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استخذام النمورج ثنائي البارامرت كأحذ منارج 
نظريت االستجابت للمفردة يف تذريح مفرداث 
اختبار التفكري االستذاليل املعريف على طلبت 

املرحلت الثانويت يف مذيريت تربيت لواء اجلامعت 
 باألردن

 *عبدالىاصس سىد عبداملعلب العكاًلت

 

 

ج مفغصاث هضفذ الضعاؾت  _ امللخص ت الاؾخجابت للمفغصة في جضٍع الخالُت ئلى مػغفت أزغ اؾخسضام الىمىطط زىاتي الباعامتر هأخض هماطط هظٍغ

ت الاؾخجابت للمفغصة  ازخباع الخفىحر الاؾخضاللي اإلاػغفي وطلً مً زالٌ الاظابت غً ؾإالي الضعاؾت اإلاهاغحن خٌى جدلم افتراياث هظٍغ

ازخباع الخفىحر الاؾخضاللي ومضي جىافم البُاهاث اإلاؿخمضة مً اؾخجاباث أفغاص غُىت الضعاؾت مؼ افتراياث لبُاهاث اؾخجاباث الػُىت غلى 

ت الاؾخجابت للمفغصة. وألظل هظا الغغى فلض اؾخسضم الباخض أصاة للضعاؾت هي ازخباع للخفىح ر الىمىطط الشىاتي الباعامتر هأخض هماطط هظٍغ

الباث 1الر ]الاؾخضاللي الظي اغضه أخمض ػوي ن [ للُاؽ اللضعة الػللُت غلى الاؾخضالٌ وكض جيىن مجخمؼ الضعاؾت مً ظمُؼ َالب َو

ت جغبُت لىاء الجامػت في اإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت للػام الضعاس ي  ت بمضًٍغ البت 5274م والبالغ غضصهم )2016-2015اإلاغخلت الشاهٍى  َو
ً

( َالبا

ت جغبُت البت، وبػض جُبُم 226لىاء الجامػت بالػانمت غمان فُما جيىهذ غُىت الضعاؾت مً ) بدؿب ؤلاخهاةُت الغؾمُت إلاضًٍغ ( َالبا َو

أصاة الضعاؾت غلى غُىت البدض وجصخُذ الاؾخجاباث الىاججت غً الخُبُم ومػالجت بُاهاتها بالبرامج ؤلاخهاةُت طاث الػالكت، فلض جىنلذ 

ت الاؾخجابت للمف ( 2، الاؾخلالٌ اإلاىيعي بلُمت ججاوػث )2.45غصة وهي أخاصًت البػض بلُمت بلغذ )(الضعاؾت ئلى جدلم افتراياث هظٍغ

ت الاؾخجابت للمفغصة، خُض واهذ كُم باعامتر جمُحز  والخدغع مً الؿغغت. وجىافم بُاهاث اؾخجاباث أفغاص الػُىت مؼ افتراياث همىطط هظٍغ

(، فُما بلغذ كُم باعامتر نػىبت اإلافغصاث اإلاالةمت 0.68( بمخىؾِ كضعه )1.010، 0.099اإلافغصاث اإلاالةمت الفتراياث الىمىطط بحن اللُمخـحن )

 (.3.024-( بمخىؾـِ كضعه )2.453،1.264-الفتراياث الىمىطط بحن اللُمخحن )

ت الاؾخجابت للمفغصة تفاايةت املكلماث ال ج اإلالُاؽ، هظٍغ  .ازخباع الخفىحر الاؾخضاللي، الىمىطط الشىاتي الباعامتر: جضٍع

 
  _زئيس الدًىان بمدًسيت جسبةت لىاء الجامعت  *

 
 .اسااذ القةاس والاقىيم املساعد بجامعت الجىف سابقا
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 للمتفسدة الاساجابت هظسيت هماذج كأيد البازامتر ثىائي الىمىذج اساخدام

 املسيلت ظلبت على املعسفي الاساداللي الاتفكير اخاباز متفسداث جدزيج في

 باألزدن الجامعت لىاء جسبةت مدًسيت في الثاهىيت
 تقدم. امل1

غامت غلى صعظت مً مما القً فُه أن الازخباعاث اإلاػغفُت بهىعة     

ت والػملُت في هكف وجلضًغ اللضعاث اإلاػغفُت لضي  ألاهمُت الىظٍغ

فاٌ ئلى  اى ألَا اتهم الخػلُمُت اإلاسخلفت بضًء مً ٍع الُلبت في مؿخٍى

مغاخل الخػلُم ألاؾاس ي فالخػلُم الشاهىي واهتهاًء بالخػلُم الجامعي 

 ٌ  أهمُت جىاو
ً
هظه الازخباعاث  الػالي، ولػل الباخشحن كض أصعوىا مبىغا

واإلالاًِـ بالضعاؾت والبدض ؾىاء الىظغي أم الػملي وبالخهامُم 

اإلاسخلفت إلظغاء البدىر خُض واهذ هظه الازخباعاث غلى ازخالف 

م الغةِـ لىكف كضعاث ألافغاص  أهىاغها وأقيالها ومؿمُاتها الٍُغ

ىُت اإلاػغفُت مما ًفُض في جىظُه ألافغاص ئلى مؿاعاتهم الخػلُمُت واإلاه

 ].2الصخُدت ]

فازخباعاث الخفىحر غلى وظه الػمىم مً الازخباعاث واإلالاًِـ التي         

هالذ الاهخمام ألاهبر ؾُما غىض ألافغاص ممً هم غلى ملاغض الضعاؾت في 

اتهم وأغماعهم، فياهذ البدىر جدىاٌو الخفىحر بأقياله  مسخلف مؿخٍى

مً ألاهىاع التي جىكف  اإلاسخلفت مً هاكض الؾخضاللي إلاخسفي ئلى غحره

 ].3وحؿدبحن كضعاث ألافغاص غاًت البدض والضعاؾت ]

ىا        ِّ وكض أولذ الجهاث الخػلُمُت الغؾمُت وغحر الغؾمُت اهخماما ب

وواضخا في هظا اإلاجاٌ مً صغم ومؿاهمت في ئظغاء مشل هظه البدىر 

ث ؾُما وأن اإلاإؾؿاث الخػلُمُت حؿعى إلاػغفت اهخماماث ومٌُى وعغبا

َلبتها ومخػلميها وطلً مً ظاهب الخىظُه ألامشل والصخُذ للفغص 

باججاه كضعاجه اإلاػغفُت والػللُت، ومً ظاهب اكخهاص اإلاػغفت ووكف 

الهضع في غمىمُت الخػلُم والاججاه هدى الخسههُت مً اإلاغاخل ألاولُت 

للخػلُم، وهظان الجاهبان اللظان اهخمذ بهما اإلاإؾؿاث الخػلُمُت عبما 

 إلاُىله وعغباجه التي جخىافم ًف
ً
غػان الفغص واإلاػلم اإلاىظه جىظيها صخُدا

مؼ كضعاجه الظهىُت والػللُت التي جىكفها ازخباعاث اللضعاث اإلاػغفُت 

 ].4وملاًِـ الخفىحر اإلاخىىغت ]

وباليؿبت للخفىحر الاؾخضاللي فاهه كضعة جظهغ غىضما ًىاظه الفغص          

 ًدخاط مىه الخيبإ 
ً
بيخاةج أفػاله أو خُىما ًىص الفغص أن ًسُِ مىكفا

لخل مكيلت أو الخغلب غليها، والاؾخضالٌ هى الػملُت الػللُت التي 

م الغمىػ  حؿتهضف خل مكيلت ما أو اجساط كغاع بكأن كًُت ما غً ٍَغ

خًمً الىنٌى ئلى هخاةج مً ملضماث مػلىمت،  والخبراث الؿابلت، ٍو

هذ هظه الػالكاث ػماهُت أو مياهُت وهى غملُت ئصعان للػالكاث ؾىاء وا

أو غضصًت أو مىُلُت أو ؾُيىلىظُت أو غالكت حكابه أو جًاص أو غحر 

 ].5طلً ]

 لخهيُف ظُلفىعص لليكاٍ الػللي جفىحر          
ً
والخفىحر الاؾخضاللي وفلا

ًلىم غلى جىلُض مػلىماث وأفياع وجلضًم Convergent thinking  جلاعبي

ىماث اإلاػُاة مديىمت بلىاغض اإلاىُم وهى ًسخلف اؾخيخاظاث مً اإلاػل

 
ً
 جباغضًا

ً
 Divergent  بظلً غً الخفىحر ؤلابضاعي الظي ٌػض جفىحرا

thinking  ًلىم غلى ابخياع أهبر غضص مً الخلٌى اإلاخىىغت إلاكيلت واخضة

غلى اغخباع أن ؤلاهخاظُت مً مػاًحر الخفىحر ؤلابضاغُت، فلض غغفه أهجُل 

ًداٌو فيها الفـغص الىنٌى ئلى اؾخيخاط ما بىاء غلى  بأهه غملُت غللُت

، فُما غغفه بِىيلـي (Angell) [6] أؾباب مىُلُت جبضو واضخت له

الخفىحر الاؾخضاللي بأهه غملُت غللُت وؿحر فيها مً خُض وػلم)اإلاػلىم( 

(، بمػنى آزغ ًيخلل بها الفغص مً هلاٍ بضاًت  ئلى ماال وػلم )اإلاجهٌى

 (.هلاٍ جهاًت أو اؾـتراخت جـضعى الاؾـخيخاظاث )الىخاةج جضعى ملضماث ئلى

هما وأن الخفىحر الاؾخضاللي غملُت غللُت مىُلُت ٌؿحر فيها الفغص      

مً خلاةم مػغوفت أو كًاًا مؿلم بصختها ئلى مػغفت اإلاجهٌى الظي 

ت لخلً اللًاًا غلى اإلاؿخىي الظهني، أما قابالن  ًخمشل في هخاط يغوٍع

ف  للخفىحر الاؾخضاللي بأهه ًلىم غلى اهدكاف فلضم حػٍغ
ً
دا  نٍغ

ً
ا

مػلىماث ظضًضة فُػغفه بأهه غملُت غللُت جبضأ مً كًاًا مػُىت 

 (Chaplin) [7]  وجىهي باقخلاق هدُجت ظضًضة مترجبت غلى هظه اللًاًا

ىبرط ًىظغ لالؾخضالٌ بأهه مداولت للغبِ بحن Sternberg  مما ظػل ؾتًر

 ].8أظل ئهخاط واؾخلغاء مػلىماث ظضًضة ] اإلاػلىماث اللضًمت مً

ف في بػٌ 9] أما ظغوان          [ وغىض مغاظػخه لػضص مً الخػاٍع

اإلاىؾىغاث الػلمُت فلض وظض أن الخفىحر الاؾخضاللي غملُت غللُت ًخم 

اؾخيخاط وجىلُض مػغفت ظضًضة مً  بمىظبها الخىنل ئلى كغاع أو

جُجُاث مػُىت في الخىظُم مػلىماث مخىفغة باؾخسضام كىاغض واؾترا

ئلى  Small [10] اإلاكاع ئلُه في Nickerson  اإلاىُلي، فلض أقاع هُىغؾىن 

أن الخفىحر الاؾخضاللي ٌكخمل غلى مجمىغت مً الػملُاث الػللُت التي 

ً وجلُُم أفياعها فُما وػخلض بأهه صخُذ وجلُُم  وؿخسضمها في جيٍى

ل ئلى الاؾخيخاظاث، البراهحن والدجج والبدض غً ألاصلت، والخىن

 .وازخباع الفغوى وجىلُض مػغفت ظضًضة

فُظهغ  Goodman & Goodman [12] اإلاكاع ئلُه فيRips [11]  أما     

بأن الخفىحر الاؾخضاللي هى اللضعة غلى الخػلُل اإلاىُلي، والاؾخيخاط 

وئصعان الػالكاث للغبِ بحن ألاؾباب والىخاةج وهى ًخًمً بظلً 

ٍض والخىنل ئلى الخػمُماث، وئزباث غالكاث، غملُاث مشل الخجغ 

والخىنل ئلى خلٌى للمكىالث وجلُُم آلاعاء واؾخيباٍ الىخاةج، فلض 

 ًىُىي غلى بػض اوػياس ي ًًمً صوع الخفىحر الاؾخضاللي في 
ً
فا كضم حػٍغ

حػضًل مػخلضاجىا غحر اإلاىُلُت بلىله: ئن الخفىحر الاؾخضاللي هى اللضعة 

لخفىحر اإلاخمحز ومخابػت الدؿلؿالث اإلاىُلُت، الػللُت التي جخُلب ا

والخصخُذ الظاحي لألفياع واإلاػخلضاث غحر اإلاىُلُت التي وّىجها الفغص، 

 .وخل اإلاكىالث اإلادُُت بالفغص، وئصعان الػالكاث بحن ألاقُاء

وكض جبحن للباخض أهمُت ازخباع الخفىحر الاؾخضاللي الظي عبما أن      

ت الاؾخجابت للمفغصةهشحر مً الباخشحن لم   (IRT) ًدىاولىا اؾخسضام هظٍغ

 ،
ً
ج فلغاث هظا اإلالُاؽ لألهمُت والفاةضة التي طهغث آهفا     في جضٍع

 خُض وان الباخشىن ًدىاولىن هظه اإلالاًِـ والازخباعاث مً وظهت هظغ 
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ت الخللُضًت في اللُاؽ  (CTT)  جللُضًت باؾخسضام الىظٍغ

 مشكلت الدزاست. 2

ج مفغصاث ازخباع الخفىحر       لػل مكيلت الضعاؾت الخالُت جخػلم بخضٍع

الاؾخضاللي وهظا الازخباع أخض الازخباعاث الفغغُت الزخباع اللضعاث 

[، ولػل ازخُاع 1الػللُت ألاولُت الظي ويػه زغؾخىن وهلله ئلى الػغبُت ]

ج مفغصاجه ًغظؼ ئلى أن هظا الازخباع ٌػخمض في ك ُاؾه هظا الازخباع لخضٍع

لت الغبِ  ٍغ للخفىحر الاؾخضاللي غلى الػالكت بحن الخغوف ألابجضًت، َو

بُنها وهكف الىمِ الظي عجبذ وحؿلؿلذ بىاّء غلُه الظي عبما ًدض مً 

جضزل اللضعة الخؿابُت غىض كُاؽ الخفىحر الاؾخضاللي مً زالٌ ئًجاص 

اإلافدىم للػالكت بحن الخغوف وألاغضاص مما كض ًلىص ئلى جدلم 

ت الؿماث اليامىت افت راى أخاصًت البػض وهى أخض افتراياث هظٍغ

وغلُه فان مكيلت الضعاؾت الخالُت جخمدىع باإلظابت غً الاؾئلت 

 :الخالُت

 أ. أسئلت الدزاست

ت لبُاهاث  -1 ت الاؾخجابت للمفغصة الازخباٍع هل جخدلم افتراياث هظٍغ

 اؾخجاباث الػُىت غلى ازخباع الخفىحر الاؾخضاللي؟

البُاهاث اإلاؿخمضة مً اؾخجاباث أفغاص غُىت الضعاؾت غلى  هل -2

مفغصاث ازخباع الخفىحر الاؾخضاللي جخىافم مؼ افتراياث همىطط 

ج مفغصاجه؟  الاؾخجابت للمفغصة اإلاؿخسضم في جضٍع

 أهمةت الدزاستب. 

