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 الخصائص السيكومتريت لمقياس ضبط الذاث

 ضوء نظريت االستجابت للمفردة في 

  :ممخص
) إعىداد  إلى  ححىص الخئىااص السىيكيمترية لم يىاس لىبط الى ا  الحالييهدف البحث   

 ، كىىير69( طالبىىا )697( باسىىتخدام نمىىي ش راش، عمىى  عينىىة بم ىى  )6181 ،يليىىد عارىىير
  يجيد عدد من المفردا  غير المبلامة مع نمي ش يتيئم  نتااج الدراسة إل ،إناث( 668
يحى  بعىد  ،مىة مىع نمىي ش راشبعد المثابرة كان  هنىا  ثىبلث مفىردا  غيىر مبلا حفي ،راش

منىىع السىىمي  المعيىى  يحىى  بعىىد  ،مفىىردة ياحىىدة االنفعىىالييحىى  بعىىد اللىىبط  ،مفىىردتين التىىري 
حكان  جميع مفرداتها مبلامة مىع أما بعدى التركيز يالمبادأة  ،مفردة ياحدة لتح ي  األهداف

هىى ا النمىىي ش ا كمىىا تىىم ت ىىدير ثبىىا  مفىىردا  أبعىىاد م يىىاس لىىبط الىى ا  حكانىى  )المثىىابرة 
منع السمي  المعي  لتح يى   ،1996 التركيز ،1998 اللبط االنفعالي ، 1996  التري  ،1997

  التىىري  ،1977المثىىابرة يتىىم حسىىاا ثبىىا  األحىىراد حكانىى  ) ،(1999 المبىىادأة ،1998 األهىىداف
 ،1978 منع السمي  المعي  لتح ي  األهىداف ،1976 التركيز ،1971 اللبط االنفعالي ،1988
 (ا1977 المبادأة

Psychometric properties of self-control scale in the light of item 
response theory 

Abstract: 
  The present research aims to examine the psychometric 
properties of the self-control scale (prepared by Walid Ashour, 
2014) using the Rasch model. The sample consisted of 297 students 
(69 males , 228 females). The study results revealed the existence 
of number of items are not fit with Rasch model. These items are 
distributed through the following dimensions: the persistence 
dimension (3 items), and deliberation dimension (2 items) ,  and 
one item in both of the emotional control and concentration 
dimensions . But all the items in the prevention and the initiation 
dimensions were fit with Rasch model. Also, the Reliability of 
scale dimensions were estimated persistence 0.97, deliberation 
0.96, emotional control 0.98, concentration 0.96, prevention 0.98, 
initiation 0.99, and reliability of persons was estimated as : 
persistence 0.77, deliberation 0.81, emotional control 0.74, 
concentration 0.72, prevention 0.78, initiation 0.77). 
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 :م دمة
 قيىاس ييسىاال مناهجى  تطىير بمىدى المعرحىة حىريع مىن حىرع أل  العممىي التطير ي اس   

 لدقىىة الملىىمار   لىى  حىىي السىىب  الطبيعيىىة العمىىيم أحىىرز  يقىىد اهتمامىى ، محىىير الظىىياهر
 نرىتتها حىي اإلنسىانية العمىيم يتختمىف االعممىي لملىبط المبارىر يخليعها نتااجها يئد 
 يبىىين بينهىىا تحىىيل يالتىىي ظياهرهىىا حىىي المىىؤثرة المت يىىرا  لتعىىدد التطىىير  هىى ا عىىن األيلىى 
 تخلىىىع ال التىىىي المت يىىىرا  هىىى   مىىىن الكثيىىىر طبيعىىىة عىىىن حلىىىبل   الىىىدقي ، العممىىىي اللىىىبط

 األساسىية األديا  من النفسية يالم اييس االختبارا  يتعتبر، المبارر ال ياس أي لممبلحظة
 األغىىراض بعىىض لتح يىى  يالتربييىىة  سىىيةالنف الدراسىىا  حىىي البىىاحثين عميهىىا يعتمىىد التىىي

 المجىاال  حي ال رارا  ياتخا  يالتئنيف االختيار عمميا  حي مهما   ديرا   تؤد  كما البحثية،
 االمختمفة يالتعميمية المهنية

