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الملخص
هددت هذهددلدذاست اىلددلذإفذاس أ د ذطدديذأةددلذق د ذ ددياسلذاسه دلخلذاذص يددا ذا ددادذاذا ددا ذذاسسددي رتصًت لذسقه دلا
وسقم يددا ذود ددت لا ذاس ددت خلذس دلاظ ذو ددسذجال ددلذارىلددولاحلذسقه دلخل ذوسو ،يددسذهددتسذاست اىلددل ذ ذد ددمي ذ سددلذأقددا
مل يددا ذا اهددا ذصامقددمذاساقددرتل ذملددرتذاسامددمذاملبددلي ذامل ددرت ذصدديذ ددمذاسأددل هُتذ  )6006ذختوق د ذاذطددتظذاسه دلا
اإلجياحي ددلذواسس ددق يل ذو ددتذت ددهذأق ددا ذامل ي ددا ذطق ددوذطية ددلذطأ درتا يل ذص رتج ددلذص دديذ )500ذصاق د ذوصاقم ددلذسقاق ددرتلذحرتا د

ذ
ذ
ذ
ذ

)000ذصاقد د د ذوصاقم د ددلذس د ددمذقد د د ذوحية د ددهذاسةو د ددا اذأجد د د ذرذدرت د ددتذ د ددلو ذ ا ذظرس د ددلذإ د ددا يلذ ≤άذ0 05ذ)ذاذ
صورتىل ا ذد ت لا ذصااملذاس ارتحلذسقه لا ذدازىذسةم ذاس ياسل ذاذ ُتذأشا ذاسةوا اذإفذو رتظذ دلو ذ ا ذظرسدلذ
إ ا يلذ ≤άذ0 05ذ)ذاذصورتىل ا ذصااملذاسومييز ذس احلذاسدةم ذاوو ذ ييد ذ لادد ذإجياحيدلذ) ذأمداذأالدل ذاسةودا اذ
أنذظاسدلذصاقرتصدا ذأددمذصديذاسه دلخل ذوامل يدا ذددزظاظذحز دداظخلذطدتظذاسه دلا ذاإلجياحيدل ذود دمذ يمددلذا ددذاملايددا يذحز داظخلذطددتظذ
اسه دلا ذاإلجياحيددلذأ أ داً ذوأنذاس دةم ذاوو ذ ا ددمذصاقرتصددا ذأأ ددلذطةددتذاملسددورت ا ذاملبوقهددلذصدديذاسسددمل ذأمدداذأالددل ذ
اسةوا اذطتلذو رتظذ لو ذ ا ذظرسلذإ ا يلذاذد ت لا ذاسسملذستىذاو لاظ ذدازىذسةم ذاس ياسلذاملسوبتل ذ
ذ
ذ
اس قمددا ذاملهوا ي ددلسذص ددا ،ذار اه ددا ذق د ذ ددياسلذاسه دلخل ذاسه دلا ذاإلجياحيددلذواسس ددق يل ذجال دلذارىل ددولاحلذسقه دلخل ذ
ا ا ذاسسي رتصًت ل ذجال لذاسسما ذاس اصةل ذ
ذ
ذ
 دا خذدسق ذاس ،ثسذ6007/00/4ل ذ

 دا خذ رتس ذسقةألسذ6008/00/07ل ذ
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The Effect of Item Composition Style in an Attitudinal Scalene
The Psychometric Properties of Items’ Scale’s and Subjects’
Ability Estimates According to Item Response Theory

Dr. Nedal K. Alshraifin
Dept. of Counseling & Educational Psychology
Faculty of Education- Yarmouk University
Abstract
This study aimed at identifying the effect of item composition style in an
attitudinal scale on the psychometric properties of item’s scale’s and subjects’
ability estimates according to item response theory. To achieve the objective of the
study, five item composition styles with different number of positive and negative
items were designed. The five item composition styles were extracted from a scale
developed by Shraifin (2006) to identify science teachers’ attitudes towards
laboratory work. The five item composition styles were administered to a random
sample consisted of 500 male and female science teachers with 100 male and
female teachers responding on each style. The results revealed no statistically
significant differences in the means of item’s difficulty perimeters at (ά = 0.05)
attributed to item composition style. Statistically significant differences in the
means of items’ discrimination perimeters at (ά = 0.05) were found in favor of the
first item response style (all items are positive). The results also revealed that
information function of both the item and the scale increase as the number of
positive items increases whereas, the value of the standard error decreases as the
number of positive items increases. The results also indicated that the first item
composition style provides more information at various trait levels. Moreover, the
results revealed no statistically significant differences in the persons’ estimates of
the trait attributed to the item composition style used.

Key words: attitudinal scales, item composition style, negative and positive items,
item response theory, psychometric properties.
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المقدمةس ذ

دة ذأمهيلذار اها ذصيذاستو ذاسليذدؤظ ذح هولاذصرت لا ذسقسقرتك؛ذإ ذمي يذارطومداظذطقيلداذاذاسوة دؤذحةدرتلذاسسدقرتكذ
اسددليذ ددرتلذح د ذاو دلاظذاملواقمددرتنذاذاملرتا د ذاملبوقهددل؛ذوسددلسمذ د نذظ اىلددلذار اهددا ذداددتذصدديذأه د ذاوصددرت ذاوىلاىلدديلذ
سوهسَتذاسسقرتكذاإلجساين؛ذحغلضذصرتا للذاملؤةلا ذاسيتذداممذطقوذد رت يذار اها ذاسسق يل ذوداز زذاملؤةلا ذاسيتذدةمدمذ
ار اهددا ذاإلجياحيددل ذأوذامللسددرتهذ يلدداذسددتىذاملواقمددُتذ ط د ل ذ6006ذ) ذ يددثذداددتذدةميددلذار اهددا ذاإلجياحيددلذهددت اًذ
أىلاىلددياً ذوصلمداًذصدديذأهددتاسذاسًتحيددلذطمرتصداً ذرذحددمذ اددتهاذحاد ذاملدلحُتذاهنددتسذاوىلددا ذسقًتحيددل ذوأ دداذرذد ددمذأمهيددلذطدديذ
اأوسدداهذاملال ددلذاساقميددل ذود ددرت لذصلددا ا ذاسوه ددَتذاساقمددمذ)  (Shrigley& Koballa, 1984ذسددلاذ ددتذ اددوذ
صرتضرتلذار اها ذحاهومالذأ َتذستىذطقماءذاسةه،ذار وماطم ذوطقماءذاس يا ذاسًتحرتيذواسةهسم ذ
وجاد دلاًذومهيود د ذ د د نذا ا ددلذد ددتطرتذإفذد ددرت لذأظوا ذ ااس ددلذس ياىلد د ذ ي ددثذ م دديذ اجد د ذص دديذاس ددارتحا ذاذ ي ددا ذ
ار اها ذاذطتلذص ءصلذأظوا ذاس يا ذسلاذشغقهذظ اىلدا ذار اهدا ذىلدرتءذدقدمذاسديتذهدت هذإفذد درت لذص دا ي،ذ

س دداد ذألذاسدديتذهددت هذإفذظ اىلددلذار ددادذجهس د ذواسارتاصددمذاملددؤةلخلذ ي د ذ ي دزاًذأ دَتاًذجس د ياًذاذاي د ذاسًتحرت ددلذواسةهسدديلذ
طددرتظخل ذ0996ذ) ذأمدداذأنذظ اىلددلذار اهددا ذضددلو لذسوهسددَتذاسسددقرتكذاإلجسدداين ذحغددلضذصرتا لددلذاملددؤةلا ذاسدديتذدامددمذ
طقوذد رت يذار اها ذاسسق يلذ طرتظخل ذ6006ذ) ذ
ود ا ةدهذجادلخلذاس دا ُتذإفذت يادلذار اهدا ذوصهلرتصلدا ذ يادلسذىلد ًتذ) (Spector, 1992ذار دادذحدجد ذامليدم ذأوذ
ارىلواتاظذاسليذ رت ذاسسقرتك ذو أهمذطقي ذصاا َتذصرت ل ذوىلاس لذحاسةس لذس ا ذادرتاهلذاس يةدلذد اداًذرذلاحد ذأوذجهدرت دذ
صةلدا ذأصداذأ ديذ) (Aiken, 1986ذ يادلسذار دادذحدجد ذاىلدواتاظذصدواق ذصديذ اجد ذاسهدلظ؛ذسيسدولي ذىلدق اً ذأوذإجياحداًذ
س د ا ذاملرتضددرتطا ذواملرتا د ذواملهدداهي ذو اددلسذأس ددرت ذ)(Allportذ املأددا ذإسي د ذاذط د ل ذ6006ذ)ذار ددادذحدج د ذ
اسددلذصدديذارىلددواتاظذاسا قددم ذواسا ددتذدددةا ذصدديذة د ذة دلخلذاسهددلظ ذو ددؤةلذددددةَتاًذظ ةاصي دذاًذاذاىلددولاحلذاسهددلظذإمجاءذيي د ذ
املرتضدرتطا ذواملرتا د ذاسديتذدسدو َتهاذهدلدذارىلدولاحل ذو ؤأدتذظاددرتن ذوحقد ذ) (Dutton& Blum, 1986ذأنذار دادذ
جزطلذطاتهيلذص وس لذس ىلدولاحلذح ل دلذإجياحيدل ذأوذىلدق يلذأم ذؤشدلذصدا ذأوذ دلخلذصايةدل ذو دتذ داو ذشدل غقمذ 0987ذ)ذ
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ار اه ددا ذصواقم ددلذ اراج د د ذاملا دذدلاذ) ذودة ددلذحاسس ددقرتك ذودو دددةلذحس د د قرتكذا)ة ددل يذ ا وماطي ددلذ) ذوه ددمذاىل ددواتاظا ذ
س ىلددولاحل ذوهددمذأ أ داًذد رتميي د ؛ذأيذ وددتةمذ يلدداذارجهاددا ذاسددليذ ددؤةلذاذارىلددواتاظذس ىلددولاحل ذسددلاذشددتظذشددل غقم ذ
وأ ددارذ) (Shrigley& Koballa, 1984ذطقددوذضددلو خلذأنذدا دد،ذ دلا ذص ددا ي،ذار اهددا ذصدداذأ ددرتدذحاسأددتخلذ
ارجهااسيلذ)  (Emotional Intensityذوةق ذإفذأنذصهلرتلذار ادذهدرتذصهلدرتلذصلأد ذ و درتنذصديذة ةدلذص رتجدا ذ
صوتاةقلذوصو اصقل ذهمسذامل رتنذاسا قمذ املالاذ) ذوامل رتنذارجهاايلذ اسرت تاينذ) ذوامل رتنذاسسقرتأم ذ
وطةتذ يا ذار ادذج رتنذصلومُتذحاست لذاووفذحا رت ذطقوذط صدلذهنداذة دا ذص درت ذوع دمذطرتاتد ذاسهدلظذملدرتذشدلذ
صاددُت ذأوذضددتد ذ يددو ذيد ذاسا ددا ا ذاسدديتذدا ددمذا) اءذابومقددل ذوا ا ددلذحدداملهلرتل ذوهددلدذاسا ددا ا ذجيد ذأنذدوددت ذصدديذ
املرت ذاب ذإفذاسساس ذسَتذاب ذ ةرت جتا مذوهديلي ذ0986ذ) ذوصديذأشدللذامل دا ي،ذاملسدوبتصلذسق أد ذطديذ
ار اهددا ذص يددا ذسي ددل ذ)  (Likert Scaleذوص يددا ذةَتىلددورتنذ)  (Thurston Scaleذوص يددا ذ ومددانذ
)  (Guttman Scaleذوص يدا ذأومج درتظذ)  (Osgood Scaleذوص يدا ذىلويهةسدرتنذ)  (Stephenson Scaleذ
وص يا ذأرتص ،ذ)  (Coombs Scaleط ل ذ6006ذ) ذ
و تظذاملوب رتنذاذجما ذاس يا ذاسةهسمذحا ذا ا ذاس ياىليلذسه لا ذهلدذامل ا ي ،ذاسديتذ ة غدمذاسو ،دسذصةلدا ذ
واةويا ذ لا ذامل ا ي،ذح يغولاذاسةلا يلذاذضرتءذصؤشلاهتا؛ذونذا ا ذاس ياىليلذسقم يا ذداومتذإفذ دتذأ دَتذطقدوذ
اذ
ا ددا ذاس ياىلدديلذسه لاد د ذ ددت ذامل يددا ذوة اد د ذ اومددتانذطقددوذ ددت ذ لاد د ذوة اهتددا ذوإنذ ددتذخلذامل يددا ذد مدديذ ذ
أأ ذاسهلو ذاسهلظ لذحُتذاو لاظذاذاسسملذامل يسل ذاسيتذ رتلذطقدوذأىلاىلدلاذاس يدا ذاسةهسدم ذحيدتذأنذد دت لذا دا ذ
اس ياىلدديلذسقم يددا ذأوذسه لاد د ذ ددو ذطدداظخلذصدديذة د ذظ ددا ذاملسددولي ُتذسه لاد د ذاسدديتذدودددةلذح ةددلذصادداهلذ يسددلذهددمذ
ش د مذاسه دلخل ذوصأددمرت ا ذوتل دلذا د ذطقيلدداذ اسةلددا ذ0996ذ) ذأيذأنذظ ددلذا ددا ذاس ياىل دديل ذىل درتاءذأأاج ددهذ
سقم يا ذألذسه لاد ذداومتذأىلاىلاًذطقوذظ لذ ياسلذ لاد ذوطقوذعت تذصأمرتنذاسه لا ذمبداذ و داحسذصد ذهدتسذاس يدا ذ
واملهلددرتلذاسددليذد يس د ذوطقددوذتل ددلذا د ذأوذارىلددولاحل ذاسدديتذ ة غددمذأنذدددو ءلذص د ذش د مذ دياسلذاسه دلخلذوصأددمرت اذ
) (Hohn, 1996ذ
ومي دديذأنذد ددرتنذ ددياسلذاسه دلخل ذودلأي لدداذاسقغددرتيذصدديذأأ ددلذاملادداهلذددددةَتاًذاذأظاءذاسهددلظذطقيلددا ذأوذمباددٌتذأظ ذاذاست ددلذ
اسدديتذه ددمذطقيلدداذاسهددلظذطقددوذامل يددا ؛ذونذأيذةقددمذاذ ددياسلذاسه دلخلذ ددتذ ددؤظيذإفذدغيددَتذاذصأددمرت ا ذ دداذ ددؤظيذإفذ
ل ذخموق ذهناذحُتذجمي ذوآةلذ) (Hambleton& Swaminathan, 1985; Gronlund, 1981ذوطقي ذ تذ
ا د ذاملوب ددرتنذاذاس يددا ذاسةهسددمذإفذعت ددتذصاددا َتذس ددياسلذ دلا ذامل ددا ي،ذوارةو ددا ا ذاسةهسدديلذواسًتحرت ددل ذوصدديذ
صاا َتذاس ياسلذاسيتذ ذاسورت مذإسيلاذ ياسلذاسه لا ذحار ادذاإلجيايبذاسليذ أدَتذإفذو درتظذصأدمرتنذاسه دلخلذاذشب ديلذ
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اسرت ددرت ذإفذإت ددا ذش دداصم ذه ددتظذصا ددٌتذار اه ددا ذصس ددوهيتاًذص دديذد ددا خذصهل ددرتلذار دداد ذوطقد د ذاس ددةه،ذار وم دداطم ذ
وجال دا ذاسواقدي ذوةقد ذصديذ سدمذإفذعت دتذطةا دلذصهوا يد ذ)  (Key Elementsعدتظذصهلدرتلذار داد ذوهدمذأنذ
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املسددولي ذوار ددادذاسسددقتذاسددليذ أددَتذإفذطددتلذو ددرتظذهددلاذاملأددمرتنذاذشب دديو ذوس دديذرذدرت ددتذظ اىلددا ذ ل يددلذ
س ل لذدرتمج ذاسه لا ذاإلجياحيلذواسسق يل ذ تذأشدا ذظ اىلدلذ درتنذ) (John, 1982إفذأنذاملسدولي ذ هأدمذاإل احدلذ
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طدديذاسه دلا ذاإلجياحيددلذأأ ددلذصدديذاسه دلا ذاسسددق يل ذأمدداذو ددت ذظ اىلددلذشل أددا ذوهددمذ (Schrisheim& Hill,

