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 ّّ  20192019  ٜٓاٜزٜٓاٜز  األٍٚاألٍٚٚايثالثٕٛ/ ايعدد ٚايثالثٕٛ/ ايعدد   ايزابعايزابعاجملًد اجملًد - تضدرٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ املٓٝا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

1 

استخذاو َظرٌت االستجابت نهًفردة االختبارٌت 

 فً 

 بُاء يقٍاس االتجاِ َحى يهُت انتذرٌس 

 اعداد

 عًَٞضطؿ٢ عًٞ خًـ  /دنتٛر

 جاَع١ املٓٝا -ن١ًٝ ايرتب١ٝ  -عًِ ايٓؿط ايرتبٟٛ  َدرظ

 يهخص انبحج

باٟٛ  ٖدف ايبحث اذتاايٞ ىل  اصاتدداّ د اد جاالن ايٓ زٜا١ اذتدٜثا١ يف ايكٝااظ ايٓؿضاٞ ٚايرت        

)ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ االختبار١ٜ( ٖٚٛ جٛلن راش ملٝشإ ايتكدٜز يف بٓا٤ ٚتكآ  َؿازدام َكٝااظ    

طايا  ٚطايبا١ بهًٝا١ ايرتبٝا١ ةاَعا١ املٓٝاا.        1120االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط. ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايبحث َٔ 

، ٚعادد طًبا١ ايؿزقا١ ايزابعا١      733. بًاؼ عادد طًبا١ ايؿزقا١ ايثايثا١       895ٚاالْاا    225بًؼ عدد ايذنٛر 

َؿازدام   4، ٚدصؿز ايتحًٌٝ األٍٚ عٔ اصاتبعاد  Winsteps. ٚمت حتًٌٝ ايبٝاْام باصتدداّ بزْاَج 387

ؾازد   تهأ َطابكا١ ذتادٚد املال٤َا١ املكبٛيا١ يف ٖاذا ايُٓاٛلن، ثاِ           346َؿزد٠ ٚ ذف بٝاْام  43َٔ دصٌ 

 ٗ ؾاازد.  774َؿاازد٠ باصااتدداّ بٝاْااام  39ا٥ٝاا١ عًاا٢ متاات اعاااد٠ ايتحًٝااٌ ٚاعااتٌُ املكٝاااظ يف صااٛرت٘ ايٓ

ٚباصااتدداّ ايتحًٝااٌ ايعاااًَٞ االصتهغااايف بطزٜكاا١ املهْٛااام األصاصاا١ٝ مت ايتحكاال َاأ اؾاارتا  د ادٜاا١     

ايبعااد، نُااا مت ؾحااط دعًاا٢ َعاااَالم ارتبااا  باا  املؿاازدام ٚ  تضااٌ قُٝتٗااا ذتاادٚد االعتُاااد املٛعااعٞ،  

اْٞ الصاتدداّ جاٛلن راش ٖٚاٛ االصاتكالٍ املٛعاعٞ دٚ اصاتكالي١ٝ       ٚبذيو مت ايتاند َٔ تاٛاؾز ايغاز  ايثا   

ايكٝاظ، ٚ  ٜتِ حتدٜد سَٔ َع  يإلجاب١ ع٢ً املكٝاظ ٚبذيو نإ املكٝااظ َتحازر ا َأ عاَاٌ ايضازع١.      

( َاعاادا 1.4:  0.6ٚقااد تزاٚ اات قااِٝ َتٛصااطام ا ضااا٤ام املطابكاا١ ايداخًٝاا١ ٚارتارجٝاا١ ؾُٝااا باا  )       

، ياذيو  1.4صط ا ضا٥ٞ املطابك١ ايداخ١ًٝ ٚارتارج١ٝ هلُاا دناق قًاٝالن عأ املعٝاار      َؿزدت  ؾكط نإ َتٛ

دٚصاا٢ ايبا ااث هااذف ٖااات  املؿاازدت  عٓااد اصااتدداّ املكٝاااظ يف دراصااام َضااتكب١ًٝ. دَااا عاأ َعاااَالم   

، ٚقاد ناإ َعاَاٌ    12.64ٚناإ َعاَاٌ ايؿضاٌ با  املؿازدام       0.99ايثبام، ؾكد نإ َعاَاٌ ثباام املؿازدام    

ٖٚٞ قاِٝ ثباام َزتؿعا١ َٚعااًَٞ ايؿضاٌ ٜشٜادإ عأ         3.59َٚعاٌَ ايؿضٌ ب  األؾزاد  0.93ثبام األؾزاد 
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. مما ٜغا  ىل  متتاع املكٝااظ ئضاا٥ط صاٝهَٛرت١ٜ َكبٛيا١ يف عا٤ٛ تطاٜٛزٙ ٚؾكناا          2ايك١ُٝ املكبٛي١ ٖٚٞ 

    الؾرتاعام ايٓ ز١ٜ اذتدٜث١ يف ايكٝاظ ٚبايتحدٜد جٛلن راش ملٝشإ ايتكدٜز.

: ْ زٜا١ االصاتجاب١ يًُؿازد٠ االختبارٜا١، جاٛلن راش، جاٛلن راش ملٝاشإ ايتكادٜز،         ايهًُام املؿتا ٝا١ 

 َكٝاظ االجتاٙ، االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط

Using Item Response Theory in Constructing an Attitude towards 

Teaching Profession Scale  
Dr. Mustafa Ali Khalaf Ali 

Lecturer of Educational Psychology 

College of Education-Minia University, Egypt 
The present study aimed to using one of item response theory 

models (Rasch Rating Scale) in constructing Attitude towards 

Teaching Profession Scale. The sample of the study consisted of 1120 

students (225 males& 895 females in College of education, Minia 

University. 733 students were juniors and 387 were seniors.    
Winsteps software was used to analyze data. The first analysis 

indicated that 4 items and 346 subjects were out of the fit statistics 

range. The data of 774 students were re-analyzed and results indicated 

that the final version of the scale consisted of 39 items. Using 

principal component analysis, uni-dimensionality was confirmed. The 

local independence was ensured through the investigation of the 

highest correlation co-efficients which did not reach the local 

dependence limits. No time limit was allotted to the scale.  

The MNSQ infit and outfit statistics ranged between 0.6 and 1.4 

except for two items which were slightly higher than 1.4. So the 

researcher recommended omitting those two items when using the 

scale in future studies.  Item reliability was 0.99 and item separation 

index was 12.64 while person reliability was 0.93 and person 

separation index was 3.59. Taken together, those findings proved that 

the scale has an adequate reliability and high separation index (more 

than 2). Overall results indicated that the attitude towards teaching 
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profession scale has turned out to be a valid and reliable tool when 

developed in light of the IRT specifically using Rasch Rating Scale. 

Key Words: Rasch Rating Scale, Item Response Theory, Rasch 

Model, Attitude towards teaching profession, Attitude 

scale     
 يقذيت انبحج

ايبحثٝااا١ ايعدٜاااد َااأ   اْتغااازم يف درٚقااا١ املهتباااام ايعزبٝااا١ يف ادتاَعاااام ٚاملعاٖاااد ٚاملزاناااش  

االختبااارام ٚاملكاااٜٝط ايااد مت اعاادادٖا ٚتطٜٛزٖااا ٚتكٓٝٓٗااا يف عاا٤ٛ َبااادك ايٓ زٜاا١ ايهالصااٝه١ٝ يف   

ايكٝاظ، ٚيهٔ بعد دٕ ظٗز اجتاٙ ايكٝااظ املٛعاٛعٞ يًضاًٛى االْضااْٞ يف بداٜا١ ايضابعٝٓٝام َتُاثالن يف        

 IRT (Itemجاب١ يًُؿازد٠ االختبارٜا١   ْ ز١ٜ ايضُام ايها١َٓ ٚايد ُعزؾات ؾُٝاا بعاد بٓ زٜا١ االصات     

Response Theory)       ٚعزع ايبا ثٕٛ  ٦ٍٓٝذ، ئط٢ بط٦ٝا١، يف اصاتدداّ َباادك ٖاذٙ ايٓ زٜا١ يف

بٓا٤ االختبارام ايتحض١ًٝٝ، نإ َٔ األُٖٝا١ كهاْا١ تاٛخٞ اذتاذر عٓاد اصاتدداّ دٚ تابأل تًاو األدٚام         

 يف ايكٝاظ ملا ٜغٛبٗا َٔ عٝٛب ٜٚعرتٜٗا َٔ َغهالم. ايد مت تطٜٛزٖا ٚؾكنا ملبادك ايٓ ز١ٜ ايهالصٝه١ٝ

ْٚتٝج١ يذيو ؾكد عٗد زتاٍ ايكٝاظ ايٓؿضٞ ٚايرتبٟٛ يف اآل١ْٚ األخ ٠ اٖتُاَ ا ًَحٛظناا عًا٢   

دٜدٟ خقا٤ ايكٝاظ ايٓؿضٞ ٚايرتبٟٛ يف نث  َٔ دٍٚ ايعا  ببٓا٤ َؿزدام اختبار١ٜ تضاعد ع٢ً ايكٝااظ  

ذتضٍٛ ع٢ً تكدٜزام ن١ُٝ تتضِ باملغٛع١ٝ يًضُام ايد تٓطٟٛ عًٝٗاا اصاتجابام   ايدقٝل ملدزجام ايتعًِ ٚا

ايطًبا١ يتًاو املؿاازدام االختبارٜا١، ٚقاد نااإ لياو كثاباا١ رد ؾعاٌ يالْتكاادام املتعاادد٠ اياد مت تٛجٝٗٗااا ىل          

١ َٚاا اْبثال   ايٓ ز١ٜ ايهالصٝه١ٝ يف ايكٝاظ، ٚيكد صاعد ليو ع٢ً ظٗٛرْ  ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ االختبارٜا 

عد َٔ دُٖٗا ٚدنثزٖا عٝٛع ا جٛلن راش )ستُد،  (. 2، 2010 عٓٗا َٔ جالن َتعدد٠ ٚايدٜ 

تضُح بايكٝاظ املٛعاٛعٞ يًضاًٛى، ٚنهأ     Rasch Modelٖٚذٙ ايُٓالن َثٌ جٛلن راش  

ٝه١ٝ اصتدداَٗا يف َٛاج١ٗ نث  َٔ َغهالم ايكٝااظ ايٓ زٜا١ ٚايتطبٝكٝا١ اياد عجاشم ايٓ زٜا١ ايهالصا       

(، ممااا دٚجااد عاازٚر٠ ًَحاا١ ملٛانباا١ تطااٛرام زتاااٍ ايكٝاااظ ايٓؿضااٞ،    682، 2000عاأ َٛاجٗتٗااا )عااالّ،  

ٚاصتدداّ تًو ايُٓالن ايزٜاع١ٝ املٓبثكا١ عأ ايٓ زٜا١ اذتدٜثا١ يف ايكٝااظ َٚٓٗاا جاٛلن راش يف بٓاا٤         

َأ دقا١ يف ايكٝااظ     ٚتكٓ  االختباارام ايتحضا١ًٝٝ ٚاملكااٜٝط ايٓؿضا١ٝ ملاا تاٛؾزٙ َباادك تًاو ايٓ زٜا١         
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 َٚٛعٛع١ٝ يف اذتهِ ع٢ً ايضًٛى اإلْضاْٞ. 

ٚيف ايٛقت ايذ٣ رّنشم ؾٝ٘ ايٓ ز١ٜ ايهالصٝه١ٝ ؾ٢ ايكٝاظ ع٢ً االختبار نهٌ ْٚ زم ىليٝ٘ ع٢ً  

دْ٘ ٚ دٙ ٚا د٠ ال نهٔ  ذف َؿزدام َٓٗا دٚ اإلعاؾ١ ىليٝٗا ألٕ ليو ٜاثثز عًا٢ ايثباام ٚايضادم، تزناش      

ايكٝاظ ع٢ً املؿزد٠ ٚيٝط ع٢ً االختبار دٚ املكٝاظ نهٌ; مما ٜضُح بإعاؾ١ دٚ  ذف  ايٓ ز١ٜ اذتدٜث١ ؾ٢

 (.2006َؿزدام دٕٚ ايتأث  ع٢ً صدم ٚثبام االختبار، مما ٜع٢ٓ بٓا٤ اختبارام َٚكاٜٝط َز١ْ )عالّ، 

ٚيكد دٚصت ْتا٥ج ايعدٜد َٔ ايدراصام بغازٚر٠ اصاتدداّ جاالن االصاتجاب١ يًُؿازد٠ دٚ جاٛلن       

يف بٓا٤ ٚتكٓ  َكااٜٝط االجتااٙ، نُاا دعاارم ىل  دْا٘ يهاٞ ْابأل ددا٠ قٝااظ جٝاد٠، ٜٓبػاٞ دٕ تهإٛ             راش

املؿزدام املٓتكاٙ تتٓٛع يف صاعٛبتٗا يهاٞ تكاباٌ َضاتٜٛام االجتااٙ املدتًؿا١ ياد٣ عٝٓا١ املضاتجٝب  عًا٢           

( 65، 2010ٚيف ْؿاط ايضادد دٚصات ْتاا٥ج دراصا١ عباد ايٖٛااب )       Sabah et al., 2013). املكٝااظ ) 

 بغزٚر٠ اصتدداّ جالن االصتجاب١ يًُؿزد٠ يف بٓا٤ ٚحتًٌٝ َؿزدام بعض َكاٜٝط االجتاٖام ايٓؿض١ٝ.

 يشكهت انبحج

بايزغِ َٔ د١ُٖٝ َٛعٛع االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ بٛصؿِٗ َعًُٞ 

١ٜ ٚايعزب١ٝ ٚاألجٓب١ٝ يبٓا٤ ٚتكٓ  املضتكبٌ، ٚبايزغِ َٔ نثز٠ ايدراصام ايد دنعدم يف ايب١٦ٝ املضز

 Gun(، 2010(، صعد )2009ددٚام يكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط َثٌ عبد اذتُٝد )

(2012)،(Parylo, Sungo & Ilgan, 2015)  ىلال دْ٘ مت بٓاؤٖا ٚايتحكل َٔ خضا٥ضٗا ،

 ايضٝهَٛرت١ٜ َٔ خالٍ ايٓ ز١ٜ ايهالصٝه١ٝ يف ايكٝاظ ايٓؿضٞ. 

ؾٝ٘ دٕ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط ٜزتبط بايٓجاح يف ١َٓٗ ايتدرٜط ؾُٝا بعد ٚمما ال عو 

ايد ٚجدم دٕ  Muhammet & Sarigös (2018)ٚايزعا عٓٗا، ٚدندم ليو ْتا٥ج دراص١ 

اجتاٖام طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط ناْت صًب١ٝ. ٚيف ن١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ املٓٝا ال ٜتِ قبٍٛ 

ط ع١ًُٝ دقٝك١ هلا عالق١ كٍٝٛ ايطاي  دٚ اجتاٖ٘ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط  ٝث ال ظتز٣ دٟ ايطالب ع٢ً دص

ْٛع َٔ ايكٝاظ ايٓؿضٞ هلثال٤ ايطًب١ ؾُٝا عدا درجت٘ يف ايثا١ْٜٛ ايعا١َ ٚرغبت٘ ايد ٜكدَٗا ملهت  

ٚال ٜتِ ايتٓضٝل، ٚاالختبار ايغدضٞ ايزٚتٝأل ايذٟ ُٜجز٣ هلِ يف بدا١ٜ ايدراص١ بايؿزق١ األٚ . 

اصتدداّ اختبار االصتعداد يكبٍٛ ايطالب بهًٝام ايرتب١ٝ بادتاَعام املضز١ٜ ايذٟ مت ىلعدادٙ َٔ قبٌ 
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 ّّ  20192019  ٜٓاٜزٜٓاٜز  األٍٚاألٍٚٚايثالثٕٛ/ ايعدد ٚايثالثٕٛ/ ايعدد   ايزابعايزابعاجملًد اجملًد - تضدرٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ املٓٝا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

5 

املزنش ايكَٛٞ يالَتحاْام ٚايتكِٜٛ ايرتبٟٛ اصتجاب١ن يتٛصٝام املثمتز ايتاصع يتطٜٛز ىلعداد املعًِ ٚايذٟ 

رٚت١ٝٓٝ ٜتِ ؾٝٗا ايتأند َٔ صال١َ ْطل ، ٚتهتؿٞ ايه١ًٝ بإجزا٤ َكاب١ً عدض١ٝ 1996ُعكد يف ْٛؾُق 

ايطاي  ٚخًٛٙ َٔ اإلعاقام ادتضد١ٜ. مما دؾع ايبا ث ىل  بٓا٤ ٚتطٜٛز َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ 

ايتدرٜط يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚؾكنا يًٓ ز١ٜ اذتدٜث١ يف ايكٝاظ عًّ٘ ٜهٕٛ ددا٠ َٔ ددٚام قبٍٛ ايطًب١ 

َُعد ٚؾكنا يُٓٛلن راش ايذٟ ٜتغُٔ حتكٝل اؾرتاعات٘ قدر عاٍ به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ املٓٝا ال صُٝ ا ٚدْ٘ 

 َٔ ايدق١ ٚاملٛعٛع١ٝ يف ايكٝاظ ئالف ايٓ ز١ٜ ايهالصٝه١ٝ يًكٝاظ ايٓؿضٞ ٚايرتبٟٛ.

( ىل  دٕ ايٓ زٜاا١ ايهالصااٝه١ٝ يًكٝاااظ ايٓؿضااٞ ٚايرتبااٟٛ تعااد َاأ 700، 2006ٖاذا ٚدعااار عااالّ  )  

٢ َعادتتٗااا ملؿٗااَٛٞ ايضاادم ٚايثبااام ْ ااز ا ألْٗااا ال متٝااش باا  دخطااا٤     ايٓ زٜااام ايٛآٖاا١ ٚاةاادٚد٠ ؾاا 

ايكٝاظ، ٚىلجا تعط٢ ق١ُٝ تكدٜز١ٜ ن١ًٝ ملضادر دخطا٤ ايكٝاظ املتعادد٠. ٚيف ْؿاط ايضادد قادلّ ناٌ َأ        

(Jong et al. (2015, P.29( ،Royal (2010      صت١ جٛاْ  قضٛر ؾا٢ بٓاا٤ املكااٜٝط بايٓ زٜا١

( تضاا٣ٚ  2كاٜٝط ايتكدٜز ايرتتٝب١ٝ ٜتِ ايتعاٌَ َعٗا ع٢ً دْٗا َكاٜٝط َضاؾ١، )( 1َايتكًٝد١ٜ ٢ٖٚ: )

( اعتُااد ايبٝاْاام عًا٢ عٝٓا١     4( تضاا٣ٚ خطاأ ايكٝااظ يًجُٝاع، )    3مجٝع املؿزدام ؾا٢ درجا١ دُٖٝتٗاا، )   

( ايبٝاْااام املؿكااٛد٠ ياابعض املؿاازدام جتعااٌ     6( حتتااان ا  بٝاْااام لام تٛسٜااع اعتاادا ، )   5األؾاازاد، )

صتجاب١ ايه١ًٝ ع٢ً املكٝاظ غ  صادق١، دَا جالن راش َٚٓٗا جٛلن راش ملٝشإ ايتكادٜز ٜتػًا  عًا٢    اال

 نٌ ٖذٙ اذتدٚد ٚدٚج٘ ايكضٛر.

ىلعاؾ١ن ىل  ليو، ؾإٕ َع ِ ايدراصام ايد اصتددَت جٛلن راش يف بٓا٤ دٚ ىلعاد٠ تدرٜج  

ض١ٝ قد ناْت بدا٥ٌ االجاب١ عًٝٗا اختبارام حتض١ًٝٝ ٚاختبارام لنا٤ ٚقدرام عك١ًٝ َٚكاٜٝط ْؿ

ثٓا١ٝ٥ )دٟ دٕ ايطاي  عتضٌ ؾٝٗا ع٢ً درج١ ٚا د٠ ىللا ناْت اجابت٘ صحٝح١ ٚصؿز ىللا ناْت خطأ( )دبٛ 

; عبد ايٖٛاب، 2010ستُد،   ;Geogriev, 2008،2008; اذتٛارٟ ٚعٛد٠، 2007; دمحد، 2006ٖاعِ، 

;  جاسٟ، ٚايغزٜؿ ، 2014; ايعًٞ، 2013; ارتٛيٞ، ٚمشا، 2013; محاد، 2012; عًٞ، 2010

2014،Sadiq et al., 2015 ،تتطزم ايدراصام يف ايب١٦ٝ ايعزب١ٝ ىل  2016، ايطزا١ْٚ  ٚ .)

