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ش ليبط انًغبحخ اإلشبسيَّخ نشارٕ، في انكشف ػٍ -يمبسَخ طشيمتَْي يبَتم ْبَضل، ٔيؤّشِ

ش أعبنيت انتؼهُّى   األداء انتفبُضهّيِ نًفَشداد اعتجبَخ يؤّشِ

 

 *د. ششف األحًذي

 انًغتخهص

ّْ مبنزلَيدَفذ      عز آعبص الحظعبؽخ ايػعبرْاخ لزاععٍ -الدراطُخ إلُ مقبرنخ مزْقزَ يبنشل كبِ رزثٓع،  ٌمشّػِ

 ِّّ ِّّ الحناععد فععّ الضؼععِّ  ععم ا وا  الزلبكععا ِّّ الضلهععبم ّْ صـععبمِؾ الحلععَزوح لاهاحععٍتط الاٍلععبررح ثععٓم مهؾهَٓعع

د فّ كٍ  نحٍتط فادر ٌطٓالزم ز أطبلٓت الزنال ف  اُ نظجخ لحلَزواد اطزجبنخ مشّػِ بن  كحب َيدَفذ إلُ الزنزل

ْفًقب لحزغِّٓز الهٍع. ٌَ ِّّ لاحلَزوح  ْٓم فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا  االرِّلبق ثٓم الطزْقزَ

نذ النِّٓهُخ مم )44ٌاد اػزحاذ االطزجبنُخ  اُ ) ٍا ( مبلجًب ٌمبلجًخ معم عبمنعخ َمٓجعَخ  ٌكعبن 813( ملَزوحً  ٌرض

 مم أيدِّ الهزبمظ مب ْاّ:

ٍّّ مهعزِفد فعّ       -%( ثبطعزددا  مزْقعخ مبنزعل6.8ملعَزواد ثهظعجخ ) (3)رَدا الضؼِّ  عم ٌععٍو أوا  رلبُكعا

يبنشل كبِ رزثٓ،  مهًب ملَزوربن لـبلؼ الذكٍر  ٌملَزوحٌ ٌاؽعدح لـعبلؼ اينعبس  أمعب  هعد اطعزددا  مزْقعخ 

ز آبص الحظبؽخ ايػبرْاخ لزاعٍ  فقد رَعدا الضؼعِّ  عم ٌععٍو أو ٍّّ مهعزِفد فعّ ملعَزورٓم ثهظعجخ مشّػِ ا  رلبُكعا

 %(  ملَزوحٌ ٌاؽدح لـبلؼ الذكٍر  ٌملَزوحٌ ٌاؽدح لـبلؼ اينبس.4.5)

َخ ارِّلبٌق ثٓم مزْقخ مبنزل    ز آبص الحظبؽخ ايػبرْاخ لزاععٍ  -ٌاد كبن َصحا يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌمزْقخ مشّػِ

ِّّ لحلَزواد االطزجب نخ؛ ؽٓعش اراَلقعذ الطزْقزعبن فعّ الضؼعِّ  عم ملعَزورٓم معم فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبُكا

ْفًقب لحزغِّٓز الهٍع ثهظجخ )ٖأؿل ) ٌَ %(   الٌحً  اُ أن آحخ ُمنبِمل ٙ.ٙٙ( ملَزواد  أظًزد أواً  رلبكآًّب 

ّل لاحلَزواد العضالِس أن0..ٓاالرِّلبق لضبثب ) د مج (  ٌُْنزجَز رٍافًقب عٍيزًّْب  ٌاد أظًز الزؾآل الَضٓل ٓنعخ العزنال

ِّّ الحهعزِفد فعّ راع   ِّّ ثٓم الذكٍر ٌاينبس اعد رضعٍن ٌرا َ ظًعٍر ا وا  الزلبُكعا ِّّ ٌاالصزالف الهاٍ  اينظبن

 الحلَزواد  ٌ آى؛ طَٓزِدل االؽزلبظ ثًب كحَم ثباّ ملَزواد االطزجبنخ.

 

ص الحظععبؽخ ايػععبرْخ لزاعععٍ  يععبنشل  مشػععز آععب-: ا وا  الزلبكععاّ لاحلععزواد  مبنزععلانكهًاابد انًفتبحيَّااخ

 الهحٍتط الاٍلبررحّ الضهبمّ الحناد  اطزجبنخ مشػز أطبلٓت الزناد.

يخ  يمّذِ

رُنَدل الحقبُْٓض الهلظٓاخُ الٍطٓاخَ ا كضَز ػًٍٓ ب فّ الؾضد  اُ مقدار مب ْحزاضى فزوٌ )ْهزحّ للئعخ منٓاهعخ( معم     

ععحخ الحقبطععخ  أٌ لاحقبرنععخ ثععٓم أوا  الحغحٍ  ععبد الحدزالععخ فععّ الهععٍع  أٌ الِنععزق  أٌ اللئععخ النُحزْاععخ  أٌ الّظِ

ـلٍن ثبلزؾقلق مم وااخ ٌكلب ح الدـبمؾ الظٓضٍمززْاخ الزّ رزحٓاش ثًب را  الحقعبُْٓض  َّ الحدز الضقبفخ  ٌاد ُ هِ

دق ٌالضجبد  ٌُمنبِمالد الـنٍثخ ٌالزحٓٓش  ٌفب آاخ الجدامل  ـِّ ٌلِٓزيب مم  اجل رطجٓقًب؛ مضل: صـبمؾ ال

عاخ مهًعب   ـا زاد الزّ َْزِدل عحنًُعب  كدولاعخ  اعُ ععٍوح القٓعبص  ٌورععخ الدااعخ ٌالحٍصٍآاعخ لاهزعبمظ الحزؾ الحشّػِ

م ؿبنَ، القزار مم الزدطٓن ٌالزقٍْد الهبعؼ.  ٌالذِ ثدٌَرو ْحّضِ
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ْٓعدَ أن الزؾقلعق معم الدـععبمؾ الظعٓضٍمززْاخ لاحقٓعبص واصععَل كعّلِ مغحٍ عخ ال ُْنَععدل كبفًٓعب للعحبن طععالمخ      ثَ

الحقبرنخ ثٓم الحغحٍ بد ٌاال زداو ثهزبمغًب؛  ن ثنق ملَزواد الحقبْٓض اد رنحعل ثؼعضل مدزاعِّ ثبلهظعجخ 

(؛ ثظععجت ثنععق الدـععبمؾ الحزناِّقععخ Item Biesلاحغحٍ عبد الحدزالععخ  ٌاععد رـععجؼ ملععَزوحٌ مععب مزؾِّٓععشحً )

 ِ حخ ثٓم الحغحٍ بد؛ محب اعد ْعشصِّز  اعُ القعزار  ٌْعشوِّ ثبلحلَزوح تارًِب  الزّ ال رنضض فزٌاًب ؽقٓقٓاخ فّ الّظِ

و ؿععدق ورعععبد  إلععُ إعععزاٍ  أاععلا أٌ أكجععَز للئععبد منٓاهععخ؛ ا زحععبوًا  اععُ ارِّغععبو الزؾٓلععش  ٌيععذا ثععدٌَرو اععد ًْععدِّ

(  ٌمعم صَعدا اررعجن ملًعٍ  الزؾٓلعش 0ٌْٕٔٓغنل نزبمَظ اطزددامى لَٓز  بولخ )الحظضزِ ٌآصزٌن  الحقٓبص  

 ثند  الندالخ مم الهبؽٓخ االعزحب ٓاخ ٌالظٓبطٓاخ أكضَز مم اررجبمى ثبلغٍانت الظٓضٍمززْاخ.

      ِ ّّ ـععععٍن فععععّ مغععععبل القٓععععبص  اععععُ اطععععزددا  ملًععععٍ  ا وا  الزلبكععععا ـِّ لاحلععععَزوح  لععععذا؛ وََرط الحزد

(Differential Item Functioning (DIF  مهععذ ثداْععخ الضحبنٓهٓاععبد؛ لازنجٓععز  ععم الطععزق ايؽـععبمٓاخ

(  مع، ا صعذ فعّ اال زجعبر أن ملًعٍ  الزؾٓلعش 2ٕٔٓالحظزددَمخ فّ الضؼِّ  م رؾٓلش الحلعَزواد )الجطعٍع  

ِ؛  نى ْؼحل الزلظٓزاِد الضٓلٓا  ّّ عزاد ايؽـعبمٓاخ )الظعٍالحخ أ دل مم ملًٍ  ا وا  الزلبكا خَ إلُ عبنعت الحشّػِ

و الززكٓععش  اععُ مقبرنععخ 0ٌٕٔٓالنغاععٍنّ   (  ٌمععم صَععدا انزقععل رؾآععل اللععزٌق ثععٓم الحغحٍ ععبد  مععم مغععزا

ًزا لقٓبص أصز االصزجبر  اُ مغحٍ خ منٓاهعخ(  إلعُ االيزحعب  ثزؾآعل  طبد )الزّ رُنَدل مشّػِ اللزٌق ثٓم الحزٍّطِ

ظزٍَ كّلِ ملَزوح؛ ثًدف رؾدْد مجٓنخ اللزق ثٓم الحغحٍ بد فّ ا وا   اُ الحلَزوح  يل يعٍ ا وا   اُ م

ععحخ( ثععٓم الحغحٍ ععبدت أٌ ْزععع، إلععُ رؾٓلععشاد مـععَطهنخ رَععدُصل فععّ مؾزععٍَ  نزٓغععخٌ للععزق فععّ القععدرح )الّظِ

عز فزٌاًعب لـعبلؼ ملَزواد الحقٓبص  مم صالل َمهًغٓابد طٓضٍمززْاخ ثًب صاٌل  اد رغنل مؾزٍَ الحلعَزو ًِ ح ُْف

عحخ   إؽدَ الحغحٍ بد  اُ ؽظبة ثباّ مغحٍ بد الحقبرنخ  وٌن أن رضعٍن راع  اللعزٌُق تاَد  الاعخ ثبلّظِ

حخ الهلظٓاخ الحظزًدَفخ ثبلقٓبصت )للهغظزٍن ٌرْهٍلدس    (.ٖٕٔٓأٌ الحًبرح  أٌ الّظِ

ايؽـعبمٓاخ الزعّ رُظعزددَ  لاضؼعِّ  عم يذو ا طئاخ ٌلُٓزيب أطًحذ فّ سْبوح االيزحعب  ثدراطعخ الطعزق      

ععل مععم وااععخ االطععزدالالد  ِ لاحلععَزوح؛  ن ٌعععٍوو فععّ الحلععَزوح ُْزثِعع  رلظععٓز الععدرعبد  ٌْقاِّ ّّ ا وا  الزلبُكععا

(Oliveri et al., 2018( ؛ محععب عنععل مـععطاؼ الندالععخ)Fairness ِفععّ  حآععبد القٓععبص مععم أيععّد )

زاد الزّ أٌؿذ عًبُد االصزـبؽ  النبلحٓاخ ثبلزؾقلق مهًعب؛  اعُ طعجٓل الحضعبل: الغحنٓاعخُ ا مزْضٓاعخ الحشّػِ

ّل لاقٓععبص فععّ APA[  ٌالزاثطععخُ ا مزْضٓاععخ لناععد الععهلض  AERAلاجؾععٍس الززثٍْاععخ   [  ٌالحغاععض الععٍمه

 Standards for[  فقعععد أكاعععدد ٌصٓقعععخ منعععبْٓز االصزجعععبراد الهلظعععٓاخ ٌالززثٍْاعععخ NCMEالزناعععٓد  

Educational and Psychological Testing (2014)   اعُ أيحٓاعخ الزؾقلعق معم  دالعخ االصزجعبر؛ 

لازقآععل مععم النٍامععق الزععّ اععد رؾععٍل وٌن الٍؿععٍل لزلظععٓزاد وآقععخ  ْحِضععم رنحُٓحًععب  ٌطعع،ِ مغحٍ ععخ مععم 

 American Educational Research)ا فعععععزاو ٌالحغحٍ عععععبد اللز ٓاعععععخ تاِد الـعععععاخ  

Association(AERA) et al.,2014) ُ؛  ن الًدف الزمَٓض لحم ْقٍ  ثبلقٓبص ْزحضال فّ الؾـٍل  اع

 Cameron etنزبمَظ ابثاٍخ لاحقبرنخ  ثغّقِ الهفز  م الغٍانت الدْحٍلزافٓاخ؛ كنُحز ٌِعهض أفعزاو النِّٓهعخ )

al., 2014     .) 

خَ رجبْهًب فعّ ٌ هد الجؾش فّ الطزق ايؽـبمٓاخ الزّ رُظزددَ  فّ الضؼِّ  م ا      ِ  نغد أن صَحا ّّ وا  الزلبكا

ِ رَجنًععب  ّّ ا وثٓاععبد ٌنزععبمظ الدراطععبد فععّ يععذا الحغععبل  ؽععٍل مععدَ وااععخ أطععبلٓت الضؼععِّ  ععم ا وا  الزلبكععا

ِ ًب؛ مضل معدصل الهفزْاعخ الزقآدْاعخ فعّ القٓعبص   ٍل الصزالف الحداصل الهفزْاخ الزّ رهزحّ إلًٓب را  الطزُق لزه

ِ  ٌْفًعز  عد  أٌ نفزْا  ّّ خ االطزغبثخ لاحلَزوح  ٌلد رَضجُذ فنبلٓاخ مزْقخ ثنَٓهًب فّ الضؼِّ  عم ا وا  الزلبكعا
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ِ مع، رهٍْعع، نحععٍتط  ّّ االرِّظعبق فععّ الهزعبمظ  ؽزععُ  هعد مقبرنععخ نلعض الطزْقععخ فعّ الضؼععِّ  عم ا وا  الزلبكععا

 الزقدْز الحظزددَ .

عّ فب آاعخ معزق مهؾهعُ صـعبمؾ الحلعَزوح ( و2ٕٓٓفناُ طجٓل الحضبل: أعزد أثٍ ؽحبو )      ـِّ راطعخ لزق

 ِ ّّ ثند رقدْزيب ثبلهحبتط الاٍلبررحٓاخ الحناحٓاخ )ا ؽبوِ  ٌالضهبمّ  ٌالضالصّ( فّ الضؼعِّ  عم ا وا  الزلبكعا

ْفقًب لحزغِّٓز الهٍع  ٌرٍؿااذ الدراطخ إلعُ  عد  ٌععٍو ارِّظعبق فعّ نزعبمظ الزؾآعل ٌَ  ٍ ّّ  لحلَزواد اصزجبر رؾـٓا

ثبلطزق الضالس؛ ؽٓعش رجعٓام أن ثنعق الحلعَزواد رُفًعز أواً  رلبكعآًّب ثذؽعدَ يعذو الطعزق  ٌلعد رُفًعز أواً  

رلبكععآًّب ثحٍعععت الطععزق ا صععزَ؛ محععب اععد ْظععزٍعت اطععزدداَ  أكضععَز مععم مزْقععخ فععّ الضؼععِّ  ععم ا وا  

ِ لاحلععزَ  ّّ ِ لاحلععَزواد  ٌثععبلهفز إلععُ مععزق الضؼععِّ  ععم ا وا  الزلبكععا ّّ ْفقًععب  طععبلٓت الهفزْاععخ الزلبكععا ٌَ واد 

-Mantelيععععبنشل كععععبِ رزثٓعععع، -الزقآدْاععععخ  نغععععد أن مععععم أػععععًزيب ٌأكضزيععععب اطععععزدداًمب مزْقععععخَ مبنزععععل

Haenszel(M-H) chi-square  (Michaelides, 2008  ؛ الحظععضزِ ٌآصععزٌن  0ٕٔٓ؛ ؽظععم

ٕٓٔ0.) 

ِ لاحلععَزوا      ّّ ْفقًععب  طععبلٓت نفزْاععخ االطععزغبثخ أمععب  هععد الجؾععش فععّ مععزق الضؼععِّ  ععم ا وا  الزلبكععا ٌَ د 

ّْ صـعبمؾ الحلعَزوح فعّ الجٓبنعبد الضلهبمٓاعخ  فهغعد أن  لاحلَزوح  القبمحِخ  اُ مزق مقبرنخ الحظبؽخ ثٓم مهؾهَٓع

ععز آععبص الحظععبؽخ ايػععبرْاخ لزاعععٍ   Raju's Signed Area Indexمععم أكضزيععب ػععًٍٓ ب مزْقععخَ مشّػِ

Method (Raju, 1988ععذ الحقبرنععخ ثععٓم يععبرٓم 2ٕٔٓ؛ الحععزِ  ٕٔٔٓعّ  الهععب ؛1990 ؛ (  ٌاععد رحا

ِ خ  ٌ ِّٓهبد مدزالخ؛ مضل وراطعخ كعّلٍ معم:  ٍّ ْٓم فّ الندْد مم الدراطبد  ثبطزددا  أوٌاد آبص مزه الطزْقزَ

  & Skaggs(00ٕٔطعضبعش ٌلٓظعزش )   Hambleton, & Rogers(1989يعبمجازٍن ٌرٌععزس )

Lissitz( 1993  ٌراعٍ ٌآصزْم )Raju et al.( ٌّؽحبونعخ ٕٗٓٓ(  ٌالنطٓعٍِ )ٕٗٓٓ  ٌالجظزهغ  )

 (.2018  ٌالحزِ )Salubayba ( ٖٕٔٓ  ٌطاٍثٓجب )  Chiu(2ٕٓٓ(  ٌػٍٓ ).ٕٓٓ)

ٌرٍؿااذ را  الدراطبُد إلعُ نزعبمَظ مزجبِْهعٍخ؛ فجنُلعًب أكاعد  اعُ فنبلٓاعخ مزْقعخ مبنزعل يعبنشل  ٌثنُلعًب      

ّْ صـعبمؾ الحلعَزوح  ثٓهحعب أػعبرد نزعبمظ  أَصُز أكاد  اُ فنبلٓاخ عز آعبص الحظعبؽخ ثعٓم مهؾهَٓع مزْقعخ مشّػِ

ِ؛ محب ُْجِزس أيحٓاخَ إعزا  الحشْعد معم  ّّ ْٓم فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا ثنِلًب إلُ ٌعٍو ارِّلبق ثٓم الطزْقزَ

ا طعبلٓت فعّ الضؼعِّ  الدراطبد فّ مغبل الحقبرنخ ثٓم ا طاٍثِٓم؛ لإلطًب  فّ رعٍفٓز مناٍمعبد ؽعٍَل أوقِّ 

ِ لاحلَزواد.  ّّ   م ا وا  الزلبكا

اى طعحبُد أطعبلٓت العزنالد )     لعدَ الطاجعخ معم أيحٓاعخ فعّ  Learning Style)ٌمعم عبنعٍت آَصعَز  ٌِلَحعب رؼعّضِ

ععد ٌالحععزناِّد؛ فًععّ رُظعع ِ؛ ؽٓععش ُْنَععدل آععبُص ٌرؾدْععد أطععبلٓت الععزنالد يععدفًب لضععّلٍ مععم الحناِّ ِّ ًد فععّ الحغععبل الززثععٍ

ف  اعُ كٓلٓاعخ اطعزضبرح وٌافِنعى الذارٓاعخ معم صاللًعب  ٌإوراِل ثٓئعخ العزنالد ٌالزلب عل  مظب دح الحزناِّد فعّ الزنعزل

 (.0ٕٔٓا مضِل منًب )النزفظ  

ععد رُنَععدل ثحضبثععخ صبرمععخ لضٓلٓاععخ إوارح الـععِِّّ  هععد رطجٓقًععب  ثؾٓععش ُْجهععُ الععزنالد  ٌرُضٓاععِّ      ٌثبلهظععجخ لاحناِّ

ارٓغٓبُد الزدرْض  ٌرِْقهَٓبُد الزناعٓد  ٌمعزق الزقعٍْد؛ ثهعبً   اعُ اللعزٌق فعّ أطعبلٓت العزنالد؛ محعب ْعٍفِّز إطزز

ععد اينلععبق  اعُ الزغًٓععشاد ثحععب َْدععدُ  النحآاعخ الزنآحٓاععخ  ٌْزهبطععت مع، الطععالة  ٌْزفعع، مععم  الغًعٍوَ  ٌْزّػِ

ِ ) جد هللا   ّّ  (.2011رؾـٓاًد ا كبوْح

عاٍنًب  رضععٍن كحعب أن الطعال      ة الععذْم ْزنااحعٍن ثذطععززارٓغٓبد رنآحٓاعخ مطبثِقعٍخ  طععبلٓت العزنالد الزععّ ْلّلِ

لععدًْد اللزؿععخُ أكجععَز لزؾقٓععق رقععدلٍ  أفلععَل فععّ مغععبلًد  مععم الطععالة الععذْم ْهزحععٍن لاحغععبل نلِظععى؛ لضععم 
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عععاخ ) (؛  ن رطجٓعععق Chen et al., 2011ايطعععززارٓغٓبد الزنآحٓاعععخ رُدعععبلِّ أطعععبلَٓت رنالحًعععد الحللا

عاخ لعدَ الحزناِّحعٓم ُْظعًد فعّ رطعٍْز اعدررًد  اعُ  إطززارٓغٓبد الزنالد الزّ رزهبطت م، أطبلٓت الزنالد الحللا

 (.ٕٕٓٓالزنالد )الؼبمّ ٌآصزٌن  

 ٌمعم يهععب رزاِلععؼ أيحٓاعخُ رزكٓععش االيزحععب  ثغعٍوح الحقععبْٓض  الزععّ ْحِضعم مععم صاللًععب رؾدْعدُ أطععبلٓت رنالععد     

ر الضجٓز ٌالزهعبفض ثعٓم الغبمنعبد؛ لحٍاَكجعخ  ٍل خً فّ ظّلِ الزط الطالة ٌالطبلجبد فّ الحزؽاخ الغبمنٓاخ؛ صبؿا

ر الزنآد ٌالزنالد )عبمنخ َمٓجخَ   ٍَ ش  اُ رغٍْد ِمْؾ  (.ٕٔٔٓمنبْٓز الغٍوح الحؾآاخ ٌالنبلحٓاخ  الزّ رزّكِ

طبلٓت الزنالد  ْدزاِّ كلٌّ مهًب ثعبصزالف الهاحعٍتَط العذِ رَعدا ثهب يعب ٌفّ يذا الظٓبق رٍَعد ِ داحُ مقبَْٓض       

فّ كٍمى  ٌمهًب  اُ طجٓل الحضبل: نَحٍتَُط كٍلت  ٌنحٍتُط ون ٌون  ٌنحٍتط فاعدر ٌطعٓالزمبن  ٌلُٓزيعب 

غٍانعت مم الهحبتط  ٌْحزبس نحٍتُط فادر ٌطٓالزمبن ثدنى ْزهبٌل رللٓالِد الزنالد مم صعالل الززكٓعش  اعُ ال

 (.ٕٕٓٓالحدزالخ لنحآاخ الزنالد )إطحب ٓل  

عز أطعبلٓت العزنالد )      ( العذِ أََ عداو Index of Learning Styles Questionnaire ٌرُنَدل اطعزجبنخُ مشّػِ

مم الحقبْٓض الزّ نبلذ ػعًزحً  بلحٓاعخ  ٌرَعدا رطجٓقُعى   Felder & Sylverman( 1988فادر ٌطٓالزمبن )

 (.2006مم صـبمـى الظٓضٍمززْاخ فّ الندْد مم الدراطبد  ٌفّ مدزِاِّ الضقبفبد )دمحم   ٌالزؾقلق

زارى الظعٓضٍمززْاخ فعّ الجٓئعخ النزثٓاعخ  فقعد اعب        أمب ثبلهظجخ لادراطبد الزّ أُعزْذ لازؾقلق مم عٍوح مشّػِ

َيدَفذ إلعُ فؾعؾ الدـعبمؾ الظعٓضٍمززْاخ لاهظعدخ النزثٓاعخ معم اطعزجبنخ   ( ثدراطخ َ جز صقبفٓاخ2006دمحم )

ععز أطععبلٓت الععزنالد نععٍخ مععم )  مشّػِ ٍا ( مبلجًععب  ٌمقبرنععخ راعع  الدـععبمؾ ثبلهلظععدخ 2ٔٗ اععُ  ِّٓهععخ ِمـععزْاخ مض

نٍخ مم ) ٍا مم صالل الضؼِّ  ( مبلجًب  اُ الزٍالّ ٖٔٔ(  )0.ٕاينغآشْاخ  اُ  ِّٓهخ ثزْطبنٓاخ ٌأمزْضٓاخ مض

ِ )ٌاد رَدا ا زجبر النِّٓهخ الحـزْاخ يعّ الحزعنٓاعخَ  ٌالنِّٓهعخ  ّّ ِ لاحلَزواد رجنًب لاحزغِّٓز الضقبف ّّ  م ا وا  الزلبكا

عذ الحقبرنعخ َمضهعُ َمضهعُ(  ٌكعبن معم أيعّدِ الهزعبمظ أن الهظعدزٓم  الجزْطبنٓاخ ٌا مزْضٓاعخ يعّ الحظعزًدَفخَ  ٌرحا

ثخ ٌا  ( ملَزوحً مم أؿل ٘ٔؿآاخ( ؿبلؾزبن لاحقبرنخ ثٓم الضقبفبد  اُ مظزٍَ ا ثنبو  ٌأظًزد ))الحنزا

خَ فزٌاًعب والاعخً ٗٗ) ( ملَزوحً  دَ  رضبفش القٓبص ثٓم النِّٓهزٓم: الحـزْاخ ٌا مزْضٓاخ  كحب ٌعدد الدراطخ أن صَحا

ز أطبلٓت الزنالد.  ثٓم الضقبفبد الضالس فّ أثنبو مشّػِ

ِ اععب  أثععٍ يبػععد )      ّّ عع نععٍخ مععم 2012ٌ اععُ الحظععزٍَ الحؾاِّ ٍا ( ثععبلزؾقلق مععم ثِْهَٓزععى النبمآاععخ  اععُ  ِّٓهععخ مض

ِ ( مبلجًب مم مالة عبمنخ الحا  طٓٙٔٔ) ّّ نٍو  ٌكبن مم أيّدِ الهزبمظ أنعى اعد رَعدا الزؾقلعق معم الـعدق الجِهعبم

عد أن  ٌُ عطبد ورععبد الطعالة فعّ كعّلِ لهحٍتط فادر ٌطٓالزمبن  طبلٓت الزنالد  كحب  عخَ فزٌاًعب ثعٓم مزٍّطِ صَحا

عد  ٌُ ز أطبلٓت الزنالد   اُ ا زجبر أن كلا أطاٍة ْحضِّل مغحٍ زٓم مم الطالة  ٌ ثُند مم أثنبو اطزجبنخ مشّػِ

ععطبد ورعععبد الطععالة ؽَظععَت الضآاععخ ) احٓاععخ  -أًْلععب  – ععخَ فزٌاًععب ثععٓم مزٍّطِ : إنظععبنٓاخ( فععّ ثُنععدَِِ  -أن صَحا

 ِ ّّ ِ  -)النحا ّّ ِ  ٌالِؾّظِ ّّ ا عز أطعبلٓت العزنالد فعّ  -الزدمل ِ(  كحعب أمضعم الزهجلعُش معم ا وا   اعُ اطعزجبنخ مشّػِ ّّ الَؾْدط

ِ لدَ مالة الغبمنخ فّ الجٓئخ الظنٍوْاخ. ّّ  كٍ  نحٍتط فادر ٌطٓالزمبن ثبلزؾـٓل الدراط

ْٓدَ أنى لد َْزِدا الزؾقلُق فّ الجٓئخ الحؾآا       ِ  اُ ملَزواد االطزجبنخ رجنًب لهٍع ثَ ّّ خ أٌ النزثٓاخ مم ا وا  الزلبُكا

الطاجخ )تكٍر ٌإنبس(  ٌيهب رَجُزس الؾبعخ لًذو الدراطخ؛ لضٍنًب اد رحضِّل إكبفخً لاززاس الظٓضٍمززِ فّ يذا 

ِد ؽٍل مدَ وااخ أطبلٓت الضؼِّ  م ا وا  ا ًْ ِ  معم صعالل الحغبل؛ ؽٓش إنًب اد رُظًد فّ رنحٓق اللَ ّّ لزلبكعا

ّْ مبنزل ّْ صـعبمؾ -مقبرنخ مزْقزَ ز آبص الحظبؽخ ايػعبرْاخ لزاععٍ ثعٓم مهؾهَٓع يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌمشّػِ

ِ الحناد  كحب أنًب اد رُظًد فّ رقدْد مناٍمبد إكعبفٓاخ ؽعٍل الدـعبمؾ  ّّ ِ الضلهبم ّّ الحلَزوح لاهاحٍتط الاٍلبررح
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عز أطعب ِ الظٓضٍمززْاخ الطعزجبنخ مشّػِ ّّ لٓت العزنالد فعّ الجٓئعخ الظعنٍوْاخ  معم صعالل الضؼعِّ  عم ا وا  الزلبُكعا

 لحلَزوارى رجنًب لحزغِّٓز الهٍع.