) 1981ذأنذاسه دلا ذ ا ذار ددادذاسسددقتذ اددمذإ احددلذاملسددولي ذطدديذاسه دلخلذسددَتذظ ي ددل ذحامل ا جددلذص د ذاسه دلا ذ ا ذ
ار ادذاإلجيايب ذوحيةهذظ اىللذحةسرتن ذوو ق رتأ،ذ)(Benson& Wilcox, 1981ذأنذاةو سذاس ياسلذ ؤظيذإفذ
اةو سذاذارىلولاحا ذوإفذالرت ذ ل ذ يذظرسلذإ ا يلذاذد ت لا ذاردسا ذاستاةقمذحُتذهل يذار اهُت ذ
أمداذأشدا ذأهد وا ذوحةسدرتن ذوهدرتأهلذ)(Ahlawat, 1989; Benson& Hocover, 1985ذإفذأنذاسه دلا ذ
املرت ل ذواسساس لذد ي،ذحةاءا ذ ا ذخموقهل ذاذ ُتذأشدا ذظ اىلدلذحديتذوصدَتيذ)(Betty& Mary, 1998ذإفذأنذ
اسه لا ذاإلجياحيل ذواسسق يلذحت ذوأد اذد ي،ذاسسملذجهسلا ذوأدلسمذأشدا ذأثدادذإظوا ظ ذوصي درتيبذ (Edwards
) & Mecombie, 1983ذإفذو ددرتظذ ددل ذ يذظرسددلذإ ددا يلذاذاوظاءذطدديذاسه دلا ذ ا ذاس ددياسلذاإلجياحيددلذ
واسسددق يل ذوأنذد ددت لا ذاو دلاظذد ددرتنذصو ل ددلذطقددوذاسه دلا ذاسسددق يلذطدديذد ددت لاهت ذطقددوذاسه دلا ذاإلجياحيددل ذاذ ددُتذملذ
داللذظ اىللذأو ي ذو اسرت ،ذ) (Ory& Volois, 1980ذ ل اً ذ اذظرسلذإ ا يلذاذاإل احدلذطديذاسه دلخل ذاسديتذد درتنذ
حا ادذإجيايب ذأوذحا ادذىلقت ذوألسمذو دت ذظ اىلدلذصدرتسل ذوشدلو كذ)(Muller& Schrorok, 1982ذ ل داًذضدةي ًذ
اذا ددا ذاسسددي رتصًت لذس ةو ددا ذو لاد د ذطةددتصاذ ددرتنذا ددادذاسه دلا ذا اه داًذإجياحي داًذىلددق ياً ذوهددرتذصدداذدرت ددقهذإسي د ذ
ظ اىلدلذهدرتهيذ)  (Hohn, 1996اسديتذو دت ذأنذدددةَتذا دادذاسه دلخلذأدانذدددةَتاًذضدايهاًذاذا دا ذاس ياىلديل ذص ا جدلذ
حدةلصأمرت ا ذ

أماذحيةدهذظ اىلدلذىلداحلمجذ)(Sabers,1974أنذس دياسلذاسه دلخلذ املرت دلذواسسداس لذ)دددةَتاًذاذ دت ذص دا ي،ذار اهدا ذ
وة اهتا ذوعيزهاذوخبا لذطةتصاذ رتنذايوم ذاملسدولتسذصديذتق دلذاملل قدلذارحوتا يدل ذوأشدا ذظ اىلدلذأاص دم ذو لىلدرتلذ
) (Campbell& Grissom, 1979إفذأجد ذرذأةدلذسق دياسلذاملرت دل ذواسسداس لذسقه دلا ذاذد دت لا ذاس ق دلذاسااصدل ذ
وةا لذطةتصاذ رتنذجموم ذاست اىللذصيذاس ق لذاس ا ذأماذدرتا لذظسيمذ رتيذاذظ اىلدلذصدا ذ) (Marsh, 1986طقدوذ
أنذاسةددا ذ ا ددرتنذد ددت لا ذصو ل ددلذسقه دلا ذاسسدداس ل ذدهددرت ذد ددت لاهت ذاملا دداخلذسقه دلا ذاملرت ددل ذوأددانذصدديذجوددا اذظ اىلددلذ
داصَتذ)  (Tamir, 1993أنذطدتظذاسه دلا ذاسسداس لذاسديتذو دهذحمميد ذل دا ذاس دت ذاذ يدا ذاسأدتخلذارجهااسيدلذأأدلذ
صيذطتظذاسه لا ذاملرت ل ذ
وطةددتذأواحددلذ دلا ذص ددا ي،ذار اهددا ذ وأد ذأجد ذرذ رت ددتذظ اىلددا ذ ل يددلذس ل ددلذدرتمج د ذاسه دلا ذاإلجياحيددلذواسسددق يل ذ
وطةتذأواحدلذ دلا ذص دا ي،ذار اهدا ذ دتذا دًتتذحرتصسدوتذ) (Bohmsted, 1976ذحددنذ ود ذج د ذطدتظذ دلا ذ
امل يا ذإجياحياًذواسة ذا)ةلذىلق ياً ذوألسمذأشا ذشي،ذ)(Chase, 1977اذصالضذ ت لذطيذتل دلذحةداءذص يدا ذ
سي ددل ذس اهددا ذإفذأنذامل يددا ذ ددٍتذصدديذط ددا ا ذ ا دد،ذج ددهلاذاراج د ذاسسددقتذس دداد ذوج ددهلاذا)ةددلذ ا دد،ذ
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حدج د ذ هأددمذأنذد و د ذاسا ددا ا ذحاس دديغلذاإلجياحيددلذوج ددهلاذا)ةددلذحاس ددياسلذاسسددق يل ذحيةم دداذأو ددوذحةس ددرتنذوهرتأه ددا ذ
)(Benson& Hocover, 1985ذحا دل ذاذاىلدوبتالذأىلدقرتهذاسوا دَتذاسسداس ذ اسةهدم)ذطةدتذأواحدلذ دلا ذص دا ي،ذ
ار اهددا ذوخبا ددلذطةددتصاذ ددرتنذايومد ذاملسددولتسذصدديذتق ددلذاملل قددلذارحوتا يددل ذوصد ذأجد ذ ددتذ درتنذصدديذاملهيددتذدأددمُتذ
حا ذاسه لا ذاسساس لذسو قيمذا ومار ذاسو،يز ذ
أصدداذةرت جددتا مذوهدديليذ 0986ذ)ذ ق د ذ أ دَتاذإفذطددتظذاسه دلا ذاملرت ددلذواسسدداس ل ذوصدداذ اأددلدذالددلاذا ددرت ذهددرتذأنذرذ
د ود ذاسه دلا ذح ديغلذاسةهدم ذوخبا دلذاسةهدمذاملدزظو ذوأدلسمذملذ أدلذإظوا ظمجذ)(Edwardsذاملأدا ذإسيد ذاذ
)(Payne, 1974اذصا ددلضذ ت ددلذط دديذاب ددا ذاس دديتذوضددالاذسقه دلا ذاري ددتخلذاذص ددا ي،ذار اه ددا ذإفذط ددتظذ
اسه لا ذاسساس لذواملرت ل ذوصاذأشا ذإسي ذاللاذا رت ذهرتذ ة ذاسةهمذاذارمقلذاسرتا تخل؛ذونذجهمذاسةهمذإة ا ذ
وصيذة ذامللا ادلذاملواق دلذمبرتضدرتلذدرتمج د ذ دلا ذامل يدا ذاملرت دلذواسسداس ل ذ جد ذرذدرت دتذظ اىلدلذ ل يدلذ ت دلذس ل دلذ
درتمج د ذط ددتظذاسه دلا ذاملرت ددلذواسس دداس ل ذحاىل ددو ةاءذظ اىل ددلذاسأ ددل هُتذ 0995ذ) ذأم دداذد ددُتذسق ا ددثذأنذاست اىل ددا ذاس دديتذ
اىل ددوبتصهذص ددا ي،ذار اه ددا ذطم ددت ذإفذأنذ ددرتنذط ددتظذاسه دلا ذاملرت ددلذصس دداو اًذسا ددتظذاسه دلا ذاسس دداس ل ذظونذ
ارطوماظذطقدوذةقهيدلذجال دل ذأوذ ل يدل ذددتط ذهدلاذاسدلأي ذ يدثذ دتطرتذاملوب درتنذاذحةداءذارةو دا ا ذإفذاىلدوبتالذ
حاد ذاسه دلا ذاسسدداس لذاذأظوا ذ يددا ذاسأب دديل ذوار اهددا ذوسَتهددا؛ذصدديذأ ددمذأأ د ذاسةم يددل ذوطددتلذارت ددلذاذ
ارىلدولاحا ؛ذ مد ًذإ اذأاجدهذظ ددلذصرتا دلذاسهددلظذطقدوذاسه دلخلذ اةقددلذست دلذصرتا ود ذطقدوذج يأددلا ذ د نذ سددمذ أددَتذإفذ
طتلذإط اءذاسهلظذاىلولاحاد ذارت ل ذوارهومالذاسليذدسو ،ذوطةتذاىلوبتالذاسه لا ذاسساس ل ذ نذ سدمذ هدًتضذ يلداذ
أنذد ي،ذصاذد يس ذاسه لا ذاملرت ل ذواذصالضذاست الذطيذهلاذار ًتاضذ ج ذرحتذصيذدرت َتذحياجا ذصتطملذس ،و ذ
ددتذأ ددلىذاسأددل هُتذ 0995ذ)ذظ اىلددلذس ،ددثذأةددلذدرتمج د ذاسه دلا ذاملرت ددل ذواسسدداس لذاذص يددا ذا ددادذطقددوذا ددا ذ

اسسي رتصًت ل ذوأظاءذاس ق لذو اًذسقةال لذاسو قيت لذاذاس يدا ذو دتذ دم ذاس ا دثذأ حادلذقدا ذسقم يدا ذختوقد ذ د ذاذ
درتمج د ذاسه دلا ذاملرت ددلذواسسدداس لذوهددمسذاسةمددرت ذاوو سذييد ذ لادد ذصرت ددل ذواسةمددرت ذاس دداينسذ%75ذ صرت ددل)ذو%65ذ
ىلاس ل) ذواسةمرت ذاس اسثسذ%50ذ صرت ل)ذو%50ذ ىلاس ل) ذواسةمرت ذاسلاح ذيي ذ لاد ذىلاس ل ذوأأههذاسةودا اذطديذ
طدتلذو ددرتظذ دلو ذظاسددلذإ دا ياًذ ≤άذ0 05ذ)ذحددُتسذ دي ذألوج ددا ذ ،άو دي ذصادداص ذاس دا ذابسددرتحلذح ل دلذاسولز ددلذ
اسة هيل ذوألسمذ ي ذصااص ذة ا ذاإلطاظخل ذوألسمذطتلذو رتظذ لو ذ ا ذظرسلذ ≤άذ0 05ذ)ذحُتذ دي ذصاداص ذ
اس ددت ذاسوة ددؤيذسقةم ددا ذاو حا ددل ذوأأددههذاسةو ددا اذأنذأظاءذاس ق ددلذطق ددوذاسةم ددرت ذاوو ذأ أ ددمذص دديذأظاءذاس ق ددلذطق ددوذ
اسةما ذاوةلى ذ
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اراجد ذاإلجيددايب ذوأشددا درتأمانذ)  (Tuckman, 1984اذصرتضددرتلذحةدداءذص ددا ي،ذار اهددا ذحدددنذ و د ذج ددهلاذ
حار ادذاملرت ذواسة ذا)ةلذحار ادذاسساس ذوأشا ذأحرتذمج ةلذ 0996ذ)ذصيذة ذ ت لذطديذأجدرتالذارىلدو اجا ذ
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ويي ذاست اىلا ذاسيتذعهذاإلشا خلذإسيلاذاىلوبتصهذأىلاسي ذاسةال لذاسو قيت دلذاذاس يدا ذاذ دُتذدةدت ذاست اىلدا ذاسديتذ
ذاملرت دل ذواسسداس لذاذص يدا ذا دادذطقدوذا دا ذاسسدي رتصًت لذ
اىلوبتصهذاسةال لذا ت لذاذظ اىللذأةدلذدرتمج د ذاسه دلا ذ
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سقه دلا ذص ددمذاس ددارتحل ذواسوميي ددز ذوطقددوذة ددا ذامل ي ددا ذو دت ذاإلشددا خلذأنذيي د ذاملؤش دلا ذاإل ددا يلذسقه دلخل ذ
وس ةو ددا ذدسددوةتذاذ سدداالاذطقددوذاسةال ددلذاسو قيت ددل ذص ددمذصادداص ذاسومييددز ذواس ددارتحل ذواس ددا ذطقددوذة ددا ذطيةددلذ
او لاظذاسيتذ سذطقيلاذارةو ا ذوطقدوذصدتىذ دارتحلذطيةدلذاسه دلا ذاسديتذ أدوممذطقيلداذارةو دا ذوسقوغقد ذطقدوذحاد ذ
ج درتا مذاس ددرت ذاذحةدداءذامل ددا ي ،ذاىلددوبتلذاساقمدداءذقددا ذطل ددهذحةمددا ذاسسددما ذاس اصةددلذ (Latent Trait
)  Modelsذأوذقددا ذجال ددلذارىلددولاحلذسقه دلخلذ) (Item Response Theory Modelsذمي دديذصدديذة هندداذ
ا رت ذطقوذصؤشلا ذإ ا يلذسقه لخل ذرذداومتذطقوذة دا ذامله ،درت ي ذوط صدا ذس دت خلذامله ،درت ي ذرذداومدتذ
طقوذ ارتحلذ لا ذامل يا ذ)  (Crocker& Algina, 1986ذ
دتذأشدا ذأجسدوامجيذ)  (Anastasi, 1982إفذأنذجال دلذارىلدولاحلذسقه دلخلذدأد مذإتدا اًذسقورت د ذا دايلذواملسدو قمذ
رةويددا ذاسه دلا ذوأ دداذداددانذأ دَتاًذصدديذاس أددا اذحأ د مذأأ ددلذ اطقيددلذصدديذاسةال ددلذاس ىلددي يلذ &(Hambelton
) Jonse, 1993ذ يثذدهًتضذأج ذمي يذاسوة ؤذحدظاءذاو لاظ ذأوذمي يذدهسَتذأظا ل ذاذاةو ا ذجهسدم ذأوذدلحدرتي ذاذ
ضددرتءذةا دديلذ ي دزخلذهنددلاذاوظاءذدسددموذاسسددمل ذوعدداو ذهددلدذاسةال ددلذد ددت لذظ ددا ذاو دلاظذاذهددلدذاسسددما ذوحدداس ذ
د ا ذص الذهلدذاسسما ذص الذص اشلخل ذسلسمذ و ذد ت لهاذصيذأظاءذاسهلظذاسليذمي يذ ياىل ذصيذةد ذ دلا ذ
امل يددا ذوهنددلاذ قددسذطقيلدداذاسسددما ذاس اصةددل ذو ددتذاج ددهذطدديذهددلدذاسةال ددلذجممرتطددلذصدديذاسةمددا ذاسدديتذداددلسذحةمددا ذ
اسسما ذاس اصةل ذوهتتسذييالداذإفذعت دتذط دلذحدُتذأظاءذاسهدلظذطقدوذامل يدا ذوهدرتذصداذمي ديذص ادلذص اشدلخل ذوحدُتذ
اسس ددما ذأوذاس ددت ا ذاس دديتذد م دديذو اءذه ددلاذاوظاءذودهس ددلد ذوح ددُتذه دداص قورتنذوىل درتاصية انذ &(Hambelton