اصتدداّ جٛلن راش يف بٓا٤ ٚتكٓ  َكٝاظ يالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط لٟ تدرٜج يٝهزم ارتُاصٞ. يف 

ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ االختبار١ٜ ٚجالجٗا ( ع٢ً دٕ اصتدداّ 1996ايٛقت ايذٟ دند ؾٝ٘ ايطزٜزٟ )



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٝ ا، يف    ٜتشاٜد  املدتًؿ١ يف ايب١٦ٝ ايعزب١ٝ يف بٓا٤ ٚتكٓ  االختبارام ٚاملكاٜٝط ايٓؿض١ٝ قًٌٝ ْضب

اصتثُار عًُا٤ ايكٝاظ هلا يف ايب١٦ٝ األجٓب١ٝ خاص١ يف ايٛالٜام املتحد٠ األَزٜه١ٝ. ٚيف ْؿط ايضدد 

(  اج١ ايبا ث  ٚاملتدضض  يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿط يف ايب١٦ٝ ايعزب١ٝ ىل  2010دٚعح عبد ايٖٛاب )

قٝاظ ٚتغدٝط ادتٛاْ  املعزؾ١ٝ ٚايٛجدا١ْٝ ع٢ً دصاظ عًُٞ دقٝل يالصتؿاد٠ َٓٗا يف دهاثِٗ ايع١ًُٝ 

٘ ٚارعاد ٚتٛجٝ٘ طالبِٗ، ىلعاؾ١ن ىل  َا ٜغٛب ْ ز١ٜ ايكٝاظ ايهالصٝه١ٝ َٔ عٝٛب ٚقضٛر، َٚا متتاس ب

( 158، 2016ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ االختبار١ٜ َٔ َشاٜا ٚدق١ يف ايكٝاظ. يذيو دٚص٢ عبد اذتاؾظ )

"بغزٚر٠ االصتؿاد٠ َٔ ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ االختبار١ٜ ٚجالجٗا ايزٜاع١ٝ يف تطٜٛز االختبارام 

ٚجتٜٛد ْٛعٝتٗا ٚحتكٝل  ٚاملكاٜٝط ايٓؿض١ٝ ٚايرتب١ٜٛ  ملا هلا َٔ ؾا٥د٠ يف تكًٝط عدد املؿزدام

 َٛا٤َتٗا يكدرام ايطالب املدتًؿ١".

ٚقااد دد٣ اصااتدداّ ايٓ زٜاا١ ايهالصااٝه١ٝ يف ايكٝاااظ يف بٓااا٤ َكاااٜٝط يالجتاااٙ ىل  ٚجااٛد بٓٝاا١    

عا١ًَٝ َتعدد٠ األبعاد ملكاٜٝط االجتاٙ املٛجٛد٠ يف األدبٝام ايضابك١، تؿغٌٝ بعض ايبا ث  ألبعااد دٕٚ  

 كاٜٝضِٗ، ٚاختالف دعداد ٚطبٝع١ املؿزدام ايد تكٝط تًو األبعاد.غ ٖا يتغُٝٓٗا يف َ

ٚيذيو نإ َٔ ايغزٚرٟ ىلعاد٠ ايٓ ز يف االعتُاد ع٢ً ْ ز١ٜ ايٓ زٜا١ ايهالصاٝه١ٝ يًكٝااظ يف    

زتاٍ ايكٝاظ ايٓؿضٞ ٚايرتبٟٛ، ٚدصبح االعتُاد عًٝٗا يف بٓا٤ املكاٜٝط دٚ حتدٜد َعاَالتٗا ٚخضا٥ضٗا 

د ايدقا١ ايعًُٝا١، َٚأ ثاِ ارتاأ٣ ايباا ثٕٛ عازٚر٠ تابأل ْ زٜا١ االصاتجاب١ يًُؿازد٠            تغٛب٘ دخطا٤ تٗد

االختبار١ٜ يف ىلعاد٠ حتدٜد َعاَالم جدٜد٠ يًُكاٜٝط ايكدنا١ لام األُٖٝا١، دٚ بٓاا٤ ٚتطاٜٛز َكااٜٝط      

١ (، ٚيعٌ َٔ دِٖ تًو املكاٜٝط َكٝاظ االجتاٙ ضتاٛ َٗٓا  137: 2009جدٜد٠ )ؾدزٚ ٚعبد ايز ِٝ ٚستُد ، 

 ايتدرٜط يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ملا يذيو االجتاٙ َٔ تأث  نب  يف ممارصاتِٗ ايتع١ًُٝٝ يف املضتكبٌ. 

نُا جتدر اإلعار٠ ىل  دْ٘ قد مت اصتدداّ جٛلن راش يف بٓا٤ االختبارام ايتحضا١ًٝٝ، ٚتطاٜٛز   

ت٢ اآلٕ، اصتدداَ٘ يف بٓا٤ دٚ ٚاعاد٠ تدرٜج ايهث  َٔ اختبارام ايذنا٤ ٚايكدرام ايعك١ًٝ ٚيهٔ   ٜتِ،  

تادرٜج َكااٜٝط يالجتاااٙ ضتاٛ َٗٓا١ ايتاادرٜط  ٝاث   ظتاد ايبا ااث دراصا١ عزبٝا١ دٚ َضااز١ٜ تبٓات ليااو          

ايُٓٛلن يتكٓ  َكٝاص ا يالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط. يذيو جا٤م ايدراص١ اذتايٝا١ يتضاد تًاو ايثػاز٠ يف     

(  ٝاث دعاارا ىل  دٕ اصاتدداَام جاٛلن     71، 2006)(، ٚايغازٜؿ   1992ٖذا اجملاٍ. ٚقد دند لياو عاٛد٠ )  



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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راش ملٝشإ ايتكدٜز ال تشاٍ ق١ًًٝ، نُا دٕ ددٚام ايكٝاظ ؾ٢ اجملاٍ االْؿعا  ٚحتدٜد ا ؾ٢ االجتاٖام مت 

بٓاؤٖا ؾ٢ ع٤ٛ ايٓ ز١ٜ ايتكًٝد١ٜ ؾا٢ ايكٝااظ ٚىلجازا٤ام ايتحكال َأ صادقٗا ٚثباتٗاا   تهأ ناؾٝا١،          

الن ايٓ زٜا١ اذتدٜثا١ ؾا٢ ايكٝااظ ؾا٢ بٓاا٤ املكااٜٝط   عتاظ باٖتُااّ ناب ،           ىلعاؾ١ن ا  دٕ اصتدداّ ج

 ْٚادر ا َا ٜتِ ؾ٢ ايب١٦ٝ ايعزب١ٝ.

ْٚ زا يعدّ ٚجٛد دراصام عزب١ٝ اٖتُت ببٓا٤ ٚتكٓ  َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط يد٣ 

َعد يف ع٤ٛ ايٓ ز١ٜ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ باصتدداّ جٛلن َٝشإ ايتكدٜز; ؾإٕ مث١  اج١ ىل  َكٝاظ 

اذتدٜث١ يف ايكٝاظ، ٚبٓا٤  عًٝ٘ ٖدف ايبحث اذتايٞ ىل  بٓا٤ ٚتكٓ  ليو املكٝاظ باصتدداّ جٛلن 

َٝشإ ايتكدٜز. يذيو ؾكد صعت ايدراص١ اذتاي١ ىل  اصتدداّ د د جالن ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ ٖٚٛ 

اراَرت يف بٓا٤ ٚتكٓ  َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ جٛلن َٝشإ ايتكدٜز املطٛر ٚؾكنا يُٓٛلن راش د ادٟ ايب

ايتدرٜط يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ةاَع١ املٓٝا. َٚٔ ثِ تتُثٌ َغه١ً ايبحث اذتايٞ يف عدّ ٚجٛد َكٝاظ 

يكٝاظ اجتاٙ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط َعد يف ع٤ٛ اؾرتاعام ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ 

ٝط املٛجٛد٠ بايؿعٌ مت بٓاؤٙ َٔ دصاص٘ دٚ تزمجت٘ ايتحكل َٔ خضا٥ضٗا االختبار١ٜ،  ٝث دٕ املكاٜ

ايضٝهَٛرت١ٜ باصتدداّ دصايٝ  ايٓ ز١ٜ ايهالصٝه١ٝ يف ايكٝاظ ايٓؿضٞ َثٌ َا مت اعدادٙ يف دراصام نٌ 

; 2011; عبد ايباصط، 2008; دمحد، 2007ٚايدغٝدٟ ٚاألمحد، ; عثُإ 2006َٔ )ايعُزجٞ ٚايبطزاٟٚ، 

، 2016; دبٛ املعاطٞ ٚعًيب ٚعبد ايعشٜش، 2016; صالح ايدٜٔ، 2015; دمحد، 2014; محاد٠، 2013بالبٌ، 

2017  ،(Muhammet & Sarigös, 2018 . 

 ٚبٓا٤  ع٢ً َا تكدّ، ؾإٕ َغه١ً ايبحث تث  ايتضاؤالم ايتاي١ٝ:

ن َٝاشإ  ٌٖ تتطابل ايبٝاْام املضتُد٠ َٔ َؿزدام َكٝااظ االجتااٙ ضتاٛ َٗٓا١ ايتادرٜط َاع جاٛل        -1

 ايتكدٜز؟

ٌٖ عتكل تادرٜج َكٝااظ االجتااٙ ضتاٛ َٗٓا١ ايتادرٜط بُٓاٛلن َٝاشإ ايتكادٜز اؾرتاعاام ْ زٜا١             -2

 االصتجاب١ يًُؿزد٠؟

 َا َثعز ثبام َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط بعد تدرظت٘ باصتدداّ جٛلن َٝشإ ايتكدٜز؟  -3

 ايتدرٜط عٓد َضتٜٛام ايكدر٠ املدتًؿ١ ؟ َا ن١ُٝ املعًَٛام ايد ٜكدَٗا َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ  -4



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٌٖ نهٔ ايتٛصٌ ملعادي١ تٛعح ايعالق١ ب  ايدرج١ ايهًٝا١ َٚضات٣ٛ ايكادر٠ ملكٝااظ االجتااٙ ضتاٛ        -5

 ١َٓٗ ايتدرٜط.  

 أهـذاف انبحج 

 ٜٗدف ايبحث اذتايٞ ىل  َعزؾ١ اآلتٞ:

 ط َع جٛلن َٝشإ ايتكدٜز.َد٣ َطابك١ ايبٝاْام املضتُد٠ َٔ َؿزدام االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜ -1

َد٣ حتكٝل َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط الؾرتاعام ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ عٓد تدرظتا٘   -2

 بُٓٛلن َٝشإ ايتكدٜز.

 َثعزام ثبام َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط بعد تدرظت٘ بُٓٛلن َٝشإ ايتكدٜز. -3

 د َضتٜٛام ايكدر٠ املدتًؿ١.ن١ُٝ املعًَٛام ايد ٜكدَٗا املكٝاظ عٓ -4

 املعادي١ ايد تٛعح ايعالق١ ب  ايدرج١ ايه١ًٝ َٚضت٣ٛ ايكدر٠ ملكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط.   -5

 أهًٍت انبحج 

 األهًٍت انُظرٌت

 تتُثٌ األ١ُٖٝ ايٓ ز١ٜ يًبحث اذتايٞ يف ايٓكا  ايتاي١ٝ:

َٔ خالٍ اصاتدداَ٘ يُٓاٛلن َٝاشإ ايتكادٜز يف      َٛانب١ ايتٛجٗام املعاصز٠ يف زتاٍ ايكٝاظ ايٓؿضٞ -1

 تدرٜج َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط. 

نهٔ دٕ ٜتِ اصتددّ املكٝاظ املعد يف ايبحث اذتاايٞ يف حتدٜاد اجتاٖاام ايطًبا١ صاٛا٤ ىلظتابٝا١ دّ        -2

 صااًب١ٝ باصااتدداّ املكٝاااظ اذتااايٞ ندطاا٠ٛ متٗٝدٜاا١ ٜٓطًاال َٓٗااا ايبااا ثٕٛ يبٓااا٤ باازاَج تدرٜبٝاا١   

ٚىلرعاد١ٜ يتػٝ  االجتاٖام ايضًب١ٝ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط يف ظٌ ايتٛجٗام ايزا١َٝ ىل  حتدٜث ىلعاد٠ 

 ٖٝه١ً ىلجزا٤ام ايكبٍٛ يف نًٝام ايرتب١ٝ ٚتطٜٛزٖا.

ٜعااد ٖااذا ايبحااث َاأ دٚا٥ااٌ ايبحااٛ  ايتاا٢ اصااتددَت جااٛلن راش ملٝااشإ ايتكاادٜز ؾاا٢ زتاااٍ قٝاااظ       -3

 عط٢ ي٘ د١ُٖٝ خاص١.االجتاٖام ؾ٢ ايب١٦ٝ املضز١ٜ مما ٜ

ٜهتضاا  ايبحااث دُٖٝاا١ دخااز٣ ْابعاا١ َاأ دُٖٝاا١ املااتػ  املكااٝط ٚدٚرٙ اذتٝاا٣ٛ ؾاا٢ ايزعااا عاأ ايعُااٌ       -4

ٚاإلخالظ ؾٝ٘، َٚٔ دُٖٝا١ دؾازاد ايعٝٓا١ اياذٜٔ ٖاِ َعًُاٛ املضاتكبٌ ٚمحًا١ َضاثٚي١ٝ تزبٝا١ ٚتعًاِٝ            

 األجٝاٍ ايكاد١َ.



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 األهًٍت انتطبٍقٍت

ٝ ا صادقنا ٚثابت ا َٚٛعٛعٝ ا ٜغٝـ ايبحث ىل  املهتب١ ا -1 يعزب١ٝ يف زتاٍ ايكٝاظ ايٓؿضٞ َكٝاص ا عزب

َعد باصتدداّ د د جالن االصتجاب١ يًُؿزد٠ االختبار١ٜ يكٝاظ اجتاٙ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ  ضتٛ ١َٓٗ 

ايتدرٜط، ٚليو ألٕ َؿزدات٘ َتحزر٠ َٔ خضا٥ط ايع١ٓٝ املضتدد١َ نُا دٕ خضا٥ط األؾازاد َتحازر٠   

 َؿزدام املكٝاظ. َٔ خضا٥ط

( َؿاازد٠، ٚال 39ٜتضااـ املكٝاااظ اذتااايٞ بكًاا١ عاادد َؿزداتاا٘ ا   ااد َااا،  ٝااث دْاا٘ ٜغااتٌُ عًاا٢ )     -2

 ٜضتػزم ٚقت نب  ؾ٢ اإلجاب١ عًٝ٘ مما ظتعً٘ ددا٠ قٝاظ صزٜع١ ٚص١ًٗ ؾ٢ تطبٝكٗا.

 حذود انبحج

 ٜتحدد ايبحث اذتايٞ باذتدٚد ايتاي١ٝ: 

طاي  ٚطايب١ بايؿزق١ ايثايث١ ٚايزابعا١ بهًٝا١ ايرتبٝا١،     774َٔ  تهْٛت ع١ٓٝ ايبحث دٚد بغز١ٜ:  -

  جاَع١ املٓٝا، َضز.

مت تطبٝل ددا٠ ايبحث يف قاعام ايتدرٜط بكضِ عًاِ ايآؿط ايرتباٟٛ، نًٝا١ ايرتبٝا١،       دٚد َها١ْٝ:  -

 جاَع١ املٓٝا.

 .2016/2017تطبٝل ددا٠ ايبحث يف ايعاّ ايدراصٞ  دٚد سَا١ْٝ: مت  -

تٓاٍٚ ايبحث بٓا٤ ٚايتأناد َأ ارتضاا٥ط ايضاٝهَٛرت١ٜ ملكٝااظ االجتااٙ ضتاٛ َٗٓا١         عٛع١ٝ:  دٚد َٛ -

 ايتدرٜط يف ع٤ٛ َبادك ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ االختبار١ٜ ٚبايتحدٜد جٛلن راش ملٝشإ ايتكدٜز.

 يصطهحاث انبحج

 Rasch Rating Scale Model          جٛلن راش ملٝشإ ايتكدٜز -

اصااتٓاد ا ا  جااٛلن راش ٖٚااٛ د ااد جااالن ْ زٜاا١       Andrich (1978ٛرٙ )ٖااٛ جااٛلن طاا  

االصتجاب١ يًُؿزد٠ االختبار١ٜ ٖٚٛ جٛلن ا اد٣ ايبارَرت ٜضتددّ ؾ٢ َعادت١ املؿازدام لام االصاتجابام   

 املتعدد٠ بتدرظتام تؿضٌ بٝٓٗا َضاؾام َتضا١ٜٚ. 

 Attitude towards teaching profession scale   االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط -

ٝ ا، دٟ دٕ     ٖٛ َٛقـ ايطاي  املعًِ َٔ امل١ٓٗ، ٖٚذا املٛقـ ٜتِ ايتعب  عٓ٘ عااد٠ باايًؿظ دٚ صاًٛن

ٖٓااى َاا نهاأ دٕ ٜضادر عٓاا٘ باايكٍٛ دٚ ايؿعااٌ، ٜٚعهاط االجتااٙ تضااٛرٙ يًُٗٓا١ َٚااد٣ قبٛيا٘ ٚصااعادت٘         



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 (.8: 1999ٌُ )ايًكاْٞ، ٚادتٌُ، بااليتحام بٗا ٖٚذا َا ٜثثز بدرج١ عاي١ٝ يف َضت٣ٛ ىلتكاْ٘ يًع

 االطار انُظري وانذراساث انسابقت

 دِٖ دٚج٘ ايكضٛر يف ايٓ ز١ٜ ايهالصٝه١ٝ يًكٝاظ ايٓؿضٞ ٚايرتبٟٛ  -

تٛاج٘ ايٓ ز١ٜ ايهالصٝه١ٝ يف ايكٝاظ ايعدٜد َٔ دٚج٘ ايكضٛر، ٚيكاد تٛايات االْتكاادام اياد     

ٗا دٕ ايدرج١ ايه١ًٝ يًؿزد يف اختبار دٚ َكٝاظ َا تتأثز مت تٛجٝٗٗا هلا، َٚٔ تًو ايعٝٛب ايد تعاْٞ َٓ

نث  ا ئضا٥ط َؿزدام ليو االختبار دٚ املكٝاظ، ٚايعهط صحٝح دٟ دٕ خضا٥ط املؿازدام تتاأثز بكادرام    

األؾاازاد، نُااا دٕ ايتهااٜٛٔ ايعاااًَٞ يالختبااار دٚ املكٝاااظ ٜااتػ  َااع َاازٚر ايااشَٔ، ٜٚتااأثز ثبااام االختبااار      

ؾٝ٘، ٚتتضا٣ٚ تبآٜام دخطا٤ ايكٝاظ دتُٝع دؾزاد ايع١ٓٝ، ىلعااؾ١ن ىل  اعتُااد صادم     باملٛقـ ايذٟ ٜتِ

، 1997ٚثبام املكٝاظ دٚ االختبار املعد ٚؾكنا يًٓ ز١ٜ ايهالصٝه١ٝ ع٢ً خضا٥ط ايع١ٓٝ املضتدد١َ )َزاد، 

 (.48: 2007; جاد، 40، 1999، عبد املٛ ، 4

 ٝشإ ايتكدٜزدِٖ َشاٜا جٛلن راش املٓبثل عٓ٘ جٛلن َ -

جٛلن راش ٖٛ ايُٓٛلن ايٛ ٝد َٔ ب  ايُٓالن اال تُاي١ٝ ايذٟ تتٛاؾز ؾٝ٘ خاص١ٝ اصتكالي١ٝ  -1

باراَرتات٘ دٟ عدّ تباأٜ تكادٜزام قادر٠ األؾازاد بتباأٜ عٝٓا١ املؿازدام اياد غتتاقٕٚ بٗاا،           

ِٗ االختباار  ٚعدّ تبأٜ ارتضا٥ط ايضٝهَٛرت١ٜ يًُؿزدام بتبأٜ ع١ٓٝ األؾزاد ايد دجزٟ عًٝ

 دٚ املكٝاظ.

