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مطالم الغػرات واألفراد وخاصيظ الالتعير في االختبارات الوطنيظ لضبط 
مػارنوووظ بوووي  النلريوووظ ال الدوووي يظ   -جوووودل التطلووويم فوووي اوووألرد  

 .والنلريظ الحديثظ في الػياس
 

 *الدين عبد اهلل النعيمي د. عز
 
 الملخص

 
معالم الفقرات واألفراد وخاصية الالتغيرر لععرالم الفقررات  رين الة ر رة هدفت الدراسة إلى مقارنة 

ونعاذج الة ر ة الحد ثة في القيراس  ولححقيره هراا ال ردت اسرحبدمت  يانرات ا خحبرار  الكالسيكية
  واسرحبدمت  يانرات طلبرة 7007/7008الوطةي لضبط نوعية الحعلريم فري األردل للعرال الدراسري 

 حسر   عبحثري اللغرة العر يرة واللغرة اينيلي  رة  واسرحبدمت عيةرات فرعيرةالصف الثامن األساسي ل
طالررر  وطالبرررة لكرررل مة رررا  ولعقارنرررة معرررالم األفرررراد  0000مكونرررة مرررن  اليرررةع وعيةرررات ع ررروا ية

والفقرررات وخاصرررية الالتغيررر العقررردر   اسررحبدال ن ر حررري القيرراس الكالسررريكية والحد ثررة فررري القيررراس 
سول. وأظ رت نحا ج الدراسرة العحعلقرة  قردرات األفرراد أنرد توقرد عال رة اسحبدل معامل ا رتباط  ير 

 و ررة وطرد ررة  ررين توز ررت العالمررات البررال فرري الة ر ررة الكالسرريكية وتوز ررت القرردر  فرري نعرراذج ن ر ررة 
اسحيا ة الفقر  األحاد ة والثةا ية والثالثية  وأشارت الةحا ج العحعلقة  ععامالت الصعو ة والحعيير  أنرد 

عال ة تامة  ين معامالت الصعو ة العقدر  وفه الة ر ة الكالسيكية وتلك العقدر  وفه نعوذج  توقد
راش  وعال ة  و ة وطرد ة للةعوذقين الثةا ي والثالثري. وأشرارت الةحرا ج العحعلقرة  ععرامالت الحعيير  

ات رررا العقررردر  أل العال رررة  رررين معرررامالت الحعييررر  العقررردر   اسرررحبدال ن ر رررة القيررراس الحقليد رررة  ون ير 
 اسرررحبدال الةعررروذج الثةرررا ي نوعررراض مرررا  و رررة  والرررعيفة فررري الةعررروذج ثالثررري الععلرررم. وأشرررارت الةحرررا ج 
العحعلقة  باصية الالتغير إلى تعحت معامالت الصعو ة والحعيير   باصرية الالتغيرر فري نرل مرن الة ر رة 

 الكالسيكية ونعاذج ن ر ة اسحيا ة الفقر .
 
 
 
 
 
 .، السعوديةعة ادللك سعودجام، كلية الرتبية*
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ذخؾػيةذالدرادة:ذ-1

حدددديف  ض ن دددوو العردددود اضيبعدددة ادلاودددية تسدددويات جووييدددة ماسدددايعة ض من  يدددات الريدددا  الرتبدددو  
والنفسددي، وقددديي تادددمير ا وابدددايات وادلرددداييل، ورسددداليق يليدد  مفيدالدددا وترنيالدددا.  علددد  الدددينر مدددن رو 

اناشددي اسدداهدام ا وددين الردديو  Classical Test Theory(CTT)النظييددة السيسدديسية ض الريددا  
سدداسه وددلن النظييددة تليد  البيانددات ادلسددامدة من دا   العشديين ض بنددات سلالددا رندواب ا وابددايات الرتبويددة، وي

الاغلق عل  كثري من ادلشسيت السيسومرتية ادلعاصية، رو تناون العديد من ق ايا الريا  ادلن  ية ادل مة. 
ض كثددري مددن الاسبيرددات العمليددة ادلسددا ديفة، مثدد    ا دداوقلددة  اعليوددلن النظييددة ك إىل زلدوديددة وقددد ردذ  لدد

 Computerized Adaptiveإنشدددات بندددول اضسددديلة، وتادددمير رنظمدددة اوابدددايات الاسيدددا ا وسدددبة 

Testing(CAT)لللك قام  ، والسشا عن ييز الفريات، وقيا  النمو، وتشهيص صعوبات ادلاعلمني؛
الريددا  ادلعاصددي   ددود بثيددة مباسددية منددل السددبعينيات مددن الردديو ادلاوددي لاسددويي نظييددة سدديسومرتية علمددات 

معاصية ؽلسن باساهدام ا الاغلق عل  كثري من ولن ادلشسيت ادللّ ة، رقلق علي ا نظيية اسا ابة الفرية 
Item Response Theory(IRT) ،(.5002)عيم 

ن ددا مددن ظلددا ج ماعددددة تسددوياذ كبددرياذ منددل  لددك الوقدد  حدد  وقانددا وقددد تسددويت وددلن النظييددة ومددا انبثددق م
احلاوي، واساندت ولن الاسويات اسداناداذ يييسداذ إىل الارنيدات ادلاردمدة، وبيرليدات احلاسدوب الد  رصدب   

 ماوا ية وي  ماناون الباحثني.
 و يما يلي تعييا بس  من النظيية السيسيسية والنظيية احلديثة ض الريا .

ذالـظروةذالؽالديؽيةذيفذالؼياس:ذ-1-1

سدددديسيت النظييدددددة السيسددددديسية ض الريدددددا   دددددرتة نددددري قادددددرية ض يليددددد  ردوات الريدددددا  ادلهالفدددددة؛  ردددددد 
اسدداهدم  رسددل وددلن النظييددة ض مواقددا اواباييددة مانوعددة تا ددمن بنددات سلالددا رنددواب ا وابددايات النفسددية 

كدددددد  مددددددن رلددددددن ويددددددن ن ا وابددددددايات. وقددددددد بددددددني  والرتبويددددددة، وكددددددللك يليدددددد  البيانددددددات ادلسددددددامدة مددددددن وددددددل
(Allen&Yen,1979 ،مبادئ ولن النظيية ورسس ا ) ،يتآلو ق اال  تا من رلموعة من ا  رتاوات  

(، علمداذ بد و وسد  E( ووسد  الريدا )T(، ودي حاصد   ده العيمدة احلريريدة)Xالعيمة الظاويية) -0
 بالزيادة رو النرااو، والثاب  ض ادلعادلة وو العيمة احلريرية.الريا  ؽلسن رو يسوو 

العيمدددة احلريريدددة   ؽلسدددن معي ا دددا رو قياسددد ا، بددد  نسدددادن علي دددا رو نردددديوا مدددن ودددين العيمدددة  -7
الظاويية. ورنه ؽلسن ترديي العيمة احلريرية من وين الوسد  احلسدال للعيمدات الظاوييدة ادلسدارلة النا دة 

 يق ا واباي عدداذ كبرياذ من ادليات ادلسارلة.من تسب
  يوجد ايتباط بني العيمات احلريرية وروسات الريا  لعدد من ادلف وصني عل  نفل ا وابداي،  -3

ر  إنه لديل مدن ال ديوي  رو تسدوو روسدات الريدا  للمف وصدني  و  العيمدات احلريريدة العاليدة رقد  مدن 
 دنية.تلك للو  العيمات احلريرية ادلا
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ر  لا ا  رتاض دددددددددددددددددد  يوجد ايتباط بني روسات الريا  ض ر  اوابايين لنفل ادلف وص، وؽلسن ذل -4
 يا رق إ ا كاو اضدات عل  ا واباي يا يفي كثرياذ بظيوف الاسبيق.

  إو وسددد  الريدددا  ودددو وسددد  عشدددوايي، وإو اخلسددد  ادلنددداظر ماعلدددق باددددي ا وابددداي، إ  رو اخلسددد -5
 العشوايي وو الل  ػلدد دقة الريا  رو ما يسم  بثبات عيمات ا واباي.

