrincipal Component Analysis  
د يثب بحردث ي يدء ب درر با لثخددا بحر مودب بحأداتمء تدا بحر ددن حك ش(SPSS.25)واب صا وث اتي 

تد بحرث ن بحابي  تابيثها تد ياوموا ت اايا بإللتثان حمر موب بحأداتمءش  هد   بحردث ن حر دها 
 ع ط ا  مة:50-26ش ص ص2012سات    توغل ش

عش 0.3 جثغدددء ان تكدددان المددد  تأددداتدي بإللتثالددداي يدددء بح  ددداايا ت)دددا ئ ا  اعثدددث تدددد س  -1
جبحددا مح دداألًواش   ا ددم ت دداايا بإللتثددان   دد  ان تألددا تأدداتدي بإللتثددان وددود بحادددثبي   

ع ا  ت)ددا خهاش  حكددد تأل هددا جب  بح دداألوًاش  حددو  تأجددة ئحدد  0.3  أ ددها ل تلخدد  ألددد س
ألدددد ا ياوموددددا بح  دددداايا حمر موددددب بحأاتمءش حكجهدددددا ياومددددا حمر موددددب من هدددد   بح أدددداتدي جبحدددددا 

يان أل ا  ياج بلتثالداي تثتاأدا  د   ألمدة ت ددن شدثن تهدا تدد  مح األوًاش وب ألمة بحأ  
 شث ن   ائي بل ر اما حم اثج   ها شثن بل رددحواس ب رددحوا بح ا ا/ بح  بع.
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  دد  ان تكددان بحدو ددا بح صمدددا حددد ُت دد ج ت دداايا بإللتثالدداي اعثددثتد س بح دداثع ا   ال  )ددا ئ  -2
 ش   احراحء ي  ت دن ه ب بحرثن. 7-10×  1.733ش  ي  ومغ يو ا  ه ب بح أاتب ثبح ا

جبًل سبح لحددا ائ ايددب  Bartlett  test of Sphericity جثغددء ان   ددان ب رثددال وثتموددف  -3
عش  هدد ب يدد  ت دددن ا  ددًاش  هددا  دد   ألمددة ان ت دداايا بإللتثالدداي حو)ددف ت دداايا 0.05تددد

 ع.0.0001بحاح  ش وب ترايث ألمة بح   بمج ة تد بحأديايش ت)رائ بح لحا ايب تدس

ا حكددود حكايددا  -تددا ث -عددا للKaiser- Mayer-Olkin(KMO) جثغددء ان   ددان ب رثددال -4
ع  يو رد  0.91ع  يدًا ح    طا للش  ي  ومدغ يو دا هد ب بح أاتدب س0.05بح  اايا األمة تد س

تثتاأدا ت دا  دد   ألمدة ت دا   بحأوجددا ط دبش   هدا تدودداس ألداا حكادا   بحرأوددود.  خر د  ئحدد  
 تد بح     بحراحء.

 (5ول )جد

 ماير أولكن، وبرتليت للتحقق من قابلية املصفوفة للتحليل العاملي. -اختبار كايزر

 القيمة املؤشر القيمة املؤشر

 4950 درجات احلرية الختبار برتليت 0.91 ماير أولكني -مقياس كايزر 

 0.000 الداللة اإلحصائية 22026.796 قيمة مربع كاي التقريبية

ت دددددددن بيرثب دددددداي ياوموددددددا بح  دددددداايا حمر موددددددب بحأدددددداتمء  ع5 ر دددددد  تددددددد يدددددد    ليدددددداس
ش ما دددددرر با لثخددددددا Factor Analysisميدددددثب  ت مودددددب ألددددداتمء  بل ركردددددايءش  تدددددد تدددددا تدددددا
واب دددددصا وث ددددداتي   Principal Component Analysisت مودددددب بح  ا ددددداي بحثألو)دددددا

(SPSS.25) ئحدددد   بحدددد ًب ط ددددا هددددا تارددددث ش    بً ش  ئحدددد  حمر دددددن تددددد ان بل رثددددال  دددددو  مأدددد
 لثدًا حم     بحراحء: 
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 (6جدول)
 قيم اجلذور الكامنة قبل وبعد التدوير، وتشبع العبارات على العوامل، 

 .ونسبة التباين اليت يفسرها كل عامل والنسبة الرتاكمية
 قيم اجلذور الكامنة بعد التدوير

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

 قيم اجلذور الكامنة قبل التدوير

Initial Eigen values 

 العامل

Component  نسبة
التباين 

 الرتاكمية

حجم 
التباين 

 املفسر

قيم 
اجلذور 
 الكامنة

نسبة التباين 
 الرتاكمية

Cumulative 

% 

حجم التباين 
 املفسر
% of 

Variance 

قيم اجلذور 
 الكامنة

Total 
 

10.664 10.664 10.664 10.664 10.664 10.664 1 
14.068 4.404 4.404 14.068 4.404 4.404 2 
   19.064 4.996 4.996 3 
   20.409 1.344 1.344 4 
   21.717 1.308 1.308 5 
   22.981 1.264 1.264 6 
   24.227 1.246 1.246 7 
   25.464 1.237 1.237 8 
   26.688 1.224 1.224 9 
   27.901 1.213 1.213 10 

ترثا مأاتب  بح  يثدب بحرد  خثس ط دا  لهدث تدد يدوا  ع ان بل رثال6 خر   تد بح     لياس
عش  هددة ت)ددا ئ تدثخثددًا تددثتود يو ددا 10.644بح دد  ل بحكاتجددا بم حودداعش  هدد ب بحأاتددب يدد ل  بحكدداتد =س

ع س  )ددثا بح دد ل بحكدداتد حمأاتددب بم   محددة 10.404بح دد ل بحكدداتد حمأاتددب بحةددا ء بحدد ئ  صددب محددة س
عش  هدد ب  رددوث بحددة تددابيث بيردثب  احاج ددا بحثأدد ش حوددى اشددال 2بح د ل بحكدداتد حمأاتددب بحةددا ء اعثددث تدد 

ع محدة ا د  مئب ي)دث بحأاتدب بم   اعثدث تثدا دش 1985بحأ    تد  ثثب  بحدواس  بحرداخا  تدجهاس لخ داسش
 ع.575ش ص2011ت    بحرايأءش  ي ن ئح   أرثث تتشث ألمة احاج ا بحثأ سيء:

عش  هدة ت)دا ئ تدثخثدًا  دأف يو دا 10.644 ط ح  مأ  بحر  خث حوى ومدغ يد ل  بحكداتدس
%ع تدددد بحرثدددا د يدددة 10.644ع  يددد  ي)دددثس 4.404بح ددد ل بحكددداتد حمأاتدددب بحةدددا ء بحددد ئ  صدددب س

 بحكمدء بحرثدا د تا)دوث ألمدة بح )دوصث بم   هدا بحأاتدب هد ب ان  أجدء جليداي بل رثدال ط دبش ت دا

  دو)ها  بح   عاتجا   ا اكهج ان ائ بحثأ  احاجئ بل رثال ه ب  أرثث   احراحء ح لياي بل رثالش
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بل رثدالش طد ح  تدا بحر ددن  جليداي يدء تثدا د تدد   د   تدا تا)دوث ألدد بح )دئاحا بل رثدالش  هدء
عستج جدددة بح ج ددد لع  بحددد ئ  أدددثا ما رثدددال بحه دددثا ا  بحادددثالس 4احاج دددا بحثأددد  تدددد بحرددد ب ليددداس

scree Plot.ع طاحراحء 

 
 املنحدر للتحقق من أحادية البعد (: منحنى4شكل)

ع ان هجدداك ب  دد بلًب طثوددثًب وددود يددوا بح دد ل بحكدداتد وددود بحأاتددب 4 خر دد  تددد بحردد ب ليدداس
بم    بحأاتب بحةا ءش ووج ا  دب ه ب بل   بل مر ب  ب   وود بح   ل بحكاتجا حمأابتب بم ثاش 

 ت ا  روث محة تتشث ا ث حر را بل رثال م حاج ا بحثأ .
 االستقالل الموضعي.ب( 

هددددددد ب بإليردددددددثب  ان تادددددددثجبي بل رثدددددددال بح )دددددددرر ا تددددددددو   ددددددد ا  ت دددددددا  تطددددددد  ت ددددددددن
احاج ددددا بحثأدددد ش حوددددى ان ت دددددن احاج ددددا بحثأدددد  يددددة بحثوا دددداي طدددداا حر دوددددن بيرددددثب  بإل ددددردد  

 .بح ا أء  جحوب ألمة ت دد 
 ُخأ  بيرثب  بل ردد  بح ا أء بيرثب ًا  لثخًا  خأجة ان اجب  بحاثج مح  بحثجاج     

م  اووًا ألمة ب ر اور  حم اثجبي بم ثاسائ ان بإلياما ألمة ائ تاثج  ب رثالخا ال  تتث  مثًا ا  
ل  جثغء ان تر تث ماإلياما ألمة بح اثجبي بم ثاعش  خ   ت دد  يء بحثوا اي حدردألا بحر مدودي 

 خدددرا بحكردددف ألدددد هددد ب بإليردددثب  تدددد ميرثب ددداي  لثخدددا  .بح رأمددددا وج دددائي بإل دددر اما حم ادددثج 
ودود  Partial Correlationاثج  تد  د  ح)ات تأداتدي بإللتثالداي بح لألودا بإل ر اما حم 

عددددب ال ي تدددددد اال بي بح اددددثجبي ألجددددد  ت)دددددراخاي بح ليددددا بح ررماددددداش م ودددددى مئب يددددا ي يدددددوا هددددد   
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بح أداتدي يثخثدا مرد ب طثودث تدد بح داث يدد ن ئحد   أرثدث تتشدثًب ألمدة ت ددن بيردثب  بل ددردد  
ح )دات تأداتدي بإللتثالداي بح لألودا ودود بح ادثجبي  spss.25بح ا أءش  حد  ب رر ا وث داتي 

  ه ب تا ت دن ماحاأب.ع. 144ش ص2012سم هات بح)و ش تا  ثط بح ليا بحكموا ألمة بل رثال
 المنحنيا  المميز  للم رد  . ا( 

ع بح ئ بألر   ألمو  بحثاحةان ية ت موب ووا داي بحث دى Bilog-MgV3.0 أرثث وث اتي س
ن مهددد ب بإليردددثب  بح رأمدددن وايددداج تج جدددة ت ودددل حكدددب تادددثج  ب رثالخددداش حودددى بح ددداحءش يددد  حددددن 