)Swaminathan, 1985ة دذصزا اذ يسلذسةال لذاسسما ذاس اصةلذهمس ذ
 0حا ًتاضذو رتظذجممرتطلذأ َتخلذجس ياًذصيذ لا ذامل يا ذاسيتذد ي،ذاسسمل ذ درتنذد دت لذ دت خلذاسهدلظذصسدو ًذطديذ
طيةلذاسه لا ذاسيتذد سذطقي ذأيذأنذد ت لذ ت ا ذاو لاظذصو،ل خلذصيذاسه لا ذ)  (Item Freeذ
 6حددا ًتاضذو ددرتظذجموم د ذأ ددَتذصدديذاو دلاظذد ددرتنذد ددت لا ذا ددا ذاسسددي رتصًت لذسقه دلا ذصسددو قلذطدديذطيةددلذ
او دلاظذاسدديتذاىل ددوبتصهذاذد ددت لذه ددلدذا ددا ذأيذرذدو دددةلذصادداملذاسه دلا ذحاساية ددلذاملبو ددا خلذصدديذايوم د ذ
) (Person Free

 3مي ةةدداذا ددرت ذطقددوذإ ددا مذ)(Statisticص ددمذ ا دددذاملايددا يذاذاسو ددت لذ)ذسو ددت لذظ ددلذاست ددلذاذ يددا ذ
اس ت خلذس مذ لظ ذود ت لذاست لذاذد ت لذة ا ذاسه لا ذأ أاً ذو مباذخيوق ذهلاذاإل ا مذصيذ لظذ)ةل
ود ددرتلذحا د ذق دا ذجال ددلذارىلددولاحلذسقه دلخلذطقددوذا ًتاضددا ذأىلاىلدديلذ (Hambleton& Swaminathan,
) 1985ذهددمسذا دًتاضذأ اظ ددلذاس اددتذ)  (Unidimentionalityذوا دًتاضذارىلددو ذاملرتضددام Local
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ة دا ذاسه دلخل ذوأأ دلذهدلدذاسةمدا ذشديرتطاً ذهدمذاسةمدا ذاسقرت سدويلذ)  (Logistic Modelsذواسةمدا ذاسديتذ
دسوبتلذاملةٌ،تذاس يامذاسًتاأمدمذ)  (Normal Ogive Curveذو سدوبتلذأدمذصديذهدل يذاسةمدرت ُتذصاقمداًذ
وا ددتاً ذمي ددمذظ ددلذ ددارتحلذاسه دلخل ذأوذصاقمددُتذمي ددمذأ ددتمهاذظ ددلذاس ددارتحل ذومي ددمذا)ةددلذظ ددلذاسومييددز ذأوذة ةددلذ

صا دداملسذاوو ذست ددلذاس ددارتحلذسقه د دلخل ذواس دداينذست ددلذعييزهد ددا ذأص دداذاس اس ددثذ يم ددمذة د د ذاسو ددا هذاوظ ذملة،د ددٌتذ
ة ا ذاسه لخلذ) (The Lower Asymptoteذاسليذمي مذظ دلذاسوبمدُتذطقيلدا ذو درتنذصرتامج داذبدرت ذاس دت خل ذ
وسامذأأ لهاذاىلدوبتاصاًذاسةمدرت ذاسقرت سديت ذ وذاملاقد ذاسرتا دت ذأوذصداذ سدموذحةمدرت ذ ا ذ (Rasch Model
)أوذقدرت ذاملاقد ذاسرتا دتذ)  (One Parameter Modelذوتدرت ذصديذهدلاذاسةمدرت ذقدا ذصوادتظخل؛ذسدي ذأدمذ
صةلاذجرتطاًذةا اًذصيذاس ياجا ذاسةمرت ذاوو سذاس ةا مذاسوت اذ)  (Dichotomous Modelذو سوبتلذطةتصاذ
ددةلذاإل احلذطيذاسه دلخلذ يمداذدو درتنذاإل احدلذطديذاسه دلخلذصديذطدتخلذة درتا ذ)  (Wright& Masters, 1982ذ
واسةمرت ذاس اسثسذقرت ذىلدق ذاسو دت ل ذ)  (Rating Scale Modelوتدرت دذأجدت ذ) (Andrich؛ذو سدوبتلذ
اذاس ياجددا ذاملدددةرت خلذصدديذىلددق ذاسو ددت لذأامل يددا ذامل ددرت ذاذهددلدذاست اىلددل؛ذواسةمددرت ذاسلاحد سذهددرتذ (Binomial

) Trialو سوبتلذطةتصاذدسوتطمذارىلولاحلذطيذاسه لخلذطتظاًذصيذابارو ذاملسو قل ذ
املاق ذاسليذ وااصدمذصاد ذقدرت ذ ا ذهدرتذ دارتحلذاسه دلخلذاذاةو دا ا ذاسو ،ديمذواس دت ا ذحأد مذطدال ذأوذصسدورتىذ
اسأدد،ةلذاسةهسدديلذ اسأدد،ةلذارجهااسيددلذ)ذ)  (Emotionalاسددليذعمق د ذاسه دلخلذاذص يددا ذار اهددا ذ ط ددرتظخل ذ
)0996ذ يثذإنذأمذ لخلذعممذش،ةلذاجهااسيلذدساه ذص ذاسه لا ذاوةلىذاذامل يا ذاذد درت يذشد،ةلذاجهااسيدلذ
إياسيددل ذداددلذطدديذا ددادذاسهددلظذمبدداذ وه دسذص د ذد ددت لدذسوقددمذاسه دلخل ذو ددرتلذاسةمددرت ذحو ددت لذهددلدذاسأدد،ةلذس ددمذ دلخلذ
س ذاستاسلذاسل اضيلذار وماسيلذاسيتذ اومتهاذاسةمرت ذ
مشكلة الدراسة

إنذ يد ددا ذار اهد ددا ذحد دددظوا ذدومو د د ذخب د ددا ذىلد ددي رتصًت لذطاسيد ددلذأصد ددلذحد دداس ذاومهيد ددل ذوصاا د د ذاست اىلد ددا ذاسد دديتذ
اىلوبتصهذص ا ي،ذا اهدا ذأوذاسديتذاهومدهذح ةداءذص دا ي،ذار اهدا ذاد ادهذد قيدتاًذصو اداًذطةدتذساس يدلذاس دا ُت ذ
و وأدميذ سددمذ ادمذطددتظذاسه دلا ذاملرت دلذصسدداو اًذسادتظذاسه دلا ذاسسدداس ل ذظونذأنذدسدرت ذظسددي ًذطقميداًذطقددوذأمهيددلذ
سم ذواجا اىلاهتاذطقوذا ا ذاسسي رتصًت لذسقه لا ذوامل يا ذاملسوبتل ذوصيذهةاذدةأددذا ا دلذإفذص دمذهدلدذ
است اىل ددل ذإ ذملذه ددأذصرتض ددرتلذأة ددلذقد د ذ ددياسلذاسه د دلخلذاذص ي ددا ذا ددادذطق ددوذا ددا ذاسس ددي رتصًت لذسقه د دلا ذ
وسقم ي ددا ذود ددت لا ذاس ددت خلذس دلاظذحاهوم ددالذصةاىل د ذحاىل ددو ةاءذلاوس ددلذاس ا ددثذجهس د ذاذظ اىل ددلذىل دداح لذوس دديذ

اىلددوبتالذاسةال ددلذاسو قيت ددلذاذاس يددا ذوجا دلاًذررتاج د ذاس ددرت ذاذاسةال ددلذاسو قيت ددلذ ددانذرحددتذصدديذهددلدذاست اىلد ذدلذ
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)Independenceذوا دًتضذودَت ددلذصة،دٍتذة ددا ذاسه دلخلذذ)  (Item characteristic Curveذوس ددتذ ذ
د ددرت لذق ددا ذخموقه ددلذسةال ددلذاىل ددولاحلذاسه د دلخل ذو م دديذارة ددو سذح ددُتذه ددلدذاسةم ددا ذاذاستاس ددلذاسل اض دديلذملة ،ددٌتذ
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أم،اوسلذ اظخلذسقو ،سذصيذأةلذق ذ ياسلذاسه لا ذطقوذا
اس ت خلذس لاظذو سذجال لذارىلولاحلذسقه لخل ذ
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أىداف الدراسة

هت هذهلدذاست اىللذإفذصاذ قمس ذ
 0اس أ ذطيذأةدلذقد ذ دياسلذ دلا ذامل يدا ذ اإلجياحيدلذواسسدق يلذ)ذاذد دت لا ذصاداملذاس دارتحل ذوصاداملذاسومييدزذ
سقه لا ذ
 6اس أ د ذطدديذأةددلذق د ذ ددياسلذ دلا ذامل يددا ذ اإلجياحيددلذواسسددق يلذ)ذاذظاس ددلذاملاقرتصددا ذسقم ي ددا ذواسه دلا ذ
وألسمذاذد ت لا ذاسسملذس لاظ
 3د ددت ذدرت دديا ذوص ًت ددا ذ ددرت ذاسورتمج د د ذاملةاىلد د ذسقه د دلا ذاملرت ددلذواسس دداس لذسق ددا ُتذطة ددتذأواح ددلذ د دلا ذ
ص ا ي،ذار اها
أسئلة الدراسة

 0صاذأةلذق ذ ياسلذ لا ذامل يا ذ اإلجياحيلذواسسق يلذ)ذاذد ت لا ذصااملذاس ارتحلذسقه لا ؟ ذ
 6صاذأةلذق ذ ياسلذ لا ذامل يا ذ اإلجياحيلذواسسق يلذ)ذاذد ت لا ذصااملذاسومييزذسقه لا ؟
 3صاذأةلذق ذ ياسلذ لا ذامل يا ذ اإلجياحيلذواسسق يلذ)ذاذظاسلذاملاقرتصا ذسقم يا ذواسه لا ؟
 4صدداذأةددلذق د ذ ددياسلذ دلا ذامل يددا ذ اإلجياحيددلذواسسددق يلذ)ذاذد ددت لا ذاسسددملذس دلاظذ ار اهددا ذملددرتذاسامددمذ
املبليذ)؟

أىمية الدراسة

دوم مذأمهيلذهلدذاست اىللذاذ اج ُتسذجاليذوطمقم ذ
اراجد ذاسةاددليسذ دتذد أد ذجودا اذهددلدذاست اىلدلذطدديذاسورتمج د ذاملةاىلد ذسقه دلا ذاملرت ددل ذواسسداس لذاسددليذه دسذاس دغددا لذ

) (Invarianceذاذد ددت لا ذصادداملذاسه دلا ذود ددت لا ذاسسددملذحدداةو سذاسه دلا ذواو دلاظ ذواس أد ذطدديذاسورتمج د ذ
املةاىل ذسقه لا ذاملرت ل ذواسساس لذاسليذ تذ سل ذاذاةويا ذ لا ذضميذصرتا ها ذصايةل ذ
اراج ذاسامقمسذ تذدسل ذهلدذاست اىللذاذدزو تذص رت يذامل دا ي،ذصديذجدرتلذسي دل ذحدظسدلذإصل يدل ذ درت ذعت دتذاسورتمج د ذ
املةاىل د ذسا ددتظذاسه د دلا ذاملرت ددلذواسس دداس ل ذاس ددليذمي دديذطة ددتذاطوم دداظدذأةة دداءذأواح ددلذ د دلا ذص ددا ي،ذار اه ددا ذع ي ددسذ
املرتضرتطيل ذواست لذاذ يا ذار اها

ذ

تعريف المصطلحات
الفقرررة اإليجابي ررة هددمذدقددمذاسه دلخلذاسدديتذد ددا ذح ددرت خلذإجياحيددل ذوداددتذاملرتا ددلذطقيلدداذدا دَتاًذطدديذا ددادذإجيددايب ذودا ددمذ
ارىلولاحا ذصرتا سذحأتخل ذصرتا س ذلا ت ذصاا ض ذصاا ضذحأتخل ذاست ا ذ 0ذ 6ذ 3ذ 4ذ5ذطقوذاسورتايل ذ
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الفق رررة الس ررالبة ه ددمذدق ددمذاسه د دلخلذاس دديتذد ددا ذح ددرت خلذىل ددق يل ذودا ددتذاملرتا ددلذطقيل دداذدا د دَتاًذط دديذا ددادذىل ددقت ذودا ددمذ
االتجاه الدراسي اسوا َتذطيذصتىذد مذاملواق ذسقماظخلذاست اىليل ذصيذة ذاىلومواط ذحاملاظخل ذود دت لذ يمولدا ذوأمهيولداذ