ٜعد جٛلن راش َٔ دبضط ايُٓالن االصتاتٝه١ٝ اال تُاي١ٝ ألْ٘ ٜغتٌُ ع٢ً باراَرتٚا د ٜتعًل  -2

كؿزدام االختبار ٖٚٛ باراَرت صع١ٜٛ املؿزد٠، ؾع٢ً ايزغِ َٔ تباأٜ صاعٛب١ َؿازدام االختباار     

 قدرتٗا ع٢ً ايتُٝٝش.دٚ املكٝاظ، ىلال دٕ ايُٓٛلن ٜؿرت  دٕ مجٝع املؿزدام تتضا٣ٚ يف 

ٜثدٟ جٛلن راش ىل  َٓحٓٝام ممٝش٠ يًُؿزدام تهٕٛ َتٛاس١ٜ دٟ ال تتكااطع، ناذيو املٓحٓٝاام     -3

املُٝش٠ يألؾزاد املدتاقٜٔ، ٖٚاذا ٜضاٌٗ عًُٝا١ ايتكادٜز اال ضاا٥ٞ يبااراَرتام ايُٓاٛلن )عاالّ،          

2000 ،696 ،697 .) 

ؿارتٟ ٚركاا ايٓضايب دٕٚ عازٚر٠ ىل      نهٔ يُٓاٛلن راش دٕ ٜاثدٟ ىل  حتكال خضاا٥ط ايكٝااظ اي      -4

ٚجاٛد اعتدايٝاا١ تٛسٜااع َضااتٜٛام ايكاادر٠ دٚ ايضاا١ُ املكٝضاا١ ٚليااو ملااا ٜعتُااد عًٝاا٘ ايُٓااٛلن َاأ  



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 (. 56، 2005َبادك قٝاظ َٚكارْام تتضـ بعدّ ايتػ  )عالّ، 

ٌ تٛؾ  ايٛقت ٚادتٗد ٚايتهًؿ١ َٔ خالٍ قٝاظ ايض١ُ ايها١َٓ املزاد قٝاصٗا باصتدداّ عدد قًٝ -5

 .(Sanz-Santamaría, Vadillo &Gutiérrez, 2006)َٔ املؿزدام 

 جٛلن راش ملٝشإ ايتكدٜز  -

ٜؿغٌ بعض ايبا ث  ٚاملتدضض  يف زتاٍ ايكٝاظ ايٓؿضٞ ٚايرتبٟٛ اصتدداّ جالن راش ألْٗا  

َؿضا١ً عأ   ال تكّٛ بتحكٝل املعاٜ  ايضٝهَٛرت١ٜ ايتكًٝد١ٜ ؾحض ، ٚيهٔ تٛؾز دٜغ ا َعًَٛاام تغدٝضا١ٝ   

 ,Andrichجٛد٠ ٚب١ٝٓ ددا٠ ايكٝاظ، ىلعاؾ١ ا  تكدٜزٖا رتضاا٥ط األؾازاد ٚاملؿازدام ناٌ عًا٢  ادٙ )      

2011 ;Jong et al., 2015, 29 .) 

ٚاْبثل عٔ جٛلن راش عد٠ جالن يه٢ تال٥ِ ناٌ َٓٗاا ْٛع اا خاص اا َأ ايبٝاْاام َٓٗاا ايُٓاٛلن          

 Partialاْٞ ٜضا٢ُ بُٓاٛلن ايتكادٜز ادتش٥ا٢     ٚايُٓاٛلن ايثا   Dictomous Modelثٓا٢٥ ايتادرٜج  

Credit Model     ٚجاٛلن َٝاشإ ايتكادٜزRasch Rating Scale      اياذ٣ ٜضاتددّ ؾا٢ ايبٝاْاام

املضتدد١َ َٔ َكاٜٝط ايتكدٜز، ٚايؿهز٠ ايت٢ ٜكّٛ عًٝٗا جٛلن َٝشإ ايتكادٜز ٖا٢ دٕ ناٌ َؿازد٠ حتُاٌ      

كاا ٜتؿال َاع تكادٜزٙ يتًاو املؿازد٠ ٜٚكاّٛ ايُٓاٛلن          عح١ٓ اْؿعاي١ٝ ْؿض١ٝ امجاي١ٝ تعق عٔ اجتاٙ ايؿزد

بتكدٜز ٖذٙ ايغح١ٓ يهٌ َؿزد٠  ضا  ايدايا١ اال تُايٝا١ ايتا٢ ٜعتُادٖا ايُٓاٛلن  ٝاث دٕ املعًاِ ايٛ ٝاد          

ايااذ٣ ٜتعاَااٌ َعاا٘ جااٛلن َٝااشإ ايتكاادٜز ٖااٛ َعًااِ )ايضااعٛب١( ايغااح١ٓ االْؿعايٝاا١ ٚليااو ؾاا٢ َكاااٜٝط      

 (.1992االجتاٖام )عٛد٠، 

لن املضتددّ يف ايدراص١ اذتاي١ٝ ٖاٛ جاٛلن َٝاشإ ايتكادٜز دٚ صاًِ ايتكادٜز ٖٚاٛ جاٛلن         ٚايُٓٛ

ُٚدطًال عًٝا٘ ٖاذا     (Rasch Model)( اصاتٓاد ا ىل  جاٛلن راش   (Andrich, 1987قااّ بتضاُُٝ٘   

االصِ ْ ز ا ألْ٘ ٜضتددّ دصاص اا يف حتًٝاٌ َؿازدام االصاتبٝاْام َٚاٛاسٜٔ ايتكادٜز َٚكااٜٝط االجتاٖاام         

 (. 79، 2005ٜهٕٛ عدد دقضاّ اصتجابام ع٢ً نٌ َؿزد٠ َتضاٜٚ ا )عالّ،   ٝث

َ ا ؾاا٢ بٓااا٤    ٜٚعااد جااٛلن راش ملٝااشإ ايتكاادٜز دبضااط جااالن ايضااُام ايهآَاا١ ٚدنثزٖااا اصااتددا

ٚتطٜٛز االختبارام ٚاملكاٜٝط ايٓؿض١ٝ ٚايرتب١ٜٛ، ٚتدٚر ؾهزت٘ األصاص١ٝ  ٍٛ دٕ نٌ َؿزد٠ حتٌُ عح١ٓ 

َع املؿزدام األخز٣ ؾ٢ املكٝاظ ؾ٢ تهٜٛٔ عح١ٓ اْؿعاي١ٝ ىلمجاي١ٝ تعق عٔ اجتاٙ ايؿزد  اْؿعاي١ٝ تضاِٖ



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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كا ٜتؿل َع تكدٜزٙ يتًو املؿزد٠  ض  عدد ؾ٦ام ايتدرٜج املضتددّ ؾ٢ املكٝاظ، ٜٚكّٛ ايُٓٛلن بتكادٜز  

تحكل َٔ عازٚ   ٖذٙ ايغح١ٓ يهٌ َؿزد٠  ض  ايداي١ ايزٜاع١ٝ اال تُاي١ٝ ايت٢ ٜعتُدٖا ايُٓٛلن، ثِ اي

(. ٜٚؿرت  ٖذا ايُٓٛلن دٕ ايض١ُ املكٝض١ د اد١ٜ ايبعد، نُاا  155، 1992َال١َ٤ املؿزدام يًُٓٛلن )عٛد٠، 

ٜؿرت  اصتكالي١ٝ ايكٝاظ ٚتضاٟٚ ايكدر٠ ايتُٝٝش١ٜ يًُؿزدام; كع٢ٓ دٕ ايباراَرت ايذٟ ٜتعاٌَ َع٘ ٖذا 

درام بغاهٌ عااّ، دٚ َضات٣ٛ ايغاح١ٓ االْؿعايٝا١      ايُٓٛلن ٖٛ صعٛب١ املؿزدام يف اختبارام ايتحضٌٝ ٚايكا 

 (.7، 2007ايذٟ حتًُ٘ املؿزد٠ يف َكاٜٝط االجتاٙ )دمحد، 

 االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط  -

االجتااااٙ اياااذٟ ٜتغاااهٌ ضتاااٛ املٗٓااا١ ٖاااٛ دٖاااِ َثعاااز َااأ َثعااازام صتااااح ايؿااازد يف ٖاااذٙ املٗٓااا١   

(Durmusoglu, yanik & Akkoyunlu, 2009ٚيٛ دٕ ايؿزد ٜهز ،)    َٗٓت٘، ؾإْا٘ يأ ٜآجح ٙ

(. ٖٚااٛ ٜااثثز بغااد٠ عًاا٢ ناؾاا١ ايعٛاَااٌ املزتبطاا١ بعًُٝاا١ Terzi & Tesci, 2007يف ممارصااتٗا )

ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط ( َٚٔ األ١ُٖٝ كها١ْ حتدٜد ٚت١ُٝٓ االجتاٖام االظتاب١ٝ Can, 2010ايتدرٜط )

(Kadi, et al., 2015; Semerci & Semerci, 2004.) 

املِٗ يالجتااٙ ضتاٛ َٗٓا١ ايتادرٜط يف حتكٝال ايٓجااح يف َشٚيتٗاا َاا دعاار ىليٝا٘           ٚمما ٜقس ايدٚر 

(Bektas & Nalcaci, 2012: 1246      دٕ ايطاي  املعًِ ٜٓبػاٞ عًٝا٘ دٕ عتا  َٗٓا١ ايتادرٜط ىللا )

ٚاالجتاٖام غايب ا َا تهٕٛ َهتضب١ ٚتُٓٛ َاع جاٛ ايؿازد ٚؾكناا ملاا ٜتًكا٢ َأ َعًَٛاام          دراد دٕ ٜٓجح ؾٝٗا.

ام تدعُٗا ايعالقام االجتُاع١ٝ ايضا٥د٠ ٚبايتا  ؾإْ٘ باإلَهإ تػٝ ٖا دٚ ايتأث  ؾٝٗا َٔ خاالٍ  ٚخق

 (.6، 2016ايتحهِ بايعٛاٌَ ايت٢ تضاِٖ ؾ٢ تهٜٛٓٗا )ايكزع٢، 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 انذراساث انسابقت

 انًحىر األول

اظ ايرتبٟٛ َكاٜٝط يالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط مت اعدادٖا يف ع٤ٛ ايٓ ز١ٜ ايهالصٝه١ٝ يًكٝ -

 ٚايٓؿضٞ

تشخز املهتب١ ايعزب١ٝ يف زتاٍ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿط بعغزام املكاٜٝط ايد تكٝط اإلجتاٙ ضتٛ 

١َٓٗ ايتدرٜط ٚايد مت اعدادٖا يف ع٤ٛ ايٓ ز١ٜ ايهالصٝه١ٝ يًكٝاظ ايرتبٟٛ ٚايٓؿضٞ، َٔ ٖذٙ 

ْضـ قزٕ يف د ٝإ دخز٣، ٚيهٔ  املكاٜٝط َا قد َز ع٢ً اعدادٙ دنثز َٔ ربع قزٕ َٚٓٗا َا قد َز عًٝ٘

 صٝكتضز ايبحث اذتايٞ ع٢ً عز  د د  ايدراصام. 

ٝ ا يف ٖذا اجملاٍ دراص١ ايعُزجٞ ٚايبطزاٟٚ ) ( ايد مت ؾٝٗا 2006َٚٔ ايدراصام اذتدٜث١ ْضب

َؿزد٠ متت االجاب١ عًِٝٗ ٚؾكنا يتدرٜج مخاصٞ ٜرتاٚح ؾُٝا ب  َٛاؾل بغد٠  20بٓا٤ َكٝاظ َهٕٛ َٔ 

  بغد٠. ٚتٓاٍٚ بعدٜٔ دصاصٝ  يالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط ُٖٚا: االجتاٙ ضتٛ ايعٌُ ايتدرٜضٞ، َٚعار

َعًِ، مت  ضاب صدم  56ٚايك١ُٝ االجتُاع١ٝ يًعٌُ ك١ٓٗ ايتدرٜط. ٚباصتدداّ ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 

ضاب٘ . دَا ايثبام ؾكد مت  0.85:  0.73املكٝاظ بطزٜك١ صدم اةو ايذٟ تزاٚ ت قُٝ٘ ؾُٝا ب  

، ٚ 0.59ٚق١ُٝ ثبام ايبعد ايثاْٞ  0.57بطزٜك١ ايتجش١٥ ايٓضؿ١ٝ ٚقد انٓت ق١ُٝ ثبام ايبعد األٍٚ 

 يًُكٝاظ نهٌ.   0.72

طاي  َعًِ ةاَع١ املًو صعٛد قاّ عثُإ ٚايدغٝدٟ ٚاألمحد  20ٚباصتدداّ ع١ٓٝ قٛاَٗا 

أند َٔ صدق٘ َٔ خالٍ صدم ( باعداد ٚتكٓ  َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط، ٚمت ايت2007)

اةهُ  ةاَعد املًو صعٛد ٚقٓا٠ ايضٜٛط، ثِ مت  ضاب االتضام ايداخًٞ يًُكٝاظ، دَا ايثبام ؾكد 

 .0.89مت  ضاب٘ بطزٜك١ ىلعاد٠ ايتطبٝل،  ٚبًؼ َعاٌَ ثبام ديؿانزْٚباى 

َكٝاظ ( ايد مت ؾٝٗا اعداد 2008ٚتٛايت بعدٖا عد٠ دراصت نإ َٔ دُٖٗا دراص١ دمحد )

َؿزد٠ َٛسع١ ع٢ً ثالث١ دبعاد ٖٚٞ: ق١ُٝ امل١ٓٗ، ٚاالصتُتاع  38يالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط َهٕٛ َٔ 

 30بامل١ٓٗ، َٚتطًبام امل١ٓٗ. ٚيًُكٝاظ تدرٜج ثالثٞ يالجاب١ عًٝ٘ ٚمت تكٓٝٓ٘ ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 

ٔ صدم املكٝاظ َٔ خالٍ صدم طايب١ بايؿزق١ ايثايث١ به١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓام بايكاٖز٠. ٚمت ايتأند َ



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 . 0.89اةهُ  ؾكط دَا ايثبام ؾكد مت  ضاب٘ كعادي١ ديؿانزْٚباى ٚبًػت قُٝت٘ 

( ؾكد اعتٌُ ع٣ٌ مخض١ دبعاد ٖٚٞ: ْ ز٠ ايطاي  2011دَا املكٝاظ ايذٟ دعدٙ عبد ايباصط )

اي  يكدرات٘ املعًِ يضُام عدض١ٝ املدرظ، ْٚ ز٠ ايطاي  ايغدض١ٝ مل١ٓٗ ايتدرٜط، ْٚ ز٠ ايط

َٚٗارات٘ ٚنؿا٤ات٘ ايتدرٜض١ٝ، َٚضتكبٌ ١َٓٗ ايتدرٜط، ْٚ ز٠ اجملتُع مل١ٓٗ ايتدرٜط. ٚتهٕٛ املكٝاظ 

َؿزد٠ لام تدرٜج ثالثٞ ايبدا٥ٌ. مت ايتأند َٔ صدق٘ باصتدداّ صدم اةهُ  ٚاإلتضام ايداخًٞ  46َٔ 

 .0.97ٚبًؼ َعاٌَ ثبام ديؿانزْٚباى  طاي  بايؿزق١ ايزابع١ به١ًٝ ايرتب١ٝ، 30ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 

( باعداد َكٝاظ يالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط َهٕٛ َٔ 2013ٚص  ا ع٢ً ْؿط ايُٓط، قاَت بالبٌ )

َعًِ ثاْٟٛ عاّ. تاندم ايبا ث١ َٔ  20َؿزد٠ لٚ تدرٜج ثالثٞ ايبدا٥ٌ، ٚمت تكٓٝٓ٘ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ  60

، ٚق١ُٝ 0.84دَا ايثبام ؾكد بًؼ َعاٌَ ديؿا َهزْٚباى  صدق٘ َٔ خالٍ صدم اةهُ  ٚاالتضام ايداخًٞ،

 .0.90َعاٌَ ايتجش١٥ ايٓضؿ١ٝ 

( 2014طاي  به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١  ًٛإ، دعد محاد٠ ) 18ٚيف دراص١ ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 

َؿزد٠ تكٝط مخض١ دبعاد ٖٚٞ: ايٓ ز٠  50َكٝاص ا يالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط، ٚاعتٌُ املكٝاظ ع٢ً 

١ ي١ًُٓٗ، ٚايٓ ز٠ يضُام عدض١ٝ املعًِ، ٚايتكِٝٝ ايغدضٞ يًكدرام ايتدرٜض١ٝ، َٚضتكبٌ ايغدضٝ

١َٓٗ ايتدرٜط، ْٚ ز٠ اجملتُع ي١ًُٓٗ. ٚمت  ضاب ايضدم َٔ خالٍ صدم اةت٣ٛ ٚاالتضام ايداخًٞ 

 .0.75ٚايضدم اي اٖزٟ ٚصدم اةو، دَا ايثبام ؾكد بًؼ َعاٌَ ثبام ديؿانزْٚباى يًُكٝاظ نهٌ 

َؿزد٠ لام تدرٜج ثالثٞ  44( َكٝاص ا يالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط َهٕٛ َٔ 2015ٚدعد دمحد )

طايب١ َع١ًُ به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ دّ ايكز٣. ٚتهٕٛ املكٝاظ َٔ  44َٛسع١ ٚتكٓٝٓ٘ ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 

١ٓٗ ايتدرٜط، دربع١ دبعاد ٖٚٞ: تكِٝٝ قدرام املعًِ، ايضُام ايغدض١ٝ يًُعًِ، ٚايٓ ز٠ اجملتُع١ٝ مل

ٚايٓ ز٠ ايغدض١ٝ مل١ٓٗ ايتدرٜط. ٚتأند ايبا ث َٔ صدق٘ باصتدداّ صدم اةت٣ٛ ٚاالتضام ايداخًٞ، 

دَا ايثبام ؾكد مت  ضاب٘ بطزٜك١ ىلعاد٠ ايتطبٝل، ٚتزاٚ ت قِٝ َعاٌَ االرتبا  يف ايتطبٝك  ؾُٝا ب  

(0.54 :0.63.) 