ترثياي بحر موب ما رر با ه ب بحثث اتي ترر ب ألمة يا ثود: اح ه ا   ةب اش اًل ووا وا تا   
بح ج جة بح  ول حم اثج   ت ا تد ترها حمج دائي بح )درر اش  بح ا د  بآل دث   ةدب اشد اًل ووا ودا 

عش  جبحدا تأماتداي بإل رثدالش  بحرصد  بح أودالئ θع  يد ل  بحادثجسa,b ودل  حم ادثج  ستا   بح بحا بح 
بح رأمن ماحدواسش    ح  ي ن بحثوا اي بح احوا ت دن بليردثب  بح رأمدن وايداج تج جدة ت ودل م دب 
تادددثج  تدددد بح ادددثجبي بل رثالخدددا مأددد  ب دددرر با بحثث ددداتي يدددة بإليدددثب بي  بحر ددددن تدددد بيرثب ددداي 

يددء  ددا    ددائي حاي)ددروا بحصدددت ي ددم تصامدددا  اما حم اددثج  يددة بإل رثددال.  تددا   ددائي بل ددر
ما ددرر با لثخدددا بحصدددت تددد  ث يدد ل     .Bilog-mg3بح أمددا ما ددرر با وث دداتي  بحةجدداألء مج ائيحددد

  حا  را ح ا ا ا تد بحصدت. .يء بحرد  ث ووول

 التحقق من توافر افتراض السرعة. د( 
 ;تمأ  بح)ثألا ج لًب ية اجب  بحصدت ألمدة بح ادثجبي بل رثالخدا  ه ب بإليرثب  تأجا  ال

ائ ان بم ئما بح رث طا يء  ها ا بل رثال  جثغدء ان تكدان يد  تثطدف م)دث  ان يد ل  بح ا داص 
حددا ت  جدد  تددد بإليامددا ألجهددا مردد ب صدداأل ش  حددو  م)ددث  ا دد  حددا   ددد هجدداك  يددف طدداام ح  ا حددا 

ا ب رثأاج بحصدت بح  د حا    ماب بإلياما ألمة بل رثال بح ا اص ان   و  ألجهاش أل اًتا يد  ت
مردد ب ألددااش  يدد  لبألددة بحثاحةددان يددء تصثوددن ب رثددال بحث ددى  مألصددا  بحايددف بحكددايء حايامددا ألددد 
ي ودا وجداج بل رثدال  هدا التدد س داألرودعش  حدا  رثدود حمثداحةود ائ لج ج ايأدا  تدد بحصددت ألدد 

  ون بحايف يء بإلياما ألد بح اثجبي.
 التحقق من اسن مطالقة بيانا  االختبار للنمو ا . (هـ

ع حمر دددن تددد هدد ب بليرددثب ش حوددى من بح اددثج  Bilog-Mgv3.0تددا ب ددرر با وثت وددا س
ع جبحدا ألجد  Chi- squareتكان لوث تصامدا حج ائي بحر موبش مئب طا ف  يو ا تتشدث بح صامددا س

 .ع.  خرا ئح  اتجا  بحر دن تد يث   بحث ى.05ت)رااس 
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 اطات وإجراءات قبلية:اشرت
ع لاحًثدا  لاحثداش  ألد ج لددت بحج دائي 725: ألد ج لددت بحج دائي ساع سفي العينة النهائيـة -1

ع لاحًثددا  لاحثدداش   دد ح    ددان حدد  جا ألدد ج تر)ددا ئ ميددثبج بحأوجددا يددء طددب   ددائي 725ستع س
جهاألوددا ماحج)ددثا حمأوجددا بحجهاألوددا.   أدد  تصثوددن جليددا بحدصددا اصددث  ألدد ج بحصدددت يددء بحأوجددا بح

ع لاحًثا  لاحثدا يدء بحج دائي 451تجها س ;ع1450ع تد بحأوجا بحكموا س59.2ع وج)ثا س858س
 حج ائي ستع.لاحًثا  لاحثا يء بع 407ساعش س

: ميدثب بي بح د ق  بحةثداي حدا  جدري ألجهدا حد ا ائ تدد بح ادثجبيش في العينة االسـتطالعية -2
ع تادثج  تدد  داي 60ا تكدان تدد سيك ا تا تا و   تد يثب ان بل رثال يء صدالت  بح ث ألود

ع تاددددثج  تددددد  دددداي بح ددددابت 40بل روددددال تددددد ترأدددد ج ئئ بمل أددددا ودددد بألب ساش تش يدددددش جعش س
مصثخددا تثتثدا  عش ُ الألف يء   ائيود ساش تعش حوى تاالألف بح اثجبي ي وًأاXش بحرص  س

يدددء  ماحر)م)دددب لثًددددا حم  ردددائ بحأم دددء بح أثيدددء يدددء بحج دددائي ساعش   صثخددددا تثتثدددا ألردددابألوا
 ع تاثج .100بحج ائي ستع  اصث  بل رثال م الت  بحجهاألوا س

بحرداص مداحج ائي ستع بح ثتد  ألردابألًواش تدا مألداج   فيما يتعلـق لملـ  البيانـا  اإلاصـائي: -3
تثتود    دا بح ادثجبي حمرابيدن تدا  اد    دا بح ادثجبي يدء بحج دائي ساع بح ر)م)دبش ي دةًد 

ج    ددأها يددء تمددف بحثوا دداي بإلح دداألء حر ددث  ع يددء بحج ددائي ستع تددا مألددا5بح اددثج  ليددا س
ع يدء بحج دائي ساعش  ه د ب حثدايء بح ادثجبيش   د ح  1تدا  اد  بح ادثج  س ترابيدن حكدء ع1ليا س

 هجاك تثتو  تاح  حم اثجبي ي وأًا ألمة  ما ت لخ ء  بح .
تدا تصثودن جليدا بحدصدا ألمدة ي ودا بحصددت يدء بحأوجدا بحجهاألوداش  فيما يتعلق بدرجة القطـ:: -4

ع جليدداش ائ ان 60طا ددف س عCut-scoreط ددا تددا تا ددو    ددامًدا يدد ن يو ددا جليددا بحدصدداس  
ع ي ددا يايهددا تددا ج احدد  100ع تاددثج  تددد اصددب س60بحصاحدد  بحدد ئ ب ددرصاي ان   ودد  ألمددة س

ع وج)ددثا 858 ت د وج  يددء تمددف بحر موددبش   دد ح    ددث  ألدد ج بحصدددت يددء بحأوجددا بحجهاألوددا س
ع 407ع لاحًثددا  لاحثددا يددء بحج ددائي ساعش س451تجهددا س ;ع1450ع تددد بحأوجددا بحكموددا س59.2س

 حج ائي ستع.لاحًثا  لاحثا يء ب
تد بح أث ا ان تأاتب بحةثاي بحد ئ  درا ثبا  وصدق االختبار التحصيلى في النمو جين:  -5

ح)ددام  تددد  ددد  بح ددوغ بحردمو  ددا  ردد تث م دد ا تغددا ث جليدداي بل رثددال ش  من بل رثددالبي 
ألمة ا اس الخاج  تثا د جلياي بح ا اصدودش ي دد بحاب د  ا د  ل  تثيأوا بح    ل ت  ا
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ع جلياي بح ا اصود يء تةب ه ب بحجاي تد Homogeneity   د ت ج  تر ما ت ا   س
ع وددد  ًد 1970بل رثدددالبي  حمرأاتدددب تدددا ت دددا   جليددداي بح ا اصدددود  بيردددثا حواج )دددران س

ع بحردء    دد Cut- off Scoreس ح أاتدي بحةثاي بحردمو  ا ش حودى ب درر ا ألدتدا بحدصدا 
تد  دحها بحرأثا ألمة ت)راا بإلتدان طثد  ب ألدد بحا دط بح )داوء حد لياي بح ا اصدودش 
مئ بهددددرا م ألدددداج  تأثخددددل ب  ددددثبا جليدددداي بل رثددددالبي تثيأوددددا بح  دددد   ألمودددد    ددددان تثدددداي 
بل رثال تثيأء بح    بح  )دات وهد   بحصثخددا هدا ألمدة بميدب  اد  يو دا تثداي بل رثدال 
تثيأددء بح أوددالش  تددتجئ الخدداج  بحاددث ق وددود بحا ددط بح )دداوء حمدد لياي  جليددا بحدصددا  محددة 
الخدداج  تأاتددب تثدداي بل رثددالش   احردداحء يدد ن تغووددث ألدتددا بحدصددا  ددوتجئ محددة تغووددث تأاتددب 

 ع.126ش ص2009بحةثاي س أل اج ألثاوجاش 

اح دد  بحثيدداألة بح أاجحددا بحراحوددا يددء ح)ددات تأاتددب "حواج )ددران"س  ان يدد  ب ددرر ا بحثاحةدد
 ع. 55ش ص1985 شلجوا

 2جـ (  –+  ) م    أأر   2ع                   
 ر =    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 2جـ  (  -+     )م      2ع         
 حوى :

 .  حم ا اصود   األا بح اثجبي بحكمواع  تثتل محة تثا د جلياي ت2سي
ش ا  احاددا مئب طا ددف بحثوا دداي تجاألوددا 20س لااع تثتددل محددة تأاتددب تثدداي طودداجل لخررالج ددان 

 ع.0.1بل ر اماس
 س ا ع  تثتل محة بح را ط بح )اوء ح لياي ت  اي بح اثجبي .