 لخاظت الباخشحن واإلاخسههحن في البِئت الػغبُت في غلم      
ً
هظغا

ُاؽ وحصخُو الجىاهب اإلاػغفُت غلى أؾاؽ الىفـ والتربُت ئلى ك

غلمي صكُم لالؾخفاصة منها في أبداثهم الػلمُت وئعقاصهم وجىظيههم 

ت الخللُضًت مً غُىب وكهىع، وما   إلاا ًيخاب الىظٍغ
ً
لُالبهم، وهظغا

ت الخضًشت في اللُاؽ؛ فان الباخض ٌؿعى في هظا البدض  جمخاػ به الىظٍغ

ج مفغصاث بػٌ الازخباع  اث اإلاػغفُت التي ؾبم اؾخسضامها في ئلى جضٍع

هشحر مً الضعاؾاث والتي كض ًدخاط ئليها الباخشىن واإلاخسههىن في 

التربُت وغلم الىفـ، وطلً إلمضاصهم ببػٌ الازخباعاث اإلاػغفُت 

ت الاؾخجابت للمفغصة، وبُان هُفُت  اإلاضعظت مفغصاتها في يىء هظٍغ

بحن الىماطط اإلاخػضصة  ازخُاع همىطط الاؾخجابت للمفغصة اإلاىاؾب مً

ت  ج مفغصاث اإلالاًِـ الىفؿُت والتربٍى ت الاؾخجابت للمفغصة لخضٍع لىظٍغ

م التربىي التي  اإلاسخلفت للمخسههحن في مجاٌ اللُاؽ الىفس ي والخلٍى

جها واؾخسضامها بضعظت مً الشلت ًُمئن  ٌؿعى اإلاسخهىن لخضٍع

 .لىخاةجها

 :في ما ًلي وغلُه فأهمُت الضعاؾت الخالُت جىدهغ       

ت الاؾخجابت  -  وفم لىظٍغ
ً
وظىص ملُاؽ للخفىحر الاؾخضاللي مضعظا

ج  للمفغصة وباؾخسضام الىمىطط زىاتي الباعامتر لًمان صكت الخضٍع

مئىان مً كبل اإلاؿخسضمحن والباخشحن ئلى صخت وصكت الىخاةج  والَا

جه  .الخانلت ظغاء جُبُم اإلالُاؽ وفلا لخضٍع

ت مؼ الاججاه اإلاػانغ في مجاٌ اللُاؽ الىفس ي مىاهبت الضعاؾت الخالُ -

ت بما ًدلم  ج اإلالاًِـ الىفؿُت والػللُت والتربٍى مً اؾخسضام لخضٍع

 لهظا الاججاه
ً
ج وفلا  .أكص ى فاةضة مغظىة مً هظا الخضٍع

حػخبر الضعاؾت الخالُت في خضوص غلم الباخض مً أٌو الضعاؾاث التي  -

ج ملُاؽ الخفىحر الا  ؾخضاللي خهغا وغلى الىمىطط جىاولذ مىيىع جضٍع

الشىاتي ؾُما وأن اغلب الضعاؾاث واهذ جخجه للىمىطط ألاخاصي هأخض 

 .هماطط عاف

 هدف الدزاستج. 

تهضف الضعاؾت الخالُت ئلى مػغفت أزغ اؾخسضام الىمىطط زىاتي الباعامتر 

ت الؿماث اليامىت( في  ت الاؾخجابت للمفغصة )هظٍغ هأخض هماطط هظٍغ

ج مفغصاث  .ازخباع الخفىحر الاؾخضاللي اإلاػغفي جضٍع

 مصعلحاث الدزاستد. 

كضعة اإلافغصة غلى ئظهاع الفغوق   (Item Discrimination) :جمُحز اإلافغصة

ػبر غىه بمُل اث الؿمت أو اللضعة التي ًلِؿها اإلالُاؽ، َو  بـحن مـؿخٍى

Slope  [ ت  ].13اإلاىدنى اإلامحز للمفغصة الازخباٍع

أن ال حػخمض ئظابت  :(Local Independent) اإلاىيعيفغى الاؾخلالٌ  -

الفغص غلى أي مفـغصة مـً مفـغصاث اإلالُاؽ غلى ئظابخه غً أي مفغصة 

 .أزغي، بمػنى أن حؿخلل اإلافغصاث غً بػًها

ٌػني وظىص غامل أو  (Unidimensionality) افتراى أخاصًت البػض -

وهظا اإلايّىن هى اللضعة ميّىن واخض مؿُُغ ًىمً وعاء ألاصاء في الازخباع 

 ].4] أو الؿمت التي ٌؿعى الازخباع ئلى كُاؾها

وـؿبت الُـالب الـظًً أظابىا  (Item difficulty) مػامل نػىبت اإلافغصة -

ئظابت صخُدت غً اإلافغصة مً بحن أفغاص الػُىت، وجتراوح كُمت مػامل 

 .نػىبت اإلافغصة بـحن الـهفغ والىاخـض الصخُذ

جفىحر جلاعبي ًلىم غلى  (Deductive thinking) الاؾخضالليالخفىحر  -

جىلُض مػلىماث، أفياع، وجلضًم اؾخيخاظاث مً اإلاػلىماث اإلاػُاة 

 لخهيُف ظُلفىعص لليكاٍ الػللي 
ً
مديىمت بلىاغض اإلاىُم، وفلا

[14.[ 

 يدود الدزاستٌ. 

ت مً مغخلتي الخػلُم  - اكخهغث هظه الضعاؾت غلى اإلاغخلت الشاهٍى

 .الابخضاتي والشاهىي في اإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت

 .غضم اصعاط مضاعؽ الخػلُم الخام ألغغاى جخػلم بظغوف الخُبُم -

 إلاظاز الىظسي . 3

للض ظاءث الازخباعاث واإلالاًِـ اإلاػغفُت همػحن ومؿاغض لجىاهب      

اإلادُُت الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت ؾىاّء للُالب أم اإلاػلم أم ألاؾغة 

باإلاخػلم، وكض باجذ ول أَغاف الػملُت الخػلُمُت جىظغ ئلى مسغظاث 

ت  وهخاةج هظه اإلالاًِـ بيل اهخمام وغىاًت، ؾُما وأن الىظغة التربٍى

الخضًشت واإلاؿاع الجضًض في الفىغ التربىي اإلاػانغ وفي أغلب البلضان 

ًخجه هدى صكت الخسهو واؾخغالٌ اللضعاث الػللُت واإلاػغفُت 

 .لكيل ألامشلبا

ت الاؾخجابت       ت الخضًشت في اللُاؽ أو هظٍغ وكض ظاءث الىظٍغ

ت الؿماث اليامىت هأهمىطط ظضًض في اللُاؽ الىفس ي  للمفغصة أو هظٍغ

 
ً
 في صكت الىكف والخدغي غً ول ما مً  خُض أخضزذ جلضما

ً
هاةال

ت بيل أقيالها غلى صعظت مً  قأهه ويؼ اإلالاًِـ الىفؿُت والتربٍى

ت ًُمئن مػها ول باخض مً صكت وصخت ما ًخىنل ئلُه بدشه مً الضك

 ].15هخاةج ]

كحر غبضالىهاب          [ ئلى أن هظه اإلاىهجُت جلىم غلى أؾاؽ 16] َو

فغيُت مإصاها أن اللُمت الاخخمالُت الؾخجابت فغص ما غً مفغصة 

ً عةِؿحن هما: اإلاخغحر اإلاغاص كُاؾه،  ت جيىن صالت في مخغحًر ازخُاٍع
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ؿمى اإلاخغحر اإلاغاص وز هاةو اإلافغصة التي ًداٌو الفغص ؤلاظابت غنها. َو

 مشل الٌُى  Latent Trait كُاؾه بالؿمت اليامىت
ً
 غُاها

ً
ألهه لِـ ظاهغا

أو الدجم أو اإلاؿافت، وال ًمىً الاؾخضالٌ غلُه مً زالٌ حغحر ٌؿهل 

وهظا كُاؾه بضكت والخغحر في ٌَى غمىص الؼةبم أو الىدٌى في الترمىمتر 

ت  ت الخضًشت اؾم هظٍغ ما ظػل بػٌ الػلماء ًُلم غلى هظه الىظٍغ

، ئال أن بػًهم آلازغ ًفًلىن Latent Trait Theory الؿماث اليامىت

ت؛ ألجها تهخم بسهاةو ول  ت الاؾخجابت للمفغصة الازخباٍع حؿمُتها بىظٍغ

 ].13مفغصة غلى خضه ]

ت مجمىغت مً       هماطط الاؾخجابت  هظا وكض اهبشلذ غً هظه الىظٍغ

للمفغصة لخىاؾب الؿماث اإلاسخلفت اإلاغاص كُاؾها وأهىاع وزهاةو 

أن هظه  Harvey [17] اإلافغصاث اإلاؿخسضمت في هظا اللُاؽ، فلض طهغ

 الىماطط جىلؿم غلى أؾاؽ اإلاخغحر اإلاغاص كُاؾه ئلى هماطط أخاصًت البػض

Unidimensional أو هماطط مخػضصة ألابػاص Multidimensional  ًوطل

 لػضص الؿماث اليامىت التي ًلِؿها هظا اإلاخغحر، فاطا وان اإلاخغحر 
ً
جبػا

اإلاغاص كُاؾه ًلِـ كضعة أو ؾمت واخضة فلِ اؾخسضمذ الىماطط 

أخاصًت البػض، أما ئطا وان هظا اإلاخغحر ًخيىن مً جغهُبت مً الؿماث أو 

أو جلً  اللضعاث فاهه ٌؿخسضم الىماطط مخػضصة ألابػاص، وهظه الىماطط

جسخلف بازخالف هىع اإلافغصاث ؾىاء واهذ زىاةُت الاؾخجابت )أي جدهل 

)أو مخػضصة الاؾخجاباث )أي جدهل غلى  1غلى الضعظخحن: نفغ،

(، هما جسخلف هظه الىماطط فُما بُنها أًًا 4، 3، 2، 1الضعظاث: )

بازخالف زهاةو اإلافغصاث ـ والتي جخمشل في غضص باعامتراث أو مػلماث 

ج في يىئها ختى جالةم افتراياث الىمىطط ئلى اإلافغ  صاث التي ؾِخم الخضٍع

-Two أو زىاةُت الباعامتر One Parameter هماطط أخاصًت الباعامتر

Parameter أو زالزُت الباعامتر Three- Parameter  أو أهثر مً طلً في

 ].18بػٌ الاخُان، وهظا ما اهض غلُه ]

أهثر ما ًمحز الػلىم الُبُػُت غً الػلىم [ ئلى ئن 19] وحكحر واظم         

ؤلاوؿاهُت هى ما جدؿم به الػلىم الُبُػُت مً الخػبحر اإلاىيىعي 

الضكُم غً الظىاهغ اإلاسخلفت التي جضعؾها، وطلً مً زالٌ أؾالُب 

همُت غاًت في الضكت؛ وهظا ًغظؼ بضعظت هبحرة ئلى صكت ألاصواث التي 

ضان الػلىم الُبُػُت، والتي حػخمض غليها البدىر والضعاؾاث في مُ

 
ً
جا جسًؼ في كُاؾها للىاغض ملىىـت مخفـم غليهـا جخضعط فيها وخضاتها جضٍع

، وهظا ما ًهػب جىافغه في كُاؽ الؿماث والظىاهغ 
ً
 صكُلا

ً
ا مػُاٍع

 للػلماء في مسخلف الػلىم ؤلاوؿاهُت ئلى 
ً
ؤلاوؿاهُت؛ مما وان صافػا

اللُاؽ حؿترقض بأؾالُب مداولت ابخياع َغق وأؾالُب ظضًضة في 

اللُـاؽ فـي الػلىم الُبُػُت وحؿعى لخدلُم اإلاىيىغُت بمفهىمها 

[ وليي ًيىن اللُاؽ 19] الػلمي الصخُذ، هما وجًُف واظم

 ال بض أن جخأزغ الضاللت الىمُت للش يء اإلالاؽ بازخالف ألاصاة 
ً
مىيىغُا

ػت مً اإلاؿخسضمت )َاإلاا أجهـا أصاة مىاؾبت( خُض ال ًسخلف ٌَى كُ

اللماف ئطا اؾخسضم في كُاؾه أًت أصاة مىاؾبت ؾىاء واهـذ مـؿُغة 

ِ مضعط، هما ًيبغي أال ًخأزغ  مـً الخكب أو مً البالؾدًُ أو قٍغ

اللُاؽ بالػىانغ التي اؾخسضمذ هظه ألاصاة في جلـضًغها )ٌَى كُػت 

مً اللماف أو كًِب مً الخضًض أو ؾلً مً الىداؽ(، وأن جخضعط 

اث اإلاخغحر  هظه ألاصاة بىخضة كُاؽ مُللـت زابخـت جخىافم مؼ جضعط مؿخٍى

 .مىيؼ اللُاؽ

فاللُـاؽ اإلاىيىعي في الػلىم الؿلىهُت ًخُلب أن ال ًسخلف جلضًغ        

ما ًمخلىه الفغص مً أي مخغحر ؾىاء وان كضعة أو مهاعة أو ؾمت بازخالف 

سخلف جغجِبه بحن ألاصاة اإلاؿخسضمت فـي كُاؽ هظا اإلاخغحر، وبالخالي ال ً

أكغاهه في هظا اإلاخغحر بازخالف أصاة اللُاؽ.، وأن ال حػخمض مفغصاث أصاة 

اللُاؽ غلى غُىت ألافغاص اإلاؿخسضمت في الخأهض مً نالخُت هظه ألاصاة 

ج وخضاث أصاة اللُاؽ مؼ ما ًمخلىه ألافغاص  وجلىُنها وأن ًخىافم جضٍع

اث مسخلفت للمخغحر مىيؼ اللُـاؽ، و  هـظا ٌػنى أال جيىن مً مً مؿخٍى

بحن مفغصاث اإلالُاؽ مفغصاث ًهػب غلى ظمُؼ ألافغاص ئظابتها أو 

 ].20] مفغصاث ٌؿخُُؼ ظمُـؼ ألافغاص ئظابتها ئظابت صخُدت

ت الىالؾُىُت في اللُاؽ فبرغم غُىبها اإلاخمشلت في     :أما باليؿبت للىظٍغ

في ملُاؽ ما  الاغخماص غلى الضعظت اليلُت التي ًدهل غليها الفغص. 1

للخػبحر غً مضي امخالهه لللضعة أو الؿمت اإلاغاص كُاؾها، ًجػل صعظخه 

 ].19جخأزغ بمجمىغت البىىص التي ًخيىن منها اإلالُاؽ ]