 يشكهخ انذساعخ

ِ مقٓعبص معم الحزطااجعبد اللعزٌرْاخ؛ ؽزعُ      ِّ   ِ ّّ ُْنَدل اطزدداُ  معزق مدزالعخ لاضؼعِّ  عم ا وا  الزلبكعا

 ِ ّّ ِ فّ كعّلٍ معم  ْحِضَم رؾدْدُ مـبور ا وا  الزلبكا ّّ ثـٍرحٍ أوقا  ٌردزاِّ مزق الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا

ؼ إؽعدَ  -ؽزعُ أن  -نفزْخ القٓبص الزقآدْاخ  ٌنفزْاخ االطزغبثخ لاحلَزوح  ٌلد َْزِدا االرِّلبق   اعُ رأٍِ ُْعزّعِ

زاد ثؾَظعِت ثنعق الحزغِّٓع -(؛ ٌلضعم رُعزل ا معز Uiterwijk & Vallen, 2005الطزق  اعُ ا صعزَ )

وح(  ٌالحؾععّ ِ الععذِ  -الظععٓضٍمززْاخ  لحٍاععِّ القٓععبص الحظععزًدَِف وراطععزُى؛ مضععل: مجٓنععخ الجٓبنععبد )صهبمٓاخ/مزنععدِّ

حخ الضبمهخ(  ٌالنالاخ ثٓم الدرعخ  اُ الحلَزوح ٌالحزغِّٓعز  طُٓظزددَ  لحطبثقخ الجٓبنبد )الدرعخ الحالؽفخ/ الّظِ

 (.Gómez-Benito et al., 2010)مناحّ/ال مناحّ( )

عز آعبص الحظعبؽخ ايػعبرْاخ لزاععٍ  معم الطعزق الزعّ -ٌرُنزجز مزْقزب مبنزل      يعبنشل كعبِ رزثٓع،  ٌمشّػِ

ؼ مزْقعخً مهًحعب  عزاد اعد رعزّعِ عل إلعُ مشّػِ رحاذ الزٍؿٓخ ثذعزا  الحشْد مم الدراطبد ؽٍلًب؛ ثًدف الزٍؿل

 (.2ٕٔٓ؛ الحزِ  ٕٔٔٓ؛ الهبعّ  ٕٗٓٓ اُ ا صزَ )الجظزهغّ  

     ِ ِّ ٌمم عبنٍت آَصَز  نغد أنى اد رنداود مقبُْٓض أطبلٓت الزنالد  ٌاصزاِّ مؾزٍايب ثبصزالف الهحٍتط الهفز

ْفقًعب لهحعٍتط  ٌَ  ِ ّّ عز أطعبلٓت العزنالد  الحجهع ِ الذِ رزجهابو  ٌلنلا مم أػًز را  الحقعبْٓض  اطعزجبنخَ مشّػِ ّّ ٌالزغزْج

ْزحزاع، ثعدٌَرو ثدـعبمَؾ طعٓضٍمززْاٍخ عِّٓعدح فعّ الندْعد معم الجٓئعبد فادر ٌطعٓالزمبن  طعبلٓت العزنالد  العذِ 

عدَ أنعى ٕٕٔٓ( ٌالحؾآاخ )أثٍ يبػد  ٕٙٓٓ(  ٌالنزثٓاخ )دمحم  Felder & Spurlin, 2005ا عهجٓاخ ) ْٓ (؛ ثَ

ِ  ٌمعدَ رععدصلزو ثطجٓنععخ اللععزٌق ثععٓم اي ّّ نععبس ٌالععذكٍر فععّ إتا رَعدا ا صععذُ فععّ اال زجععبر مجٓنععخَ الععزنالد اينظععبن

حبد الؼدـٓاخ ٌالقُعدراد النقآاعخ ) ِل وراطعخ  زثٓاعخ أٌ مؾآاعخ Mašić et al. ,2020الّظِ (  فذنعى ال رٍععد أ

ز أطبلٓت الزنالد  هد رطجٓقى  اُ فئبد مدزالعخ  ِ لحلَزواد اطزجبنخ مشّػِ ّّ َطنَذ إلُ الضؼِّ  م ا وا  الزلبُكا

 مم ؿدق الهزبمظ  ٌمنزفخ مدَ إمضبنٓاخ الٍصٍق ثندالزًب.فّ الهٍع )تكٍر ٌإنبس(؛ لازؾقلق 

ِ الطزجبنخ       ّّ زاٍد طٓضٍمززْاخً ؽٍل ا وا  الزلبكا ٌلنلا يذا مب َْدَ د القٓبَ  ثًذو الدراطخ الزّ اد رقدِّ  مشّػِ

ْفقًب لحزغِّٓز الهٍع  مم صالل ايعبثخ  م الظشال الزمٓض الزبلّ ٌَ ز أطبلٓت الزنالد   :مشّػِ

ش ليابط انًغابحخ اإلشابسيَّخ -يب يذٖ دلَِّخ َتبئذ انتحهيم ثبعتخذاو طشيمتَْي يبَتم ْبَضل كبي تشثيغ، ٔيؤّشِ

ش أعبنيت انتؼهُّى في ضٕء  نشارٕ، في انكشف ػٍ األداء انتفبضهّيِ نًفَشداد كّمِ ثُؼذ يٍ أثؼبد اعتجبَخ يؤّشِ

 ًَٕرد فهذس ٔعيهفشيبٌ تجؼًب نًتغيِّش انُٕع؟

ش مؼضاخ الدراطخ  اُ ايعبثخ  م ا طئاخ اللز ٓاخ الزبلٓخ:  ٌمم صَدا   طززّكِ

ِ -مب مدَ وااعِخ نزعبمظ الزؾآعل ثبطعزددا  مبنزعل -ٔ ّّ يعبنشل كعبِ رزثٓع،  فعّ الضؼعِّ  عم ا وا  الزلبُكعا

 ِ ّّ ز أطعبلٓت العزنالد فعّ كعٍ  نحعٍتط فاعدر ٌطعٓالزمبن )النحاع ِ  -لحلَزواد أثنبو اطزجبنخ مشّػِ ّّ ا الزعدمل

 ِ ّّ ِ -ٌالِؾِظ ِّ ز ـَ ِ  ٌالجَ ّّ ِ -الَؾْدط ّّ ِ  ٌالززبثُن ّّ ِ( رجنًب لحزغِّٓز الهٍعت-الالف ّّ  الُضاِّ

ّْ صـعبمؾ  -ٕ ز آبص الحظبؽخ ايػعبرْاخ لزاععٍ ثعٓم مهؾهَٓع مب مدَ وااِخ نزبمظِ الزؾآل ثبطزددا  مشّػِ

ِ لحلَزواد أثنبو اطزجبنخ  ّّ ِ الحناد  فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا ّّ ِ الضلهبم ّّ الحلَزوح لاهاحٍتط الاٍلبررح
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ععز أطععبلٓت الععزنالد  فععّ كععٍ  نحععٍتط فاععدر ٌطععٓالزمبن )النح ِ مشّػِ ّّ ِ -اعع ّّ ِ  ٌالِؾِظعع ّّ ا ِ  -الزععدمل ّّ الَؾْدطعع

 ِ ِّ ز ـَ ِ -ٌالجَ ّّ ِ  ٌالززبثُن ّّ ِ( رجنًب لحزغِّٓز الهٍعت-الالف ّّ  الُضاِّ

ّْ مبنزعل -ٖ عز آعبص -مب أٌعىُ االرِّلبق ٌاالصزالف ثٓم نزبمظ كعّلٍ معم مزْقزَع يعبنشل كعبِ رزثٓع،  ٌمشّػِ

ّْ صـبمؾ الحلعَزوح ل ِ الحناعد  فعّ الحظبؽخ ايػبرْاخ لزاعٍ ثٓم مهؾهَٓ ّّ ِ الضلهعبم ّّ اهاحعٍتط الاٍلعبررح

عز أطعبلٓت العزنالد فعّ كعٍ   ِ فّ ملَزواد كّلِ ثُند مم أثنبو اطزجبنخ مشّػِ ّّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا

 ِ ّّ ِ -نحععٍتط فاععدر ٌطععٓالزمبن )النحاعع ّّ ِ  ٌالِؾِظعع ّّ ا ِ -الزععدمل ِّ ععز ـَ ِ  ٌالجَ ّّ ِ -الَؾْدطعع ّّ ِ  ٌالززععبثُن ّّ -الالفعع

ِ(ت ّّ  الُضاِّ

 ْذاف انذساعخأ

 رًَدُف الدراطخ إلُ مب ْاّ:

ِ ثبطعزددا  مزْقعخ مبنزعل -ٔ ّّ يعبنشل كعبِ رزثٓع،  ٌرؾدْعدُ -الضؼعِّ  عم الحلعَزواد تاِد ا وا  الزلبكعا

ْفقًب لحزغِّٓعز الهعٍع فعّ كعّلِ ثُنعد معم أثنعبو اطعزجبنخ  ٌَ ِ  ٌؽغحى   ّّ عًخ اللزٌق  ٌنٍع ا وا  الزلبكا ٌِ

ععز أطععبلٓت الععزنالد فععّ كععٍ   ِ مشّػِ ّّ ِ  -نحععٍتط فاععدر ٌطععٓالزمبن )النحاعع ّّ ِ  ٌالِؾِظعع ّّ ا ِ   -الزععدمل ّّ الَؾْدطعع

 ِ ِّ ز ـَ ِ  -ٌالجَ ّّ ِ  ٌالززبثُن ّّ ِ(. -الالف ّّ  الُضاِّ

عز آعبص الحظعبؽخ ايػعبرْاخ لزاععٍ ثعٓم  -ٕ ِ ثبطعزددا  مشّػِ ّّ الضؼِّ  م الحلَزواد تاِد ا وا  الزلبُكا

ّْ صـبمِؾ الحلَزوح لاهاحٍتط الاٍلبررح عًخ اللزٌق  ٌنٍع ا وا  مهؾهَٓ ٌِ ِ الحناد  ٌرؾدْد  ّّ ِ الضلهبم ّّ
ز أطبلٓت الزنالد فعّ كعٍ   ْفقًب لحزغِّٓز الهٍع فّ كّلِ ثُند مم أثنبو اطزجبنخ مشّػِ ٌَ ِ  ٌؽغحى   ّّ الزلبكا

 ِ ّّ ِ  -نحععٍتط فاععدر ٌطععٓالزمبن )النحاعع ّّ ِ  ٌالِؾِظعع ّّ ا ِ  -الزععدمل ِّ ععز ـَ ِ  ٌالجَ ّّ ِ  ٌالززععب-الَؾْدطعع ّّ ِ الالفعع ّّ  -ثُن

.)ِ ّّ  الُضاِّ

ّْ مبنزعل  -ٖ عز -رؾدْد أٌععى االرِّلعبق ٌاالصعزالف ثعٓم نزعبمظ كعّلٍ معم مزْقزَع يعبنشل كعبِ رزثٓع،  ٌمشّػِ

ِ الحناعد   ّّ ِ الضلهبم ّّ ّْ صـبمؾ الحلَزوح لاهاحٍتط الاٍلبررح آبص الحظبؽخ ايػبرْاخ لزاعٍ ثٓم مهؾهَٓ

ْفقًب لحزغِّٓ  ٌَ   ِ ّّ عز فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا ز الهٍع  فّ ملَزواد كّلِ ثُنعٍد معم أثنعبو اطعزجبنخ مشّػِ

 أطبلٓت الزنالد فّ كٍ  نحٍتط فادر ٌطٓالزمبن.

ِ أن   -ٗ ّّ ع ِ لحؾزٍَ الحلَزواد الزّ رُفًز نزبمُظ الزؾآل الضّحِ ّّ ِ الحهطق ّّ إثزاس أيحٓاخ إعزا  الزؾآل الَضٓل

عحخ لًب أواً  رلبكآًّب؛ ٌتل  ثًدف الزؾقلق مم أن مؾز ٍَ الحلَزوح ْنجِّز  عم  ٍامعَل تاِد  الاعخ ثبلّظِ

 اْلُحقبطخ؛ لَٓزِدا ارِّدبت ازار ثؾذف الحلَزوح  أٌ االؽزلبظ ثًب كحَم ملَزواد الحقٓبص.

 أًْيَّخ انذساعخ

 رزاِلؼ أيحٓاخ الدراطخ فٓحب ْاّ: 

ّْ مبنزل -ٔ ز آبص الحظعبؽ-رقبرن مدَ فنبلٓاخ مزْقزَ خ ايػعبرْاخ لزاععٍ ثعٓم يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌمشّػِ

ِ؛  ّّ ِ الحناعد فعّ الضؼعِّ  عم ا وا  الزلبكعا ّّ ِ الضلهعبم ّّ ّْ صـبمؾ الحلعَزوح لاهاحعٍتط الاٍلعبررح مهؾهَٓ

زاد إؽـبمٓاخ ؽعٍل معدَ  محب ُْنَدل اطزضحبالً ِلحب رٍؿااذ إلٓى الدراطبد الظبثقخ فّ مغبل عح، مشّػِ

ْٓم.  وااخ يبرٓم الطزْقزَ

ل إكععبفخً  -ٕ ععز  اععد رؼععّضِ لازلععزاس الظععٓضٍلٍعّ ؽععٍل الدـععبمؾ الظععٓضٍمززْاخ لحلععَزواد اطععزجبنخ مشّػِ

أطبلٓت الزنالد فّ كٍ  نحٍتط فادر ٌطٓالزمبن؛ لهُعدرح الدراطعبد النزثٓاعخ الزعّ رؾقاقعذ معم ا وا  

ْفقًب لحزغِّٓز الهٍع.  ٌَ ِ لحلَزوارى  ّّ  الزلبكا
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ز أطبلٓت الزنالد ثٓم الذكٍر ٌاينبس  ثحب َْلَحم رزؾقاق مم رضبفش القٓبص  اُ ملَزواد اطزجبنخ  -ٖ مشّػِ

عزاد ا وا   الندالخ فّ رلظٓز نزعبمظ اللعزٌق ثٓهًحعب  ٌأنًعب رنجِّعز  عم فعزٌق ؽقٓقٓاعخ  ثنعد أصعذ مشّػِ

ِ فّ الُؾظجبن. ّّ  الزلبكا

داد انذساعخ  يحّذِ

ِ  ٌث      ّّ ب طععبلٓت ايؽـععبمٓاخ الحظععزددَمخ  ْزؾععداو رنحععٓد نزععبمظ يععذو الدراطععخ ثبلضؼععِّ  ععم ا وا  الزلبكععا

ز آبص  ٌيحب: مزْقخ مبنزل يبنشل كبِ رزثٓ، كَحهًؾُ لاهفزْاخ الزقآدْاخ فّ القٓبص  ٌرطجٓق إعزا اد مشّػِ

ِ الحناد كحهؾُ لهفزْاخ  ّّ ِ الضلهبم ّّ ّْ صـبمؾ الحلَزوح لاهاحٍتط الاٍلبررح الحظبؽخ ايػبرْاخ لزاعٍ ثٓم مهؾهَٓ

ععز أطععبلٓت الععزنالد فععّ كععٍ  نحععٍتط فاععدر االطععزغبثخ ل ْفقًععب لحزغِّٓععز الهععٍع لحلععَزواد اطععزجبنخ مشّػِ ٌَ احلععَزوح  

ِ ا ٌل معم  ّّ ٌطٓالزمبن  ٌرزؾداو ثبلنِّٓهخ  ٌيّ  ِّٓهخ مم معالة ٌمبلجعبد عبمنعخ َمٓجعخَ فعّ اللـعل الدراطع

 ِ ّّ  ّ رَدا اطزددامًب فّ رؾآل الجٓبنبد.يـ  ٌرزؾداو ثبلجزامظ الؾبطٍثٓاخ الز ٕٗٗٔيـ / 1441النب  الغبمن

 يصطهحبد انذساعخ

 Differential Item Functioning (DIF)األداء انتفبضهيُّ نهًفَشدح 

     ِ ّّ ف الحلَزوح تاُد ا وا  الزلبكا ثدنًب: - .Hambleton et al( 00ٔٔثؾظت يبمجازٍن ٌآصزْم )-رُنزا

عم يعد فعّ نلعض الحظعزٍَ الحلَزوحُ الزّ رضٍن االطزغبثخُ  هًب لَٓز  مزحبصاخ  ثٓم مغحٍ زٓم معم ا فعزاو  محا

خَ اصزالفًب فّ اؽزحبل ايعبثخ الـؾٓؾخ  اُ الحلَزوح ثبصزالف الحغحٍ خ اللز ٓاخ  هد  مم القدرح؛ أِ: إن صَحا

 نلض مظزٍَ القدرح.

ععحبد تاِد االطععزغبثبد الززرٓجٓاععخ  ؽٓععش ال رٍعععد إعبثععخ ؿععؾٓ      ؾخ ٌأصععزَ صطععد  فععذن ٌفععّ مقععبْٓض الّظِ

عحخ الضآاعخ  ُْفًعزٌن اصزالفعبٍد فعّ اؽزحعبل اصزٓعبر  ّا ْنهّ أن ا فزاو الذْم ْحاضٍن نلض الّظِ ا وا  الزلبكا

 (.2014ثدامل االطزغبثخ  م الحلَزوح ) جد الٍيبة  

حخ الحقبطخ )ؽظم   ف إعزامًّٓب ثدنى: َْؾدُس  هدمب ال ٍْعد رحبصٌُل فّ الّظِ ؽظعت مزغِّٓعز الهعٍع (  0ٌُْٕٔٓنزا

عز أطعبلٓت العزنالد  ٌطعَٓزِدل الضؼعُِّ  هعى ثبلداللعخ ايؽـعبمٓاخ لقٓحعخ مبنزعل -فّ كّلِ ثُند مم أثنعبو اطعزجبنخ مشّػِ

ّْ صـععبمؾ الحلععَزوح لحغحععٍ زَِّ  ععز آععبص الحظععبؽخ لزاعععٍ  ثععٓم مهؾهَٓعع يععبنشل كععبِ رزثٓعع،  ٌآحععخ مشّػِ

 الحقبرنخ.

 Mantel-Haenszel (M-H) chi-square Methodْبَضل كبي تشثيغ -طشيمخ يبَتم

يّ إؽدَ الطزق الزّ رقعٍ   اعُ إؽـعبمّ كعبِ رزثٓع،  ٌالزعّ رُظعزددَ   اعُ نطعبق ٌاطع، لاضؼعِّ  عم    

ِ لاحلععَزوح  مععم صععالل مقبرنععخ رٍسْعع، االطععزغبثبد ثععٓم مغحععٍ زٓم فععز ٓزٓم مععم مغزحعع،  ّّ ا وا  الزلبكععا

ُ والحغحٍ ععخ الحزعنٓاعع ُ والحغحٍ ععخ Reference Groupخو الدراطععخ  إؽععدايحب رظععحا   ٌا صععزَ رظععحا

ِ لاحلععععَزوح  Focal Groupالحظعععزًدَفخو  ّّ ٌيععععّ الحغحٍ ععععخ الزعععّ ُْنزقَععععد أنًععععب رزعععدصاز ثععععب وا  الزلبكععععا

Michaelides, 2008) ) 
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ااش لياابط انًغاابحخ اإلشاابسيَّخ نشاراإ   Raju's Signed Area Measuer Indexطشيمااخ يؤّشِ

Method 

ِ لاحلَزوح  ٌيّ مم الطزق الزّ رهدرط رؾذ ٌيّ إؽدَ      ّّ الطزق ايؽـبمٓاخ لاضؼِّ  م ا وا  الزلبكا

( فعّ Comparison of item characteristic curvesأطعبلِٓت مقبرنعِخ مهؾهٓعبد صـعبمؾ الحلعَزوح )

الحلَزوح الزّ رَعدا نفزْاخ االطزغبثخ لاحلَزوح  ٌرقٍ   اُ رقدْز اللزٌق الحزٍاانخ فّ الحظبؽخ  مم صالل منبلد 

ِ Raju, 1988, 1990رقعدْزيب ) ّّ (  ٌطععَٓزِدل رقعدْزيب إعزامًّٓعب مععم صعالل رقعدْز منععبلد الهاحعٍتط الاٍلععبررح

ز أطبلٓت الزنالد للاعدر ٌطعٓالزمبن يعّ إؽعدَ  ِ الحناد )الزحٓٓش  الـنٍثخ(؛  ن ملَزواِد اطزجبنخ مشّػِ ّّ الضلهبم

ؼ ثطزْ (  ٌال رزدصاز ايعبثخ  هًب ثنبمل الزادحعٓم  مع، ا صعذ فعّ ٔ  ٓقخ صُهبمٓاخ )مقبْٓض الظحبد الزّ رـؾا

 (.Location Parameterاال زجبر أن مناد الـنٍثخ يهب ُْنجِّز  م مناد الحٍك، )

 Lerning Stylesأعبنيت انتؼهُّى 

عدانٓاععخ الزععّ رحضِّععل ا طععبلٓت الحنزفٓاععخ  أٌ أطععبلَٓت الععزنالد      ٍِ يععّ مغحٍ ععخ مععم الظععحبد الحنزفٓاععخ ٌال

(Cassidy, 2004 زاد صبثزخ صجبرًب نظجًّٓب لضٓلٓاخ إورال ٌرلب ل الحزناِّد م، ثٓئخ الزنالد ( الزّ رنحل منًب كحشّػِ

ٓم أن لًب 0ٕٔٓ)النزفظ   ـِّ ن أطعبلٓت 2006عٍانَت اعزحب ٓاخً أًْلب )دمحم  (  ٌْزَ ثنق الحدز ٍا (  ٌرزض

الععزنالد فععّ كععٍ  نحععٍتط فاععدر ٌطععٓالزمبن مععم أرثنععخ أثنععبو. ٌالهاحععٍتُط ْـععهِِّّ الحزناِّحععٓم ثب زجععبر ٌعععٍو 

 (:Felder & Spurlin, 2005رللٓالد للئخ ٌاؽدح فّ كّلٍ مم ا ثنبو ا رثنخ الزبلٓخ )

  ّل ّل )الزععدمل  -ا طععاٍة النحاعع : )الععزنالد ثزغزثععخ ا ػععٓب   Active-Reflective Styleا ّل (: النحاعع

عل النحعل ٌؽٓعدًا أٌ مع،  و  ٌْلّلِ : )ْزنااد ثعبلزلضٓز الحغعزا ّل ا ْظزحز، ثبلنحل فّ مغحٍ بد(  أٌ الزدمل

 ػدؾ مدلٍف ٌؽٓد(. 

  ّل ّل ) -ا طععاٍة الِؾِظعع ععSensing-Intuitive Styleالَؾْدطعع : )ملّضِ ّل ٌّّ  (: الؾظعع ز ماحععٍص   حاعع

ٍَ الهفزْعبد  عى نؾع ٌِّ  مجزِضعز  مزٍّعِ عز رغزْعد : )ملّضِ ّل ٍَ الؾقبمق ٌايعزا اد(  أٌ الَؾْدطع ى نؾ مزٍّعِ

 ٌمب ٌرا  الحنهُ(.

  ِل ز ـَ ّل ) -ا طاٍة الجَ ّا لاحعبواح Visual-Verbal Styleالالف ل الزحضٓل الحزم : )ْلّلِ ِل (: الجـز

ععٍر  ٌالزطععٍ ـل ععل الزلظععٓزاِد الحضزٍثععخَ الحقدامععخ؛ كبل : )ْلّلِ ّل   الجٓبنٓاععخ  ٌالحدطاطععبد(  أٌ الالفعع

 ٌالؼلًٓاخ(.

  ّل ّل ) -ا طععاٍة الززععبثُن عع ِ  Sequential-Global Styleالُضاِّ ّّ : ) حآاععخ الزلضٓععز الدطعع ّل (: الززععبثن

 ِ ّّ : ) حآاععخ الزلضٓععز الؼععحٍل ّل   ْععزنااد ثدطععٍاد ْععزنااد ثٍاطععطخ صطععٍاد ردرْغٓاععخ ؿععغٓزح(  أٌ الضاعع

 كجٓزح(.