مت اعداد ٚتكٓ  َكٝاظ يالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ (، 2016ٚيف دراص١  دٜث١ دجزاٖا صالح ايدٜٔ )

طاي  َعًِ بايؿزق١ ايثا١ْٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١  ًٛإ. ٚاعتٌُ  15ايتدرٜط ٚتكٓٝٓ٘ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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َؿزد٠ َٛسع١ ع٢ً دربع١ دبعاد ٖٚٞ: االجتاٙ ضتٛ َضتكبٌ امل١ٓٗ، ٚاالجتاٙ ضتٛ َاد٠  46املكٝاظ ع٢ً 

االجتُاع١ٝ مل١ٓٗ ايتدرٜط، ٚايٓ ز٠ ايغدض١ٝ ضتٛ قدرام َشاٚي١ ايتدضط، ٚاملها١ْ االقتضاد١ٜ ٚ

امل١ٓٗ. ٚتأند ايبا ث َٔ صدق٘ َٔ خالٍ صدم اةهُ  ٚاالتضام ايداخًٞ، دَا ثبات٘ ؾكد ناْت ق١ُٝ 

 يًُكٝاظ نهٌ.  0.81َعاٌَ ديؿانزْٚباى 

ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط  ( بكٝاظ ٚت١ُٝٓ االجتا2017ٙ، 2016ٚقاّ دبٛ املعاطٞ ٚعًيب ٚعبد ايعشٜش )

 30يد٣ ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ مثا١ْٝ َٔ َعًُٞ ايدراصام االجتُاع١ٝ كحاؾ ١ ادتٝش٠. ٚاعتٌُ املكٝاظ ع٢ً 

َؿزدٚ لام تدرٜج مخاصٞ. ٚتّهٕٛ املكٝاظ َهٔ ثالث١ دبعاد ٖٚٞ: اجتاٖام تتأثز بايٓٛا ٞ االقتضاد١ٜ 

رٜط ٚايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًُعًِ، ٚاجتاٖام ٚاالجتُاع١ٝ مل١ٓٗ ايتدرٜط، ٚاجتاٖام تتأثز بأ١ُٖٝ ايتد

تتأثز ب زٚف عٌُ املعًِ. ٚمت ايتأند َٔ صدق٘ َٔ خالٍ صدم اةهُ  ٚادتشر ايرتبٝعٞ ملعاٌَ ايثبام، 

 . 0.61دَا ايثبام ؾكد بًػت ق١ُٝ َعادي١ ديؿانزْٚباى يًُكٝاظ نهٌ 

١ٓ ايتدرٜط، دراص١ َٚٔ ايدراصام األجٓب١ٝ اذتدٜث١ ايد عٓٝت بكٝاظ االجتاٙ ضتٛ َٗ

Muhammet & Sarigös (2018)  َٔ 347 ٝث مت ؾٝٗا اعاد٠ تكٓ  املكٝاظ ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ 

َؿزد٠ لام تدرٜج  34طاي  ٚطايب١ به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ َضطؿ٢ ناٌَ برتنٝا. ٚاعتٌُ املكٝاظ ع٢ً 

بغد٠. ٚتأند ايبا ثإ  مخاصٞ  ٝث تزاٚ ت بدا٥ٌ اإلجاب١ ع٢ً املكٝاظ ؾُٝا ب  دٚاؾل بغد٠ ٚدعار 

(، ٚ 0.74: 0.41َٔ صدم املكٝاظ بأصًٛب ايتحًٌٝ ايعاًَٞ  ٝث تزاٚ ت قِٝ تغبعام املؿزدام ؾُٝا ب  )

 . 0.92بًػت ق١ُٝ َعادي١ ديؿانزْٚباى يًثبام 

 تؼقٍب ػهى دراساث انًحىر األول

ٛ ١َٓٗ اتغح َٔ عز  ايدراصام ايضابك١ دٕ مجٝعٗا قاَت باعداد َكاٜٝط يالجتاٙ ضت

ايتدرٜط يف ع٤ٛ ايٓ ز١ٜ ايهالصٝه١ٝ يًكٝاظ ايٓؿضٞ ٚايرتبٟٛ ٚ  ٜتِ يف دٟ َٓٗا تبأل اؾرتاعام 

ايٓ ز١ٜ اذتدٜث١ يف ايكٝاظ ايٓؿضٞ. ٚتب  دٜغ ا دٕ مجٝع ايدراصام قد اصتٓدم ع٢ً صدم اةهُ  

كٝاظ. ٚاصتددَت ع٢ً دْ٘ طزٜك١ ذتضاب ايضدم بايزغِ َٔ دْ٘ د د خطٛام ٚىلجزا٤ام اعداد امل

ايدراصام دٜغ ا االتضام ايداخًٞ ع٢ً دْٗٛ ٚص١ًٝ يًتاند َٔ ايضدم بايزغِ َٔ دْ٘، نُا ٜتغح َٔ نتاب 

(، دٕ االتضام ايداخًٞ د د طزم  ضاب ايثبام ٚيٝط ايضدم. ٚقد قاَت دراصت  ؾكط مما 2000عالّ )



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ا ُٖٚا ايتحًٌٝ ايعاًَٞ ٚصدم اةو مت عزعِٗ بايتاند َٔ ايضدم باصتدداّ دصًٛب  نهٔ ايٛثٛم بُٗ

ارتارجٞ. دَا عٔ ايثبام ؾكد اصتددَت مجٝع ايدراصام َعادي١ ديؿانزْٚباى ؾُٝا عدا دراصت  

اصتددَتا اعاد٠ ايتطبٝل ٚايتجش١٥ ايٓضؿ١ٝ. ٚؾُٝا ٜتعًل بأبعاد َكاٜٝط االجتاٙ، ؾكد تبآٜت 

مخض١ دبعاد  ٝث   تتؿل ايدراصام ع٢ً عدد ايدراصام يف ٖذا ايغإ ؾكد تزاٚ ت ؾُٝا ب  بعدٜٔ، ٚ

ستدد يألبعاد املكٝض١. دَا ؾُٝا غتط دعداد ٚاعُار دؾزاد ايعٝٓام ؾكد ناْت ايعٝٓام عبار٠ عٔ طًب١ 

ٚطايبام يف نًٝام ايرتب١ٝ َٚعًُ  ثاْٟٛ عاّ،  ٚيهٔ ٜثخذ ع٢ً تًو ايدراصام ق١ً دعداد ايعٝٓام 

 ند َٔ ايغزٚ  ايضٝهَٛرت١ٜ هلا.املضتدد١َ يف تكٓ  املكاٜٝط ٚايتأ

 انًحىر انخاًَ

 دراصام اصتددَت ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ االختبار١ٜ يف بٓا٤ َكاٜٝط شتتًؿ١ -

( ىل  ايتحكل َٔ ؾاع١ًٝ اصتدداّ جٛلن راش ملٝشإ ايتكدٜز 2004ٖدؾت دراص١ دصعد ) 

ا٤ املعًِ ؾ٢ َدارظ ٚناي١ ايػٛ  ٚجٛلن ايتكدٜز ادتش٢٥ ؾ٢ اْتكا٤ َؿزدام َكٝاظ تكدٜز يتكِٝٝ دد

ُ ا َٚع١ًُ، ٚيكد مت ىلظتاد صدم املكٝاظ بطزٜك١ 261ايدٚي١ٝ ؾ٢ األردٕ. ٚتهْٛت ايع١ٓٝ َٔ ) ( َعً

ايتحًٌٝ ايعا٢ًَ ٚثبات٘ بطزٜك١ ايتجش١٥ ايٓضؿ١ٝ ٚايؿانزْٚباى، ٚدصؿزم ايٓتا٥ج عٔ دٕ ايثبام 

( باصتدداّ جٛلن َٝشإ ايتكدٜز، نُا 0.99نإ ) (، ؾ٢   0.98باصتدداّ جٛلن ايتكدٜز ادتش٢٥ ٖٛ )

دٕ َد٣ قِٝ ارتطأ املعٝار٣ باصتدداّ جٛلن ايتكدٜز ادتش٢٥ نإ دقٌ َٔ َد٣ قِٝ ارتطأ املعٝار٣ 

: 0.14باصتدداّ جٛلن َٝشإ ايتكدٜز;  ٝث ناْت قِٝ ارتطأ املعٝارٟ  ؾ٢ جٛلن ايتكدٜز ادتش٢٥ )

ٛلن َٝشإ ايتكدٜز، مما ٜغ  ا  دٕ قِٝ داي١ املعًَٛام يًُكٝاظ ( ؾ٢ ج0.33-: 0.25( ٚناْت )0.27

 ٚؾكنا يُٓٛلن ايتكدٜز ادتش٢٥ دع٢ً َٔ قِٝ داي١ املعًَٛام ٚؾكنا يُٓٛلن َٝشإ ايتكدٜز.

( جٛلن َٝشإ ايتكدٜز املٓبثل عٔ جٛلن راش يف بٓا٤ 2006ٚاصتددَت دراص١ ايغزٜؿ  )

َؿزد٠ ٚمت  83ًّٛ ضتٛ ايعٌُ املدقٟ. ٚيكد اعتٌُ املكٝاظ ع٢ً ٚتكٓ  َكٝاظ اجتاٖام َعًُٞ ايع

َؿزد٠ الؾرتاعام ايُٓٛلن املضتددّ،  58َعًِ َٚع١ًُ. ٚدعارم ايٓتا٥ج ىل  َطابك١  224تطبٝكع ع٢ً 

، نُا اتضـ املكٝاظ بدالالم صدم َتعدد٠. ٚاتغح دٕ املكٝاظ 0.98ٚبًػت ق١ُٝ َعاٌَ ثبام املكٝاظ 

ٖٚٞ َضا١ٜٚ  0.35املعًَٛام يألؾزاد لٟٚ ايكدر٠ املتٛصط١  ٝث نإ َتٛصط قِٝ ايكدر٠  ٜكدّ دنق قدر َٔ



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 .0.36تكزٜب ا ملتٛصط قِٝ صعٛب١ املؿزدام ايذٟ نإ 

( باصتدداّ جٛلن راش د ادٟ ايباراَرت يف تدرٜج َكٝاظ َداخٌ ايدراص١ 2006ٚقاّ دبٛ ٖاعِ )

١ ايزابع١ به١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ ايشقاسٜل. ٚمت حتًٌٝ طايبان ٚطايب١ بايؿزق 244ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 

، ٚدصؿزم ْتا٥جٗا عٔ دٕ تدرٜج املكٝاظ ٚؾل جٛلن راش  Rumm, 2010ايبٝاْام باصتدداّ بزْاَج 

َؿزدام   تهٔ بٝاْاتٗا َطابك١ يًُٓٛلن  9ٚاؾرتاعام ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ قد ْتج عٓ٘ اصتبعاد 

ٞ املؿزدام لام ا ضا٤ام َطابك١ الؾرتاعام ايُٓٛلن. نُا اتغح َٔ ايٓتا٥ج املضتددّ، يف    ناْت باق

صدم َكٝاظ َداخٌ ايدراص١ بعد تطٜٛزٙ ؾ٢ ايتٓبث بايتحضٌٝ ايدراص٢ يًطالب، ٚقد درجع ايبا ث ليو 

 ىل  دق١ َٚٛعٛع١ٝ املكٝاظ بعد تكٓٝٓ٘ باصتدداّ جٛلن راش. 

( ؾاع١ًٝ جٛلن َٝشإ ايتكدٜز نأ د 2009)  نُا تٓاٚيت دراص١ ؾدزٚ ٚعبد ايز ِٝ ٚستُد 

 600جالن ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ يف حتًٌٝ َؿزدام َكٝاظ َداخٌ ايدراص١ يد٣ ع١ٓٝ َهْٛ٘ َٔ 

طايب١ ٚطايب١ َٔ جاَعد قطز ٚاملٓٝا، ٚتٛصًت ايٓتا٥ج ىل  دٕ مجٝع َؿزدام املكٝاظ عُٔ  دٚد 

(، نُا 0.75(، َٚعاٌَ ثبام األؾزاد )0.98ٌَ ثبام املؿزدام )املطابك١ ايداخ١ًٝ ٚارتارج١ٝ، ٚقد بًؼ َعا

بٝٓت ايٓتا٥ج دٕ ق١ُٝ داي١ املعًَٛام تتشاٜد تدرظتٝان بتشاٜد ايكدر٠  ت٢ تضٌ ىل  دقض٢ ق١ُٝ ممه١ٓ 

هلا عٓدَا تهٕٛ ق١ُٝ ايكدر٠ تكابٌ َتٛصط صعٛب١ املؿزدام، ٖٚذا ٜتطابل َع جٛلن َٝشإ ايتكدٜز، 

 ىل  َعادي١ تٛعح ايعالق١ ب  ايدرج١ ايه١ًٝ َٚضت٣ٛ ايكدر٠.نُا مت ايتٛصٌ 

باصتدداّ جٛلن راش يف بٓا٤ َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ دراص١  Sabah et al. (2013)ٚقاّ 

يع١ٓٝ َٔ طًب١  2007يعاّ TIMSS ايعًّٛ ٚايتحكل َٔ عزٚط٘ ايضٝهَٛرت١ٜ ٚليو باصتدداّ بٝاْام 

ٜٛإ، ٚايٝابإ، ٚقطز، ٚبتضٛاْا، ٚغاْا، ٚاصرتايٝا، َٔ صبع دٍٚ شتتًؿ١ ٖٚٞ: صٓػاؾٛر٠، ٚتا

دظٗزم ايٓتا٥ج عدّ َال١َ٤ ثالث١ َؿزدام،  Winstepsٚاصهتًٓدا، ٚاٜطايٝا. ٚباصتدداّ بزْاَج 

ؾتُت اعاد٠ ايتحًٌٝ َز٠ دخز٣ ٚمت اصتدزان َثعزام املطابك١، ٚحتًٌٝ املهْٛام األصاص١ٝ، ٚخزٜط١ 

ثبام، ٚاتغح َٔ تًو اال ضا٤ام متتع املكٝاظ بغزٚ  ايضدم ٚايثبام األؾزاد ٚاملؿزدام، َٚعاَالم اي

 املٓاصب١.

ٚيكد مت اصتدداّ جٛلن راش دٜغ ا يف تدرٜج ٚتكٓ  بعض املكاٜٝط املٛجٛد٠ بايؿعٌ نُا ٚرد يف 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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( ايد قاَت باعاد٠ تدرٜج ٚتكٓ  قا١ُ٥ تكدٜزام املعًِ يضؿام ايتالَٝذ املٖٛٛب  2013دراص١ ئٝت  )

تًُٝذ ا ٚع١ٓٝ يًتكٓ  قٛاَٗا  250 َز ١ً ايتعًِٝ األصاصٞ. ٚاصتددّ ايبا ث ع١ٓٝ يًتدرٜج قٛاَٗا يف

َؿزدام َٔ ايكا١ُ٥ يعدّ َال٤َتٗا يُٓٛلن راش، ٚبًؼ  6تًُٝذ ا. ٚدصؿزم ْتا٥ج ايدراص١ عٔ  ذف  580

ا١ُ٥ َٔ خالٍ اظتاد َؿزد٠ بعد ايتدرٜج، نُا مت اعتكام َعاٜ  جدٜد٠ يًك 31عدد َؿزدام ايكا١ُ٥ 

 ايدرجام ايتا١ٝ٥ املٓاظز٠ يًتكدٜزام املدتًؿ١ يكدر٠ األؾزاد.  

ا  اصتدداّ جٛلن راش  Papanastasiou & Schumaker (2014دراص١ ) ٖٚدؾت 

 541ملٝشإ ايتكدٜز ؾ٢ بٓا٤ َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ َٓاٖج ايبحث ؾ٢ ايرتب١ٝ، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدراص١ َٔ 

اَعام األٚرب١ٝ، ٚدٚعحت ْتا٥جٗا ؾعاي١ٝ اصتدداّ جٛلن راش ملٝشإ ايتكدٜز ؾ٢ طاي  ؾ٢ ىل د٣ ادت

( يألؾزاد، ٚمت 0.94( يًُؿزدام ٚ )1تطٜٛز ليو املكٝاظ  ٝث اتضـ املكٝاظ كعدالم ثبام ٚصًت ا  )

 ( بضب  عدّ َال٤َتٗا الؾرتاعام ايُٓٛلن، ٚمت ايتأند َٔ د اد١ٜ ايبعد11، 6 ذف املؿزدت  رقُٞ )

ٚاالصتكالٍ املٛعع٢. ٚدٚصت ايدراص١ بضال ١ٝ اصتدداّ املكٝاظ ؾ٢ األغزا  األنادن١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ 

 ٚايتدرٜض١ٝ ٚايبحث١ٝ ْ ز ا ملا ٜتُتع ب٘ َٔ خضا٥ط صٝهَٛرت١ٜ ناؾ١ٝ َٚكبٛي١ ؾ٢ ٖذا ايضدد.

جٛلن راش ملٝشإ ايتكدٜز  Lambert, Kim& Burts (2015)ٚيكد اصتددَت دراص١ 

ند َٔ ايغزٚ  ايضٝهَٛرت١ٜ يبطار١ٜ االصتعداد ياليتحام بزٜا  األطؿاٍ بايٛالٜام املتحد٠ يف ايتأ

األَزٜه١ٝ. ٚتهْٛت ٖذٙ ايبطار١ٜ َٔ صت١ دبعاد ٖٚٞ: ايبعد املعزيف، ٚايبعد ايًػٟٛ، ٚاذتزٚف اهلجا١ٝ٥، 

طؿٌ  ٢123.980 ٚايبعد اذتضابٞ، ٚايبعد ادتضدٟ، ٚايبعد االجتُاعٞ ايٛجداْٞ. ٚاعتًُت ايع١ٓٝ عً

،  Winstepsَٔ اإلْا . ٚمت حتًٌٝ ايبٝاْام باصتدداّ بزْاَج  ٪ 48.5َٔ ايذنٛر ٚ  ٪51.5ٚطؿ١ً، 

ٚدصؿزم ْتا٥جٗا عٔ دٕ َتٛصطام ا ضا٤ام املطابك١ ايداخ١ًٝ ٚارتارج١ٝ يألبعاد ايضت١ تزاٚ ت ؾُٝا 

(، مما ٜغ  ىل  اتضاف 0.99:  0.80) (، دَا عٔ ثبام األبعاد ؾكد تزاٚ ت قُٝ٘ ؾُٝا ب 1.53: 0.73ب  )

 ايبطار١ٜ كعدالم صدم ٚثبام َزتؿع١ يف ع٤ٛ بٓا٥ٗا باصتدداّ جٛلن راش ملٝشإ ايتكدٜز. 

جٛلن َٝشإ ايتكدٜز املٓبثل عٔ جٛلن راش ؾ٢  Jong et al. ( 2015ٚاصتددَت دراص١ )

 140ط ايزٜاعٝام. ٚتهْٛت ايع١ٓٝ َٔ بٓا٤ ٚتكٓ  َكٝاظ اجتاٖام طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ضتٛ تعًِ ٚتدرٜ

طاي  ؾ٢ ثال  جاَعام تابع١ يغزم ايٛالٜام املتحد٠ األَزٜه١ٝ. ٚاتغح َٔ ايٓتا٥ج َال١َ٤ ايبٝاْام 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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( 0.99يًُٓٛلن ٚ  ٜتِ  ذف د٣ َٔ املؿزدام دٚ دؾزاد ايع١ٓٝ  ٝث نإ َتٛصط قِٝ املطابك١ ايداخ١ًٝ )

( 1.04( يألؾزاد، ٚ)1.04ِٝ َزبعام املطابك١ ارتارج١ٝ )( يًُؿزدام، َٚتٛصط ق1.01يألؾزاد، ٚ )

 ( يًُؿزدام.0.99( يألؾزاد، ٚ)0.87يًُؿزدام، دَا عٔ ايثبام ؾكد نإ )

ٚباصتدداّ جٛلن ايتكدٜز ادتش٥ٞ نأ د جالن ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠، قاَت ايكزعٞ 

يد٣ ع١ٓٝ  (SPSS)ّٛ االجتُاع١ٝ ( ببٓا٤ َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ بزْاَج اذتش١َ اال ضا١ٝ٥ يًع2016ً)

طاي  ٚطايب١ بايدراصام ايعًٝا بهًٝام ايرتب١ٝ ةاَعام ايطا٥ـ ٚدّ ايكز٣ ٚاملًو عبد  195َه١ْٛ َٔ 

َؿزد٠ لام تدرٜج يٝهزم مخاصٞ. ٚدصؿزم ايٓتا٥ج عٔ  65ايعشٜش بايضعٛد١ٜ. ٚاعتٌُ املكٝاظ ع٢ً 

ايضزع١، ٚٚجٛد َطابك١ ب  َؿزدات٘ ٚجٛلن  صال ١ٝ املكٝاظ يكٝاظ مس١ ٚا د٠، ٚحتزرٙ َٔ عاٌَ

 .(SPSS)ايتكدٜز ادتش٥ٞ، ٚمتتع٘ بداي١ َعًَٛام حتدد بدق١ اجتاٖام ايطًب١ ضتٛ بزْاَج 

مت اصتدداّ جٛلن َٝشإ ايتكدٜز  Oon & Fan (2017) ٚيف دراص١  دٜث١ قاّ بٗا 

َؿزد٠ ٚتهْٛت  20عتٌُ املكٝاظ ع٢ً يتكٓ  ٚ ضاب ايغزٚ  ايضٝهَٛرت١ٜ ملكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ايعًّٛ. ٚا

طاي  ٚطايب١ يف ايضـ ايثأَ يف ْٖٛج نْٛج ٚصٓػاؾٛر٠. ٚدٚعحت ْتا٥جٗا دٕ املكٝاظ  9942ايع١ٓٝ َٔ 

ٜتضـ كعدالم صدم ٚثبام َزتؿع١ يف ع٤ٛ اصتدداّ جٛلن راش ملٝشإ ايتكدٜز، ٚناْت ايبٝاْام 

 ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ االختبار١ٜ. املضتُد٠ َٔ املكٝاظ حتكل اؾرتاعام جٛلن راش ٚ

 تؼقٍب ػهى دراساث انًحىر انخاًَ 

ٜتغح َٔ اصتعزا  دراصام ٖذا اةٛر دٕ جٛلن راش ٖٛ دنثز جالن ْ ز١ٜ االصتحاب١ يًُؿزد٠ 

َ ا يف بٓا٤ ٚتكٓ  ٚتطٜٛز االختبارام ٚاملكاٜٝط يف املزا ٌ ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١ بد٤ ا  االختبار١ٜ اصتددا

َز ١ً رٜا  األطؿاٍ ٚ ت٢ املز ١ً ادتاَع١ٝ;  ٝث مت اصتدداَ٘ يف بٓا٤ َكاٜٝط يالجتاٙ ضتٛ بعض  َٔ

املٛاد ايدراص١ٝ يف َز ١ً ايتعًِٝ ادتاَعٞ َٚا قبٌ ادتاَعٞ َثٌ ايعًّٛ ٚايزٜاعٝام. نُا متت االصتعا١ْ 

ايٓؿط. ٚمت اصتدداَ٘ يبٓا٤ ب٘ يف اعداد َكاٜٝط يالجتاٙ ضتٛ اال ضا٤ َٚٓاٖج ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ 

بطار١ٜ االصتعداد ياليتحام كز ١ً رٜا  األطؿاٍ. نُا مت اصتدداَ٘ يف تدرٜج َكٝاظ َداخٌ ايدراص١ 

ع٢ً عٝٓام َضز١ٜ ٚقطز١ٜ ٚدجٓب١ٝ. نُا مت بٓا٤ َكٝاظ يالجتاٙ ضتٛ املدرص١ ٚتكِٝٝ ددا٤ املعًِ 

َضز١ٜ ٚا د٠ تٓاٚيت اصتدداّ جٛلن َٝشإ باصتدداّ ليو ايُٓٛلن. ٜٚتغح دٜغ ا عدّ ٚجٛد دراص١ 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ايتكدٜز يف بٓا٤ ٚتكٓ  َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط بايزغِ َٔ د١ُٖٝ ليو االجتاٙ يد٣ َعًُٞ 

 املضتكبٌ ٚدق١ َٚٛعٛع١ٝ جٛلن راش يف ٖذا ايضدد.