الاغخماص غلى الضعظت اليلُت في الخػبحر غً كضعة الفغص ال ًلضم . 2

  مػلىماث وافُت غً كىة أصاةه غىضما ًجابه مفغصة مً مفغصاث 

 ].21] اإلالُاؽ

ت للملُاؽ بخغحر غضص بضاةل الاؾخجابت، . 3 جخأزغ الخهاةو الؿُيىمتًر

اصة غضص  وهي بالخالي غُـغ مـؿخللت غنهـا؛ ئط جـؼصاص مػامالث الشباث بٍؼ

 ].22بضاةل الاؾخجابت ]

 في مكيلت الخصخُذ مً أزغ . 4
ً
 كاَػا

ً
ت الىالؾُىُت خال لم جلضم الىظٍغ

الازخباعاث اإلاىيىغُت، فلض ازخلفذ آعاء الخسمحن مً بـحن البـضاةل فـي 

ض ومػاعى لهظا ألامغ ]  ].23الػلماء ما بحن مٍإ

ت الىالؾُىُت أن صعظاث ألافغاص في اإلالُاؽ جمشل صالت . 5 جفترى الىظٍغ

[ 22زُُت مُغصة وهى افتراى غُـغ نـدُذ؛ خُض ٌػغف غبض الفخاح ]

غلى مخـهل زُُت اللُاؽ غلى أجها وظىص مػضٌ زابذ لخضعط اللُاؽ 

اإلاخغحر مىيؼ اللُاؽ غلى اإلاضي الىاؾؼ مً هظا اإلاخغحر. وهظا ٌػني أهه 

اصة ملضاع الؿمت  ولما ػاصث صعظت الفغص في اإلالُاؽ صٌ طلـً غلى ٍػ

 في هشحر مً ألاخُان؛ ئط أن بػٌ 
ً
لضًه، وهظا عبما ال ًيىن صخُدا

 غلى صعظاث م
ً
ىسفًت في ألافغاص طوي اللـضعاث اإلاغجفػت ًدهلىن أخُاها

الازخباعاث، وعبما ًدضر الػىـ باليؿبت لألفغاص طوي اللـضعاث 

 ].13اإلاىسفًت ]

افتراى حؿاوي الخُأ اإلاػُاعي لللُاؽ لجمُؼ ألافغاص عغم ازخالف . 6

[؛ لظا فان جلضًغ اللضعة 24] صعظت احؿاق ألافغاص في أصائهم غلى الازخباع

صوم مً ألافغاص مخىؾُي ًيىن أكل صكت لألفغاص طوي اإلاؿخىي ألاغلى وألا 

 ].24] اإلاؿخىي 

ت ئ          ت الىالؾُىُت في اإلاىاكف الازخباٍع ال أهه ًفًل اؾخسضام الىظٍغ

الخللُضًت مشـل الازخباعاث الفهلُت التي ًيىن أفغاصها اإلاؿتهضفىن 

ـت ُبـم غلـيهم ازخباعاث مخىاٍػ  مخجاوؿحن في الؿمت اإلاـغاص كُاؾـها، ٍو

اب الىماطط اإلاػانغة أن الىماطط الىالؾُىُت فـي [، هما ًغي أصخ25]

بىاء الازخباعاث جىاؾب كُاؽ اإلاخغحراث الىاظمت غً مالخظاث أو أخيام 

مىفغصة مشل: جلضًغ اإلاػلم لُالب فـي ؾـمت مػُىت، ولىً ًهػب 

جُبُلها في خالت اإلاخغحراث الىاظمت غً كُاؾاث مغهبت مً مالخظاث 

جمىع اإلاىػون لضعظاث مجمىغت مً مخػضصة غحر مخيافئت، مشـل اإلا

ت 13اإلافغصاث ٌكخمل غليها ازخباع مػحن ] [، ولػل أهثر ما ًمحز الىظٍغ
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الىالؾُىُت هى الافتراياث البؿُُت التي جلىم غليها والتي جِّؿغ جُبُم 

ـت ]  ].4هظه الىظٍغ

ت الاؾخجابت للمفغصة  :هظٍغ

ت           ت الاؾخجابت للمفغصة الازخباٍع اث  IRT حػض هظٍغ مً الىظٍغ

ت اإلاػانغة التي اجطخذ فاةضتها في الخغلب غلى هشحر مً  الؿُيىمتًر

ت الىالؾُىُت غً مىاظهتها فهظه  مكىالث اللُاؽ التي عجؼث الىظٍغ

ت جداٌو همظظت الػالكت اللاةمت بحن مؿخىي ؾمـت مػُىت لضي  الىظٍغ

ي اإلاخغحراث التي ًلِؿها ازخباع مػحن بُبُػتها وجىزغ ف Trait Level الفغص

اإلاىظىعة، خُض ًخم جلضًغها مً هظه اإلاخغحراث، أي مً الاؾخجاباث 

اإلاالخظت وغاصة ًفترى أن الؿمـت التي جىُىي غليها الاؾخجاباث مً 

مً هىع مػحن، أي زانُت جمحز الفغص بدُض جىظض غالكت  Ability كضعة

اث اللضعة إلاسخلف ألافغاص، واخخماالث ئظابتهم غلى  مىخظمت بحن مؿخٍى

ت مسخلفت ئظابت صخُدت [ وغلى الغغم مً أن هظه 26] مفغصاث ازخُاٍع

 Normal Ogive الػالكت واهذ جىنف ئلى الىمىطط الاغخضالي التراهمي

model وطلً في الػلضًً الشالض والغابؼ مً اللغن اإلااض ي ئال أن ،

ت الاؾخجابت للمفغصة أنبذ ًهف هظه الػالكت  اع اإلاػانغ لىظٍغ ؤلَا

 Logistic Function  ىاص ئلى الىمىطط صالت الترظُذباالؾد

كحر      ت  Embertson& Reise [27] َو ئلى أهه وغلى الػىـ مً هظٍغ

ت الاؾخجابت للمفغصة حؿدىض ئلى  اللُاؽ الىالؾُىُت، فان هظٍغ

ت فُما ًخػلم بما ًدضر غىض اؾخجابت الفغص إلافغصاث  افتراياث كٍى

ه، خُض جإصي هظه  الافتراياث ئلى محزاث مخػضصة فُمىً ازخباٍع

له مؿخللت غً ألافغاص الظًً ازخبروا به،  ت بٍُغ ونف اإلافغصة الازخباٍع

له مؿخللت غً أي غُىت مً اإلافغصاث التي ازخبر  وونف الفغص بٍُغ

بها، وهظلً ًمىً الخيبإ بسهاةو الازخباع كبل جُبُله، والكيل الخالي 

ت الىالؾ ت اإلاػانغة في اللُاؽ ًىضر الازخالف بحن الىظٍغ ُىُت والىظٍغ

 في الجضٌو الخالي
ّ
 :اإلاخمشلت أؾاؾا

 1جدول 

 أوجه الاخاالف بين الىظسيت الكالسةكةت وهظسيت السماث الكامىت

 الىظسيت الاقلةدًت 

Classical theory 

 هظسيت السماث الكامىت

Latent trait theory 

الضعظت اإلاالخظت = الضعظت الخلُلُت + الخُأ والخلُلُت غلى الػُىت، وظىص أزُاء هشحرة  -1

 (الخُأ الشابذ، زُأ اللُاؽ، زُأ الهضفت أو ألازُاء الػكىاةُت)

اإلاخبلي، خُض ان  -: الضعظت = اللىظُذ +/Rasch همىطط

 نػىبت اإلافغصة. –اللىظُذ = اللضعة 

( بحن الاؾخجابت اإلاالخظت وبُــــــً 1995زُأ اللُاؽ =،  ظت اإلاالخظت والضعظت الخلُلُتزُأ اللُاؽ = الفغق بحن الضع  -2

 (.البىاقي)الاؾخجابت واإلاخيبأ بها 

 (اإلاخبلي) -اهمىطط عاف: اللىظُذ +/

 ئن مخىؾـــــــــــِ الضعظاث التي حػـــــــــــــىص ئلى الخُأ الػكىاتي = نفغ -3

الخلُلُت وصعظاث ألازُاء الػكىاةُت = نفغ، مػامل الاعجباٍ  مػامل الاعجباٍ بحن الضعظت

 .بحن أي مجمىغخحن مً صعظاث ألازُاء الػكىاةُت = نفغ

 أخاصًت اللُاؽ

اؾخلاللُت اإلاغهؼ لالؾخجاباث، جدغع اللُاؽ في الازخباع، جدغع 

 .اللُاؽ في الػُىت، الخدغع في الؿغغت

بازخالف اإلافغصاث وجمشل باإلاىدني الاغخضالي التراهمي إلاخغحر الضالت اإلامحزة للمفغصة ال جسخلف  -4

 .غكىاتي

وظىص صالت ممحزة زانت بيل مفغصة مً مفغصاث الازخباع جخسظ 

خمي التراهمي  .ول منها قيل اإلاىدني اللىغاٍع

أن Lord& Novick [28]  فُما ًغي بػٌ زبراء اللُاؽ مً أمشاٌ     

 إلافاهُم ومباصب ا
ّ
ت اإلاػانغة في اللُاؽ حػض امخضاصا وجىؾُػا لىظٍغ

ت   مً مباصب الىظٍغ
ً
ت الىالؾُىُت لظلً اقخلذ هشحرا الىظٍغ

ت اإلاػانغة، غحر أهه جبحن أن  الىالؾُىُت مً اإلاباصب اإلاؿخدضزت للىظٍغ

ت،   غليها لم حػض مالةمت أو يغوٍع
ّ
بػٌ مباصب اللُاؽ التي وان مخػاعفا

ت وجدخاط أ ما ئلى مغاظػت أو اؾدبضاٌ في هشحر مً مباصب الىظٍغ

الىالؾُىُت ومً بحن هظه الازخالفاث: أؾالُب جلُُم زهاةو 

ت، جفؿحر صعظاث الازخباع، جدلم زهاةو اإلاحزان  اإلافغصاث الازخباٍع

الفتري، زهاةو الخُأ اإلاػُاعي، جأزغ الشباث بػضص مفغصاث الازخباع، 

ة مً الازخباع، اإلالاعهت بحن صعظاث ملاعهت صعظاث الهُغ اإلاخػضص

 (.الخدؿً، ومغاغاة زهاةو اإلاشحراث التي حكخمل غليها اإلافغصاث

ت الىالؾُىُت لالزخباعاث تهخم بضعظت        لظلً ًمىً اللٌى بأن الىظٍغ

ت اللُاؽ اإلاػانغة  أؾاؾُت بالضعظت اليلُت في الازخباع، بِىما تهخم هظٍغ

غلى خضه، خُض ئن ليل مفغصة  بيل مفغصة مً مفغصاث الازخباع 

مىً مالخظت طلً بىيىح في اهخمام هظه  زهاةهها اإلامحزة لها ٍو

ت بمكيلت الخسمحن في مفغصاث الازخباع مً مخػضص مشال،  الىظٍغ

ت  وجًمُنها في أخض الىماطط التي جيخمي ئليها وهى ما لم جغاغه الىظٍغ

 ].29الىالؾُىُت غلى الغغم مً نػىبت جىاٌو هظه اإلاكيلت ]

ت أخاصًت البػض  :افترايُاث هماطط الاؾخجابت للمفغصة الازخباٍع

ه ًيبغي جدللها في        ئن اؾدىاص أخاصًت البػض ئلى افتراياث كٍى

البُاهاث وي جإصي ئلى هخاةج ًمىً الىزىق بها وفُما ًلي جىيُذ لهظه 

 :الافتراياث ألاؾاؾُت

الاؾخجابت للمفغصة أخاصًت اإلاىدىُاث اإلامحزة للمفغصة: ئن هماطط  (1)

مىً جلضًغ  Continuum البػض جفترى مخهل للؿمت اإلاغاص كُاؾها ٍو

اخخماٌ ئظابت الفغص صخُدت غلى مفغصة ازخباع ئطا غلمىا مىكػه غلى 

ايُا بمشابت عؾم فىقي ػبر غً ٍع مً غُىت  Mapping هظا اإلاخهل َو

ُدت صالت ألافغاص ئلى مخهل الؿمه اليامىت واخخماٌ ؤلاظابت الصخ

متزاًضة إلاىاكؼ ألافغاص غلى مخهل الؿمت وبظلً ًؼصاص اخخماٌ جىنل 

الفغص ئلى ؤلاظابت الصخُدت غلى مفغصه الازخباع باػصًاص ملضاع الؿمه 

 ].13لضًه ]