 النفسىي ال يىاس أهىداف أهىم أحد األخطاء من قدر بتقل النفسية االختبارا  تئميم ييعد   
 بعىض ظهىر  حيىث سىريعا ، تطىيرا   المالىية الع ىيد حىي  يىاسال مجال تطير يقد يالتربي ،
 التربيىىة مجىىال حىىي النفسىىية المت يىىرا  ل يىىاس المتنيعىىة ياليسىىاال المختمفىىة النظريىىة األطىىر
 (ا6181،8 ،) نادر مسعد النفس يعمم
الدراسىىا  السىىيكيليجية الحديثىىة هىىي دراسىىة المفىىاهيم  حىىيكمىىا أئىىبت االتجىىا  السىىااد     

ي ىىيد  يالىى   ،يلىى ل  اتجهىى  البحىىيث النفسىىية لدراسىىة هىى   المفىىاهيم ،ابيىىةالنفسىىية االيج
يمىن  ،الباحثين إل  بناء م اييس  ا  خئااص سيكيمترية جيدة ل ياسها بركل أكثىر دقىة

  ا self-controlه   المفاهيم النفسية االيجابية لبط ال ا  
الفطىر  أي لسىمي  ا  inhibitingأي كىف  overridingيي ئد بلبط الى ا  تجىايز     

تتعارض مع سمي   التيالرغبا  ي   ياالنفعاال urgesالدياحع الممحة ي   اآللياالعتياد  أي 
التيجىى  نحىىي الهىىدفا حعنىىدما يسىىتحث األحىىراد لىىبط الىى ا  لىىديهم حىى نهم يعممىىين عمىى  كىىف 

 ،حمىثبل  عنىدما يعتىاد الفىرد عمى  التىدخين بعىد تنىايل الطعىام ،االعتياد أي  الطبيعيالسمي  
يعدل من هى   العىادة يال  لكيلبط ال ا  لدي    exertionحه ا الرخص يتطما من  حث 

أما لي لم يتمكن ه ا الفرد من حث لبط ال ا  ح ن  سىيف يىدخن  ،يدخن بعد تنايل الطعام
 بعد تنايل الطعاما 

 Muraven, Shmueli, & Burkley ,2006,524). ) 
دارتى  تحك كما ي ئد أيلا بلبط ال ا  مدى      يأحكىار  يسىميك  مىن   النفعاالتىم الفرد يا 
 ايالتري السمبية  االنفعاال  حيالتحكم ال درة عم  ي  ،عبلقات  مع اآلخرين تماس أجل 

 (Nebioglu, Knouk, Akbaba, & Eroglu , 2012, 341)ا 
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ييعتبر لبط ال ا  من السىما  المهمىة لتح يى  النجىات ينتىااج أحلىل حى  العديىد مىن     
اال  مثل الدراسىة  يالعمىل  يالعبلقىا  االجتماعيىة  يحىي األسىرة  يالحفىاظ عمى  ئىحة المج

 ا(VanDellen,2008, 4)الفردا ييتتثر لبط ال ا  بعيامل اجتماعية يرخئية يبياية 
حالتىىدريا عمىى   ،التحئىىيميةي  كثيىىر مىىن المت يىىرا  النفسىىية حىىيكمىىا يسىىهم لىىبط الىى ا     

 & ,Job, Bernecker) اء األكىىىىاديميط الىىىى ا  تزيىىىىد مىىىىن األدممارسىىىىة لىىىىب

Friese,2015)، كما يؤثر لبط ال ا  عم  ال درة عم  اتخا  ال رارا 
 Boureau, Sokol-Hessner,& Daw, 2015). ) 

 الحديثىىة ال يىىاس دراسىىا  أن إلىى ( Ferrando & Chico, 2001,997) ييرىىير    
 التحئىىيل قيىىاس عمىى  ركبيىى برىىكل ركىىز  IRT لممفىىردة االسىىتجابة نظريىىة عمىى  المعتمىىدة
 االرخئية سما  قياس عم  نفس  بال در تركز يلم الع مية، يال درا 

 لفحص جىيدة   stringent frameworkيتعد نظرية االستجابة لممفردة إطارا  مترددا     
حعم  الرغم من االستخدام المتزايد لنظرية االستجابة لممفىردة  ،الم اييسي  يت ييم االختبارا 

اتلت أن هنا  اتجاها  قييا  الستخدام النظرية مع م ىاييس  ،ال درا ي  ارا  الع ميةمع االختب
لمرتفعىىىىة طب ىىىىا  لمنمىىىىا ش الرخئىىىىية لتطىىىىيير الم ىىىىاييس باختيىىىىار المفىىىىردا   ا  الجىىىىيدة ا

 ا المستخدمة
Gnambs & Batinic, 2011,53).) 