عز أطعبلٓت العزنالد ف إعزامًّٓب ثدنعى: ومغحعٍع العدرعبد  اعُ ملعَزواد كعّلِ ثُْنعٍد معم أثنعبو اطعزجبنخ مشّػِ  ٌْنزا

Index of Learning Styles Questionnaire ( الععذِ أََ ععداو فاععدر ٌطععٓالزمبنFelder & 

Silverman, 1988 ِ ّّ ِ  ٌالِؾظِ  -(: )النحا ّّ ا ِ الزدمل ّّ-  ِ ِّ ز ـَ ِ  ٌالجَ ّّ ِ -الَؾْدط ّّ ِ  ٌالززبثُن ّّ ِ(و. -الالف ّّ  الُضاِّ
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 انخهفيَّخ انُظشيَّخ

 األداء انتفبضهيُّ نهًفَشدح

ّل لاحلَزوح  يٍ ثحضبثخ رقٓٓد لندالخ االصزجبر  ٌُْنَدل مم الدطٍاد ا طبطعٓاخ لازؾقلعق معم وااعخ      ا وا  الزلبكا

ِ لاحلعَزواد  ثعبفززاف رقدْز اُدراد ا فزاو فّ ال ّّ ظحخ الزّ ْقٓظًب اصزجبٌر مب  م مزْعق الزؾآعل ايؽـعبم

عحخ الحقبطعخ  ثغعّقِ الهفعز  عم النٍامعل الدْحٍازافٓاعخ؛ مضعل: الهعٍع  ٌالضقبفعخ   رظبٌِ اعدرح ا فعزاو فعّ الّظِ

 (.2ٕٔٓ  ٌاللئخ النُحزْاخ  ٌلٓزيب )الحزِ

ب  فذنى اررجن ثقلٓاخ  د  الندالخ ٌالحظبٌاح؛ فٍععٍوُ ثهعٍو مزؾِّٓعشح ٌرلد أن ملًٍ  الزؾٓلش ُْلظاز إؽـبمًّٓ     

و  دالخ نزبمغى  ٌؿعدَق الزلظعٓزاد الزعّ ْحِضعم اطعزهزبعًب معم رطجٓقعى )وِ إْعبال   (. .ٕٔٓفّ الحقٓبص ًْدِّ

لعٓض لًعب  الاعخٌ فذتا رَدا الزظآد ثدن الًدف مم رغٍْد االصزجبراد يٍ الزؾضلد ثحـبور الزجبْم الدبرعٓاخ الزّ 

حخ الحقبطخ؛ أمالً فّ رف، نظجخ الضجبد ٌالـدق ثعد اُ معب ْحِضعم  ِ الحزناِّق ثبلّظِ ّّ فعذن الزؾٓلعش  -ثبلزجبُْم الؾقٓق

َْؾدُس  هدمب رشصِّز مـبور الزجعبْم راع  فعّ ا وا   اعُ الحلعَزوح ثطزْقعخ مدزالعخ  ٌثؼعضل مهعزِفد  اعُ أوا  

ِ إلعُ رلظعٓزاد ملعاِّاخ .ٕٔٓالحقبرنخ )كزٌكز ٌالغٓهب  إؽدَ الحغحٍ بد اللز ٓاخ َمِؾّلِ  (  ٌمم صَدا رعشوِّ

ععاخ مععم الحقٓععبص )للهغظععزٍن  ـَ رععشصِّز  اععُ طععالمخ القععزاراد الزععّ طععٍف رُزادععذ ثهععبً   اععُ الجٓبنععبد الحظزؾ

 (.ٌٖٕٔٓرْهٍلدس  

ّل إمعععب أن ْضعععٍن ومهزِفًحعععبو  ؛ أِ: إن اللعععزق فعععّ ا وا  صبثعععٌذ ثععععٓم Uniform DIFٌا وا  الزلبكعععا

أٌ  -( ٔكحععب ْفًععز فععّ الؼععضل راععد ) -الحغحععٍ زِٓم: الحزعنٓاععخ ٌالحظععزًدَفخ   هععد عحٓعع، مظععزٍْبد القععدرح 

؛ أِ: إن اللزق فّ ا وا  لُٓز صبثذ ثٓم الحغحٍ زٓم: الحزعنٓاخ Non Uniform DIFْضٍن لَٓز مهزِفد 

ؽدَ الحغحٍ زٓم  هد مظزٍْبد منٓاهعخ معم القعدرح  صعد ْعهنضض اللعزق  ٌالحظزًدَفخ؛ أِ: أنى ْضٍن لـبلؼ إ

(  كحعب ْفًعز فعّ ٌْٕ٘ٔٓـجؼ لـبلؼ الحغحٍ خ ا صزَ  هد مظعزٍْبد أصعزَ )أثعٍ  عال  ٌالحزاثؾعخ  

 (:ٕالؼضل )

يُحُيب خصبئص انًفَشدح يٍ َٕع األداء (: ٔشكم )

 انتفبضهّيِ انًُتِظى

َٕع  يُحُيب خصبئص انًفَشدح يٍ(: ٕشكم )

 األداء انتفبضهّيِ غيش انًُتِظى

 

 

(Camilli, 2006). 
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ِ الحهزِفد ٌلٓعِز      ّّ ٌاد رَدا إعزا  ثنق الدراطبد لزؾدْد أوّقِ الطزق فّ الضؼِّ  م نٍَ ِّ ا وا  الزلبكا

الحهزِفد  ٌرٍؿااذ إلُ نزعبمَظ مزجبِْهعٍخ إلعُ ؽعدٍّ معب؛ فناعُ طعجٓل الحضعبل: ابرنعذ وراطعخ يعبمجازٍن ٌرٌععزس 

(Hamplton & Rogers (1989 عز فعزق الحظعبؽخ يبنشل كعبِ رز-ثٓم مزْقخ مبنزل ثٓع،  ٌمزْقعخ مشّػِ

ِ الحناععد فععّ الضؼععِّ  ععم ا وا   ّّ ِ الضلالصعع ّّ ّْ صـععبمؾ الحلععَزوح  ثبطععزددا  الهاحععٍتط الاٍلععبررح ثععٓم مهؾهَٓعع

ْفقًب لحزغِّٓعز الِنعزق  ٌرَعدا اطعزددا  ثٓبنعبد اصزجعبر نٍٓمضظعٓضٍ لاضلعب ح الحنزفٓاعخ لاـعلٍف النآعب   ٌَ  ِ ّّ الزلبُكا

ِ  ٌكبن االصزجعبر ٓٓٓٔلنِّٓهخ مم ) ِّ ( فزو مم مالٍة أمزْضِّّٓ ا ؿل  ٌمالة أمزْضٓٓم مم أؿل إنغآش

ن مم ) ٍا ْٓم ثهظعجخ رزاٌؽعذ معب ثعٓم )٘.ْزض -٘.( ملَزوحً  ٌكبن مم أيعّدِ الهزعبمظ ٌععٍوُ ارِّلعبق ثعٓم الطعزْقزَ

ْٓم فّ ا2ٓ ِ لاحلَزواد  كحب أظًزد ارِّلبَق الطزْقزَ ّّ ِ %( فّ كؼِّ ا وا  الزلبكا ّّ لضؼِّ  م ا وا  الزلبكا

 ِ ّّ ّْ صـبمؾ الحلَزوح فّ الضؼِّ  عم ا وا  الزلبكعا اذ مزْقخُ فزق الحظبؽخ ثٓم مهؾهَٓ ٍا الحهزِفد  ثٓهحب رل

 لِٓز الحهزِفد.

ِ لحلععَزواد اصزجععبر رؾدْععد الضلععب ح .ٌٕٓٓاععب  ؽحبونععخ )      ّّ ( ثدراطععخ رًَععدُف إلععُ مقبرنععخ ا وا  الزلبكععا

عخ  ثبطعزددا  الالغٍْاخ فّ ال اغخ اينغآشْاخ فّ الغبمنبد ا رونٓاعخ  رجنًعب لحزغِّٓعَزِِ الهعٍع ٌفعزع الضبنٍْاعخ النبما

ِ الحناعد  ٌمزْقعخ  ّّ ِ الضلالصع ّّ مزْقخ فزق الحظعبؽخ ثعٓم مهؾهٓعبد صـعبمؾ الحلعَزوح فعّ الهاحعٍتط الاٍلعبررح

و ثدرثنعِخ  مبنزل يبنشل  ٌرَدا اصزٓبر صالصِخ نحبتَط مم االصزجعبر  رؾعٍِ ملعَزواٍد معم نعٍع االصزٓعبر معم مزنعدِّ

ثععدامل اطععزغبثخ  مععم االصزجععبراد الزععّ رظععزددمًب كععلٌّ مععم عبمنععخ: آل الجٓععذ  ٌالزضهٍلٍعٓععب  ٌالٓزمععٍل  

نذ  ِّٓهخ الدراطخ مم )ٓ٘  ٓ٘  ٌٓٓٔثدمٍال ) ٍا  ( مبلجًب ٌمبلجخ.0ٖ٘ٔ( ملَزوح  اُ الززرٓت  ٌرض

-بَق مزْقعخ فعزق الحظعبؽخ ثعٓم مهؾهٓعبد صـعبمؾ الحلعَزوح مع، مزْقعخ مبنزعلٌاد أظًعزد الهزعبمظ ارِّلع     

يبنشل كعبِ رزثٓع،  فعّ الضؼعِّ  عم الحلعَزواد الزعّ رُفًعز أواً  رلبكعآًّب مهزِفًحعب فعّ اصزجعبراد الغبمنعبد 

اذ مزْقخ مبنزل ٍا يبنشل كبِ رزثٓ، فّ الضؼِّ  م أكجز  دو مم -الضالِس فّ كٍ  مزغِّٓزاد الدراطخ  ٌرل

اععذ مزْقععخ فععزق الحظععبؽخ ثععٓم مهؾهٓععبد صـععبمؾ ا ٍا لحلععَزواد الزععّ رُفًععز أواً  رلبكععآًّب مهزِفًحععب  ثٓهحععب رل

 الحلَزوح فّ الضؼِّ  م أكجز  دو مم الحلَزواد الزّ رُفًز أواً  رلبكآًّب لَٓز مهزِفد.

ّل لحزغِّٓععز الهععٍع لـععبلؼ اينععبس فععّ مًععبررَِّ القٍا ععد ٌالحلعع  َزواد  ٌفععّ مًععبرح فًَععد ٌعععب  ا وا  الزلبكععا

 .ِ ّّ  الحقزٌ  لـبلؼ اللزع الناح

ِ لحلعَزواد اصزجعبر فًَعد  Salubayba (2013ٌَيدَفذ وراطخ طاٍثٓجب )     ّّ إلعُ الضؼعِّ  عم ا وا  الزلبكعا

ن مععم ) ٍا ْفقًععب لحزغِّٓععَزِِ الهععٍع ٌنععٍع الحدرطععخ لنِّٓهععخ اينععبس )مدزاطععخ ٌلٓععز ٓٙالحقععزٌ  الحضعع ٌَ ( ملععَزوحً  

نٍخ مم )مدزاطخ( ٍا ( مبلجًب ٌمبلجخ مم الـِّ الظبوص فّ اللاجٓم  ٌرَدا اطزددا  مزْقخ 0ٕ٘ٔ   اُ  ِّٓهخ مض

ِ الحناععد  ٌأظًععزد نزععبمظ -مبنزععل ِّ ِ أؽععبو ّّ يععبنشل  ٌمزْقععخ مهؾهععُ صـععبمؾ الحلععَزوح لاهاحععٍتط الاٍلععبررح

ٍ مهعزِفد فعّ )-مزْقخ مبنزل ّّ ْفقًعب ل0يعبنشل ٌععٍوَ أوا  رلبكعا ٌَ ( ملعَزواد مهًعب ٘حزغِّٓعز الهعٍع  )( ملعَزواد 

ْفقًب لحزغِّٓز نٍع الحدرطخ  )ٕ٘لـبلؼ الذكٍر  كحب أظًزد أواً  رلبكآًّب مهزِفًحب فّ ) ٌَ ( ملعَزوحً ٔٔ( ملَزوحً 

 مهًب لـبلؼ مدارص اينبس الحدزاطخ.

ِ الحناع     ِّ د  عم ٌععٍو أوا  فٓحب كؼلذ نزبمظ مزْقخ مهؾهُ صـبمؾ الحلعَزوح لاهاحعٍتط الاٍلعبررحِّ أؽعبو

ٍ مهعزِفد فعّ ) ّّ ْفقًعب لحزغِّٓعز الهعٍع  )ٙٗرلبكعا ٌَ ( ملعَزوحً مهًعب لـعبلؼ العذكٍر  كحعب كؼعلذ  عم ٗٗ( ملعَزوحً 

ٍ مهزِفد فّ ) ّّ ْفقًب لحزغِّٓز نعٍع الحدرطعخ  )ٌٖٙعٍو أوا  رلبكا ٌَ ( ملعَزوحً مهًعب لـعبلؼ معدارص ٖٗ( ملَزوحً 
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ِ اينبس الحدزاطخ  ٌكبنذ الطزْقخ ا صٓزح  ّّ أكضَز فب آاخً مم الطزْقخ ا ٌلُ فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكعا

ْٓم. ْفقًب لحزغَِّٓزِِ الهٍع ٌنٍع الحدرطخ  كحب كبنذ نظجخ االرِّلبق مهدللخً ثٓم الطزْقزَ ٌَ  لاحلَزوح 

 طشق انكشف ػٍ األداء انتفبضهّيِ نهًفَشدح

ِ لاحلَزوح رظزٍعت رطجٓق إع    ّّ زا اد إؽـبمٓاخ ثطزق مدزالخ؛ لزؾدْعد الحلعَزواد إن وراطخ ا وا  الزلبكا

ِ لحغحٍ خ وٌن ا صزَ؛ ثًدف الضؼِّ  م ألات مـبور الزؾٓلش لزا  الحلَزواد  مع،  ّّ تاِد ا وا  الزلبكا

عخ  ٌمعم صَعدا ارِّدعبت القعزار؛ يعل مـعبوُر  ِ ثهظعجخ ربما ّّ الزظآد ثـنٍثخ رؾدْد النهـز الحظجِّت لألوا  الزلبكعا

ِ رزنااق ثجِهَٓخ االصزجبر أٌ الظحخ الحزاِو آبُطًبت أ  أنًعب مزؾِّٓعشح  ٌْغعت ؽعذفًب معم االصزجعبر ا وا  ال ّّ زلبكا

(Uiterwijk & Vallen, 2005.) 

ِ لاحلععَزوح  مهًععب رقظععُٓحًب إلععُ أرثنععخ أاظععب         ّّ ععخَ ِ ععداحُ رقظععٓحبد لطععزق الضؼععِّ  ععم ا وا  الزلبكععا ٌصَحا

  ِ ّّ ٌرزاداؾ فّ الطزق القبمحخ  اُ ملبيٓد الهفزْاخ الزقآدْاخ  ٌنفزْاخ االطعزغبثخ لاحلعَزوح  ٌالزؾآعل النعبما

عخَ َمعم اظاعد الحلعبيَٓد 2ٕٔٓالجطعٍع    Benito & Navas-Ara, 2000ٌإؽـعب  مزثاع، كعبِ ) (  ٌصَحا

ٌايعزا اِد إلُ اظحٓم اعبمحِٓم  اعُ ملعبيٓد نفزْعخ القٓعبص الزقآدْاعخ  الزعّ رنزحعد  اعُ الدرععخ الضآاعخ فعّ 

االصزجععبر )الدرعععخ الحالؽفععخ( لاحقبرنععخ ثععٓم الحغحٍ ععبد  ٌنفزْاععخ االطععزغبثخ لاحلععَزوح  الزععّ رنزحععد  اععُ 

 (..ٕٔٓصـبمؾ الحلَزوح  أٌ مقبرنخ منبلد الحلَزوح )كزٌكز ٌالغٓهب  مقبرنخ مهؾهٓبد 

لععخ  ٌرحٓٓععش الحلععَزوح  ٌرؾآععل       ٍّ ٌمععم أمضاععخ الطععزق الزععّ رَزجَعع، الهفزْاععخ الزقآدْاععخ: ؿععنٍثخُ الحلععَزوح الحؾ

ّل  ٌاالنؾدار الاٍعظ-الزجبْم  ٌمزْقخ مبنزل ّل الاٍلبررح ّل )وِ إْعبال  يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌالهحٍتط الدط ز

 (.2ٕٔٓ؛ الحزِ  .ٕٔٓ

ٌمم أمضاخ الطعزق الزعّ رهعدرط رؾعذ نفزْاعخ االطعزغبثخ لاحلعَزوح: مزثاعُ، كعبِ لاعٍرو  ٌنظعجخ ا رعؾٓاعخ     

ُز آبص الحظبؽخ ايػبرْاخ لزاعٍ  ٌرؾٓلش الحلَزوح الحزشامم )الهبعّ    (.ٕ٘ٔٓ؛ رػٍان  ٌٕٔٔٓمشّػِ

ِ مزْق  ِّ خ مم الطزق الزّ رهدرط رؾذ نفزْاخ االطزغبثخ لاحلَزوح  ْغت الزؾقلق معم أن ٌفّ ؽبل اطزددا  أ

زاوْاععخ لحهؾهععُ  ّل  ٌاالّمِ الجٓبنععبِد رؾقِّععق افززاكععبِد الهفزْاععخ  ٌيععّ: أُؽبوْاععخ الجُنععد  ٌاالطععزقالل الحٍكععن

ر مم الظز خ ) طَٓزِدل اطزددا  (  ٌفّ يذو الدراطخ Hambleton et al., 1991صـبمؾ الحلَزوح  ٌالزؾزل

ز آبص الحظبؽخ ايػبرْاخ ثعٓم مهؾهٓعبد صـعبمؾ الحلعَزوح -مزْقخ مبنزل يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌمزْقخ مشّػِ

 لزاعٍ  ٌطَٓزِدل ػزؽًب ثؼّ  مم االصزـبر  فٓحب ْاّ:

 ْبَضل كبي تشثيغ-طشيمخ يبَتم . أ

يبنشل كبِ رزثٓ، مم أػًز الطزق ايؽـبمٓاخ الالمناحٓاخ لاحقبرنخ ثٓم الحغحٍ بد  -رُنَدل مزْقخ مبنزل     

ّل مبنزل (  ٌاد أٌرو كلٌّ ٔثدرعبد ؽزْاخ رظبٌِ )   َْزجَ، رٍسْ،      يبنشل كبِ رزثٓ، -ٌايؽـبم

ـاالً الط Holand & Thayer( 1988مم: يٍالند ٌصبْز ) ِ فّ الضؼِّ ػزًؽب مل ّّ زددا  يذا ايؽـبم

  ِ ِّ لز ـِّ ِ لاحلَزوح  ٌرَدا ا زجبرو ا طاٍَة ا كضَز مهبَطجخً  هدمب َْزِدل اصزجبر اللزف ال ّّ  م ا وا  الزلبكا

 -الذِ ْهؾل  اُ أنى: وال رٍَعد فزٌٌق فّ ا وا   اُ الحلَزوح رُنشَ لنلٍْاخ الحغحٍ خ )مزعنٓاخ

َ مم مظزٍْبد القدرحو  ٌَْزِدل رطجٓق منبولخ مبنزلمظزًدَفخ(  هد كّلِ مظ ًٍ (  ٔيبنشل كبِ رزثٓ، راد )-ز

 كحب ْاّ:
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(∑   ∑ (  )     )

 

∑   (  )
     

 :ؽٓش إن

(Aj)-( دو أفزاو الحغحٍ خ الحزعنٓاخ الذْم أعبثٍا  م الحلَزوح إعبثخً ؿؾٓؾخ فّ مظزٍَ القدرح  :j.) 

-E(Aj)الحغحٍ خ الحزعنٓاخ الذْم أعبثٍا  م الحلَزوح إعبثخً ؿؾٓؾخ. : يّ القٓحخ الحزٍاانخ لندو أفزاو 

- Var (Aj)( يٍ رجبْم :Aj .) 

ْفَق    ٌرُظزددَ  نظجخ ا رعؾٓاخ الحؼزَزكخ ) ٌَ ِ  ٌالزّ رُؾَظت  ّّ ( لاداللخ  اُ ٌعٍو ا وا  الزلبكا

 (:ٕالحنبولخ راد )

    

∑
     

  

∑
     

  

     

 :ؽٓش إن

 (Aj)-دو أفزاو الحغح  :( خ الحزعنٓاخ الذْم أعبثٍا  م الحلَزوح إعبثخً ؿؾٓؾخ فّ مظزٍَ القدرح ٍj.) 

(Bj)-( دو أفزاو الحغحٍ خ الحزعنٓاخ الذْم أعبثٍا  م الحلَزوح إعبثخً صبمئخ فّ مظزٍَ القدرح  :j.) 

 (Cj)- ٍَدو أفزاو الحغحٍ خ الحظزًدَفخ الذْم أعبثٍا  م الحلَزوح إعبثخً ؿؾٓؾخ فّ مظز  :( القدرحj.) 

(Dj)-( دو أفزاو الحغحٍ خ الحظزًدَفخ الذْم أعبثٍا  م الحلَزوح إعبثخً صبمئخ فّ مظزٍَ القدرح  :j.) 

(Tj)-( دو أفزاو الحغحٍ زٓم: الحزعنٓاخ ٌالحظزًدَفخ  فّ مظزٍَ القدرح  :j). 

ِ لاحلَزوح إتا كبنذ آحخُ الدالل     ّّ خ ايؽـبمٓاخ لحبنزل يبنشل ٌْزدل الؾضد  اُ ٌعٍو ا وا  الزلبكا

(α≤0.05 لاحلَزوح مم صالل آحخ نظجخ ا رعؾٓاخ ِ ّّ (  ٌأًْلب ْحِضم الؾضد  اُ ٌعٍو ا وا  الزلبكا

(  فبلحلَزوح ال رُفًز أواً  رلبكآًّب ثٓم ٔ( رظبٌِ )   (  فذتا كبنذ آحخ )   الحؼزَزكخ )

(  فبلحلَزوح رُفًز أواً  رلبكآًّب لـبلؼ ٔأالا مم )الحغحٍ زٓم: الحزعنٓاخ ٌالحظزًدَفخ  ٌإن كبنذ 

(  فبلحلَزوح رُفًز أواً  رلبكآًّب لـبلؼ الحغحٍ خ الحزعنٓاخ ٔالحغحٍ خ الحظزًدَفخ  ٌإن كبنذ أكجَز مم )

 (.2ٕٔٓ؛ الحزِ  .ٕٓٓ)ؽحبونخ  

رؾٍْل آحخ  Educational Testing Service (ETS)ٌااززػ مزكش ِصدمبد االصزجبراد الززثٍْاخ      

يبنشل -( إلُ آحخ نظجخ ا رعؾٓاخ الاٍلبررحٓاخ  ٌُْزَمش لًب ثقٓحخ ولزب مبنزل   نظجخ ا رعؾٓاخ )

ِ مم صالل الحنبولخ راد )   ) ّّ  (:ٖ( كحقٓبص لؾغد ا صز لألوا  الزلبكا
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بد الحذكٍرح مم اِجَِل مزكش الِددمبد الززثٍْاخ ٌ هد الُؾضد  اُ القٓد الهبرغخ  ْحِضم ا زحبو الحؾضا    

(ETS كجًٓزا  إتا كبنذ القٓحخ الحطاقخ لدلزب مبنزل يبنشل ِ ّّ أكجَز  |   |(  ٌيّ: ُْنَدل ؽغُد ا وا  الزلبكا

ِ  إتا كبنذ القٓحخ الحطاقخ لدلزب C(  ٌْظحاُ رلبكالً مم الهٍع )1.5مم ) ّّ (  ٌْزلب ل ؽغد ا وا  الزلبكا

ُ رلبكالً مم الهٍع )  (1ل يبنشل أالا مم )مبنز ( B(  ٌمب ثٓهًحب ْضٍن رلبكالً مم الهٍع )Aٌْظحا

(Zwick, 2012). 

ش ليبط انًغبحخ اإلشبسيَّخ نشارٕ  ة. طشيمخ يؤّشِ

 Area Measure Between Item رُنزجَز مزْقخ ؽظعبة الحظعبؽخ ثعٓم مهؾهٓعبد صـعبمؾ الحلعَزوح    

Characteristic Curve (ICCs)  مععم مععزق الضؼععِّ  ععم الزؾٓلععش الزععّ رنزحععد  اععُ إعععزا اد نفزْاععخ

االطزغبثخ لاحلَزوح؛ ؽٓش رُفًز الحلَزوح أواً  رلبكآًّب إتا كبن اللزق فعّ الحظعبؽخ ثعٓم مهؾهٓعبد صـبمـعًب 

ِ ٕٔٔٓخً إؽـعبمًّٓب )الهعبعّ  فّ مغحٍ بد الحقبرنخ الحزضبفئخ فّ القعدرح والاع ّّ (  ٌَْعزِدل رقعدْز ا وا  الزلبكعا

ّْ صـبمؾ الحلعَزوح لاحغحعٍ زٓم  ٌالحقبرنعخ ثٓهًحعب  ٌْظعزدد  ؽغعد  مم صالل ؽظبة الحظبؽخ ثٓم مهؾهَٓ

ِ لاحلَزوح )الحزِ   ّّ ز  اُ ا وا  الزلبكا  (. 2ٕٔٓالحظبؽخ ثٓم الحهؾهٓبد كحشّػِ

(؛ ؽٓععش َْععزِدل Signed Areaؿععٓغخ لؾظععبة الحظععبؽخ ايػععبرْاخ ) Raju (1988ٌاععد اازععزػ راعععٍ )    

ِ الحهععزِفد   ّّ ؽظععبة الحظععبؽخ ثبال زحععبو  اععُ اللععزٌق ثععٓم مهؾهٓععبد الحلععَزوح  ٌرععدلل  اععُ ا وا  الزلبكععا

ِ لٓز الحهزِفد؛ ؽٓش َْزِدل ؽظبUnsigned Areaٌالحظبؽخ لٓز ايػبرْاخ ) ّّ ة (  ٌردلل  اُ ا وا  الزلبكا

الحظبؽخ ثبال زحبو  اُ القٓحخ الحطاَقخ لالعزٌق ثعٓم الحهؾهٓعبد  طعٍاً   هعد ؽظعبة الحظعبؽخ ثعٓم مهؾهٓعبد 

 صـبمؾ الحلَزوح لاهحبتط تاِد الحناد أٌ الحناحٓم أٌ الضالصخ منبلد.

ِ الحناد       ّّ ِ الضلهبم ّّ ْفقًب لاهاحٍتط الاٍلبررح ٌَ رقعدْز مناَحعِّ الـعنٍثخ العذِ ْنحعل  اعُ  ٌطَٓزِدل رقدْز الحنبلد 

(bi(ٌالزحٓٓش )ai( لاحلَزوح  ٌُْلززف انندا  الزدحٓم )ci ،إلعُ رقعبم ِ ( ثباززاة آحزى مم الـلز؛ محب ْعشوِّ

(؛ ؽٓععش ُْلزععَزف أن الحلععَزواِد ردزاععِّ فععّ ورعععخ ؿععنٍثزًب ICCالحهؾهٓععبد الححِّٓععشح لحلععَزواد االصزجععبر )

 الحدزالخ لاقدرح.ٌادررًب الزحٓٓشْاخ فّ كٍ  الحظزٍْبد 

 ,.Hambleton et al( )ٌٗرقدار اؽزحبلٓاخ أن ْغٓت اللزو  م الحلَزوح إعبثخً ؿؾٓؾخ ثبلحنبولخ راعد )     

1991 :) 

      
          

            
     

 ؽٓش إن:

 .i( إعبثخً ؿؾٓؾخ  اُ الحلَزوح θ: يّ اؽزحبل أن ُْغٓت اللزو تٌ القدرح )      

     D : 1.7 ٌْحضِّل آحخ صبثزخ رظبٌِ  بمل الزدرْظ. 

 .i: مناد ؿنٍثخ الحلَزوح       

 .i: مناد رحٓٓش الحلَزوح       
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ِ الحناعد  ُْنجاعز  عم الحظعبؽخ ايػعبرْاخ ثبلحنبولعخ راعد ) ّّ ِ الضلهعبم ّّ ( ٌ٘فعّ ؽبلعخ اطعزددا  الهحعٍتط الاٍلعبررح

(Raju,1990  ّٕٔٔٓ؛ الهبع:) 

.     | 
        

     
   *     (

            

     
)+         |…(5) 

 ؽٓش إن:

Area           .صـبمؾ الحلَزوح ّْ  : آحخ مناد الزحٓٓش لاحغحٍ خ ا ٌلُ.  : الحظبؽخ ثٓم مهؾهَٓ

 : آحخ مناد الـنٍثخ لاحغحٍ خ ا ٌلُ.  : آحخ مناد الزحٓٓش لاحغحٍ خ الضبنٓخ.                    

 .1.7 ٌْحضِّل آحخ صبثزخ رظبٌِ  بمل الزدرْظ : D              : آحخ مناد الـنٍثخ لاحغحٍ خ الضبنٓخ.  

ّْ صـععبمؾ      ِ لاحلععَزوح ثداللععخ اللععزق فععّ الحظععبؽخ ثععٓم مهؾهَٓعع ّّ ٌرَععزِدل  حآاععخ الضؼععِّ  ععم ا وا  الزلبكععا

ا وا  ( الزّ رُنزجز منٓعبًرا لاؾضعد  اعُ ٌععٍو Cut-Off Valueالحلَزوح  ٌمم صَدا إْغبو آحخ نقطخ القط، )

ِ والاععخً إؽـععبمًّٓب ) ّّ ِ  فععذتا كبنععذ آحععخ كععبِ رزثٓعع، لقٓحععخ ا وا  الزلبكععا ّّ (  ٌآحععخ ا وا  ٘ٓ.ٓ≥αالزلبكععا

ٍ لاحلعَزوح )ؽحبونعخ   ّّ ِ أكجَز مم آحخ نقطخ القط، الحقبثاخ لًب  فنهعديب َْعزِدل الؾضعد ثٍععٍو أوا  رلبكعا ّّ الزلبكا

ٕٓٓ..) 