وجفترى هظه الىماطط وظىص صالت ممحزه زانت بيل مفغصه ًخسظ       

خمي الاخخمالي  ٌؿمى  Logistic Curveول قيل مىدنى الترظُذ اللىغاٍع

وقيل هظا اإلاىحى  Item Characteristic curve Iccاإلاىدنى اإلامحز للمفغصة 

ًىضر هُفُت حغحر مؿخىي الؿـمت في غالكتها بالخغحر في اخخماالث ئظابت 

 مػُىت، وهى في أبؿِ نىعه ًظهغ هما في الكىـل الخالي:
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 1 شكل

 ملتفسداث ثالث جتباًً في مساىي صعىبتها مىحىةاث مميزة

خطر مً الكيل )      ( ان اخخماٌ ؤلاظابت الصخُدت غلى اإلافغصة 1ٍو

، ولىً 0.50( لألفغاص غىض الىلُت نفغ غلى محزان اللضعة ٌؿاوي 2)

( باليؿبت للضعتهم، وطلً 3(،)1جسخلف ئظابتهم غلى ول مً اإلافغصجحن )

( باليؿبت للضعتهم؛ 3(، )2( اهثر ؾهىلت مً اإلافغصجحن )1ن اإلافغصة )أل 

( ًخمغهؼ خٌى اللُمت 1لظلً هالخظ أن اإلاىدنى اإلامحز للمفغصة الؿهلت )

ت لللضعة ) ( ألاهثر 3(، بِىما ًخمغهؼ اإلاىدنى اإلامحز للمفغصة )1-الخلضًٍغ

ت )+ ي كضعة [، وهظا ًضٌ غلى حؿاو 13( ]1نػىبت خٌى اللُمت الخلضًٍغ

هظه اإلافغصاث غلى الخمُحز، فاطا جلاَػذ هظه اإلاىدىُاث غىض هلُت ما 

فان هظا ٌػني غضم حؿاوي كضعتها غلى الخمُحز هما أجها جسغط ولها مً 

الىلُت التي ئخضازُاتها )نفغ( غلى مدىع اخخمالُت ؤلاظابت، وهظا ما 

ص طوي [ ئلى أن هظا ًمشل اخخمالُت ئظابت ألافغا16] غؼػه غبضالىهاب

اللضعة اإلاىسفًت غلى اإلافغصاث ئظابت صخُدت، أي غضم وظىص أي هىع 

اث اإلاىسفًت غلى هظه  مً الخسمحن مً كبل ألافغاص طوي اإلاؿخٍى

اإلافغصاث، ولىً هظه اإلافغصاث الشالزت جسخلف فُما بُنها في مؿخىي 

الهػىبت فلِ، فأغالها هى أكلها في مؿخىي الهػىبت وأصهاها هى 

، وهظه جمشل افتراياث همىطط عاف؛ خُض ٌؿخسضم أهبرها نػىبت

ج مفغصاث اإلالاًِـ التي جدؿاوي في كضعتها غلى  همىطط عاف في جضٍع

الخمُحز ولِـ للخسمحن أزغ في الىنٌى ئلى ؤلاظابت الصخُدت غىه اهما 

 أجها جسغط ولها مً الىلُت التي ئخضازُاتها.

ت إلخضي اإلافغصاث ًمىً مالخ      ظتها في اػصًاص مُل واللىة الخمُحًز

اإلاىدنى اإلامحز لها باللغب مً الىؾِ، أي باللغب مً الىلُت غلى 

مخهل اللضعة التي ًخىكؼ غىضها ًيىن اخخماٌ ؤلاظابت الصخُدت غلى 

ًضٌ غلى ان الخغحر الهغحر  steep slope. فاإلاُل الخاص 0.50اإلافغصة 

 في كضعة الفغص ًجػل اخخماٌ ئظابخه الصخُدت غلى 
ً
اإلافغصة وؿبُا

 ملخىظا )جمحز مغجفؼ( أما اإلاُل البؿُِ فُضٌ غلى أن 
ّ
ًدباًً جباًىا

 في كضعة الفغص ال ٌغًحر اخخماٌ ؤلاظابت الصخُدت 
ً
الخغحر الهغحر وؿبُا

 
ّ
 ملخىظا )جمحز مىسفٌ(؛ لظلً فان جمُحز اإلافغصة ًدىاؾب جىاؾبا

ّ
حغُحرا

 مؼ مُل اإلاىدنى اإلامحز غىض هلُت اهلالبه ]
ّ
 [18َغصًا

ت ٌػض الػمىص       ومً هظا ًخطر أن اإلاىدنى اإلامحز للمفغصة الازخباٍع

ت اللُاؽ اإلاػانغة، هما ٌػض مً الافتراياث ألاؾاؾُت  الفلغي لىظٍغ

         لىماطط الاؾخجابت للمفغصة أخاصًت البػض، بِىما ٌػض الؿُذ

       اإلامحز للمفغصة مً الافتراياث ألاؾاؾُت لىماطط الاؾخجابت مخػضصة

 .[13] ألابػاص

لهض بالفًاء اليامً 2)  latent space( أبػاص الفًاء اليامً: ٍو

مجمىغه مً ألابػاص غحر اإلاغجبُت هأػواط؛ وهظه ألابػاص جىاظغ الؿماث 

اليامىت. ومىكؼ الفغص في الفًاء اليامً ًخدضص مً صعظاث الؿمت 

 
ً
اليامىت لضًه، وهظه حػض بمشابت ئخضازُاث لخدضًض مىكؼ ألافغاص جدضًضا

 في الفًاء اليامً، وحػخمض أبػاص هظا الفًاء غلى غضص 
ً
مىاؾبا

مىً أن  الؿماث التي ًىُىي غليها أصاء ألافغاص في مفغصاث الازخباع، ٍو

جخػضص هظه ألابػاص هما ًمىً افتراى أن الفًاء اليامً أخاصي البػض 

[30 ]Schrodt  أي افتراى أن مفغصاث الازخباع مخجاوؿت وجلِـ كضعة

أو ؾمت وامىت واخضة وغلى الغغم مً أن هماطط الاؾخجابت للمفغصة 

أنبدذ قاتػت الاؾخسضام في بىاء الازخباعاث الػللُت؛  أخاصًت البػض

أقاعا ئلى أن  Lord& Novick[ 28وبػٌ اإلالاًِـ الىظضاهُت، ئال أن ]

 
ً
افتراى أخاصًت البػض في هظه الازخباعاث واإلالاًِـ ال ٌػض افترايا

بُت، وبالغغم مً أهه   ولُت، وئهما ًمىً أن ًإصي ئلى هخاةج جلٍغ
ً
صخُدا

ألي مجمىغه مً  Unidimensioalityمً أخاصًت البػض ًمىً الخدلم 

ت اإلاخػللت بؿماث أو كضعاث غللُت باؾخسضام  البُاهاث الازخباٍع

 أؾالُب الخدلُل الػاملي، ئال أن هظا الخدلُل ال ًإصي ئلى هخاةج مإهضه.

لهض به اخخماٌ ؤلاظابت الصخُدت للفغص 3) ( الاؾخلالٌ اإلاىيعي: ٍو

ت ًي  غً هخاةج ئظابخه غلى أي مفغصة غلى مفغصة ازخباٍع
ً
ىن مؿخلال

ت للضعجه واللُمت  أزغي في الازخباع غىض يبِ ول مً اللُمت الخلضًٍغ

ت لهػىبت اإلافغصة، لظلً فان الاؾخلالٌ اإلاىيعي   Localالخلضًٍغ

Independence  ٌكحر ئلى أن مفغصاث الازخباع جيىن غحر مغجبُت، وعبما

 مؼ أخض مباصب
ً
ت اللُاؽ الىالؾُىُت التي جإهض  ًبضو هظا مخػاعيا هظٍغ

أهمُت الاحؿاق الضازلي لالزخباعاث، أي اهه ولما واهذ صعظاث اإلافغصاث 

مغجبُت ػاص زباث هظه الضعظاث، غحر أن هظا الخػاعى عبما ًؼوٌ ئطا 

غلمىا أهه في ئَاع الىماطط اإلاػانغة أخاصًت البػض وجيىن ئظاباث ألافغاص 

ىي كضعة ول منهم، ونػىبت اإلافغصاث. غلى اإلافغصاث مكغوَت بمؿخ

 
ّ
 واخضا

ّ
 .[18] ولػل هظا ٌكحر ئلى أن مفغصاث الازخباع جلِـ بػضا

وليي ًخدلم هظا الافتراى ًيبغي أن جيىن اؾخجابت الفغص )أي       

ا خانل الًغب الخخماالث خهىله غلى  واخض صخُذ، أو نفغ( مؿاٍو

وهظا ًخدلم ئطا واهذ  صعظت مػُىت في ول مفغصة مً مفغصاث الازخباع.

ظمُؼ اإلافغصاث جلِـ ؾمت وامىت أو كضعة واخضة، فأخاصًت البػض 

جخُلب ئطن وظىص ؾمت وامىت واخضة بدُض ًيىن ظمُؼ أػواط 

اإلافغصاث جدلم افتراى الاؾخلالٌ، وهظا ٌػني أن اإلافغصاث ًجب ان 
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جيىن مؿخللت ئخهاةُا ألي مجخمؼ فغعي مخجاوـ مً ألافغاص فُما 

 ًخػلم 
ّ
بالؿمت اليامىت، لظلً فان الاؾخلالٌ اإلاىيعي ًخػلم أًًا

بػضص الؿماث أو اللضعاث التي ًىُىي غليها ألاصاء غلى اإلافغصاث، أي أن 

 ألخاصًت البػض ئطا وان الىمىطط 
ّ
الاؾخلالٌ اإلاىيعي ٌػض مإقغا

ت للضعة الفغص غلى بػض أخاصي ]  [27اإلاؿخسضم ًدضص كُمت جلضًٍغ

 عبما ًهػب ومً هىا ًدبح     
ً
ن أن الاؾخلالٌ اإلاىيعي ٌػض افترايُا

جدلله في هشحر مً الازخباعاث، وبسانت الازخباعاث الػللُت. فىظغا 

لخضازل هظا الافتراى مؼ افتراى أخاصًت البػض، ًمىً الخدلم مً 

مالةمت افتراى الاؾخلالٌ اإلاىيعي ألي مجمىغت مً البُاهاث 

ت بخدلم افتراى أخاصًت ال بػض وباؾخسضام أؾالُب الخدلُل الازخباٍع

 .[28الػاملي ]

ومً الجضًغ بالظهغ أن افتراى الاؾخلالٌ اإلاىيعي ًمىً أًًا      

ت مخػضصة ألابػاص ئطا اقخمل الىمىطط غلى  جدلله في البُاهاث الازخباٍع

باعامتر للضعة الفغص في ول بػض مً هظه ألابػاص. هما أن الاؾخلالٌ 

ت اإلاغجبُت فُما بُنها اإلاىيعي ًمىً جدلله في ا لبُاهاث الازخباٍع

اعجباَاث مغهبت، مشل: اإلافغصاث التي ًخم ونلها ببػًها البػٌ، 

والخفاغالث،...الخ(؛ ففي هظه الخاالث ًمىً جىؾُؼ مفهىم )اإلافغصة 

ت( بدُض ٌكمل هظا الىنل  ، أو هظه الخأزحراث Linkageالازخباٍع

 .[27الخفاغلُت ]

 للمفغصة أخاصًت البػض:غىانغ هماطط الاؾخجابت 

هما  item Response Functionsتهضف هماطط الاؾخجابت للمفغصة      

ؾبم ان أوضخىا لىمظظت الػالكت بحن مؿخىي الفغص في ؾمت وامىت 

ًلِؿها ازخباع مػحن، واؾخجابخه إلافغصاث الازخباع. لظلً ًُلم غلى 

 item Responseهظه الىماطط ))الضواٌ الاخخمالُت لالؾخجابت للمفغصة 

Functions ايُت اخخماٌ الاؾخجابت ((، خُض جدضص في نُغ ٍع

الصخُدت لفغص طي مؿخىي كضعة مػحن، وهظا الاخخماٌ اإلاكغوٍ ٌػض 

صالت لخهاةو اإلافغصة أو باعامتراتها، وغاصة جمشل هظه الضالت بػاةلت مً 

خمي  ايُت Logistic Curvesمىدىُاث الترظُذ اللىغاٍع . والهُغت الٍغ

 ػامت لهظه الضالت هي:ال

P (0) =eˣ/(eˣ+1 …………) 

( غلى 0ئلى اخخماٌ الاؾخجابت لفغص مؿخىي كضعجه ) p( 0خُض جغمؼ )     

خم الُبُعي، هى ملضاع زابذ =e)، (iمفغصة )  2.7183( أؾاؽ اللىغاٍع

با، ) ( عمؼ ازخُاعي ٌػبر غىه بالباعامتراث اإلاىاؾبت ألي مً هظه Xجلٍغ

غاةلت مً هماطط الاؾخجابت للمفغصة أخاصًت الىماطط، لظلً جىظض 

ايُت  البػض، والاخخمالُت في هظه الضواٌ جًمً أن الهُلت الٍغ

للىمىطط حكحر ئلى ونف أخضار غحر مإهضة وحكمل هظه الىماطط غلى 

 .[32زالر مجمىغاث ]

خمي زىاتي الباعامتر: ٌػض همىطط عاف خالت زانت مً  الىمىطط اللىغاٍع

خ مي الشىاتي الباعامتر؛ خُض ًفترى همىطط عاف أن الىمىطط اللىغاٍع

ت بحن ألافغاص طوي  ظمُؼ مفغصاث اإلالُاؽ لها هفـ اللضعة الخمُحًز

اث اإلاسخلفت ] [، ولىً الىمىطط الشىاتي الباعامتر ٌؿخسضم في 31اإلاؿخٍى

 خالت ما ئطا لم جىً مفغصاث الازخباع لها هفـ مػامالث الخمُحز.