 سيدع  تثتل محة جليا بحدصا .
%ع يكا دف 60 رثدال ألجد  جليدا بحدصدا س ي  تا ح)ات يو ا تأاتب بحةثاي حج دائية بل

عش  يو ددا تأاتددب تثدداي بحج ددائي 0.881بح ثتدد  تأثيوددا هددء س  (A)يو ددا تأاتددب تثدداي بحج ددائي 
(B) ع  تأدد  هدد   بحددددوا تثتاأددا ت ددا  دد   ألمددة تثدداي بل رثدددال.0.785بح ثتدد  ألرددابألء هددء  س 

   اإل ايا ح ح  تا ح)ات بحةثاي ماحصثق بحردمو  ا ط ا  مء:
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 ات وصدق االختبار التحصيلي في النموذج )أ( المرتب بتسلسل معرفيا:ثب  5/1
يدء  بحر  دومء بل رثدال يلألدءتدد  يدل تدا ح)دات تثداي طدب  معامل أل ـا كرونبـا   لثخدا  عا 

يو دا تأاتدب بحةثداي  حد رثدال ط دبش حودى منماإل ايا محة تثاي بح ليدا بحكمودا بحج ائي ساع 
ع محدة 0.779ستردثب ا تدد ألج  ح ا بح اثج    ائي ساع يء  ل رثال بل روال تد ترأ جاحاا 

ب رثددال بل روددال تددد تأاتددب تثدداي   تثتاأددا  حددا  ددرا حدد ا ا ددا تاددثجبي ع  هددة يددوا 0.784س
يو دددا تأاتدددب  عش ماإل دددايا محدددة ح)دددات1ع ط دددا يدددء تم دددن ليددداس0.784ع دددب يو رددد  س ترأددد ج

ع محدة 0.803سترثب ا تدد   ألج  ح ا بح اثجل رثال بح ابت  بحرص    ائي ساع بحةثاي احاا 
 ب رثال بح ابت  بحرصد تأاتب تثاي    تثتاأا  حا  را ح ا ا ا تاثجبيع  هة يوا 0.812س

يو دددا تأاتدددب بحةثددداي احادددا عش ط دددا ان 2ع ط دددا يدددء تم دددن ليددداس0.812يدددء   دددائي ساع يو رددد  س
ع محددددة 0.673ستردددثب ا تدددد ألجدددد  حددد ا بح ادددثج  حد رثدددال بحر  دددومء ط دددب يدددء   دددائي ساع 

بل رثددال بحر  ددومة تأاتددب تثدداي   تثتاأددا  حددا  ددرا حدد ا ا ددا تاددثجبي ع  هددة يددوا 0.678س
 .ع3ع ط ا يء تم ن لياس0.678ع ب   ائي ساع يو ر  س

حد رثدال بحر  دومء تا ح)ات تثاي بممأاج بحاثألوا  بحةثاي بحكمء : طريقة التةزئة النص ية عت 
ا بحج دداوا حددد "  ددثوثتان / وددثب ن" مصثخدددا بحر لألدد يددة تدددثل بحاددث ق بحاثج ددا  بحدودداس بحجا)ددء

عش  تأاتددب تثددداي 0.794سب رثددال بل روددال تدددد ترأدد ج يددء بحج ددائيساعيكا ددف تأاتددب تثدداي 
بل رثال  يلألءع  خر   تد بح)اون تثاي 0.825س ب رثال بح ابت  بحرص  يء بحج ائي ساع

 بحةثاي. تثاي بح دواس ط ب.  أل اتا ي ن بح دواس ط ب ألمة جليا ألاحوا تد  بحر  ومء

من ألددد ج تدددد بح رر  دددود  ثلثدددان يدددء ت وودددل ا دددابي  :الصـــدق الداخلى)صـــدق الم ـــردا ( عي 
بح ددد ق يدددء بل رثدددالبي تثيأودددا بح  ددد  ألجهدددا يدددء بل رثدددالبي تثيأودددا بح أودددالش يوددد طث ن 

ع طث  ب ألد ص ق بح  راا مئ  دث ن ان هد   Descriptive Validityبح  ق بحاصاء س 
 صددد ق بح  رددداا ط دددا ا هدددا  ددد طث ن بح ددد ق بحدددا واء بحر)ددد وا تأ ددد  شددد احوا  اعثدددث تدددد

 Empirical سع طثددد  ب ألدددد بح ددد ق بحر ثخثدددء بمتثثخددددء Functional Validityس 

Validityعش ط ا ا ها ا اياب تاهاا ص ق ب ردا  بح  ا  بح)ماطء سDomain selection 

Validity ع بح ئ  ثتثط بح ئ  ثتثط م اداهوا  لثخدا بحرأ دواسGeneralizability ع س أل داج
 ع.152ص ش2009ألثاوجاش 

ألدد لثخدن ح)دات تأداتدي  بل رثال بحر  دومء   دائي ساعتا ح)ات ص ق تاثجبي   
بللتثان وود جلياي طب تاثج   جليا بحثأ  بح ا تجر ة محو   ئح  مأ  ح ا بح اثج  تد بح ليدا 
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ة هدد ب ماح دد ق بحدد ب مة بحكموددا حهدد ب بحثأدد  ماألرثددال ان مدوددا بح اددثجبي ت ً ددا حهدد   بح اددثج   خ)دد 
ع ان ي ودددددا 3ش 2ش 1س بح دحدددددن اليددددداا خر ددددد  تدددددد  ع.457صش 1979سيدددددتبج بحثهدددددة بح)دددددو ش

 ح لألددددء بل رثددددال بحر  ددددومء  بحدددد ب مءتأدددداتدي بللتثددددان جبحددددا مح دددداألًوا ت ددددا   دددددن بح دددد ق 
ط دب  ر ودل  بل رثدال بحر  دومء تدد تدا يد ن تدوداس  .بح دابت  بحرصد ع -س بل روال تد ترأ ج

 ح  ق بح ب مة.ما
 عشوائًيا ثبات وصدق االختبار التحصيلي في النموذج )ب( المرتب 5/2
يدء  بحر  دومء بل رثدال يلألدءتدد  يدل تدا ح)دات تثداي طدب  معامل أل ـا كرونبـا   لثخدا  عا 

يو ا تأاتب بحةثاي  حد رثال ط بش حوى منماإل ايا محة تثاي بح ليا بحكموا بحج ائي ستع 
ع 0.773سترددثب ا تددد ألجدد  حدد ا بح اددثج  يددء   ددائي ستع  ل تددد ترأدد جل رثددال بل روددااحاددا 

ب رثددال بل روددال تأاتددب تثدداي   تثتاأددا  حددا  ددرا حدد ا ا ددا تاددثجبي ع  هددة يددوا 0.770محددة س
يو دا تأاتدب  عش ماإل دايا محدة ح)دات4ع ط ا يء تم دن ليداس0.770ع ب يو ر  س تد ترأ ج

ع 0.771سترددثب ا تددد ألجدد  حدد ا بح اددثج  ل رثددال بح ددابت  بحرصدد    ددائي ستع بحةثدداي احاددا 
ب رثددال بح ددابت تأاتددب تثدداي   تثتاأددا  حددا  ددرا حدد ا ا ددا تاددثجبي ع  هددة يددوا 0.778محددة س
يو ا تأاتب بحةثداي عش ط ا ان 5ع ط ا يء تم ن لياس0.778يء   ائي ستع يو ر  س  بحرص 

ع محدة 0.598ستردثب ا تدد ألجد  حد ا بح ادثج  حد رثال بحر  ومء ط ب يء   دائي ستع احاا 
بل رثددال بحر  ددومة تأاتددب تثدداي   تثتاأددا  حددا  ددرا حدد ا ا ددا تاددثجبي ع  هددة يددوا 0.601س

 .ع6ع ط ا يء تم ن لياس0.601ع ب   ائي ستع يو ر  س

حد رثدال بحر  دومء تا ح)ات تثاي بممأاج بحاثألوا  بحةثاي بحكمء : طريقة التةزئة النص ية عت 
مصثخدددا بحر لألددا بحج دداوا حددد "  ددثوثتان / وددثب ن"  يددة تدددثل بحاددث ق بحاثج ددا  بحدودداس بحجا)ددء

عش  تأاتددب تثدداي 0.776سب رثددال بل روددال تددد ترأدد ج يددء بحج ددائيستعيكا ددف تأاتددب تثدداي 
 يلألددددءع  خر دددد  تددددد بح)دددداون تثدددداي 0.779س ب رثددددال بح ددددابت  بحرصدددد  يددددء بحج ددددائي ستع

جليدا ألاحودا تدد  تثاي بح دواس ط ب.  أل اتدا يد ن بح دوداس ط دب ألمدة  بل رثال بحر  ومء
 بحةثاي.

بل رثددال بحر  ددومء   ددائي تددا ح)ددات صدد ق تاددثجبي : الصــدق الداخلى)صــدق الم ــردا ( عي 
ألد لثخن ح)ات تأاتدي بللتثدان ودود جليداي طدب تادثج   جليدا بحثأد  بحد ا تجر دة  ستع

محودد   ئحدد  مأدد  حدد ا بح اددثج  تددد بح ليددا بحكموددا حهدد ب بحثأدد  ماألرثددال ان مدوددا بح اددثجبي ت ً ددا 
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 خر د  تدد  ع.457ش 1979هد   بح ادثج   خ)د ة هد ب ماح د ق بحد ب مة سيدتبج بحثهدة بح)دو شح
ع ان ي وددا تأدداتدي بللتثددان جبحددا مح دداألًوا ت ددا   دددن بح دد ق 6ش 5ش 4س بح دحددن اليدداا

 تدد تدا يد ن  .بح دابت  بحرصد ع -ح لألء بل رثال بحر  ومء س بل روال تد ترأد ج بح ب مء
 ط ب  ر ول ماح  ق بح ب مة. ءبل رثال بحر  ومتدواس 

تثاي  ص ق بل رثال بحر  ومء يء بحج ائي ساع بح ثت   ر   ت ا  ثن ان تأاتدي 
 بل رثدال بحر  دومء يدء بحج دائي ستع بح ثتد  تأاتدي تثاي  صد قأعلى من  ور)م)ب تأثيوا

 اتها  ص يها. اصة بحثاحةان ورثتو  بح اثجبي لثدا حم  راا م    ثيا تد تث.  حه ب ألرابألًوا

 نتائج الفرضني األول  والثانى  وتفسريها ومناقشتها:  
 ددجم بحاددث  بم   ألمددة ا دد  " تايدد  يددث ق جبحددا مح دداألوا وددود تثتودد  بح اددثجبي لثًدددا 

 رثددال حر)م)ددب بح  ردداا تأثيًوددا ا  ألدد ا ت)م)ددم  سألرددابألوا بحرثتودد ع يددء تأدداتدي بح ددأا ا حد
ع  َما   م موا بحرث وا. حصدت بح وماتا بحأاا تاثجبت  لثدا حمج ائي تجاألء بحثالبترث سبحَ أ 

 خجم بحادث  بحةدا ة ألمدة ا د  " تايد  يدث ق جبحدا مح داألوا ودود تثتود  بح ادثجبي لثًددا 
حر)م)ددددب بح  ردددداا تأثيًوددددا ا  ألدددد ا ت)م)م سألرددددابألوا بحرثتودددد ع يددددء تأدددداتدي بحر ووددددل حد رثددددال 