 إجراءاث انبحج

 مت اصتدداّ بزْاَج 
1
Winsteps ٛلن َٝشإ يًهغـ عٔ درج١ َطابك١ املؿزدام َع ج

( ٜضاعد يف اذتضٍٛ ع٢ً بٝاْام ن١ُٝ تدٍ 8، 2016ايتكدٜز  ٝث دٕ ٖذا ايقْاَج نُا دعارم ايكزع٢ )

ع٢ً َكدار َا حتًُ٘ املؿزد٠ ايٛا د٠ َٔ عح١ٓ اْؿعاي١ٝ َعق٠ عٔ االجتاٙ، ٜٚٛؾز بٝاْام ٚاقع١ ع٢ً 

 ضتددّ.َكٝاظ ؾ٣ٛ٦، ٜٚٛؾز َثعزام  ٍٛ َطابك١ دؾزاد ايع١ٓٝ َع ايُٓٛلن امل

 ػٍُت انبحج

طاي  ٚطايب١ به١ًٝ ايرتب١ٝ ةاَع١ املٓٝا ةُٗٛر١ٜ َضز  1120تهْٛت ع١ٓٝ ايبحث َٔ 

، ٚعدد طًب١ ايؿزق١  733. بًؼ عدد طًب١ ايؿزق١ ايثايث١  895ٚاالْا   225ايعزب١ٝ. بًؼ عدد ايذنٛر 

 عاَ ا. 23 – 21. تزاٚ ت دعُارِٖ ؾُٝا ب  387ايزابع١ 

 (1جذول رقى )

إَاث( وانفرقت  –تىزٌغ ػٍُت انذراست وفًقا نهُىع )ركىر  

 انرابؼت( –)انخانخت 
 انفرقت

 انُـــىع
 يجًىع

 إَاث ركــىر

 333 195 531 الثالثة

 353 793 99 الرابعة

 5579 591 771 المجموع الكمي

 

                                      
   Sunshine Coastأذثااد الياثاو لالايث ا عا: ث   John Mike Linacreيشكر الباحث  لثم :ثاأل ااذثااد الث/لا     1

  صثث حم و ثث د ابثث/ ال اثثا  لالثث/لا  املسثثام/يف حت يلاثثم باامثثاث البيلثث  ا ثثا    Winstepsلاا ل:صثث ب برمثثا:  ب/للثث  أذثث ا
  و ثثث/ ابثثثراداب و ثثث/ ااذثثثااد املشثثثا   بيسثثثب الثثثب الثثثع   لالثثث/لا  ااذثثثااد املشثثثا   بيسثثثب الثثثب الثثثع   ال بثثث حم   ا: ثثث  املعاثثثا  

 .Winstepsللباح  حت ت فري برما:  ال ب حم  للا  ال با    ا:   املعاا ملساا/هتب 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 أداة انبحج

 (2017َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط اعداد ايبا ث اذتايٞ ) -

ايبا ث اذتايٞ باعاداد لياو املكٝااظ يف دراصا١ صاابك١، ٚمت اعادادٙ ٚايتحكال َأ عازٚط٘           قاّ

ٝ ا، ٚيهأ يف ايبحاث    ايضٝهَٛرت١ٜ يف ع٤ٛ ايٓ ز١ٜ ايهالصٝه١ٝ، ٚنإ عدد ايع١ٓٝ املضتدد١َ َٓدؿغ ا ْضب

ر عاالّ  اذتايٞ قاّ ايبا ث بتطبٝك٘ عًا٢ عٝٓا١ تعاادٍ ثالثا١ دعاعاف ايعٝٓا١ ايضاابك١ تكزٜب اا  ٝاث دعاا          

( ىل  دٕ اذتد األد٢ْ يعدد دؾزاد ايع١ٓٝ املضتدد١َ يف حتكٝل اؾرتاعاام ْ زٜا١ االصاتجاب١ يًُؿازد٠     2005)

َؿازد٠ َٛسعا١    43ؾزد. ٖٚٛ َكٝاظ مخاصٞ ايتدرٜج ٚقد اعتٌُ يف صٛرت٘ األٚي١ٝ ع٢ً  200االختبار١ٜ ٖٛ 

ِ )    ع٢ً ثالث١ دبعاد: ايبعد األٍٚ ٖاٛ   ٘ نُعًا ِ ايطايا  يٓؿضا ْٛ  از٠ اجملتُاع       25تكٝٝا ا  ٖٞ ايبعاد ايثااْ ؿازد٠،ٚ   َ)

ؿزدام8مل١ٓٗ ايتدرٜط ) . ٚناإ عادد   ( عبارام10ْ ز٠ ايطاي  ايغدض١ٝ مل١ٓٗ ايتدرٜط )، ٚايبعد ايثايث ٖٛ (َ 

َؿزد٠ ٚباقٞ املؿزدام َٛجب١. َٚاع لٜاٛع َباادك ايٓ زٜا١ اذتدٜثا١ يف ايكٝااظ، دراد        16املؿزدام ايضايب١ 

رتاعام تًو ايٓ زٜا١، ياذيو مت اعاداد ايبحاث اذتاايٞ. ْٚ از ا يهإٛ ايٓ زٜا١         ايبا ث تطٜٛزٙ ٚؾكنا الؾ

اذتدٜث١ يف ايكٝاظ دنثز دق١ن يف اعداد املكاٜٝط ٚاالختبارام ايٓؿض١ٝ ٚايتحض١ًٝٝ، ؾكد انتؿا٢ ايبا اث   

يف ايضؿحام ايكاد١َ بعز  ْتا٥جٗا ٚ  ٜتِ ايتطزم ىل  صدم ٚثبام املكٝاظ ايذٟ مت  ضابُٗا يف ع٤ٛ 

 يٓ ز١ٜ ايتكًٝد١ٜ يف ايكٝاظ. ا

 انتساؤل األول

ٌٖ تتطابل ايبٝاْام املضتُد٠ َٔ َؿازدام َكٝااظ االجتااٙ ضتاٛ َٗٓا١ ايتادرٜط َاع جاٛلن َٝاشإ           -

 ايتكدٜز؟

الظتااد َتٛصاطام ا ضاا٤ام املطابكا١ ايداخًٝا١ ٚارتارجٝا١        Winstepsمت اصتدداّ بزْاَج 

ام املطابكااا١ يهاااٌ َؿااازدام املكٝااااظ ْٚتاااا٥ج تًاااو ايهًاااٞ يًُكٝااااظ، نُاااا مت  ضااااب َتٛصاااطام ا ضاااا٤

 اال ضا٤ام َٛعح١ بادتداٍٚ ايتاي١ٝ يهٌ َٔ املؿزدام ٚاألؾزاد. 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 (2جذول رقى )

احصاءاث انًطابقت انذاخهٍت وانخارجٍت انكهٍت نهًقٍاس ٌ= 

 يفردة 43فرد،  1121

يقٍاس االتجاِ َحى يهُت 

 انتذرٌس

1
(MNSQ) 

احصاءاث انًطابقت 

 انذاخهٍت

Infit mean Square 

احصاءاث انًطابقت 

 انخارجٍت

Outfit mean Square 

 لألفراد
 5097 5097 المتوسط الحسابي
 9010 9013 االنحراف المعياري

 لممفردات
 5097 5095 المتوسط الحسابي
 9075 9071 االنحراف المعياري

 ٚ ْا١ تكارتب َأ ايٛا اد ايضاحٝح،      ٜتغح َٔ ادتدٍٚ ايضابل دٕ ق١ُٝ املتٛصط اذتضابٞ يًُزبعاام املٛس

ٚق١ُٝ االضتزاف املعٝاارٟ تكارتب َٔا ايضاؿز ٚلياو يهاٌ َٔا املطابكا١ ايداخًٝا١ ٚارتارجٝا١ ارتاصا١ بااألؾزاد،             

لن َٝاشإ ايتكادٜز نُاا دعاار ؾدازٚ ٚعباد اياز ِٝ ٚستُاد  )              ؿرتعاٗا جٛا ِ املثايٝا١ ايادٜ  ، 2009ٚتًو ٖٞ ايكٝا

ِ املطابكا١ ايداخًٝا١ ٚارتارجٝا١ ارتاصا١ بااملؿزدام،         (. ٚيهأ ب 633، 2018( رعٝد ٚ َٓضٛر )146 عاد ؾحاط قٝا

 اتغح دٕ دربع َؿزدام ال تكع عُٔ  دٚد املطابك١ املكبٛي١ ٖٚٞ َٛعح١ بادتدٍٚ ايتايٞ.

 (3جذول رقى )

 43نهًفرداث ٌ=  قٍى احصاءاث انًطابقت انذاخهٍت وانخارجٍت

 يفردة 

 رقى انًفردة

يتىسط احصاءاث 

 Infit انًطابقت انذاخهٍت

mean Square 

يتىسط احصاءاث 

 انًطابقت انخارجٍت

Outfit mean Square 

37 5013 5003 
73 50.5 5017 
35 5033 50.9 
39 5035 50.1 

                                      
دثثث  احصثثثااب املاابيثثث  الكلثثثب  لي ثثثرمل أيط ثثثا باذثثثب  املا ذثثثا ا سثثثاو ملا ذثثثااث املرب ثثثاث امل ملمثثث . للثثث  :  ثثثرا  :اابيثثث  دا لاثثث  تسثثث    1

Infit   ل:اابي   ا  ا  تس  Outfitحم دب الص ر.  لالياب املثالا  ل  دب ال اح/ الصيلاح لاليا   املثالا  الحنراف  امل اا  



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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(   تهأ عأُ   39، 31، 23، 32ٜتغح َٔ ادتدٍٚ ايضابل دٕ َثعزام املطابك١ يًُؿزدام درقاّ ) 

(. نُاا اتغاح َأ    1.4: 0.6ٝاث ناْات تشٜاد عأ املاد٣ )     اذتدٚد املكبٛي١ يًُطابكا١ ايداخًٝا١ ٚارتارجٝا١     

ؾازد ال تكاع ا ضاا٤ام املطابكا١ ارتاصا١ بٗاِ يف املاد٣         346خالٍ ؾحط ا ضا٤ام املطابكا١ يألؾازاد ٚجاٛد    

ايكبٍٛ، يذيو مت  ذؾِٗ ٚنذيو مت دٜغ ا  ذف املؿزدام األربع١ ايضابل لنزِٖ ٚمتت ىلعاد٠ ايتحًٌٝ َاز٠  

 ؾزد، ْٚتا٥ج٘ َٛعح١ بادتداٍٚ ايتاي١ٝ. 774م باقٞ دؾزاد ايع١ٓٝ ِٖٚ َؿزد٠ ٚبٝاْا 39ثا١ْٝ ع٢ً 

 ْتا٥ج اعاد٠ ايتحًٌٝ بعد  ذف املؿزدام األربع١ غ  املال١ُ٥ ٚاألؾزاد غ  املال٥ُ  يًُٓٛلن. -

 (4جذول رقى )

احصاءاث انًطابقت انذاخهٍت وانخارجٍت انكهٍت نهًقٍاس ٌ= 

 يفردة 33فرد،  774

َحى يهُت يقٍاس االتجاِ 

 انتذرٌس

احصاءاث انًطابقت 

 انذاخهٍت

Infit mean Square 

احصاءاث انًطابقت 

 انخارجٍت

Outfit mean Square 

 لألفراد
 9099 5099 المتوسط الحسابي

 90.5 90.7 االنحراف المعياري

 لممفردات
 9099 5099 المتوسط الحسابي
 9070 9070 االنحراف المعياري

ضاابل دٕ قُٝاا١ املتٛصااط اذتضاابٞ يًُزبعااام املٛسْٚاا١ ٖاٞ ٚا ااد صااحٝح يف    ٜتغاح َاأ ادتاادٍٚ اي  

ا ضااا٤ام املطابكاا١ ايداخًٝاا١، ٚتكاارتب َاأ ايٛا ااد ايضااحٝح يف ا ضااا٤ام املطابكاا١ ارتارجٝاا١، ٚقُٝاا١     

االضتاازاف املعٝااارٟ تكاارتب َاأ ايضااؿز ٚليااو يهااٌ َاأ املطابكاا١ ايداخًٝاا١ ٚارتارجٝاا١ ارتاصاا١ باااألؾزاد      

 ٞ ايكِٝ املثاي١ٝ ايد ٜؿرتعٗا جٛلن َٝشإ ايتكدٜز. ٚاملؿزدام، ٚتًو ٖ



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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  (5جذول رقى )

 33فرد،  774ٌ =  قٍى احصاءاث انًطابقت انذاخهٍت وانخارجٍت

 يفردة

رقى 

 انًفردة

يتىسط 

احصاءاث 

انًطابقت 

 انذاخهٍت

يتىسط 

احصاءاث 

انًطابقت 

 انخارجٍت

رقى 

 انًفردة

يتىسط 

احصاءاث 

انًطابقت 

 انذاخهٍت

يتىسط 

حصاءاث ا

انًطابقت 

 انخارجٍت

30 50.5 5039 3 9033 9033 
35 5073 5073 3 9033 903. 
3. 5097 5093 53 9001 9001 
31 909. 9093 59 9007 9007 
75 50.5 50.5 51 9019 9019 
33 5059 5055 5 9031 9031 
35 50.1 50.1 77 5059 5059 
39 5039 5079 59 9039 9055 
37 5099 5053 7 5053 905055 
79 50.9 50.3 50 9057 9055 
73 5050 5051 73 9091 9095 
39 5019 5015 5. 9005 9005 
71 5073 5073 7. 9055 9053 
33 5073 5077 5 9091 9093 
53 9053 9053 55 9055 9053 
70 5059 5099 0 905. 905. 
. 5055 5059 79 5099 9091 
57 9005 9005 1 9097 9059 
55 9037 9037 75 5090 5090 
9 9039 9039   

ٜتغاح َاأ ادتادٍٚ ايضااابل دٕ مجٝاع ا ضااا٤ام املطابكا١ ايداخًٝاا١ ٚارتارجٝا١ تكااع عأُ املااد٣       



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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(، مماا ٜعٓا٢ دٕ ٖٓااى    1.4:  0.6ٖٚاٛ )  Lambert, Kim& Burts  (2015)املكباٍٛ اياذٟ  اددٙ    

ٞ اتضام ب  االصتجابام املال  ١ يألؾزاد ٚدرجاتِٗ ايه١ًٝ ع٢ً املكٝاظ. ٚيهٔ بايٓ ز ىل  املؿزدت  رقُ

ٜتغح دٕ قِٝ ا ضاا٤ام املطابكا١ ايداخًٝا١ ٚارتارجٝا١ هلاا بايتكزٜا  قاد تعادم املاد٣ املكباٍٛ.            30، 29

:  0.7ٚجدٜز بايذنز دٕ املد٣ املكبٍٛ ملثعزام املطابك١ ايداخ١ًٝ ٚارتارج١ٝ بضؿ١ عا١َ ٜرتاٚح ؾُٝا ب  )

1.3 )(Bond&Fox, 2007)     املكباٍٛ ٜارتاٚح ؾُٝاا با      . دَا ؾُٝا ٜتعًل ككااٜٝط االجتااٙ ؾاإٕ املاد٣

(0.6  :1.4 .) 

يف دراصا١  دٜثا١ ىل  دٕ اثآ  َأ ايعًُاا٤ املطاٛرٜٔ        (Jong et al., 2015, 32)ٚيكد دعار 

دٚعحا دٕ املؿزدام ايد تشٜد قِٝ ا ضا٤ام املطابك١  Wright & Linacre, 1994)يُٓٛلن راش )

دٟ دْٗا َؿزدام َشعج١ يًُكٝاظ  (Noisy)زدام (  تعد َؿ1.4:  0.6ايداخ١ًٝ ٚارتارج١ٝ هلا عٔ املد٣ )

ٚيهٓٗا ال تغٖٛ٘ ٚنهٔ اإلبكا٤ عًٝٗا ٚال ٜٓبػاٞ  اذؾٗا ألٕ تأث تٗاا ايضاًب١ٝ ال تهااد تاذنز ٚال تضاب         

َغه١ً يف ْتاا٥ج املكٝااظ، ٚدٕ املؿازدام اياد ظتا   اذؾٗا ٖاٞ تًاو املؿازدام اياد تتعادٟ قاِٝ َثعازام              

(. ٚبٓاا٤  عًا٢ األرا٤ ايضاابل لنزٖاا هلاٛال٤ ايعًُاا٤، ؾإْا٘        2ا ايكُٝا١ ) املطابكا١ ايداخًٝا١ ٚارتارجٝا١ هلا    

( 30(، )29(، نُاا دٕ املؿازدت  رقُاٞ )   2َؿازد٠،  ٝاث   تتعاد٣ دٟ َٓٗاا ايكُٝا١ )      39نهٔ االبكا٤ عًا٢  

(، ٖٚاذٙ  1.51، 1.50(، )1.47،   1.49ناْت َثعزام املطابك١ ايداخ١ًٝ ٚارتارج١ٝ هلُا ع٢ً ايرتتٝ  ٖٞ )

(. ٚيكاد اتؿكات ْتاا٥ج ايدراصا١ يف ٖاذا ايضاٝام َاع ْتاا٥ج دراصا١          2يكِٝ   تضٌ ىل  املعٝار اةادد ٖٚاٛ )  ا

 ايضابل لنزٖا  ٝث دبك٢ ايبا ثٕٛ ع٢ً َؿزدت  يف املكٝاظ ايذٜٔ قاَٛا بتطٜٛزٙ ٚؾل جٛلن 

 ضاا٤ام املطابكا١   راش ملٝشإ ايتكدٜز َثندٜٔ دُْٗا ئ ٜاثثزا عًا٢ ْ ااّ ايكٝااظ طاملاا دُْٗاا   تضاٌ ا       

( صاٛف ٜاتِ عاز     1( َٚأ املكباٍٛ باٌ ٚاملضاُٛح با٘ االبكاا٤ عًُٝٗاا. ٚيف ايغاهٌ رقاِ )         2هلُا ىل  ايك١ُٝ )

 خزٜط١ تٛسٜع املؿزدام ٚاألؾزاد.