كحر ول مً       ( aئلى أن جمُحز اإلافغصة ) Salvia& Ysseldyke [18]َو

اإلاىدنى، وهي  اهلالبغباعة غً مُل مىدنى زانُت اإلافغصة غىض هلُت 

الىلُت التي ًيىن فيها اخخماٌ ئظابت الفغص غً اإلافغصة ئظابت صخُدت 

 (.0.5ٌؿاوي )

ظهغ         ( ػاص مُل اإلاىدنى aئلى أهه ولما ػاصث كُمت ) Schrodt [30]ٍو

لُت الاهلالب وبالخالي ػاص جمُحز اإلافغصة، وهىا ًلخظ غضم حؿاوي غىض ه

مُل الشالر مفغصاث غىض هلُت اهلالب اإلاىدنى، وبالخالي فان مػامالث 

ت باإليافت ئلى غضم حؿاوي نػىبتها ) (. وبهظا bجمُحزها لِؿذ مدؿاٍو

فان اخخماٌ ئظابت الفغص ئظابت صخُدت غً اإلافغصة ًخىكف غلى ما 

لؿمت اإلاغاص كُاؾها ) (، وهظلً باعامتراث اإلافغصة والتي جخمشل لضًه مً ا

في مىدىُاث زالر مفغصاث جسخلف في مػامالث نػىبتها ومػامالث 

 .جمُحزها

 2جدول 

 الصىز السياضةت ملعادالث الىماذج املخالتفت في هظسيت الاساجابت للمتفسدة

 السياضةتالصىزة  الىماذج

 الىمىطط اللىظؿتي ألاخاصي الباعامتر

)(

)(

1 biD

biD

e

e





 


) = Pi ( 

 الباعامتر ىاتيالشالىمىطط اللىظؿتي 

)(

)(

1 biDai

biDai

e
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 =( Pi( 

 الىمىطط اللىظؿتي الشالسي الباعامتر

)(

)(

1 biDai

biDai

e

e





 
(1-ci + )ci =(Pi( 

خمُت للىمىطط زىاتي الباعامتر  ومً مالخظت اإلاػاصلت جمشل الضالت اللىغاٍع

ًدبحن أهه كض جم ئيافت باعامتر آزغ مً باعامتراث اإلافغصة وهى مػامل 

، وهظا هى ألاكغب ئلى اإلاىُلُت والىاكػُت مً الىمىطط (a) الخمُحز

الؿابم؛ ئط أهه مً الهػب ئًجاص مفغصاث في ملُاؽ لؿمت ما لها 

اث اإلاسخلفت مً اللضعة ] ت بحن اإلاؿخٍى  ].13هفـ اللىة الخمُحًز

 الدزاساث السابقت. 4

 ت غاملُت للضعاث ــغاء صعاؾـــذ ئلى ئظــضفــي هــ[ والخ33] ضاعي ـــت بــصعاؾ       

 Flexibility of Closure ؤلاغالقؤلاصعان البهغي لألقياٌ، فػامل مغوهت 

ٌػض مً أهثر الػىامل التي جإزغ في اللضعة غلى ؤلاصعان البهغي 

%( مً 13.7لألقياٌ؛ ئط بلغذ وؿبت الخباًً الظي ًدضزه هظا الػامل )

وؿبت جباًً اإلاهفىفت الاعجباَُت لػىامل ؤلاصعان البهغي اإلاخمشلت في 

والاججاه والخهىع البهغي مغوهت وؾغغت ؤلاغالق والؿغغت ؤلاصعاهُت 

اإلاياوي وئصعان الػمم والخضاع البهغي، هما لىخظ أن أهثر الازخباعاث 

 بػامل مغوهت ؤلاغالق هى ازخباع الىماطط اإلاسخفُت ئط بلغذ كُمت 
ً
حكبػا
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غ 0.894حكبػه بلضعاث ؤلاصعان البهغي لألقياٌ ) ( بػض الخضٍو

غ اإلااةل، و0.91اإلاخػامض، وبلغذ ) في ولخا الخالخحن واهذ ( بػض الخضٍو

هاجان اللُمخان جمشالن أغلى الدكبػاث في الازخباعاث التي جلِـ غامل 

 .مغوهت ؤلاغالق

خمي 34] صعاؾت ًىؾف          [ التي كامذ باؾخسضام همىطط عاف اللىغاٍع

الاخخمالي في الخأهض مً مُابلخه للبُاهاث اإلاؿخمضة مً جُبُم مفغصاث 

)الهىعة الجمػُت( اإلاػض للُاؽ ألاؾلىب  ازخباع ألاقياٌ اإلاخًمىت

الاؾخلالٌ غً اإلاجاٌ(، والظي ؾبم أن  -اإلاػغفي زىاتي اللُب )الاغخماص

[، 35غغبه ول مً أهىع مدمض الكغكاوي وؾلُمان الخًغي الكُش]

ت الىالؾُىُت، وكض زبذ أن   إلاباصب الىظٍغ
ً
والظي جم بىاؤه مً كبل وفلا

ج نػىبت مفغصاث الازخباع ال  ًخغحر بخغحر مؿخىي كضعاث أفغاص  جضٍع

ج  .الػُىت اإلاؿخسضمت في الخهٌى غلى هظا الخضٍع

التي هضفذ ئلى جدلُل الخهاةو  Waugh & Addison [36] صعاؾت       

خمي وطلً الؾخفخاء  ت باؾخسضام همىطط عاف اللىغاٍع الؿُيىمتًر

مضازل الضعاؾت اإلايىن مً زمؿت ملاًِـ فغغُت للُاؽ اإلاضزل 

والؿُحي والاؾتراجُجي وهلو الخػلُماث والشلت بالىفـ الػمُم 

، وجيىهذ غُىت الخدلُل مً 
ّ
البت مً َالب  346أواصًمُا  َو

ً
َالبا

 170بأؾترالُا بىاكؼ ) Perth الفغكت ألاولى في ئصاعة ألاغماٌ في ظامػت

 ـ  176َالبت، 
ً
ؾىت(،  23فىق ؾً  134ؾىت،  23جدذ ؾً  212َالبا

ت إلافغصاث  وكض أؾفغث الىخاةج غً مىاؾبت الخهاةو الؿُيى متًر

اإلالاًِـ الفغغُت الشالزت )اإلاضزل الػمُم والؿُحي والاؾتراجُجي( 

ت  الفتراياث همىطط عاف، ولىً لم جدىاؾب الخهاةو الؿُيىمتًر

إلافغصاث اإلالُاؾحن الفغغُحن )هلو الخػلُماث، والشلت بالىفـ 

( مؼ افتراياث الىمىطط
ً
 .أواصًمُا

ت  Stage [24] ؾتصعا          التي هضفذ فيها ئلى جُبُم مباصب هظٍغ

الاؾخجابت للمفغصة في جدلُل مفغصاث ازخباع الاؾخػضاص اإلاضعس ي في 

ت الىالؾُىُت في اللُاؽ،  ض والظي جم بىاؤه في يىء الىظٍغ الؿٍى

ومػغفت أزغ طلً في جدؿحن هفاءة الازخباع، وكض جيىهذ الضعاؾت مً 

ألاٌو منها ئلى مػغفت ئمياهُت جُبُم هماطط  زالزت أظؼاء، حهضف الجؼء

الاؾخجابت للمفغصة غلى الازخباعاث الفغغُت الشالزت اإلايىهت لالزخباع 

مىفهلت، أما الجؼء الشاوي فلض هضف ئلى اإلالاعهت بحن جدلُل اإلافغصاث 

ت الاؾخجابت للمفغصة وطلً غىض  ت الىالؾُىُت وهظٍغ باؾخسضام الىظٍغ

ومػامالث الخمُحز، أما الجؼء الشالض فلض خؿاب مػامالث الهػىبت 

ت الاؾخجابت للمفغصة غلى الازخباع  ؾعى ئلى مػغفت ئمياهُت جُبُم هظٍغ

هيل، وكض واهذ الىخاةج غلى غحر اإلاخىكؼ ئط ئن الباخشت أوضخذ أن 

البُاهاث التي جم الخهٌى غليها مً الىمىطط مكيىن في صختها زانت 

ت لالزخباع هيل، هما لم جدضر أي ف اةضة باالهخلاٌ مً الىظٍغ

ت الاؾخجابت للمفغصة  .الىالؾُىُت ئلى هظٍغ

؛ والتي هضفذ ئلى اؾخسضام Wagner& Harvey [17] صعاؾت        

غ ازخباع الخفىحر الىاكض مً زالٌ  ت الخضًشت في اللُاؽ لخٍُى الىظٍغ

مباصب ازخباع واَؿىن وظلِؿغ للخفىحر الىاكض، خُض جم فدو صعظت 

ع واَؿىن وظلِؿغ للخفىحر الىاكض بمؿخىي الخسمحن، جأزغ ازخبا

وملاعهخه بازخباع واظجر اإلاُىع مً ازخباع واَؿىن وظلِؿغ بػضص أهبر 

( مفدىم َبم غليهم 407مً البضاةل، وكض جيىهذ غُىت الضعاؾت مً )

ة، وكض جىنلذ هخاةج الضعاؾت ئلى ( فلغ 111ازخباع واظجر واإلايىن مً )

اليامل ولض همُت مػلىماث أهبر مً ازخباع واَؿىن  ن ازخباع واظجر أ

اصة  وظلِؿغ وزُأ مػُاعي أكل، هما جىنلذ هخاةج الضعاؾت ئلى أن ٍػ

ت الخضًشت في اللُاؽ ًإصي ئلى جللُل همُت  الخسمحن في ئَاع الىظٍغ

اصة أزُاء  مػلىماث الفلغة، وهمُت مػلىماث الازخباع؛ وبالخالي ٍػ

 .الخلضًغ

لت اهخلائها وغضص 37] ابىتصعاؾت غب         ٍغ [ بػىىان أزغ حجم الػُىت َو

لت اهخلائها غلى صكت جلضًغ مػالم الفلغة واللضعة الازخباع  ٍغ الفلغاث َو

ت الاؾخجابت للفلغة، ولخدلُم أهضاف هظه  كضعة غللُت باؾخسضام هظٍغ

الضعاؾت جم ئغضاص ازخباع كضعة غللُت مإلف مً أعبػت ازخباعاث فغغُت 

اإلافغصاث، ازخباع اإلادكابهاث، ازخباع اإلاخًاصاث، وازخباع  هي ازخباع 

( فلغة، َبلذ 71الخؿاب، خُض بلغ غضص فلغاث الازخباع النهاةُت )

الباث الهف الؿابؼ مً  فلغاث الازخباع غلى غُىت ميىهت مً َالب َو

مضاعؽ التربُت والخػلُم، وكض بلغ غضص أفغاص غُىت الضعاؾت اإلاظوىعة 

ا1000) لخلضًغ  biolog 3.11 لبت، واؾخسضمذ البرمجُت( َالب َو

ت في الخلضًغ  كضعاث اإلافدىم ومػالم فلغاث الازخباع وألازُاء اإلاػُاٍع

وئخهاةُاث مُابلت الؿُاكاث للىمىطط اللىظؿتي الشالسي، التي جم 

اغخماصه ألغغاى هظه الضعاؾت، وجىنلذ الضعاؾت ئلى أهه جؼصاص الضكت 

للضعة غىضما ًيىن مضي اللضعة للمفدىم في جلضًغ مػلمت الهػىبت وا

مخىافلا مضي نػىبت الفلغاث، وغىض جلضًغ مػلمت الخسمحن غىض 

اؾخسضام غُىت مً طوي اللضعة اإلاخضهُت في مػاًغة الفلغاث، هما 

أظهغث الىخاةج بأن جلضًغاث مػالم الفلغة لػُىت مسخاعة مً الفلغاث 

لُاؽ هيل أو بهىعة جدؿم باالؾخلغاع اليؿبي غىض مػاًغجه يمً اإلا

مؿخللت باؾخسضام الػُىت هفؿه مً ألافغاص، وأن الضكت في جلضًغ مػالم 

اصة حجم غُىت اإلافدىنحن  .الفلغة جؼصاص بٍؼ

[، 16] اإلاكاع اليها في غبضالىهاب Stone & yamoto [38] صعاؾت         

ج  بػىىان أزغ حجم الػُىت غلى جلضًغاث مػالم الفلغاث زىاةُت الخضٍع

ت اؾخجابت الفلغة، خُض اؾخسضم باؾ خسضام همىطط عاف وهماطط هظٍغ

غُىت  )30في سخب ) (Knox's Cube Test Revised) هخاةج ازخباع

غكىاةُت لخلضًغ مػالم الفلغاث، ووظضا بأن همىطط عاف ٌػُي أكل 

جلضًغ إلاػلمت الهػىبت، وأن الػُىاث الهغحرة جيىن أكل في مُابلت 

 .همىطط خؿً اإلاُابلت

فحن       [ التي هضفذ ئلى جلضًغ الخهاةو 29] صعاؾت الكٍغ

م التربىي،  ت الزخباع مديي اإلاغظؼ في ماصة اللُاؽ والخلٍى الؿُيىمتًر

فلغة مً هىع الازخُاع مً مخػضص مً أعبؼ بضاةل غلى غُىت  50ميىن مً 

ت الخضًشت في 222ميىهت مً ) البت، وطلً باؾخسضام الىظٍغ  َو
ً
( َالبا

( فلغة مً 37ث الىخاةج ئلى مُابلت الاؾخجاباث غً )اللُاؽ، وأقاع 

( فلغة مً 13فلغاث الازخباع الفتراياث همىطط عاف وجم خظف )

( ومػامل الشباث إلافغصاث 0.9الفلغاث وبلغ مػامل الشباث لألفغاص )

(، هما بُيذ الىخاةج أن الازخباع ًلضم أهبر همُت مً 0.95الازخباع )

اث اللض لضم أكل همُت مً اإلاػلىماث غىض مؿخٍى عة اإلاخىؾُت ٍو

اث اللضعة الػالُت واإلاخضهُت  .اإلاػلىماث غىض مؿخٍى

ؿىـ40] صعاؾت الفلُهي        "[ والتي هضفذ ئلى مػغفت ماهُت بغهامج َع

Risk"   وأزغه في حػلُم الـخفىحر الىاكض لُالباث كؿم الػلىم الاظخماغُت
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لضعاؾت مً ظمُؼ بجامػت َُبت، خُض جمشل اإلاجخمؼ ألانلي لػُىت ا

َالباث كؿم الػلىم الاظخماغُت بجامػت َُبت باإلاضًىت اإلاىىعة الخابػت 

( 2005/2006لىػاعة الخػلـُم الػالي في الفهل الشاوي للػام الضعاس ي )