ع  تاثج َما   م موا بحرث وا. حصدت بح وماتا بحأاابت  لثدا حمج ائي تجاألء بحثالبترثسبحَ أ 
-Bilog بحةددا ة تدددا ب ددرر با وث ددداتي بح ا دد  بآلحدددء س بم   ل رثددال صدد ا بحاث دددود 

Mg v3.0 ع ح )ات تدد  ثبي يدوا بح دأا ا حم ادثجبيش  طد ح  يد لبي بميدثبج  بم صدا  بح أوالخدا
اتدي بحر ووددددل  ا صاألهددددا بح أوالخدددداش  يددددوا تث ددددا طددددائ ما ددددرر با   ددددائي حكددددب تجه دددداش  يددددوا تأدددد

عش  خرا ألث   راألي بحاث ود ألمة بحج ا بحراحء: َما   بل ر اما حم اثج  سبحج ائي تجاألء بحَ أ 
تا ح)ات يوا تأاتدي بح أا ا  ا صاألها بح أوالخاش  يوا تأاتدي بحر وولش  بم صا  

 جلياي بح ثخا حكب تاثج ش  تا بح  ا  ألمة يوا هد   بحثدالبترثبي   بح أوالخا حها  يوا تث ا طائ
 SUBTEST TEST0001; ITEMع ج ل  تدددد بح  ا لي/بلشدددردايايس12مأددد  ألددد ج س

PARAMETERS AFTER CYCLE 12ش  تدا تدد  ث بحدد لبي  بم صدا  بح أوالخدا حهدا ع
ع  بح دد    Bayes (Expected A posteriori) (EAP)مصثخدداسووول بح ردث لا بح )ددثداعس

 بحراحء  ا   ه   بحدوا.
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 (7جدول )
 معامالت الصعوبة وأخطاؤهما املعيارية، ومعامالت التمييز وأخطاؤهما املعيارية باستخدام النموذج 

 ثنائي البارامرت )امَلْعَلْم( للنموذجني )أ( املرتب معرفًيا، )ب( املرتب عشوائيًا

 اخلاصية
 
 

 ةاملفردرقم 

 معامالت الصعوبة
DEOHSERHT 

اخلطأ املعياري 
 ملعامالت الصعوبة

S.H 

 معامالت التمييز
SPRLH 

اخلطأ املعياري 
 التمييز ملعامالت

وتعتمد  مربع كاي
الداللة على درجات 
 احلرية لكل منوذج

 درجات احلرية

املتسلسل 
 منوذج )أ(

العشوائي 
منوذج 

 )ب(

 منوذج )أ(
منوذج 

 )ب(
منوذج 

 )أ(
منوذج 

 )ب(
 منوذج )أ(

وذج من
 )ب(

منوذج 
 )أ(

منوذج 
 )ب(

منوذج 
 )أ(

منوذج 
 )ب(

1 1.293 2.873- 0.370 0.715 0.531 0.262 0.050 0.066 7.0 1.1 9 7 
2 1.248- 2.755- 0.277 0.652 0.449 0.313 0.085 0.076 0.480 1.9 7 7 
3 0.667- 2.839- 0.168 0.639 0.421 0.423 0.075 0.107 8.1 1.3 8 5 
4 2.083- 0.836- 0.445 0.206 0.326 0.397 0.071 0.079 1.0 10.6 8 6 
5 2.249- 2.643- 0.465 0.539 0.344 0.345 0.073 0.071 11.4 8.7 7 7 
6 1.787- 4.590- 0.394 1.139 0.291 0.323 0.059 0.083 6.5 2.6 8 6 
7 1.667- 3.415- 0.284 0.875 0.472 0.272 0.089 0.071 10.7 2.7 7 7 
8 3.249- 0.910 0.735 0.239 0.345 0.382 0.082 0.072 7.5 9.5 7 7 
9 4.297- 2.530- 1.174 0.558 0.251 0.333 0.069 0.076 6.3 2.8 7 7 
10 3.905- 1.793- 0.979 0.384 0.328 0.356 0.086 0.078 7.0 2.2 7 7 
11 1.44- 1.374- 0.229 0.259 0.494 0.444 0.084 0.084 8.7 6.5 7 7 
12 1.826- 0.611- 0.417 0.157 0.292 0.465 0.064 0.078 7.2 6.9 8 7 
13 1.777- 3.408- 0.375 0.862 0.327 0.292 0.069 0.077 12.8 4.01 8 6 
14 0.126- 3.136- 0.157 0.836 0.374 0.246 0.065 0.066 7.6 14.1* 8 7 
15 1.130- 3.040- 0.223 0.698 0.411 0.508 0.075 0.140 9.5 2.136 8 5 
16 0.458- 3.199- 0.132 0.780 0.499 0.450 0.076 0.126 13.0 6.2 8 5 
17 2.748- 3.283- 0.631 0.772 0.317 0.362 0.076 0.092 5.8 3.5 6 6 
18 1.702- 0.185 0.356 0.065 0.339 0.332 0.070 0.066 15.5 10.5 8 8 
19 3.816- 3.044- 1.004 0.734 0.353 0.371 0.100 0.098 2.7 7.2 6 6 
20 2.71- 0.803- 0.923 0.252 0.273 0.296 0.057 0.063 6.4 11.044 9 8 
21 3.804- 1.996- 1.002 0.461 0.319 0.323 0.089 0.077 1.3 12.1 6 7 
22 4.796- 2.185- 1.385 0.498 0.278 0.329 0.082 0.079 3.5 8.3 6 6 
23 0.498 1.020- 0.204 0.261 0.320 0.334 0.059 0.069 5.2 3.7 9 8 
24 0.769- 0.238 0.207 0.223 0.349 0.277 0.066 0.058 9.020 5.020 8 8 
25 0.215- 1.948- 0.138 0.408 0.434 0.376 0.071 0.083 13.01 9.6 8 6 
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 اخلاصية
 
 

 ةاملفردرقم 

 معامالت الصعوبة
DEOHSERHT 

اخلطأ املعياري 
 ملعامالت الصعوبة

S.H 

 معامالت التمييز
SPRLH 

اخلطأ املعياري 
 التمييز ملعامالت

وتعتمد  مربع كاي
الداللة على درجات 
 احلرية لكل منوذج

 درجات احلرية

26 1.832- 3.037- 0.452 0.760 0.264 0.291 0.062 0.075 3.4 3.1 8 7 
27 3.168- 2.052- 0.708 0.410 0.314 0.389 0.072 0.083 3.8 2.3 7 7 
28 3.859- 0.147- 0.963 0.159 0.301 0.391 0.078 0.076 4.6 4.47 7 7 
29 1.115- 0.329- 0.292 0.176 0.285 0.360 0.059 0.071 3.147 8.11 8 8 
30 1.479- 1.878- 0.293 0.456 0.368 0.287 0.071 0.067 5.5 8.6 8 7 
31 2.606- 0.141 0.549 0.236 0.333 0.255 0.073 0.057 6.2 4 7 8 
32 1.642- 1.808- 0.408 0.426 0.260 0.304 0.058 0.071 5.6 4.4 8 7 
33 2.141- 6.258- 0.514 0.288 0.258 0.355 0.059 0.076 2.808 5.9 8 7 
34 1.887- 3.442- 0.368 0.813 0.384 0.303 0.079 0.074 2.9 1.6 7 7 
35 0.472- 1.113- 0.187 0.263 0.333 0.351 0.064 0.071 5.3 7.7 8 8 
36 0.210- 2.570- 0.167 0.464 0.351 0.460 0.062 0.099 4.5 13.3* 8 6 
37 0.542- 4.580- 0.194 1.396 0.332 0.311 0.064 0.100 11.9 4.7 8 4 
38 3.467- 1.098- 0.819 0.272 0.385 0.327 0.099 0.066 0.980 4.4 6 7 
39 0.173- 2.774- 0.166 0.643 0.335 0.300 0.062 0.071 3.7 6.3 7 7 
40 3.368- 1.229- 0.848 0.303 0.273 0.329 0.070 0.067 11.1 13.3 7 8 
41 0.568- 1.670- 0.192 0.423 0.338 0.284 0.065 0.069 6.4 2.9 8 7 
42 1.795- 2.889- 0.326 0.657 0.419 0.352 0.081 0.085 2.9 0.5 7 4 
43 2.367- 2.963- 0.466 0.719 0.389 0.550 0.083 0.168 4.1 0.908 6 6 
44 2.046- 0.204 0.450 0.014 0.278 0.296 0.057 0.062 4.963 14.93* 8 8 
45 1.486- 1.530- 0.319 0.325 0.335 0.358 0.069 0.074 3.3 4.3 8 7 
46 0.293 2.757- 0.243 0.593 0.239 0.358 0.050 0.082 6.6 3.3 9 6 
47 3.805- 0.854- 1.208 0.283 0.558 0.267 0.213 0.055 2.5 8.6 3 8 
48 2.840- 0.983- 0.666 0.233 0.337 0.375 0.085 0.074 18** 6.3 7 6 
49 0.155 1.418 0.070 0.336 0.384 0.307 0.070 0.063 7.7 12.1 8 9 
50 2.290- 0.232 0.496 0.216 0.333 0.284 0.074 0.059 8.4 12.4 7 8 
51 3.156- 4.426- 0.717 1.236 0.435 0.323 0.111 0.095 8.8 0.418 6 6 
52 1.051- 2.67- 0.250 0.502 0.325 0.294 0.061 0.067 10.8 1.8 8 7 
53 1.807- 3.314- 0.385 0.685 0.329 0.332 0.070 0.070 10.426 9.426 8 6 
54 0.186- 3.072- 0.173 0.703 0.311 0.406 0.059 0.103 2.67 2.9 8 6 
55 0.644- 0.282- 0.210 0.196 0.321 0.318 0.058 0.065 10.6 3.8 8 8 
56 2.795- 2.994- 0.610 0.726 0.367 0.303 0.086 0.076 2.2 4.6 7 6 
57 0.962- 0.851- 0.251 0.254 0.302 0.303 0.055 0.062 12.01 3.4 8 8 
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 اخلاصية
 
 