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 ّّ  20192019  ٜٓاٜزٜٓاٜز  األٍٚاألٍٚٚايثالثٕٛ/ ايعدد ٚايثالثٕٛ/ ايعدد   ايزابعايزابعاجملًد اجملًد - تضدرٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ املٓٝا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

26 

 
 

 ( خزٜط١ تٛسٜع املؿزدام ٚاألؾزاد ملكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط1عهٌ رقِ )



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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دٚ َال١َ٤ َٓاصب١ ب  ايغاح١ٓ اإلْؿعايٝا١ يًُؿازدام    ٜتغح َٔ خزٜط١ املؿزدام ٚجٛد تٛاؾل جٝد 

َٚضتٜٛام االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط يد٣ طًب١ ايع١ٓٝ، مما ٜعأل دٕ املؿزدام تال٥ِ ٚختاط  َضاتٜٛام  

االجتاااٙ ضتااٛ َٗٓاا١ ايتاادرٜط يااد٣ ايطًباا١. نُااا ٜتغااح َاأ ارتزٜطاا١ دٕ ٖٓاااى تٛسٜع ااا جٝااد ا يًُؿاازدام       

ب دٚ تهازار يف املؿازدام. نُاا ٜبادٚ َأ ايغاهٌ دٕ عٝٓا١ األؾازاد ناْات ناؾٝا١           ٚاألؾزاد، ٚدْ٘ ال ٜٛجد ىلطٓا

يًؿضٌ ب  املؿزدام، ٚدٕ ع١ٓٝ املؿزدام ناْت ناؾ١ٝ يًؿضاٌ با  األؾازاد ٚتضاتطٝع حتدٜاد َٛقاع ناٌ ؾازد         

 ع٢ً َتضٌ ايض١ُ املكٝض١ )ايغح١ٓ اإلْؿعاي١ٝ يالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط(.

 انتساؤل انخاًَ

تادرٜج َكٝااظ االجتااٙ ضتاٛ َٗٓا١ ايتادرٜط بُٓاٛلن َٝاشإ ايتكادٜز اؾرتاعاام ْ زٜا١            ٌٖ عتكل  -

 االصتجاب١ يًُؿزد٠؟ 

ٚيإلجاباا١ عًاا٢ ٖااذا ايتضاااؤٍ مت ايتحكاال َاأ االؾرتاعااام األربعاا١ يُٓااٛلن راش ملٝااشإ ايتكاادٜز  

 ١.ٖٚٞ: د اد١ٜ ايبعد، ٚاالصتكالٍ املٛععٞ، ٚاملٓح٢ٓ املُٝش يًُؿزد٠، ٚايتحزر َٔ ايضزع

 ايتحكل َٔ اؾرتا  د اد١ٜ ايبعد-1

 Principal Component Analysisحتًٌٝ املهْٛام األصاص١ٝ   -

( دْ٘ نهٔ ايتحكل َٔ اؾرتا  د اد١ٜ ايبعد َٔ خاالٍ اصاتدداّ دصاًٛب ايتحًٝاٌ     2005دعار عالّ )

 ىلجازا٤ ايتحًٝاٌ   ايعاًَٞ. يذيو ؾُٔ دجٌ ايتحكل َٔ د اد١ٜ ايبعد ملكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط، مت

طايا  ٚطايبا١،    1120ايعاًَٞ االصتهغايف يبٝاْام َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا 

(، ٖٚذٙ ايٓضب١ تعد ْضب١ َكبٛي١ بٌ َٚزتؿع١ 52.521ٚدعارم ْتا٥ج٘ ىل  دٕ ْضب١ ايتبأٜ املؿضز ناْت )

. نُاا  Sabah et al. (2013)  ، Linacre (2003) يف عا٤ٛ َاا دٚردتا٘ ْتاا٥ج دراصاام ناٌ َأ        

دٚعحت ْتا٥ج٘ ٚجٛد عاٌَ دصاصٞ ٚا اد ٜاثثز يف اصاتجابام ايطًبا١ عًا٢ َؿازدام املكٝااظ. ٚيكاد ناْات          

( ٖٚاٞ  3.52( تضااٟٚ ) 3.34( ىل  ادتذر ايهاأَ يًعاَاٌ ايثااْٞ )   11.77ْضب١ ادتشر ايهأَ يًعاٌَ األٍٚ )

يتحكٝال   Georgiev (2008,11)اّ بتحدٜادٙ   ( ٖٚاٞ املعٝاار اياذٟ قا    2ق١ُٝ تشٜد عٔ ايك١ُٝ اياد ) 

اؾرتا  د اد١ٜ ايبعد. ٚتتغح د اد١ٜ ايبعد يف ايتٛسٜع ايبٝااْٞ ايتاايٞ اياذٟ ٜاقس قاِٝ ادتاذٚر ايهآَا١        

(. نُااا ناْاات ْضااب١ ايبتااأٜ املؿضااز يًعاَااٌ األٍٚ 2يًعٛاَااٌ ايٓاجتاا١ عاأ ايتحًٝااٌ ايعاااًَٞ يف عااهٌ رقااِ )



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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(، ٚبذيو نثٌ ايتباأٜ املؿضاز يًعاَاٌ األٍٚ دنثاز     7.86ًعاٌَ ايثاْٞ )( ْٚضب١ ايتبأٜ املؿضز ي27.38)

َٔ ثالث١ دَثاٍ ايعاٌَ ايثاْٞ ؾكد بًؼ ْاتج قض١ُ ايتبأٜ املؿضز يًعاٌَ األٍٚ ع٢ً ايتبأٜ املؿضز يًعاٌَ 

ت ( اياد تعاد ستهناا يتحكال عاز  د ادٜا١ ايبعاد، نُاا بًػا         2(، ٖٚٞ دٜغ ا تشٜد عٔ ايك١ُٝ )3.48ايثاْٞ )

( ايد تعد ايٓضب١ املثاي١ٝ يًحهاِ عًا٢   ٪20(، ٖٚٞ دنق َٔ )٪27.38ْضب١ ايتبأٜ املؿضز يًعاٌَ األٍٚ )

 (. 86: 2010دٕ املكٝاظ د ادٟ ايبعد )ستُد، 
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 ( ايتُثٌٝ ايبٝاْٞ يكِٝ ادتذٚر ايها١َٓ يعٛاٌَ َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط2عهٌ رقِ )

 
 ٍ املٛععٞايتحكل َٔ اؾرتا  االصتكال -2

ُ ا ٜٗاادد صاادم املكٝاااظ    ٜعااد ْكااط االصااتكالٍ املٛعااعٞ دٚ عااعـ اصااتكالي١ٝ ايكٝاااظ خطااز ا جضااٝ

(Linacre, 2009, P.11)    ( ٕدٕ اؾارتا  االصاتكالٍ املٛعااعٞ   2006ٚيف ٖاذا ايضادد دعاارم طَٛااا )

اطتؿغت ق١ُٝ  ، ؾإلا0.7ٜتحكل ىللا ناْت ق١ُٝ ىل ضا٤ام املطابك١ ايداخ١ًٝ ٚاملطابك١ ارتارج١ٝ تضٌ ىل  

ىل ضا٤ام املطابك١ ايداخ١ًٝ ٚاملطابك١ ارتارج١ٝ عٔ ٖذٙ ايك١ُٝ، ؾإٕ املؿزدام تهإٛ َتغااب١ٗ تكزٜب اا،    

 0.7( دْاا٘ ال تٛجاد َؿاازد٠ تآدؿض قُٝا١ ا ضااا٤ام املطابكا١ ارتاصاا١ بٗاا عاأ      5ٜٚتغاح َأ جاادٍٚ رقاِ )   



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 تكزٜب ا، مما ٜغ  ىل  حتكل اؾرتا  االصتكالٍ املٛععٞ. 

ٕ اؾاارتا  د ادٜاا١ ايبعااد قااد حتكاال، ؾااإٕ اؾاارتا  االصااتكالٍ املٛعااعٞ ٜتحكاال تبع ااا ياا٘   ٚطاملااا د

(Hambelton, Swaminthan &Rogers, 1991,  pp: 9-10) ٚيهٔ رغب١ن َٔ ايبا ث يف ،

يف  ضاب  Winestepsايتحكل َٔ ليو االؾرتا  بغهٌ ا ضا٥ٞ عُاْ ا يًدق١ ؾكد مت اصتدداّ بزْاَج 

 َؿازدام املكٝااظ يًتأناد َأ عادّ تاٛاؾز االعتُااد املٛعاعٞ با  املؿازدام ٚبعغاٗا            َعاَالم االرتباا  با   

( ٖٚٛ اةو اياذٟ  0.7ايبعض. ٚقد دعارم ايٓتا٥ج ىل  اطتؿا  مجٝع َعاَالم االرتبا  ب  املؿزدام عٔ )

، (Linacre, 2008, 292)ياٛ سادم عٓا٘ َعااَالم االرتباا  ال ٜتحكال اؾارتا  االصاتكالٍ املٛعاعٞ         

 (. ٚادتدٍٚ ايتايٞ ٜٛعح دنق قِٝ َعاَالم ارتبا  ب  َؿزدام املكٝاظ.90، 2010ُد، )ست

 ( 6جذول رقى )

 أكبر قٍى يؼايالث ارتباط بٍٍ يفرداث انًقٍاس

رقى 

 انًفردة

26 27 26 36 37 22 1 27 7 34 

27 22 22 37 32 23 3 23 11 35 

معامل 
 االرتباط

9013 9017 90.1 90.9 90.9 90.9 9033 9030 9030 9031 

ٜتغح َٔ ادتدٍٚ ايضابل دٕ مجٝع َعاَالم االرتبا  ب  املؿزدام ايضاابك١ َٓدؿغا١ عأ اةاو     

(، مما ٜدٍ ع٢ً حتكل اؾرتا  االصتكالٍ املٛععٞ يف اصتجابام 0.7ٖٚٛ ) Linacre (2008)ايذٟ  ددٙ 

 ع١ٓٝ ايدراص١ ع٢ً َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط.

 ٢ICC (Item Characteristic Curve) خضا٥ط املؿزد٠: اؾرتا  َٓحٓ -3

"عٓدَا تهٕٛ خضا٥ط املؿزدام َضتك١ً عٔ ايع١ٓٝ، تهٕٛ قدرام املؿزدام ع٢ً ايتُٝٝش َتضا١ٜٚ 

 (. 181، 2006َٚٔ ثِ تهٕٛ َٓحٓٝام خضا٥ط املؿزدام َتٛاس١ٜ د٣ لام اضتٓا٤ َتُاثٌ" )ايغزٜؿ ، 

صٌ ا  االصتجاب١ ايد تعق بايؿعٌ عٔ ايغح١ٓ اإلْؿعاي١ٝ ٖٚذا االؾرتا  ٜع٢ٓ دٕ ا تُاٍ ايتٛ

يااد٣ املؿحااٛظ يف َكاااٜٝط االجتاٖااام ٖااٛ داياا١ يًضاا١ُ ايهآَاا١ دٚ ايكاادر٠ املكٝضاا١ ؾاا٢ عاا٤ٛ األدا٤ عًاا٢      

املؿزدام، ٚايزصّٛ ايبٝا١ْٝ هلذا املٓح٢ٓ تٛعح ٖذا اال تُاٍ. ٚيًتحكل َٔ ٖاذا االؾارتا ، مت اصاتدزان    

زد٠ يهٌ َؿزدام املكٝاظ ٚيالختبار نهٌ. ٚنُثااٍ تٛعاٝحٞ مت عاز  َٓحٓا٢ خاصا١ٝ      َٓح٢ٓ خضا٥ط املؿ

 ، ٚعهٌ آخز ظتُع َٓحٓٝام خضا٥ط نٌ املؿزدام.6املؿزد٠ رقِ 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 َٓحٓٝام خضا٥ط املؿزدام ( مجٝع 4عهٌ رقِ )                                                  (    6( َٓح٢ٓ خاص١ٝ املؿزد٠ رقِ )3عهٌ رقِ )                

ٜتغح َٔ خالٍ ايٓ ز ىل  ايغهً  ايضابك  ٚجٛد عالق١ ب  َضتٜٛام صعٛب١ املؿزدام ٚا تُاٍ 

( ايذٟ ٜعأل َٛاؾك١ ايؿزد 5االجاب١ عًٝٗا ألْ٘ نًُا سادم صعٛب١ املؿزد٠، ساد ا تُاٍ اختٝار ايبدٌٜ رقِ )

ح تًو ايعالق١ دٜغ ا ب  ايبادا٥ٌ ٚصاعٛب١ املؿازدام يف    ع٢ً املؿزد٠ َٛاؾك١ تا١َ ٚتٛؾز ايض١ُ يدٜ٘. ٚتتغ

 ( نُثاٍ تٛعٝحٞ.  10ايغهٌ ايتايٞ ايذٟ ٜٛعح ايعتبام األربع يًُؿزد٠ رقِ )

 
 10( ٜٛعح َٓحٓٝام عتبام املؿزد٠  رقِ 5عهٌ رقِ )

( َتدرجاا١ يف ايضااعٛب١ ٚتهاااد تهاإٛ 10ٜٛعااح ايغااهٌ ايضااابل دٕ ايعتبااام األربااع يًُؿاازد٠ رقااِ )

ا١ٜٚ يف ايتُٝٝش، ٜٚتغح دٜغ ا دٕ ايتدُ  يٝط ي٘ دثز ٚاعح، ٚدٕ َعاَاٌ ايضاعٛب١ ؾكاط ٖاٛ ايبااراَرت      َتض



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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املااثثز، ٚبااذيو نهاأ ايكااٍٛ بااإٔ اؾرتاعااام جااٛلن َٝااشإ ايتكاادٜز قااد تااٛؾزم. ٚايغااهٌ ايتااايٞ ٜٛعااح   

 ايعالق١ ب  َضتٜٛام صعٛب١ ايبدا٥ٌ ٚا تُاٍ اإلجاب١ ايضحٝح١. 

 

 
 عالق١ ب  َضتٜٛام صعٛب١ ايبدا٥ٌ ٚا تُاٍ اإلجاب١ ايضحٝح١( اي6عهٌ رقِ )

 
ٜتغح َٔ ايغهٌ ايضاابل دْا٘ نًُاا ساد َضات٣ٛ ايغاح١ٓ اإلْؿعايٝا١ يًُؿازد٠، قاٌ ا تُااٍ ىلجابا١           

ايؿاازد ىلجاباا١ َكٓعاا١ عاأ تًااو املؿاازد٠، ٚليااو ٜغاا  ىل  دٕ ايباادا٥ٌ َتدرجاا١ يف َضاات٣ٛ قٝاصااٗا يًغااح١ٓ     

 االْؿعاي١ٝ يالجتاٙ.

 كل َٔ اؾرتا  ايتحزر َٔ ايضزع١ايتح -4

ٖذا االؾرتا  ال ٜتٓاص  َع طبٝع١ املكٝاظ اذتايٞ ألْ٘ غ  ستدد بشَٔ، ٚبذيو ؾٗٛ َتحازر َأ   

عاٌَ ايضزع١. ٚيهٔ رٚعٞ دٜغ ا دثٓا٤ تطبٝل املكٝااظ اعطاا٤ ايٛقات ايهاايف يهاٌ ايطًبا١ يالجابا١ عًٝا٘         

ياذيو   ٜغاُو د٣ طايا  َأ قضاز ايٛقات دثٓاا٤        ٚابالؽ ايطًب١ دْ٘ ال تٛجاد اجابا١ صاحٝح١ ٚدخاز٣ خطاأ      

 االجاب١ ع٢ً املكٝاظ.  



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 انتساؤل انخانج -

َا َعدٍ ثبام َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط بعد تدرظت٘ باصتدداّ جاٛلن َٝاشإ ايتكادٜز؟     -

ٚيإلجاب١ ع٢ً ٖذا ايتضاؤٍ مت اصتدزان َعاَالم ايثباام َٚثعازام ايؿضاٌ ارتاصا١ بااألؾزاد ٚتًاو       

 ٖٚٞ َٛعح١ بادتدٍٚ ايتايٞ. Winsteps  اص١ باملؿزدام َٔ خالٍ بزْاَجارت

 (7جذول رقى )

 774يؼايهً انخباث وانفصم نكم يٍ األفراد وانًفرداث ٌ=  

 يفردة 33فرد، 

يقٍاس االتجاِ َحى 

 يهُت انتذرٌس

 يؼايم انخباث

Reliability 

 يؼايم انفصم

Separation Index 

 3019 9093 لألفــراد
 .5700 9099 مفرداتلم

ٜتغح َٔ ادتدٍٚ ايضابل دٕ قُٝتا َعاًَٞ ايثبام يألؾزاد ٚاملؿزدام َزتؿع١ بٝد دٕ قُٝا١ ثباام   

املؿزدام دع٢ً َٔ ق١ُٝ ثبام األؾزاد،  ٚقُٝا١ َعاَاٌ ايؿضاٌ با  األؾازاد ٚاملؿازدام دٜغ اا َزتؿعا١، ىلال دٕ         

صا١ بااألؾزاد،  ٚايكُٝتاإ تشٜادإ عأ ايكُٝا١       ق١ُٝ َعاٌَ ايؿضٌ ب  املؿازدام دعًا٢ دٜغ اا َأ تًاو ارتا     

(. ٚبٓا٤  عًٝ٘ ؾإٕ ٖذٙ املؿزدام تعاد ناؾٝا١ يًؿضاٌ با  األؾازاد،      2006(، نُا دعار ىل  ليو ايغزٜؿ  )2)

 ٚع١ٓٝ األؾزاد تعد ناؾ١ٝ يًؿضٌ ب  املؿزدام ٚيف تعزٜـ َتضٌ ايض١ُ ايد تكٝضٗا. 

ألؾزاد ٚاملؿزدام ع٢ً َتضٌ ايض١ُ، ٚنهٔ حتدٜاد  ٚايثبام ٜع٢ٓ ايدق١ ؾ٢ تكدٜز َٛقع نٌ َٔ ا

َاد٣ دقا١ تًااو املؿازدام ؾاا٢ تعزٜاـ ٖااذا املتضاٌ َأ خااالٍ  ضااب َعاَااٌ ايؿضاٌ باا  املؿازدام، ٚايكُٝاا١          

(  تا٢ تعاد تًاو املؿازدام ناؾٝا١ يتعزٜاـ َتضاٌ ايضا١ُ ايتا٢ تكٝضا٘،           2املكبٛي١ ي٘ ظتا  دٕ تشٜاد عأ )   

 األؾزاد ايذ٣ ٜعق عٔ دٕ ع١ٓٝ األؾزاد ناؾ١ٝ يًؿضٌ ب  املؿزدام،ٚ ٖٚهذا األَز بايٓضب١ ملعاٌَ ايؿضٌ ب 

 (.Jong et al., 2015(، )181، 2006ايك١ُٝ املكبٛي١ ي٘ ٖٞ ْؿضٗا ايك١ُٝ ايضابك١ )ايغزٜؿ ، 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 ّّ  20192019  ٜٓاٜزٜٓاٜز  األٍٚاألٍٚٚايثالثٕٛ/ ايعدد ٚايثالثٕٛ/ ايعدد   ايزابعايزابعاجملًد اجملًد - تضدرٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ املٓٝا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

33 

 ( 7جذول رقى )

 774يؼايهً انخباث وانفصم نكم يٍ األفراد وانًفرداث ٌ= 

 يفردة 33فرد، 

يقٍاس االتجاِ َحى 

 ت انتذرٌسيهُ

 يؼايم انخباث

Reliability 

 يؼايم انفصم

Separation Index 

 3019 9093 لألفــراد
 .5700 9099 لممفردات

ٜتغح َٔ ادتدٍٚ ايضابل دٕ قُٝتا َعاًَٞ ايثبام يألؾزاد ٚاملؿزدام َزتؿع١ بٝد دٕ قُٝا١ ثباام   

ؾازاد ٚاملؿازدام دٜغ اا َزتؿعا١، ىلال دٕ     املؿزدام دع٢ً َٔ ق١ُٝ ثبام األؾزاد،  ٚقُٝا١ َعاَاٌ ايؿضاٌ با  األ    

ق١ُٝ َعاٌَ ايؿضٌ ب  املؿازدام دعًا٢ دٜغ اا َأ تًاو ارتاصا١ بااألؾزاد،  ٚايكُٝتاإ تشٜادإ عأ ايكُٝا١            

(. ٚبٓا٤  عًٝ٘ ؾإٕ ٖذٙ املؿزدام تعاد ناؾٝا١ يًؿضاٌ با  األؾازاد،      2006(، نُا دعار ىل  ليو ايغزٜؿ  )2)

 ب  املؿزدام ٚيف تعزٜـ َتضٌ ايض١ُ ايد تكٝضٗا. ٚع١ٓٝ األؾزاد تعد ناؾ١ٝ يًؿضٌ 

ٚايثبام ٜع٢ٓ ايدق١ ؾ٢ تكدٜز َٛقع نٌ َٔ األؾزاد ٚاملؿزدام ع٢ً َتضٌ ايض١ُ، ٚنهٔ حتدٜاد  

َاد٣ دقا١ تًااو املؿازدام ؾاا٢ تعزٜاـ ٖااذا املتضاٌ َأ خااالٍ  ضااب َعاَااٌ ايؿضاٌ باا  املؿازدام، ٚايكُٝاا١          

تعاد تًاو املؿازدام ناؾٝا١ يتعزٜاـ َتضاٌ ايضا١ُ ايتا٢ تكٝضا٘،          (  تا٢  2املكبٛي١ ي٘ ظتا  دٕ تشٜاد عأ )   

ٖٚهذا األَز بايٓضب١ ملعاٌَ ايؿضٌ ب  األؾزاد ايذ٣ ٜعق عٔ دٕ ع١ٓٝ األؾزاد ناؾ١ٝ يًؿضٌ ب  املؿزدام،ٚ 

 (.Jong et al., 2015(، )181، 2006ايك١ُٝ املكبٛي١ ي٘ ٖٞ ْؿضٗا ايك١ُٝ ايضابك١ )ايغزٜؿ ، 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ( 2جذول رقى )

  دوال يؼهىياث يفرداث يقٍاس االتجاِ َحى يهُت انتذرٌس
دانت  انًفردة

 انًؼهىياث

دانت  انًفردة

 انًؼهىياث

دانت  انًفردة

 انًؼهىياث

5 .013 5. .033 73 10.5 
7 .09. 51 1053 75 1003 
3 1053 50 .09. 79 1003 
. 10.5 53 1053 39 10.5 
1 .099 55 10.5 35 1003 
0 .013 59 .09. 37 1003 
3 1053 79 .00 33 1003 
5 .09. 75 3039 3. 1003 
9 10.5 77 .09. 31 1003 
59 1053 73 .033 30 1053 
55 .013 7. .033 33 10.5 
57 10.5 71 10.5 35 1003 
53 10.5 70 10.5 39 1003 

ٜتغح دٜغ ا ٜتغح َٔ ادتدٍٚ ايضابل تبأٜ َضت٣ٛ املعًَٛام ايد تكدَٗا َؿزدام املكٝاظ نُا 

(، ٖٚذا ٜٝضز يًبا ث  39، 38، 35، 34، 33، 31، 29، 28دٕ دنثز املؿزدام ايد تٛؾز َعًَٛام ٖٞ )

 ؾزص١ اختٝار َؿزدام تٛؾز دنق قدر َٔ املعًَٛام عٔ ايض١ُ املكٝض١ بدالن َٔ االعتُاد ع٢ً املكٝاظ نهٌ. 