ِ لاحلعَزواد  ٌاد رَدا إعزا  الندْد مم ا     ّّ لدراطبد ثًدف الحقبرنعخ ثعٓم فب آاعخ الضؼعِّ  عم ا وا  الزلبكعا

ّْ مبنزل ّْ صـبمؾ الحلَزوح  -فّ كٍ  كّلٍ مم مزْقزَ ز فزق الحظبؽخ ثٓم مهؾهَٓ يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌمشّػِ

ْفقًب لحزغِّٓز الهٍع  ٌثنق الحزغِّٓزاد ا صزَ  مهًب  اُ طجٓل الحضبل: وراطخُ طضبعش ٌلٓ  Skaggsظزش )ٌَ

& Lissitz (1992  لاحلعَزوح ِ ّّ الزّ ثؾضذ ؽٍل ورععخ ارِّظعبق  عدو معم معزق الضؼعِّ  عم ا وا  الزلبكعا

ٍن مم ) ٍا ٍ لحبواح الزْبكٓبد مض ّّ نعٍخ معم 0ٙثبصزالف مزق الزطجٓق الصزجبر رؾـٓا ٍا ( ملَزوحً   اُ  ِّٓهعخ مض

 ( مبلت ٌمبلجخ ثٍالْخ فزعٓهٓب.ٓٓٙٙ)

ّْ صـععبمؾ الحلععَزوح  ٌرَععدا اطععزد      دا  مععزق نفزْاععخ االطععزغبثخ لاحلععَزوح: )مزْقععخ الحظععبؽخ ثععٓم مهؾهَٓعع

ٌمزْقععخ لععٍرو كععبِ رزثٓعع،  ٌمزْقععخ مغحععٍع مزثانععبد اللععزٌق ثععٓم الحنععبلد الحدزالععخ لاحلععَزوح ايػععبرْاخ  

 ً رعد اطعزددا  معزق ا  ٌمزْقخ مغحٍع مزثانبد اللزٌق ثٓم الحنبلد الحدزالخ لاحلَزوح لٓز ايػبرْاخ(  ٌأْلعب

يعبنشل كعبِ رزثٓع،  كحعب اطعزُدِد  -يهعشل  ٌمزْقعخ مبنزعل-الهفزْاخ الزقآدْاخ فّ القٓبص: )مزْقعخ ولزعب مبنزعل

ز  اُ اطزقزار الطزق(.  ُمنبِمل االررجبم الزرجّ كحشّػِ

ًٓعب مزْقعخ ٌأظًزد الهزبمظ أن مزق مغحعٍع مزثانعبد اللعزٌق ثعٓم الحناعد أكضعُز الطعزق اطعزقزاًرا  رَاِ      

ّْ صـبمؾ الحلَزوح  ٌمزْقخ لعٍرو كعبِ -مبنزل يبنشل  ثٓهحب كبنذ مزق كبِ رزثٓ،  ٌالحظبؽخ ثٓم مهؾهَٓ

ب اطزقزاًرا.  رزثٓ،  أااًا

ِ  Raju et al. (1993كحب ابرنذ وراطخ راعٍ ٌآصزْم )      ّّ ثٓم أرث، مزق لاضؼِّ  عم ا وا  الزلبكعا

ِ مم اصزجبر  ّّ ْفقًعب لحزغِّٓعَزِِ الهعٍع )تكعز ٌأنضعُ(  ٌالِنعزق لحلَزواد الغش  الالف ٌَ عٓزض مبكغبنٓزّ لاقعزا ح 

نععٍخ مععم ) ٍا نٓم(   اععُ  ِّٓهععخ مض ٍا ( مبلجًععب ٌمبلجععخ مععم ٌالْععخ إلٓهععٍِ  ٌرَععدا اطععزددا  مزْقععخ 2ٖ0)ثععٓق ٌماعع

ْاخ االطزغبثخ الحظبؽخ ايػبرْاخ  ٌمزْقخ الحظبؽخ لٓز ايػبرْاخ  ٌمزْقخ لٍرو كبِ رزثٓ، الزّ رظزهد لهفز

 يبنشل.-لاحلَزوح  ٌمزْقخ مبنزل
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يبنشل  اُ الضؼِّ  م أكجعز  عدو معم الحلعَزواد الزعّ رُفًعز أواً  -ٌأظًزد الهزبمظ ادرحَ مزْقخ مبنزل     

ْفقًب لحزغَِّٓزِِ الهٍع ٌالِنزق  كحب أظًزد ٌعٍوَ اررجبم  بٍل ثٓم مزق نفزْاخ االطعزغبثخ لاحلعَزوح  ٌَ رلبكآًّب 

ْفقًب لحزغِّٓز الهٍع فقن.-ٌمزْقخ مبنزل الضالس  ٌَ  ِ ّّ  يبنشل  فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا

ِ  ٌيعّ: ٌٕٗٓٓاب  الجظعزهغّ )     ّّ ( ثدراطعخ رًَعدُف إلعُ مقبرنعخ أرثع، معزق لاضؼعِّ  عم ا وا  الزلبكعا

ِ الضل  ّّ ز فزق الحظبؽخ لاهاحٍتط الاٍلبررح ّل  ٌمشّػِ عز )مبنزل يبنشل  ٌاالنؾدار الاٍلبررح ِ الحناد  ٌمشّػِ ّّ هبم

ععٍخ  ِ الحناععد(  لحلععَزواد اصزجععبر ْقععٓض أرثعع، اععدراد  قآاععخ صبؿا ّّ ِ الضلالصعع ّّ فععزق الحظععبؽخ لاهحععٍتط الاٍلععبررح

( طهخً  ٌيّ القدراد: الالفٓاخُ ٌالزْبكٓاخ ٌالحضبنٓاعخ  ٌالحلعَزواد ٙٔ-٘ٔ فزاو أرونٓٓم فّ اللئخ النُحزْاخ )

ن م ٍا نٍخ مم )0ٓم )ثبلزلبوِّ  ٌْزض ٍا  ( مبلجًب ٌمبلجخ.0٘ٓ( ملَزوحً  ٌرَدا رطجٓقى  اُ  ِّٓهخ مض

يعبنشل كعبِ -ٌكبن مم أثزس الهزبمظ مب ْاعّ: ععب  رزرٓعت الطعزق معم ؽٓعش اللنبلٓاعخُ: أٌاًل مزْقعخُ مبنزعل    

ِ  الزعّ كؼعلذ  عم )ٔٗرزثٓ،  الزّ كؼعلذ  عم ) ّّ لعَزوحً  صعد ( مٖٖ( ملعَزوحً  صعد مزْقعخُ االنؾعدار الاٍعظعز

ِ الحناعد  الزعّ كؼعلذ  عم ) ّّ ِ الضلالصع ّّ عز فعزق الحظعبؽخ لاهحعٍتط الاٍلعبررح عب ٕٙمزْقخُ مشّػِ ( ملعَزوحً  ٌأااًل

ِ الحناععد  الزععّ كؼععلذ  ععم ) ّّ ِ الضلهععبم ّّ ععز فععزق الحظععبؽخ لاهاحععٍتط الاٍلععبررح ( ملععَزوحً  ٕٓفنبلٓاععخً مزْقععخُ مشّػِ

 ِ ّّ لـععبلؼ الععذكٍر فععّ اصزجععبر القععدرح الزْبكععٓاخ  ٌاصزجععبر القععدرح  ٌعععب د الحلععَزواد تاُد ا وا  الزلبكععا

 الحضبنٓاخ  ٌلـبلؼ اينبس فّ اصزجبر القدرح الالفٓاخ. 

ِ لحزغِّٓععز الهععٍع لحلععَزواد ٌٕٗٓٓأعععزد النطٓععٍِ )     ّّ ( وراطععخ رًَععدُف إلععُ الضؼععِّ  ععم ا وا  الزلبكععا

ِ فّ ا رون  ٌْز ّّ خ الزؾـٓا ن مم )اصزجبر الناٍ  النبما ٍا نعٍخ معم ٓٙض ٍا ( ملَزوحً  ٌاد رَدا رطجٓقى  اُ  ِّٓهخ مض

ِ  يحعب: مبنزعل٘.٘) ّّ ْٓم لاضؼِّ  م ا وا  الزلبكا يعبنشل كعبِ -( مم الذكٍر ٌاينبس  ٌرَدا اطزددا  مزْقزَ

رزثٓعع،  ٌمزْقععخ الحظععبؽخ ثععٓم مهؾهٓععبد صـععبمؾ الحلععَزوح  ٌاععد كؼععلذ مزْقععخ الحظععبؽخ ثععٓم مهؾهٓععبد 

ِ فععّ )صـععبمؾ الح ّّ ٍ مهععزِفد  ٌ)ٓٔ( ملععَزوحً  مهًععب )ٕٔلععَزوح  ععم ا وا  الزلبكععا ّّ ( ٔٔ( تاُد أوا  رلبكععا

ٍ لٓز مهزِفد  ثٍااع، ) ّّ ( ملعَزواد لـعبلؼ اينعبس  ٗ( ملعَزواد لـعبلؼ العذكٍر  ٌ)ٙملَزوحً تاُد أوا  رلبكا

ٍ مهعزِفد  ثٍااع، ( ملعَزوحً  عحٓنًُعب تاُد أؤٔيعبنشل كعبِ رزثٓع،  عم )-ثٓهحب كؼلذ مزْقخ مبنزل ّّ ا  رلبكعا

ْٓم فّ الضؼِّ  م )ٗ( ملَزواد لـبلؼ الذكٍر  ٌ).) ( ٘( ملَزواد لـبلؼ اينبس  ٌرَدا االرِّلبق ثٓم الطزْقزَ

 ملَزواد.

ّْ مبنزععل Chiu (2008كحععب أعععزَ ػععٍٓ )     يععبنشل ٌالحظععبؽخ ثععٓم -وراطععخ ثًععدف الحقبرنععخ ثععٓم مزْقزَعع

ّْ صـععبمؾ الحلععَزوح  فععّ الضؼعع ِ مهؾهَٓعع ّّ ِ لحلععَزواد اصزجععبر إرقععبن الزْبكععٓبد الععدٌل ّّ ِّ  ععم ا وا  الزلبكععا

ن مععم ) ٍا نععٍخ مععم )2ٗالحضعع ٍا ( مععم الحزِقهععٓم ٌلٓععز الحزِقهععٓم لالغععخ اينغآشْاععخ 22ٓٔ( ملععَزوحً   اععُ  ِّٓهععخ مض

جبن فععّ لحنزفععخ رععدصٓز الاغععخ  اععُ ا وا  فععّ االصزجععبر  ٌاععد رَععدا رلععحٓم الطععالة الجععٓق ٌا طععٍْٓٓم ٌا طعع

ٍ لاحلعَزوح مععم  ّّ ْٓم كحنٓعبر لاُؾضعد  اععُ ٌععٍو أوا  رلبكععا الدراطعخ  ٌرَعدا ا زحععبو ورععخ االرِّلععبق ثعٓم الطععزْقزَ

  دمى.

( ملَزواد  فٓحب أظًعزد نزعبمظ مزْقعخ ٘يبنشل أواً  رلبكآًّب فّ )-ٌأظًزد الهزبمظ ثبطزددا  مزْقخ مبنزل 

ّْ صـبمؾ الحلعَزوح أواً  رلبكعآًّب فعّ ) ( ملعَزوحً  كحعب ارالَقعذ الطزْقزعبن فعّ الضؼعِّ 2ٔالحظبؽخ ثٓم مهؾهَٓ

 ( ملَزواد.ٖ م )

ِ الحقٓاعد مع، مزْقعخ  ( وراطعخً َيعدَفذ إلعٌُٕٔٔٓأععزَ الهعبعّ )     ّّ مقبرنعخ فب آاعخ مزْقعخ الزؾآعل النعبما

 ِ ِّ ْفععَق الهحععٍتط أُؽععبو ٌَ ّْ صـععبمؾ الحلععَزوح  لععخ  ٌمزْقععخ فععزق الحظععبؽخ ثععٓم مهؾهَٓعع ٍّ ؿععنٍثخ الحلععَزوح الحؾ



 ٕٕٓٓ كتٕثشا                                     ٕٔانؼذد                   يزهخ انجحج انؼهًي في انتشثيخ     
 

   - 124 - 

يعبنشل كعبِ رزثٓع، معم ؽٓعش رؾقلعُق اللزكعٓاخ ٌا صطعب  معم الهعٍع ا ٌل ٌالضعبنّ  -الحناد  ٌمزْقخ مبنزل

ف  اُ أصز كّلٍ مم ؽغد النِّٓهخ ٌمٍل االصزجبر  اُ فب آاخ كّلِ مزْقخ  ٌرَدا إععزا  ٌكذل   َيدَفذ إلُ الزنزل

ن مم أؽغب   ِّٓهبد ْظبٌِ ) ٍا   ٖٓ( فزو  ٌأمٍال اصزجبر ْظعبٌِ )ٓٓ٘  ٕٓٓوراطخ مؾبكبح ثزـحٓد ْزض

ٍ لضعععّلٍ معععم 0ٓ  ٓٙ ّّ مناَحعععِّ: الـعععنٍثخ ٌالقعععدرح  لضعععّلٍ معععم ( ملععَزوحً  ٌرَعععدا رٍلٓعععد الجٓبنعععبد ثزٍسْععع، مجٓنععع

 ( اصزجبراد يعزا  الحقبرنبد.ٙالحغحٍ زٓم: الحزعنٓاخ ٌالحظزًدفخ  ٌمم صَدا رَدا الدزٌط ثـ)

ٌاد أظًعزد الهزعبمظ  عد  ٌععٍو فعزٌق والاعٍخ فعّ أوا  الطعزق ا رثع،  اعُ عحٓع، االصزجعبراد  معب  عدا      

ِ الحقٓاععد  ٌ ّّ ن مععم )مزْقععخَ الزؾآععل النععبما ٍا لععخ  ٌتلعع  فقععن فععّ االصزجععبر الحضعع ٍّ ( ٓٙمزْقععخَ الـععنٍثخ الحؾ

ن مم )ٕٓٓملَزوحً  رَدا رطجٓقًب  اُ ) ٍا  ( فزو.ٕٓٓ( ملَزوحً  رَدا رطجٓقًب  اُ )0ٓ( فزو  ٌفّ االصزجبر الحض

ِ لِلقعزاد اصزجعبر القع2018ٌابمذ الحزِ )     ّّ عخ ( ثدراطخ َيدَفذ إلُ الضؼِِّ  م ا وا  الزلبكا دراد النبما

ن مععم ) ٍا ِ(  الععذِ ْزضعع ّّ ِ  ٌالحهطقعع ّّ ِ  ٌالضحعع ّّ ( ملععَزوحٍ  ثبطععزددا  104لاغععبمنٓٓم ثدعشامععى الضالصععخ: )الالفعع

ّْ مبنزل عز آعبص الحظعبؽخ -مزْقزَ ِ الحناعد  ثبطعزددا  مشّػِ ّّ ِ الضلالصع ّّ يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌالهحٍتط الاٍلعبررح

ّْ صـععبمؾ الحلععَزوح لزاعععٍ  كحععب ف  اععُ نظععجخ االرِّلععبق ٌاالصععزالف ثععٓم  ثععٓم مهؾهَٓعع َيععدَفذ إلععُ الزنععزل

نعععذ  ِّٓهعععخ الدراطععخ معععم ) ٍا ْفقًعععب لحزغِّٓععَزِِ الهعععٍع ٌالغبمنععخ  ٌرض ٌَ ْٓم   ( مبلجًععب ٌمبلجعععخ معععم 2280الطععزْقزَ

 الظنٍوْٓم.

ِ لِلقعز-ٌأظًزد مزْقخ مبنزل      ّّ اد اصزجعبر يبنشل كبِ رزثٓ، فب آاخً أكجَز فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكعا

ععز آععبص  ِ الحناععد  ثبطععزددا  مشّػِ ّّ ِ الضلالصعع ّّ ععخ لاغععبمنٓٓم  مقبرنععخً ثطزْقععخ الهاحععٍتط الاٍلععبررح القُععدراد النبما

ّْ صـبمؾ الحلَزوح لزاعٍ رجنًب لحزغِّٓعَزِِ الهعٍع ٌالغبمنعخ. ٌأًْلعب كبنعذ نظعجخ االرِّلعبق  الحظبؽخ ثٓم مهؾهَٓ

ّْ صـععبمؾ يععبنشل كععبِ ر-مهدللععخً ثععٓم مزْقععخ مبنزععل ععز آععبص الحظععبؽخ ثععٓم مهؾهَٓعع زثٓعع،  ٌمزْقععخ مشّػِ

ْفقًعب لحزغِّٓعَزِِ  ٌَ عخ لاغعبمنٓٓم  ِ لِلقعزاد اصزجعبر القعدراد النبما ّّ الحلَزوح لزاعٍ  فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكعا

 الهٍع ٌالغبمنخ.

ب طجق؛ طَٓزِدل االطزلبوح محب ٌرو فّ النزف الظعبثق لادالٓاعخ الهفزْاعخ        ٌالدراطعبد الظعبثقخ الحزرجطعخ محا

 ثًب  كبلزبلّ:

 .الحهزِفد ٌلٓز الحهزِفد  ٌرؾدْدُ ؽغحى ِ ّّ ّ ا وا  الزلبكا ـِّ  رق

  ْفقًعب لهفزْاعخ ٌَ ّل الحناعد يعٍ الهحعٍتط الحهبطعت لزؾآعل ملعَزواد الدراطعخ  ّل الضهبم الهحٍتط الاٍلبررح

(  ٌالحلععَزواد ال رزععدصاز ٔ  ٓخَ الزقععدْز )االطععزغبثخ لاحلععَزوح؛ نفععًزا لضععٍن ورعععبد االطععزجبنخ صُهبمٓاعع

 ثنبمل الزدحٓم.

  ععز أطععبلٓت ا واح الزععّ طععَٓزِدل رطجٓقًععب  اععُ  ِّٓهععخ مععم مععالة ٌمبلجععبد الغبمنععخ  يععّ اطععزجبنخ مشّػِ

ٍا عذ الدراطعبد الظعبثقخ معم ؽٓعش ا وٌاُد الزعّ رَعدا  الزنالد  ٌرُنزجَعز معم مقعبْٓض الحٓعٍل  ثٓهحعب ره

ععخ لاقَجعععٍل فععّ الزناعععٓد النعععبّ ِ  أٌ اطععزددامًب؛ فجنُلععع ًب اطععزَددَ  اصزجعععبراٍد ٌمهٓاععخً لاقعععدراد النبما

  1989)الغبمنععبد  أٌ اصزجععبراد اععدراد  قآاععخ؛ مضععل وراطععخ كععّلٍ مععم: يععبمجازٍن ٌرٌعععزس )

(  ٌثنُلععًب أَصععُز اطععزدد  2018(  ٌالحععزِ )ٕٗٓٓ(  ٌالجظععزهغّ )00ٌٖٔراعععٍ ٌآصععزْم )

(  ٕٗٓٓ(  ٌالنطٓععٍِ )00ٕٔ؛ مضععل وراطععخ كععّلٍ مععم: طععضبعش ٌلٓظععزش )اصزجععبراٍد رؾـععٓآاخً 

(  ٌثنُلًب اطزدد  ثٓبنعبد مؾبكعبح؛ مضعل: ٖٕٔٓ(  ٌطاٍثٓجب )2ٕٓٓ(  ٌػٍٓ ).ٌٕٓٓؽحبونخ )

 (.ٕٔٔٓوراطخ الهبعّ )
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؛ مضعل      أمب مم ؽٓش النِّٓهبُد الحظعزددَمخ  فلعّ ثنعق الدراطعبد كبنعذ معم معالة الزناعٓد النعبّ ِ

(  ٌثنُلعًب معم معالة الحزؽاعخ الغبمنٓاعخ؛ ٖٕٔٓ( ٌطعاٍثٓجب )ٕٗٓٓكّلٍ مم: النطٍِٓ ) وراطخ

(  ٌثبلهظجخ لاحزغِّٓزاد الزّ  اعُ أطبطعًب 2018(  ٌالحزِ ).ٕٓٓمضل وراطخ كّلٍ مم: ؽحبونخ )

ْفقًب لحزغِّٓز الهعٍع  ٌ ٌَ ِ نغد أن لبلجٓاخ الدراطبد كؼلذ  هى  ّّ ثنلعًب رَدا الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا

ْفقًب لحزغِّٓز الهٍع ٌمزغٍِّٓز آَصَز؛ مضل: الغبمنخ أٌ نٍع الدراطخ ) احّ  أوثعّ(  ٌمعم ؽٓعش  عدوُ  –ٌَ

 ( مبلت ٌمبلجخ.ٓٓٙٙ( إلُ )٘.٘النِّٓهبد الضآاخ الزّ رَدا الزطجٓق  آًب  فقد رزاٌؽذ مم )

  يحعب ِ ّّ مزْقزعب: مبنزعل يعبنشل كعبِ رزثٓع، الطزق الزّ طَٓزِدل اطزدداُمًب لاضؼِّ  م ا وا  الزلبكا

ْفقًعب لهفزْاعخ االطعزغبثخ  ٌَ ّْ صـعبمؾ الحلعَزوح  ز الحظعبؽخ ثعٓم مهؾهَٓع ْفقًب لاهفزْاخ الزقآدْاخ  ٌمشّػِ ٌَ

ْٓم ٌاطععزددامًحب الٍاطعع،  ٌلضععٍن كععّلٍ مهًحععب رحضِّععل مهًؾععُ نفزًّْععب  لاحلععَزوح؛ ٌتلعع   يحٓاععخ الطععزْقزَ

خَ اصزالفً  ْٓم فقعن  أٌ ثعٓم مدزالًب  كحب أن صَحا ب فعّ نزعبمظ الدراطعبد الزعّ ابرنعذ ثعٓم يعبرٓم الطعزْقزَ

ِ؛ مضل وراطعخ  ّّ ْٓم ٌمزق أصزَ مم ؽٓش مدَ الدااخ فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا يبرٓم الطزْقزَ

(  ٌالحعزِ ٖٕٔٓ(  ٌطعاٍثٓجب )2ٕٓٓ(  ٌػعٍٓ ).ٕٓٓ(  ٌؽحبونعخ )ٕٗٓٓكّلٍ مم: النطٍِٓ )

(  00ٖٔ(  ٌراعٍ ٌآصزْم )00ٕٔ  ٌطضبعش ٌلٓظزش )1989))(  يبمجازٍن ٌرٌعزس 2018)

 (.ٕٔٔٓ(  ٌالهبعّ )ٌٕٗٓٓالجظزهغّ )

يبنشل كبِ رزثٓع، فعّ الضؼعِّ -ٌثبلهظجخ لاهزبمظ أظًزد ثنق الدراطبد فنبلٓاخَ مزْقخ مبنزل     

ِ  مقبرنخً ثجباّ الطزق َمِؾّلِ الحقبرنعخ؛ مضعل وراطعخ كعّلٍ معم: طعضبع ّّ ش ٌلٓظعزش  م ا وا  الزلبكا

(  ثٓهحعب أظًعزد نزعبمظ وراطعبد أصعزَ فنبلٓاعخَ 2018(  ٌالحزِ )ٕٗٓٓ(  ٌالجظزهغّ )00ٕٔ)

ز فزق الحظبؽخ ثٓم مهؾهَٓبد صـبمؾ الحلَزوح  مقبرنخً ثجباّ الطزق َمِؾّلِ الدراطخ؛  مزْقخ مشّػِ

د (  ثٓهحععب أظًععزٖٕٔٓ(  ٌطععاٍثٓجب )2ٕٓٓ(  ٌػععٍٓ )ٕٗٓٓمضععل وراطععخ كععّلٍ مععم: النطٓععٍِ )

ععز فععزق الحظععبؽخ ثععٓم -ثنععق الدراطععبد ارِّلععبق مزْقععخ مبنزععل يععبنشل كععبِ رزثٓعع، معع، مزْقععخ مشّػِ

ِ؛ مضععل وراطععخ كععّلٍ مععم: يععبمجازٍن  ّّ مهؾهٓععبد صـععبمؾ الحلععَزوح فععّ الضؼععِّ  ععم ا وا  الزلبكععا

 (.ٕٔٔٓ(  ٌالهبعّ ).ٕٓٓ(  ٌؽحبونخ )00ٖٔ  ٌراعٍ ٌآصزْم )1989)ٌرٌعزس )

ِ  نغعد أن وراطعخ كعّلٍ معم: ٌثبلهظجخ لاهزبمظ ا      ّّ لحزناِّقخ ثلنبلٓاخ الضؼعِّ  عم نعٍع ا وا  الزلبكعا

-(  أكاععدد  اععُ فنبلٓاععخ نحععٍتط مبنزععل2018(  ٌالحععزِ ).ٕٓٓ(  ٌؽحبونععخ )ٕٗٓٓالنطٓععٍِ )

ِ الحهعزِفد  ٌأكاعدد راع  الدراطعبد  اعُ فنبلٓاعخ  ّّ يبنشل كبِ رزثٓ، فّ الضؼعِّ  عم ا وا  الزلبكعا

ِ لٓععز مزْقععخ فععزق الح ّّ ّْ صـععبمؾ الحلععَزوح فععّ الضؼععِّ  ععم ا وا  الزلبكععا ظععبؽخ ثععٓم مهؾهَٓعع

ِعد فّ وراطخ يبمجازٍن ٌرٌعزس ) ٌُ ْٓم فعّ الضؼعِّ 020ٔالحهزِفد  ٌ خَ ارِّلباًب ثعٓم الطعزْقزَ ( أن صَحا

َق مزْقِخ فزق الحظبؽخ ثٓم مهؾهَٓ  ٍل ِ الحهزِفد  ثٓهحب أظًزد نزبمظ الدراطخ رل ّّ ّْ  م ا وا  الزلبكا

ِ لٓز الحهزِفد. ّّ  صـبمؾ الحلَزوح فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا

ِ ٌنزعبمظ الدراطعبد الظعبثقخ  ؽعٍَل فنبلٓاعخ ايععزا اد       ِّ خَ اصزالفًب فّ ا وة الهفز محب طجق ْزاِلؼ أن صَحا

ْفقًعب لطزْقعخ مبنزعل ٌَ ِ لاحلَزواد   ّّ شل كعبِ رزثٓع،  يعبن-ٌا طبلٓت الحظزددَمخ فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا

ّْ صـععبمؾ الحلعَزوح؛ محععب ْشِّْععد الؾبععخ لاحشْععد مععم الدراطعبد فععّ يععذا  ٌمزْقعخ فععزق الحظععبؽخ ثعٓم مهؾهَٓعع

ز أطبلٓت الزنالد  ٌيعٍ معم الحقعبْٓض  الحغبل ثبطزددا  ثٓبنبد مدزالخ  ؽٓش طَٓزِدل رؾآل ثٓبنبد اطزجبنخ مشّػِ

ِ لحلَزو ّّ ْٓم فعّ الزّ لد َْظجِق رؾآل ا وا  الزلبكا ْفقًب لحزغِّٓز الهٍع  كحب لد َْظجِق الحقبرنعخ ثعٓم الطعزْقزَ ٌَ ارى 

ِ لحلَزوارى. ّّ  الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا
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ّْ مبنزععل      ععز آععبص الحظععبؽخ -ٌ آععى؛ طزظععنُ الدراطععخُ لاحقبرنععخ ثععٓم مزْقزَعع يععبنشل كععبِ رزثٓعع،  ٌمشّػِ

ِ لحلَزوا ّّ ز أطعبلٓت العزنالد فعّ كعٍ  نحعٍتط ايػبرْاخ لزاعٍ  فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا د اطزجبنخ مشّػِ

 فادر ٌطٓالزمبن.