صدديذاسةا يددلذاساقميددلذواسامقيددل ذو ددا ذار ددادذصدديذة د ذاست ددلذاسدديتذه ددمذطقيلدداذاملسددولي ذصدديذة د ذاىلددولاحو ذ
سه لا ذص يا ذار اها ذملرتذاساممذاملبلي ذاملسوبتلذاذهلدذاست اىلل ذىلرتاءذأأاجدهذصرت دلذألذىلداس ل ذ اوشدبا ذ
وذار ادذاإلجيايبذملرتذشل ذصداذساس داًذصداذ رتا درتنذطقدوذاسا دا ا ذاملرت دل ذو اا ضدرتنذاسا دا ا ذاسسداس ل ذ ي ،دقرتنذطقدوذ
ط صا ذصلدهالذطقوذص يا ذار اد ذ
نمط صياغة فقررات المقيراس اإليجابيرة والسرلبية اىلدوبتصهذهدلدذاست اىلدلذ سدلذأقدا ذصديذص يدا ذار اهدا ذملدرتذ
اساممذاملبلي ذ و رتنذأمذصةلاذصيذ )30ذ لخلذصوماةقلذحابورتيذس ةلاذختوق ذاذدرتمج ذاسه لا ذاملرت لذواسساس ل ذ
اسةم ذاوو سذيي ذ لاد ذإجياحيل ذ
اسةم ذاس اينسذ%75ذصيذ لاد ذإجياحيلذو%65ذصيذ لاد ذىلق يل ذ
اسةم ذاس اسثسذ%50ذصيذ لاد ذإجياحيلذو%50ذصيذ لاد ذىلق يل ذ
اسةم ذاسلاح سذ%65ذصيذ لاد ذإجياحيلذو%75ذصيذ لاد ذىلق يل ذ
اسةم ذا اص،سذيي ذ لاد ذىلق يل ذ
الخصائص السيكومترية للفقرة ط ا خلذطيذصاق ذاس ارتحلذ صرت د ذاسه دلخل)ذوصاقد ذاسومييدزذ شدتخلذارملدتا ذصة،دٌتذ)ICCذ
سقه لخل ذ
صعوبة الفقرة ) (Difficulty Location )(bصرت ذاسه لخلذطقوذترت ذصو مذ
تمييررا الفق ررة ) (Discrimination )(aهددرتذصيددمذاملمددا ذملة،ددٌتذة ددا
اجا اسذصة،ةيا ذة ا

ذ

ذاسه دلخلذ) (ICCطةددتذج ددا ذد ددات ذ

ذاسه لخل ذ

محددات الدراسة

 ا و ا ذاست اىللذطقوذصاقممذاساقرتلذاذصت ل ا ذاسًتحيلذواسواقي ذ اووفذواس اجيلذواس اس ل) ذ ا و ددا ذاست اىلددلذطقددوذص يددا ذوا ددتذس اهددا ذوجو دا اذاست اىلددلذص و دلخلذطقددوذاىلددولاحا ذاملاقمددُتذطقوذهلاذامل يا ذوابتظذح ةلذأحااظ ذهدمسذار اهدا ذملدرتذارهومدال ذوارىلدوموالذحاسامدمذاملبدلي ذ
وار اها ذملرتذد ت لذ يملذاساممذاملبلي ذوأمهيو ذوار اها ذملرتذت يالذاساممذاملبلي

ذ
ذ
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ارىلولاحا ذصرتا سذحأتخل ذصرتا س ذلا ت ذصاا ض ذصاا ضذحأتخل ذاست ا ذ 0ذ 6ذ 3ذ 4ذ5ذطقوذاسورتايل ذ
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منهجية الدراسة وإجراءاتها
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مجتمع الدراسة
د ددرتنذجمومد د ذاست اىل ددلذص دديذصاقم ددمذاساق ددرتلذسقم ددل قوُتذاس اجرت ددل ذواوىلاىل دديلذاذاسه ددمذاست اىل ددمذاس دداينذسقا ددالذ/6006ذ
 6007ذواسو دداحاُتذمل ددتا ذاسًتحي ددلذواسواق ددي ذاذص ددت لا ذإ ح ددتذاووف ذواس اجي ددل ذواس اس ددل ذواس دداس ذط ددتظه ذ )983ذصاقم داًذ
وصاقمل ذ
عينة الدراسة
ذاةويددا ذطيةددلذاستذاىلددلذحاس ل ددلذاساأدرتا يلذاساة رتظ ددل ذ يددثذ ذاةويددا ذ )000ذصت ىلددلذصدديذييد ذاملددت لا ذو ذد يددسذ
امل يا ذطقوذصاقممذوصاقما ذاساقرتلذاذدقمذاملتا ذوحق ذطدتظه ذ )500ذصاقد ذوصاقمدل ذ000ذصاقد ذوصاقمدلذس دمذ
ق ذصيذأقا ذص يا ذار اها

ذ

أداة الدراسة

أظاخلذاس ،ددثذاسل يسددلذاملسددوبتصلذاذهددلدذاست اىلددلذأظاخلذس يددا ذا اهددا ذصاقمددمذاساقددرتلذملددرتذاسامددمذاملبددلي ذ ددالذح ةا لدداذ
ود رت لهاذاس ا ثذجهس ذ اسأل هُت ذ6006ذ)ذ يثذت سذامل يا ذطقوذطيةلذصيذصاقممذاساقرتل ذاسوداحاُتذملدت لا ذاسًتحيدلذ
واسواقي ذاووف ذواس اجيل ذواس اس لذاذلا الذإ حت ذو و درتنذهدلاذامل يدا ذصديذ )56ذ دلخل ذص اح دلذر ًتاضدا ذقدرت ذىلدق ذ
اسو ددت ل ذاملة ددسذطدديذقددرت ذ ا ذ يذاملاق د ذاسرتا ددت ذأد ددتذقددا ذاسةال ددلذا ت ددلذامل مددلذسقم يددا ذاملسددوبتل ذوعو د ذ
امل يددا ذخب ددا ذىلددي رتصًت لذصةاىلد ل ذ هيمدداذ واقددسذحددترر ذاس ددا ذ ذا ددرت ذطقددوذجددرتطُتذصدديذاملادداص سذصااصددمذ
اس ا ذا دا ذحداو لاظذ) (Person Reliabilityذوصااصدمذاس دا ذا دا ذحداسه لا ذ)  (Item Reliabilityذو دتذ
حقغددهذ ددي ذصادداص ذاس ددا ذس ددمذصدديذاسه دلا ذواو دلاظذ  0 87ذ0 98ذ)طقددوذاسو درتايل ذومهدداذ يموددانذصلدهاوددان ذدددت ذ
اووفذطقدوذأها دلذطيةدلذاسه دلا ذاذاسه دمذحدُتذاو دلاظ؛ذأيذاذاسومييدزذحدُتذصسدورت ا ذاوظاءذسدتىذهدؤرءذاو دلاظ ذودددت ذ
اس اجيدلذطقدوذأها ددلذطيةدلذاو دلاظذاذاسه ددمذحدُتذاسه دلا ذوصديذصذاذدال د ذصو ددمذاسسدمل ذاسدليذد يسد ذاسه دلا ذوصدديذ
ارت لذحاسلأل ذأنذ ي ذصااص ذاس ا ذاللدذاس ل دلذد دا لذ دي ذصاداص ذاس دا ذح ل دلذأدرتظ -ذذ وأا ظىلدرتنذ )60ذ
اذاسةال دلذاس ىلددي يل ذأمدداذ ذد ددت لذصااصددمذة ددا ذاردسددا ذاسدتاةقمذسه دلا ذامل يددا ذوس ددمذحاددتذصدديذأحادداظدذحأد مذ
صسددو م ذ يددثذظسددهذاسةوددا اذطقددوذعو د ذامل يددا ذحت ددلذطاسيددلذصدديذاردسددا ذاسددتاةقم ذإ ذحقغددهذ يمددلذصااصددمذأذلوج ددا ذ
)0 97ذوهمذ يملذطاسي ذأصاذصااص ذاس ا ذوحااظذامل يدا ذ دتذحقغدهذ  0 90ذ 0 90ذ0 96ذ)ذطقدوذاسًتديد ذ
وهمذصؤشلا ذطقوذعو ذامل يا ذحترر ذادسا ذطاسي ذأماذ ذاسو ،سذصيذة ا ذامل يا ذحو ي ذوإطداظخلذد ي د ذطقدوذ
طية ددلذص رتج ددلذص دديذ )30ذصاقم داًذوصاقم ددل ذو ددتذ س د هذ يم ددلذصااص ددمذا د ددا ذحَتىل ددرتنذح ددُتذاس ددت ا ذاذص ددل ذاسو ي ددس ذ
اجهذ )0 95ذوع مذصااصمذة ا ذارىلو لا ؛ذأيذاىلو لا ذاسةودا اذطقدوذامل يدا ذوهدلدذاس يمدلذددت ذطقدوذعود ذامل يدا ذ
حت لذطاسيلذصيذارىلو لا ذص ذصلو ذاسزصي ذ
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) (Experimental Techniquesذ هيمدداذ واقددسذحاس ددت ذاملة ددم ذ ددتذ ذاسو ،ددسذصة د ذاطومدداظاًذطقددوذاسو،قيددمذ
اسةالي ذصيذة ذعت تذصهلرتلذار ادذملرتذاساممذاملبلي ذوص رتجاد ذ أحااظدذ) ذوهمس ذ
 ار اها ذملرتذارهومالذوارىلوموالذحاساممذاملبليذ إ لاءذاسولا هذاملبل لذ) 06ذ لخلذ) ذ ار اها ذملرتذد ت لذ يملذاساممذاملبليذوأمهيو ذ 09ذ لخلذ) ار اه ددا ذمل ددرتذت يا ددلذاسام ددمذاملب ددليذ ص ددتىذىل ددلرتسلذأوذ ددارتحلذإ د دلاءذاسول ددا ه ذوطرتا ددسذاسام ددمذاملبليذ)ذ 60ذ لخلذ)
وأددلسمذصدديذة د ذعت ددتذاسه دلا ذوتل ددلذ ددياسولا ذوع يملددا ذأصدداذاس ددل ذار د اتيددلذاسدديتذاىلددوبتصهذاذإ دلاءا ذ
د ت سذأظاخلذاست اىلدل ذ دتذعدهذثسداهذصاداص ذار د دا ذحدُتذاست دلذطقدوذاسه دلخل ذواست دلذطقدوذاس ادتذاسدليذدةومدمذ
إسي ذصيذ لل ذوحيةلاذوحُتذاست لذطقوذامل يا ذاس قدمذصديذ لدلذأةدلى ذو سدمذصديذأ دمذصال دلذصدتىذصسدامهلذأدمذ دلخلذ
صيذ لا ذامل يا ذمباذ يس ذامل يا ذاسهلطم ذاسليذدةوممذإسي ذوحامل يدا ذأ دم ذوأاجدهذ دي ذصاداص ذار د دا ذييالداذ
ا ذظرسلذإ ا يلذ طةتذصسورتىذاسترسلذ )ά> 0 00ذو رت لذ سمذظسي ًذطقوذ اطقيلذ لا ذ ذ
امل يدا ذ يددثذد دي،ذهددلدذاسه دلا ذصداذ يسد ذاس ادتذاسدليذد د ذ يد ذود ددي،ذصداذ يسد ذامل يددا ذأ دم ذأمدداذ ذ سدداهذ
صااص ذا د دا ذحَتىلدرتنذحدُتذاسدت ا ذاملو ،دلذطقدوذاوظاخلذوأحااظهدا ذوصاداص ذا د دا ذاوحاداظذحاأدلاذحد ا ذطقدوذ
اطو ددا ذأنذأددمذحاددتذصدديذهددلدذاوحادداظذ ددي،ذ اج داًذ) (Facetصدديذ رتاجد ذار اهددا ذملددرتذاسامددمذاملبددلي ذو ددتذأاجددهذ
يي ذهلدذاملااص ذظاسلذطةتذصسورتىذاسترسلذ )ά> 0 00ذوصو ا حل ذ
و تذ الذاس ا ثذح طاظخلذ ياسلذ سلذأقا ذسقم يا س ذ
اسةم ذاوو ذسذأاجهذيي ذ لاد ذإجياحيل ذ
اسةم
اسةم
اسةم
اسةم

ذاس اينسذ%75ذصيذ لاد ذإجياحيلذو%65ذصيذ لاد ذىلق يل ذ
ذاس اسثسذ%50ذصيذ لاد ذإجياحيلذو%50ذصيذ لاد ذىلق يل ذ
ذاسلاح سذ%65ذصيذ لاد ذإجياحيلذو%75ذصيذ لاد ذىلق يل ذ
ذا اص،سأاجهذيي ذ لاد ذىلق يل ذ

وطةتذحةاءذأقا ذامل يا ذا مسل ذعهذصلاطاخلذصاذ قمس ذ
 ذإطدداظخلذ ددياسلذاسه دلخلذسق ،ددرت ذطقددوذط ددا خلذىلددق يل ذو سددمذحةهددمذاسه دلخل ذثيددثذعوددرتيذاسه دلخلذطقددوذابورتىذجهس ذوعممذاملأمرتنذجهس ذ

المجلد  01العدد  4ديسمبر 9112

أص دداذ يم دداذ واق ددسذح ددترر ذاس ددت ذسقم ي ددا ذ ددتذ ذد ددةيهلاذاذة د د دذجممرتط ددا ذ يس دديلذه ددمسذاسو،قي ددمذاملة ددمذ
) (Logical Analysisذواس ددل ذار د اتي ددلذ) (Correlational Techniquesواس ددل ذاسولل ي ددل
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 ذاةوي ددا ذاسه دلا ذاسس ددق يل ذأوذاسه دلا ذاإلجياحي ددلذ ا ذاسا ددتظذاو ددمذ)حأد د مذطأ درتا مذاذاوق ددا ذاس اين ذواس اسث ذواسلاح
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 ذدلديد ذاسه دلا ذاذييد ذاوقددا ذثيددثذع ددمذاوحادداظذاس ةددل ذ دداسه لخلذ د ذ )0ذع ددمذحاددتاً ذواسه دلخلذدثذ
د ذ )6ذع ددمذحاددتاًذةاجي داً ذواسه دلخلذ د ذ )3ذع ددمذحاددتاًذةاس داً ذوه ددلاذحاسةس د لذس يددلذاسه دلا ذثيد ذ
أاجهذع مذاوحااظذصوسقسقلذاذيي ذاوقا
 ذطلضذاسه لا ذييالاذحاسوسقسدمذجهسد ذصديذ يدثذابودرتى ذ اقدوذىلد يمذامل دا ذأاجدهذاسه دلخلذاووفذاذاسةمددرت ذاوو ذواس دداين ذواس اسددثذإجياحيددل ذواذاسةمددرت ُتذاسلاح د ذوا دداص،ذىلددق يل ذوس ةلدداذعمددمذ
ابوددرتىذجهس د ذاذاوقددا ذا مسددل ذوه ددلاذحاسةس د لذس يددلذاسه دلا ذص د ذصلاطدداخلذجس د ذدرتمج د ذاسه دلا ذ
اإلجياحيلذواسسق يل
 وسو،قيمذاس ياجا ذ الذاس ا ثذحو ،ي ذاىلولاحا ذاملاقمُت ذواملاقمدا ذطقدوذامل يدا ذو داًذسودت اذسي ل ذ يذاسدت ا ذا مد ،ذ يدثذأط يدهذارىلدولاحا ذسقه دلا ذاإلجياحيدلذاسدت ا ذ5ذ صرتا دسذ
حأددتخلذ) ذ4ذ صرتا ددسذ) ذ3ذ سددَتذصودأددتذ) ذ6ذ صاددا ضذ) ذ0ذ صاددا ضذحأددتخلذ)ذودا دد،ذاسددت ا ذ
سقه لا ذاسسق يل ذسو ذاست ا ذ0ذ صرتا دسذحأدتخلذ) ذ6ذ صرتا دسذ) ذ3ذ سدَتذصودأدتذ) ذ4ذ صادا ضذ
) ذ5ذ صاا ضذحأتخلذ)
إجراءات التنفيذ