 طٛام ايتاي١ٝ:دَا داي١ املعًَٛام يًُكٝاظ نهٌ ؾكد مت  ضابٗا َٔ خالٍ ارت

 0.4428َتٛصط األخطا٤ املعٝار١ٜ يتكدٜزام ايكدر٠ =  -

 0.1960َزبع َتٛصط األخطا٤ املعٝار١ٜ يتكدٜزام ايكدر٠ =  -

)عبد  داي١ َعًَٛام املكٝاظ نهٌ = َكًٛب َزبع َتٛصط األخطا٤ املعٝار١ٜ يتكدٜزام ايكدر٠ -

 (.2002; ْٛر ايدٜٔ، 2016اذتاؾظ، 

  5.10=  0.1960 ÷ 1ٌ = داي١ َعًَٛام املكٝاظ نه -
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    ( داي١ َعًَٛام مجٝع املؿزدام    8عهٌ رقِ )                                               (                              5( داي١ َعًَٛام َؿزد٠ رقِ )7عهٌ رقِ )

تضااٌ ىل  دعًاا٢ ٜتغااح َاأ ايغااهً  ايضااابك  دٕ قُٝاا١ داياا١ َعًَٛااام املكٝاااظ تااشداد تاادرظتٝ ا ي 

درجاتٗا عٓد املضتٜٛام املزتؿع١ َٔ ايغح١ٓ االْؿعاي١ٝ، ٖٚذا ٜغ  ىل  دٕ ٖذا املكٝاظ ٜٛؾز يٓا َعًَٛام 

دؾغٌ عٓد املضت٣ٛ املزتؿع َٔ ايغح١ٓ االْؿعاي١ٝ. ٜٚٛعح ايغهٌ ايضابل دٕ داي١ َعًَٛام املكٝاظ تتُثاٌ  

يكدر٠ ٚنُٝا١ املعًَٛاام ايتا٢ ٜٛؾزٖاا املكٝااظ عٓاد       يف عهٌ َٓح٢ٓ جزص٢ ٜغ  ا  ايعالق١ ب  َضتٜٛام ا

نٌ َضت٣ٛ ؾ٢ َضتٜٛام ايكدر٠ املدتًؿ١. ٜٚٛعح ايغاهٌ دٕ نُٝا١ املعًَٛاام تضاٌ ألعًا٢ َضات٣ٛ هلاا عٓاد         

ْكط١ صؿز ايتدرٜج املٛجٛد ع٢ً اةٛر ايض٢ٓٝ ٚتٓدؿض عٓد ايطزؾ ، مماا ٜعٓا٢ دٕ املكٝااظ ٜعطا٢ دناق      

د ل٣ٚ االجتاٖام املتٛصط١ ٚدقٌ قدر َٔ املعًَٛام عٔ األؾزاد ل٣ٚ االجتاٖاام  قدر َٔ املعًَٛام عٔ األؾزا

ٍ ع٢ً ثبام املكٝاظ َٔ خالٍ  اإلظتاب١ٝ ٚايضًب١ٝ، ٖٚذا ٜتطابل َع تٛقعام جٛلن راش. ٚنهٔ االصتدال

عًَٛاام  داي١ املعًَٛام ايت٢ ٜكدَٗا املكٝاظ املطٛر ٚؾل ْ ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿازد٠  ٝاث دٕ َٓحٓا٢ دايا١ امل    

 (.2013ٜٓتج َٔ جتُع َٓحٓٝام املؿزدام ؾٛم بعغٗا )محا١ْ، ب٢ٓ خايد، 

( دٕ قِٝ ن١ُٝ املعًَٛام ايت٢ ٜٛؾزٖا املكٝاظ تهٕٛ دنق َا نهٔ عٓاد  8ٜٚال ظ َٔ ايغهٌ رقِ ) 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٝ  51.5ايكدر٠ ) ُٓاا  ( يٛجٝث، مما ٜع٢ٓ دٕ املكٝاظ ٜعط٢ دنق قدر َٔ املعًَٛام عٔ األؾازاد ل٣ٚ االجتااٙ; ب

ن١ُٝ املعًَٛام تهٕٛ دقٌ عٓد قِٝ االجتاٖام االظتاب١ٝ ٚايضًب١ٝ. ٖٚذا ٜتطاابل َاع اؾرتاعاام ايُٓاٛلن     

 ٝث دٕ ن١ُٝ املعًَٛام ايت٢ تكدَٗا املؿزد٠ تهٕٛ دنق َا نهٔ عٓدَا تهإٛ صاعٛب١ املؿازد٠ تعاادٍ قادر٠      

(. ٖٚاذا ٜتؿال َاع ْتاا٥ج     51.9د )(، َٚتٛصاط قادر٠ األؾازا   0.50ايؿزد، ٚقد نإ َتٛصاط صاعٛب١ املؿازدام )   

(. ٚيكد حتكل ٖذا ؾ٢ ْتاا٥ج املكٝااظ اذتاايٞ نُاا ٜتغاح َأ اقارتاب َتٛصاط قاِٝ          2006دراص١ ايغزٜؿ  )

صعٛب١ املؿزدام َٔ َتٛصط قِٝ قدرام األؾزاد، ٚجدٜز بايذنز ٖٓا دٕ قدر٠ ايؿزد ؾ٢ َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ 

ٙ ايؿزد دٚ ايغح١ٓ االْؿعاي١ٝ ايت٢ ٜعق عٓٗاا ايؿازد صاٛا٤    ١َٓٗ ايتدرٜط تع٢ٓ ايدرج١ ايت٢ تعق عٔ اجتا

 صًب١ٝ اّ ىلظتاب١ٝ دّ ستاٜد٠. 

 انتساؤل انخايس

ٌ ملعادي١ تٛعح ايعالق١ ب  ايدرج١ ايه١ًٝ َٚضت٣ٛ ايكدر٠ ملكٝاظ االجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ  - ٔ ايتٛص ٌ نه ٖ

 ايتدرٜط؟

ايكادر٠ ٚيهأ ٚجادم بعاض ايكاِٝ لام اعاار٠       مت  ضاب ايعالق١ ب  ايدرج١ ارتااّ ألؾازاد ايعٝٓا١ َٚضات٣ٛ     

صايب١ ٚبعض ايكِٝ بٗا نضٛر عغز١ٜ، ٚجدٜز بايذنز دٕ َٛعع ْكط١ صؿز ايتدرٜج يف ايقْاَج ٖاٛ َٛعاع   

اعتبارٟ يذيو نهٔ تػٝ ٙ يتضاٌٗٝ عًُاٝد ايكٝااظ ٚتؿضا  ايٓتاا٥ج ٚجتٓا  ايادرجام ايضاايب١ ياذيو          

)ؾدزٚ  100ٚدٕ اضتزاؾ٘ املعٝارٟ ٖٛ  50دٕ َتٛصط قدر٠ ايؿزد ٖٛ ٜضتددّ ايقْاَج حتٜٛالن يًدرجام َعتق ا 

(. َٚٔ ثِ نهٔ اصتدداّ ليو ايتدرٜج يف تكدٜز قدرام األؾزاد. ْٚتا٥ج ٖاذا  2009ٚعبد ايز ِٝ ٚستُد، 

 (.2ايتضاؤٍ َٛعح١ كًحل رقِ )

ايٓحااٛ  ٚيكااد مت ايتٛصااٌ ملعاااديت  تٛعااحإ ايعالقاا١ باا  ايدرجاا١ ايهًٝاا١ ٚايكاادر٠ ُٖٚااا عًاا٢     

 ايتايٞ:

 (. 17.94 -( + )1.92× ايدرج١ = )ايكدر٠ 

 11.9868( + 0.4875× ايكدر٠ = )ايدرج١ 

 انتؼهٍق ػهى انُتائج

سعى البحث الحالي بشكل أساسي إلى تقنين مقياس االتجاا  نحام مةنال التا  يس 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ياو  تا٢ نهاأ   ياد٣ عٝٓا١ َأ طًباا١ نًٝا١ ايرتبٝا١ باملٓٝاا، ٚقااد مت اصاتدداّ عادد َٓاصا  َاأ ايطًبا١ ٚل          

ايتحكاال َاأ اؾرتاعااام جااٛلن راش ملٝااشإ ايتكاادٜز. ٚقااد مت اجاازا٤ ايتحًٝااٌ األٍٚ باصااتدداّ ايقْاااَج      

ؾازد. ثاِ    346ْٚتج عٓ٘ اصتبعاد دربع َؿازدام ٚبٝاْاام    Winstepsاملدضط هلذا ايُٓٛلن ٖٚٛ بزْاَج 

رتاعام ايضابل لنزٖا ٚاصاتدزان  متت ىلعاد٠ حتًٌٝ ايبٝاْام. ٚبعد ليو مت َال١َ٤ ايبٝاْام يتحكٝل االؾ

 زتُٛع١ َٔ ايزصّٛ ايبٝا١ْٝ ايد تدعِ تًو ايٓتا٥ج.

( َٔ املكٝاظ ىللا مت اصاتدداَ٘ يف  30( ، )29ٚيهٔ ٜز٣ ايبا ث دْ٘ ٜٓبػٞ  ذف املؿزدت  رقُٞ )

ُٛح دراصام َضتكب١ًٝ ٚليو ألٕ قِٝ ا ضا٤ام املطابك١ ايداخ١ًٝ ٚارتارج١ٝ هلُا   تهٔ عُٔ املد٣ املض

ب٘ بايزغِ َٔ دٕ دراصام  دٜث١ يف ٖذا اجملاٍ دندم عدّ تغٜٛ٘ َثٌ تًو املؿزدت  يكادر٠ املكٝااظ عًا٢    

املضاتددّ يف   Winstepsايكٝاظ ايدقٝل، ىلال دٕ ايبا ث ٜتُضاو باذتادٚد اياد ٚعاعٗا َضاُِ بزْااَج       

َؿازد٠ ؾكاط.     37ٌ باصتدداّ ايدراص١ اذتاي١ٝ، ٚبذيو َٔ املتٛقع دٕ ٜكّٛ َٔ ٜضتع  باملكٝاظ يف املضتكب

نُا اتغح َٔ ايٓتا٥ج دٕ َٓح٢ٓ داي١ َعًَٛام املكٝاظ ي٘ عهٌ جزصٞ، ٖٚاذا ايغاهٌ ادتزصاٞ ملٓحٓا٢ دايا١      

املعًَٛام نثٌ ايعالق١ ب  َضتٜٛام ايكدر٠، ٚن١ُٝ املعًَٛام اياد ٜكادَٗا املكٝااظ عٓاد ناٌ َضات٣ٛ َأ        

 ً َٛااام ايااد ٜكاادَٗا املكٝاااظ عٓااد ْكطاا١ صااؿز ايتاادرٜج   َضااتٜٛام ايكاادر٠، ٜٚتغااح دْاا٘ تااشداد نُٝاا١ املع

 املٛجٛد٠ ع٢ً اةٛر ايضٝأل، ٚتٓدؿض عٓد األطزاف. 

ٚدصؿزم ْتا٥ج ايبحث عٔ تٛاؾز عزٚ  صٝهَٛرت١ٜ َكبٛي١ بٌ َٚزتؿع١ ٚؾكنا يًغازٚ  ٚايغاٛابط   

عازطٞ د ادٜا١   املٛعٛع١ يف ٖذا ايضدد يف َكٝاظ االجتاٙ ضتٛ َٗٓا١ ايتادرٜط،  ٝاث ٜتاٛؾز يف املكٝااظ      

ايبعد ٚاالصتكالٍ املٛععٞ ٚتال٥ُت ايبٝاْام َع اؾرتاعام ايُٓٛلن املضتددّ، مما ٜغُٔ اتضااف املكٝااظ   

بضدم املؿّٗٛ دٚ صدم ايبٓا٤، دَا ؾُٝا ٜتعًل بثبات٘، ؾكد اتغح َٔ ْتا٥ج ايبحث اتضاؾ٘ كعاَالم ثبام 

تدداّ املكٝاظ اذتايٞ يف قٝاظ اجتاٖاام طًبا١   َزتؿع١ صٛا٤ يًُؿزدام دّ يألؾزاد، ٚبٓا٤ ا عًٝ٘ نهٔ اص

ن١ًٝ ايرتب١ٝ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط ٚليو ألٕ تدرٜج األؾزاد َتحزر َٔ دثز املؿزدام، ٚنذيو تدرٜج املؿازدام  

َتحزر َٔ دثز ع١ٓٝ األؾزاد. ٚاظتاس ا نهٓٓا ايكٍٛ بإٔ جٛلن َٝشإ ايتكدٜز نهٔ اصتدداَ٘ بغهٌ ؾعلاٍ 

 م ٚاملكاٜٝط َتعدد٠ ايتدرٜج ٚاذتضٍٛ َٓ٘ ع٢ً ْتا٥ج دقٝك١ َٚٛعٛع١ٝ.يف تدرٜج االصتبٝاْا

، Oon&Fan, (2017)( ،Jong et al. (2015ٚتتؿل ايٓتا٥ج َع ْتا٥ج دراصام نٌ َٔ 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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(Papanastasiou & Schumaker (2014 ،Lambert, Kim& Burts (2015) ،

Waugh&Addison (1998)، (  2006(، ايكزعٞ )2006ايغزٜؿ ٚ ،)( ِؾدزٚ، 2006دبٛ ٖاع ،)

( ايتا٢ دصاؿزم ْتا٥جٗاا عأ دٕ     2004(، ٚيهٔ ختتًـ ْتا٥جٗا َع دراص١ دصعد، )2009عبد ايز ِٝ، ستُد)

جٛلن ايتكدٜز ادتش٢٥ نإ دؾغٌ َٔ جٛلن َٝشإ ايتكدٜز ؾ٢ اْتكاا٤ َؿازدام َكٝااظ تكادٜز ددا٤ املعًاِ      

ز ادتش٢٥ دقٌ َٔ قِٝ ارتطأ املعٝار٣ ايٓاجت١ عٔ  ٝث ناْت قِٝ ارتطأ املعٝار٣ باصتدداّ جٛلن ايتكدٜ

 اصتدداّ جٛلن َٝشإ ايتكدٜز.

ْٚ ز ا أل١ُٖٝ دٚاٍ َعًَٛام َؿزدام املكٝاظ ٚداي١ َعًَٛام املكٝاظ نهٌ ٚدٚرٖا املِٗ يف تكًٝط 

دخطا٤ ايكٝاظ ىللا دراد ايبا ث قٝاظ َضتٜٛام شتتًؿ١ َٔ ايكدر٠، ؾكاد مت  ضااب دٚاٍ َعًَٛاام ناٌ َأ      

 Zęiba (2013).    (، 2016املؿزدام ٚاملكٝاظ نهٌ. ٚقد دندم ليو ْتا٥ج دراص١ عبد اذتاؾظ )

 تىصٍاث انبحج

يف عا٤ٛ ْتاا٥ج ايبحاث اذتااايٞ، ٜٛصاٞ ايبا اث بأُٖٝاا١ األخاذ بٓتاا٥ج املكٝاااظ املعاد، ٚلياو ملااا          

كٝااظ ايٓؿضاٞ   ٜتضـ ب٘ َٔ عزٚ  صدم ٚثبام مت ايتأند َُٓٗا يف ع٤ٛ اؾرتاعاام ْ زٜا١  دٜثا١ يف اي   

ٚايرتبٟٛ ٚبٗا قدر َكبٍٛ َٔ ايدق١ ٚاملٛعٛع١ٝ. نُا ٜٛصٞ ايبا اث بغازٚر٠ ايتٛصاع يف اصاتدداّ جاالن      

راش ٚغ ٖااا َاأ جااالن ْ زٜاا١ االصااتجاب١ يًُؿاازد٠ االختبارٜاا١ ملااا ٜتااٛؾز بٗااا َاأ عاازٚ  حتكاال ألدٚام    

صتدداّ ٖذا املكٝاظ عُٔ اختبارام ايكٝاظ قدر عاٍ َٔ ايدق١ ٚاملٛعٛع١ٝ. َٚٔ املُهٔ يهًٝام ايرتب١ٝ ا

ايكبٍٛ ايد ٜتِ ىلجزا٥ٗا ياليتحام بهًٝام ايرتبٝا١ ال صاُٝا يف ظاٌ ايتضاٛر املكارتح املشَاع تٓؿٝاذٙ يٓ ااّ         

ٝ ا ع٢ً زتُٛع ايثا١ْٜٛ ايعاَا١، باٌ    ايثا١ْٜٛ ايعا١َ ادتدٜد ٚعدّ اعتُاد ايكبٍٛ يف ادتاَعام اعتُاد ا نً

 اختبارام ايكدرام َٚكاٜٝط االجتاٖام ٚاملٍٝٛ.  صٛف ٜتِ االصتعا١ْ كجُٛع١ َٔ



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 ّّ  20192019  ٜٓاٜزٜٓاٜز  األٍٚاألٍٚٚايثالثٕٛ/ ايعدد ٚايثالثٕٛ/ ايعدد   ايزابعايزابعاجملًد اجملًد - تضدرٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ املٓٝا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

39 

 انبحىث انًقترحت

اصتدداّ جٛلن راش ثالثٞ ايباراَرت يف بٓاا٤ ٚتكآ  اختباارام حتضا١ًٝٝ يابعض َكازرام عاعب١ عًاِ          -

 ايٓؿط ايرتبٟٛ

اصااتدداّ جااالن االصااتجاب١ يًُؿاازد٠ االختبارٜاا١ يف اعاااد٠ تاادرٜج بعااض االختبااارام ايعكًٝاا١ عااا٥ع١   -

 الصتدداّ ا

 اصتدداّ جٛلن راش ملٝشإ ايتكدٜز يف بٓا٤ ٚتكٓ  اختبارام ايكبٍٛ به١ًٝ ايرتب١ٝ -

 اصتدداّ جٛلن راش ملٝشإ ايتكدٜز يف بٓا٤ ٚتكٓ  بطار١ٜ ايذنا٤ام املتعدد٠ دتاردْز -



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 انًراجغ

 أوالً: انًراجغ انؼربٍت

(. ؾاع١ًٝ بزْاَج 2017يعشٜش، ؾ١ُٝٗ صًُٝإ )دبٛ املعاطٞ، عًٞ ستُد، ٚعًيب، دمحد ابزاِٖٝ، ٚ عبد ا

تدرٜيب َدَج قا٥ِ ع٢ً اال تٝاجام امل١ٝٓٗ يت١ُٝٓ األدا٤ ايتدرٜضٞ ٚاالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ 

زت١ً ايتدرٜط يد٣ َعًُٞ ايدراصام االجتُاع١ٝ كز ١ً ايتعًِٝ األصاصٞ: هث ىلجزا٥ٞ. 