 إرشاءاد انذساعخ

َٓذ انذساعخ  يُّ

عز أطعبلٓت العزنالد فعّ كعٍ      ِ فعّ اطعزجبنخ مشّػِ ّّ رًَدُف الدراطخُ لاضؼِّ  م الحلعَزواد تاِد ا وا  الزلبكعا

ق ٌؽغحًب  ٌمم صَدا مقبرنعخ أٌععى االرِّلعبق نحٍتط فادر ٌطٓالزمبن  رجنًب لحزغِّٓز الهٍع  ٌرؾدْد ٌعًخ اللزٌ

ْٓم.  ٌاالصزالف ثٓم نزبمظ كازب الطزْقزَ

ِ لدراطعخ الفعبيزح  ٌٌؿعلًب ٌؿعلًب وآقًعب  ٌمعم صَعدا       ّّ ٌلزؾقٓق يعذا الًعدف؛ رَعدا اطعزددا  الحعهًظ الٍؿعل

ُ ٌؿععِّ وآععق لافععبيزح  الزنجٓععز  هًععب كحًّٓععب ٌكٓلًّٓععب  مععم صععالل رؾآععل ثٓبنععبد  ِّٓهععخ الدراطععخ لاٍؿععٍل إلعع

 (. ٌٕٓٔٓرؾدْد مجٓنخ  الازًب ثبلحزغِّٓزاد مٍك،ِ االيزحب  )القؾطبنّ ٌآصزٌن  

غ انذساعخ ٔػيُِّتُٓب ًَ  يزت

ن مغزَح، الدراطخ مم عحٓ، مالة ٌمبلجبد عبمنخ َمٓجخَ فّ عحٓ، الضآبد ثبللزع العزمٓض ثبلحدْهعخ     ٍا ْزض

ش  ا رح  ٌؽٓش إن الدراطخ رزّكِ ٍا ُ مزغِّٓز الهعٍع؛ فقعد رَعدا اصزٓعبر النِّٓهعخ ثطزْقعخ  ؼعٍامٓاخ معم الطعالة الحه

خ الزعّ رقعدا  فعّ مظعزٍْبد مدزالعخ فعّ اللـعل ا ٌل معم  راد النبما ٌالطبلجبد الدارطٓم ثجنق ُػنت الحقزا

ّل  فعزاو الن ـلـعبد الهفزْاعخ ٌالزطجٓقٓاعخ  ٌاعد ثاعد النعدو ايعحعبل ِ فّ الزد ّّ ( مبلجًعب 2ِّٖٔٓهعخ )النب  الدراط

خ   ٌمبلجخً  ٌتل  ثند اطزجنبو ايعبثبد لٓز الحضزِحاخ  ٌثند الزؾقلق مم  د  ٌعٍو اطزغبثبد ؿلزْاخ أٌ ربما

%(  اععُ الزععٍالّ  ٖٓ.ٔ٘%(  ٌ)ٓ..2ٗ( مبلجععخً  ٌنظععت ِمئٍْاععخ رظععبٌِ )417( مبلجًععب  ٌ)0ٖٙثٍااعع، )

ؼ رٍسْ،  ِّٓهخ الدراطخ ثٌٔالغدٌل راد ) ـلؾ  ٌالحظزٍْبد الغبمنٓاخ.( ٍّْكِ  ؾَظت الهٍع  ٌالزد

 (: تٕصيغ ػيُِّخ انذساعخ ثحغت انُٕع ٔانتخصُّص ٔانًغتٕٖ انزبيؼّيِ ٔرذٔل سلى )

 ( طبنجًب ٔطبنجخ2ٕٔ)ٌ= 

 انتخصُّص انُٕع
 انًغتٕيبد

 انُغجخ انًئٕيَّخ انًزٕع انكهيُّ  انًزًٕع
 انغبثغ انخبيظ انخبنج األٔل

 ركٕس
 0ٔٔ 2ٖ ٔ. 0ٖ ٖٗ َظشيَّخ

ٖ0ٙ ٗ2..ٓ% 
 ٕ٘ٓ .ٗ ٖٙ ٔٗ ٗ٘ تطجيميَّخ

 إَبث
 ٕٙٔ 2ٗ 0ٗ ٕٙ .٘ َظشيَّخ

ٗٔ. ٘ٔ.ٖٓ% 
 ٕٔٓ ٕ٘ ٖٙ 0ٗ .ٖ تطجيميَّخ

 

 أداح انذساعخ

ز أطبلٓت الزنالد مم إ عداو فاعدر ٌطعٓالزمبن )       Felder & Silverman (1988رَدا رطجٓق اطزجبنخ مشّػِ

ن مععم )2012(  ٌوأثععٍ يبػععدو )ٌٕٙٓٓاععد اععب  كععلٌّ مععم: دمحم ) ٍا ( 44( ثززعحزععى إلععُ الاغععخ النزثٓاععخ  ٌْزضعع

ن معم ) ٍا ّل 11ملَزوحً  مٍسا خً  اُ أرثنخ أثنبو صُهبمٓاخ القُطعت  كعلل ثُنعد ْزضع  -( ملعَزوحً  ٌا ثنعبوُ يعّ: )النحاع

ّل  (  ٌ)الِؾِظ ّل ا ـَ  -الزدمل (  ٌ)الجَ ّل ِل الَؾْدط ّل  -ز (  ٌ)الززبثُن ّل (  اُ الزٍالّ. -الالف ّل  الُضاِّ
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هذ ايعبثخ صٓعبرِْم: )أ( ٌ)ة(  َْعزِدل رقعدْزيحب ثعبلقٓحزٓم: )      (  اعُ الزعٍالّ  ٌْحعضاِّلن 1-(  ٌ)1+ٌرلحا

عؼ الغعدٌ حخ صُهبمٓاخ القُطت  ٌاعد رَعدا رٍسْع، ملعَزواد االطعزجبنخ ثـعٍرح وٌرْاعخ  ٌٍّْكِ ( ٕل راعد )مزفَِّ الّظِ

ز أطبلٓت الزنالد فّ كٍ  نحٍتط فادر ٌطٓالزمبن.  أراب  الحلَزواد الحهزحٓخ لضّلِ ثُند مم أثنبو اطزجبنخ مشّػِ

ش أعبنيت انتؼهُّى في ضٕء ًَٕرد ٕرذٔل ) (: أسلبو انًفَشداد انًُتًيخ نكّمِ ثُؼذ يٍ أثؼبد اعتجبَخ يؤّشِ

 فهذس ٔعيهفشيبٌ

 أسلبو انًفَشداد األعهٕة

هيُّ -انؼًهيُّ   ٔٗ-.ٖ -ٖٖ -0ٕ -ٕ٘ -ٕٔ -.ٔ -ٖٔ -0 -٘-ٔ انتأيُّ

يُّ   ٕٗ-2ٖ-ٖٗ -ٖٓ -ٕٙ -ٕٕ-2ٔ-ٗٔ -ٓٔ- ٙ-ٕ انَحْذعيُّ -انِحّغِ

 ٖٗ-0ٖ -ٖ٘-ٖٔ -.ٕ-ٖٕ-0ٔ -٘ٔ -ٔٔ -.-ٖ انهفظيُّ  –انجصشيُّ 

      ٗٗ -ٓٗ-ٖٙ -ٕٖ -2ٕ -ٕٗ-ٕٓ-ٙٔ-ٕٔ -2-ٗ انكهِّيُّ  -انتتبثُؼيُّ 

(  دُ  ٌععٍو ورععخ كآاعخ لالطعزجبنخ؛ ٌلضعم رلظاعز الدرععخ لضعّلِ ثُْنعٍد  اعُ ْٕالؽع مم صالل الغدٌل راد )  

ْفقًعب لًعذا الهحعٍتط كبلزعبلّ: الدرععخ معم ) ٌَ ( إلعُ 3-ِؽدَحٍ  ٌْـعهاِّ الحظعزغٓت )فعّ ؽبلعخ الزطجٓعق اللعزوِِ( 

ِا أطاٍة  اعُ القُطجعٓم  ٌالدرععخ3+) ل أ ( 7+( إلعُ )5+( أٌ معم )7-( إلعُ )5-معم ) ( رنهّ أنى ال ْلّلِ

طخ  ٌالدرعخ مم ) ِا أطاٍة  اُ القُطجٓم ثدرعخ مزٍّطِ ل أ ( إلعُ 9+( أٌ مم )11-( إلُ )9-رنهّ أنى ْلّلِ

ِا أطاٍة  اُ القُطجعٓم ثدرععخ  بلٓعخ؛ ٌلضعم  هعد رقعدْز ورععبد الحقٓعبص ثؼعضل 11+) ل أ ( رنهّ أنى ْلّلِ

 ٍ ّّ (  ٌْنطععّ الدٓععبر )ة( 1ْنطععّ الدٓععبر )أ( القٓحععخ ) - هععد رؾآععل الجٓبنععبد ٌ طععجبة إؽـععبمٓاخ  -عحععب 

 (Zywno, 2003; Felder and Spurlin, 2005; Stavros and Ioannis, 2009)( 0القٓحخ )

 انجشايذ اإلحصبئيَّخ

عز أطعبلٓت العزنال     د  ثبطعزددا  رَدا رؾآل ثٓبنعبد اطعزغبثبد أفعزاو  ِّٓهعخ الدراطعخ  اعُ ملعَزواد اطعزجبنخ مشّػِ

SPSS 25.0 ((IBM SPSS 25.0, Armonk, NY, USA)  )الجعزامظ ايؽـعبمٓاخ الزبلٓعخ: ثزنعبمظ  

(  ٌثزمغٓاعععخ ُمنَعععداح  اعععُ ثزنعععبمظ Guyer & Thompson, 2014) Xcalibre 4.2ٌثزنعععبمظ 

(Microsoft Excel 2010ععز مقٓععبص الحظععبؽخ ِ لاحلععَزوح ثحشّػِ ّّ ايػععبرْاخ  ( لازؾقلععق مععم ا وا  الزلبكععا

 Differential Item Functioning by using Raju's Area Measures (DIF-RAMلزاععٍ )

Tool ِ2ٕٔٓ( )الحز.) 

 انخصبئص انغيكٕيتشيَّخ نالعتجبَخ

ش أعبنيت انتؼهُّى في انذساعبد انغبثمخ  أٔال: أدنَّخ انصذق نتفغيش دسربد اعتجبَخ يؤّشِ

عز أطعاٍة العزنالد  اعُ  ِّٓهعبد معم معالة الغبمنعخ فعّ رَدا الزؾقلق مم صجبد ٌؿدق و     رعبد اطزجبنخ مشّػِ

الندْد مم الدراطبد  كحب أظًزد آًحب مزجبِْهخ لضجبد الدرعبد مم وراطعخ إلعُ أصعزَ؛ ؽٓعش رزاٌؽعذ اعُٓد 

 VanZwanenberg et al. (2000)ُمنبِمالد صجبد أثنبو االطعزجبنخ فعّ وراطعخ فعبن سٌانجهٓعزط ٌآصعزْم

ثعبلزؾقلق معم  Zywno (2003(  ٌيّ آد مهدللخ إلُ ؽعدٍّ معب  كحعب اعب  سٌنعٍ )ٙ٘.ٓ( إلُ )ٔٗ.ٓثٓم )

نعٍخ معم ) ٍا ( مبلجًعب ثغبمنعخ رْزطعٍن ثضهعدا  ٌثبطعزددا  ٕ٘ٔؿدق ٌصجبد ورععبد االطعزجبنخ  اعُ  ِّٓهعخ مض

ِعد أن آد ُمنعبِمالد الضجعبد رزاٌؽعذ معب ثعٓم ) ٌُ أِ: إن ورععبِد (؛ 2..ٓ( ٌ)ٔ٘.ٓمزْقخ إ بوح الزطجٓق  

 مم الضجبد ٌالـدق. -إلُ ؽدٍّ مب  -االطزجبنخ رزحزا، ثدرعخ مقجٍلخ 
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إلُ آد ِلُحنبِمالد صجبد ورعبد أثنبو االطعزجبنخ رزاٌؽعذ  Genovese (2004فٓحب رٍؿال عٓهٍفٓض )     

لضزٌنجعبؿ فعّ  (  كحب رزاٌؽذ آد ُمنبِمالد صجبد ورعبد االطزجبنخ ثبطعزددا  أللعبٕ..ٓ( ٌ)ٖ٘.ٓمب ثٓم )

عاذ  -رقزْجًعب  –(  ٌيّ آٌد 2..ٓ( ٌ)ٔٙ.ٓ( ثٓم )Cook, 2005وراطخ كٍل ) رشْعد  عم القعٓد الزعّ رٍؿا

 إلًٓب ثباّ الدراطبد الظبثقخ. 

ثنعق الدراطعبد الزعّ اطعزَددَمذ االطعزجبنخَ   Felder & Spurlin (2005)فٓحب مظؼ فٓاعدر ٌطعجٓزلم    

(  ٌتلعع  ثبطععزددا  مزْقععخ 0ٓ.ٓ( ٌ)ٓ..ٌٌٓعععدا أن ُمنععبِمالِد صجععبد ورعععبد االطععزجبنخ رزععزاٌػ مععب ثععٓم )

عال إلعُ أن اعٓد ُمنعبِمالد الضجعبد ثبطعزددا  ُمنبِمعل أللعب لضزٌنجعبؿ أكجعُز معم القٓحعخ  إ بوح الزطجٓعق  كحعب رٍؿا

ّل ( الزّ ٓ٘.ٓالحؾضٓاخ )  -فعّ الدراطعخ تارًِعب  -رُظزددَ  فعّ مقعبْٓض االرِّغبيعبد  كحعب أظًعز الزؾآعل النعبما

 ِ ّّ ِ  -ردْٓعدًا الطععزقاللٓاخ أثنععبو: النحاعع ِّ ععز ـَ ِ  ٌالجَ ّّ ا ّل  -الزععدمل ِ  فععّ ؽععٓم أظًععز الجُنععداِن: الززععبثُن ّّ ّل   -الالفعع عع الُضاِّ

ّل  ّل  مقداًرا مم الززاثن رَدا ا زج -ٌالِؾِظ برو لَٓز مشصِّز  ٌالهزبمظ كبنذ مزاِظقخً م، الهفزْاعخ الزعّ ثُهِٓعذ الَؾْدط

ز أطبلٓت الزنالد؛ محب ْدلل  اُ صجبد ٌؿدق ورعبرى.   آًب اطزجبنخ مشّػِ

ش أعبنيت انتؼهُّى في ْزِ انذساعخ  حبَيًب: أدنَّخ انصذق نتفغيش دسربد اعتجبَخ يؤّشِ

ععز أطععبلٓت الععزنالد  اععُ مععزؽازٓم؛ الحزؽاععخ رَععدا عحعع، أولاععخ الـععدق لزلظععٓز الععدر       عبد  اععُ اطععزجبنخ مشّػِ

( مبلجًععب ٌمبلجععخ  ٌالحزؽاععخ الضبنٓععخ: ثنععد 02ا ٌلععُ: أصهععب  رطجٓععق الدراطععخ االطععزطال ٓاخ  اععُ  ِّٓهععخ مععم )

نِخ مم ) ٍا لازؾقلعق معم ( مبلجًب ٌمبلجخ  ٌتل  معم صعالل عحع، ِ عداحِ أولاعخ 2ٖٔالزطجٓق  اُ النِّٓهخ الضآاخ  الحض

ّا لالطزجبنخ  ٌصجعبَد  م: االرِّظبق الداصا ِ  مهًب أولاخٌ رنزحد  اُ الجِهٓخ الداصآاخ  ٌرزلحا ّّ ؿدق الزضٍْم اللزك

ّا  ٌرؾآَل ملَزواد االطزجبنخ  مم صالل إْغبو  ّا االطزضؼبف الدرعبد ثطزْقخ أللب لضزٌنجبؿ  ٌالزؾآل النبما

(  ٌرَدا رٍكٓؼ إعزا اد ٌنزبمظ كّلِ ولٓعل  كحعب AERA, APA, & NCME, 2014آد ُمنبِمل الزحٓٓش )

 ْاّ:

 (Internal Consistencyاالتِّغبق انذاخهيُّ ) -ٔ

ز أطبلٓت العزنالد  ثؾظعبة ُمنبِمعل      ِ لحلَزواد كّلِ ثُند مم أثنبو اطزجبنخ مشّػِ ّّ رَدا الزؾقلق مم االرِّظبق الداصا

االررجبم ثٓم ورعبد الحلَزوح  ٌمغحٍع ورعبد الجُند الذِ رهزحّ إلٓى الحلَزوح  ثنعد رطجٓعق االطعزجبنخ  اعُ 

نٍخ مم ) ٍا  (:ٖب ٌمبلجخ  ٌعب د الهزبمظ كحب فّ الغدٌل راد )( مبلجً 98 ِّٓهخ اطزطال ٓاخ مض

( 98(: ليى ُيؼبِيالد استجبط كّمِ يفَشدح يغ انًزًٕع انكهّيِ نهجُؼذ انزي تُتًي إنيّ انًفَشدح )ٌ= ٖرذٔل )

 طبنجًب ٔطبنجخ

هيُّ  -انؼًهيُّ   انكهيُّ  –انتتبثُؼيُّ  انهفظيُّ  -انجصشيُّ  انَحْذعيُّ  -انحغيُّ  انتأيُّ

سلى 

 انًفَشدح

ُيؼبِيم االستجبط 

يغ يزًٕع 

 دسربد انجُؼذ

سلى 

 انًفَشدح

ُيؼبِيم االستجبط 

يغ يزًٕع 

 دسربد انجُؼذ

سلى 

 انًفَشدح

ُيؼبِيم االستجبط 

يغ يزًٕع 

 دسربد انجُؼذ

سلى 

 انًفَشدح

ُيؼبِيم االستجبط 

يغ يزًٕع 

 دسربد انجُؼذ

ٔ 0.658
* 

ٕ 0.660
* 

ٖ 0.292
* 

ٗ 0.516
* 

٘ 0.288
* 

ٙ 0.521
* 

. 0.618
* 

2 0.574
* 

0 0.625
* 

ٔٓ 0.658
* 

ٔٔ 0.645
* 

ٕٔ 0.558
* 

ٖٔ 0.473
* 

ٔٗ 0.424
* 

ٔ٘ 0.295
* 

ٔٙ 0.514
* 

ٔ. 0.683
* 

ٔ2 0.535
* 

ٔ0 0.475
* 

ٕٓ 0.587
* 

ٕٔ 0.570
* 

ٕٕ 0.588
* 

ٕٖ 0.535
* 

ٕٗ 0.587
* 

ٕ٘ 0.726
* 

ٕٙ 0.473
* 

ٕ. 0.369
* 

ٕ2 0.470
* 

ٕ0 0.444
* 

ٖٓ 0.685
* 

ٖٔ 0.390
* 

ٖٕ 0.598
* 
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هيُّ  -انؼًهيُّ   انكهيُّ  –انتتبثُؼيُّ  انهفظيُّ  -انجصشيُّ  انَحْذعيُّ  -انحغيُّ  انتأيُّ

سلى 

 انًفَشدح

ُيؼبِيم االستجبط 

يغ يزًٕع 

 دسربد انجُؼذ

سلى 

 انًفَشدح

ُيؼبِيم االستجبط 

يغ يزًٕع 

 دسربد انجُؼذ

سلى 

 انًفَشدح

ُيؼبِيم االستجبط 

يغ يزًٕع 

 دسربد انجُؼذ

سلى 

 انًفَشدح

ُيؼبِيم االستجبط 

يغ يزًٕع 

 دسربد انجُؼذ

ٖٖ 0.625
* 

ٖٗ 0.238
* 

ٖ٘ 0.513
* 

ٖٙ 0.512
* 

ٖ. 0.200
* 

ٖ2 0.250
* 

ٖ0 0.423
* 

ٗٓ 0.283
* 

ٗٔ 0.613
* 

ٕٗ 0.671
* 

ٖٗ 0.560
* 

ٗٗ 0.674
* 

 α ≤0.05* والخ  هد مظزٍَ الداللخ     

( أن آد ُمنبِمالد االررجبم ثٓم ورعبد كل ملَزوح ٌالدرعخ الضآاخ لاجُند الذِ ْٖزاِلؼ مم الغدٌل راد )     

(؛ محعب α ≤0.05(  ٌكبنعذ والاعخً  هعد مظعزٍَ واللعخ )0.726( إلعُ)0.200رهزحّ إلٓعى  رزاٌؽعذ معب ثعٓم )

ٍ  ُْنَعدل أؽعدَ أولاعخ الجِهَٓعخ الداصآاعخ؛ محعب ْنهّ أن عحٓ، ملَزواد االطزجبنخ ثدثنبويب ا رثنخ رزحزا، ثبرِّ  ّّ ظبق واصاع

ِ( لالطزجبنخ. ّّ  ْشِّْد ؿدق )الزضٍْم اللزك

 (Cronbach's Alpha Reliabilityحجبد أنفب نكشَٔجبخ ) -ٕ

رَدا إْغبو ُمنبِمل أللب لضزٌنجبؿ لضجبد ورععبد ملعَزواد االطعزجبنخ لضعّلِ ثُنعد معم ا ثنعبو  ثنعد رطجٓقعى  اعُ     

نٍخ مم ) ٍا  (:ٗ( مبلجًب ٌمبلجخ  ٌالهزبمُظ مٍكاؾخ فّ الغدٌل راد )98 ِّٓهخ اطزطال ٓاخ مض

( طبنجًب 98ٍ األثؼبد األسثؼخ نالعتجبَخ )ٌ=(: ليى ُيؼبِيم انخجبد ثطشيمخ أنفب نكشَٔجبخ نكّمِ ثُؼذ يٗرذٔل )

 ٔطبنجخ

 ليًخ ُيؼبِيم أنفب نكشَٔجبخ ػذد انًفَشداد األثؼبد

هيُّ  –انؼًهيُّ   0.76 11 انتأيُّ

 0.73 11 انحْذعيُّ  –انحغيُّ 

 0.71 11 انهفظيُّ  -انجصشيُّ 

 0.74 11 انكهيُّ  –انتتبثؼيُّ 
        

ِ ( نغععد أن ٗمععم الغععدٌل راععد ) ّّ ِ  -ُمنبِمععل أللععب لضزٌنجععبؿ لألثنععبو ا رثنععخ: )النحاعع ّّ ِ(  ٌ)الؾظعع ّّ ا  -الزععدمل

 ِ ِّ ِ(  ٌ)الجـععز ّّ ِ  -الؾْدطعع ّّ ِ(  ٌ)الززععبثُن ّّ ِ( ثاععد ) -الالفعع ّّ (  اععُ 0.74(  )0.71(  )0.73(  )0.76الضاعع

أؽدَ أولاخ الجهٓخ الداصآاعخ  الزٍالّ  ٌيّ ُمنبِمالد عِّٓدح  ٌرُطحئم  اُ صجبد ورعبد ملَزواد االطزجبنخ  ٌُْنَدل 

ِ لالطزجبنخ. ّّ  الزّ رشِّْد ؿدق الزضٍْم اللزك

 انتحهيم انؼبيهيُّ  -ٖ

نِخ مم )      ٍا ِ 813ثند الزطجٓق  اُ النِّٓهخ الضآاخ الحض ّّ ِ االطزضؼبف ّّ ( مبلجًب ٌمبلجخ  رَدا إعزا  الزؾآل النبما

نبد الزمٓظخ م، الزدٌْز الحزنبمِ  ِ ٍّ (  ٌرَدا الزؾقلق مم كلبْخ ؽغد النِّٓهخ  مم صعالل Varimaxد )ثطزْقخ الحض

( ٌيعّ أكجعُز معم الحؾعّ ِ العذِ ا زحعدو كعبْشر لضلبْعخ ؽغعد 2ٖ.ٓمؾّ ِ كبْشر؛ ؽٓعش كبنعذ آحزُعى رظعبٌِ )

 (.٘(  ٌالهزبمظ مٍكاؾخ فّ الغدٌل راد )ٓ٘.ٓالنِّٓهخ )
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ش أعبنيت انتؼهُّى )ٌ=(: يهخَّص َتبئذ انتحهيم انؼبيهّيِ االعتكشب٘رذٔل )  (813 فّيِ ألثؼبد اعتجبَخ يؤّشِ

هيُّ  -انؼًهيُّ   انكهيُّ  –انتتبثُؼيُّ  انهفظيُّ  -انجصشيُّ  انَحْذعيُّ  -انحغيُّ  انتأيُّ

 سلى انًفَشدح
ليًخ 

 انتشجُّغ
 سلى انًفَشدح

ليًخ 

 انتشجُّغ
 سلى انًفَشدح

ليًخ 

 انتشجُّغ
 سلى انًفَشدح

ليًخ 

 انتشجُّغ

ٔ 0.682
*

 ٕ 0.635
 *

 ٖ 0.355
 *

 ٗ 0.657
 *

 

٘ 0.377
*

 ٙ 0.537
*

 . 0.634
 *

 2 0.630
 *

 

0 0.538
 *

 ٔٓ 0.666
 *

 ٔٔ 0.692
 *

 ٕٔ 0.447
 *

 

ٖٔ 0.591
 *

 ٔٗ 0.449
 *

 ٔ٘ 0.787
 *

 ٔٙ 0.512
 *

 

ٔ. 0.661
*

 ٔ2 0.603
 *

 ٔ0 0.359
 *

 ٕٓ 0.631
 *

 

ٕٔ 0.579
*

 ٕٕ 0.655
*

 ٕٖ 0.490
 *

 ٕٗ 0.555
 *

 

ٕ٘ 0.703
 *

 ٕٙ 0.607
 *

 ٕ. 0.496
 *

 ٕ2 0.575
 *

 

ٕ0 0.522
 *

 ٖٓ 0.707
 *

 ٖٔ 0.368
 *

 ٖٕ 0.663
*

 

ٖٖ 0.566
 *

 ٖٗ 0.767
 *

 ٖ٘ 0.469
 *

 ٖٙ 0.539
 *

 

ٖ. 0.856
*

 ٖ2 0.696
 *

 ٖ0 0.683
 *

 ٗٓ 0.312
 *

 

ٗٔ 0.592
 *

 ٕٗ 0.659
 *

 ٖٗ 0.687
 *

 ٗٗ 0.667
 *

 

 3.644 الغذر الضبمم 2.960 الغذر الضبمم 3.542 الغذر الضبمم 3.480 الغذر الضبمم

نظجخ الزجبْم 

 الحلظز
7.910 

نظجخ الزجبْم 

 الحلظز
8.051 

نظجخ الزجبْم 

 الحلظز
6.729 

نظجخ الزجبْم 

 الحلظز
8.283 

     (X)  ≥0.30* والخ ٌفقبً لحؾ  كبْشر  

%( رجععبْم ورعععبد  30.98( نغععد أنععى اععد رَععدا اطععزدالؽ أرثنععِخ  ٍامععَل فّظععزد )٘مععم الغععدٌل راععد )     

ٌرؼعجانذ  اعُ كعّلِ  بمعل   (2االطزغبثخ  اُ ملَزواد االطزجبنخ  ٌآحخ الغذر الضبمم لضّلٍ مهًعب أكجعُز معم )

ْفقًب لحؾّ ِ كبْشر ثدن رضٍن القٓحخ )ٔٔ) ٌَ ٌّّ X ≥0.3( ملَزوحً  ٌكبنذ الزؼجلنبد والاخً  (  ٌفٓحب ْاّ رحضٌٓل ثٓعبن

 (:ٖ  مٍكاؾخ فّ الؼضل راد )Scree Plot)الحهؾدر )لقٓد الغذر الضبمم ثزطد 
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 (: انتًخيم انجيبَيُّ نميى انززس انكبيٍ نهؼٕايم انُبتزخ ثشعى انًُحَذسٖشكم )
 

ععز أطععبلٓت الععزنالد )محبصاععخ ٗ( اطععزدالؽ )ْٖزاِلععؼ مععم الؼععضل راععد )      (  ٍامععَل أٌ أثنععبٍو الطععزجبنخ مشّػِ