حاددتذأنذ ددم ذاس ا ددثذأقددا ذامل يددا ذا مسددل ذ ذدرتمج الدداذطقددوذأ دلاظذطيةددلذاست اىلددلذح ل ددلذطأ درتا يل ذ يددثذ ذعت ددتذ

املتا ذاملأمرتسلذاذاسايةا ذو الذاس ا ثذحز ا ا ذسوقدمذاملدتا ذواىلدواانذاس ا دثذح ةدلذصديذتق دلذاست اىلدا ذاساقيداذ
اذخت د ذاس ي ددا ذواسو ددرت ذسقو ي ددسذاذحا د ذامل ددتا ذاسدديتذملذ ددوم يذصدديذمج ا هت ددا ذحاددتذأنذاسو داه ذو دالذحورتض ددي ذ
داقيما ذامل يا ذوصةا أولاذصال ذو تذ ل ذاس ا ثذاذأةةاءذاسو يسذطقوذصاذ قمس ذ
 اسو،تدذإفذصت ليذاملتا ذاسيتذمجا هاذسورتضي ذهتسذاست اىلل ذ ذوإذاتذصلملذاس ا ث ذ اسو ،ددتدذإفذصاقم ددمذاساق ددرتلذ ددرت ذاست اىل ددل ذوأمهيول ددا ذوداقيم ددا ذاإل اح ددلذطق ددوذامل ي ددا ذوض ددلو خلذا ددل ذوارت ددلذاذاإل احددلذطدديذ دلا ذامل يددا ذودددلأَته ذحاددتلذإت د لذأ ددتذطق ددوذإ احدداهت ذسددَتذ
اس ا ددث ذأ دداذسدديذدسددواممذإرذوس دلاضذاس ،ددث ذوضددلو خلذاإل احددلذح دلا لذإ ذإنذاسةددا ذخيوقهددرتنذاذ
ا اهدداهت ذوإنذامل يددا ذرذ ددي،ذصاقرتصدداهت ذأوذصاددل ول ذوص ديذصذرذدرت ددتذإ احددلذ دد،ي،لذوأةددلىذ
ةاتةل
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وه لاذ ىتذاأومقهذيي ذأو ا ذاوقا ذا مسل
 درتمج ذأقا ذامل يا ذثيثذجيي ذاملاقمرتن ذواملاقما ذاذاملت ىللذاسرتا تخلذطيذيي ذاسةمدا ذا مسدل ذثيددثذجيي د ذاوو ذو ددسذاسددةم ذاوو ذواس دداينذو ددسذاسددةم ذاس دداين ذوه ددلاذحاسةس د لذس يددلذاملاقمددُتذاذ
املتا ذاوةلى
 حادتذأنذيد ذاس ا ددثذاىلدولاحا ذاملاقمددُتذطقددوذامل يدا ذعددهذصلا اددلذارىلدو اجا ذييالددا؛ذسق أد ذطيذاىلولاحا ذاملاقمُتذ ا ذاسةم يلذاسرتا تخل ذأوذدلأهذحا ذ لاهتاذظونذاىلولاحل ذوملذ دو ذإىلد ا ذ
أيذاىلددو اج ؛ذوج د ذ ذدرتمج الددا ذوأةددلهاذصدديذاملاق د ذاذاسرت ددهذجهس د ذو دتذ ددل ذاس ا ددثذطقددوذدرتمج د ذ
أطتاظذصوساو لذصيذاوقا ذا مسل
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

يمدداذ واقددسذحاإل احددلذطدديذاسس دؤا ذاوو سذصدداذأةددلذق د ذ ددياسلذ دلا ذامل يددا ذ اإلجياحيددلذواسسددق يلذ)ذاذد ددت لا ذصادداملذ

اس دارتحلذسقه دلا ؟ذ دتذ ذد ددت لذ دي ذصاداملذاس دارتحلذسقه دلا ذس دمذ دلخلذصديذ دلا ذأقدا ذامل يدا ذا مسدل ذحاىلددوبتالذ
تل ددلذاو ،يددلذاساامددوذسددَتذاملأددلوتلذ (UCON ) (Unconditional Maximum Likelihood
)Estimationذسو ددت لذأظ ذ ددي ذاس ددارتحل ذوسو قي ددمذا دددذاذاسو ددت لذس ددارتحلذ د دلا ذامل ي ددا ذو ددُتذار ددتو ذ )0ذ
املورتىل ا ذا ساحيلذملااملذاس ارتحلذسقه ذلا ذو سذق ذ ياسلذاسه لخل ذوس مذق ذصيذأقا ذامل يا ذا مسل ذ
ذ
ارتو ذ ذ  )0ذ
املورتىل ا ذا ساحيلذملااملذاس ارتحلذسقه لا ذحرت تخلذاسقرت يهذو سذق ذ ياسلذاسه لخلذوس مذق ذصيذأقا ذامل يا ذ
ا مسل ذ
ذ

اسةم ذاوو ذ اسةم ذاس اين ذ اسةم ذاس اسث ذ اسةم ذاسلاح ذ
%000ذ  )+ذ %75ذ  )+ذ %50ذ  )+ذ %65ذ  )+ذ
%0ذ  )-ذ %65ذ  )-ذ %50ذ  )-ذ %75ذ  )-ذ

اسةم ذا اص ،ذ
%0ذ  )+ذ
%000ذ  )-ذ

طتظذاسه لا ذاإلجياحيل ذ

 56ذ

 46ذ

 68ذ

 04ذ

 0ذ

طتظذاسه لا ذاسسق يل ذ

 0ذ

 04ذ

 68ذ

 46ذ

 56ذ

 0 68ذ

 0 65ذ

 0 66ذ

 0 60ذ

 -ذ

اسرتىل ذا سايبذملااملذاس ارتحلذ
سقه لا ذاإلجياحيل ذ
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 دلدي د ذأقددا ذامل يددا ذثيددثذارىلددو اجلذاووفذصدديذاسددةم ذاوو ذواس اجيددلذصدديذاسددة ذاس دداين ذواس اس ددلذصدديذاسةم ذاس اسث ذواسلاحالذصيذاسةم ذاسلاح ذوا اصسدلذصديذاسدةم ذا داص ،ذواسساظىلدلذصديذاسدةم ذاوو ذ

11

اثر نمط صياغة الفقرة في مقياس اتجاه الخصائص السيكومترية

91

ذ

المجلد  01العدد  4ديسمبر 9112

اسرتىل ذا سايبذملااملذاس ارتحلذ
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اسةم ذاوو ذ اسةم ذاس اين ذ اسةم ذاس اسث ذ اسةم ذاسلاح ذ
%000ذ  )+ذ %75ذ  )+ذ %50ذ  )+ذ %65ذ  )+ذ
%0ذ  )-ذ %65ذ  )-ذ %50ذ  )-ذ %75ذ  )-ذ

 0 07ذ

 0 08ذ

 0 60ذ

 0 66ذ

اسرتىل ذا سايبذملااملذاس ارتحل ذ  0 68ذ

 0 63ذ

 0 60ذ

 0 60ذ

 0 66ذ

 0 04ذ

 0 05ذ

 0 06ذ

 0 08ذ

 0 08ذ

سقه لا ذاسسق يل ذ
اسرتىل ذا سايب ذس ة اءذ
املايا ل ذ

 -ذ

اسةم ذا اص ،ذ
%0ذ  )+ذ
%000ذ  )-ذ

*ذاس ارتحلذاذص يا ذار اها ذداٍتذاسأ،ةلذاسساس لذاسيتذعمقلاذاسه لخل ذودسداه ذالداذاذد درت يذشد،ةلذاجهااسيدلذإياسيدلذ
دالذطيذا ادذاسه لخل ذ
و ددتذحيةددهذاسةوددا اذأنذ ددي ذاس ددارتحلذييالدداذسقه دلا ذوس ددمذأقددا ذامل يددا ذاملسددوبتصلذأاجددهذضددميذاملددتىذامل ددرت ذ
واملورتىل د د ذملاد دداص ذاس د ددارتحلذ  0 5-ذ0 5+ذ) يد ددثذأشد ددا ذي،د دداويذ )6000ذأنذاسه د دلا ذاسد دديتذ ز د ددتذصااصد ددمذ
ددارتحولاذطقددوذ 0 5+ذ)ذسرت يددهذطددت ذضددميذصددتىذاسه دلا ذاس ددا ل ذواسه دلا ذاسدديتذ ددمذصااصددمذ دارتحولاذطدديذ -
)0 5ذسرت يددهذطددت ذضددميذصددتىذاسه دلا ذاسسددلقل ذأصدداذاسه دلا ذاسدديتذد د ذ ددي ذصااصددمذ ددارتحولاذحددُتذ  0 5+ذ0 5-ذ
) تذطت ذضميذاملتىذامل رت ذواملورتىل ذملااص ذاس ارتحل ذ
أمدداذ وأد ذصدديذارددتو ذ د ذ )0ذأنذاملورتىلد ذا سددايبذملادداملذاس ددارتحلذامل اددلذسقه دلا ذاإلجياحيددلذأطقددوذصة د ذسقه دلا ذ
اسسددق يل ذو ددزظاظذاسهددل ذحيةلمدداذأقمدداذ ددمذطددتظذاسه دلا ذاسسددق يلذاذاسددةم ذاملسددوبتل ذوصورتىلد ذصادداملذاس ددارتحلذامل اددلذ
سقه لا ذاإلجياحيل ذ زظاظذص ذو رتظذطتظذ قيمذصيذاسه لا ذاسسق يل ذأصاذصورتىلد ذاس دارتحلذسقه دلا ذاسسدق يل ذ يوةدا ذصد ذ
و رتظذطتظذأألذصيذاسه لا ذاإلجياحيدل ذود دَتذهدلدذامل ادا ذاسوسداؤر ذ درت ذتل دلذىلدقرتكذاسه دلا ذاإلجياحيدلذحرت درتظذ
اسه دلا ذاسسددق يلذأوذسياالددا ذو ددرت ذتل ددلذىلدقرتكذاسه دلا ذاسسددق يلذحرت ددرتظذاسه دلا ذاإلجياحيدلذأوذسياالددا ذذأمدداذ ددأذحدددنذ
صورتىل د ذصادداملذاس ددارتحلذسقه دلا ذ وةددا ذحز دداظخلذطددتظذاسه دلا ذاسسدداس ل ذوأنذصورتىل د ذاوة دداءذاملايا ددلذ وةددا ذحز دداظخلذ
طتظذاسه لا ذاإلجياحيل ذو تذأاجهذاملورتىل ا ذا ساحيلذس ة اءذاملايا لذسو ت لا ذصااملذاس ارتحلذرمي ذأقدا ذامل يدا ذ
صوتجيل ذوهلاذ أَتذإفذظ لذد دت لذصاداملذاس دارتحلذرميد ذأقدا ذامل يدا ذوملال دلذ يمداذإ اذأدانذهةداكذ دلو ذظاسدلذإ دا ياًذ
حددُتذد ددت لا ذصادداملذاس ددارتحل ذ اددزىذإفذقد ذاس ددياسلذ ددتذ ذإ دلاءذعقيددمذاسو ددا يذاو دداظيذهنددلدذاسو ددت لا ذأمدداذهددرتذ
صرتض ذاذ تو ذ ذ  )6ذ
ذ
ذ
ذ
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ذ
حُتذايمرتطا
ظاةمذايمرتطا
اس قم ذ