 . 565 – 552، 36، دراصام يف ايتعًِٝ ادتاَعٞ

(. ؾاع١ًٝ بزْاَج تدرٜيب َدَج قا٥ِ ع٢ً اال تٝاجام امل١ٝٓٗ يت١ُٝٓ 2016، عًٞ ستُد )دبٛ املعاطٞ

األدا٤ ايتدرٜضٞ ٚاالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط يد٣ َعًُٞ ايدراصام االجتُاع١ٝ كز ١ً ايتعًِٝ 

 جاَع١ ع  مشط.  -، ن١ًٝ ايرتب١ٝرصاي١ دنتٛرا٠ غ  َٓغٛر٠األصاصٞ: هث ىلجزا٥ٞ. 

(. دراص١ َكار١ْ ب  ايٓ ز١ٜ ايتكًٝد١ٜ ٚجٛلن راش يف اختٝار ؾكزام 2006ضٝد ستُد )دبٛ ٖاعِ، اي

 . 52 -1، 52، زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايشقاسٜلقا١ُ٥ َداخٌ ايدراص١ يد٣ طالب ادتاَع١. 

(. ايهؿا٤ام ايتدرٜض١ٝ ٚاالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط يد٣ طايبام ن١ًٝ ايرتب١ٝ 2008دمحد، آَاٍ صعٝد )

زت١ً دراصام يف ٚعالقتٗا كؿّٗٛ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ هلٔ.  -األقضاّ ايع١ًُٝ بأبٗا -ميًبٓا

  .106 -84، 134املٓاٖج ٚطزم ايتدرٜط، 

(. ارتضا٥ط ايضٝهَٛرت١ٜ الختبار ايكدر٠ ايعك١ًٝ باصتدداّ جٛلن راش يد٣ 2007دمحد، َُٝٞ ايضٝد )

 جاَع١ ايشقاسٜل. –١ًٝ ايرتب١ٝ ، نغ  َٓغٛر٠ رصاي١ َاجضت طًب١ املز ١ً ايثا١ْٜٛ، 

ٝ ا يف ت١ُٝٓ 2015دمحد، ٖاي١ صعٝد ) (. ؾاع١ًٝ بزْاَج َكرتح قا٥ِ ع٢ً اصرتاتٝجٝام ايتعًِ املٓ ِ لات

َٗارام ايتدرٜط ٚاالجتاٙ ضتٛ امل١ٓٗ يد٣ ايطايب١ املع١ًُ ختضط ايعًّٛ به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ دّ 

 . 51 -19(، 4)18، زت١ً ايرتب١ٝ ايع١ًُٝايكز٣. 

(. ؾاع١ًٝ جٛلن راش ؾ٢ اْتكا٤ َؿزدام َكٝاظ تكدٜز يتكِٝٝ ددا٤ املعًِ ؾ٢ 2004دصعد، ابتضاّ تٛؾٝل )

، جاَع١ عُإ ايعزب١ٝ يًدراصام رصاي١ دنتٛرا٠ غ  َٓغٛر٠َدارظ ٚناي١ ايػٛ  ؾ٢ األردٕ، 

 ايعًٝا، األردٕ.

ر شتتار٠ َٔ اختبارام ايزخض١ (. ارتضا٥ط ايضٝهَٛرت١ٜ يض2008ٛاذتٛارٟ، در٣ٚ، ٚ عٛد٠ دمحد )



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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اجمل١ً األرد١ْٝ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، ايدٚي١ٝ يكٝاد٠ اذتاصٛب يف األردٕ َٚعادي١ درجاتٗا. 

4(4 ،)297 – 319 . 

(. تدرٜج اختبار دٚتٝط يٕٝٓٛ يًكدر٠ ايعك١ًٝ باصتدداّ جٛلن راش. 2013ارتٛيٞ، سٜاد، ٚمشا نإ )

 . 212 -191(، 5)35، زت١ً جاَع١ ايبعث

اجمل١ً األرد١ْٝ يف (. بٓا٤ َكٝاظ اجتاٖام َعًُٞ ايعًّٛ ضتٛ ايعٌُ املدقٟ. 2006ايغزٜؿ ، ْغاٍ )

 .187 -169(، 3)2، ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ

(. بٓا٤ اختبار ستهٞ املزجع يف اال ضا٤ ايتحًًٝٞ يطًب١ ايدراصام ايعًٝا 2016ايطزا١ْٚ،  ضٔ صقٟ )

عام األرد١ْٝ اذته١َٝٛ باصتدداّ ْ ز١ٜ اصتجاب١ ايؿكز٠، يف نًٝام ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ يف ادتاَ

 . 542 -515(، 1)17جاَع١ ايبحزٜٔ،  زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿض١ٝ،

(. اصتدداّ جٛلن راش يف تدرٜج َكٝاظ تكبٌ ادَإ املددرام َٔ َكٝاظ 2014ايعًٞ، دٜاال )

، زت١ً جاَع١ ايبعثظ. يدراص١ بعض ايعٛاٌَ املثثز٠ ع٢ً دق١ ايكٝا (MMP1-2)َٓٝضٛتا

36 (17 ،)57- 92 . 

(. دثز اصتدداّ املٛدٜٛالم 2006ايعُزجٞ، مجاٍ ايدٜٔ ابزاِٖٝ ٚايبطزاٟٚ، عبد اذتُٝد عبد اهلادٟ )

ايتع١ًُٝٝ يف ت١ُٝٓ بعض َٗارام ايتدرٜط ٚاالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط يد٣ ايطاي  املعًِ 

 . 49 – 15، 118، ايتدرٜطزت١ً دراصام يف املٓاٖج ٚطزم به١ًٝ ايرتب١ٝ. 

(. اصتدداّ جٛلن ايتكدٜز ادتش٥ٞ يف اْتكا٤ ؾكزام َكٝاظ اجتاٖام 2016ايكزعٞ، خدظت١ عٝـ اهلل )

ايدٚي١ٝ ايرتب١ٜٛ يف َٓطك١ َه١ املهز١َ. اجمل١ً  SPSSطًب١ ايدراصام ايعًٝا ضتٛ بزْاَج 

 . 24 – 1(، 9) 5، املتدضض١

َعجِ املضطًحام ايرتب١ٜٛ املعزؾ١ يف املٓاٖج ٚطزم (. 1999محد )ايًكاْٞ، دمحد  ض ، ٚادتٌُ، عًٞ د

 (، ايكاٖز٠: عا  ايهت .2) ايتدرٜط 

(. اجتاٖام طايبام ععب١ طؿٛي١ به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ 1996ايُٓز، ؾاتٔ سنزٜا، ٚ ؾٛسٟ، آَاٍ ستُد )

َضتكبٌ ايتعًِٝ يف  ًٛإ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط. املثمتز ايعًُٞ ايضٟٓٛ ايزابع )ادتش٤ ايثايث(، )

دبزٌٜ، مجٗٛر١ٜ  21 – 20(، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١  ًٛإ، ايٛطٔ ايعزبٞ ب  االق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 َضز ايعزب١ٝ.

(. اعاد٠ تدرٜج ٚتكٓ  قا١ُ٥ تكدٜزام املعًِ يضؿام ايتالَٝذ املٖٛٛب  2013ئٝت، صالح ايدٜٔ ؾزح )

جاَع١  زت١ً ايدراصام ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿض١ٝ،ش. يف َز ١ً ايتعًِٝ األصاصٞ باصتدداّ جٛلن را

 . 288 -275(، 3)7ايضًطإ قابٛظ، 

(. ؾاع١ًٝ بزْاَج َكرتح قا٥ِ ع٢ً ؾًضؿ١ ايتدرٜط املضػز يف ت١ُٝٓ األدا٤ 2013بالبٌ، َاجد٠ راغ  )

زت١ً دراصام املٗأل ٚاالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط يد٣ َعًُٞ املٛاد ايؿًضؿ١ٝ باملز ١ً ايثا١ْٜٛ. 

 . 64 –12(، 3) 36، عزب١ٝ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿط

 زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ،(. االجتاٖام اذتدٜث١ يف ْ ز١ٜ ايكٝاظ ايٓؿضٞ ٚايرتبٟٛ. 2007جاد، عال٤ ستُٛد )

 . 67 -45، 65جاَع١ املٓضٛر٠، 

(. تكضٞ ارتضا٥ط ايضٝهَٛرت١ٜ الختبار لنا٤ مجعٞ  ض  2014 جاسٟ، تػزٜد، ٚايغزٜؿ ، دمحد )

(، 1)8، جاَع١ ايضًطإ قابٜٛط، زت١ً ايدراصام ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿض١ٝز١ٜ ايضُام ايها١َٓ. ْ 

1-15. 

(. االجتاٖام ضتٛ دراص١ املكزرام ايرتب١ٜٛ ٚعالقتٗا باالجتاٙ ضتٛ 2009 هِٝ، عبد اذتُٝد عبد اجملٝد )

عًِ ايٓؿط، زت١ً رصاي١ ايرتب١ٝ ١َٓٗٚ ايتدرٜط يد٣ طالب ن١ًٝ املعًُ  ةاَع١ دّ ايكز٣. 

33 ،35 – 46 . 

(. بزْاَج تعًُٝٞ يف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ قا٥ِ ع٢ً َٗارام االقتضاد املعزيف 2014محاد٠، ستُد ستُٛد )

ٚقٝاظ ؾاعًٝت٘ يف تكِٜٛ األدا٤ ايتدرٜضٞ ٚاالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط يطالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 .319 -235(، 6) 17، زت١ً تزبٜٛام ايزٜاعٝامجاَع١  ًٛإ. 

(. دراص١ َكار١ْ ب  جٛلجٞ ايتكدٜز ادتش٥ٞ ٚاالصتجاب١ املتدرج١ يف َعادي١ 2013محاد، ٜاص  صا  )

 ، َعٗد ايدراصام ايرتب١ٜٛ، جاَع١ ايكاٖز٠.رصاي١ دنتٛرا٠ غ  َٓغٛر٠درجام االختبار. 

ار ملضتٜٛام (. اصتدداّ جٛلن راش ايًٛغارٜتُٞ يف تدرٜج اختب2018رعٝد، سٜاد، ٚ َٓضٛر، بٛ قضار٠ )

 زت١ً ايبا ث يف ايعًّٛ اإلْضا١ْٝ ٚاالجتُاع١ٝ،ايتؿه  اهلٓدصٞ َبأل ٚؾل جٛلن ؾإ ٌٖٝ. 

33 ،623 – 638 . 



 

 يٓؿطزت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ا

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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(. اجتاٖام طالب جاَع١ االَاّ ستُد بٔ صعٛد االصال١َٝ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط. 2010صعد، دمحد ستُد )

 .84 -53، 35، رصاي١ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿط

(. ؾاع١ًٝ ٚ د٠ دراص١ٝ َكرت ١ يت١ُٝٓ األدا٤ ايتدرٜضٞ املُٓٞ يًتؿه  ٤2016 ستُد )صالح ايدٜٔ، ٚال

زت١ً دراصام يف املٓاٖج ٚطزم ٚاالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط يد٣ ايطاي  َعًِ ايؿًضؿ١. 

 .207 -153، 212، ايتدرٜط

ْ  ز١ٜ االصتجاب١ يًُؿزد٠ )2006طَٛإ، َٓار دمحد ) عادي١ درجام ( يف عIRT(. ؾاع١ًٝ اصتدداّ  َ ١ًُٝ

تعدد٠ األبعاد ٚاملتػ ام املثثز٠ ؾٝٗا،   َ عٗد ايدراصام َٓغٛر٠ رصاي١ دنتٛراٙ غ االختبارام  َ ،

 ايرتب١ٜٛ، جاَع١ ايكاٖز٠.

الٍ )  ٖ ٗارام ايتدرٜط 2011عبد ايباصط، ستُٛد  َ كرتح قا٥ِ ع٢ً ايتعًِ ايذاتٞ يت١ُٝٓ بعض  َ (. بزْاَج

١ٓٗ ايتدرٜط يد٣  -263، 29 اجمل١ً ايرتب١ٜٛ،ايطالب املعًُ  ععب١ ايًػ١ ايعزب١ٝ.  ٚاالجتاٙ ضتَٛ 

330 . 

(. ايدق١ اال ضا١ٝ٥ يتكدٜز باراَرتام ايُٓالن ايزٜاع١ٝ 2016عبد اذتاؾظ، عحت٘ عبد املٛيٞ )

 .161 -139، 52، زت١ً رصاي١ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿطيالصتجاب١ يًُؿزد٠. 

ضٝهَٛرت١ٜ الختبار ايذنا٤ اإلعداد٣ باصتدداّ جٛلن ارتضا٥ط اي 0(1996عبد ايزمحٔ ايطزٜز٣ )

 .473-457( دنتٛبز ،4، ايعدد ) زت١ً دراصام ْؿض١ٝ  0راش

( االجتاٖام ضتٛ دراص١ املكزرام ايرتب١ٜٛ ٚعالقتٗا باالجتاٙ 2009عبد اذتُٝد، عبد اذتُٝد بٔ عبد اجملٝد )

 35، 33، رصاي١ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿط٣، ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط يد٣ طالب ن١ًٝ املعًُ  ةاَع١ دّ ايكز

– 45. 

(. تكِٜٛ بٓا٤ االختبارام املزجع١ ىل  اةو / املعٝار يف ع٤ٛ ْ ز١ٜ االصتجاب١ 1999عبد املٛ ، عحت١ )

 ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ ع  مشط.رصاي١ دنتٛرا٠ غ  َٓغٛر٠يًُؿزد٠ ٚايٓ ز١ٜ ايتكًٝد١ٜ. 

تدداّ جالن االصتجاب١ يًُؿزد٠ االختبار١ٜ يف تدرٜج َؿزدام (. اص2010عبد ايٖٛاب، ستُد ستُٛد )

 جاَع١ املٓٝا، َضز. –، ن١ًٝ ايرتب١ٝ رصاي١ دنتٛرا٠ غ  َٓغٛر٠بعض االختبارام املعزؾ١ٝ. 

(. َد٣ ايتشاّ ايطاي  املعًِ 2007عثُإ، ص٣ًٛ عثُإ، ٚايدغٝدٟ، ٖب١ ؾتحٞ، ٚاألمحد، ْغاٍ ععبإ )
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بإدار٠ ايٛقت ايضؿٞ يف ع٤ٛ َعاٜ  ادتٛد٠ ايغا١ًَ ٚعالقت٘ بإدار٠  يف نٌ َٔ َضز ٚايضعٛد١ٜ

املثمتز ايعًُٞ ايتاصع عغز "تطٜٛز َٓاٖج ايتعًِٝ يف ع٤ٛ ايذام ٚاالجتاٙ ضتٛ ١َٓٗ ايتدرٜط. 

 – 574ادتُع١ٝ املضز١ٜ يًُٓاٖج ٚطزم ايتدرٜط، اجملًد ايثاْٞ، ٜٛيٝٛ، ظ ظ:  َعاٜ  ادتٛد٠"،

619. 

(. ايكٝاظ ٚايتكِٜٛ ايرتبٟٛ ٚايٓؿضٞ دصاصٝات٘ ٚتطبٝكات٘ ٚتٛجٝٗات٘ 2000دٜٔ ستُٛد )عالّ، صالح اي

 ، ايكاٖز٠: دار ايؿهز ايعزبٞ.1املعاصز٠ ،  

(. جالن االصتجاب١ يًُؿزد٠ االختبار١ٜ د اد١ٜ ايبعد َٚتعدد٠ األبعاد 2005عالّ، صالح ايدٜٔ ستُٛد )

 ر ايؿهز ايعزبٞ:ايكاٖز٠.ٚتطبٝكاتٗا يف ايكٝاظ ايٓؿضٞ ٚايرتبٟٛ. دا

(. ايكٝاظ ٚايتكِٜٛ ايرتب٣ٛ ٚايٓؿض٢: دصاصٝات٘ ٚتطبٝكات٘، 2006عالّ، صالح ايدٜٔ ستُٛد )

 ٚتٛجٗات٘ املعاصز٠، دار ايؿهز ايعزب٢، ايكاٖز٠.

(. ؾاع١ًٝ اصتدداّ جٛلن راش يف بٓا٤ اختبار حتضًٝٞ ستهٞ املزجع ملكزر 2012عًٞ، ْدا٤ بٗا٤ ايدٜٔ )

 ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ دَغل.رصاي١ دنتٛرا٠ غ  َٓغٛر٠ايتكِٜٛ يف ايرتب١ٝ. ايكٝاظ ٚ

َد٣ ايتٛاؾل ب  جٛلن راش ٚاملثعزام ايتكًٝد١ٜ ؾ٢ اختٝار ؾكزام َكٝاظ اجتاٙ 0(1992عٛد٠، دمحد )

 .179-153، 8جاَع١ اإلَارام،  - زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝصباع٢ ايتدرٜج ، 

(. ؾاع١ًٝ اصتدداّ 2009ز ِٝ، اْٛر رٜا ، ستُد، ابزاِٖٝ ستُد )ؾدزٚ،  ض١ عبد ايزمحٔ، عبد اي

جٛلن صًِ ايتكدٜز يف حتًٌٝ َؿزدام َكٝاظ َداخٌ ايدراص١ يد٣ طًب١ جاَعد قطز ٚاملٓٝا. 

 .175 -135(، 2)22جاَع١ املٓٝا،  –، ن١ًٝ ايرتب١ٝ زت١ً ايبحث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿط

ع١ٓٝ ٚتدرٜج بٓو األص١ً٦ باصتدداّ جٛلن راش. هٛ  املثمتز د(. َضت٣ٛ اي1988ناظِ، د١َٓٝ ستُد )

ٜٓاٜز، ن١ًٝ اآلداب  27-25ايزابع يعًِ ايٓؿط يف َضز، ادتُع١ٝ املضز١ٜ يًدراصام ايٓؿض١ٝ، 

 .426 -390جاَع١ ع  مشط، 

(. اصتدداّ جٛلن راش يف بٓا٤ بٓو دص١ً٦ يكٝاظ ايتحضٌٝ يف َكزر 2010ستُد، ص١َٝٛ عهزٟ )

 –، ن١ًٝ ايرتب١ٝ رصاي١ دنتٛرا٠ غ  َٓغٛر٠ج١ٝ ايتعًِ يد٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ باملٓٝا. صٝهٛيٛ

 جاَع١ املٓٝا، َضز.
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(. اصتدداّ جٛلن ايتكدٜز ادتش٥ٞ يتحًٌٝ َضتٜٛام ب١ٝٓ ْاتج ايتعًِ 2010ستُد، ستُد ىلبزاِٖٝ )

ٝ ا يد٣ ع١ٓٝ َٔ طالب  ن١ًٝ ايرتب١ٝ باملٓٝا، يالختبارام ايعٓكٛد١ٜ لام ايؿكزام املرتتب١ ٖزَ

 جاَع١ املٓٝا، َضز. –، ن١ًٝ ايرتب١ٝ رصاي١ دنتٛرا٠ غ  َٓغٛر٠

(. اجتاٖام َعاصز٠ يف ايكٝاظ ايٓؿضٞ. املثمتز ايرتبٟٛ األٍٚ بضًط١ٓ عُإ، 1997َزاد، صالح دمحد )

 .19-1دٜضُق(،  10 -7اجتاٖام ايرتب١ٝ ٚحتدٜام املضتكبٌ )

. ؾاع١ًٝ اصتدداّ االختبار املٛا٥ِ باصتدداّ اذتاص  يف تكدٜز قدر٠ األؾزاد (2002ْٛر ايدٜٔ، دَ  ستُد )

 جاَع١ ع  –، ن١ًٝ ايرتب١ٝ رصاي١ دنتٛرا٠ غ  َٓغٛر٠ٚحتدٜد ارتضا٥ط ايضٝهَٛرت١ٜ يًُكٝاظ. 
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