 تفرتض ولن النظيية تساو  تباين روسات الريا  جلميه اض ياد اللين يسبق علي ر ا واباي. -6
( X( عيمااو نظيياداو ندري ميحظادني، رمدا العيمدة الظاوييدة)E( ووس  الريا )Tإو العيمة احلريرية)

الد  ؽلسددن احلادون علي دا، وإو العيمدة احلريريددة ودي ماوسد  العيمدات النا ددة مدن جديات إعددادة   دي  رد  
تسبيق نفل ا واباي عدداذ   هنايي مدن ادلديات ادلسدارلة علد  نفدل ادلف دوص، السدبق الدل  جعل دا قيمدة 

ما   ياماه ا واباي  ( لن تظ ي الريمة احلريرية لديجة امايل الفيد للسمة ادلريسةTنظيية. وولن العيمة)
 (.Allen&Yen,1979بالادي الاام، ر  ما   يرل ا واباي ما بين لرياسه  ر  )

ذجوانبذالؼصورذيفذالـظروةذالؽالديؽيةذيفذالؼياس:ذ-1-1-1

إو اناشدداي النظييددة السيسدديسية ض الريددا  وسدديسيلا ض يليدد  ردوات الريددا   ددرتة نددري  ينظدي ادليبددوو إىل
بعددج جوانددق الراددوي  ي ددا؛   ددي تفددرتض تسدداو  تبدداين روسددات الريددا  جلميدده  ن   ؼلددا  بسدديسة مددن الددزم

اض ياد اللين يسبق علي ر ا واباي، وولا يبدو نري مربون من الناحية العملية،   وسدات الريدا  للعيمدات 
 ض نظددددياذ  حاماليددددة الل ددددوت إىل الاهمددددني -علدددد  اوابدددداي صددددعق رعلدددد  للسلبددددة مددددن  و  الردددددية ادلادنيددددة

(.  Hambleton & Swaminathan, 1985 ,p.3من  و  الرددية ادلاوسدسة رو العاليدة ) –اإلجابات 
كمدددا رو  سدددية يفبدددات ادلرددداييل ض النظييدددة السيسددديسية ض الريدددا  تردددوم علددد  رسدددا  الادددوي ادلاوا يدددة الددد  

اددون علدد  تردددييات يادعق احلاددون علي ددا عمليدداذ،  ددا رتاض تددوا   ظلددا ج نددري ماوا يددة رصدديذ يدد د  إىل احل
 & Allen & Yen, 1979; Hambletonنددري دقيرددة للثبددات وللهسدد  ادلعيدداي  ض الريددا  )

Swaminathan, 1985.) 
( جانبددداذ  ودددي مدددن Hambleton&Swaminathan,1985)كددد  مدددن وددداملاوو وسدددوامنثن  وروددداف

ردات ادلف ددوص علدد  ر   جوانددق الراددوي ذلددلن النظييددة، ووددو رندده   تددو ي قاعدددة تسدداعد علدد  الانبدد  بسيفيددة
 رية من  ريات ا واباي، إ  إو احلاون عل  تردييات  حامالية إجابدة ادلف دوص علد   ردية معيندة إجابدة 

ليدواير  Adaptive or Tailored Testingصد ي ة لده رعليدة كبدرية ض ا وابدايات ادلسيوفدة رو ادلفادلة 
اندق الرادوي ادلاعلردة ببندات بندول اضسديلة، وييدز مساوذذ معيناذ مدن قدديات ادلف وصدني إودا ة إىل بعدج جو 

 اضسيلة رو الفريات،  ومعايية ا واباي رو معادلاه.
إ  رو روددر روجدده الراددوي ض وددلن النظييددة وددو رو واددايص الفردديات ض ر  اوابدداي يبدد  و ردداذ ذلددا نددري 

فرديات ض  لدك مسارلة عن واايص ادلف وصني، وكللك واايص ادلف وصدني ندري مسدارلة عدن عيندة ال
ا واباي. ر  إو ا وابايات ادلبنية و ق رسل ولن النظيية وادلفاوير السيسومرتية ادليتبسة هبا مث  معاميت 
الاددعوبة والامييددز  الددا بدداوايف واددايص ر ددياد العينددة ادلسدداهدمة ض ترددديي وددلن ادلعدداميت، وبددللك 
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زلددودة ج امده شلايفد  للم امده الدل  اسدامدت تابح ا سافادة مدن ودلن ادلعداميت ض بندات ا وابدايات 
 (.5000)  او ، ((Hambleton&Swaminathan,1985,p.2منه العينة  ر  

وكدددللك  دددئو نادددايع اض دددياد علددد  اوابددداي مدددا تعامدددد علددد  وادددايص عيندددة الفرددديات الددد  يشدددام  علي دددا 
ن رلموعة كبرية من الفريات بيث ا واباي. جع  رنه إ ا س بنا عينات من الفريات ادلاباينة ض صعوبا ا م

ترددديل نفدددل الرددددية رو السدددمة  دددئو الدددديجات ادلاوقعدددة ل  دددياد ض ا وابدددايات الددد  تشدددام  كددد  من دددا علددد  
إحدددذ وددلن العينددات سددوف  الددا بدداوايف صددعوبة الفردديات.  ادلوا نددة بددني اض ددياد ض الردددية رو السددمة 

مددددن الفردددديات رو رلموعددددة موا يددددة   انفسددددلدددد  اةموعددددة ادلريسددددة تسددددوو شلسنددددة  ردددد  إ ا ا ددددام  ا وابدددداي ع
 (.5002ذلا)عيم،

ومددده  لدددك  دددئو ادليدددزة اليييسدددة الددد  ؽلسدددن رو توسدددر هبدددا ودددلن النظييدددة ودددي بسددداقا ا وسددد ولة تسبير دددا. 
وللاغلق عل  بعج نواحي الرادوي السدابرة للنظييدة السيسديسية ض الريدا  حداون علمدات الريدا  ادلعاصدي 

لاردم الاسنولوجي ض الاوص  إىل قيي سيسومرتية جديددة تنبثدق من دا ظلدا ج عي د  بنمدا ج ا سافادة من ا
،  اسددداهدام ودددلن النمدددا ج ض يليددد  الفرددديات ؽلّسدددن مدددن Latent Trait Modelsالسددمات السامندددة 

 احلاون عل  
 .Person- freedفرية   تعامد عل  واايص ادلف وصني قير تردييية خلاايص ال -0
 .Item- freedت تعرب عن كفاية ادلف وص   تعامد عل  صعوبة الفرية عيما -7
 ظلا ج لنظيية تو ي اضسا  ليب   ريات ا واباي جساويات الردية ادلهالفة لإل ياد. -3
 ظلا ج  تروم عل  ا رتاوات ؽلسن الد اب عن ا. -4
 (.5000ملياذ )  او ،ظلا ج   تاسلق الاوا   الاايم لارديي الثبات الل  ياعق يريره ع -5

 Modern Testووددلن اخلاددايص ادلينوبددة ؽلسددن احلاددون علي ددا ض إقدداي النظييددة احلديثددة ض الريددا 

Theory ، الدد  يسلددق علي ددا نظييددة اسددا ابة الفرددية Item Response Theory رو نظييددة السددمات ،
 Item Characteristic Curve، رو نظييدة من د  وادايص الفرديةLatent Trait Theoryالسامندة

Theory. 
ذالـظروةذاحلدوٌةذيفذالؼياس:ذ-1-2

وكنددددا  ،إو سدديعة تسددوي النظييددة احلديثدددة ض الريددا  واناشدداي اسدداهدام ا ض الو يدددات ادلا دددة اضمريكيددة
ورسددددرتاليا وإصللددددرتا ونريوددددا مددددن دون العددددا ، وكثددددية اضبدددداث ادلنشددددوية عن ددددا وعددددن النمددددا ج ادلنبثرددددة من ددددا ض 

ادلاهااددة ض الريددا  النفسددي والرتبددو  لدددلي  ي كددد رعليا ددا ض الريددا  النفسددي والرتبددو ، وي كددد الدددوييات 
 (.5000الرون إو ولن النما ج تعد يفوية ض ولا اةان)  او ،

 وتروم نظيية اسا ابة الفرية ض صويلا العامة عل  ريبعة ا رتاوات، وي 
ذ:Unidimensionalityأحادوةذاليعدذذ-1-2-1

 ض ظلا ج النظيية احلديثة ض الريا  وجود قدية وحيدة كامنة تفسي ردات الفيد عل  ا واباي ووي ما تفرت 
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تسم  بالنما ج رحادية البعد، رما النما ج ال  تفرتض وجود ركثي مدن قددية واحددة تسمدن ويات ردات الفديد 
 عل  ا واباي  اسم  النما ج ماعددة اضبعاد.