 ةاملفردرقم 

 معامالت الصعوبة
DEOHSERHT 

اخلطأ املعياري 
 ملعامالت الصعوبة

S.H 

 معامالت التمييز
SPRLH 

اخلطأ املعياري 
 التمييز ملعامالت

وتعتمد  مربع كاي
الداللة على درجات 
 احلرية لكل منوذج

 درجات احلرية

58 2.182- 1.655- 0.450 0.396 0.336 0.296 0.070 0.065 6.3 9.994 7 8 
59 1.500- 2.587- 0.241 0.545 0.529 0.406 0.097 0.095 9.851 4.01 7 6 
60 3.926- 0.685 1.053 0.197 0.416 0.379 0.123 0.066 2.2 7.655 5 8 
61 1.257 2.303 0.491 0.820 0.150 0.114 0.038 0.031 12.9 13.7 9 9 
62 6.690- 1.826 2.041 0.631 0.177 0.145 0.052 0.038 9.2 13.51 6 9 
63 3.328- 2.132- 0.880 0.712 0.220 0.142 0.058 0.039 8.9 21.4** 8 8 
64 4.951- 6.913- 1.452 2.128 0.144 0.138 0.040 0.041 16.4* 12.3 9 8 
65 2.377- 6.509- 0.625 1.973 0.224 0.129 0.057 0.037 6.3 12.7 8 7 
66 0.329 3.974- 0.069 1.176 0.169 0.168 0.042 0.048 8.3 12.1 9 8 
67 5.055- 4.698- 1.495 1.412 0.263 0.162 0.079 0.047 1.51 7.51 6 7 
68 4.591- 3.543- 1.344 1.099 0.143 0.133 0.039 0.037 9.91 14.31 9 8 
69 1.235- 5.882- 0.408 1.813 0.193 0.117 0.048 0.034 14.6 20.2** 9 8 
70 5.822- 5.510- 1.749 1.689 0.186 0.120 0.055 0.034 8.7 28.2** 7 8 
71 2.755- 5.853- 0.871 1.779 0.517 0.166 0.035 0.050 22.7** 9.5 9 7 
72 2.626- 1.587- 0.666 0.576 0.245 0.149 0.062 0.040 8.67 17.4* 8 9 
73 6.625- 1.747- 1.957 0.673 0.151 0.124 0.043 0.034 10.6 14.6 7 9 
74 2.387- 7.449- 0.743 2.460 0.143 0.188 0.038 0.060 12.2 11.6* 9 5 
75 2.834- 2.676- 0.849 0.873 0.143 0.130 0.038 0.036 24.8** 18.4* 9 8 
76 2.232- 5.571- 0.767 1.716 0.117 0.124 0.031 0.036 18.8** 29.8** 9 8 
77 3.119- 1.824- 0.815 0.609 0.218 0.157 0.056 0.042 6.61 6.72 8 8 
78 2.612- 0.567- 0.751 0.506 0.180 0.120 0.049 0.033 18.1** 14.2 8 9 
79 2.700- 2.205 0.698 0.667 0.230 0.173 0.058 0.044 6.1 16.8** 

 
8 8 

80 1.339- 7.092- 0.552 2.152 0.130 0.117 0.035 0.033 26.8** 14.8* 9 8 
81 3.712- 1.400- 1.114 0.523 0.130 0.156 0.036 0.042 16* 9.8 9 8 
82 3.556- 0.354- 0.997 0.098 0.184 0.165 0.050 0.043 12.61 6.71 8 8 
83 3.930- 2.293- 1.062 0.900 0.221 0.094 0.060 0.026 9.7 28.4** 8 9 
84 1.304- 4.653- 0.496 1.407 0.151 0.144 0.038 0.041 10.3 7.6 9 7 
85 3.640- 5.910- 1.080 1.795 0.133 0.163 0.036 0.048 11.3 4.6 9 6 
86 5.255- 7.198- 1.555 2.283 0.218 0.158 0.065 0.048 6.51 12.5** 7 5 
87 5.390- 0.505 1.620 0.400 0.139 0.155 0.040 0.041 23.6** 7.91 8 8 
88 1.835 4.197- 0.441 1.290 0.259 0.134 0.054 0.038 13.6 14.6* 9 8 
89 3.736- 1.956- 1.089 0.6688 0.145 0.143 0.039 0.039 15.3 20.1** 9 9 
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 اخلاصية
 
 

 ةاملفردرقم 

 معامالت الصعوبة
DEOHSERHT 

اخلطأ املعياري 
 ملعامالت الصعوبة

S.H 

 معامالت التمييز
SPRLH 

اخلطأ املعياري 
 التمييز ملعامالت

وتعتمد  مربع كاي
الداللة على درجات 
 احلرية لكل منوذج

 درجات احلرية

90 2.570- 3.607- 0.742 1.116 0.175 0.127 0.047 0.035 21.7** 12.5 8 8 
91 2.700- 0.775- 0.738 0.456 0.118 0.142 0.045 0.038 14.1 15.8* 9 8 
92 1.601- 4.735- 0.505 1.374 0.176 0.196 0.044 0.056 7.6 16.6** 9 6 
93 3.868- 7.480- 1.093 2.294 0.192 0.155 0.053 0.046 11.2 12.2 8 6 
94 3.359- 3.973- 0.942 1.099 0.180 0.231 0.048 0.063 8.01 4.01 9 7 
95 4.273- 1.059- 1.228 0.453 0.311 0.161 0.094 0.043 4.3 11.3 6 8 
96 5.264- 2.428- 1.595 0.730 0.235 0.168 0.073 0.045 3.851 13.851 6 8 
97 6.154- 3.145- 1.843 0.980 0.189 0.131 0.055 0.036 7.2 7.4 6 8 
98 0.461 2.406- 0.359 0.871 0.164 0.107 0.041 0.030 9.3 33.9** 9 9 
99 5.341- 1.403- 1.605 0.556 0.169 0.142 0.049 0.038 14.2** 9.7 6 9 
100 0.458- 1.222- 0.424 0.595 0.135 0.118 0.035 0.033 16.5* 16.7* 9 9 

 ع0.01** ت)راا بح لحا ألج  س                     ع0.05* ت)راا بح لحا ألج  س
 ( أن:7ُيالاظ من الةدول رقم )

 حايودددفش  ايدددب تأاتدددب   ] 1.835ش  6.69 -[أا ا ب   دددثي يدددء بحاردددث  تأددداتدي بح ددد
ع  ئحدد  يددء 88عش  األمددة تأاتددب صددأا ا طددان حم اددثج  ليددا س62صددأا ا طددان حم اددثج  ليددا س

  ددددائي ساع بح ثتدددد  ور)م)ددددب لثدددددا حم  ردددداا بحدددد ا تددددا ت لخ)دددد . ووج ددددا تأدددداتدي بح ددددأا ا 
تدددب صدددأا ا طدددان حم ادددثج  ليدددا حايودددفش  ايدددب تأا] 2.30ش 7.48 -[ب   دددثي يدددء بحاردددث  

 ع  ئح  يء   ائي ستع بحأرابألء.61عش  األمة تأاتب صأا ا طان حم اثج  ليا س93س

  ش  ايب  ص   [2.04. 0.07]بم صا  بح أوالخا ح أاتدي بح أا ا ب   ثي يء بحارث  وود
عش  األمددة  صدد  تأوددالئ طددان حم اددثج  ليددا 66تأوددالئ  ح أاتددب بح ددأا ا طددان حم اددثج  ليددا س

ع  ئح  يء   ائي ساع بح ثت  ور)م)ب لثدا حم  راا بح ا تا ت لخ) . ووج ا يدء   دائي 62س
 [ستع بح ثتددد  ألردددابألًوا يددد ن بم صدددا  بح أوالخدددا ح أددداتدي بح دددأا ا ب   دددثي يدددء بحاردددث  

عش  األمدة  صد  44ش  ايب  ص  تأوالئ  ح أاتب بح أا ا طان حم ادثج  ليدا س ]2.46ش 0.01
 ع.74 ا طان حم اثج  ليا ستأوالئ ح أاتب بح أا 

   ش  ايدب تأاتدب ت وودل طدان حم ادثج   ]0.56ش  0.12 [تأداتدي بحر وودل ب   دثي يدء بحاردث
ع  ئح  يء   ائي ساع بح ثتد  ور)م)دب 47عش  األمة تأاتب ت وول طان حم اثج  ليا س76ليا س
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تدي بحر وودل لثدا حم  راا بح ا تا ت لخ) . ووج ا يء   ائي ستع بح ثت  ألرابألًوا ي ن تأا
عش  األمدة 43ش  ايدب تأاتدب ت وودل طدان حم ادثج  ليدا س ]0.55ش  0.09 [ب   ثي يء بحاردث  

 ع.83تأاتب ت وول طان حم اثج  ليا س

  ش  ايددب  صدد  [0.21ش 0.03]بم صددا  بح أوالخددا ح أدداتدي بحر ووددل ب   ددثي يددء بحارددث  وددود
ع. 47ص  تأوالئ طان حم ادثج  ليدا سعش  األمة  76تأوالئ ح أاتب بحر وول طان حم اثج  ليا س

 ئح  يء   ائي ساع بح ثت  ور)م)ب لثدا حم  رداا بحد ا تدا ت لخ)د . ووج دا يدء   دائي ستع 
ش  0.03 [بح ثتدد  ألردددابألًوا يددد ن بم صددا  بح أوالخدددا ح أددداتدي بحر ووددل ب   دددثي يدددء بحاردددث  

ألمددة  صدد  تأوددالئ عش  ا 83ش  ايددب  صدد  تأوددالئ ح أاتددب بحر ووددل طددان حم اددثج  ليددا س ]0.17
 ع.43ح أاتب بحر وول طان حم اثج  ليا س

 2بح  )دددا ا ألدددد يو دددا طدددا 2ع تادددثج  تلخددد  يدددوا طدددا88ألددد ج بح ادددثجبي بحردددء حهدددا جبحدددا ت ودددل  س 
ع اا لودث جبحدا مح داألوا  تررمدف بح لحدا ح)د  جليداي 0.01بح   حوا ألج  ت)راا جلحدا س

ح أمددا  ئحدد  يددء   ددائي ساع بح ثتدد  بح ثخددا حكددب تاددثج  ألمددة حدد   ما ددرر با بحج ددائي تجدداألء ب
ور)م)ددب لثدددا حم  ردداا بحدد ا تددا ت لخ)دد . ووج ددا يددء   ددائي ستع بح ثتدد  ألرددابألًوا يدد ن ألدد ج 

بح   حوددا  2بح  )ددا ا ألددد يو ددا طددا 2ع تاددثج  تلخدد  يددوا طددا80بح اددثجبي بحرددء حهددا جبحددا ت وددل  س
 ع اا لوث جبحا مح األوا.0.01ألج  ت)راا جلحا س

 بح  )ددا ا 2ع تاددثج  تدددب يددوا طددا12و  حهددا جبحددا ت وددل  سلوددث تصامددداع سألد ج بح اددثجبي بحرددء حدد
ع ائ جبحددا مح دداألوا  ئحدد  يددء   ددائي ساع 0.01بح   حوددا ألجدد  ت)ددراا جلحددا س 2ألددد يو ددا طددا

بح ثت  ور)م)ب لثدا حم  راا بح ا تا ت لخ)د . ووج دا يدء   دائي ستع بح ثتد  ألردابألًوا يد ن 
بح  )دا ا  2ع تادثج  تددب يدوا طدا20ل  سلودث تصامدداع سأل ج بح اثجبي بحرء حو  حهدا جبحدا ت ود

ع اا جبحا مح داألوا  تررمدف بح لحدا ح)د  0.01بح   حوا ألج  ت)راا جلحا س 2ألد يو ا طا
 جلياي بح ثخا حكب تاثج  ألمة ح   ما رر با بحج ائي تجاألء بح أما.