( َالبت، زم ازخحرث غُىت الضعاؾت 182) وغضصهً ماةت وازيخان وزماهىن 

لت الػكىاةُت البؿُُت ختى جيىن ممشلت  للمجخمؼ ألانلي وبلغ بالٍُغ

( َالبت مً اإلاؿخىي الغابؼ، وحكحر هـظه الىخاةج ئلى 60) غضصهً ؾخحن

ؿىـ في حػلُم الخفىحر الىاكض غلى َالباث  " Risk" ألازغ الىاضر لبرهامج َع

كؿم الػلىم الاظخماغُت بجامػت َُبت، وبىاء غلى هظه الىدُجت أونذ 

الىاكض في بغهامج ئغـضاص  الباخشت بًغوعة جُبُم بغامج حػلُم الخفىحر 

 .اإلاػلـم بجامػـاث اإلاملىـت الػغبُـت الـؿػىصًت

[ والتي هضفذ ئلى مػغفت أزغ اؾخسضام 41] صعاؾت الػىغي       

بغهامجحن ئزغاةُحن في جىمُت الخفىحر اإلاىخج والخدهُل الضعاس ي للخالمُظ 

ً، خُض جيىهذ  اإلاىهىبحن في الهف الغابؼ الابخضاتي بمملىت البدٍغ

( جلمُظة مىهىبت ممً جم الىكف غنهم، وجم 75الػُىت ألاؾاؾُت مً )

بِخحن وأزغي  ت مجمىغخحن ججٍغ جلؿُمهم ئلى زالر مجمىغاث مدؿاٍو

( جلمُظة مً الخلمُظاث اإلاىهىباث في 25يابُت. وجخيىن ول منها مً )

الهف الغابؼ الابخضاتي والتي جم ازخُاعهً بكيل غكىاتي مً مجخمؼ 

إلاسر الػام غً اإلاىهىبحن مً زالٌ اؾخسضام ألاصواث البدض، بػض ا

اإلاسخلفت للىكف غنهم، أظهغث هخاةج الضعاؾت الخالُت فّػالُت ول مً 

البرهامج اللاةم غلى الظواءاث اإلاخػضصة )واإلاُبم غلى اإلاجمىغت 

بُت ألاولى( وبغهامج وىعث لخػلُم الخفىحر)واإلاُبم غلى اإلاجمىغت  الخجٍغ

بُت الشاهُت( ، وطلً في جىمُت الخفىحر اإلاىخج والظي اقخمل غلى الخجٍغ

 .بػٌ مهاعاث الخفىحر الىاكض، وبػٌ مهاعاث الخفىحر ؤلابضاعي

[ والتي هضفذ الضعاؾت ئلى جلص ى أزغ 42] صعاؾت صعوَل وشخاصة     

ؼ اإلاػغفي في الػلىم غلى جىمُت الخفىحر  اؾخسضام بغهامج الدؿَغ

لت ألاؾاؾُت الػلُا بغؼة، وبػض الاؾخضاللي لػُىت مً َالباث اإلاغخ

جُبُم البرهامج مباقغة، زم بػض مغوع ؾيخحن غلى اهتهاء فترة الخضزل، 

ؼ اإلاػغفي كض أزغ بكيل صاٌ غلى  فلض بخحن مً الىخاةج أن بغهامج الدؿَغ

مؿخىي الخفىحر الاؾخضاللي بػض اهتهاء بغهامج الخضزل مباقغة وبذجم 

( بػض اهتهاء 0.01) هاةُا غىض مؿخىي جأزحر هبحر، وماػاٌ مإزغا وصاٌ ئخ

 .الخضزل بؿيخحن

[ والتي هضفذ للخػغف غلى اإلاىاهب 43] صعاؾت الؿلُمان       

ت في  واللضعاث الخانت لضي بػٌ الُالباث مً طواث ؤلاغاكت الفىٍغ

ت )بؿُُت  مخىؾُت(، والخىنل  –يىء مؿخىي صعظت ئغاكتهً الفىٍغ

ئخهاةُت بحن مخىؾُاث جلضًغ فُما ئطا وان هىان فغوق طاث صاللت 

صعظاتهً غلى ملُاؽ اإلاىاهب واللضعاث الخانت وفلا الزخالف 

أغماعهً، هىغُت اإلاضعؾت، وؾىىاث زبرة مػلماتهً. وكض جيىهذ غُىت 

ت البؿُُت 219الضعاؾت مً ) ( َالبت مً طواث ؤلاغاكت الفىٍغ

ن واإلاخىؾُت، خُض أظهغث الىخاةج وظىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت بح

ت غلى ملُاؽ  مخىؾُاث صعظاث جلضًغ الُالباث طواث ؤلاغاكت الفىٍغ

اإلاىاهب واللضعاث الخانت )اللفظُت، الػضصًت، اإلاياهُت، الخغهُت، 

 الزخالف أغماعهً لهالر ألاغماع ألاهبر ؾىا، وهظلً 
ً
ؤلاًلاغُت( وفلا

ؾىىاث زبرة مػلماتهً لهالر اإلاػلماث ألاهثر زبرة. هما أظهغث الىخاةج 

ت وفلا لضعظت غ ضم وظىص فغوق ً بحن الُالباث طواث ؤلاغاكت الفىٍغ

اإلاخىؾُت( مما ًإهض وظىص جلً صالت ئخهاةُا  –ؤلاغاكت )البؿُُت 

ا، بغٌ  اللضعاث الخانت واإلاىاهب لضي هظه الفئت مً اإلاػاكحن فىٍغ

الىظغ غً مؿخىي طوائهً، طلً أن لهظه اللضعاث واإلاىاهب الخانت 

بُػت جس خلف غً اللضعة الػامت )الظواء(. هما أظهغث مؿاعاث َو

الىخاةج غضم وظىص فغوق صالت ئخهاةُا في جلً اللضعاث الخانت وفلا 

لىىغُت مضاعؾهً )خيىمُت/ أهلُت( مما ًإهض أن اإلاضاعؽ ألاهلُت غلى 

الغغم مً اعجفاع عؾىمها وجيالُفها اإلااصًت ئال أن جأزحرها في جىمُت 

ت مدضوصاللضعاث الخانت لضي طواث ؤلا   .غاكت الفىٍغ

[ والتي هضفذ ئلى الخػغف غلى أزغ 44] صعاؾت الجىاهغي      

ايُت في جدهُل َالب اإلاغخلت  اؾتراجُجُاث مػالجت اإلاػلىماث الٍغ

ايُاث، خُض جيىهذ غُىت  الاغضاصًت وجفىحرهم الاؾخضاللي في ماصة الٍغ

 مً َالب الهف الغابؼ الػلمي، وفي يى76البدض مً )
ً
ء هخاةج ( َالبا

البدض اؾخيخَج الباخض ئن الخضَعـ غلى وفم اؾتراجُجُاث مػالجت 

ايُت له أزغ ئًجابي في الخدهُل والخفىحر الاؾخضاللي هدى  اإلاػلىماث الٍغ

ايُاث، وكضَم غضة جىنُاث منها أن ٌػخمض مضعؾى ومضعؾاث  ماصة الٍغ

ـ إلا ايُت في الخضَع ايُاث اؾتراجُجُاث مػالجت اإلاػلىماث الٍغ الها الٍغ

مً أزغ اًجابي في الخدهُل والخفىحر الاؾخضاللي، وحصجُؼ اإلاضعؾحن غلى 

 ٌؿاغض غلى اهخلاٌ الخّػلم 
ً
 غللُا

ً
الاهخمام بخػلُم الخفىحر بىنفه وكاَا

 .ئلى خحز الخُبُم

[ والتي هضفذ الضعاؾت ئلى اؾخلهاء أزغ 45] صعاؾت اإلاجالي      

جدهُل وجىمُت الخفىحر اؾخسضام همىطط صوعة الخػلم الخماؾُت في 

ؤلابضاعي لضي َالب الهف الؿابؼ ألاؾاس ي في ماصة اللغت الػغبُت في 

( َالبا، مً الهف الؿابؼ 60لىاء اللهغ بلغ غضص أفغاص الضعاؾت )

ألاؾاس ي في مضعؾت اللهغ ألاؾاؾُت للبىحن، وكض أظهغث الىخاةج وظىص 

حن ( بحن اإلاخىؾ05.0ُفغق طي صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي )

بُت والًابُت  الخؿابُحن لػالماث الُلبت إلاجمىغتي الضعاؾت الخجٍغ

ـ، وبُيذ الىخاةج  لت الخضَع غلى الازخباع الخدهُلي البػضي ٌػؼي لٍُغ

( بحن اإلاخىؾُحن 05.0وظىص فغق طي صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي )

بُت والًابُت غلى  الخؿابُحن لػالماث َلبت مجمىغتي الضعاؾت الخجٍغ

بُت، ازخباع مه اعاث الخفىحر ؤلابضاعي البػضي لهالر اإلاجمىغت الخجٍغ

ب  وكض أونذ الضعاؾت بدبني همىطط صوعة الخػلم الخماؾُت، وجضٍع

اإلاػلمحن في أزىاء الخضمت غلى اؾخسضامها، وأونذ باظغاء صعاؾاث 

ممازلت غلى مخغحراث أزغي غحر الىاعصة في هظه الضعاؾت همغاخل نفُت 

ت أزغي، وجىاٌو مخغحراث والخفىحر الىاكض، مسخلفت، ومىاص حػلُمُ

واهدؿاب مهاعة خل اإلاكىالث. اليلماث الضالت: صوعة الخػلم الخماؾُت، 

 .الخفىحر ؤلابضاعي، الهف الؿابؼ ألاؾاس ي، لىاء اللهغ

 :الاعقةب على الدزاساث السابقت

ت       مً مُالػت الضعاؾاث الؿابلت ًدبحن ان اؾخسضام الىظٍغ

ج اإلالاًِـ وجللُل  IRT اللُاؽالخضًشت في  جلضم همىطظا صكُلا في جضٍع

ض مً ملضاع اإلاػلىماث غً  ت في الخُبُم وجٍؼ ملضاع ألازُاء اإلاػُاٍع

ت، ئال أن الازخباعاث التي جخيىن مً مجمىغت مً  اإلافغصاث الازخباٍع

ألابػاص اإلاسخلفت في اللضعاث جدباًً فُما بُنها بىمُت في اإلاػلىماث 

ج نػىبت مفغصاث الازخباعاث اإلاػغفُت بخغحر اإلاػُاة، وا هه ال ًخغحر جضٍع

مؿخىي كضعاث أفغاص الػُىت اإلاؿخسضمت في الضعاؾاث، ولظلً فان 
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اؾخسضام الباعامتر الشىاتي في الضعاؾت الخالُت ًخىافم ما جىنلذ ئلُه 

ت الخضًشت في اللُاؽ  الضعاؾاث الؿابلت مً أن اؾخسضام هماطط الىظٍغ

ض ًللل مً ألاز ج اإلالاًِـ، هما وأهه ًٍؼ ت اإلادخملت في جضٍع ُاء اإلاػُاٍع

ت التي ًخيىن منها الازخباع  مً صكت اإلاػلىماث غً اإلافغصاث الازخباٍع

ض مً كُمها زانت غىض ألافغاص مً طوي اللضعاث اإلاخىؾُت ٍؼ  .ٍو

 العسيقت والاجساءاث. 5

 الدزاست مىهجأ. 

الىمي في جُبُم أصاة الضعاؾت اغخمضث الضعاؾت الخالُت اإلاىهج       

وجدلُل هخاةج الخُبُم في مداولت لإلظابت غً أؾئلت الضعاؾت الخالُت 

ت  التي قيلذ اهخماما لضي الباخض مؿخسضمت أخض هماطط الىظٍغ

ج ازخباع الخفىحر  الخضًشت في اللُاؽ وهى الىمىطط زىاتي الباعامتر لخضٍع

خض أهه اإلاىهج ألاوؿب الاؾخضاللي اإلاػغفي، فغبما وبدضوص غلم البا

ت  لالؾخسضام في ظغوف الخُبُم جدذ اؾخسضام أخض هماطط الىظٍغ

 .الخضًشت في اللُاؽ

 مجامع الدزاستب. 

الباث اإلاغخلت        جيىن مجخمؼ الضعاؾت الخالُت مً ظمُؼ َالب َو

ت جغبُت لىاء الجامػت في اإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت للػام  ت بمضًٍغ الشاهٍى

البت بدؿب 5274م والبالغ غضصهم )2016-2015الضعاس ي  ( َالبا َو

ت جغبُت لىاء الجامػت بالػانمت ألاعصهُت  ؤلاخهاةُت الغؾمُت إلاضًٍغ

 .غمان

 عةىت الدزاستج. 

البت جم ازخُاعهم 226جألفذ غُىت الضعاؾت الخالُت مً )      ( َالبا َو

لت الػكىاةُت البؿُُت، مً )  ( مضعؾت26( مضاعؽ مً بحن )8بالٍُغ

ت، وفي البضاًت جم خهغ ظمُؼ قػب  ت حكيل مضاعؽ اللىاء الشاهٍى زاهٍى

نفىف الشاهىي بمضاعؽ اللىاء ومً ظمُؼ الفغوع والتي بلغ غضصها 

لت 223)  وبالٍُغ
ً
 حؿلؿلُا

ً
( قػبت، ومً زم جم ئغُاء الكػب جغجِبا

الػكىاةُت البؿُُت جم سخب زمان قػب مسخلفت ومً مضاعؽ 

ت للىاء والتي قيلذ غُىت الضعاؾت الخالُتمسخلفت مً اإلاضعاؽ الش  .اهٍى

 أداة الدزاستد. 