 :Local Item Independence لؾػؼرةذاالدًؼاللذادلوضعيذ-1-2-2
ينص ولا ا  رتاض رو اسا ابات ادلف وصني اللين لدي ر نفل الردية لفرية ما مسارلة إحاايياذ، ر  
إو اسددا ابة ادلف ددوص علدد   رددية مددا غلددق ر  تدد يفي و  تادد يفي ض اسددا اباه علدد  ر   رددية رودديذ، جعدد  رو 

 إلجابة  رية رويذ.إجابة الفرية   تعسي تلمي ات رو معوقات 
 Item   (ICC) العالقةةةةذالوة وةةةةذدةةةوذالؼةةةدرةذلاقدا ذ ؾةةة ذالػؼةةةرةذذ-1-2-3

Characteristic Curve 
ؽلسدددن وصدددا العيقدددة بدددني يادددي  ادلف دددوص علددد  الفردددية وقديتددده ادلريسدددة با وابددداي مدددن ودددين اقدددرتاو 

  احامددددا ت إجابددددة ، حيددددث ؽلثددد  وددددلا ادلن دددICCتياكمدددي صدددداعد يعددديف باسددددر من ددد  واصددددية الفردددية 
ادلف وصددني ض مسدداويات الردددية ادلهالفددة للفرددية إجابددة صدد ي ة، ولسددوو ادلن دد  تياكميدداذ تادداعدياذ،  ئندده 

 يشري بوووح إىل رو احامان إجابة الفرية إجابة ص ي ة يزداد با دياد قدية ادلف وص.
 :Non-speededness  دمذالدر ةذ-1-2-4

الريدا  رو عامدد  السديعة   يد د  دوياذ ض اإلجابددة عدن الفردديات، ر   يفدرتض ظلدو ج النظييددة احلديثدة ض
إو إوفاي ادلف وص ض اإلجابة عن  ريات ا واباي ييجه إىل اطلفاض قديته وليل إىل ت يفري عام  السيعة 

 ض إجاباه.
لدددك معظدددر ا وابدددايات ادلنشدددوية ض اةدددان النفسدددي والرتبدددو  واةدددان النفسدددي حيكدددي، و سددديما ت وكاندد 

ادلنشدددوية قبددد  عردددد الثمانيدددات تعامدددد اعامددداداذ كبدددرياذ علددد  النظييدددة السيسددديسية ض الريدددا  ض تردددديي معدددا  
الفريات كارديي الاعوبة والامييز ومعام  الثبات، وظ يت كما يريندا بعدد  لدك نظييدات قيدا  روديذ ومدن 

ريا  السيسيسية لرديلا علد  يسدني ر  يوا نظيية اسا ابة الفرية، ومت اعامادوا بدييذ دلعظر رساليق ال
(. وباسددداهدام ودددلن النظييدددة رمسدددن Safrit,Cohen&Costa,1989) الدقدددة والسفددداتة ذلدددلن ا وابدددايات

الاغلق عل  ادلشسيت ال  تعاين من ا النظيية السيسيسية ض الريا ، و سيما تلك ادلاعلرة بئحاداييات 
ييز، ومن وين ولن النظيية يار ترديي معا  الفرية ال    تعامد الفرية ادلامثلة ض معاميت الاعوبة والام

علدددد  واددددايص اةموعددددة الدددد  يسبددددق علي ددددا ا وابدددداي، ووددددو مددددا يسددددم   اصددددية اليتغددددري دلعددددا  الفردددديات 
person- freed وري ددا معددا  الردددية ل  ددياد   تاغددري باغددري الفردديات ادلعسدداة، ووددو مددا يسددم   اصددية ،

 . item- freedا  الردية ل  ياد اليتغري دلع
ذالدراداتذالدادؼة:ذ-ذ2

ذالدراداتذالعردية:ذ-2-1

(، كاو ود  ا ادلراينة بني النظيية السيسيسية والنظيية احلديثة ض مريدا  5000)  او ، وض دياسة
كددزت  رددية و ددق اضسددلوبني، وتي  96للردددية اليياوددية، وقويندد  واددايص  ردديات وددلا ادلريددا  الدد  عددددوا 
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ادلراينددة ض مدددذ ا تفدداي بددني اضسددلوبني ض انارددات الفردديات مددن حيددث ا اددوذ والعدددد، ومدددذ اتفاق مددا ض 
ترددددديي صددددعوبة الفردددديات وكييزوددددا، وكددددللك ض مدددددذ اتفاق مددددا ض تو يدددده الردددددية للمف وصددددني، وض يفبددددات 

قالبداذ وقالبدة مدن قلبدة  6036الرياسات النا ة من ك  رسلوب. وقد قبق ا واباي عل  عينة مسونة مدن 
الاا الااسده اضساسدي، ور دايت النادايع إىل وجدود اتفداي كبدري بدني اضسدلوبني ض تردديي صدعوبة الفرديات 
وكييزودددا. وكدددللك رظ دددي اضسدددلوباو اتفاقددداذ كبدددرياذ ض تو يددده ترددددييات الرددددية للمف وصدددني، ور دددايت النادددايع  

 ردية تسابرد   50 ردية مرابد   99ت السيسديسية كداو كللك رو عدد الفريات ال  اواريت و دق ادل  ديا
 96 رية تسابر  وظلو ج ادلعا  الثييفة من رص   95 رية تسابر  وظلو ج ادلعلماني، و 92وظلو ج ياش، و

. parameters  رية، اضمي الل  ي كد رو عدد الفريات ال  تاسابق مه النمو ج يزداد بزيدادة عددد معادلده
إىل عددددم وجدددود  ددديي    د لدددة إحادددايية بدددني معددداملي يفبدددات ادلريدددا  الندددا ني مدددن  ور دددايت النادددايع ري ددداذ 

ادل  دديات السيسدديسية وظلددو ج ادلعلماددني، ووجددود  دديي دان إحاددايياذ بددني معامدد  يفبددات ادلريددا  الندداتع مددن 
 ادل  يات السيسيسية وظلو جي رحاد  ويفييفي ادلعلمة.

ذالدراداتذاقجـيية:ذ-2-2

 ددداو بدياسدددة الفددديي بدددني النظييدددة السيسددديسية والنظييدددة احلديثدددة ض الريدددا ،    ددداي  قدددام بعدددج البددداحثني
(Fan,1998 ب نه نظياذ  وايف النظيية احلديثة عن النظييدة السيسديسية ض الريدا  مدن ) حيدث رساسد ا

ت معدا  وي رو ناوقه رو يسوو ونال اواي ات ما بني النظديياني  يمدا ياعلدق باردديياالنظي ،  ئنه من البد
(، الدد  كدداو نيودد ا ادلراينددة بددني النظييددة السيسدديسية Troy,2004)سددايع الفردديات واض ددياد.  فددي دياسددة 

والنظييدددة احلديثدددة مدددن حيدددث معدددا  الفريات)الادددعوبة والامييدددز(، وقدددديات اض دددياد، وواصدددية اليتغدددري دلعدددا  
ة رعسد  نادايع ماشداهبة إىل حدد كبدري  يمدا الفريات، رظ يت الناايع رو كلاا النظيياني السيسديسية واحلديثد

ياعلدددق بارددددييات قدددديات اض دددياد وصدددعوبة الفرددديات وكييزودددا. ورظ ددديت النادددايع كدددللك وجدددود انسددد ام كبدددري 
( ر دايت النادايع إىل وجدود Stage,2003بين ما  يما ياعلدق  اصدية اليتغدري دلعدا  الفرديات. وض دياسدة )

لسيسدديسية واحلديثددة  يمددا ياعلددق باردددييات معددا  الفرددية وقددديات اض ددياد انسدد ام كبددري بددني نظدديي  الريددا  ا
 وواصية اليتغري.
( إىل مراينددة Adedoyin,Nenty&Chilsa,2003) كد  مددن ردويدن ونينسددي وكيلسدا  وودد   دياسددة

ت واصددية اليتغددري ض معددا  صددعوبة الفردديات بددني النظييددة السيسدديسية والنظييددة احلديثددة ض الريددا ، ور دداي 
النادددايع رو معدددا  صدددعوبة الفرددديات كانددد  تاماددده  اصدددية اليتغدددري ض كددد  مدددن نظددديي  الريدددا  السيسددديسية 
واحلديثدددة، وي  ددد  الدياسدددة مدددا يشددداب عدددن النظييدددة السيسددديسية ض الريدددا  ب هندددا   تعسدددي معدددا  للفرددديات 

رو ونددال اتفاقدداذ ( رظ دديت الناددايع Stage,1998b)سددايع ما دديية مددن واددايص ادلف وصددني. وض دياسددة 
بددني نظدديي  الريددا  السيسدديسية واحلديثددة  يمددا ياعلددق جعددا  الفردديات، حيددث كاندد  العيقددة بددني معدداميت 
الاددعوبة ادلردددية باسددداهدام نظييددة الريدددا  السيسدديسية ونظريالددا ادلرددددية باسدداهدام نظييدددة الريددا  احلديثدددة 
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( رنددددددده Stage,1998b)ياسدددددددة سددددددايع د، ور ددددددايت 0.32، ودلعددددددداميت الامييددددددز يسددددددداو 0.69يسدددددداو  
 باساهدام العينات السبرية نسبياذ، ساسوو الناايع لسلاا 

 النظيياني ماشاهبه إىل حد كبري. 
ذالدرادة:ذأهدافذ-3

تعددد مشددسلة عدددم ووددوح الفدديوي ض ناددايع يلددييت كدد  مددن النظييددة السيسدديسية والنظييددة احلديثددة ض 
سيت الد  تشدغ  بدان ادل امدني ببندات ا وابدايات وادلرداييل النفسدية الريا  من الناحيدة ا مربيريدة مدن ادلشد

والرتبويدددة، وتعدددد ادلسدددونات ض تفسدددري اتفددداي سدددلول ر  مدددن النظددديياني رو اواي ددده ندددري واوددد ة ض بعدددج 
 النواحي. 