عش 1.603 اشددالي بحجردداألي ا  ددًا محددة ان ترا ددط صددأا ا بل رثددال ط ددب   ددائي ساع = س
عش  تأاتدددددب ت وودددددل 1.033 بحرصددددد  بح أودددددالئ ح أاتدددددب صدددددأا ا بل رثدددددال ط دددددب   دددددائي ساع = س

ع  بحرصد  بح أودالئ ح أاتدب ت وودل بل رثدال ط دب 0.533بل رثال ط ب   دائي ساع ماحمايودف = س
ع. ووج ددددددا ترا ددددددط صددددددأا ا بل رثددددددال ط ددددددب   ددددددائي ستع = 0.474  ددددددائي ساع ماحمايوددددددف =س

عش  تأاتددب 1.601ح أوددالئ ح أاتددب صددأا ا بل رثددال ط ددب   ددائيستع = سعش  بحرصدد  ب1.940س
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ع  بحرصددددد  بح أودددددالئ ح أاتدددددب ت وودددددل 0.512ت وودددددل بل رثدددددال ط دددددب   دددددائي ستع ماحمايودددددف = س
 ع.0.344 رثال ط ب   ائي ستع ماحمايوف =سبل

بل رثال يء صأا ا    ائيءع بح)اون ا    اي  ب ردا وود 7 خر   تد ي    ليا س
.  حكدددة  دددرا جلب دددا بحادددث ق ودددود   دددائيء بحثدددالبترث تجددداألء وودددل بح ادددثجبي ما دددرر با بحج دددائي  ت

بل رثدددال يدددء تأددداحا بح ادددثجبي مرددد ب اجق مأددد  حددد ا بح ادددثجبي لودددث بح دأل دددا حمج دددائي تجددداألء 
بحثدددددددالبترث تدددددددا ب دددددددرر با ب رثدددددددال سيع حمأوجددددددداي بح )دددددددردما ح لب دددددددا تمددددددد  بحادددددددث ق تدددددددد  دددددددد  

 بحجراألي طاحراحة: طا ف   (SPSS)وث اتي
 (8جدول )

  املعيارينتائج اختبار )ت( لداللة الفرق يف قيم صعوبة ومتييز املفردات واخلطأ 
 بني منوذجي االختبار ومتييز كل منهما لتقدير صعوبة

 املتغريات
 (B)النموذج العشوائي (A)النموذج املرتب معرفيا

عدد  قيمة )ت(
 املفردات

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 ملعيارىا

عدد 
 املفردات

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيارى

 غري دالة 0.958 1.827 2.650 80 1.584 2.396 88 معامل صعوبة املفردات
تقدير اخلطأ املعيارى 

 لصعوبة املفردة
 غري دالة 1.364 0.509 0.737 80 0.421 0.638 88

 غري دالة 1.377 0.107 0.273 80 0.109 0.296 88 معامل متييز املفردات

تقدير اخلطأ املعيارى 
 لتمييز املفردة

 غري دالة 0.039 0.0251 0.0657 80 0.0244 0.0659 88

ع 0.01ع ا ددد  ل تايددد  يدددث ق جبحدددا مح ددداألوا ألجددد  ت)دددراا س8 ر ددد  تدددد بح ددد    ليددداس
يء تد  ثبي طدب تدد صدأا ا بح ادثج   ت وودل بح ادثج   (A , B)ع وود   ائيء بل رثال 0.05ا س
 بحرص  بح أوالا ح أا ا بح اثج   بحرص  بح أوالا حر وول بح اثج .   

عش    ددى ألدد  ان بحم وددا ء 2011هدد   بحجرو ددا تددا  ردداألي م ددى ح)ددان بحأ ددثئس وتختلــ 
ع بحردء اشددالي محدة ان تأدداتدي بح دد ق  بحةثداي  بح ددأا ا  بحر وودل حد رثددال  تاثجبتدد  2010س

 رو ددا بحث ددى بح دداحء تددا  ردداألي م ددى  احدد   ت ــقتتررمددف مددا ردا تثتودد  تاددثجبي بل رثددالش  
ع بحردددء ا هدددثي ا ددد  ل  ايددد  ب دددردا يدددء تأددداتدي 2017ع   دددجا  ألثاوجدددا س2015 دددمو ان س

 بح أا ا ا  بحر وول تثيا محة تثتو  تاثجبي بل رثال.
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ت  ددب  ادد  بح  ردداا يددد  ردد تث  بل رثددال   ددائيءل  ددا  أدداج ئحدد  محددة ان بحادددثبي يددء 
م   دددان تثتوددد  بحاددددثبيش حودددى من بح )دددراخاي بحأدمودددا بحردددء  ح ادددثجبي بل رثدددالتأاتدددب بح دددأا ا 

رثتود ش  طدب يددث  ت رداي محدة  اد  بحدد لبي بحتدو)ها بحاددثبي هدء  بحد   ا  دا مغدح بحجلدث ألدد 
. ط ا    د تا)وث ا   ل تاي  يث ق ث ألد تايأها يء بل رثاللبحأدموا حاياما ألجها مغح بحج

ددا ت ووددل جبحددا مح دداألوا وددود   دد َم   ائيء بل رثددال يددء تأاتددب ت ووددل تاددثجبي بل رثددال محددة ان َتأ 
بح اثج  تد)ا بحصدت محة تر  جود  لوث تر  جود   احراحء تأر   مياما بحصاح  يدء تداج  بحادث ق 
بحاثج ددا  بحدودداس بحجا)ددء ألمددة ي لتدد  بحأدمودداش ياحصاحدد  بح ددردد حم دداج    ددان تر  جددا تددد بح  ردداا 

مددا ألمدة ا ددا تادثج  مغددح بحجلدث ألددد تايأهدا مال رثددالش  ألمدة بحجدددوح تدد ئحدد   خ)درصوا بإليا
ا ت وول  َم   بحصاح  لوث بح ر  د.   احراحء تايا ا  تثتو  بح اثجبي حو  ح  ت توث  ب   ألمة َتأ 

 تاثجبي ب رثال تدثل بحاث ق بحاثج ا  بحدواس بحجا)ء.

 نتائج الفرض الثالث وتفسريها ومناقشتها:
ل  ايددددددد  تدددددد توث جب  مح ددددددداألًوا حرثتوددددددد  تادددددددثجبي "بحةاحدددددددى ألمددددددة ا ددددددد   ددددددجم بحادددددددث  

بل رثدددددددال لثًددددددددا حم  رددددددداا بح أثيدددددددء ستر)م)دددددددب ا  ألردددددددابألءع يدددددددء بمجب  بمعددددددداج  ء حصددددددددت 
 . بح وماتا بحأاا يء بحرث وا

ل هددد ب بحادددث   ددددرا ب دددرر با ب رثدددالسيع حمأوجددداي بح )ددددردما تدددد  دددد  وث دددداتي  ل رثدددا
Spss25 بحراحء: خر   ئح  تد بح      

 (9جدول )
 األكادميينتائج اختبار)ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات الطالب يف منوذجي االختبار )أ، ب( يف األداء 

درجات االختبار 
 التحصيلي

ترتيب 
 املفردات

 املتوسط العدد
االحنراف 

 املعياري
 قيمة )ت( وداللتها

الدرجة الكلية 
 لالختبار التحصيلي

 *2.184 7.60 70.46 425 منوذج أ
 6.85 69.38 407 منوذج ب (0.05دالة إحصائًيا عند مستوى )

تاي  يث ق جبحا مح األًوا وود ترا صء جليداي ( السابق أنه 9)رقم يتضح من الةدول
لدت بحج ائي ساع بح ثت  تأثيًواش  لددت بحج دائي ستع بح ثتد  ألردابألوا يدء بمجب  بمعداج  ء 
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 تا تاصب محو  طدب تددتا  راألي  وتت ق هذه النتيةةاع بح ثت  تأثيًوا. ح اح  لدت بحج ائي س
تددد  Doerner& Calhoun (2009)  عش2010عش  لت ددان لت ددانس2017 ددجا  ألثاوجدداس

 يددداج تددد توث جب  مح ددداألوا حج دددائي تثتوددد  يددددثبي بل رثدددال ألمدددة بمجب  بمعددداج  ء  بحر ددداألم 
ــــــــــــ  مــــــــــــ: مــــــــــــا توصــــــــــــل بح)ددددددددددددو اترثخا حد رثددددددددددددالش     م ددددددددددددى طددددددددددددب تدددددددددددددمحوددددددددددددوتختل

Kennedy &Butter(2013)تدد توث جب  مح دداألوا ع تددد ا دد  ل  ايدد  2015ش   احدد   ددمو انس
  حج ائي تثتو  يدثبي بل رثال ألمة بمجب  بمعاج  ء  بحر األم بح)و اترثخا حد رثال.

  ددددد تا)ددددوث هدددد   بحجرو ددددا تددددد  ددددد  ان بحصدددددت ألجدددد تا ب ددددردثماب ا ددددئما بل رثددددال  خ
ور)م)دددددب لثددددددا حم  رددددداا بحددددد ا جل دددددا  شدددددأث ب ماللتوددددداا  بلل ئجدددددان  ان بحر  دددددومء بح ثتددددد  

بح أماتاي  را ب رثياألها وجا  بحرجلوا  بحرثتو  بحلتجة بح ا تا ترلخجها يو   اصث  تد بح)هب 
ألمدددوها بح  دددا  ألمدددة جليددداي تثتاأدددا  هددد ب  ر اشدددء تدددا يددداب ود تجلدددوا بح  دددا  بإلجبلطدددة ألجددد  

ح تدددد ئحددد  ا دددئما بل رثدددال بحر  دددومء بح ثتددد  ألردددابألوا   ددد  بحجلثخدددا بح  احودددا.  ألمدددة بحجددددو
 بحصدت صأا ا يء ب رثياي تأماتات .