تحىايل التنبىؤ بدرجىة  يالتىيتتلمن نظرية االستجابة لممفردة عددا  كبيىرا  مىن النمىا ش      
خئىااص ي  ،الفىرد عمى  المفىردة مىن خىبلل مجميعىة مىن المؤرىرا  ترىمل عمى  قىدرة الفىرد

 ( ا  511 ، 6116 ،محمد حبر المفردة الت  يحايل الفرد اإلجابة عميها )
يتعتمد ه   النظرية عم  مجميعة من النما ش الريالية تحدد العبلقة بين اسىتجابا       

يال ىىىدرة الكامنىىىة المحىىىددة  ،يالتىىىي يمكىىىن مبلحظتهىىىا بئىىىيرة مبارىىىرة ،مفىىىردةاألحىىىراد عمىىى  ال
يفتىرض أنهىا تىؤثر حى   ،ا يه   النمىا ش عبىارة عىن دالىة ريالىية تزايديىة الم ياسبياسطة 

 Item Characteristicأداء الفىرد عمى  المفىردة ييطمى  عميهىا الدالىة المميىزة لممفىردة 

Function    السىما   حىياألحىراد الى ين ح  ىيا درجىا  مرتفعىة  حيث أن ه   الدالة تحدد
الت  لها  تيقعىا  احتماليىة عاليىة لئلجابىة مىن األحىراد الى ين ح  ىيا درجىا  منخفلىة عمى  
السىىما ا ياألرىىكال المختمفىىة لبلسىىتجابة عمىى  المفىىردة ت ابمهىىا نمىىا ش ريالىىية مختمفىىة ا 

بمعنىى  أن العبلقىىة التىىي  ،Probabilisticيتعتبىىر هىى   النمىىا ش دياال  ريالىىية احتماليىىة 
تحددها ه   الديال تسىير يحى  نظريىة االحتمىاال  اي ت ىيم نظريىة االسىتجابة لممفىردة عمى  

 مسممتين أساسيتين هما :
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  ،يمكن التنبؤ بتداء الفرد عمى  المفىردة مىن خىبلل مجميعىة مىن العيامىل تسىم  سىما  -أ 
 أي قدرا   ا 

يال ىدرة أي السىمة الكامنىة يراء  ،رد عمى  المفىردةيمكن تمثيل العبلقة بين اسىتجابة الفى -ا
هىى   االسىىتجابة بيانيىىا  باسىىتخدام دالىىة ريالىىية مطىىردة الزيىىادة يطمىى  عميهىىا الدالىىة المميىىزة 

يتكىين  ،لممفردة  تيلت احتمال اإلجابة عم  المفردة عند أ  مستيى من مستييا  ال ىدرة
 Itemميىىىىز لممفىىىىردة هىىىى   العبلقىىىىة  عمىىىى  رىىىىكل منحنىىىى  يطمىىىى  عميىىىى  المنحنىىىى  الم

Characteristic Curve ا 
Hambleton, Swaminathan, & Rogers, 1991 , 7-9 ). ) 

يعتمد عميها  التيأحد نما ش االستجابة لممفردة ي  Rasch modelييعتبر نمي ش راش     
برىىكل كبيىىر حىى  ححىىص الخئىىااص السىىيكيمترية لمم ىىاييس ا حيعتبىىر نمىىي ش راش أبسىىط 

منىىة يأكثرهىىا اسىىتخداما  حىى  بنىىاء االختبىىارا  يالم ىىاييس النفسىىية يالتربييىىة السىىما  الكانمىىا ش 
أن كىل ح ىرة تحمىل رىحنة  هىيي ىيم عميهىا هى ا النمىي ش  التىييالفكىرة األساسىية  ،يتطييرها