اؾخسضمذ الضعاؾت الخالُت ازخباع الخفىحر الاؾخضاللي والظي ٌػض       

أخض ازخباعاث اللضعاث الػللُت ألاولُت ألاعبػت التي أغضها للبِئت 

ت والػغبُت نالر [ الظي حهضف ئلى جدضًض صعظـت الظواء مً 1] اإلاهٍغ

 .زالٌ كُاؽ اللضعة غلى الاؾخضالٌ الخفىحري 

لِـ هظا الازخباع ئخضي هظه اللضعاث وهي اللضعة غلى       ٍو

الاؾخضالٌ؛ خُض ًُلب مً اإلافدىم أن ًضعن الػالكت بحن ؾلؿلت 

مً الخغوف ألابجضًت زم ٌؿخضٌ مً هظه الػالكت غلى الخغف الظي 

الخغف ألازحر في هـظه الؿلؿلت؛ لظا ًُلم غلى هظا الازخباع ازخباع ًلي 

الخفىحر الاؾخضاللي، ومً أمشلت مفغصاث هظا الازخباع: أ أ ب ث ث ر ط 

ط ح ر ر..... وهىا ًُلب مً اإلافدىم ئصعان الػالكت بحن هظه 

خطر مً هظه  الخغوف زم ئهماٌ هظه الؿلؿلت بدـغف واخـض فلـِ، ٍو

خم جىغاع خغف مغجحن زم ًىخب الخغف الظي ًلُه مغة الؿلؿلت أهه ً

واخضة زم ًىخب الخغف الخـالي مغجحن وهىظا، وغلى طلً فالخغف الظي 

ًلي الخغف ألازحر في هظه الؿلؿلت هى الخـغف )ص(، مـؼ مالخظـت أن 

 وجلضم للمفدىم في حػلُماث الازخباع 
ّ
ؾلؿلت الخغوف مغجبت أبجضًا

[16.[ 

 :ؾتجُبُم أصاة الضعا -

جم جُبُم الازخباع غلى الػُىت اإلاؿتهضفت في ازىاء اًام الضوام      

الضعاس ي وفي الىكذ الظي ال ًأزظ فُه الُلبت مدايغاث حػلُمُت 

لًمان خؿً الخُبُم وهامل الىكذ واوكغاٌ الُلبت، خُض واهذ 

لت بكغح مشاٌ جىيُحي للُلبت كبل بضء ؤلاظابت وهظلً جبُان  الٍُغ

ت لالزخباع والخأهض مً فهم الُلبت لخػلُماث ؤلاظابت، حػلُماث ؤلاظاب

فُما اؾدبػضث بػٌ أوعاق الاظاباث التي وان بػٌ الُلبت كض جغهها 

 في ؤلاظابت غلى اؾئلتها أو غضم فهم الخػلُماث 
ّ
فاعغت أو لم ًبض اهخماما

 .الخانت باالزخباع وؤلاظابت غلى مفغصاجه

ُدها وويؼ الضعظاث غليها بػض لً جم ظمؼ أوعاق ؤلاظابت وجصخ    

واصزاٌ بُاهاث الاظاباث ئلى الخاؾب آلالي واؾخسضام البرامج 

، SPSS ،X calibren  ؤلاخهاةُت الخانت بالخدلُل اإلاؿتهضف وهي بغامج

Win GEN   خُض جم جدلُل البُاهاث ؤلاخهاةُت وطلً إلاداولت ؤلاظابت

 .غً اؾئلت الضعاؾت الخالُت

 :جصخُذ الازخباع -

حػُم الضعظت )نفغ( غً اإلافغصة ئطا واهذ ئظابخه ال جخفم مؼ      

دهل غلى الضعظت ) ( ئطا اجفلذ ئظابخه مؼ ١همىطط ؤلاظابت اإلاػضة، ٍو

ت لالزخباع فلض كام  همىطط ؤلاظابت، أما باليؿبت للخهاةو الؿُيىمتًر

لت   [1]نالر بدؿاب زباث ازخباع الخفىحر الاؾخضاللي باؾخسضام ٍَغ

ُـم غلى مجمىغخحن مً ألافغاص خُض جبحن أن مػاملي ئغـاصة الخُب

الاعجباٍ بحن صعظاث ألافغاص في الخُبُم ألاٌو والخُبُم الشـاوي في 

( باليؿبت للمجمىغخحن ألاولى والشاهُت غلى 0.81، 0.85اإلاجمىغخحن هما )

الترجِب، وهاجان اللُمخان جضالن غلى جمخؼ الازخباع بضعظت ملبىلت مً 

 .الشباث

[ بالخأهض مً نضق الازخباع بدؿاب مػامل 1] هما كام نالر         

الاعجباٍ بحن صعظاث ألافغاص في هـظا الازخباع ومجمىغت أزغي مً 

الازخباعاث التي جلِـ اللضعة غلى الخفىحر والتي زبذ نـالخُتها 

لت نضق اإلادً، وهظه الازخباعاث هي   بٍُغ
ً
ا لالؾـخسضام ؾـُيىمتًر

ص، ازخباع الاؾخضالٌ الػـضصي، وازخباع الاؾخضالٌ ازخباع ؾالؾل ألاغضا

 ،
ً
اللفظي، وكض واهذ مػامالث الاعجباٍ ظمُػها ملبىلت وصالت ئخهاةُا

مما ًضٌ غلى جمخؼ اإلالُاؽ بضعظت غالُـت مـً كبٌى الهضق في كُاؽ 

 خؿاب الدكبؼ الػاملي 
ً
اللضعة غلى الخفىحر الاؾخضاللي، وجم أًًا

غ اإلااةل وكض واهذ لالزخباع باؾخسضام الخدل لت الخضٍو ُـل الػاملي بٍُغ

(، ممـا 0.75كُمت حكبؼ الازخباع باللضعة غلى الخفىحر الاؾخضاللي حؿاوي )

ًضٌ غلى نضق مفغصاث الازخباع في كُاؽ اللضعة غلى الخفىحر 

 .الاؾخضاللي

اصة الخأهض مً نضق الازخباع كام الباخض بخُبُم الازخباع غلى      ولٍؼ

، خُض جم خؿاب كُم مػامل الاعجباٍ بحن 45) غُىت كىامها
ً
( َالبا

صعظت ول مفغصة والضعظت اليلُت لالزخباع، خُض ظاءث الىخاةج هما هي 

 (.3) الجضٌو عكم
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 3جدول 

 قةم معامالث ازجباط كل متفسدة مع الدزجت الكلةت لالخاباز

 مساىي الداللت معامل الازجباط زقم العبازة مساىي الداللت معامل الازجباط زقم العبازة الداللت مساىي  معامل الازجباط زقم العبازة

1 0.382 0.01 11 0.351 0.01 21 0.064 0.05 

2 0.096 0.05 12 0.0741 0.05 22 0.465 0.001 

3 0.391 0.01 13 0.699 0.01 23 0.403 0.001 

4 0.412 0.01 14 0.664 0.01 24 0.601 0.001 

5 0.584 0.01 15 0.624 0.01 25 0.401 0.001 

6 0.421 0.01 16 0.542 0.01 26 0.587 0.001 

7 0.235 0.01 17 0.362 0.01 27 0.614 0.001 

8 0.421 0.01 18 0.611 0.01 28 0.486 0.001 

9 0.371 0.01 19 0.369 0.01 29 0.032 0.05 

10 0.387 0.01 20 0.152 0.01 30 0.552 0.001 

( أن كُم مػامالث الاعجباٍ بحن 3ًخطر مً الجضٌو الؿابم عكم )      

ول مفغصة مً مفغصاث الازخباع واهذ صالت غىض مؿخىي الضاللت 

( 29، 12،21، 2باؾخصىاء اإلافغصاث طواث الاعكام ) (α= 0.01) ؤلاخهاةُت

 غى
ً
 (α = 0.05) ض مؿخىي الضاللت ؤلاخهاةُتوالتي واهذ صالت ئخهاةُا

لت  وغلُه فان الازخباع ًخمخؼ بضعظت ملبىلت مً الهضق اإلادؿىب بٍُغ

 .نضق الاحؿاق الضازلي

ج مفغصاث الازخباع  :غُىت جضٍع

 مً بىىص هىع الخىملت والتي جىـاص 30ًخيىن هظا الازخباع مً )      
ً
( بىضا

م الخسمحن؛ لظا جىػـضم فيهـا فغنـت الىنٌى لإلظابت  الصخُدت غً ٍَغ

ج مفغصاث  لم جىً زمت خاظت ئلى الخػامل مؼ باعامتر الخسمحن في جـضٍع

ج هبحرا بما  ا ان ًيىن غضص أفغاص غُىت الخضٍع هظا الازخباع، فلِـ يغوٍع

 غبضالىهاب ] 1000ًخجاوػ 
ً
[، وغلُه فلض َبـم الازخباع غلى 16فغصا

 مً َالب اإلاغخلت الشاه226)
ً
ت لفغغيها الػلمي وألاصبي فلِ؛ ( َالبا ٍى

ج مفغصاث الازخباع غلى الىدى الخالي  :لظا واهـذ غُىـت جـضٍع

 4جدول 

 عةىت جدزيج متفسداث اخاباز الاتفكير الاساداللي مىشعت في ضىء الاخصص والجيس والصف

 املجمىع الكلي الاخصص 

 ألادبي العلمي الصف

 املجمىع اهاث ذكىز  مجمىع اهاث ذكىز 

 116 58 31 27 58 26 32 ألاٌو الشاهىي 

 110 55 30 25 55 27 28 الشاوي الشاهىي 

 226 113 61 52 113 53 60 اإلاجمىع

( هالخظ ان خُض جىػغذ أفغاص غُىت 4مً مُالػت الجضٌو عكم )     

ج ازخباع الخفىحر  فغصا بحن الهفحن  226الاؾخضاللي البالغ غضصها جضٍع

 27وألاصبي الظوىع  26وان الػلمي الظوىع منها  116ألاٌو الشاهىي بػضص 

، أما للهف الشاوي الشاهىي 31ولألصبي  26فُما بلغذ لإلهار الػلمي 

 خُض بلغذ للػلمي الظوىع 
ّ
، 25ولألصبي  28فلض كلذ ألاغضاص وؿبُا

 .30ولألصبي  27مي فُما بلغذ لإلهار الػل

 الىاائج ومىاقشتها. 6

 ت ــاث هظٍغــغايــم افخـــل جخدلــى: هـــت وهــضعاؾــإاٌ للــت للؿــأوال: باليؿب

ت لبُاهاث اؾخجاباث الػُىت غلى ازخباع  الاؾخجابت للمفغصة الازخباٍع

 الخفىحر الاؾخضاللي؟

منها باظغاء باليؿبت الفتراى أخاصًت البػض فلض جم الخدلم      

الخدلُل الػاملي غلى ئظاباث أفغاص غُىت الضعاؾت غً مفغصاث الازخباع 

ج مفغصاتها وهي: ازخباع الخفىحر الاؾخضاللي باؾخسضام البرهامج  اإلاغاص جضٍع

ض كُم الجظع (SPSS) ؤلاخهاتي ؛ وطلً إلاػغفت غضص الػىامل التي ًٍؼ

 :ًلياليامً لها غً الىاخض الصخُذ، وواهذ الىخاةج هما 

 5جدول 

 هاائج الاحلةل العامل لالساجابت عً متفسداث اخاباز الاتفكير الاساداللي

 اخاباز الاتفكير الاساداللي

 وسبت الاباًً املتفسس املتراكم وسبت الاباًً املتفسس قةمت الجرز الكامً زقم العامل

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5.230 

2.133 

2.001 

1.565 

1.428 

1.341 

16.421 

6.552 

6.384 

4.303 

4.259 

4.201 

16.421 

22.973 

29.357 

33.660 

37.919 

42.120 
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7 

8 

9 

1.311 

1.291 

1.174 

4.199 

3.712 

3.348 

46.319 

50.031 

53.379 

( ان كُمت ملضاع الخباًً اإلافؿغ 5ًخطر مً الجضٌو الؿابم عكم )      

للػامل ألاٌو وؿبت ئلى ملضاع كُمت الخباًً اإلافؿغ للػامل الشاوي هي 

ها ]2.452) [ هدض أصوم 46(، وهظه اللُمت جخجاوػ اللُمت التي ٌكتَر

لخدلم افترايُت أخاصًت البػض خُض ٌكتٍر ان جيىن اللُمت الضهُا 

( مما ٌكحر ئلى ان هىان 2لخدلم افترايُت أخاصًت البػض باللُمت )

 ًإزغ في اؾخجاباث أفغاص غُىت الضعاؾت غلى ازخباع الخفىحر 
ً
 واخضا

ّ
غامال

الاؾخضاللي، وكض وجخفم هظه الىخاةج مؼ ما جىنلذ ئلُه صعاؾت 

[ مً جدلم افتراى أخاصًت البػض مً زالٌ هفـ 16] غبضالىهاب

ي وكُمت ملضاع ألاؾلىب اإلاخبؼ في الضعاؾت الخالُت وهى الخدلُل الػامل

الخباًً اإلافؿغ للػىامل ما ٌػني جدلم افترايُت أخاصًت البػض، وفُما 

 ًىضر جىػَؼ الػىامل للملُاؽ هيل. Scree plotًلي الخمشُل البُاوي 

 
 2شكل 

 الامثةل البةاوي لقةم الجروز الكامىت للعىامل مً الدزجت ألاولى

 :الخدلم مً فغى الاؾخلالٌ اإلاىيعي

أن الاؾخلالٌ  Hambleton, Swaminathan & Rogers [26] ًظهغ       

اإلاىيعي ًخدلم ئطا جدلم قٍغ افتراى أخاصًت البػض والظي جبحن 

آهفا جدلله مً زالٌ ججاوػ كُمت اليؿبت بحن الجظع اليامً للػامل 

[، هما جم خؿاب 46] (2والجظع اليامً للػامل الشاوي الػضص )ألاٌو 

مػامالث الاعجباٍ بحن مفغصاث الازخباع غلى غُىت الضعاؾت، خُض زم 

خؿاب مػامالث الاعجباٍ بحن مفغصاث الازخباع غلى اإلاجمىغت طاث 

اللضعاث الػلُا مً الُلبت ومػامالث الاعجباٍ بحن مفغصاث الازخباع غلى 

 .اللضعاث الؿفلى مً الُلبت اإلاجمىغت طاث

 6جدول 

 ماىسغ معامالث الازجباط بين متفسداث كل اخاباز على العةىت ككل واملجمىعاان العلةا والستفلى

 الاتفكير الاساداللي 

 املجمىعت الدهةا املجمىعت العلةا الكلةتالعةىت  املجمىعاث

 61 61 226 الػضص

 0.026 0.101 0.132 مػامل الاعجباٍ بحن ول مفغصجحنمخىؾِ 

 0.032 0.197 0.165 أغلى مػامل اعجباٍ بحن مفغصجحن

 0.005 0.038 0.062 أكل مػامل اعجباٍ بحن مفغصجحن

( هجض أن كُم مخىؾِ مػامالث الاعجباٍ 6وبمُالػت الجضٌو عكم )        