 وتسمددن رعليددة الدياسددة احلاليددة ض زلاولددة اإلجابددة عددن اضسدديلة ادلاعلرددة بئمسانيددة وجددود  دديوي جووييددة ض
واددايص الفردديات واض ددياد وديجددة كادده الفردديات  اصددية اليتغددري بددني كدد  مددن نظييددة الريددا  السيسدديسية 
واحلديثددة، و لددك ضو ظ ددوي النظييددة احلديثددة جددات ناي ددة زلاولددة العلمددات معاجلددة جوانددق الراددوي ض النظييددة 

ا  ر  تفدددوي علدد  النظييدددة السيسدديسية.  السدد ان الدددل  يسدديح نفسدده، وددد  تبددد  النظييدددة احلديثددة ض الريدد
السيسيسية من حيث دقة الاردييات دلعا  الفريات واض ياد، ومن حيث كاع ا  اصية اليتغري؟ ولع  قلة 
الدياسددات ا ليددة والعيبيددة ض رلددان ادلراينددة بين ما)بسددق علددر الباحددث( سددي ع  مددن اضعليددة جسدداو الريددام 

يجا يسوو ذلا دوي  -إ ا رولت ض احلسباو من قب  ادلاهااني -ةهبلن ا اولة، كما رو ناايع ولن الدياس
م ر ض اإلس ام ض إ الدة بعدج الغمدوض الدل  يعدرت  السدلول الا ديي  لسلادا النظديياني، وكدللك مسداعدة 
ادل امدني ض و اية الرتبيددة والاعلددير اضيدنيدة علدد  تسددويي ا وابدايات الوقنيددة ل ددب  نوعيدة الاعلددير، مددن حيددث 

 لاردييات دلعادله السيسومرتية وديجة كاع ا بالثبات ادلسامد من عينات سلالفة.دقة ا
 وتيكز الدياسة ض رلمل ا عل  نيوني م مني، علا 

 مراينة معا  الفريات واض ياد بني النظيية السيسيسية والنظيية احلديثة ض الريا . -
لفدددة لسددد  مدددن النظييدددة السيسددديسية والنظييدددة مراينددة واصدددية اليتغدددري دلعدددا  الفرددديات عندددد عينددات سلا -

 احلديثة ض الريا .
ذ:أدىؾةذالدرادةذ-4

 ياون الدياسة احلالية اإلجابة عن اضسيلة اآلتية 
 و  ونال اوايف ض ترديي معا  قديات اض ياد بني نظيي  الريا  السيسيسية واحلديثة؟ -0
 ات بني نظيي  الريا  السيسيسية واحلديثة؟و  ونال اوايف ض ترديي معا  صعوبة الفري  -7
 و  ونال اوايف ض ترديي معا  كييز الفريات بني نظيي  الريا  السيسيسية واحلديثة؟ -3
و  ونال اوايف ض واصية اليتغري دلعاميت صعوبة الفرديات بدني نظديي  الريدا  السيسديسية  -4

 واحلديثة؟.
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يتغددري دلعدداميت كييددز الفردديات بددني نظدديي  الريددا  السيسدديسية ودد  ونددال اوددايف ض واصددية ال -5
 واحلديثة؟.
ذالًعروػاتذاإلجرائية:ذ-5

اوابداي تعددن و اية الرتبيدة والاعلدير  :االخًيارذالوطينذلضةي ذنو يةةذالًعؾةي ذيفذاقردنذذذذ-5-1
الرتاكميدددة لعددددد مدددن )مديييدددة ا وابدددايات( لريدددا  مددددذ امدددايل قلبدددة الفيدددة ادلسدددا د ة ادل دددايات اضساسدددية 

 ادلباحث الدياسية.
ويعدرب عن دا بالنظييدة السيسديسية مدن ودين رلمدوب اإلجابدات الاد ي ة  :قدرةذادلػحةو ذذ-5-2

علددد  ا وابددداي، وبالنظييدددة احلديثدددة تعددديف الرددددية ب هندددا ردات ادلف دددوص علددد  رلموعدددة مدددن  رددديات ا وابددداي، 
  ا وابدداي باسدداهدام قدديي الارددديي ادلهالفددة مثدد  وؽلسددن ترددديي قدددية ادلف ددوص بنددات علدد  اسددا اباته علدد

 قييرة اضيج ية العظم . 
تعدديف ض إقدداي النظييددة السيسدديسية ب هنددا النسددبة ادليويددة مددن السلبددة الددلين  صةةعودةذالػؼةةرة:ذ-5-3

 ، وتعيف ض إقاي النظيية احلديثة ب هنا تلك النرسة(p)رجابوا عن الفرية إجابة ص ي ة، وييمز إلي ا باليمز
، %20عن  ردية مدا إجابدة صد ي ة تسداو  عل  ماا  الردية ال  يسوو عندوا احامان إجابة ادلف وص 

 .(b)وييمز إذليا باليمز
تعديف ض إقداي النظييدة السيسديسية ب هندا مددذ  اعليدة  ردية مدا ض الافييدق  معاملذالًؿيية::ذذ-5-4

وتعدديف ض إقداي النظييدة احلديثددة جردداي  دددة  ، بدني السلبدة  و  الردددية العاليدة والسلبدة  و  الردددية ادلادنيدة
 (.aاضلداي ادلن   عند النرسة ال  يسوو  ي ا قدية ادلف وص تساو  صعوبة الفرية، وييمز إلي ا باليمز)

تردديي معدا  الفردية   تعامدد علد  وادايص اةموعدة الد  يسبدق علي دا  خاصيةذالالةغة :ذذ-5-5
، وري داذ معدا  الرددية ل  دياد   person- freedيتغري دلعا  الفرديات ا واباي، ووو ما يسم   اصية ال

 . item- freedتاغري باغري الفريات ادلعساة، ووو ما يسم   اصية اليتغري دلعا  الردية ل  ياد 
ذحدلدذالدرادة:ذ-6

عيدة الاعلدير ض اقاايت الدياسة عل  قلبة الاا الثامن اضساسي ادلاردمني ليواباي الوقين ل دب  نو 
 اضيدو، وعل  مب ثي اللغة العيبية واللغة اإلصلليزية.

ذالطروؼةذلاإلجرا ات:ذ-7

ذمصدرذالييانات:ذ-7-1

تردددوم و اية الرتبيدددة والاعلدددير اضيدنيدددة شلثلدددة بدددئداية ا ما اندددات وا وابدددايات سدددنوياذ بئعدددداد اوابددداي وقدددين 
قيدددا  مددددذ امدددايل السلبدددة م دددايات الددداعلر  )جدددودة( الاعلدددير، و لدددك مدددن ودددين ي ددددف إىل ودددب  نوعيدددة
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اضساسدددية ادلاوقددده يرر دددا لددددي ر، كمدددا ي ددددف إىل يديدددد جواندددق الردددوة  ض ردات السلبدددة، ويديدددد جواندددق 
 ال عا لدي ر هبدف ووه احللون ادلناسبة دلعاجلا ا.

واعامدداد اضسددل وإعددداد وددلا ا وابدداي يددار بسييرددة يياعدد   ي ددا اخلسددوات العلميددة ض بنددات ا وابددايات، 
سدددداة مباحددددث ض يفدددديث روياي  5003/5004اإلحاددددايية ض اوايدددداي  رياتدددده، وقددددد تندددداون ا وابدددداي عددددام 

اواباييددددة لسدددد  مددددن الاددددا الثددددامن والعا ددددي اضساسدددديني، ووددددلن اضوياي وددددي  اضوىل)اللغددددة العيبيددددة واللغددددة 
 مية وا جاماعيات(.اإلصلليزية(، والثانية)اليياويات والعلوم(، والثالثة)الرتبية اإلسي

 ردددية مدددن ندددوب ا وايددداي مدددن ماعددددد ب يبعدددة بدددداي  لسددد   ردددية، وقدددد قبدددق  90وياسدددوو كددد  اوابددداي مدددن 
ا وابدداي الددوقين ل دددب  نوعيددة الاعلدددير ض اضيدو علدد   يددده قلبددة الادددا الثددامن، ض حدددني اواددريت عيندددة 

  ي اضساسي.من ادلداي  ال  ت ر الاا العا %60عشوايية قبرية شلثلة م لفة من 
ذ يـةذالدرادة:ذ-7-2