  احردداحء  أرثددث تثتودد  تاددثجبي بل رثددال يددء بحج ددائي ساع بح ثتدد  ور)م)ددب تأثيددء   دددن 
 هد ب  رادن تدا لثوأدا بحصددت تدد تادثجبي بحج دائي ستع بح ثتد  ألردابألواش  األمدة اجب  ت  ومء
أا را تأها اتجا  ت لخ  بح  راا حوى م ها  ا مان ان تكان بم ئما تثتثا لثدا وجا  ألمة بح 

حرثتو  بح دثل بح ا جل دا   هد ب بحجداي تدد بل رثدال بح ثتد  ور)م)دب تأثيدء اشدثا توداحها  حهد ب 
البجي جليدا بحصددت ألمدة بل رثدالش  ألمدة بحجدددوح تدد ئحد  تادثجبي بل رثدال بح ثتثدا مأرددابألوا 

ها صدأا ا يدء بشدثاي للثداتها  خردأث ن ماحرردرف  ب درغثبق بحايدف يدء ب درثياي     بحصدت يو
 بح أماتا بح رل ا   ح ب طا ف جلياتها بحر  وموا تجرا ا.

  دان ت )دا ا مصثخددا جيوددا  بح  رداا بح أثيدءل  ا ي   أاج ئح  محة ان بحرثتو  ح)  
أوددا بحصاحدد  إلألصددا  اي ددب الخدداج  جبيمردد ب تجصدددء  خأ ددب ألمددة م ددا   دددن بحردد لي يددء بم ددئما 

ش بل رثدددالت دددا  دددتجئ محدددة الخددداج  ي لتددد  ألمدددة تابصدددما بإليامدددا حردددة  ها دددا يردددث   شحددد  هاميامدددا 
ش ط ا  )األ  بل رثالي لت  ألمة بح ثط بحجا)ء ألج  تابيها ائ تر ما يء   ت)األ   ألمة الخاج 

بحصاح  ألمة بحر  دوب تثتو  بحادثبي ألمة بحرهوت بحأدمء حمصاح  ت ا   أب بل رثال  دو  ي ل  
  بح بيأوددا حدد ددايث حمصا  هدد ب .و ليددا تدثاحددا تددد بح يددا ا  م يددب  صدد ش م أجددة ان   ددان اعةددث تثاتددا

حد دددر ثبل يدددء ت ا حدددا حايامدددا ألجددد تا  ردددأث مددداحرألخل بحادددالئ م)دددث  ي لتددد  ألمدددة بإليامدددا ألدددد 
بم دددئما بح اصدددا  تدددد بل رثدددال  بحردددء ت)ددد ة مام دددئما بحررددد وأوا ا بحر هو  دددا بم دددئما بم حدددة 
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ألمة بحأ د  تدد بحج دائي بحأردابألء بحردء   د  بحصاحد  صدأا ا يدء ب درثياي تأماتاتد  حم  تا. 
  لًثب ل ردا لثخدا بحررلخد ألد لثخن بل رثياي.

    د بحاصا  تد ه ب بحث ى محة ت  األا تد بحراصواي تجها:

ج بلتر ا دداي وجردداألي بحث ددى تددد ايددب مألدد بج وجدداك تث ددث  بحأدداتمود يددء تثبعددل بحرددداخا   ألدد ب -1
 لثخن ب ردا بحج ائي. بح لب وا  صوالا صال تركايئا حد رثالألد ا ئما يء بح دثلبي

  Bilog-mg3  وث اتيأل ب ج لبي ت لخثوا ألمة وثبتي ت موب تاثجبي بل رثال تةب  -2

أددء بح  دد  تددد ألددد   ل  أل ددب ح أدد ئ بلتر ا دداي ألددد طواوددا مألدد بج ب رثددال ت  ددومء تثي -3
 ايب بحاصا  محة ت ا ت دن بمه با بح)ماطوا حم دثل بح لب ء.

 دددث ل  بهر ددداا بحدددداأل ود ألمدددة مألددد بج بل رثدددالبي م )دددراا ت دودددن بمهددد با ألجددد  صدددوالرها  -4
تاددثجبي بل رثددالش  تثبألددا  بح اددثجبي ت)ددردما ألددد مأ ددهاش م أجددة اعةددث ت   دد بش ان تكددان 

 .ياما ألد يدث  ا ثا بإلياما ألد يدث  تا لوث تثتثصا ماإل

 منها: البحوث المقتراةيمكن الوصول من هذا البحث إلى مةموعة من 
 بحلتد بح )رغثق يء بإلياما ألمة بل رثال ألمة بل رثالجلب ا ألد ت توث تثتو  تاثجبي   -1

 اتث  اي بح اثج  ألمة بحر األم بح)و اترثخا حد رثال. -2

 بل رثال ية بحردموب تد بحرر ود.ج ل تثتو  تاثجبي  -3

ألمددة بحر دداألم بح)ددو اترثخا حد رثددال  تاثجبتدد   بل رثددالجلب ددا ألددد تدد توث تثتودد  تاددثجبي  -4
 يء  ا    لثخرة بحدواس بحردمو  ا  بح   ةا.

 اتث  اي بح اثج  ألمة جيا  راألي بل رثالبي تثيأوا بح   .  -5
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ع. ا دددمات تدردددثا لتردددائ يدددثبلبي 2005ش ألدددلي ألث بح  وددد  ت  ددد ساودددا بح  ددد  مودددثبهوا بحردددال  ء
بحدصددا  تثدداي بل رثددالبي بحر  ددوموا تثيأوددا  بمتدددان يددء  ددا  تاهدداا جليددا

 .597 – 556عش ص ص 34ش ست ما طموا بحرث واش ياتأا لجصابح   . 

بحدوددداس  بإلح دددا  ع. 2012اودددا بح  ددد  مودددثبهوا بحردددال  ءش  ألدددلي ألثددد  بح  وددد  ت  ددد  ح)دددد س
 ش بحثخا : ت رثا بحثش .بحرث ائ  بحجا)ء

 تصثوداي ألمة تثاي بل رثالش بحداهث  ش ت رثا  ه ا بحرثق. ع.1985س اح   بحثياألة لجوا
بحر مودددب بإلح ددداألة حمثوا ددداي بحجا)دددوا  ع.1999اح ددد  بحثيددداألة لجدددواش    دددث ت  ددداج صدددثثا س 

 ش بحداهث ش جبل يثا  حمصثاألا  بحجرث.SPSS بحرث اخا ما رر با 
 ش أل ان بملجن: جبل بمتب.بحدواس  بحرداخا يء بحأ موا بحر لخ)واع. 2005اح   ألاج  س

 يدءحم ادثج   جلب ا  و اترثخا تدال ا حدثأح   دائي بل در اما. ع2002س بحاحومءم  األوب ح)د 
ش طموددا ل دداحا جطرددالب  لوددث تجرددال . ب ردددا  تاددثجبي بل رثددالبي تثيأوددا بح  دد 

 بحرث واش ياتأا بمالهث.
بحر مودب بحأداتمء بل ركردايء  بحراطود ئش تااهو ه دا  تجه وره دا ع. 2012ات    واالخدان توغدل  س

ش جبل بح )دوث  حمجردث  بحراالخداش 1. ن LISREL حودلل    Spssورا ودف حلتدا 
 أل ان: بملجن.

بحدودددداس  بحرددددداخا يددددء بحأمدددداا ع. 2011اتددددود ألمددددء ت  دددد  ُ ددددمو انش ليددددا  ت  دددداج اوددددا ألدددددا س
 ش بحداهث : جبل بحكرات بح   ى.)   اج بت   تصثودات بإل )ا وا: ا 

ع. ب رر با   ائي لب  يء وجا  ب رثال ت  ومء يدء تداج  ألمدا بحدجا  1988اتوجا ت    طا اس
يدء:   حصدت طموا بآلجبت م اتأا بحكاخف  ت دون بحرا)وث بح ا داألء حم)دماك
ا ت  دددد  ا دددال بحرددددثيا ئش  ددددمو ان بحر ددددثئ بحرددددو ش اتوجدددا ت  دددد  طددددا اش  اج دددد

بت اهاي تأاصث  يدء بحدوداس  بحردداخا بحجا)دء ت ثل نع: سع 1996ألث بح)دا س
 بحداهث : ت رثا بم  ما بح  ثخا..  بحرث ائ 

اتث تثتو  بحادثبي ح)    األم بح)و اترثخا ألمة اجب  بميثبج . ع2013ا  د ألاج  بح  اي س
أل دددداج   ياتأددددا تتتدددداش ل دددداحا تاي)ددددروثش بحر دددداألم بح)ددددو اترثخا حد رثددددالش 

 بح لب اي بحأمواش بملجن.
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-ع. تأاجحا بل رثالبي  ألديرها وثأح بح رغوثبي بح)دو اترثخا2012م هات ت      و  بح)و س
ش طمودا بحرث وداش ياتأدا ألدود ل احا جطردالب  لودث تجردال جلب ا ت اعا   تصثودوا. 

 ش  .
 ددوموا س تاهاتهددا بل رثددالبي بحر ع. 2012ما ددب   ددو  اوددا يدداج ش   دداتء اح دد  وجددء  ددا   س

بحصثأدددا بم حدددةش   طواودددا مألددد بجها  ا ددد  وجاألهدددا  تكاخجهدددا  تصثودددداي تو ب وددداع.
 بملجن: جبل بح )وث  حمجرث  بحراالخا. 