جممرتلذامللحاا
ذ
ذ

ذ

ظ ا ذا ل ل ذ

وىل ذامللحاا

ذ

يملذF

ا يل ذ

استرسلذاإل

 0 654ذ

 4ذ

 0 0635ذ

 0 9679ذ

 0 0768ذ

 66 847ذ

 675ذ

 0 08308ذ

ذ

ذ

 63 500ذ

 679ذ

ذ

ذ

ذ

ذ أذصيذارتو ذ د ذ )6ذطدتلذو درتظذ دلو ذ ا ذظرسدلذإ دا يلذطةدتذصسدورتىذاسترسدلذ )0 05≤άذحدُتذد دت لا ذ
صادداملذاس ددارتحل ذ اددزىذس ددةم ذاس ددياسل ذأيذأج د ذرذ رت ددتذأةددلذسددةم ذاس ددياسلذاذد ددت لا ذصا دداملذاس ددارتحلذس ددمذأقددا ذ
اس ددياسلذاملسددوبتصل ذوهددلاذ ؤأددتذصدداذ أددلدذصددرت اأمذ)(Muraki, 1990ذصدديذأنذد ددت لا ذصادداملذاس ددارتحلذاذقددرت ذ
ص يا ذاسو ت لذسَتذصوغَتخل ذأيذأ اذةاحولذجال اً ذونذصاق ذ ارتحلذاسه لخلذاذهلاذاسةمدرت ذط دا خلذطديذصادت ذصاداملذ دارتحلذ
ةا ذهدلدذاسه دلخل ذجويلدلذسدلسم ذ جد ذرذدرت دتذأ أدقي ذرىلدوبتالذأيذتل دلذاذدرتمج د ذاسه دلا ذاملرت دلذواسسداس ل ذو سد ذ
أنذهلدذاسهلو ذملذد مذسقوذصسورتىذاسترسلذ )0 05≤άذإرذأ اذدأَتذإفذإص اجيلذا رت ذطقدوذص يدا ذ دًتهذصديذ
صسورتىذاملسولي ذ تذ أمةلاذاسةم ذاوو ذ قي ذاسدةم ذاس داين ذوه دلا ذو دلىذحي دلذ)(Baker, 2001أجد ذأقمداذ دمذ
ا دددذاملايددا ي ذمجاظذامل يددا ذظ ددلذوة ادداً؛ذسددلاذ جد ذحز دداظخلذطددتظذاسه دلا ذاملرت ددلذ ددمذصورتىلد ذاوة دداءذاملايا ددلذاذد ددت لذ
صااملذاس ارتحل ذ اذ ؤظيذإفذمج اظخلذة ا ذامل يا ذ
ومي يذدهسَتذاسهلو ذامل الذطقوذأىلا ذأنذاسوليؤذاسا قمذطةتذارىلولاحلذطيذ لا ذامل يا ذخيوق ذحداةو سذقد ذ
اس ياسل ذ همذاسةم ذاوو ذجيي ذاسهلظذطديذ دلا ذصديذاسةدرتلذجهسد ذوييالداذ دلا ذصرت دل ذسدلسمذرذ رت دتذاةدو سذ
اذاسوليؤذاسا قمذسإل احدل ذواذاسدةم ذاس داينذجييد ذاسهدلظذطديذ )46ذ دلخلذصرت دل ذو )04ذ دلخلذىلداس ل ذوهدلاذارةدو سذ
اذاسوليددؤذاسا قددمذ مبدداذأظىذإفذالهدداضذاسرتىلد ذا سددايبذملادداملذاس ددارتحلذسقه دلا ذواذاسددةم ذاس اسددثذجييد ذطدديذ )68ذ
دلخلذصرت ددل ذو )68ذ دلخلذىلدداس ل ذوهددلاذارةددو سذاذاسوليددؤذاسددليذأظىذإفذالهدداضذأأ ددلذاذاسرتىل د ذا سددايبذملادداملذ
اس دارتحلذسقه دلا ؛ذومي ديذدهسددَتدذحددنذهتيدؤذاسهددلظذاسا قدمذسإل احدلذطديذأددمذ دلخلذىلديبوق ذ سدديلي ذطديذ دلخلذصرت ددل ذ
و ةو مذسإل احلذطيذ لخلذىلاس ل ذصذ لخلذصرت ل ذوه دلاذظواسيدم ذ دلسمذ و قد ذصةد ذهتيدؤاًذط قيداًذ ت دتاًذطةدتذارىلدولاحلذ
طديذأدمذ دلخل ذو دتذ درتنذهددلاذهدرتذاسسد ذاذالهداضذصورتىلد ذاس دارتحلذسقه دلا ذأمداذأنذ يمدلذاسرتىلد ذا سدايبذملادداملذ
اس ددارتحلذدزا ددت ذحأد مذتهيد ذصد ذامجظ دداظذطددتظذاسه دلا ذاسسدداس ل ذوس دديذحت ددلذأ ددمذصدديذاسه دلا ذاملرت ددل ذ يددثذإنذ
اسه دلا ذاسسداس لذدسدوتطمذصسدورتىذأطقدوذصديذاسوه دَتذاسقهادمذسإل احدلذطةلدا ذذأمداذأشددا ذظ اىلدلذصداذ ذ (Marsh,
)1986وأنذاسه لا ذاسساس لذأأ لذ ارتحل ذأماذأشا ذظ اىللذداصَتذ) (Tamir, 1993ذ
ومي يذدهسَتذطتلذو رتظذ لو ذ ا ذظرسلذإ ا يلذحُتذاوقا ذا مسل؛ذحدنذاس ا ذ هلمرتنذط دا ا ذامل يدا ذ
ىلرتاءذأأاجهذصرت لذألذىلاس ل ذس يذاسو ا يذحُتذاو لاظذاذ ل ذاسه لا ذاسساس لذ رتنذأأدلذصديذاسو دا يذاذ لد ذاسه دلا ذ

المجلد  01العدد  4ديسمبر 9112

ارتو ذ ذ  )6ذ
جوا اذعقيمذاسو ا يذاو اظيذسو ت لا ذصااملذاس ارتحلذرمي ذأقا ذاس ياسل ذ
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01

د .نضال الشريفين

املرت ددل ذوداا ض ددهذجو ددا اذه ددلدذاست اىل ددلذصد د ذظ اىل ددلذد دداصَتذذ) (Tamir, 1993وظ اىل ددلذحةس ددرتن ذوو ق ددرتأ،ذ
) (Benson& Wilcox, 1981ذوظ اىلدلذإظوا ظمج ذوص درتصتذ  (Edwards& McCombie, 1983وظ اىلدلذ
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حةسرتنذوهرتأها ذ)  (Benson& Hocovar, 1985اسيتذأالل ذأنذهةاكذ لو داًذ ا ذظرسدلذإ دا يلذحدُتذاووىلدا ذ
ا ساحيلذملااص ذاس ارتحل ذصلألاًذأنذهلدذاست اىلا ذأاجهذطيةاهتاذصيذاوتهدا ذاس دغا ذو دتذطدز ذصااد ذاست اىلدا ذ
ىلد ذارةددو سذإفذارىلددواياهذاسأدداي ذسقه دلا ذاسسدداس ل ذواده ددهذجوددا اذهددلدذاست اىلددلذصد ذصدداذدرت ددقهذإسيد ذظ اىلددلذ
اسأل هُتذ )0995ذوأو يذ اسرت ،ذ) (Ory& Valois, 1980اسيتذحيةهذطتلذو درتظذأةدلذسدةم ذاس دياسلذسقه دلا ذاذ
صورتىل ا ذاس ارتحلذسقه لا ذ
و يماذ واقسذحاإل احلذطيذاسسؤا ذاس اين ذاملواقسذحدةلذق ذاس ياسلذطقدوذ دلا ذامل يدا ذ اإلجياحيدلذواسسدق يل)ذاذد دت لا ذ
(Point Biserial
صا دداملذاسوميي ددزذسقه دلا ذ ددتذ ذا ددرت ذطق ددوذد ددت لذملااص ددمذار د ددا ذاس ة ددا مذا ددا ذ
) Correlation Coefficientأماقد ذسقومييدزذس دمذ دلخلذحاىلدوبتالذحلجداصاذ)  (WINSTEPSذأمداذ ذا درت ذ
طقددوذا دددذاملايددا يذاذد ددت لذهددلاذاملاقد ذوارددتو ذ د ذ )3ذ ددُتذاملورتىلد ا ذا سدداحيلذملادداملذاسومييددزذسقه دلا ذحرت ددتخلذ
اسقرت يه ذو سذق ذ ياسلذاسه لخلذوقا ذص يا ذار ادذا مسل ذ
ارتو ذ ذ  )3ذ
اووىلا ذا ساحيلذملااملذاسومييزذسقه لا ذحرت تخلذاسقرت يه ذوطتظذاسه لا ذ
اإلجياحيلذواسسق يلذس مذصيذأقا ذاس ياسلذا مسل ذ
اسةم ذاوو ذ اسةم ذاس اين ذ اسةم ذاس اسث ذ اسةم ذاسلاح ذ اسةم ذا اص ،ذ
%0ذ  )+ذ
%000ذ  )+ذ %75ذ  )+ذ %50ذ  )+ذ %65ذ  )+ذ
%0ذ  )-ذ %65ذ  )-ذ %50ذ  )-ذ %75ذ  )-ذ %000ذ  )-ذ

ذ
طتظذاسه لا ذاإلجياحيل ذ

 56ذ

 46ذ

 68ذ

 04ذ

 0ذ

طتظذاسه لا ذاسسق يل ذ

 0ذ

 04ذ

 68ذ

 46ذ

 56ذ

اسرتىلد د د د ذا س د د ددايبذملا د د دداملذاسوميي د د ددزذ
سقه لا ذاإلجياحيل ذ

 0 56ذ

 0 47ذ

 0 43ذ

 0 40ذ

ذ

اسرتىلد د د د ذا س د د ددايبذملا د د دداملذاسوميي د د ددزذ
سقه لا ذاسسق يل ذ

ذ

 0 35ذ

 0 37ذ

 0 38ذ

 0 39ذ

 0 56ذ

 0 44ذ

 0 40ذ

 0 385ذ

 0 39ذ

اسرتىل ذا سايبذملااملذاسومييز ذ

ذ
ددأذصدديذارددتو ذ د ذ )3ذأنذ ددي ذاملورتىل د ا ذملادداص ذاسومييددزذسقه دلا ذاملرت ددل ذواسسدداس لذو ددسذأقددا ذامل ي ددا ذ
ا مسددلذأاجددهذييالدداذصرت ددلذوطاسي ددل ذأمدداذ وأ د ذصدديذصادداص ذاسوميي ددزذابس درتحلذاذاسةمددا ذاملبوق ددلذأنذاملورتىل د ذ
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صورتىلد ذاسومييددزذسقه دلا ذاسسددق يل ذ يوةددا ذصد ذو ددرتظذطددتظذأأددلذصدديذاسه دلا ذاإلجياحيددل ذوهددلاذ ؤأددتذاس ددرت ذحدددنذ دلا ذ
امل يددا ذاوأ ددلذعيي دزاًذعيددمذونذد ددرتنذأأ ددلذة اد داً ذود ددَتذهددلدذامل اددا ذجممرتطددلذصدديذاسوسدداؤر ذ ددرت ذتل ددلذىلددقرتكذ
اسه دلا ذاملرت ددلذحرت ددرتظذاسه دلا ذاسسددق يل ذأوذسياالددا ذو درت ذتل ددلذىلددقرتكذاسه دلا ذاسسددق يلذحرت ددرتظذاسه دلا ذاإلجياحيددلذأوذ
سياالا ذ
وملال ددلذتل ددلذىل ددقرتكذاسه د دلا ذاملرت ددل ذوتل ددلذىل ددقرتكذاسه د دلا ذاسس دداس لذاذاوق ددا ذاملبوقه ددل ذ ذاةو ددا ذاسه ددلو ذح ددُتذ
صااص ذاسومييزذسقه لخلذاسرتا تخلذحاىلوبتالذاإل ا مذ)  (Hays, 1981, p467ذسقهلو ذحُتذطتخلذصاداص ذا د دا ذ
صسددو قل ذواسددليذ و د ذدرتمج د ذأددايذدلحي د ذحددت ا ذ ل ددلذدسدداويذ ك )0-ذ يددثذع ددمذ ك)ذطددتظذصادداص ذار د ددا ذ
وعس ذ يملذVذصيذاس اجرتنس ذ
ذ
ذ
ذ
وعس ذ يملذUصيذاس اجرتنسذ ذ
ذ
ذ
يثذع مذاسلصرتمجسذjذ ذاسةم ذ) ذnjذ طتظذأ دلاظذايمرتطدلذاذاسدةم ذ )jذzjذ اسا صدلذاساأذدل لذامل احقدلذملااصدمذار د دا ذ
 )jذوأأد ذاسو،قيددمذطدديذو ددرتظذ ددلو ذ ا ذظرسددلذإ ددا يلذطقددوذصسددورتىذاسترسددلذحددُتذصادداص ذاسومييددزذاذ9ذ دلا سذ
)3ذ دلا ذإجياحيددلذو  )6دلا ذىلددق يل ذو يمدداذ واقددسذحسددقرتكذاسه دلا ذاإلجياحيددلذصةلدداذ ددأذأنذعييددزذاسه دلا ذاملرت ددلذ
رتنذأ أمذحرت رتظذطتظذ قيمذصيذاسه لا ذاسسق يل ذوأنذعييزذاسه لا ذاسسق يلذ درتنذأ أدمذاذ دا ذأدرتنذييد ذ دلا ذ
امل يا ذىلق يل ذوملال لذ يماذإ اذأانذهةاكذ لو ذظاسلذإ ا ياًذحدُتذصورتىلد ا ذد دت لا ذصاداملذاسومييدزذرميد ذاوقدا ذ ذ
إ د دلاءذعقي ددمذاسو ددا يذاو دداظيذهن ددلدذاملورتىلد د ا ذوار ددتو ذ د ذ )4ذ ددُتذجو ددا اذعقي ددمذاسو دداحُتذاو دداظيذملورتىلد د ا ذ
د ت لا ذصااملذاسومييزذوقا ذامل يا ذا مسل ذ
ذ
ذ
ارتو ذ ذ  )4ذ
جوا اذعقيمذاسو ا يذاو اظيذملورتىل ا ذد ت لا ذصااملذاسومييزذس قا ذامل يا ذا مسل ذ
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ا سددايبذملادداص ذاسومييددزذسقه دلا ذاإلجياحيددلذأطقددوذصةد ذسقه دلا ذاسسددق يل ذو ددزظاظذاسهددل ذحيةلمدداذأقمدداذ ددمذطددتظذاسه دلا ذ
اسسدداس لذاذاسددةم ذاملسددوبتل ذوصورتىلد ذاسومييددزذسقه دلا ذاإلجياحيددلذ ددزظاظذصد ذو ددرتظذطددتظذ قيددمذصدديذاسه دلا ذاسسددق يل ذأصدداذ
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ذ

جممرتلذامللحاا

حُتذايمرتطا

ذ
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ذ

ظاةمذايمرتطا
اس قم ذ

ذ

د .نضال الشريفين
وىل ذامللحاا

ظ ا ذا ل ل ذ

ذ

استرسلذاإل

يملذF

ا يل ذ

 0 845ذ

 4ذ

 0 60065ذ

 6 0663ذ

 0 045ذ

 67 366ذ

 675ذ

 0 09935ذ

ذ

ذ

 68 067ذ

 679ذ

ذ

ذ

ذ

ددأذص دديذار ددتو ذ د د ذ )4ذو ددرتظذ ددلو ذ ا ذظرس ددلذإ ددا يلذطة ددتذصس ددورتىذاسترس ددلذ )0 05≤άذاذصورتىلد د ا ذ
د ت لا ذصااملذاسومييز ذوسو،تحتذصرتا ذاسهلو ذ ا ذاسترسلذاإل دا يل ذ ذاىلدوبتالذتل دلذجيرتصدان-ذذأدرتسزذسقم ا جدا ذ
اس ات ل ذو ُتذارتو ذ ذ )5ذجوا اذامل ا جا ذاس ات لذحُتذصورتىل ا ذد ت لا ذصااملذاسومييزذس قا ذا مسل ذ
ارتو ذ ذ  )5ذ
امل ا جا ذاس ات لذحُتذصورتىل ا ذد ت لا ذصااملذاسومييزذو سذتل لذجيرتصان-ذذأرتسز ذ
اوو ذ
 0 56ذ