)الويقدة اضوىل(،  اساهدم  بيانات قلبة الادا الثدامن اضساسدي دلب ثدي اللغدة العيبيدة واللغدة اإلصلليزيدة
قدددديب وقالبددددات، ومت تشددددسي  نددددوعني مددددن العينددددات،  94404قبردددد  علدددد  عينددددة كبددددرية نسددددبياذ قوام ددددا 
 ( اآليت 6دون )اجلسن تووي  ا كما ض لس  من ا، وؽل 6000واساهدم  عينات  يعية مسونة من 

 (0يدول)ال
 توز ت أفراد عيةة الدراسة  حس  نوع العيةة العسحو ة والعبحث

 ادلب ث العينة ادلس وبة نوب العينة
 اةموب اللغة اإلصلليزية اللغة العيبية

 5000 6000 6000  عشوايية
 5000 6000 6000  كوي اجلنل

 5000 6000 6000 إناث
 3000 9000 9000  اةموب

ذاقداليبذاإلحصائيةذادلدًخدمةذيفذحتؾيلذالييانات:ذ-7-3

 مقارنة معالم األفراد لكل من ن ر حي القياس الكالسيكية والحد ثة في القياس: -0
دلراينة معدا  اض دياد ادلرددية باسداهدام نظديي  الريدا  السيسديسية واحلديثدة ض الريدا  اسداهدم معامد  

( باسددداهدام الربندددامع thetaتبددداط بريسدددوو، واسددداهيج  معدددا  اض دددياد ض النظييدددة احلديثدددة ض الريدددا )ا ي 
BILOG-MG و لدددك لسددد  مدددن النمدددو ج رحددداد  ويفندددايي ويفييفدددي ادلعلدددر، واسددداهيج  معدددا  قدددديات ،

سدددب  . وقدددد حSPSSاض ددياد ض النظييدددة السيسدديسية ) العيمدددة اخلدددام علدد  ا وابددداي( باسددداهدام بينددامع 
معاميت ا يتباط بني العيمات اخلام ل  ياد باساهدام نظيية الريدا  السيسديسية وبدني ترددييات قدديات 

 ( باساهدام نظيية الريا  احلديثة لس  من النمو ج اضحاد  والثنايي والثييفي ادلعلر.theta) اض ياد
  ثة في القياس:مقارنة معالم الفقرات لكل من ن ر حي القياس الكالسيكية والحد -7

 دلراينة معا  الفريات ادلردية باساهدام نظيي  الريا  السيسيسية واحلديثة ض الريا  اساهدم معام  
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، BILOG-MGايتباط بريسوو، قدديت معدا  الفرديات ض النظييدة احلديثدة ض الريدا  باسداهدام الربندامع 
و لك لس  من النمدو ج اضحداد  والثندايي والثييفدي ادلعلدر، وتردديي معدا  الفرديات ض النظييدة السيسديسية 

، وحسددق معامددد  ا يتبددداط بدددني معدداميت الادددعوبة والامييدددز ادلرددددية SPSSض الريددا  باسددداهدام بيندددامع 
ة الريدددا  احلديثدددة لسددد  مدددن باسددداهدام نظييدددة الريدددا  السيسددديسية وبدددني نظريالدددا ادلرددددية باسددداهدام نظييددد

 النمو ج رحاد  ويفنايي ويفييفي ادلعلر.
 مقارنة خاصية الالتغير لكل من ن ر حي القياس الكالسيكية والحد ثة في القياس: -3

دلراينة واصية اليتغري لس  من نظيي  الريا  السيسيسية واحلديثة ض الريا ، وحسق معام  ايتباط 
دلردية)الاددعوبة والامييدددز( بددني عينادددني سلالفاددني مدددن اض ددياد، و لدددك لسدد  مدددن بريسددوو بدددني معددا  الفرددديات ا

 نظيي  الريا  السيسيسية واحلديثة، و لك بسق نوب العينات ادلس وبة.
ذالـًائج:ذ-8

ذالـًائجذادلًعؾؼةذدالدؤالذاقلل:ذ-8-1

يات ادلف وصددني و ردداذ لإلجابددة عددن السدد ان اضون حسددب  اضوسدداط احلسددابية وا ضليا ددات ادلعياييددة لرددد
 6( ا يت  5للنظيية السيسيسية وظلا ج النظيية احلديثة ض الريا ، وادلوو ة ض جدون)

 (*7يدول)ال
 األوساط الحسا ية وا نحرافات الععيار ة لقدرات األفراد وفه الة ر ة الكالسيكية ونعاذج الة ر ة الحد ثة في

 لي  ةالقياس لعبحثي اللغة العر ية واللغة ايني

 النمو ج ادلب ث العينة ادلس وبة نوب العينة
 الثييفي الثنايي اضحاد  السيسيسي

 64.563 لغة عيبية  عشوايية
(69602) 

-0.054 
(6.059) 

02056 
(62696) 

-02026 
(62653) 

 612300 لغة إصلليزية  
(32445) 

-02066 
(62055) 

-02065 
(62015) 

-02026 
(62635) 

  كوي اجلنل
 

 622445 ة عيبيةلغ
(32096) 

-02063 
(62604) 

-02059 
(62035) 

-02003 
(62651) 

 652655 لغة إصلليزية
(32540) 

-02050 
(62665) 

-02063 
(02665) 

-02064 
(62694) 

 652565 لغة عيبية إناث
(22600) 

02095 
(62695) 

02096 
(62606) 

-02019 
(62599) 

 632162 لغة إصلليزية 
(32394) 

02063 
(62692) 

02063 
(62604) 

-02063 
(62652) 

 *ا ضليا ات ادلعيايية داو  ا قوا 



 ات واألفراد وخاصية الالتغير في االختبارات الوطنية لضبط جودة التعليم في األردن .................د. النعيميمعالم الفقر 
 
 

 646 

 652655ح بني سيسية كان  العيمات اخلام تياو (، رنه  يما ؼلص النظيية السي5ييحظ من جدون)
 رمدا ،ض مب ث اللغة العيبية عند اإلنداث 652565ض مب ث اللغة اإلصلليزية عند العينات العشوايية وبني 

ض مب ددث اللغددة العيبيددة عنددد العينددات العشددوايية  02054-النمددو ج اضحدداد   ياوحدد  قددديات اض ددياد بددني 
ض مب ددث  02059-ض مب ددث اللغددة العيبيددة عنددد اإلندداث، وللنمددو ج الثنددايي ياوحدد  بددني  02095وبددني 

ج الثييفدي ياوحد  بدني ض مب ث اللغة العيبية عن اإلناث، وللنمدو   02096اللغة العيبية عند اللكوي وبني 
 ض مب ث اللغة العيبية عند اللكوي.  02003-ض مب ث اللغة اإلصلليزية عند اللكوي وبني  02064-

وللوقددوف علدد  العيقددة لردددديات اض ددياد بددني النظددديياني حسددق معامدد  ايتبددداط بريسددوو للعيمددات اخلدددام 
ية ادلرددددية باسددداهدام ظلدددا ج نظييدددة باسددداهدام نظييدددة الريدددا  السيسددديسية مدددن ج دددة، وبدددني ترددددييات الردددد

 ( اآليت 9اسا ابة الفرية من ج ة رويذ، وادلوو ة ض جدون )
 (3يدول )ال

 معامالت ا رتباط لقدرات العفحوصين  ين الة ر ة الكالسيكية ونعاذج الة ر ة الحد ثة في القياس

العينة  نوب العينة
 النمو ج ادلب ث ادلس وبة

 يفيالثي الثنايي اضحاد 
 عشوايية

 
 *0266 *0263 *0265 لغة عيبية 

 *0266 *0263 *0266 لغة إصلليزية
 

 اجلنل
 *0262 *0264 *0265 لغة عيبية  كوي

 *0266 *0265 *0265 لغة إصلليزية
 *0264 *0263 *0264 لغة عيبية إناث

 *0262 *0262 *0266 لغة إصلليزية
 0202* دالة عند مساوذ 

( رو معدددددداميت ا يتبدددددداط بددددددني الددددددديجات اخلددددددام باسدددددداهدام نظييددددددة الريددددددا  9) ييحددددددظ مددددددن جدددددددون
السيسددديسية وبدددني ترددددييات الرددددية ادلرددددية باسددداهدام ظلدددا ج نظييدددة ا سدددا ابة للفردددية اضحددداد  والثندددايي 

اط والثييفددي كاندد  ميتفعددة، وض كددي ادلب ثددني اللغددة العيبيددة واللغددة اإلصلليزيددة، وكاندد   يدده معدداميت ا يتبدد
 0263، وللنمدددو ج الثندددايي بدددني 0266و  0264، وقدددد ياوحددد  للنمدددو ج اضحددداد  بدددني 0260رعلددد  مدددن 

، شلدددا ؽلسدددن رو يعدددين رو قدددديات اض دددياد و رددداذ للنظددديياني 0264و  0266، وللنمدددو ج الثييفدددي بدددني 0265و
 تعسي ناايع ماشاهبة إىل حد كبري.