ِ لهحٍتط فٓادر ٌطٓالزمبن(  ٌأن كلا ثُند مم ا ثنبو ُمؾقِّق الفززاف أؽبوْاخ الجُند. ّّ  لازضٍْم اللزك

 تحهيم يفَشداد انًميبط ثئيزبد ليى ُيؼبِيم انتًييض -ٗ

ؽظععبة ُمنبِمععل الزحٓٓععش لضععّلِ ملععَزوح معععم ملععَزواد ا ثنععبو ا رثنععخ لالطععزجبنخ  ثبطععزددا  ثزنعععبمظ  رَععدا      

Xcalibre 4.2( ٌالهزبمظ مٍكاؾخ فّ الغدٌل راد  ٙ:) 

ش انتًييض نكّمِ يفَشدح يٍ يفَشداد األثؼبد األسثؼخ نالعتجبَخ )ٌ= ٙرذٔل )  (813(: تحهيم انًفَشداد ثحغبة يؤّشِ

هيُّ  -انؼًهيُّ   انكهيُّ  –انتتبثُؼيُّ  انهفظيُّ  -انجصشيُّ  انَحْذعيُّ  -انحغيُّ  انتأيُّ

سلى 

 انًفَشدح

ُيؼبِيم 

 انتًييض

سلى 

 انًفَشدح

ُيؼبِيم 

 انتًييض 

سلى 

 انًفَشدح

ُيؼبِيم 

 انتًييض

سلى 

 انًفَشدح

ُيؼبِيم 

 انتًييض 

ٔ 0.525 ٕ 0.500 ٖ 0.232 ٗ 0.527 

٘ 0.264 ٙ 0.441 . 0.479 2 0.502 

0 0.396 ٔٓ 0.505 ٔٔ 0.521 ٕٔ 0.361 

ٖٔ 0.466 ٔٗ 0.306 ٔ٘ 0.261 ٔٙ 0.380 

ٔ. 0.536 ٔ2 0.472 ٔ0 0.244 ٕٓ 0.521 

ٕٔ 0.436 ٕٕ 0.524 ٕٖ 0.446 ٕٗ 0.443 

ٕ٘ 0.567 ٕٙ 0.462 ٕ. 0.364 ٕ2 0.426 

ٕ0 0.392 ٖٓ 0.559 ٖٔ 0.283 ٖٕ 0.527 

ٖٖ 0.400 ٖٗ 0.285 ٖ٘ 0.290 ٖٙ 0.421 

ٖ. 0. 124 ٖ2 0.265 ٖ0 0.476 ٗٓ 0.274 

ٗٔ 0.448 ٕٗ 0.527 ٖٗ 0.510 ٗٗ 0.543 

      0.447 الحزٍطن 0.373 الحزٍطن 0.440 الحزٍطن 0.414 الحزٍطن

ن رحٓٓش 0.559( ٌ)232 .0( أن آد ُمنبِمالد الزحٓٓش رزاٌؽذ مب ثٓم )ْٙزجٓام مم الغدٌل راد ) (  ثحزٍّطِ

ِ 0.447(  )0.373(  )0.440(  )0.414ْظعععبٌِ )لاحلعععَزواد  ّّ ِ(   -( لألثنععععبو ا رثنعععخ: )النحاععع ّّ ا الزععععدمل

 ِ ّّ ِ  -ٌ)الؾظ ِّ ِ(  ٌ)الجـز ّّ ِ  -الؾْدط ّّ ِ(  ٌ)الززبثُن ّّ ِ(  اعُ الزعٍالّ  ٌيعّ اعٓد عِّٓعدح لازحٓٓعش   -الالف ّّ الضاع

عزارًب 0.124(؛ ؽٓش إن رحٓٓشيب مهدلٌق ٌْظبٌِ )37ثبطزضهب  الحلَزوح راد ) (؛ ٌلضعم ثعبلهفز لجعباّ مشّػِ

  )ِ ّّ الظٓضٍمززْاخ الظبثقخ؛ مضل: )ُمنبِمل االررجبم م، مغحٍع ورعبد الجُند الذِ رهزحّ إلٓى  ٌالزؼجل، النعبما
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ِ لحؾزٍايب اراَلؼ أيحٓاخُ ٌعٍويب فّ االطزجبنخ. لذا؛ رَدا االؽزلبظ ثًب  ٌمم صَدا نغد أن رؾآعل  ّّ ٌثبلزؾآل الضٓل

ِ لدرعبد االطزجبنخ.ال ّّ  حلَزواد ْشِّْد ؿدق الزضٍْم اللزك

 انتحمُّك يٍ افتشاضبد َظشيَّخ االعتزبثخ نهًفَشدح

  ِ ّّ ِ  -أُؽبوْاخ الجُند: رَدا الزؾقلق مم أؽبوْاخ الجُند لضّلِ ثُند مم ا ثنبو ا رثنعخ: )النحاع ّّ ِ(  ٌ)الؾظع ّّ ا  -الزعدمل

 ِ ِّ ِ(  ٌ)الجـععز ّّ ِ  -الؾْدطعع ّّ ِ(  ٌ)الززععبثُن ّّ ِ  ٌْحِضععم الزعععٍع  -الالفعع ّّ ِ( ثبطععزددا  الزؾآععل النععبما ّّ الضاعع

نخ فّ الغدٌل راد ) ٌا (  الزعّ أظًعزد أن كعلا ثُنعد معم ا ثنعبو ا رثنعخ ٖ(  ٌالؼضل راد )٘لاهزبمظ الحد

 ْؾقِّق افززاف أؽبوْاخ الجُند. لذا؛ طَٓزِدل رؾآل كّلِ ثُند  اُ ِؽدَحٍ.

 االطزقالل  ِ ّّ : ثزؾقلق افززاف أُؽبوْاخ الجُند كحهًّٓب  ْحِضم افززاف رؾقلعق االطعزقالل الحٍكعن ّل الحٍكن

 (Hambleton & Swaminathan, 1990,24لحلَزواد االطزجبنخ )

  عز أطعبلٓت العزنالد رُنَعدل معم الحقعبْٓض الزعّ ال رنزحعد  اعُ سمعم منعٓام ر مم الظعز خ: اطعزجبنخ مشّػِ الزؾزل

َّ لإلعبثعععخ  إكعععبفخً إلعععُ أنعععى  هعععد مزاعنعععخ لإلعبثعععخ   هعععى؛ ؽٓعععش أُ طعععّ الحلؾٍؿعععٍن الٍاعععذ الضعععبف

رو مم الظز خ. د رؾزل ِل ثٓبنبد ملقٍوح  ٌتل  ْشّكِ  االطزغبثبد  لد رٍعد أ

  ِ ّّ ِ الضلهعبم ّّ مطبثقخ الجٓبنبد لاهحٍتط اْلُحظزددَ : رَدا الزؾقلق مم الحطبثقخ ثٓم الجٓبنبد ٌالهحعٍتط الاٍلعبررح

 ≥ α(   هعد مظعزٍَ واللعخ )z (z Residual Statistic Fitالحناد  م مزْعق ؽظعبة آحعخ الجعٍااّ 

عد أن عحٓ، الحلَزواد كبنذ مطبثِقخً 0.05 ٌُ ِ الحناعد   ( لغحٓ، ا ثنبو  ٌاد  ّّ ِ الضلهعبم ّّ لاهاحٍتط الاٍلعبررح

(  لد رضم مطبثقخً؛  ن عحٓ، أفزاو النِّٓهخ أعبثٍا  هًب ايعبثخَ نلَظًب. لذا؛ طَٓزِدل 44مب  دا الحلَزوحَ راد )

ؽذفًُب  ٌلم رَدُصل فّ الزؾآل ؽزُ ثطزْقخ مبنزل يبنشل؛ ٌلضم طَٓزِدل االؽزلبظ ثًب فّ الـٍرح الهًبمٓاعخ 

لالطععزجبنخ؛  نععى ثععبلهفز إلععُ )ُمنبِمععل االررجععبم معع، مغحععٍع ورعععبد الجُنععد الععذِ رهزحععّ إلٓععى  ٌالزؼععجل، 

زاٍد طعٓضٍمززْاخً عِّٓعدح  كحعب أنًعب ال رحاع  أواً  رلبكعآًّب؛ ؽٓعش إن عحٓع،  ِعد أنًب رَحِا  مشّػِ ٌُ   )ِ ّّ النبما

 أفزاو النِّٓهخ اصزبرٌا نلض ايعبثخ  هًب.

 حً أصعزَ ثنعد ؽعذف الحلعَزوح راعد )رَدا إ بوح رؾ (  أمعب معم ؽٓعش ُمطبثقعخُ ا فعزاو ٗٗآل الجُند الزاثع، معزا

( رقعٍ  ثؾععذف ا فعزاو لٓععز اْلُحطعبثقٓم لاهحععٍتط ثؼععضل Xcalibre 4.2لاهحعٍتط  فععذعزا اد ثزنعبمظ )

( ٍ ّّ تط (  ٌاععد رَععدا إوراط  ععدو ا فععزاو لٓععز الحطععبثقٓم لاهاحععGuyer & Thompson, 2014ٍراقععبم

ِ الحناد رجنًب لحزغِّٓز الهٍع َؽَظَت كّلِ ثُند فّ الغدٌل راد ) ّّ ِ الضلهبم ّّ  (:.الاٍلبررح

بئّيِ انًؼهى تجؼًب نًتغيِّش انُٕع حغت كّمِ ثُؼذ 7رذٔل )  (: ػذد األفشاد غيش انًطبثميٍ نهًَُّٕرد انهٕغبستًّيِ انخُُّ

ػذد األفشاد غيش انًطبثميٍ نهًُٕرد 

 انًغتخَذو
هيُّ  - انؼًهيُّ   انحْذعيُّ  -انحغيُّ  انتأيُّ

 -انجصشيُّ 

 انهفظيُّ 

 –انتتبثُؼيُّ 

 انكهيُّ 

 23 ٕٓ 2ٔ ٘ٔ انزكٕس

 34 ٙٔ ٕ٘ 2ٔ اإلَبث

      57 ٖٙ ٖٗ ٖٖ انًزًٕع

ٌاد رَدا رؾدْد الحغحٍ زٓم: الحزعنٓاخ ٌالحظزًدَفخ؛ ثهبً   اُ منٓبر ؽغد النِّٓهخ لضّلِ ثُند مم ا ثنبو لاعذكٍر  

( ٌالعذكٍِر مغحٍ عخً Reference Groupٌاينبس  ٌثهبً   اُ تل ؛ رَدا ا زحبو اينبس مغحٍ خً مزعنٓاخ )

ععؼ  ععدو أفععزاو الحغحععٍ زٓم: 2لغععدٌُل راععد )ٌا ( لضععّلِ ثُنععد مععم ا ثنععبو Focal Groupمظععزًدَفخ ) ( ٍّْكِ

 الحزعنٓاخ ٌالحظزًدَفخ  ثند ؽذف ا فزاو لٓز الحطبثقٓم لاهحٍتط لضّلِ ثُند مم أثنبو االطزجبنخ.
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(: ػذد أفشاد انًزًٕػتيٍ: انًشرؼيَّخ ٔانًغتَٓذفخ، ثؼَذ حزف األفشاد غيش انًطبثميٍ نهًُٕرد 2رذٔل )

ش أعبنيت انتؼهُّى نكّمِ ثُؼذ يٍ أثؼبد اعتج  بَخ يؤّشِ

هيُّ  –انؼًهيُّ  حزى انؼيُِّخ  انكهيُّ  –انتتبثُؼيُّ  انهفظيُّ  -انجصشيُّ  انحْذعيُّ  –انحغيُّ  انتأيُّ

 ٖ.ٖ ٙ.ٖ 2.ٖ 2ٖٔ انًغتَٓذفخ)انزكٕس(

 2ٖٖ ٔٓٗ 0ٕٖ 00ٖ انًشرؼيَّخ)اإلَبث(
 

 ػشض انُتبئذ ٔيُبلشتٓب

 ٌفٓحب ْاّ  زُف نزبمظ الدراطخ: 

 أٌاًل: الهزبمظ الحزناِّقخ ثبيعبثخ  م الظشال ا ٌل

ْفمًب نًتغيِّاش انُإع -ْم يٕرذ أداء تفبضهيٌّ رٔ دالنخ إحصبئيَّخ ثبعتخذاو طشيمخ يبَتم   َٔ ْبَضل كبي تشثيغ، 

ش أعبنيت انتؼهُّى، في ضٕء ًَإرد فهاذس ٔعايهفشيبٌ )انؼًهاّيِ   -في يفَشداد كّمِ ثُؼذ يٍ أثؼبد اعتجبَخ يؤّشِ

هّيِ، ٔانِحِغّيِ   انُكهِّّيِ(؟ -انهفظّيِ، ٔانتتبثُؼّيِ  -انَحْذعّيِ، ٔانجََصشّيِ  -انتأيُّ

( ٌالداللعخ ايؽـعبمٓاخ     يعبنشل كعبِ رزثٓع، )-ٌلإلعبثخ  م يعذا الظعشال؛ رَعدا ؽظعبة اعٓد ولزعب مبنزعل   

لهزبمظ مٍكاؾخ فّ الغدٌلٓم راعد ( لضّلِ ملَزوح مم ملَزواد االطزجبنخ  ٌا   ٌنظجخ ا رعؾٓاخ الحؼززكخ )

(0(ٌ )ٔٓ.) 

ْفمًب -(: ليى دنتب يبَتم9رذٔل ) َٔ ْبَضل كبي تشثيغ، َٔغجخ األسرحيَّخ نًفَشداد انجُؼذ األٔل يٍ االعتجبَخ 

 نًتغيِّش انُٕع

هيُّ  –انؼًهيُّ   انتأيُّ

 َٕػّ تفبضم؟ ْم يٕرذ انذالنخ اإلحصبئيَّخ َغجخ األسرحيَّخ دنتب يبَتم ْبَضل سلى انًفَشدح

 - ال 0.147 0.690 0.872 ٔ

٘ -1.108 1.602 0.035
*

 مزٍطن B نند 

 - ال 0.726 1.082 0.185- 0

 - ال 0.418 1.232 0.491- ٖٔ

 - ال 0.933 0.979 0.051 .ٔ

 - ال 0.554 0.876 0.311 ٕٔ

 - ال 0.471 1.223 0.473- ٕ٘

 - ال 0.978 0.994 0.015 0ٕ

 - ال 0.323 0.799 0.526 ٖٖ

 - ال 0.417 32625 24.42- .ٖ

 - ال 0.800 0.942 0.141 ٔٗ

 α ≤0.05* والخ  هد مظزٍَ الداللخ     
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ْفمًب -(: ليى دنتب يبَتمٓٔرذٔل ) َٔ ْبَضل كبي تشثيغ، َٔغجخ األسرحيَّخ نًفَشداد انجُؼذ انخبَي يٍ االعتجبَخ 

 نًتغيِّش انُٕع

 انحْذعيُّ  –انحغيُّ 

 َٕػّ ْم يٕرذ تفبضم؟ انذالنخ اإلحصبئيَّخ َغجخ األسرحيَّخ دنتب يبَتم ْبَضل انًفَشدحسلى 

 - ال 0.809 0.942 0.141 ٕ

 - ال 0.896 1.033 0.075- ٙ

 - ال 0.388 1.256 0.536- ٓٔ

 - ال 0.274 0.797 0.534 ٗٔ

 - ال 0.515 0.857 0.363 2ٔ

 - ال 0.824 0.943 0.137 ٕٕ

 - ال 0.887 0.968 0.077 ٕٙ

 - ال 0.614 0.880 0.300 ٖٓ

 - ال 0.271 1.258 0.540- ٖٗ

 - ال 0.220 1.296 0.609- 2ٖ

 - ال 0.941 0.982 0.043 ٕٗ

  α ≤0.05* والخ  هد مظزٍَ الداللخ     

يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌواللزًب ايؽـبمٓاخ لحلعَزواد -( نزبمظ ولزب مبنزلٓٔ( ٌ)0ْزاِلؼ مم الغدٌلٓم راد )    

%( معم 0ٌيّ رحضِّعل معب نظعجزُى )-الجُندِْم: ا ٌل ٌالضبنّ  ٌْحِضم مالؽفخ أن ملَزوح ٌاؽدحً مم الجُند ا ٌل 

عًطب -ملَزواد الجُند  ( لـعبلؼ العذكٍر )الحغحٍ عخ الحظعزًدَفخ(  Bمعم الهعٍع ) اد أظًزد أواً  رلبكآًّب مزٍّطِ

 αيبنشل كبِ رزثٓ، والاخً إؽـبمًّٓب  هد مظعزٍَ واللعخ )-(؛ ؽٓش كبنذ آحخُ ولزب مبنزلٌ٘يّ الحلَزوح راد )

ٍ ثٓم الحغحٍ زٓم.0.05 ≥ ّّ ِا أواٍ  رلبكا ز ملَزواد الجُند الضبنّ أ ًِ  (  فّ ؽٓم لد رُف

ععؾبن اععٓد ولزععب مبنزععلٕٔ)( ٌٌٔٔالغععدٌالن راععد )  يععبنشل كععبِ رزثٓعع،  ٌنظععجخ ا رعؾٓاععخ لحلععَزواد -( ٍّْكِ

ْفقًب لحزغِّٓز الهٍع. ٌَ  الجُندْم: الضبلش ٌالزاث،  مم االطزجبنخ  

ْفمًب نًتغيِّش -(: ليى دنتب يبَتمٔٔرذٔل ) َٔ ْبَضل كبي تشثيغ، َٔغجخ األسرحيَّخ نهجُؼذ انخبنج يٍ االعتجبَخ 

 انُٕع

 انهفظيُّ  –انجصشيُّ 

 َٕػّ ْم يٕرذ تفبضم؟ انذالنخ اإلحصبئيَّخ َغجخ األسرحيَّخ دنتب يبَتم ْبَضل سلى انًفَشدح

 - ال 0.720 1.078 0.176- 3

 - ال 0.532 0.856 0.366 7

 - ال 0.221 0.729 0.741 11

 - ال 0.764 0.940 0.145 15

 - ال 0.711 1.080 0.181- 19

23 -5.666 11.147 
*
 كجٓز C نند 0.000

 - ال 0.249 0.784 0.572 27

 - ال 0.442 0.850 0.382 31

 - ال 0.857 1.040 0.093- 35

 - ال 0.165 0.721 0.770 39

 - ال 0.694 1.105 0.234- 43

 α ≤0.05* والخ  هد مظزٍَ الداللخ     



 ٕٕٓٓ كتٕثشا                                     ٕٔانؼذد                   يزهخ انجحج انؼهًي في انتشثيخ     
 

   - 225 - 

ْفمًب نًتغيِّش ْبَضل كبي تشثيغ، َٔغجخ األسرحيَّخ نهجُؼذ -(: ليى دنتب يبَتمٕٔرذٔل ) َٔ انشاثغ يٍ االعتجبَخ 

 انُٕع

 انكهيُّ  –انتتبثُؼيُّ 

 َٕػّ ْم يٕرذ تفبضم؟ انذالنخ اإلحصبئيَّخ َغجخ األسرحيَّخ دنتب يبَتم ْبَضل سلى انًفَشدح

 - ال 0.842 0.951 0.117 4

 - ال 0.566 0.868 0.333 8

 - ال 0.124 1.419 0.822- 12

 - ال 0.606 0.895 0.261 16

 - ال 0.757 0.923 0.187 20

 - ال 0.866 1.041 0.094- 24

 - ال 0.209 1.346 0.699- 28

 - ال 0.454 1.221 0.469- 32

36 2.093 0.410 0.000 
*

 كجٓز C نند 

 - ال 0.604 1.118 0.263- 40

 لد ْزد فؾـًب  نًب لٓز مطبثقخ لاهحٍتط الحظزدد  44

 α ≤0.05* والخ  هد مظزٍَ الداللخ     

ًَز مم الغدٌلٓم راد )     يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌواللزًب ايؽـبمٓاخ لحلَزواد -( نزبمظ ولزب مبنزلٕٔ( ٌ)َْٔٔف

%( مععم 0ٌيععّ رحضِّععل مععب نظععجزُى ) -الجُنععدْم: الضبلععش ٌالزاثعع،  ٌنالؽععع أن ملععَزوح ٌاؽععدح مععم الجُنععد الضبلععش 

( لـبلؼ الذكٍر )الحغحٍ خ الحظزًدَفخ(  ٌيّ C) اد أظًزد أواً  رلبكآًّب كجًٓزا مم الهٍع -ملَزواد الجُند 

(  C( مم الجُند الزاث، أواً  رلبكآًّب كجًٓزا معم الهعٍع )ٖٙ(  ٌأًْلب أظًزد الحلَزوح راد )ٖٕالحلَزوح راد )

%( مم ملعَزواد الجُنعد؛ ٌلضعم لـعبلؼ اينعبس )الحغحٍ عخ الحزعنٓاعخ(؛ ؽٓعش كبنعذ 0ٌيّ رحضِّل مب نظجزُى )

 (. α ≤ 0.05يبنشل كبِ رزثٓ، لاحلَزورٓم والاخً إؽـبمًّٓب  هد مظزٍَ واللخ )-نزلآحخ ولزب مب

 حبَيًب: انُتبئذ انًتؼهِّمخ ثبإلربثخ ػٍ انغؤال انخبَي

ااش لياابط انًغاابحخ اإلشاابسيَّخ نشاراإ ثاايٍ     ْاام يٕرااذ أداء تفبضااهيٌّ رٔ دالنااخ إحصاابئيَّخ ثبعااتخذاو يؤّشِ

ٕ ْفمًب نًتغيِّش انُٕع في يفَشداد كّمِ ثُؼذ يٍ يُحُيَْي خصبئص انًفَشدح نهًَُّ َٔ بئّيِ انًؼهى،  رد انهٕغبستًّيِ انخُُّ

ااش أعاابنيت انااتؼهُّى، فااي ضاإء ًَاإرد فهااذس ٔعاايهفشيبٌ )انؼًهااّيِ  هّيِ، ٔانِحِغااّيِ  -أثؼاابد اعااتجبَخ يؤّشِ  -انتااأيُّ

 انُكهِّّيِ(؟-انهفظّيِ، ٔانتتبثُؼّيِ -انَحْذعّيِ، ٔانجََصشّيِ 

ّْ صـعبمؾ الحلعَزوح فعّ الهحعٍتط رَدا ا     ز آعبص الحظعبؽخ ايػعبرْاخ ثعٓم مهؾهَٓع طزددا  منبولخ راعٍ لحشّػِ

ععز  ِ الطععزجبنخ مشّػِ ّّ ِ الحناععد لاحغحععٍ زٓم: الحزعنٓاععخ ٌالحظععزًدَفخ؛ ٌتلعع  لاضؼععِّ  ععم ا وا  الزلبكععا ّّ الضهععبم

 أطبلٓت الزنآد  لضّلِ ثُند مم أثنبو االطزجبنخ.

ّْ الحغحٍ زٓم النؼٍامٓزٓم(  ٌالحظبؽخ اللنآاخ ٖٔ) ٌُْفًز الغدٌل راد  ( آد الحظبؽخ الؾزعخ )ثٓم مهؾهَٓ

ّْ الحغحٍ زٓم: الحزعنٓاخ ٌالحظزًدَفخ(  لحلَزواد ا ثنبو ا رثنخ لالطزجبنخ.  )ثٓم مهؾهَٓ
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ٍ يُحُيَْي (: ليى انًغبحخ انحشرخ )ثيٍ يُحُيَْي انًزًٕػتيٍ انؼشٕائيَّتيٍ( ٔانفؼهيَّخ )ثئٖرذٔل )

 انزكٕس ٔاإلَبث( نًفَشداد أثؼبد االعتجبَخ

هيُّ  -انؼًهيُّ   انكهيُّ  –انتتبثُؼيُّ  انهفظيُّ  -انجصشيُّ  انَحْذعيُّ  -انحغيُّ  انتأيُّ

سلى 

 انًفَشدح

انًغبحخ 

 انحشرخ

انًغبحخ 

 انفؼهيَّخ

سلى 

 انًفَشدح

سلى 

 انًفَشدح

انًغبحخ 

 انحشرخ

انًغبحخ 

 انفؼهيَّخ

سلى 

 انًفَشدح

سلى 

 انًفَشدح

انًغبحخ 

 انحشرخ

انًغبحخ 

 انفؼهيَّخ

سلى 

 انًفَشدح

ٔ 0.26 0.28 ٕ 0.14 0.09 ٖ 1.42 1.09 ٗ 0.29 0.13 

٘
* 

0.26 0.47 ٙ 0.06 0.26 . 0.17 0.09 2 0.06 0.15 

0 0.40 0.34 ٔٓ 0.14 0.24 ٔٔ 0.22 0.16 ٕٔ 0.09 0.37 

ٖٔ 0.16 0.02 ٔٗ 0.25 0.18 ٔ٘ 0.17 0.26 ٔٙ
 

0.25 0.40 

ٔ. 0.13 0.11 ٔ2 0.10 0.10 ٔ0 0.17 0.31 ٕٓ 0.31 0.12 

ٕٔ 0.25 0.25 ٕٕ 0.08 0.04 ٕٖ 0.25 1.37 ٕٗ 0.25 0.14 

ٕ٘ 0.24 0.12 ٕٙ 0.16 0.04 ٕ. 0.16 0.06 ٕ2 0.25 0.16 

ٕ0 0.27 0.14 ٖٓ 0.28 0.26 ٖٔ 0.07 0.40 ٖٕ 0.25 0.20 

ٖٖ 0.24 0.29 ٖٗ 0.34 0.37 ٖ٘ 0.23 0.32 ٖٙ
* 

0.38 0.74 

ٖ. 0.21 -
**

 ٖ2
 

0.57 0.54
 

ٖ0 0.18 0.06 ٗٓ 0.44 0.09 

ٗٔ 0.18 0.26 ٕٗ 0.05 0.04 ٖٗ 0.18 0.20 ٗٗ 0.28 0.20 

 * الحلزواد الزّ أظًزد أوا  رلبكاّ ثٓم الذكٍر ٌاينبس

( مم الزؾآل؛ لند  ٌعٍو رجبْم ثٓم ا فزاو فّ ايعبثخ  آًب فّ الحغحٍ خ .ٖ** رد ؽذف الحلزوح راد )

 النؼٍامٓخ.    