 حمتد اس احدا مء احتيا س ألمة اح ا  ا احتدا  س يء احادرات ترت ب ع. أتر2011ح)ددددددان بحأ ددددددثا س
 .129-111عشص ص3س27ش دتشق ياتأا تيمايدرات .  و صاألص

 ترأدددد ج تددددد لل ت ابل توارات  بح)ددددو اترثخا بحر دددداألم .ع2012س يددددثبج  ددددا   اوددددا ح دددد ئ
 بحأمددددددددااتيما  شدةرال تياوا حمتا  لثخددددددددا ما ددددددددرر با درا ا تدار ا واحتكت ب:

 .404 –375عش ص ص3س31ماحث ثخدش واح ا  ا بحرث اخا
 بحردددداخا يدددء مءت  دددو ب رثدددال يددددثبي حرثتوددد    دددائي تدتدددا ع. اتدددث2015س  دددمو ان  احددد  شددداهث

 بحرث وددددا ت مددددا طمودددا  يدثبتددد . حد رثددددال بح)دددو اترثخا ألمدددة بحر دددداألم بحرث دددائ 
 تثاكش بح)أاج ا. ياتأا-  بآلجبت

 ألمدددة صدددأا رها جليدددا ح)ددد  بل رثدددال يددددثبي تثتوددد  اتدددث .ع 2010لت دددان صددداح  لت دددانس
بحرث وددددا حمث ددددا   ت مددددا بحثخا ددددواي. ح دددداج  بحةا اخددددا بح ثحمددددا لدددددت ت  ددددوب
عش ص 8ياتأدددددددا بمالهدددددددثش س بحرث وددددددداش عمودددددددا ش بلير األودددددددا ا  بحجا)دددددددوابحرث اخددددددد

 .176-157ص
 ش بحداهث : جبل م رثبك حمجرث  بحراالخا.جل س يء بحدواس بحجا)ء  بحرث ائ ع. 2012 اتوا   وث ش اتا س

ع. اتددث تثتودد  يدددثبي ب رثددال ب روددال تددد ترأدد ج تثأددا حأدد ج  صددابي 2017 ددجا  ح)ددود ألثاوجددا س
ل داحا ألم بح)دو اترثخا حد رثدال  يدثبتد   اجب  بحصمثدا ألمود ش حمهدا ألمدة بحر دا

 طموا بحرث واش ياتأا بحوثتاكش بملجن.  تاي)روث
ب رثال تررو ء تثيأء بح    حم هالبي بم ا وا يدء ع. 2001صدا بح  د" ت  اج ألدا س"

وجددددددا  بل رثددددددالبي بحر  ددددددوموا سبح ددددددوغا اعش سبح ددددددوغا تعش  جحوددددددب بل رثددددددال 
. تثيأء بح    حم هالبي بم ا وا يء وجدا  بل رثدالبي بحر  دوموابحرررو ء 

 بحداهث ش ت رثا بم  ما بح  ثخا.
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  ددددائي بل ددددر اما حم اددددثج  بل رثالخددددا: احاج ددددا بحثأدددد  ع. 2005صدددددا بحدددد  د" ت  دددداج ألدددددا س"
ش بحددددداهث : جبل 1. ن ترأددد ج  بممأدددداج  تصثوداتهدددا يددددء بحدودددداس بحجا)دددء  بحرث ددددائ 

 .بحاكث بحأث ء
بل رثددالبي بحرررو ددوا تثيأوددا بح  دد  يددء بح  ددالي:  ع.2009صدددا بحدد  د" ت  دداج ألدددا س"

 . بحداهث : جبل بحاكث بحأث ء.بحرث اخا  بحجا)وا  بحر لخثوا
بل رثدددالبي  بح ددددا و  يدددء بحأمددداا بحجا)دددوا ع. 2002صددددا اح ددد  تدددثبجش  اتدددود ألمدددة  دددمو ان س

 اهث ش جبل بحكرات بح   ى.ش بحد بحرث اخا:  صابي مأل بجها    األ ها
ع. اتددث مأددح بحصددثق بحاال وددا حرددد  ث بحدد لياي ألمددة صدد ق 2001صدددا شددثخل ألثدد  بحاهددات س

  مةلــــة كليــــة بل رثدددالبي تثيأوددددا بح  ددد  ئبي بل روددددال تدددد ترأدددد جش اعرددددا ث
 . 255 – 202وجها: ص ص شالتربية

ش جبل بح)دد ات حمجرددث ش بحددداهث ع. وجدداك بم ددئما وددود بحجلثخددا  بحرصثوددن2007ألدداج   ددأ    ددثس
  بحراالخا

 تدددد ب رودددال ب رثدددال  تثددداي صددد ق ألمدددة بل رثدددال يددددثبي تثتوددد  اتدددث .ع2010بحم ودددا ءس ألددد  ان
 بح  ثتددداش م  دددا بحةا اخدددا بح ثحمدددا حصددددت بحثخا دددواي تددداج  يدددء بحثددد بألب ترأددد ج
 .بح  ثتا م  ا بحدثا  اا ياتأا شتجرال  لوث تاي)روث ل احا

 Spssبإلح ا  بحجا)ء  بحرث ائ: تصثوداي ما رر با وث داتي ع. 2016أللي ألث  بح  و  ح)دس

 بحداهث : جبل بحاكث بحأث ء.. 18
ش 1بل رثدددالبي ت  ودددا بح ثيدددا سيم)دددارها  ا ددد  تصاخثهددداعشنع. 2009أل ددداج ل دددات ألثاوجدددا س

 بملجن: جبل بح )وث  حمجرث  بحراالخا  بحصثاألا.
ش 2ش نجا)ددوا  بحرث اخددا  بلير األوددابحدودداس  بحرددداخا يددء بحأمدداا بحع. 2001ألمددة تدداهث  صددات س

 بحداهث : ت رثا بل  ما بح  ثخا.
ش 1ن. بحدوددداس بحجا)دددء  بحرث دددائ ح  ددداخا   بح أدددايودع. 1990يدددال ق ألثددد بحاراا ألمدددة تا دددء س

 بحداهث : ت رثا بحجه ا بح  ثخا.
 ثدالب ر يدء اجب  بحصدت  ت)راا بحدمن ألمة بل رثال يدثبي تثتو  اتث ع.2015يثخا  ت  اج س

عشص 2س16ت مددددا بحأمدددداا بحرث اخددددا  بحجا)ددددواش ترأدددد جش  تددددد تددددد  دددداي بل روددددال
 .603-589ص
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ش بحدددداهث ش جبل 3ش نألمدددا بحدددجا  بإلح ددداألة  يوددداس بحأددددب بحثردددثا ع. 1979يدددتبج بحثهدددة بح)دددو  س
 بحاكث بحأث ة.

تدد ا ياألموددا   ددائي تأمو ددء ما ددرر با بل رثددالبي  ع.2005"  ددو  بح دد  سيددر  ،"ت  دد  ت  دد  
. بلوركالخددا حدد ا لدددت بح ثحمددا بحةا اخددا تثيأوددا بح  دد  ألمددة مأددح بح هددالبي

 ش طموا بحرث واش ياتأا بمالهث.ل احا جطرالب  لوث تجرال 
ع. لددددثق ت موددددب بحثجدددداج يددددء  ددددا  بحجلثخددددا بحكد ددددو وا    ددددائي 2013ت  دددد  ت ددددصاة ألموددددا س

بح ددددف  بل دددر اما حم ادددثج  ل رثددددال تثيأدددء بح  دددد  يدددء تددداج  بحأمدددداا حردتوددد 
 ش طموا بحرث واش ياتأا بحلياالخن.ل احا تاي)روث لوث تجرال بح)اجس بلور بألء. 

ع. تددد توث   دددائي بحر مودددب بحمالالخر واسبمحاج دددا  بحةجاألودددا 2011ت  ددد  تج دددال ت  ددد  بحردددايأءس
 بحةدتودداع بحثددالبترث ألمددة تددد  ث ج ب  تأماتدداي بح اددثجبي بل رثالخدداش  ألديرهددا 

س 21 بح  مدددا بح  دددثخا حم لب ددداي بحجا)دددواشسجلب دددا تدال ددداع. و يدددا تدددد  ثبي بحد ل 
 .615 -549عش ص ص73

ع. اتدددث تثتوددد  يددددثبي بل رثدددال ألمدددة جيدددا تأددداحا بحاددددثبي  يددد لبي 2015هجدددا  ألدددا  بحرثشدددا س
سلودددث تجردددال عش  ل ددداحا تاي)دددروثبميدددثبج  بحر ددداألم بح)دددو اترثخا حد رثدددالش 

 أل اج  بح لب اي بحأمواش بملجن.
ع. ب دددددرثبتو وا تدرثحدددددا حثجدددددا  2009ح  وددددد  بح  دددددالئش اح ددددد  م ددددد األوب بحك مددددداي سهجددددد  ألثددددد  ب

عش 2س10ش ت مددا بحأمدداا بحرث اخددا  بحجا)ددواب رثددالبي تررو ددوا ت  وددا بح ثيددا. 
 .214 -185ص ص
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Abstract in English 

The aim of recent study is to figure out the statistical impact of 

different distribution in the sequence order of items of Criterion-

Referenced Test on Difficulty and Discernment factors of items and test, 

in terms of Second parameter Model (IRT). Sequence order of items was 

according to the cognitive content (ordered/serial, ordered randomly).. 

To achieve the objective of the research, Criterion-Referenced Test 

(CRT) was prepared in "Individual differences and psychological 

measurement" course for the university students from the general 

diploma in education in the faculty of Education- Zagazig University for 

the academic year 2017/2018. The impact of the difference distribution 

of the item was revealed in two types of items: MCQ, and True/False 

(T/F). In its initial form, the test consists of (60) items of 4-choices MCQ 

type and (40) items of T/F type. Two models of the test (A,B). Items of 

A model were distributed in order sequence according to arrangement 

cognitive content, Items of model B were distributed randomly 

scrambling. Pilot sample was collected to calculate reliability and 

validity of the test.  The total  final sample was randomly selected which 

consistits of (858) students; students' ability estimates, their standard 

error estimates, and psychometric properties of items calculated 

according to, two-parameter model, where the test prepared in 

"individual differences and psychological measurement" course and 

corrected automatically through the scanner system, and then used the 

appropriate statistical treatments to ensure that the data conformed to the 

assumptions of the IRT (unidimentionality and local independence,). 

Most results showed that:1) There is no statistical significance  

at (α = .05) in the estimates of item’s parameters, their standard errors, 

due to the sequence order of items distribution according to content 

arrangement or random scramble type through two parameters model.(2) 

there differences in the empirical reliability coefficient (3) There is 

statistical significance at (α = .05) in the academic achievement due to the  

sequence order of items distribution according to content arrangement or 

random scramble type in favor of content arrangement type,   

Key words: Sequence order of items- Criterion-Referenced Test -Item 

Response Theory. 

 