ذالـًائجذادلًعؾؼةذدالدؤالذالٌاني:ذ-8-2

ن السددد ان الثددداين حسدددب  اضوسددداط احلسدددابية وا ضليا دددات ادلعياييدددة دلعددداميت الادددعوبة و رددداذ لإلجابدددة عددد
 ( ا يت  1للنظيية السيسيسية وظلا ج النظيية احلديثة ض الريا ، وادلوو ة ض جدون)
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 (*4يدول)ال
عاذج الة ر ة الحد ثة في األوساط الحسا ية وا نحرافات الععيار ة لععامالت الصعو ة وفه الة ر ة الكالسيكية ون 

 القياس لعبحثي اللغة العر ية واللغة اينيلي  ة

العينة  نوب العينة
 النمو ج ادلب ث ادلس وبة

 الثييفي الثنايي اضحاد  السيسيسي
 0225 لغة عيبية  عشوايية

(0261) 
-0295 
(0232) 

-0293 
(0230) 

0292 
(0220) 

 0215 لغة إصلليزية  
(0266) 

0209 
(0226) 

0262 
(0235) 

0239 
(0221) 

  كوي اجلنل
 

 0229 لغة عيبية
(0269) 

-0262 
(0226) 

-0265 
(0223) 

0225 
(0213) 

 0219 لغة إصلليزية
(0260) 

0255 
(0219) 

0213 
(0243) 

0245 
(0212) 

 0226 لغة عيبية إناث
(0265) 

-0223 
(0232) 

-0221 
(0225) 

0259 
(0231) 

 0221 لغة إصلليزية 
(0261) 

-0252 
(0236) 

-0269 
(0233) 

0295 
(0230) 

 *ا ضليا ات ادلعيايية داو  اضقوا 
( رندده معدداميت الاددعوبة ادلردددية و ددق النظييددة السيسدديسية ض الريددا ، كاندد  1رو ييحددظ مددن جدددون)

ورو  ،دلب دث اللغدة العيبيدة عندد اإلنداث 0226دلب دث اللغدة اإلصلليزيدة عندد الدلكوي وبدني  0219ترتواح بني 
دلب ددث اللغددة  0255دلب ددث اللغددة العيبيددة عنددد اإلندداث وبددني  0223-النمددو ج اضحدداد  كاندد  تددياوح بددني 

دلب ث  0213دلب ث اللغة العيبية عند اإلناث وبني  0221-اإلصلليزية عند اللكوي، وللنمو ج الثنايي بني 
 0245غددة العيبيددة عنددد اإلندداث وبددني دلب ددث الل 0259اللغددة اإلصلليزيددة عنددد الددلكوي، وللنمددو ج الثييفددي بددني 

  ،دلب ث اللغة اإلصلليزية عند اللكوي
 وللوقوف عل  العيقة دلعاميت الاعوبة بني النظيياني حسق معام  ايتباط بريسوو لاردييات 

معاميت الاعوبة ادلردية باساهدام نظيية الريا  السيسيسية من ج ة، وبني تردييات معاميت الاعوبة 
 ( اآليت 2اساهدام ظلا ج نظيية اسا ابة الفرية من ج ة رويذ، وادلوو ة ض جدون )ادلردية ب
 معامالت ا رتباط لععامالت الصعو ة للفقرات  ين الة ر ة الكالسيكية والة ر ة الحد ثة في القياس ( *5يدول )ال

العينة  نوب العينة
 النمو ج ادلب ث ادلس وبة

 الثييفي الثنايي اضحاد 
 **0262- **0264- **6200- لغة عيبية  ييةعشوا

 **0269- **0262- **6200- لغة إصلليزية 
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 **0256- **0266- **6200- لغة عيبية  كوي 
 **0264- **0262- **6200- لغة إصلليزية اجلنل

 **0262- **0264- **6200- لغة عيبية إناث
 **0261- **0265- **6200- لغة إصلليزية 

 ،لسالبة ض معاميت ا يتباط جاتت ناي ة ادلنسق ادلعسو  ض معاميت الاعوبة السيسيسية* الرير ا
 0202** دالة عند مساوذ 

)ظلو ج ياش(، كان  العيقة بني معاميت الاعوبة  ( رو النمو ج رحاد  ادلعلر2ييحظ من جدون )
ساهدام ولا النمو ج تامة عند كي ادلب ثني ادلردية باساهدام نظيية الريا  السيسيسية ونظريالا ادلردية با

وض  يددده العينددددات ادلسدددد وبة، ورو النمددددو ج يفنددددايي ادلعلددددر كانددد  العيقددددة عاليددددة، وكاندددد   يدددده معدددداميت 
ض كددي ادلب ثدني وض  يدده العيندات ادلسدد وبة، وياوحد  معدداميت ا يتبداط بددني  0260ا يتبداط رعلدد  مدن 

ييفددي ادلعلدددر كاندد  العيقددة ري ددداذ عاليددة، وكانددد   يدده معددداميت ، و يمددا ؼلددص النمدددو ج يف0266و 0265
، 0256، ما عدا مب ث اللغة العيبية عند اللكوي، حيدث كاند  العيقدة تسداو  0260ا يتباط رعل  من 

، ومدا  ددي اإل داية إليده رو  يده معداميت ا يتبداط  ،0264و 0256وقد ياوح  معاميت ا يتباط بدني 
عود إىل ادلنسق ادلعسو  ض معاميت الاعوبة السيسديسية، إ  إنده كلمدا كاند  قيمدة كان  سالبة، وولا ي

معام  الاعوبة كبرية كان  الفرية ركثي س ولة، ض حني رنه ض النظيية احلديثة ض الريا  كلما كان  قيمة 
 ،معام  الاعوبة كبرية كان  الفرية ركثي صعوبة

ذالـًائجذادلًعؾؼةذدالدؤالذالٌالث:ذ-8-3

لإلجابدددة عدددن السددد ان الثالدددث حسدددب  اضوسددداط احلسدددابية وا ضليا دددات ادلعياييدددة دلعددداميت الامييدددز و رددداذ 
 ( اآليت  3للنظيية السيسيسية وظلا ج النظيية احلديثة ض الريا ، وادلوو ة ض جدون)

ة الكالسيكية ونعاذج الة ر ة األوساط الحسا ية وا نحرافات الععيار ة لععامالت الحعيي  وفه الة ر  (*6يدول)ال
 الحد ثة في القياس لعبحثي اللغة العر ية واللغة ا نيلي  ة

 النمو ج ادلب ث العينة ادلس وبة نوب العينة
 الثييفي الثنايي ا حاد  السيسيسي

 0292 لغة عيبية  عشوايية
(0204) 

- 0241 
(0255) 

6255 
(0252) 

 0210 لغة إصلليزية  
(0206) 

- 0255 
(0262) 

6256 
(0226) 

  كوي اجلنل
 

 0292 لغة عيبية
(0205) 

- 0234 
(0256) 

6243 
(0246) 

 0216 لغة إصلليزية
(0260) 

- 0234 
(0253) 

5201 
(0226) 

 0293 لغة عيبية إناث
(0204) 

- 0245 
(0253) 

6211 
(0236) 
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 0210 لغة إصلليزية 
(0206) 

- 0254 
(0291) 

6259 
(0223) 

 ،ت ادلعيايية داو  اضقوا *ا ضليا ا
 (، رو معاميت الامييز ادلردية و ق النظيية السيسيسية ض الريا  كان  تيواح 3ييحظ من جدون)

دلب دث اللغدة اإلصلليزيدة  0216دلب ث اللغة العيبيدة عندد كد  مدن العيندة العشدوايية والدلكوي وبدني  0292بني 
دلب ثي اللغة العيبية واللغة اإلصلليزية عندد الدلكوي  0234بني وض لنمو ج الثنايي  كان  تياوح  ،عند اللكوي

دلب ث اللغة  6211دلب ث اللغة اإلصلليزية عند اإلناث، وض النمو ج الثييفي كان  تياوح بني  0254وبني 
 .دلب ث اللغة اإلصلليزية عند اللكوي 5201العيبية عند اإلناث وبني 

بددددني النظدددديياني، حسددددق معامدددد  ايتبدددداط بريسددددوو لاردددددييات  وللوقددددوف علدددد  العيقددددة دلعدددداميت الامييددددز
معاميت الامييز ادلردية باسداهدام نظييدة الريدا  السيسديسية مدن ج دة، وبدني ترددييات معداميت الامييدز 

 ( اآليت 4ادلردية باساهدام ظلا ج نظيية اسا ابة الفرية من ج ة رويذ، وادلوو ة ض جدون )
 (7يدول )ال

 لععامالت الحعيي  للفقرات  ين الة ر ة الكالسيكية والة ر ة الحد ثة في القياسمعامالت ا رتباط 