(  ٌلذل  رَعدا 0( لاحلَزوح راد )ٓٗ.ٓ( أن أكجز آحٍخ لاحظبؽخ الؾزعخ ثاغذ )ْٖٔزاِلؼ مم الغدٌل راد )    

ّْ الحغحععٍ زٓم: الحزعنٓاععخ )اينععبس(  ا زحبويععب نقطععخَ اطعع،؛ لاحقبرنععخ ثقٓحععخ الحظععبؽخ اللنآاععخ ثععٓم مهؾهَٓعع

ظعبؽخ اللنآاعخ لحلعَزواد الجُنعد ا ٌل كبنعذ أاعلا معم ٌالحظزًدَفخ )الذكٍر(  ٌثبلحقبرنخ رجَٓام أن عحٓع، اعٓد الح

( الزّ أظًزد أواً  رلبكعآًّب؛ ؽٓعش كبنعذ آحعخ الحظعبؽخ اللنآاعخ لًعب أكجعَز ٘(  مب  دا الحلَزوحَ راد )ٓٗ.ٓ)

(  الاذْم ْزاِلؼ مم صاللًحب ٘( ٌ)ٗمم نقطخ القط، الحنزَحدح  ٌْحِضم رٍكٓؼ تل  مم صالل الؼضآم راد )

ّا لاحلَزوح راد )أن ا  ( مم الهٍع الحهزِفد.٘ وا  الزلبكا
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(: أكجش ليًخ نهًغبحخ انحشرخ ثيٍ ٗشكم )

 (9انًزًٕػتيٍ انؼشٕائيتيٍ نهًفَشدح سلى )

(: أكجش ليًخ نهًغبحخ انفؼهيَّخ ثيٍ ٘شكم )

 (٘انًزًٕػتيٍ نهًفَشدح سلى )
  

(  ٌثععذل  2ٖ( لاحلععَزوح راععد ).٘.ٍٓخ لاحظععبؽخ الؾزعععخ )أمععب ثبلهظععجخ لاجُنععد الضععبنّ  فقععد ثاغععذ أكجععُز آحعع     

ِ ملعَزوح  ِّ   ٌّّ عز أواٌ  رلبكعا ًَ طزحضِّل نقطخَ القط،  ٌثحقبرنزًب م، عحٓ، ملَزواد الجُند الضبنّ رجٓام أنى: لعد َْف

ْٓم أاعلل معم نقطعخ القطع،  ٌْزاِلعؼ تلع   معم صعالل مم ملَزواد يذا الجُند؛  ن آحخ الحظبؽخ اللنآاعخ لاحهؾهَٓع

 (..( ٌ)ٙالؼضآم راد )

(: أكجش ليًخ نهًغبحخ انحشرخ ثيٍ ٙشكم )

 (2ٖانًزًٕػتيٍ انؼشٕائيتيٍ نهًفَشدح سلى )

(: أكجش ليًخ نهًغبحخ انفؼهيَّخ ثيٍ 7شكم )

 (2ٖانًزًٕػتيٍ نهًفَشدح سلى )
  

         ٍ ّّ ِا أوا  رلبكا ثٓم الذكٍر ٌاينعبس  ٌتلع   هعد الحقبرنعخ فّ الحقبثل لد رُفًز ملَزواد الجُند الضبلش أ

( ٌالحظبؽخ اللنآاخ؛ ؽٓش كبنذ آد الحظبؽخ اللنآاعخ لغحٓع، ٖٕ( لاحلَزوح راد )ٕٗ.ٔثٓم الحظبؽخ الؾزعخ )

 (:0( ٌ)2الحلَزواد أالا مم ورعخ القط،  ٌْزاِلؼ تل  مم صالل الؼضآم راد )
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(: أكجش ليًخ نهًغبحخ انحشرخ ثيٍ 2شكم )

 (ٖٕٕػتيٍ انؼشٕائيتيٍ نهًفَشدح سلى )انًزً

(: أكجش ليًخ نهًغبحخ انفؼهيَّخ ثيٍ 9شكم )

 (ٖٕانًزًٕػتيٍ نهًفَشدح سلى )
  

خَ أواً  رلبكآًّب لاحلَزوح راد )      (؛ ٌتل   ن الحظعبؽخ ٖٙأمب ثبلهظجخ لحلَزواد الجُند الزاث،  فقد ظًز أن صَحا

(  ٌمعم صعالل الؼعضل ٓٗ( لاحلَزوح راد )ٗٗ.ٓ( ٌيّ أكجز مم القٓحخ الؾزعخ )ٗ..ٓاللنآاخ لًحب رظبٌِ )

ِ لٔٔ( ٌ)ٓٔراد ) ّّ  احلَزوح مم الهٍع الحهزِفد.( ْزجٓام أن نٍع ا وا  الزلبكا

(: أكجش ليًخ نهًغبحخ انحشرخ ثيٍ ٓٔشكم )

 (ٓٗانًزًٕػتيٍ انؼشٕائيتيٍ نهًفَشدح سلى )

(: أكجش ليًخ نهًغبحخ انفؼهيَّخ ثيٍ ٔٔشكم )

 (ٖٙانًزًٕػتيٍ نهًفَشدح سلى )
  

 حبنخًب: انُتبئذ انًتؼهِّمخ ثبإلربثخ ػٍ انغؤال انخبنج

ااش لياابط -ٔاالخااتالف ثاايٍ َتاابئذ كااّمق يااٍ طشيمااخ يبَتااميااب أٔرااُّ االتِّفاابق  ْاابَضل كاابي تشثيااغ، ٔيؤّشِ

ابئّيِ انًؼهاى، فاي  إرد انهٕغابستًّيِ انخُُّ انًغبحخ اإلشبسيَّخ نشارٕ، ثيٍ يُحُيَْي خصابئص انًفاَشدح نهًَُّ

اش أعابنيت اناتؼهُّ  ى فاي ضإء انكشف ػٍ األداء انتفبضهّيِ في يفَشداد كاّمِ ثُؼاذ ياٍ أثؼابد اعاتجبَخ يؤّشِ

هّيِ، ٔانِحِغااّيِ -ًَاإرد فهااذس ٔعاايهفشيبٌ )انؼًهااّيِ   -انهفظااّيِ، ٔانتتاابثُؼّيِ  -انَحْذعااّيِ، ٔانجََصااشّيِ  -انتااأيُّ

 انُكهِّّيِ(؟

ّْ مبنزعل       ِ لاحلعَزواد ثطزْقزَع ّّ يعبنشل كعبِ رزثٓع،  -لحنزفخ أٌعى االرِّلبق ٌاالصزالف ثٓم ا وا  الزلبكا

ز آبص الحظبؽخ اي ِ الحناعد؛ ٌمشّػِ ّّ ِ الضلهبم ّّ ّْ صـبمؾ الحلَزوح لاهاحٍتط الاٍلبررح ػبرْاخ لزاعٍ ثٓم مهؾهَٓ

رَدا  زف ملَزواد الجُندْم: ا ٌل ٌالضبنّ  الزّ أظًزد أواً  رلبكآًّب م، نٍ ى  ٌاد رَدا رادٓؾ را  الهزبمظ 
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ؾًب الغدٌل راد ) ْٓم  ٌطعَٓزِدل إْغعبو ُمنبِمعل (  ٌمم صَدا طَٓزِدل ؽظبة نظجخ االرِّ ٗٔالزّ ٍّْكِ لعبق ثعٓم الطعزْقزَ

 االرِّلبق لضبثب.

 (: يفَشداد أثؼبد االعتجبَخ األسثؼخ انتي أظٓشد أداًء تفبضهيًّب ثبنطشيمتَْيٍ َٕٔػّٗٔرذٔل )

 انجُؼذ
انًفَشدح انتي أظٓشد 

 أداًء تفبضهيًّب
 يبَتم ْبَضل

ش ليبط  يؤّشِ

 انًغبحخ نشارٕ
 َٕع األداء انتفبضهّيِ 

هيُّ  –انؼًهيُّ   مهزِفد )لـبلؼ الذكٍر( √ √ ٘ انتأيُّ

 - × × ال ٍْعد انحْذعيُّ  –انحغيُّ 

 مهزِفد )لـبلؼ الذكٍر( × √ ٖٕ انهفظيُّ  –انجصشيُّ 

      مهزِفد )لـبلؼ اينبس( √ √ ٖٙ انكهيُّ  –انتتبثُؼيُّ 

ععز مععم الغععدٌل راععد )   ًَ ( مععم الجُنععد ا ٌل  اععد أظًععزد أواً  رلبكععآًّب مهزِفًحععب ٘( أن الحلععَزوح راععد )َْٗٔف

ّْ مبنزل عز -لـبلؼ الذكٍر ثطزْقزَ ًِ ز آبص الحظبؽخ ايػبرْاخ لزاعٍ  ثٓهحعب لعد ُْف يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌمشّػِ

ِ ملعَزوح معم الحلعزَ  ِّ   ٍ ّّ ِا أوا  رلبكعا ْٓم  كحعب أن الحلعَزوح راعد )الجُندُ الضعبنّ أ ( معم الجُنعد ٖٕواد ثعبلطزْقزَ

ِا  عز أ ًِ الضبلش  اد أظًزد أواً  رلبكآًّب مهزِفًحب لـعبلؼ العذكٍر ثطزْقعخ ولزعب مبنزعل يعبنشل  فعّ ؽعٓم لعد رُف

ز آبص الحظبؽخ ايػبرْاخ لزاعٍ  ثٓهحب أظًعز الجُنعد الزاثع، أوا  رلبكعآًّب مه ٍ ثطزْقخ مشّػِ ّّ زِفًحعب أوا  رلبكا

ّْ مبنزعل عز آعبص الحظعبؽخ ايػعبرْاخ لزاععٍ لاحلعَزوح راعد -لـبلؼ اينبس ثطزْقزَ يعبنشل كعبِ رزثٓع،  ٌمشّػِ

(ٖٙ.) 

عز آعبص الحظعبؽخ ايػعبرْاخ لزاععٍ  فعّ       ّْ مبنزل يعبنشل  ٌمشّػِ ف  اُ مدَ االرِّلبق ثٓم مزْقزَ ٌلازنزل

ِ؛ رَ  ّّ دا إْغبو ُمنبِمل االرِّلبق لضبثب  كحب رَدا ؽظبة نظعجخ االرِّلعبق ثعٓم الضؼِّ  م الحلَزواد تاِد ا وا  الزلبكا

ْٓم  ٌالهزبمظ مٍكاؾخٌ فّ الغدٌل راد )  (:٘ٔالطزْقزَ

ش ٘ٔرذٔل ) (: انتَّكشاساد ٔليًخ ُيؼبِيم انتٕافك كبثب، َٔغجخ االتِّفبق ثيٍ ثطشيمتَْي يبَتم ْبَضل ٔيؤّشِ

ش أعبنيت ليبط انًغبحخ اإلشبسيَّخ نشارٕ، في ت حذيذ انًفَشداد راد األداء انتفبضهّيِ في اعتجبَخ يؤّشِ

 انتؼهُّى

ش انًغبحخ اإلشبسيَّخ نشارٕ    يؤّشِ

 انًزًٕع ال يٕرذ أداء تفبضهيٌّ  يٕرذ أداء تفبضهيٌّ   

يبَتم 

 ْبَضل

 ٖ ٔ 2 يٕرذ أداء تفبضهيٌّ 

ال يٕرذ أداء 

 تفبضهيٌّ 
0 ٗٔ ٗٔ 

 (αليًخ ) انميًخ اإلحصبئيُّ 

 ٓٓٓ.ٓ 0.788 ُيؼبِيم كبثب

 %ٙ.ٙٙ َغجخ االتِّفبق

 α ≤0.05* والخ  هد مظزٍَ الداللخ     

ًَز مم الغدٌل راد )      ّْ مبنزلَْ٘ٔف خَ ارِّلباًب ثٓم كّلٍ مم مزْقزَ ز آبص -( أن صَحا يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌمشّػِ

ِ لحلعَزورٓم  ٌيحعب: الحلَزورعبن راعد ) ّّ (  ٖٙ( ٌ)٘الحظبؽخ ايػبرْاخ لزاعٍ  فّ الضؼِّ  عم ا وا  الزلبكعا

ز ٖٕكآًّب فّ الحلَزوح راد )يبنشل كبِ رزثٓ، أواً  رلب-فٓحب أظًزد مزْقخ مبنزل (  ٌلد رُفًزو مزْقخ مشّػِ

( ٌيّ والاخ  هعد مظعزٍَ 22..ٓآبص الحظبؽخ ايػبرْاخ لزاعٍ  ٌكبنذ آحخ ُمنبِمل االرِّلبق لضبثب رظبٌِ )

ٍ )α ≤0.05الداللعخ ) ِّ (  كحعب أن نظعجخ Yilmaz & Aktas, 2018(  ٌيعّ آحعخ رعدلل  اعُ ارِّلعبق ععٍيز
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ْٓم رظبٌِ رقزْجًب )االرِّلبق ثٓ ْٓم فعّ الضؼعِّ  عم ٙ.ٙٙم الطزْقزَ عد ٌععٍوَ رٍافعق ثعٓم الطعزْقزَ %(؛ محعب ْشّكِ

ِ لاحلَزوح. ّّ  ا وا  الزلبكا

 يُبلشخ انُتبئذ

خَ )      ز أطبلٓت الزنالد  أظًزد أواً  رلبكآًّب ثٓم ٖرَدا الزٍؿلل إلُ أن صَحا ( ملَزواد مم اطزجبنخ مشّػِ

( ملَزوحً  ٌرزاِلق يذو الهزٓغخُ م، منفد نزبمظ ٗٗ%( رقزْجًب مم أؿل )6.8ِ: ثهظجخ )الذكٍر ٌاينبس؛ أ

ْفقًب لحزغِّٓز الهٍع   ٌَ ز آبص الحظبؽخ لزاعٍ   ّْ مبنزل يبنشل ٌمشّػِ الدراطبد الظبثقخ الزّ ابرنذ ثٓم مزْقزَ

ْفقًب لحزغِّٓز الهٍع؛ م ٌَ ٍ لاحلَزواد  ّّ ضل وراطخ كّلٍ مم: يبمجازٍن ٌالزّ أػبرد إلُ ٌعٍو أوا  رلبكا

(  ٕٗٓٓ(  ٌالجظزهغّ )00ٖٔ(  ٌراعٍ ٌآصزْم )00ٕٔ  ٌطضبعش ٌلٓظزش )1989)ٌرٌعزس )

 (. 2018(  ٌالحزِ )ٖٕٔٓ(  ٌطاٍثٓجب )2ٕٓٓ(  ٌػٍٓ ).ٕٓٓ(  ٌؽحبونخ )ٌٕٗٓٓالنطٍِٓ )

ّل الذِ رَدا الضؼِّ  هى مم الهٍع الحهزِفد  فّ ص     الس ملَزواد ؽظت مزْقخ ٌاد كبن ا وا  الزلبكا

ّْ صـبمؾ الحلَزوح -مبنزل ز آبص الحظبؽخ ثٓم مهؾهَٓ يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌفّ ملَزورٓم ؽظت مزْقخ مشّػِ

يبنشل -( ملَزوحً  اُ الزٍالّ؛ أِ: إن مزْقخ مبنزل44%( مم أؿل )4.5%(  ٌ )6.8لزاعٍ  ثهظت )

 ِ ّّ الحهزِفد  ٌرزاِلق يذو الهزٓغخُ م، نزبمظ وراطخ كّلٍ  كبِ رزثٓ، أظًزد فب آاخً فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا

 (.2018(  ٌالحزِ ).ٕٓٓ(  ٌؽحبونخ )ٕٗٓٓمم: النطٍِٓ )

( الزّ أظًزد ارِّلباًب 020ٌٔمم عبنت آَصَز  يذو الهزٓغخُ رزاِلق م، نزبمظ وراطخ يبمجازٍن ٌرٌعزس )    

ِ الحه ّّ ْٓم فّ الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا ز آبص الحظبؽخ ثٓم الطزْقزَ زِفد؛ ٌلضم ثبلهظجخ لطزْقخ مشّػِ

  ٌالنطٍِٓ 1989)ايػبرْاخ لزاعٍ  ردزاِّ يذو الهزٓغخُ م، نزبمظ وراطخ كّلٍ مم: يبمجازٍن ٌرٌعزس )

ؽٓش أكادد را  الدراطبد  اُ فنبلٓاخ يذو الطزْقخ فّ   (2018(  ٌالحزِ ).ٕٓٓ(  ٌؽحبونخ )ٕٗٓٓ)

 ِ ّّ  لٓز الحهزِفد. الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا

ِ مم الهٍع الحهزِفد فّ يذو الدراطخ       ّّ ؽزُ فّ ؽبلخ اطزددا   -ٌاد ْزع، طجت كؼِّ ا وا  الزلبكا

ز أطبلٓت الزنالد؛ -مقٓبص الحظبؽخ ايػبرْاخ لزاعٍ  كٍنًَب مم مقبْٓض  إلُ اصزالف مجٓنخ اطزجبنخ مشّػِ

شْد اؽزحبلٓاخَ ؽدٌس فزٌق مهزِفحخ ثٓم الحغحٍ زٓم  اُ مٍل محب اد َْ  )ا وا  اْلُححِّٓش(؛الظحبد الؼدـٓاخ 

حخ  ثٓهحب فّ وراطخ كّلٍ مم:  ل الّظِ ـِ (  ٌؽحبونخ ٕٗٓٓ  ٌالنطٍِٓ )1989)يبمجازٍن ٌرٌعزس )مزا

محب اد (  كبنذ الحقبْٓض الحظزددَمخ رؾـٓآاخً  أٌ ادراد )ا وا  ا اـُ(؛ 2018(  ٌالحزِ ).ٕٓٓ)

 فزٌق لِٓز مهزِفحخ ثٓم الحغحٍ زٓم.ُْزٓؼ ؽدٌَس 

ّْ مبنزعل      عز -ٌثبلنٍوح لهزٓغخ الظشال الضبلش  نغعد أن نظعجخ االرِّلعبق ثعٓم مزْقزَع يعبنشل كعبِ رزثٓع، ٌمشّػِ

ععب د مزرلنعخً؛ ؽٓعش ارالَقعذ  -آبص الحظبؽخ ايػعبرْاخ لزاععٍ  ؽعٍَل الحلعَزواد الزعّ رُفًعز أواً  رلبكعآًّب 

ْفقًعب ٖ%( مم مغحٍع )ٙ.ٙٙ م ملَزورٓم ثهظجخ )الطزْقزبن فّ الضؼِّ  ٌَ ( ملَزواد أظًعزد أواً  رلبكعآًّب 

( ٌيعّ آحعخ والاعخ إؽـعبمًّٓب  ٌرعدلل  اعُ 22..ٓلحزغِّٓز الهٍع  كحعب أن آحعخ ُمنبِمعل االرِّلعبق لضبثعب رظعبٌِ )

ْٓم. ٍ ثٓم الطزْقزَ ِّ  رٍافق عٍيز

(  00ٖٔ  ٌراعععٍ ٌآصععزْم )1989)يععبمجازٍن ٌرٌعععزس ) ٌرزاِلععق يععذو الهزٓغععخُ معع، وراطععخ كععّلٍ مععم:     

عز فعزق الحظعبؽخ -(  الزّ أظًزد ارِّلبَق مزْقخ مبنزل.ٌٕٓٓؽحبونخ ) يعبنشل كعبِ رزثٓع، مع، مزْقعخ مشّػِ

ِ  ٌردزاععِّ معع، نزععبمظ وراطععخ كععّلٍ مععم:  ّّ ثععٓم مهؾهٓععبد صـععبمؾ الحلععَزوح فععّ الضؼععِّ  ععم ا وا  الزلبكععا
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ْٓم ؽٍل الحلَزواد الزّ 2ٕٔٓ(  ٌالحزِ )ٕٗٓٓالجظزهغّ ) (  الازٓم أظًزرب  د  ٌعٍو ارِّلبق ثٓم الطزْقزَ

 رحا  أوا  رلبكآًّب.

    ِ ّّ ٍ لحؾزٍَ الحلَزواد الضالس  الزّ رجٓام مم صالل الزؾآل الضح ّّ ٍ مهطق ّّ ٌطَٓزِدل إعزا  رؾآل َكٓل

ْفقًب لحزغِّٓز الهٍع  ٌطزَزِ  ٌَ ِ  أن لًب أواً  رلبكآًّب  ّّ دل مهباؼخ  الاخ الحؾزٍَ ثحزغِّٓز الهٍع؛ لازدكلد مم ايؽـبم

ٍ فّ ا وا   اُ الحلَزوح ) ّّ  (.Salubayba, 2013ٌعٍو رلبكل ؽقٓق

ِ لاحلَزواد رجٓام مب ْاّ:  ّّ  ٌثبلزؾآل الضٓل

 ( ٘أن الحلَزوح راد ِ ّّ ٍ مهزِفد مم الهٍع ) -( مم الجُند ا ٌل )النحا ّّ ِ( تاُد أوا  رلبكا ّّ ا ( Bالزدمل

ـاذ الحلَزوح -ثطزْقخ مبنزل ز فزق الحظبؽخ ثحنبولخ راعٍ  ٌاد نَ يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌمزْقخ مشّػِ

 اُ أنى:  هدمب أرنااد ػٓئًب عدْدًا  ْظب دنّ تل  فّ: )أ( الزؾدلس  هى  )ة( الزلضٓز فٓى. ٌثؾظبة 

اٍا الزنالد ثبلزؾدلس  %( مم اي0ٗ%( مم الذكٍر  ٌ)ٓٙالهظجخ الحئٍْاخ  رجٓام أن مب نظجزُى ) نبس  فلا

 %( مم اينبس  الزلضَٓز لازنالد.ٔ٘%( مم الذكٍر  ٌ)ٓٗفٓحب فلال )

ٌمم الحالؽع رقبرة الهَِّظت ثٓم الذكٍر ٌاينبس  ٌاد اراَلؼ يذا مم صالل رطد فزق الحظبؽخ      

ْٓم لاحغحٍ زٓم؛ ؽٓش كبنذ الحظبؽخ الؾزعخ رظبٌِ ) فٓحب كبنذ الحظبؽخ (  ٓٗ.ٓثٓم الحهؾهَٓ

(؛ أِ: ثلبرق ْظٓز؛ لزقبرة ايعبثبد ثٓم الذكٍر ٌاينبس  ٌارالَقذ يذو الهزٓغخ م، .ٗ.ٓاللنآاخ )

ًَز فزٌٌق والاخ ثٓم الذكٍر ٌاينبس فّ  Rosati( 1997وراطخ رٌطزّ ) الزّ رٍؿااذ إلُ أنى لد رَف

 ِ ّّ ْٓدَ أن الطالة ا -الجُند )النحا ِ(؛ ثَ ّّ ا لذكٍر كبنٍا أكضَز انلزبًؽب مم الطبلجبد اينبس؛ ؽٓش الزدمل

أظًزٌا صقخً ٌَمٓالً لزغزثخ ا ػٓب  الغدْدح  ًٍكب  م الزلضٓز فًٓب؛ كحؾبٌلخ رٍؿٓل ا سرار لغًبس 

 مب  ٌكغطًب  ثداًل مم ازا ح كزِّٓت الزنآحبد ايرػبوْاخ.

الززكٓش  اُ النٍامل الدبرعٓاخ )كبلزؾدلس ٌمم الححِضم أن َْزع، تل  إلُ أن الذكٍر ْحٓاٍن إلُ     

ّا )الزلضٓز   ام الززكٓش الداصا م، أصز  ٌالزغزثخ الحجبػزح(   اُ النضض مم اينبس  الالرّ رُلّلِ

( ) ّا  (.Escarlos & Escarlos, 2018ٌالهقد الذار

 ( ٖٕأظًزد الحلَزوح راد ِ ّّ ِ( أو – ( مم الجُند الضبلش لاحقٓبص )الالف ِّ اً  رلبكآًّب مهزِفًحب  بلًٓب الجـز

يبنشل كبِ رزثٓ، فقن  ٌرهؾل الحلَزوح  اُ أنى: -( لـبلؼ الذكٍر  ٌتل  ثطزْقخ مبنزلCمم الهٍع )

ل أن أؽـل  اُ ٌؿِّ مضبن مب مم صالل: )أ( صزْطخ  )ة( رنآحبد مضزٍثخ. ٌاد ثاغذ نظجخ  أفّلِ

اخ ا فزاو الذكٍر )الحغحٍ خ الحظزًدَفخ( محم ابمٍا ثبص زٓبر الدزْطخ ثب زجبريب مزْقزًَد الحللا

 %(؛ أِ: أكضز مم نـِّ أفزاو النِّٓهخ.0ٓ.ٖٙلاٍؿٍل  اُ ٌؿِّ مضبن مب )

ام الزنآحبِد الحضزٍثخَ؛ لاٍؿٍل     ب اينبس )الحغحٍ خ الحزعنٓاخ(  فقد ثاغذ نظجخ الالرّ رلّلِ أما

لضٓز لدَ الذكٍر  الزّ رحٓل إلُ فًَد %(  ٌيذا اد ْنٍو إلُ مجٓنخ الز75.54 اُ ٌؿِّ مضبن مب )

الدزامن ٌالحٍاا، ثؼضل عِّٓد   اُ النضض مم اينبس الالرّ رزحٓاشن فّ القدرح الالفٓاخ. لذا؛ فلال 

 لبلجٓزًم ٌؿِّ الحضبن ثبلطزْقخ الحضزٍثخ.

خ افززاكٓا   Cánovas et al. (2008)ٌاد أػبر كبنٍفبص ٌآصزٌن      خ فّ مقبلخ ثنهٍان )َمًحا

اٍا  ِ ثٓم الذكٍر ٌاينبس  ٌرٍؿا ّّ ِ لإلنظبن(  إلُ مقبرنخ ادرح الزنالد الحضبن ّّ عدْدح لزقٓٓد الزنالد الحضبن

فًٓب إلُ ٌعٍو اصزالفبد مزرجطخ ثبلهٍع فّ القُدرح اْلَحضبنٓاخ؛ ؽٓش كبنذ اينبس أالا وااخً ٌأكضَز ثُطئًب  

إلُ أن الذكٍر ْنزحدٌن ثؼضٍل أكجَز  Sandstrom et al. (1997ٌاد رٍؿال طبندطززٌ  ٌآصزٌن )
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خ  فّ ؽٓم رقزـز اينبس  اُ اال زحبو   اُ الحنبلد الححِّٓشح ٌاالرِّغبيبد الحضبنٓاخ كحب رزطاات اْلَحًحا

  اُ الحنبلد الححِّٓشح فقن  ؽزُ إتا رطاات ا مز منزفخ ثبالرِّغبيبد.

إلُ أنا الذاكزح الحضبنٓاخ الزّ رَنهّ  .León et al( ٕٙٔٓإلُ عبنت تل  أكاد لٍٓن ٌآصزٌن )   

ِ ا ثنبو؛ ثُغَٓخَ الٍؿٍل إلٓى ثداـز  ّّ القُدرح  اُ الزدٓلل ٌالزهقلل  ٌرـٍْز الحضبن ٌا ػٓب  ثؼضل صاُلص

  كبنذ أكضَز وااخً لدَ الذكٍر مهًب لدَ اينبس  ٌْشِّْد تل  الزغزثخ الزّ اب -مزْقخ  ٌأاّلِ ٌاذ محِضم 

ِ  ومغخ الذكٍر ٌاينبس  ٌاد  Gur et al (1999)ثًب لٍر ٌآصزٌن  ّّ ثؼدن االصزالف الزؼزْؾ

ق الذكٍر  اُ اينبس  ٍا ّا لدَ اينبس كبن أاٍَ مم الذكٍر  فّ ؽٓم رل اٍا إلُ أن ا وا  الالف رٍؿا

ِ  ٌيذا ال ْنهّ أن الذكٍر يد ا فلُل وامًحب فّ ا وا  الح ّّ ِ.فّ ا وا  الحضبن ّّ  ضبن

ِ؛ ؽٓش أػبرد يبلجٓزن ٌآصزٌن     ّّ  .Halpern et alٌا مز كذل  لإلنبس فّ الغبنت الالف

ِ  ثذطززارٓغٓبد  (2007) ّّ إلُ أنى مم الححِضم لإلنبس أن ْؾقِّقم مظزٍْبٍد  بلٓخً مم ا وا  الحضبن

ِ  ٌيذا ثبللجن مب مدزالخ  م الزّ ْظزددمًب الذكٍر  ٌكذل  الؾبل ثبلهظجخ لاذكٍر فّ ا وا  الا ّّ لف

ظًز فّ نزبمظ يذو الدراطخ مم صالل إعبثخ الطالة ٌالطبلجبد؛ ؽٓش فلال الطالة مزْقخ 

الدزْطخ؛ أِ: اطزددا  االرِّغبيبد ا رثنخ فّ منزفخ الحضبن  ٌمم صَدا ْزظهُا لًد اصزٓبر الطزْقخ 

ضزٍثخَ  الزّ لبلجًب مب رؾزٍِ  اُ الحهبطجخ لاٍؿٍل إلٓى  فّ ؽٓم فلااذ الطبلجبد الزنآحبِد الح

الحنبلد الححِّٓشح فّ الٍؿِّ؛ كطزْق منٓام  أٌ مظغد  أٌ مظزؼلُ؛ لٓازشمٍا ثبلٍؿِّ الحضزٍة 

 رحبًمب ثدٌن مؾبٌلخ مهًم يْغبو مزْقخ أصزَ لاٍؿٍل كحب ْلنل الطالة.