اس اين ذ
 0 44ذ

اس اسث ذ
 0 40ذ

اوو ذ

 0 56ذ

ذ

 0 08ذ

 *0 06ذ  *0 035ذ  *0 03ذ

اسةم

ذ

املورتىل ا

ذ

اسلاح ذ ا اص ،ذ
 0 385ذ  0 39ذ

اس اين ذ

 0 44ذ

ذ

ذ

 0 04ذ

 0 055ذ  0 05ذ

اس اسث ذ

 0 40ذ

ذ

ذ

ذ

 0 005ذ  0 00ذ

اسلاح ذ

 0 385ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 0 005ذ

ا اص ،ذ

 0 39ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

*ذ ا ذظرسلذإ ا يلذطةتذصسورتىذاسترسلذ  )0 05≤άذ
ودأَتذجوا اذاسو،قيمذامل يةلذاذارتو ذ ذ )5ذإفذو رتظذ لو ذ ا ذظرسلذإ ا يلذحُتذاسةم ذاوو ذوأمذصديذاسدةم ذ
اس اسددث ذواسلاحد ذوا دداص،ذس دداحلذاسددةم ذاوو ذوهددلدذاسةويلددلذدأددَتذإفذإص اجيددلذا ددرت ذطقددوذص يددا ذأأ ددلذة ادداًذو ددسذ

اسةم ذاوو ذ يي ذ لاد ذصرت لذ)ذص ا جلذص ذاوقدا ذاوةدلىذاملسدوبتصلذاذاست اىلدل ذواده دهذجودا اذهدلدذاست اىلدلذصد ذ
ظ اىللذاسأل هُتذ 0995ذ)ذوظ اىللذداصَتذ) (Tamir, 1993ذوظ اىللذحةسدرتن ذوهرتأهدا ذ (Benson& Hocovar,
) 1985ذاسدديتذأأددههذطدديذو ددرتظذ ددلو ذ ا ذظرسددلذإ ددا يلذحددُتذاووىلددا ذا سدداحيلذملادداص ذاسومييددزذس دداحلذق د ذ
اس ياسلذاإلجيايب ذ
و يماذ واقسذحاإل احلذطيذاسسؤا ذاس اسث ذاملواقسذحدةلذق ذ ياسلذ لا ذامل يا ذ اإلجياحيلذواسسدق يلذ)اذظاسدلذاملاقرتصدا ذ
سقم ي د ددا ذواسه د د دلا ذ ذاىل د ددوبتالذصة،ةي د ددا ذظاس د ددلذاملاقرتص د ددا ذوق د ددا ذامل ي د ددا ذا مس د ددل ذاسةا د ددلذص د دديذحلج د دداصا
 WINSTEPSذو ُتذاسأ مذ )0ذهلدذاملة،ةيا ذوقا ذامل يا ذا مسل ذ

مجلة العلوم التربوية والنفيسة
11

ذ
ذو أذصيذاسأ مذ د ذ )0ذأنذاسدةم ذاوو ذ ييد ذاسه دلا ذإجياحيدل)ذ ا دمذأأدلذ دت ذصديذاملاقرتصدا ذطةدتذصسدورت ا ذ
اسسددملذ ار ددادذملددرتذاسامددمذاملبددليذ)املبوقهددل ذوأددلسمذامجظ دداظذ ددي ذظاسددلذاملاقرتصددا ذحة ددانذطددتظذاسه دلا ذاسسددق يلذاذ
امل يا ذوأنذ يملذاس درتىذستاسدلذاملاقرتصدا ذأاجدهذةا دلذحداسةم ذاوو ذواس يمدلذاسدتجياذستاسدلذاملاقرتصدا ذأاجدهذةا دلذ
حدداسةم ذا دداص ،ذوأنذ ددي ذظاسددلذاملاقرتصددا ذدددزظاظذحز دداظخلذطددتظذاسه دلا ذاإلجياحيددل ذوأنذاس يمددلذاس ددرتىذستاسددلذاملاقرتصددا ذذ
أاجهذطةتذ ي ذ ل لذصيذصةو ذصسورتىذاسسمل ذو سمذرمي ذأقدا ذامل يدا ذا مسدل ذوأ داذدوةدا ذددت جيياًذحارحواداظذ
ذوأنذإمجا لذظاسلذاملاقرتصا ذصيذاملسورت ا ذاسااسيلذاسسملذإفذاملسورت ا ذاملوتجيدلذاسسدمل ذددزظاظذحامجظ داظذ
طيذج لذاملةو
طتظذاسه لا ذاإلجياحيلذإفذق ذاس ياسلذاملسوبتل ذودو ا هذطةتذاملسورت ا ذاسااسيلذصيذاسسمل ذ
أمداذ ذ سداهذاسهاطقيدلذاسةسد يلذ) (Relative Efficiencyوقدا ذامل يدا ذاو حادلذحاسةسد لذإفذقد ذامل يدا ذاوو ذ
يي ذ لاد ذإجياحيلذ)حاىلوبتالذاس اجرتنذ) (Reeve, 2004سذ ذ

يددثذ I(θ)sسذأميددلذاملاقرتصددا ذسددةم ذامل يددا ذاملسددوبتل س Iθ)1ذأميدلذاملاقرتصددا ذسقددةم ذاوو ذوطةددتذ ددي ذخموقهددلذسددذ
 )θذوارتو ذ ذ )6ذ ُتذ ي ذاسهاطقيلذاسةس يلذوقا ذامل يا ذاملبوقهلذحاسةس لذإفذاسةم ذاوو ذسقم يا
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

ذ
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اسأ مذ ذ  )0ذ
صة،ةيا ذظاسلذاملاقرتصا ذوقا ذامل يا ذا مسل ذ

ذ

د .نضال الشريفين
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ارتو ذ ذ  )6ذ
ي ذاس هاءخلذاسةس يلذوقا ذ ياسلذ لا ذامل يا ذحاسةس ل ذ

04
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إفذاسةم ذاوو ذطةتذ ي ذخموقهلذسقسملذ θذ) ذ
ق ذاس ياسل ذ  6 5-=θذ =θذ 0 5-ذ -=θذ 0ذ =θذ 0ذ =θذ 0ذ =θذ 0 5ذ =θذ 6ذ =θذ 6 5ذ
 0ذ

 0ذ

 0ذ

 0ذ

اوو ذ

 0ذ

 0ذ

اس اين ذ

 0 99ذ

 0 88ذ

 0 85ذ  0 80ذ  0 96ذ

اس اسث ذ

 0 57ذ

 0 50ذ

 0 54ذ  0 75ذ  0 90ذ  0 97ذ

اسلاح ذ

 0 46ذ

 0 39ذ

 0 49ذ  0 66ذ  0 80ذ  0 85ذ  0 09ذ  0 05ذ

ا اص ،ذ

 0 69ذ

 0 66ذ

 0 33ذ  0 53ذ  0 58ذ  0 93ذ  0 00ذ  0 06ذ

 0ذ

 0ذ

 0ذ

 0 97ذ  0 99ذ
 0ذ

 0ذ

ددأذص دديذار ددتو ذ د د ذ )6ذأنذاس ددةم ذاوو ذسق ددياسلذ يي د د ذاسه د دلا ذإجياحي ددلذ)طة ددتذصس ددورت ا ذاسس ددملذ )θذ -
)0 5≤θ≤6 5ذهددرتذاوطقددوذاذأميددلذاملاقرتصددا ذ قي د ذاسددةم ذاس دداين ذصذاس اسددثذصذاسلاح د ذصذا دداص ،ذوأاجددهذاس هدداءخلذ
اسةس يلذسقةم ذا اص،ذهمذاو مذودزظاظذاسهااسيلذاسةس يلذحز اظخلذطتظذاسه دلا ذاإلجياحيدلذاذاسدةم ذأيذأنذ00ذ دلا ذصديذ
اسددةم ذاوو ذدا ددمذجهدد،ذاملاقرتصددا ذاسدديتذدا يلدداذ 06دلخلذصدديذاسددةم ذاس دداين ذو03ذ دلخلذصدديذاسددةم ذاس اسددثذوذ06صدديذ
اسةم ذاسلاح ذو07ذ لخلذصيذاسةم ذا اص،ذطةتذصسورتىذاس ت خلذ =θذ )0ذ
وأانذاسةم ذا اص،ذطةتذاملسورت ا ذاسااسيلذطةدتذ 6 5≤θ≤0 5ذ)هدرتذاوطقدوذاذأميدلذاملاقرتصدا ذسدلسمذأدانذصورتىلد ذ
اس هد دداءخلذاسةس د د يلذسقد ددةم ذا د دداص ،ذحاسةس د د لذسقد ددةم ذاوو ذ سد دداويذ )0 06ذطةد ددتذصس د ددورتىذاس د ددت خلذ =θذ )6ذأيذأنذ
 00دلا ذصديذاسددةم ذا داص،ذدا ددمذاملاقرتصدا ذجهسددلاذاسديتذدا يلداذ 9دلا ذصديذاسددةم ذاوو ذطةدتذهددلاذاملسدورتىذصدديذ
اسسمل ذ
أمدداذ ذاىلددوبتالذصة،ةيددا ذظاسددلذاملاقرتصددا ذسقه دلا ذاسةا ددلذصدديذد يددسذحلجدداصا WINSTEPSس ددمذق د ذصدديذأقددا ذ
ددياسلذ د دلا ذامل ي ددا ذو ذإجي دداظذاس يم ددلذاس ددرتىذستاس ددلذاملاقرتص ددا ذحرت ددتخلذاسقرت ي ددهذوق ددا ذامل ي ددا ذا مس ددلذطق ددوذ
اسًتديد د ذح ددتءاًذص دديذاس ددةم ذاوو ذ اج ددهسذ 6 78ذ 6 46ذ 6 30ذ 6 67ذ 0 87ذو ددأذص دديذه ددلدذاس ددي ذأنذ
دلا ذاسددةم ذاوو ذد ددتلذأأددلذ ددت ذصدديذاملاقرتصددا ذوأنذأظ ذ ددي ذ ددرتىذسقماقرتصددا ذد ددتصلاذ دلا ذاسةم ددُتذاسلاح د ذ
وا داص ،ذوأددانذهةدداكذدلحددلهذاذ ددي ذاملاقرتصددا ذاسدديتذد دتصلاذاسه دلا ذاذاسددةم ذا دداص ،ذص ا جددلذحاملاقرتصددا ذسقه دلا ذ
اذحا مذأقا ذامل يا ذوهلاذ اٍتذأنذهلاذامل يا ذسَتذظ يسذاذإط اءذصاقرتصا ذأا يلذطيذص تا ذاسسمل ذ
ومي يذاىلوةوا ذأنذظاسلذاملاقرتصا ذسقه لخل ذدزظاظذحز اظخلذطتظذاسه لا ذاإلجياحيلذح رت خلذصق،رتالذوصديذصذ دزظاظذامل يدا ذة ادداًذ
داءًذطقدوذصة،دٌتذظاسدلذاملاقرتصدا ذحز داظخلذطدتظذ
وظ ل ذوهلدذاسةويللذدسالذص رت يذامل ا ي،ذاذاةويا ذاسه لا ذاوجسد ذحة ذ
اسه دلا ذاإلجياحيددل ذأمدداذدسدداطتذاذعسددُتذامل يددا ذومج دداظخلذظ ود ذوة ادد ذإ اذأاجددهذظاسددلذصاقرتصادد ذصوتجيددل ذو سددمذحز دداظخلذ
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ا ل ذاذا رت ذطقوذمج اظخلذظاسلذصاقرتصا ذامل يا ذحز اظخلذطتظذاسه دلا ذاإلجياحيدلذاذامل يدا ذ داذ دؤظيذإفذأنذمج داظخلذ
امل يا ذظ لذوة اداً ذحز اظخلذظاسلذاملاقرتصدا ذ) (Hambleton& Swaminathan, 1985ذوجادلاًذونذظاسدلذاملاقرتصدا ذ
سقم يددا ذصدديذاملؤشدلا ذاسدديتذ سددوت ذصةلدداذطقددوذصااصددمذاس ددا ذسقم يددا ذاذجال ددلذارىلددولاحلذسقه دلخل ذ ددتذاده ددهذجوددا اذ
&(Bensonاسديتذ
هدلدذاست اىلدلذصد ذظ اىلدلذاسأدل هُتذ )0995ذوظ اىلدلذحةسدرتن ذوهرتأهدا ذ)Hocovar, 1985
أشددا ذإفذأنذأىلددقرتهذاس ددياسلذهددتدذد ا ة داً ذواةو داًذاذة ددا ذاردسددا ذاسددتاةقم ذوداا ضددهذص د ذصدداذدرت ددقهذإسي د ذ
ظ اىلددلذأو ي ذو دداسرت ،ذ) (Ory& Valois, 1980ذاسدديتذأأددههذطدديذطددتلذو ددرتظذ ددلو ذ ا ذظرسددلذاذد ددت لا ذ
ة ا ذاردسا ذاستاةقمذحُتذأقا ذاس ياسلذسقه لا ذاإلجياحيلذواسسق يل ذ
أماذحيةهذاسةوا اذأنذاسدةم ذا داص،ذ ييد ذ لادد ذىلدق يلذ)ذسدَتذظ يدسذاذإط داءذصاقرتصدا ذطديذد دت لذاسسدمل ذسولحدلهذ
ي ذظاسلذصاقرتصا ذ لاد ذص ا جلذح ي ذظاسلذصاقرتصدا ذس دا مذأقدا ذامل يدا ذومي ديذأنذحسدوهاظذصديذهدلدذاسةويلدلذاذطدتلذ
دأمُتذامل يا ذطتظاًذأ ذَتاًذصيذاسه لا ذاسسق يل؛ذوج ذمج اظهتاذد قمذصيذظ لذامل يا ذوة اد ذ
وسإل احددلذطدديذاسس دؤا ذاسلاح د ذاملواقددسذحدددةلذق د ذ ددياسلذ دلا ذامل يددا ذ اإلجياحيددلذواسسددق يلذ)اذد ددت لا ذاسسددملذس دلاظذ
ار اها ذملرتذاساممذاملبليذ) ذ ذا رت ذطقوذد ت لا ذاس ت خلذس لاظ ذوس مذق ذصديذأقدا ذاس دياسلذاملسدوبتصل ذ
حاإلض ددا لذإفذا دددذاملاي ددا يذاذ ي ددا ذه ددلدذاسس ددمل ذو ددُتذار ددتو ذ د ذ )7ذاملورتىلد د ا ذا س دداحيلذسو ددت لا ذاس ددت خلذ
س لاظ ذو سذأقا ذامل يا ذا مسل ذ
ارتو ذ ذ  )7ذ
املورتىل ا ذا ساحيل ذوارمللا ا ذاملايا ل ذوصورتىل ذا دذاملايا ي ذواملتى ذ
سو ت لا ذاسسملذس لاظذو سذق ذ ياسلذاسه لخل ذ
وس مذق ذصيذأقا ذامل يا ذا مسل ذ

ذ
طتظذاسه لا ذاإلجياحيل ذ
طتظذاسه لا ذاسسق يل ذ
اسرتىل ذا سايبذسو ت لا ذاس ت خل ذ
ارمللاسذاملايا يذسو ت لا ذاسسمل ذ