( وهي أهبر مً كُم مخىؾِ 0.132اليلُت بلغذ ) في خالت الػُىت

( 0.026، 0.101مػامالث اإلاجمىغت الػلُا واإلاجمىغت الضهُا التي بلغذ )

غلى الخىالي، وأن ظمُؼ مخىؾُاث مػامالث الاعجباٍ في الخاالث الشالر 

)الػُىت هيل، واإلاجمىغت الػلُا، واإلاجمىغت الؿفلى( واهذ نغحرة 

هظا ٌػني أن مفغصاث الازخباع ال ًىظض مً وجلترب مً كُمت الهفغ و 

بُنها مفغصاث جخأزغ اظابتها بمفغصاث أزغي مً مفغصاث هفـ ازخباع 

   الخفىحر الاؾخضاللي، والظي ٌػغف غىض هظه الىدُجت باالؾخلالٌ

 ].46] اإلاىيعي

 :الخدلم مً فغى الخدغع مً الؿغغت

 لإلظابت غً مف         
ّ
 وافُا

ّ
غصاث الازخباع، بدُض أغُي اإلافدىنىن وكخا

ال ًإزغ غامل الـؿغغت في أصاء ألافغاص، خُض جغاوح ػمً جُبُم الازخباع 

( صكُلت، مؼ ؤلاقاعة ئلى غضم اخدؿاب ػمً قغح اإلاشاٌ 15 -10بحن )

الخىيُحي مً ػمً جُبُم الازخباع غلى غُىت الضعاؾت، ولم ًبض أي 

غغت، وبظلً مفدىم أًت مالخظت أو اغتراى غلى غامل الؼمً أو الؿ

ت الاؾخجابت للمفغصة لبُاهاث  ًيىن كض جم الخدلم مً افتراياث هظٍغ

 .اؾخجاباث الػُىت غلى ازخباع الخفىحر الاؾخضاللي

 
ً
: أما باليؿبت للدؿاٌؤ الشاوي وهى: هل البُاهاث اإلاؿخمضة مً زاهُا

اؾخجاباث أفغاص غُىت الضعاؾت غلى مفغصاث ازخباع الخفىحر الاؾخضاللي 

ج جخىافم  مؼ افتراياث همىطط الاؾخجابت للمفغصة اإلاؿخسضم في جضٍع

 مفغصاجه؟

ج مفغصاث  Xcalibre Version 1.10 جم اؾخسضام بغهامج          لخضٍع

الازخباع، خُض جم ئصزاٌ اإلافغصاث بػض جصخُدها، فال ال ًىظض بضاةل 

لإلظابت مً كبل اإلافدىم ألن مفغصاجه مً هـىع الخىملت، زم بػض طلً 
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صزاٌ مفخاح ؤلاظابت الخام بيل مفغصة مً مفغصاث الازخباع في جم ئ

 لخػلُماث 
ً
اإلايان اإلاسهو له فـي ملفاث ؤلاصزاٌ، وطلً جُبُلا

ج مً أظل الخـهٌى غلـم جدلُل صكُم  البرهامج اإلاؿخسضم في الخضٍع

 .لبضاةل الاؾخجابت في ول مفغصة

ج مفغصاث هظا  هما وجم اؾخسضام الىمىطط زىاتي الباعامتر في          جضٍع

الازخباع وطلً لػضم جأزغ جلـضًغ كضعاث ألافغاص بباعامتر جسمحن اإلافغصة، 

( مفـغصاث الفترايـاث الىمىطط مً 4وأؾفغ طلً غً غضم مالءمت )

(، وكض 1( مفغصة ميىهت لهظا الازخباع هما هى مبحن في ملخم )30ئظمالي )

فتراياث الىمىطط بحن جغاوخذ كُم باعامتر نػىبت اإلافغصاث اإلاالةمت ال 

 3.024-( بمخىؾـِ كضعه )1.264، 2.453-اللُمخحن )
ّ
ا  مػُاٍع

ّ
(، واهدغافا

 مً 0.112كضعه )
ً
(، وهىا هالخظ مضي اللضعاث التي ٌغُيها الازخباع بضءا

اإلاؿخىي اإلاخضوي مً اللضعة وختى اإلاـؿخىي اإلاغجفـؼ مـً اللـضعة، فُما 

الةمت الفتراياث الىمىطط بحن واهذ كُم باعامتر جمُحز اإلافغصاث اإلا

(، وهظا ًضٌ غلى أن 0.68( بمخىؾِ كضعه )1.010، 0.099اللُمخـحن )

اث اإلاسخلفت مً اللضعة  كضعة مفغصاث الازخباع غلى الخمُُـؼ بـحن اإلاـؿخٍى

 .حػض مخىؾُت

[ ئلى أهه ئطا 16] الىاعص في غبضالىهاب Georgiev [16]فلض أقاع          

( فان كضعة هظه 0.64،1.34متر الخمُحز بحن اللُمخحن )جغاوخذ كُم بـاعا

اإلافغصاث غلى الخمُحز جيىن مخىؾُت. أما كُم مإقغ مػامل زباث 

دكاعصؾىن  ( 0.78فلض بلغذ ) 20الازخباع باؾخسضام مػاصلت هُىصع ٍع

كبل خـظف اإلافـغصاث غحر اإلاالةمت الفتراياث الىمىطط، وأنبدذ هظه 

ػض خظف هظه اإلافغصاث، وهظه اللُمت ( ب0.84كُمت مإقغ الشباث )

إلاإقغ الشباث عبما حػخبر كُمت ملبىلت ألغغاى البدض والضعاؾت، وفُما 

الاقياٌ الىاججت غً جدلُل مفغصاث ازخباع الخفىحر الاؾخضاللي التي 

 جىضر ما ؾبم الاقاعة الُه.

 
 4شكل 

 
 (12) ( التفقسة زقم4التفقسة زقم )

 5شكل 

 مىحنى خاصةت املتفسدة لبعض املتفسداث املالئمت للىمىذج الثىائي البازامتر في اخاباز الاتفكير الاساداللي

 
 6شكل 

 
 (21فقسة زقم )

 7 شكل

 ( مىحنى خاصةت الاتفكير الاساداللي21مىحنى خاصةت املتفسدة زقم )

 الاىصةاث. 7

ت الاؾخجابت  - الخالُت للضعاؾت جىص ي الضعاؾت بما ًلي في يىء الىخاةج  اؾخسضام الىمىطط الشىاتي الباعامتر هأخض هماطط هظٍغ
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ج مفغصاث اإلالاًِـ اإلاػغفُت والػللُت في الضعاؾاث  للمفغصة في جضٍع

اإلاؿخلبلُت للباخشحن بػض بُان وظهىع ئًجابُت هخاةج اؾخسضام هظا 

 الاؾخضالليالىمىطط في ازخباع الخفىحر 

اظغاء الضعاؾت غلى هال الجيؿحن الظوىع وؤلاهار لػُىاث هبحرة  -6

وهكف الفغوق بحن الجيؿحن في جُبُم هظا الىمىطط الشىاتي الباعامتر 

 .غلى الازخباعاث اإلاػغفُت

ض مً الضعاؾاث غلى أهىاع ازغي مً الازخباعاث اإلاػغفُت  - اظغاء اإلاٍؼ

اإلافغصاث اإلاسفُت باؾخسضام الىمىطط وازخباع الخفىحر الىاكض وازخباع 

 .الشىاتي الباعامتر

اث حػلُمُت  - ت ازغي وإلاؿخٍى اغاصة اظغاء الضعاؾت غلى فئاث غمٍغ

 .ازغي باؾخسضام الىمىطط الشىاتي الباعامتر
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(، م م 3(، الػضص)17) وغلم الىفـ، ظامػت اإلاىُا، اإلاجلض

350-379. 

ت الخضًشت في اللُاؽ(: 2013الخلي/ اخمض مدمض ) [29] ، صاع الىظٍغ

 .والخىػَؼ والُباغت، غمان، ألاعصناإلاؿحرة لليكغ 

 ؤلاصعان للضعاث غاملُه صعاؾت(: 1988) خؿحن غلي بضاعي، [33]

 ،2 اإلاجلض الىفـ، وغلم التربُت في البدض مجلت الكىلي، البهغي 

 (.383-337) ،2 الػضص

( اؾخسضام همىطط عاف 1991ًىؾف، غماص غبض اإلاؿُذ ) [34]

خمي أخاصي الباعامتر في جدلُـل مفـغصاث الازخباعاث  اللىغاٍع

بُت(، مجلت  اإلاػغفُت مغظػُت اإلاػُاع زىاةُت اللُب )صعاؾت ججٍغ

(، 478-443)4(، الػضص 4البدض في التربُت وغلم الىفـ، اإلاجلض )

 ظامػت اإلاىُا. –ولُت التربُت

الكغكاوي، أهىع مدمض، والخًغي، ؾلُمان الكُش، وواظم، أمُىت  [35]

اججاهـاث مػانغة في ( 1996مدمض، وغبـض الـؿالم، هاصًت مدمـض )

م الىفس ي والتربىي  . اللاهغة، مىخبت ألاهجلى اللُاؽ والخلٍى

ت  .اإلاهٍغ

لت اهخلاةه وغضص أ( 2004غبابىت، غماص ) [37] ٍغ زغ حجم الػُىت َو

لت  ٍغ اهخلاةه غلى صكت جلضًغ مػالم الفلغة واللضعة الفلغاث َو

ت الاؾخجابت للفلغة عؾالت  ."الازخباع كضعة غللُت باؾخسضام هظٍغ

 .صهخىعاه غحر ميكىعة. ظامػت غمان الػغبُت. ألاعصن

فحن، هًاٌ هماٌ ) [39] ت الزخباع 2006الكٍغ ( الخهاةو الؿُيىمتًر

م التربىي وفم ال ت الخضًشت مديي اإلاغظؼ في اللُاؽ والخلٍى ىظٍغ

ت والىفؿُت،  في اللُاؽ التربىي والىفس ي، مجلت الػلىم التربٍى

ً.4) 7مجلض  (، البدٍغ

ؿىـ2006الفلُهي، عاهُا اخمض ) [40] وأزغه في حػلُم  " Risk "(: بغهامج َع

الخفىحر الىاكض لُالباث كؿم الػلىم الاظخماغُت بجامػت َُبت، 

 الؿػىصًت. عؾالت ماظؿخحر غحر ميكىعة، ظامؼ َُبت، 

(: أزغ اؾخسضام بغهامجحن ئزغاةُحن 2009الػىغي، ؾىُىت خؿً ) [41]

في جىمُت الخفىحر اإلاىخج والخدهُل الضعاس ي للخالمُظ اإلاىهىبحن في 

ً، عؾالت صهخىعاه غحر  الهف الغابؼ الابخضاتي بمملىت البدٍغ

ت، ظامػت اللاهغة، مهغ  .ميكىعة، مػهض الضعاؾاث التربٍى
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م ) [42] ألازغ بػُض اإلاضي لبرامج (: 2012صعوَل، غُا، وشخاصة، ٍع

ؼ اإلاػغفي في الػلىم غلى مؿخىي الخفىحر الاؾخضاللي في  الدؿَغ

 مجلت التربُت الػلمُت، مهغ. صعاؾت َىلُت، –فلؿُحن 

(: اإلاىاهب واللضعاث الخانت لضي 2014هُم )الؿلُمان، هىعه ابغا [43]

ت في يىء بػٌ اإلاخغحراث بمضاعؽ الضمج  طواث ؤلاغاكت الفىٍغ

ت نفدت ) اى، مجلت ظامػت َُبت للػلىم التربٍى -1بمضًىت الٍغ

 .1الػضص  9( اإلاجلض27

(: مدـمض غبـاؽ خـُضع أزغ اؾتراجُجُاث مػالجت 2015الجـىاهـغي، ) [44]

ايُت  في جدهُل َالب اإلاغخلت الاغضاصًت وجفىحرهم اإلاػلىماث الٍغ

 الاؾخضاللي، عؾالت ماظؿخحر غحر ميكىعة، ظامػت بغضاص، الػغاق.

(: أزغ اؾخسضام همىطط صوعة الخػلم 2016اإلاجالي، ًىؾف طًاب ) [45]

الخماؾُت في جدهُل وجىمُت الخفىحر ؤلابضاعي لضي َالب الهف 

مدافظت  -الؿابؼ ألاؾاس ي في ماصة اللغت الػغبُت في لىاء اللهغ

ت.43، م 11، الػضص 2016الىغن،   ، مجلت صعاؾاث، الػلىم التربٍى
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ABSTRACT_ The present study aims to investigate the impact of the use of 2- parameter model as 

a response to a single theoretical models in a staging item test inferential cognitive thinking, and 

so through the answer to my question survey about the check assumptions respond to a single data 

sample responses on the test inferential thinking theory, and the extent of the data derived from 

responses agree the study sample with 2- parameter model assumptions as to respond to a single 

theoretical models individuals. This purpose and in order to have the researcher used a tool for 

the study is testing inferential to think, prepared by Ahmed Zaki Saleh [1] to measure the mental 

ability to infer, may be the study population consisted of all and high school students Directorate 

of District of the University in the Hashemite Kingdom of Jordan for the academic year 2015-

2016m totaling (5274) students, according to official statistics of the Directorate of District of the 

University in Jordan's capital, while the study sample consisted of (226) students, and after the 

application of the study tool on a sample search and correct responses resulting from the 

application and processing of data statistical programs related, the study found results the 

following: The assumptions of IR Have been achieved, which are undimmed sodality (2.45), local 

independence with a value greater than (2) and Speediness. The results of the Individuals sample 

responses were consistent with the assumptions IRT model. The values of the discrimination 

parameter for distinguishing the vocabulary suitable for the model assumptions were between the 

values of 0.099 and 1.010 with an average of 0.68, while the values of the difficulty parameter 

were between (-2.453 , 1.264) with an average of (-3.024).  

KEY WORDS: (Deductive reasoning test, 2- PLM, scale calibration, IRT. 

 

 

 

 

 