رٍؿااذ إلُ أن  الزّ Rosati (1997ٌعب د يذو الهزٓغخُ مزاِظقخً م، نزٓغخ وراطخ رٌطزّ )   

الطالة الذكٍر أَ َطٍا رللٓاًل اًٍّْب  طبلٓت الزنالد الجـزْاخ ٌالـٍر ٌالحدطاطبد   ًٍكب  م 

 الحناٍمبد الؼلًٓاخ أٌ الحضزٍثخ. 

 ( ٖٙالحلَزوح راد ِ ّّ ِ( اد أظًزد أواً  رلبكآًّب مهزِفًحب مم الهٍع ) -( مم الجُند الزاث، )الززبثن ّّ ( Cالُضا

ـاذ -مبنزلثطزْقخ  يبنشل كبِ رزثٓ،  ٌمزْقخ فزق الحظبؽخ ثحنبولخ راعٍ لـبلؼ اينبس  ٌاد نَ

ل: )أ( الززكٓش  اُ الحٍكٍع ٌالزنالد أكضز ؽٍلى  الحلَزوح  اُ أنى:  هدمب أرنااد مٍكًٍ ب عدْدًا أفّلِ

ة ثقدر ايمضبن  )ة( مؾبٌلخ  حل اررجبمبد ثٓم الحٍكٍع ٌالحٍكٍ بد تاد الـاخ. ٌثؾظب

اٍا الزنالد ثبلزثن م، 48%( مم الذكٍر ٌ)65الهظجخ الحئٍْاخ رجٓام أن مب نظجزُى ) %( مم اينبس فلا

اٍا الزنالد ثبلززكٓش  اُ ٕ٘%( مم الذكٍر ٌ )ٖ٘الحٍكٍ بد الظبثقخ  فٓحب ) %( مم اينبس فلا

بد كبنذ أازَة مب ْحِضم ( ْزجٓام أن نزبمظ الطالة ٌالطبلجٔٔالحٍكٍع نلظى. ٌثحالؽفخ الؼضل راد )

طخ أكجَز مب ْحِضم    هد مزفَِّ الحهؾهُ الححّٓش لاحلَزوح  فٓحب كبن اللزق ثٓهًحب  هد القدرح الحزٍّطِ

%( فقن  فٓحب ٌٗنالؽع أن الهظجزٓم لإلنبس مزقبرثزبن ثٓم الدٓبرْم )أ( ٌ)ة(  ؽٓش اللزق ثٓهًحب )

اٍن رثن مٍكٍع %(؛ أِ: ٖٓكبن اللزق أكجَز لدَ الذكٍر ثؾٍالّ ) إن الغبلجٓاخ مم الذكٍر ْلّلِ

الزنالد الغدْد ثبلحٍكٍ بد الظبثقخ لدًْد؛ فبلذكٍر لدًْد ادرحٌ  اُ الزنحٓد  اُ الحٍااِّ الغدْدح  

راد الـلٓاخ )الهغبر   اًب فّ الحقزا ٍل ثٓهحب اينبس ْظزددمم القٍانٓم ثؼضل رٌرٓهّ  ٌمم صَدا ْضما أكضَز رل

ٕٓٓ0.) 

الزّ أظًزد أن اينبس أظًزن   Rosati (1997ٌيذو الهزٓغخ رزاِلق م، نزٓغخ وراطخ رٌطزّ )   

رللٓاًل اًٍّْب  طاٍة الزنالد ثبلززبث،؛ أِ: الززكٓش  اُ الحٍكٍع الحزاِو رنالُحى  ٌرنالحى ُصطٍحً ثدطٍح  

الحهًظ إلُ مؾبكزاد  ٌالجَدِْ   ٌيذا مب ْزهبطت م، مزْقخ الزدرْض فّ الغبمنخ  الزّ رقٍ   اُ رقظٓد

ِ لًب. ّّ  ثبلحٍكٍ بد ؽظت الزظاظل الحهطق
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ثًذا الدـٍؽ أن الذكٍر  Escarlos &   Escarlos( 2ٌٕٔٓاد أكبف طضبرلٍس ٌطضبرلٍس )   

ّا  طجبة صبرعٓاخ؛ كدطاٍة الزدرْض ٌالحهًظ  -ثؼضٍل أكجَز  -ْحٓاٍن  إلُ أن َْنشٌا نغبؽًد الدراط

ِ  ٌثذل  ْجذلم أاـُ مب لدًْم ٌلٓزو  فٓحب ر ّّ زَ اينبس أن نغبؽًم مزرجن ثحغًٍويم فّ اللـل الدراط

مم إمضبنٓبد فّ طجٓل الزنالد  ٌيذا مب ظًز مم صالل اللزق ثٓم نظجزَِّ اينبس فّ اصزٓبر أؽد الدٓبرْم 

 )أ( ٌ)ة(.

ْؾزبعٍن ثبللزٌرح إلُ الزظاظل  ٌالحزناِّحٍن ثبلطزْقخ الضآاخ ْظزٍ جٍن الحناٍمخ ثؼضل ملبعئ  ٌال   

 ِ ِّ ِ للًَد الحٍكٍع مم الجداْخ لاهًبْخ  ٌ هد الزعٍع إلُ نزبمظ الجُند الضبنّ )الجـز ّّ ِ(  نغد  –الحهطق ّّ الالف

 ِ ّّ ِ(؛ ؽٓش لٍؽع  –أن لبلجٓاخ الذكٍر كبنٍا ثـزِّْٓم  ٌيذا مب ْزرجن مجبػزح م، الجُند الضبلش )الززبثن ّّ الضا

اٍن الدزامن ٌالزطٍ  الزٍكٓؾٓاخ  اُ أن الذكٍر ْلّلِ  ز أن الذكٍر ْلّلِ ّا  ٌيذا مب ْلّظِ اٍن الزنالد الضا

ب لاـٍرح الضجٓزح  أٌ لاحٍكٍع  -فّ الغبلت  -الضزبثخ؛ ؽٓش إنى  ـً رُنَدل الزطٍمبد الزٍكٓؾٓاخ مادا

ًُل  آًد رثطى ثؼّ  ْدركٍنى  ٌمم صَدا ْلًحٍنى ثؼضل ط  ًل ٌعِّٓد. الزمٓض  ٌثذل  َْظ

ِ؛ ثهبً   اُ ورعخ اررجبم      ّّ ِ لحؾزٍَ الحلَزواد تاِد ا وا  الزلبكا ّّ محب طجق  ٌثبلنٍوح لازلظٓز الحهطق

الظحبد الهٍ ٓاخ )ثٓم الذكٍر ٌاينبس(  ثبيعبثخ الزّ رَدا اصزٓبريب ثهظجٍخ أكجَز؛ ال ثدا مم الزحٓٓش ثٓم نٍ ِٓم 

حخ َمِؾّلِ القٓبص )أطبلٓت الزنالد(  فلّ يذو مم النٍامل الضبنٍْاخ  ٌيّ: إ هخ فّ الّظِ مب  ٍامُل عٍيزْاخٌ مزلحا

حخ   ًَز فّ ا وا   اُ الحلَزوح ثٓم الذكٍر ٌاينبس رُؼٓز إلُ فزٌق ؽقٓقٓاخ فّ الّظِ الؾبلخ اللزٌق الزّ رَف

ِ لدرعبد االطزجبنخ. ّّ زاد الـدق الجهبم ًزا مم مشّػِ  ٌُْنَدل تل  مشّػِ

ٌالهٍع الضبنّ ُْحضِّل النٍامل الضبنٍْاخ الدبرعٓاخ الزّ ال رًَدُف االطزجبنخ لقٓبطًب  فلّ يذو الؾبلخ اللزٌق    

حخ  ٌفّ يذو  ًَز فّ ا وا   اُ الحلَزوح ثٓم الذكٍر ٌاينبس رُؼٓز إلُ فزٌق لٓز ؽقٓقٓاخ فّ الّظِ الزّ رَف

وًا لـد ّل مًدِّ (؛ ٌتل  .ٕٔٓ؛ وِ إْبال  ٕ٘ٔٓق ورعبد االطزجبنخ )رػٍان  الؾبلخ ُْنَدل ا وا  الزلبكا

ز الحلَزوح أواً  رلبكآًّب  وٌن أن رضٍن مزؾِّٓشحً  ٌَْؾدُس تل   هدمب رنضض ايعبثخ  ًِ  نى مم الححِضم أن رُف

 (.0ٕٔٓ؛ ؽظم  Anderson & DeMars, 2002 هًب فزٌاًب ؽقٓقٓاخ فّ القدرح أٌ الظحخ الحقبطخ )

ِ رَدا اطزهزبط أن الحلَزواِد الضالَس لُٓز مزؾِّٓشح )ٌطَٓزِدل االؽزلبظ ثًب(؛  ن االصزالف ٌثبلزؾ     ّّ آل الحهطق

 فّ االطزغبثخ  آًب ْزع، إلُ فزٌق ؽقٓقٓاخ ثٓم الذكٍر ٌاينبس فّ أطبلٓت الزنالد.   

صيَبُد ٔانذساعبد انًغتمجَهيَّخ انًمتَشحخ  انتَّٕ

 ْحِضم الدزٌط ثبلزٍؿٓبد ٌالحقززؽبد الزبلٓخ: مم صالل نزبمظ الدراطخ 

عز آعبص الحظعبؽخ لزاععٍ؛ للنبلٓازًحعب فعّ -ردْٓد اطزددا  مزْقخ مبنزل .ٔ يبنشل كبِ رزثٓع،  ٌمزْقعخ مشّػِ

ِ لاحلَزوح ثٓم الحغحٍ بد الحدزالخ. ّّ  الضؼِّ  م ا وا  الزلبكا

عز أطعبلٓت العزنالد للاعدر ٌطعٓالزمبن  .ٕ فعّ الحٍااعِّ ٌالدراطعبد الززثٍْاعخ  ٌ هعد ردْٓد رطجٓق اطزجبنخ مشّػِ

ْفقًعب لحزغِّٓعز الهعٍع؛ ؽٓعش رَعدا الزؾقلعق معم رضعبفش القٓعبص ثبطعزددا  االطعزجبنخ ثعٓم  ٌَ مقبرنخ أطبلٓت العزنالد 

 الذكٍر ٌاينبس.

ٍ لحؾزٍَ الحلعَزوح الزعّ رُفًعز  .ٖ ّّ ِ  -االيزحب  ثذعزا  رؾآل كٓل ّّ ب؛ أواً  رلبكعآًّ  -معم صعالل الزؾآعل الضحع

 لازؾقلق مم ٌعٍو الزؾٓلش فّ أوا  الحلَزوح أٌ  دمى.

ِ لاذكٍر. .ٗ ّّ ِ لإلنبس  ٌالزنالد الضا ّّ  الززكٓش  اُ اطزددا  إطززارٓغٓبد الزنالد الززبثن
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عز آعبص الحظعبؽخ؛ لاضؼعِّ -إعزا  وراطخ لاحقبرنخ ثٓم مزْقخ مبنزل .٘ يبنشل كعبِ رزثٓع،  ٌمزْقعخ مشّػِ

ِ لحلععزَ  ّّ ْفقًععب لحزغِّٓععز مظععزٍَ رؾـععٓل الطععالة  ععم ا وا  الزلبكععا ٌَ ععز أطععبلٓت الععزنالد  واد اطععزجبنخ مشّػِ

 مهدلق(. -)مزرل، 

عز آعبص الحظعبؽخ ايػعبرْاخ -إعزا  وراطخ لاحقبرنخ ثٓم مزْقخ مبنزل .ٙ يبنشل كبِ رزثٓع،  ٌمزْقعخ مشّػِ

ِ الحناععد؛ لا ِّ ِ ا ُؽععبو ّّ ّْ صـععبمؾ الحلععَزوح لاهحععٍتط الاٍلععبررح ضؼععِّ  ععم ا وا  لزاعععٍ ثععٓم مهؾهَٓعع

ْفقًب لحزغِّٓز الهٍع. ٌَ ز أطبلٓت الزنالد  ِ لحلَزواد اطزجبنخ مشّػِ ّّ  الزلبكا

 انًشارغ انؼشثيَّخ

(. أطبلٓت الزناد ٌأطعبلٓت الزلضٓعز ٌ الازًعب ثبالنعدمبط فعّ وراطعخ ٕٕٓٓإطحب ٓل  إثزايٓد الظٓد إثزايٓد )

اطععبد الهلظععٓخ: الغحنٓععخ الحـععزْخ الحغاععخ الحـععزْخ لادرالزْبكععٓبد لععدَ مععالة كآععخ الززثٓععخ. 

 /http://search.mandumah.com/Record.  2ٗ-٘ٔ(  ٙٓٔ) ٖٓلادراطععععععبد الهلظععععععٓخ  

574174 

معزق لاضؼعِّ  عم ا وا  الزلبكعاّ لحزغٓعز الغعهض فعّ (. مقبرنعخ أرثع، ٕٗٓٓالجظزهغّ  مؾحٍو دمحم دمحم )

رطعبلخ وكزعٍراو و طعهخ فعّ ا رون. ) ٙٔ- ٘ٔفقزاد اصزجبر ادراد  قآخ صبؿخ لالئخ النحزْعخ و 

(. عبمنععععععععععععععععععععععخ  حععععععععععععععععععععععبن النزثٓععععععععععععععععععععععخ   حععععععععععععععععععععععبن. لٓععععععععععععععععععععععز مهؼععععععععععععععععععععععٍرح

http://search.mandumah.com/Record/574174 

(. فؾععؾ ا وا  الزلبكععاّ للقععزاد أواح رقٓععٓد ا وا  الزدرْظععّ رجنععبً 2ٕٔٓالجطععٍع   اععّ ٍْطععِّ أؽحععد )

يععبنشل النبمععخ -ا  مزْقععخ مبنزععل لحزغٓععز الغععهض ٌالحظععزٍَ الدراطععّ فععّ عبمنععخ الٓزمععٍل ثبطععزدد

(. عبمنعععععععععععععععخ الٓزمعععععععععععععععٍل  ارثعععععععععععععععد. رطعععععععععععععععبلخ وكزعععععععععععععععٍراو لٓعععععععععععععععز مهؼعععععععععععععععٍرح)

http://search.mandumah.com/Record/953963 

  الحدْهخ الحهعٍرح  الححاضعخ النزثٓعخ ٕٕٓٓالدطخ االطززارٓغٓخ النبمخ لغبمنخ مٓجخ (. ٕٔٔٓعبمنخ مٓجخ )

 الظنٍوْخ: عبمنخ مٓجخ.

(. رقـعّ فب آعخ مهؾعُ صـعبمؾ اللقعزح فعّ الضؼعِّ  عم ا وا  2ٕٓٓن ؿعبلؼ )أثٍ ؽحبو  كٍصز ركٍا

رطععبلخ مبعظععزٓز لٓععز الزلبكععاّ لحزغٓععز الغععهض فععّ  ٓهععخ مدزععبرح مععم اصزجععبر فععّ الزْبكععٓبد )

 http://search.mandumah.com/Record/721598(. عبمنخ الٓزمٍل  إرثد. مهؼٍرح

ٍتط طاد الزقدْز الندرْغ فّ ردرْظ مقٓبص الزناد الحعهفد (. اطزددا  نح0ٕٔٓؽظم  ْبطز  جد هللا ؽلهّ )

مغاعخ الناعٍ  يعبنشل الحنححعخ. -تارٓب ٌردصٓزو  اُ ا وا  الزلبكاّ لاحقٓبص ثبطزددا  مزْقخ مبنزعل 

 http://search.mandumah.com/Record/ 1018574. ٙٙٗ- ٖٖ٘(  ٗ  )الززثٍْخ

اّ للقععزاد اصزجععبراد و رؾدْععد الضلععب ح الاغٍْععخ فععّ الاغععخ (. ا وا  الزلبكعع.ٕٓٓؽحبونععخ  إْععبو دمحم تْععبة )

(. عبمنععخ رطععبلخ وكزععٍراو لٓععز مهؼععٍرحاينغآشْععخ و فععّ الغبمنععبد ا رونٓععخ: وراطععخ مقبرنععخ )

 http://search.mandumah.com/Record/559631الٓزمٍل  إرثد. 

)رزعحخ   جد هللا سْد الضٓالنّ    الهفزْخ ٌالزطجٓق فّ نفزْخ االطزغبثخ لاحلزو(. .ٕٔٓوِ إْبال  ر. ط. )

 (.ٕٔٓ/0ٌٕٓٓاطحب ٓل طالمخ الجزؿبن(. وار عبمنخ الحا  طنٍو لاهؼز. )
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(. ا وا  الزلبكععاّ لجهععٍو واصزجععبر ٌامظععٍن ٌعآظععز لازلضٓععز الهباععدو ٕ٘ٔٓرػععٍان  رثٓعع،  جععدو أؽحععد )

وح ٌ الازعععى ثعععب وا  ثبطعععزددا  الهحعععبتط الجبرامززْعععخ ٌالالثبرامززْعععخ فعععّ نفزْعععخ االطعععزغبثخ لاحلعععز

  مغاعععخ الززثٓعععخالزلبكعععاّ لالصزجعععبر ثبطعععزددا  الزؾآعععل النعععبماّ الزٍكٓعععدِ مزنعععدو الحغحٍ عععبد. 

ٕ(ٔٙ٘  )ٗ٘٘ -ٕ٘٘ .http://search.mandumah.com/Record/771701 

(. النالاعخ ثعٓم ا وا  الزلبكعاّ لاححٍيعبد ٌا وا  الزلبكعاّ 0ٕٔٓالظٍالحخ  ٍْطِّ؛ ٌالنغاٍنُ  عًعبو )

  الحغاعخ ا رونٓعخ فعّ الناعٍ  الززثٍْعخالقزاد فّ اصزجبر رْبكٓبد مم نٍع االصزٓعبر معم مزنعدو. ل

ٔ٘(ٔ  )ٗ0 -ٖٙ .http://search.mandumah.com/Record/956497 

(. النالاخ ٕٕٓٓالؼبمّ  رْد إثزايٓد ؽاحّ  اّ؛ ٌثدٌِ  مهُ ؽظم الظٓد؛ ٌإثزايٓد  أمبنّ طنٓدح طٓد )

الدافنٓععخ لإلنغععبس لععدَ الحٍيٍثععبد مهدللععبد الزؾـععٓل الدراطععّ ثبلحزؽاععخ ثععٓم أطععبلٓت الععزناد ٌ

. .2ٔ- .٘ٔ(  2ٖ) الحغاععععععععخ الدٌلٓععععععععخ لاناععععععععٍ  الززثٍْععععععععخ ٌالهلظععععععععٓخ اي داوْععععععععخ. 

http://search.mandumah.com/Record/1042640 

الضآعبد النحآعخ ٌالهفزْعخ (. الجهٓخ النبمآخ  طعبلٓت العزناد لعدَ ماجعخ ٕٔٔٓ جد هللا  مؾحٍو دمحم إثزايٓد )

الناعٍ  الززثٍْعخ   و.ثغبمنعخ الظعاطبن اعبثٍص ٌفعق مظعزٍْبرًد ا كبوْحٓعخ فعّ كعٍ  نحعٍتط و رْعد

ٔ0(ٕ  )٘-ٙٔ .http://search.mandumah.com/Record/114904 

(. الضؼععِّ  ععم ا وا  الزلبكعاّ  اععُ ملععزواد مقٓععبص أطععبلٓت الحنبماععخ ٕٗٔٓ جعد الٍيععبة  دمحم مؾحععٍو )

وراطعبد  زثٓعخ فعّ الززثٓعخ ٌ اعد العهلض: لدْخ ثٓم ا ثب  ٌا مًبد ٌثٓم ا ثهب  مم الغهظعٓم. الٍا

 /http://search.mandumah.com/Record. 2.ٔ-٘٘ٔ(  ٗ)٘ٗراثطخ الززثٍْٓم النزة  

653743 

زًعب (. أطبلٓت العزناد لعدط مبلجعبد الاآعبد الـعؾٓخ ثغبمنعخ الحاع  طعنٍو ٌ الا0ٕٔٓالنزفظ   جٓز دمحم )

. ٕٕٙ- ٕٕ٘  ٙٙ  الحغاععععععععععععععععخ الززثٍْععععععععععععععععخثحظععععععععععععععععزٍَ الزؾـععععععععععععععععٓل الدراطععععععععععععععععّ. 

http://search.mandumah.com/Record/989951 

(. الضؼِّ  م ا وا  الزلبكاّ لحزغٓعز الغعهض للقعزاد اصزجعبر رؾـعٓاّ ٕٗٓٓالنطٍِٓ  إْحبن دمحم  اّ )

رطبلخ مبعظعزٓز الزاثنخ  )فّ الناٍ  النبمخ لاـِّ الضبمم ا طبطّ فّ مدْزْخ رزثٓخ ٌرنآد  حبن 

 (  عبمنخ  حبن النزثٓخ لادراطبد النآب   حبن.لٓز مهؼٍرح

(. أصعز نظعجخ الحلعزواد تاد ا وا  الزلبكعاّ ٕ٘ٔٓأثٍ  عال   رععب  مؾحعٍو؛ ٌالحزاثؾعخ   عبمز عجزْعل )

 الحغاعخ النزثٓعخٌؽغد النٓهخ  اُ اٍح ٌفب آخ اصزجعبر رؾٓعش الحلعزوح الحزعشامم ووراطعخ مؾبكعبحو  

. ٘ٙٔ-0ٖٔ(  .)ٕلاناععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٍ  االعزحب ٓععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععخ  

http://search.mandumah.com/Record/894156 

(. ٕٓٔٓالقؾطبنّ  طبلد طنٓد؛ النبمزِ  أؽحد طبلد؛ آل مذيت  مندِ دمحم؛ النحعز  ثعدران  جعد العزؽحم)

   النجٓضبن.ٗ  مSPSSمهًظ الجؾش فّ الناٍ  الظاٍكٓخ م، رطجٓقبد فّ 

)رزعحععخ  يهععد  مععدصل إلععُ نفزْععخ القٓععبص الزقآدْععخ ٌالحنبؿععزح(. 2017حض )كزٌكععز  لٓهععدا؛ الغٓهععب  عععٓ

 (.ٕٔٓ/2ٕٓٓالؾحٍرِ  ٌسْهبد و هب(. وار اللضز. )
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)رزعحععخ  ؿععالػ  إرقععبن القٓععبص الهلظععّ الؾععدْش(. ٖٕٔٓلٓلهغظععزٍن  رٌنبلععد ة.؛ رْهٍلععدس  طٓظععٓل ر. )

 (ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓالدْم مؾحٍو  ال (. وار اللضز. )

(. رضبفش القٓبص ثٓم الهظدزٓم النزثٓخ ٌاينغآشْعخ الطعزجٓبن مشػعز أطعبلٓت ٕٙٓٓؽظٓم ) دمحم  دمحم ؽجؼّ

وراطبد نلظٓخ: راثطخ ايصـبمٓٓم الهلظٓٓم الحـزْخ  الزناد فّ كٍ  نفزْخ االطزغبثخ لاحلزوح. 

ٔٙ(ٗ  )ٖ٘. -٘0ٔ .http://search.mandumah.com/Record/84039 

يعبنشل -الزلبكعاّ للقعزاد القعدراد النبمعخ لاغعبمنٓٓم ثبطعزددا  مبنزعل(. ا وا  2ٕٔٓالحزِ  مهعُ  اعّ )

رطععبلخ ٌنحععٍتط االطععزغبثخ لاحلععزوح الاٍلععبررحّ الضالصععّ الحناععد ٌفقععبً لحزغٓععزِ الغععهض ٌالغبمنععخ )

 (  عبمنخ الحا  طنٍو  الزْبف.مبعظزٓز لٓز مهؼٍرح

(. 0ٕٔٓ جعد الؾحٓعد طعنٓد)الحظضزَ  يعالل ثعم أؽحعد ثعم طعنٓد؛ ٌالحؾعزسِ  راػعد ثعم طعِّٓ؛ ٌؽظعم  

ا وا  الزلبكععاّ لحلععزواد اصزجععبر القععدرح الالفٓععخ ثحقٓععبص الداععٓظ لاقععدراد النقآععخ الحزنععدوح رجنععبً 

(. عبمنععخ الظععاطبن اععبثٍص  رطععبلخ مبعظععزٓز لٓععز مهؼععٍرحلحزغٓععزِ الهععٍع االعزحععب ّ ٌالدٌلععخ )

 http://search.mandumah.com/Record/1050237مظقن. 

(. فب آخ مزْقخ الزؾآل النبماّ الحقٓعد مقبرنعخ ثنعدح معزق لاضؼعِّ  عم ا وا  ٕٔٔٓأؽحد )الهبعّ   بول 

(. عبمنععععععخ الٓزمععععععٍل  إرثععععععد. رطععععععبلخ وكزععععععٍراو لٓععععععز مهؼععععععٍرحالزلبكععععععاّ  اععععععُ اللقععععععزح )

http://search.mandumah.com/Record/741891 

الزلبكاّ لحزغٓز الغهض فعّ  (. فب آخ صالس مزق فّ الضؼِّ  م ا وا 0ٕٓٓالهغبر  نجٓل عحنى ؿبلؼ )

. ٗٓ٘- .ٗٗ(  ٕ)ٖٖ  مغاعععععخ كآعععععخ الززثٓعععععخفقعععععزاد اصزجعععععبر رْبكعععععٓبد صهبمٓعععععخ الزعععععدرْظ. 

http://search.mandumah.com/Record/45172 

(. الـدق الجهبمّ لهحٍتط فادر ٌطٓالزمبن  طبلٓت الزناد لدَ مالة الغبمنعخ. ٕٕٔٓأثٍ يبػد  الظٓد دمحم)

. ٖٙٔٔ- 20ٕٔ(  ٗ)ٕٗ  ومغاعععععععععععععععععععععععععععخ عبمنعععععععععععععععععععععععععععخ الحاععععععععععععععععععععععععععع  طعععععععععععععععععععععععععععنٍ

http://search.mandumah.com/Record/427248 
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Abstract 

The study aimed to a comparison of the Mantle-Hansel (MH) chi-square and 

Raju's Signed Area Measure index (RSAI) between the curves of the item 

properties with the (2PLM) Methods for Detecting Differential performance of 

Item of Learning Styles Index Questionnaire (LSIQ) considering Felder-

Silverman model. It also aimed to find out the extent of agreement between the 

two methods of detecting (DIF) according to gender variable. The questionnaire 

included (44) items and the sample consisted of (813) students of Taibah 

University. Here are the most important findings:  

Uniform DIF was detected in (3) items, equals (6.8%) using (MH) method; two 

items, favouring male group, and one item, favouring female group, but when 

using the (RSAI) method, a uniform DIF was detected in two items, equals 

(4.5%); one item,  favouring male group, and one item,  favouring female group. 

The percentage of agreement between the (MH) and the (RSAI) methods was 

high, as the two methods reveal two items at a rate of (66.6%) out of (3) items 

that showed (DIF) due to gender variable. Moreover, the value of the coefficient 

of agreement kappa (0.79) and is considered a substantial agreement, The 

qualitative analysis that carried out to the three items having uniform (DIF) 

revealed that the nature of Humanistic education and difference in gender 

between male and female may result in showing uniform (DIF) in these items. 

Therefore, we are going to maintain them within the remaining items of the 

questionnaire.  

 

Keywords: Differential Item Functioning (DIF), Mantel-Haenszel (MH), Raju’s 

Area Measurement Index (RSAI), Two-Parameter Logistic Model (2PLM), 

Learning Styles Index Questionnaire (LSIQ).   