العينة  نوب العينة
 النمو ج ادلب ث ادلس وبة

 الثييفي الثنايي اضحاد *
 0266 **0246 - لغة عيبية  عشوايية

 0256 **0243 - لغة إصلليزية
 0255 **0254 - لغة عيبية  كوي 

 0295 **0252 - ليزيةلغة إصل اجلنل
 **0210 **0242 - لغة عيبية إناث

 **0211 **0243 - لغة إصلليزية
 ،* معاميت الامييز ض النمو ج اللوجس  رحاد  ادلعلر يفاباة

 0202**دالة عند مساوذ 
م ( رو النمو ج يفنايي ادلعلر كان  العيقة بني معاميت الامييز ادلرددية باسداهدا4ييحظ من جدون )

، ولسدن   تاد  ودلن 0240نظيية الريا  السيسيسية ونظريالا ادلردية باساهدام ولا النمو ج رعلد  مدن 
، علدد  النردديج 0254و  0242ض  يدده احلددا ت، إ  ياوحدد  معدداميت ا يتبدداط بددني  0260العيقددة إىل 

، و يمدا ؼلدص 0260مدن من عيقة معاميت الردية والاعوبة بدني كلادا النظديياني، إ  كاند   يع دا رعلد  
النمددو ج يفييفددي ادلعلددر كاندد  العيقددة بددني معدداميت الامييددز ادلردددية باسدداهدام نظييددة الريددا  السيسدديسية 
ونظريالددا ادلردددية باسدداهدام وددلا النمددو ج وددعيفة، و لددك عنددد كددي ادلب ثددني وض  يدده العينددات ادلسدد وبة، 

 ،0211و 0266وياوح  معاميت ا يتباط بني 
ذـًائجذادلًعؾؼةذدالدؤالذالرادع:الذ-8-4

 لإلجابة عن الس ان اليابه، حسق معام  ا يتباط لاردييات معاميت الاعوبة عند عينات سلالفة من 
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قالق وقالبة لس   6000عينات حسق اجلنل(،  ات ح وم ماساوية قوام ا  اض ياد )عينات عشوايية،
الريددا  السيسدديسية وظلددا ج نظييددة اسددا ابة  عينددة، وقددد سدد ب  بسييرددة عشددوايية، و لددك لسدد  مددن نظييددة

 ( اآليت 5الفرية، وادلوو ة ض جدون )
 (8يدول )ال

معامالت ا رتباط لععامالت الصعو ة للفقرات  للعيعوعات العبحلفة لكل من الة ر ة الكالسيكية ونعاذج الة ر ة 
 الحد ثة في القياس

معام  الاعوبة  ادلب ث نوب العينة
 السيسيسي

 جالنمو  
 الثييفي الثنايي اضحاد 

 *0266 *0265 *0266 *0266 لغة عيبية عينااو عشواييااو
 *0266 *0266 *0266 *0266 لغة إصلليزية

 *0264 *0262 *0263 *0262 لغة عيبية اإلناث –اللكوي 
 *0262 *0262 *0263 *0262 لغة إصلليزية

 0202*دالة عند مساوذ 
رو معددداميت الادددعوبة ادلرددددية باسددداهدام نظييدددة الريدددا  السيسددديسية   ( رعدددين5ييحدددظ مدددن جددددون )

كان  معاميت ا يتباط دلعاميت الاعوبة بني العينات ادلهالفة ولسي ادلب ثني ميتفعة، إ  ياوح  ودلن 
ة إىل روددديذ مدددا دامددد  ؛ شلدددا يعدددين رو معددداميت الادددعوبة   تاغدددري مدددن عينددد0266و 0262ادلعددداميت بدددني 
وشلثلدددة لددده كثدددييذ إحادددايياذ جيدددداذ، ر  إهندددا تاماددده  اصدددية اليتغدددري ودددمن ودددلن نفسددده ةامددده ا مسدددامدة مدددن

و يمدددا ؼلدددص ظلدددا ج نظييدددة اسدددا ابة الفردددية )اضحددداد ، الثندددايي، الثييفدددي( نيحدددظ رو معددداميت  ،الشددديوط
  ودلن ادلعداميت ا يتباط دلعاميت الاعوبة بني العينات ادلهالفة ولسي ادلب ثني كان  ميتفعة، إ  ياوح

ض النمدو جني الثندايي والثييفدي؛ شلدا يعدين  0266و 0262ض النمو ج اضحاد ، وبني  0266و 0263بني 
وييحدددظ رو واصدددية اليتغدددري  ،كاددده معددداميت الادددعوبة  اصدددية اليتغدددري ض ظلدددا ج نظييدددة اسدددا ابة الفردددية

الفدددة، و لدددك عندددد ا ناردددان مدددن العيندددات دلعددداميت الادددعوبة تانددداقص بزيدددادة ا ودددايف بدددني العيندددات ادله
العشوايية إىل عينات اللكوي واإلناث ال  تعد ركثي اواي اذ، ويبدو واود اذ رو كلادا النظديياني تعسدي نادايع 

    ،ماشاهبة  يما ؼلص واصية اليتغري دلعاميت الاعوبة
ذالـًائجذادلًعؾؼةذدالدؤالذاخلامس:ذ-8-5

معامدد  ايتبدداط بريسددوو لاردددييات معدداميت الامييددز عنددد عينددات  لإلجابددة عددن السدد ان اخلددامل، حسددق
سلالفة من اض ياد، و لك لس  من نظييدة الريدا  السيسديسية وظلدا ج نظييدة اسدا ابة الفردية، وادلوود ة ض 

 ( اآليت 6جدون )
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  (9يدول )ال
 معامالت ا رتباط لععامالت الحعيي  للفقرات  للعيعوعات العبحلفة

معام  الامييز  ب ثادل نوب العينة
 السيسيسي

 النمو ج
 الثييفي الثنايي اضحاد *

 **0254 **0269 - **0266 لغة عيبية عينااو عشواييااو
 **0246 **0264 - **0261 لغة إصلليزية

 **0256 **0262 - **0255 لغة عيبية اإلناث –اللكوي 
 **0249 **0253 - **0252 لغة إصلليزية

 ،مييز ض النمو ج اللوجس  رحاد  ادلعلر يفاباة* معاميت الا
 0202**دالة عند مساوذ 

( رو معددداميت الامييدددز ادلرددددية باسددداهدام نظييدددة الريدددا  السيسددديسية كانددد  6ييحدددظ مدددن جددددون )
معدددداميت ا يتبدددداط دلعدددداميت الامييددددز بددددني العينددددات ادلهالفددددة ولسددددي ادلب ثددددني ميتفعددددة، إ  ياوحدددد  وددددلن 

؛ شلدددا يعدددين رو معددداميت الامييدددز   تاغدددري مدددن عيندددة إىل روددديذ، ر  تاماددده 0261و 0255ادلعددداميت بدددني 
 اصية اليتغري، و يما ؼلص ظلو جي نظيية اسا ابة الفرية)الثنايي، الثييفي( نيحظ رو معاميت ا يتباط 

لن ادلعداميت بدني دلعاميت الامييز بني العينات ادلهالفة ولسي ادلب ثني كان  ميتفعة ري داذ، إ  ياوحد  ود
ض النمددو ج يفييفددي ادلعلددر؛ شلددا يعددين كادده  0256و 0249ض النمددو ج يفنددايي ادلعلددر، وبددني  0264و  0253

ويبددو واودد اذ رو كدديذ  ،معداميت الامييددز  اصدية اليتغددري ض النمددو جني مده ر  ددلية للنمدو ج يفنددايي ادلعلددر
غري دلعداميت الامييدز، مده تفدوي النمدو ج اللوجسد  النظيياني تعسي ناايع ماشاهبة  يما ؼلص واصية اليت

يفندايي ادلعلدر علد  كد  مدن النمدو ج اللوجسد  يفييفدي ادلعلدر ونظييدة الريدا  السيسديسية، وييحدظ ري داذ رو 
واصية اليتغري دلعاميت الامييز تاناقص بزيادة ا وايف بني العينات ادلهالفة، و لك عندد ا ناردان مدن 

ة إىل عينددات الددلكوي واإلندداث الدد  تعددد ركثددي اواي دداذ ، وييحددظ ونددا رو واصددية اليتغددري العينددات العشددوايي
  ،دلعاميت الاعوبة كان  ما ررة عل  ضلو ركرب من واصية اليتغري دلعاميت الامييز

ذنًائجذالدرادة:ذ-9

يه العيمات اخلام ض رظ يت ناايع الدياسة ادلاعلرة برديات اض ياد رنه توجد عيقة قوية وقيدية بني تو  
النظيية السيسيسية وتو يه الردية ض ظلا ج نظيية اسا ابة الفرية اضحاد  والثنايي والثييفدي، وكاند   يده 