اسةم ذاوو ذ اسةم ذاس اين ذ اسةم ذاس اسث ذ اسةم ذاسلاح ذ اسةم ذا اص ،ذ
%000ذ  )+ذ %75ذ  )+ذ %50ذ  )+ذ %65ذ  )+ذ %0ذ  )+ذ
%0ذ  )-ذ %65ذ  )-ذ %50ذ  )-ذ %75ذ  )-ذ %000ذ  )-ذ
 0ذ
 04ذ
 68ذ
 46ذ
 56ذ
 56ذ
 46ذ
 68ذ
 04ذ
 0ذ
 0ذ
 0ذ
 0ذ
 0ذ
 0ذ
 0 06ذ
 0 000ذ
 0ذ
 0ذ
 0ذ

صورتىل ذا دذاملايا يذسو ت لا ذاسسمل ذ  0 00034ذ  0 00056ذ  0 00043ذ  0 00078ذ  0 00098ذ
املتىذسق ت خل ذ

 6 70ذ 3 06ذ

 6 39ذ 6 98ذ

 6 67ذ 6 87ذ

 6 08ذ 6 70ذ

 0 95ذ 6 40ذ
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طتظذاسه لا ذاإلجياحيل ذ يثذددلد ذظاسدلذاملاقرتصدا ذسقم يدا ذحاس دا ذ) (Reeve, 2004ذ د اذمجاظ ذظاسدلذاملاقرتصدا ذ
اسيتذ تصلاذامل يا ذ نذص تا ذاوة اءذاملايا لذد م ذ داذ دؤظيذإفذمج داظخلذاس دا ذو سدوهاظذصديذهدلدذاسةويلدلذاذأمهيدلذ

11
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01

د .نضال الشريفين

وأ ذصيذارتو ذ ذ )7ذأنذصورتىل ذدرتمج ذد ت لا ذاسسملذستىذاو لاظ ذواذييد ذأقدا ذامل يدا ذاملسدوبتصل ذحقغدهذ
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ييالاذاس هل ذوهمذاس يملذامل اسيلذاسيتذ ورت الاذاسةمرت ذاملسوبتلذ قرت ذىلدق ذاسو دت ل)ذ (Rating Scale Model

)ذوهددمذاس ددهل ذأمدداذأنذارملدلاسذاملايددا يذسورتمج د ذاسسددملذ ددًتهذصدديذاسرتا ددت ذأمدداذ ورت الدداذاسلجدداصا ذوهددرتذوا ددت ذحيةمدداذ
زظاظذاملتىذسو ت لا ذاسسملذس لاظذأقماذأانذطتظذاسه لا ذاإلجياحيلذأأ ل ذو مذحز داظخلذاسه دلا ذاسسداس ل ذأمداذ دأذ
أنذصورتىل ذاوة اءذاملايا لذاذد ت لا ذاسسملذصوتجيلذاذيي ذأقا ذامل يا ذوهلاذ أَتذإفذظ لذد دت لذاسسدملذرميد ذ
املسولي ُت ذوأ اذد مذاذاسةم ذاملسوبتلذأقماذامجظاظذطدتظذاسه دلا ذاإلجياحيدلذاذاسدةم ذاملسدوبتل ذوأدانذأطقدوذصورتىلد ذ
ة دددذصايددا يذاذاسددةم ذا دداص،ذ يي د ذ لاد د ذىلدداس لذ) ذوارمل دلاسذاملايددا يذس ة دداءذاملايا ددلذ دمذأقمدداذامجظاظذط ددتظذ
اسه لا ذاإلجياحيلذاذاسةم ذاملسوبتل ذوأنذ يملذاوة اءذاملايا دلذاذأدمذاسودت جيا ذد دمذأقمداذا ًتحدهذد دت لا ذاسسدملذ
صيذاس هل ذ
وسق أ د ذطم دداذإ اذأاج ددهذهة دداكذ ددلو ذاذد ددت لا ذاسس ددملذس ددتىذاو د دلاظ ذدا ددزىذس ددةم ذ ددياسلذاسه د دلخلذاملس ددوبتل ذ ذ
اىلددوبتالذاةو ددا ذألوىلد ا -ذوار ذ) (Kruskal- Walisو سددمذونذد ددت لا ذاسسددملذسددتىذاو دلاظذدودرتمجلذحأد مذ
ت ياددم ذحرتىلد ذ سددايب ذ ددت دذ ددهل ذواملدلاسذصايددا يذ ددت دذوا ددت ذو ددتذحقغددهذ يمددلذأددايذدلحيد ذ (Chi- Square
) 0 678ذ)حددت ا ذ ل ددلذ )4ذوأنذاسترسددلذاإل ددا يلذ ددتذحقغددهذ 0 895ذ)ودددت ذهددلدذاسةويلددلذطقددوذطددتلذو ددرتظذ
دلو ذ ا ذظرسددلذإ ددا يلذطةددتذصسددورتىذاسترسددل ذحددُتذد ددت لا ذاسسددمل ذداددزىذسددةم ذاس ددياسلذاملسددوبتل ذأيذأج د ذرذ
رت دتذأةددلذسددةم ذ ددياسلذاسه دلخلذاملسددوبتلذطقددوذد ددت لا ذاسسدملذسددتىذأ دلاظذطيةددلذاست اىلدل ذوهددلاذ ددت ذطقددوذأنذد ددت لا ذ
اسسملذس لاظذاذجال دلذارىلدولاحلذسقه دلخلذصو،دل خلذصديذاسه دلا ذاسديتذ سدولي ذهنداذاو دلاظ ذأيذد دت لا ذاسسدملذصو،دل خلذ
صيذق ذ ياسلذاسه دلخلذ إجياحيدلذأوذىلدق يلذ) ذوهدلاذرذ ادٍتذأنذقد ذاس دياسلذسدي،ذسد ذأيذأةدلذاذد دت لا ذاسسدملذس دلاظ؛ذ
ونذصورتىل ذاوة اءذاملايا لذاذد ت لا ذاسسملذ مذحامجظ اظذطتظذاسه لا ذاإلجياحيل ذوهنلاذمي يذاس ذرت ذإجد ذحز داظخلذطدتظذ
اسه لا ذاإلجياحيل ذد مذاوة اءذاملايا لذاذد ت لذاسسمل ذ اذ ؤظيذإفذمج اظخلذظ ل ذوة ا ذد ت لذاسسملذستىذاو لاظ ذ
وداا ضددهذجوددا اذهددلدذاست اىلددلذص د ذصدداذدرت ددقهذإسي د ذظ اىلددلذددداصَتذ) (Tamir, 1993ذوظ اىلددلذحةسددرتن ذوو ق ددرتأ،ذ
)  (Benson& Wilcox, 1981ذوظ اىلدلذإظوا ظ ذوص درتصتذ)  (Edwards& McCombie, 1983ذوظ اىلدلذ
حةس ددرتنذوهرتأهددا ذ) (Benson& Hocovar, 1985ذاسدديتذأالددل ذأنذهة دداكذاةو ددا ذحددُتذأظاءذاس ق ددلذطق ددوذ
اسه د دلا ذ ا ذاس ددياسلذاملرت ددل ذواسه د دلا ذ ا ذاس ددياسلذاسس دداس ل ذطقم د داًذح دددنذه ددلدذاست اىل ددا ذأاج ددهذطيةاهت دداذص دديذ
اوتهدا ذواده دهذجودا اذهدلدذاست اىلدلذصد ذصداذدرت دقهذإسيد ذظ اىلدلذأو ي ذو داسرت ،ذ) (Ory& Valois, 1980اسديتذ
حيةهذطتلذو رتظذأةلذسق ياسلذاإلجياحيل ذأوذاسسق يلذسقه لا ذاذاسو ت لا ذاسااصل ذ
ذ
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الخالصة والتوصيات

ادلذملورتىلد ا ذصاداملذ

0 05≤άذ)اذصورتىل ا ذد ت لا ذصااملذاس ارتحل ذ ازىذسةم ذاس ياسل ذوأنذييد ذاس دي ذامل
اس ارتحل ذواوة اءذاملايا لذأاجهذس احلذاسةم ذاوو ذ
ةاجيداًسذأجد ذ دداءذاذامللد ددلذاس اس ددلذصدديذ يددثذ ددي ذاملورتىلد ا ذملادداملذاسومييددزذذوهددلاذ ددت ذحدددنذ دلا ذهددلاذاسددةم ذسيسددهذهددمذ

اوأ ددلذة اد داًذونذ دلا ذامل يددا ذاوأ ددلذعيي دزاًذعيددمذونذد ددرتنذأأ ددلذة اد داً ذو ددتذو ددتذأنذهةاسددمذ لو داًذاذصورتىل د ا ذ
د ت لا ذصااملذاسومييزذس احلذاسةم ذاوو ذأ أاً ذ
ةاس داًسذصدديذ يددثذظاسددلذاملاقرتصددا ذ ددتذد ددُتذأنذاسددةم ذاوو ذ ا ددمذأأددلذ ددت ذص دديذاملاقرتصددا ذطة دتذصسددورت ا ذاسسددملذ
املبوقهل ذوأنذ ي ذظاسدلذاملاقرتصدا ذددزظاظذحة دانذطدتظذاسه دلا ذاسسدق يلذاذامل يدا ذأيذحز داظخلذطدتظذاسه دلا ذاإلجياحيدل ذ
وحاسوايلذ زظاظذامل يا ذة اداًذوظ ذلً ذ
احاد داًسذص دديذ ي ددثذد ددت لا ذاسس ددمل ذأاج ددهذاوق ددا ذا مس ددلذصوس دداو لذاذصورتىلد د ا ذد ددت لا ذاسس ددمل ذذوأنذصورتىلد د ذ
اوة اءذاملايا لذاذد ت لذاسسملذ مذحز اظخلذطتظذاسه لا ذاإلجياحيل ذ ذ
واطوم دداظاًذطق ددوذ س ددمذ د د نذاس ا ددثذ رت ددمذحا ددتلذاىل ددوبتالذاس ددةم ذاس اس ددث؛ذس ىل د اهذاس دديتذ أ ددل ذآجه داً ذوأج د ذ هأ ددمذ
اىلددوبتالذاسددةم ذاوو ذ ييد ذاسه دلا ذإجياحيددلذ)ونذاسهددلو ذ ا ذاسترسددلذاإل ددا يلذاسدديتذو ددت ذأاجددهذس دداحلذاسددةم ذ
اوو ذأماذ رت مذاس ا ثذح لاءذاملز تذصيذاست اىلا ذاملماةقدلذس يدانذأةدلذقد ذ دياسلذاسه دلخلذ اإلجياحيدلذواسسدق يلذ)حرت درتظذ
صوغَتا ذأةلىذص مذاساملذوارة ،ذ
المراجع

أحرتذمج ةل ذ ل تذ  )0998ذأىلاىليا ذاس يا ذواسو رت ذاذاسًتحيلذ  )6ذاس رت هسذص و لذاسه ت ذ
ةرت جتا م ذ وحل ذوهيلي ذاسيزاحدثذ  )0986ذالقيراس والتقرويم فري علرم الرنفس والتربيرة.ذ دليدلذاس دي ين ذط دتذا ذ
مج تذوطت ذط تذاسلمحيذ) ذطمانسذشلألذصاأم نذسقةألذ اس واهذاو قمذصةأرت ذىلةلذ )0977ذ
ي،دداوي ذإ ةددا ذ  )6000ذمقارنررة اصررائص الفقررات وفررة الن ريررة التقليديررة ون ريررة اسررتجابة الفقرررة فرري مقيرراس
للقدرة الرياضية.ذ ىلاسلذصا سوَتذسَتذصةأرت خل ذ اصالذاسلصرتك ذإ حت ذاو ظن ذ
شل غقم ذ وحل ذ  )0987ذمفهوم االتجاه وتعليم العلومذ دليلذا قيقدم ذةقيدمذ) ذصةأدرت ا ذصلأدزذاس ،درتدذواسو درت لذ
اسًتحرتي ذ اصالذاسَتصرتك ذإ حت ذاو ظن ذ داذ خذاسةألذاو قمذسَتذصالوسذ) ذ
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د ُتذسق ا ثذأنذصاا ذاست اىلا ذاسسداح لذطمدت ذإفذأنذ درتنذطدتظذاسه دلا ذاإلجياحيدلذصسداو اًذسادتظذاسه دلا ذاسسدق يلذ
اسدةم ذاس اسدثذ)ظونذارطومدداظذطقدوذةقهيددلذجال دل ذأوذ ل يددلذددتط ذهدلاذاسدلأيذوحادتذإ دلاءذهدلدذاست اىلددلذد دُتذسق ا ددثذ
أج ذسي،ذهةاكذصاذ ل ذاىلوبتالذهلاذاسةم ذس ىل اهذاسواسيلس ذ
أورًسذأج ذ اءذاذامللد دلذاس اس دلذصديذ يدثذصورتىلد ذصاداملذاس دارتحلذسقه دلا ذ سد ذطدتلذو درتظذ دلو ذ ا ذظرسدلذإ دا يلذ

اثر نمط صياغة الفقرة في مقياس اتجاه الخصائص السيكومترية

) ذأث ررر تو ي ررع الفقر ررات الموجب ررة والس ررالبة ف رري مقي رراس اتج رراه علر ر الخص ررائص0995 اسأ ددل هُت ذجأ ددا ذأم ددا ذ
ذ ىلاسلصا سدوَتذسدَتذصةأدرت خل ذ اصادلذاسلصدرتك ذ.السيكومترية وأداء الطلبة عليو وفة الن ريرة الكالسريكية فري القيراس
إ حت ذاو ظن ذ
) ذحةدداءذص يددا ذا اهددا ذصاقم دمذاساقددرتلذملددرتذاسامددمذاملبددلي ذالمجلررة انردنيررة فرري6006 اسأددل هُت ذجأددا ذأمددا ذ
 ذ087ذ-069) ذ3(9 ،العلوم التربوية
 أساس ررياتو وتطبيقات ررو وتوجهات ررو المعاص رررةذ، القي رراس والتق ررويم الترب رروي والنفس رري.)6006 طد د ل ذ د د تذاس ددت يذ
) ذاس اهلخلسذظا ذاسه لذاساليب ذ0
) ذص ددتىذاسورتا ددسذح ددُتذق ددرت ذ ا ذواملؤشد دلا ذاسو قيت ددلذاذاةوي ددا ذ د دلا ذص ي ددا ذا ددادذىلد د اطمذ0996 ط ددرتظخل ذأمح ددتذ
 ذ075-050 ذ8اسوت ا ذمجلة كلية التربية ذ اصالذاإلصا ا ذاسالحيل ذ
) ذإ حتسذظا ذاوصمذسقةألذواسورتمج ذ3 ) ذالقياس والتقويم في العملية التدريسيةذ6006 طرتظخل ذأمحتذ
ذرةددو سذظرر ذأحادداظذاسوددت ا ذمجل ررة أبح رراث،ذاسس ددي رتصًت لذس ةددلذص ددا ي

ددا

) ذا0996 اسةلددا ذديسددَتذ
 ذ53ذ-40) ذ6 8ذ،اليرموك
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