، اضمدي الدل  ي كدد رو السالدق الدل  حاد  علد  عيمدة ميتفعدة علد  0260معاميت ا يتباط رعل  من 
( Nunnlly,1979الناددايع اتفرددد  مددده ي يدددة ) وددلا ا وابددداي ؽلالدددك قددددية عاليددة والعسدددل صددد يح، وودددلن

الددل  ر دداي إىل رندده إ ا مددا مت يليدد  الفردديات باسدداهدام نظييددة اسددا ابة الفرددية ونظييددة الريددا  السيسدديسية 
وشلددا  دددي  ،رو ركثددي 0260سدداسوو عيمددات اض ددياد بددني كلاددا النظدديتني مارايبددة جددداذ، وؽلسددن رو تادد  إىل 

عداميت ا يتبداط بددني الدديجات اخلدام وتو يده الردددية ض ظلدو ج ياش رعلد  من ددا رو قددير م ري داذ اإل داية إليده 
من النمدو جني الثندايي والثييفدي؛ شلدا يشدري رو ظلدو ج ياش ركثدي توا رداذ مده ادل  ديات السيسديسية ض احلسدر 
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دياسددة علدد  قددديات السلبددة من ددا ض كددي النمددو جني، واتفردد  وددلن الناددايع مدده الناددايع الدد  توصددل  إلي ددا 
 ،(1998(، ودياسة )Stage,1998b,2003(، ودياسة)Troy,2004) (، ودياسة5000  او  )

ور ددايت الناددايع ادلاعلرددة جعدداميت الاددعوبة رندده توجددد عيقددة تامددة بددني معدداميت الاددعوبة ادلردددية و ددق 
ت الادددعوبة النظييدددة السيسددديسية وتلدددك ادلرددددية و دددق ظلدددو ج ياش، وعيقدددة قويدددة وقيديدددة بدددني تو يددده معدددامي

ادلردددية و ددق النظييددة السيسدديسية والنمددو جني الثنددايي والثييفددي، وكاندد   يدده معدداميت ا يتبدداط رعلدد  مددن 
و يمدا ؼلددص النادايع ادلاعلرددة بالعيقدة الاامددة بدني النظييددة السيسدديسية  ،، مده ر  ددلية للنمدو ج الثنددايي0260

اي إليددددددددددددددددددددددده وظلدددددددددددددددددددددددو ج ياش ض تردددددددددددددددددددددددديي معددددددددددددددددددددددداميت الادددددددددددددددددددددددعوبة اتفرددددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددده مدددددددددددددددددددددددا ر ددددددددددددددددددددددد
(Hambleton&Swaminathan,1985 بدد و العيقددة ا يتباقيددة بددني معدداميت الاددعوبة ادلردددية و ددق )

النظييددة السيسدديسية ومددا يرابل ددا ض ظلددو ج ياش قويددة جددداذ، واتفردد  وددلن الناددايع مدده الناددايع الدد  توصددل  
( ودياسددددددددددددددددددددددة  Troy,2004(، ودياسددددددددددددددددددددددة )Fan,1998(،  ودياسددددددددددددددددددددددة )5000إلي ددددددددددددددددددددددا   دددددددددددددددددددددداو )

(Stage,1998b,2003 )،  وعليدده ؽلسددن الرددون إو تو يدده معدداميت الاددعوبة و ددق ظلددا ج نظييددة اسددا ابة
الفرية يافق مده تو يع دا و دق النظييدة السيسديسية، وركثدي ودلن النمدا ج اتفاقداذ ودو ظلدو ج ياش يليده النمدو ج 

 ،الثنايي مث النمو ج الثييفي
العيقددة بددني معدداميت الامييددز ادلردددية باسدداهدام نظييددة  ور ددايت الناددايع ادلاعلرددة جعدداميت الامييددز رو

، و يمدددا ؼلدددص 0240الريدددا  السيسددديسية ونظريالدددا ادلرددددية باسددداهدام النمدددو ج الثندددايي كانددد  رعلددد  مدددن 
النمددو ج يفييفددي ادلعلددر كاندد  العيقددة بددني معدداميت الامييددز ادلردددية باسدداهدام نظييددة الريددا  السيسدديسية 

، 0211اساهدام ولا النمو ج نوعاذ مدا ودعيفة، إ    تا داو  معداميت ا يتبداط الريمدة ونظريالا ادلردية ب
وعموماذ ؽلسن الرون إو النمو ج يفنايي ادلعلر سلك سلوكاذ مشاهباذ لسلول النظيية السيسيسية ض الريا  ض 

مددده نادددايع دياسددددة وودددلن النادددايع اتفرددد  كامدددداذ  ،تردددديي معددداميت الامييدددز،  دددديف النمدددو ج يفييفدددي ادلعلددددر
 ،(Fan,1998(، ودياسة )Troy,2004(، ودياسة )5000  او )

ور ايت الناايع ادلاعلرة  اصية اليتغري لاعوبة الفريات إىل كاه معاميت الاعوبة  اصية اليتغري ض  
ادلهالفة ك  من النظيية السيسيسية وظلا ج نظيية اسا ابة الفرية، وكان  معاميت ا يتباط بني العينات 

 دد كثي عنددد كلاددا النظدديياني؛ شلددا يدددل  علد  رو كلاددا النظدديياني تعسددي ناددايع ماشدداهبة إىل حددد   0262تسداو  
واتفردد  وددلن الناددايع مدده الناددايع الدد   ،كبددري  يمددا ؼلددص يدديي معدداميت الاددعوبة مددن تو يدده قددديات اض ددياد

(، ودياسدة  Adedoyin, Nenty & Chilsa, 2003(، ونادايع دياسدة )Troy,2004توصد  إلي دا  )
(Stage, 1998b, 2003( ودياسة ،)Fan,1998)، 

ور ايت الناايع ادلاعلرة  اصية اليتغري دلعاميت الامييز للفريات رو كلاا النظيياني تعسي ناايع ماسرة 
 يمدددا ؼلدددص واصدددية اليتغدددري دلعددداميت الامييدددز، مددده تفدددوي النمدددو ج اللوجسددد  يفندددايي ادلعلدددر علددد  كددد  مدددن 

ويشاي وندا إىل  رو واصدية اليتغدري دلعداميت  ،و ج اللوجس  يفييفي ادلعلر ونظيية الريا  السيسيسيةالنم
وجداتت ودلن النادايع لا كدد  ،الاعوبة كان  ما ررة عل  ضلو ركدرب مدن واصدية اليتغدري دلعداميت الامييدز
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ت الامييز، وودلا مدا اتفدق مده دياسدة ا نس ام السبري بني كلاا النظيياني  يما ياعلق  اصية اليتغري دلعامي
(Troy,2004( ودياسة ،)Stage,1998b,2000( ودياسة ،)Fan,1998)، 

وروددددرياذ ؽلسددددن الرددددون إو وددددلن الناددددايع   تددددو ي م  دددديات لل سددددر علدددد  تفددددوي رسددددلوب معددددني رو ت كددددد 
ومده رو السثدري مدن  ا وايف ادلسلق رو اجلووي  بني النظيياني، واةان ما  ان مفاوحاذ دلزيدد مدن الب دث ،

الدياسددات قددد بثدد  ض وددلا اةددان   تددن ح ض إيفبددات ادعدداتات علمددات الريددا  النفسددي والرتبددو  بافددوي 
واحلددان ض الريدددا   ،النظييددة احلديثددة ض الريددا  علدد  النظييددة السيسدديسية ض الريددا  ض كثددري مددن اةددا ت

ضويذ،  النما ج النظيية تعد ادلوجه وادلي د اضور ض النفسي والرتبو  كما وي احلان ض اةا ت العلمية ا
ر  بث عملي، ولسن لل سر عل  رولية النما ج النظيية وميزالا غلق رو ياادي علي ا يمسياذ من وين 

 ،بث و  ص  يي  يااا بد كبري جداذ من الدقة
(، و لك ض بدايدة Thorndike,1982,p12, as cited in Fan,1998وض الن اية قان يفويندايك )

 -سوات كان  زلليدة رم تلدك ادلنشدوية  -الثوية وانسيقة النظيية احلديثة  "ض معظر ا وابايات ال  قويت 
 دالفريات الد  اوادريت ض  ،ر ك ب و يسوو ونال اوايف كبدري بدني نظديي  الريدا  السيسديسية واحلديثدة

ا كثددرياذ عددن تلددك ادلسدداهدمة ض النظييددة احلديثددة ض ا وابدداي و ددق إجددياتات النظييددة السيسدديسية لددن  الدد
وناددايع الدياسددة  ،الريددا ، وبالادداال  ا وابدداي الددل  يددار تسددويين وبنددا ن سدديسوو لدده نفددل ادلواصددفات وادلزايددا"

احلاليددة اتفردد  مدده مددا ر دداي لدده يفويندددايك  اددوص اتفدداي كلاددا النظدديياني ض تردددييعلا دلعددا  الفرددية واض ددياد 
 ،تغريوواصية الي
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