انفعالية تساهم مىع الف ىرا  األخىرى حى  الم يىاس حى  تكىيين رىحنة انفعاليىة إجماليىة تعبىر 
 ىدير  لتمى  الف ىرة حسىا عىدد حاىا  التىدريج المسىتخدم حى  عن اتجا  الفرد بمىا يتفى  مىع ت

يي يم النمي ش بت ىدير هى   الرىحنة لكىل ح ىرة حسىا الدالىة الريالىية االحتماليىة  ،الم ياس
 ،ثىىم التح ىى  مىىن رىىريط مبلءمىىة الف ىىرا  لمنمىىي ش )أحمىىد عىىيدة ،التىى  يعتمىىدها النمىىي ش

 ( ا8996،855
متح ى  مىن الخئىااص السىيكيمترية لم ىاييس يسع  البىاحثين السىتخدام نمىي ش راش ل   

( التى  (Chen, Hsiung, Chung, Chen,& Pan, 2013الرخئىية مثىل : دراسىة 
 يدراسىىىىة ،ححئىىىى  الخئىىىىااص السىىىىيكيمترية لمنسىىىىخة الئىىىىينية مىىىىن م يىىىىاس اإلت ىىىىان 

 Lima, Teixeira-Salmela, Magalhaes, & Gomes-Neto, 2008)  التى )
 يدراسىىىىة ،منسىىىىخة البرازيميىىىىة لم يىىىىاس جىىىىيدة الحيىىىىاةححئىىىى  الخئىىىىااص السىىىىيكيمترية ل

 Holmefur, Sundberg, Wettergren, & Langius-Eklof,2015)  التىى )
 ححئ  الخئااص السيكيمترية لم ياس اإلحساس بالتماس  باستخدام نمي ش راش ا

ل ل  تسع  الدراسة الحالية إلى  ححىص الخئىااص السىيكيمترية لم يىاس لىبط الى ا      
 ا الحاليماد عم  نمي ش راش  يهي هدف البحث باالعت
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 : مركمة الدراسة
إال أنى  بىدأ  ،عم  الرغم من االستخدام المتزايد لم اييس الرخئية ح  البحيث النفسية    

االهتمام باستخدام نمي ش راش ح  التح   من الخئااص السيكيمترية له   الم اييس ح  
عتمدين عم  الخئااص السيكيمترية الكبلسىيكية حى  حمعظم الباحثين ي ،يق  متتخر نسبيا  

يتيجىد قمىة حى  الدراسىا  العربيىة التى  اعتمىد  عمى  نمىي ش  ،التح   مىن جىيدة الم يىاس
يبئىىىفة خائىىىة المفىىىاهيم  ،دراسىىىة الخئىىىااص السىىىيكيمترية  لم ىىىاييس الرخئىىىيةراش حىىى  

يالتىى   ،يىىة الحديثىىةييعتبىىر لىىبط الىى ا  مىىن المفىىاهيم النفسىىية االيجاب النفسىىية االيجابيىىة ا
يدراسىىىة  ،( (Mezo, 2005سىىىع  البحىىىيث النفسىىىية  لدراسىىىت  يقياسىىى  مثىىىل : دراسىىىة  

Tangney, Baumiester, & Boone,2004))،  يدراسىىىةNebioglu et 

al.,2012))،  يدراسىىىىةTunze, 2012)يدراسىىىىة  ،(6181 ،( يدراسىىىىة ) يليىىىىد عارىىىىير
Necka, 2015) ئىىااص السىىيكيمترية الكبلسىىيكية ( ا غيىىر أن معظمهىىا اعتمىىد عمىى  الخ

 -حى  حىديد مىا أطمىع عميى  الباحىث -يلكىن تيجىد دراسىة ياحىدة ،ح  ححص جيدة الم يىاس
اتجهىىى  لدراسىىىة الخئىىىااص  التىىىي(  (Hasford, & Bradley, 2011هىىى  دراسىىىة 

( باسىىتخدام (Tangney et al.,2004 السىىيكيمترية لم يىىاس لىىبط الىى ا  الىى ى أعىىد  
يلىيس  ى بنيىة  ،ن البىاحثين اعتبىريا هى ا الم يىاس بنيىة أحاديىةغير أن هى ي ،نمي ش راش

( تيئىىميا إلىى  خمسىىة أبعىىاد للىىبط Tangney et al., 2004غيىىر أن) ،متعىىددة األبعىىاد
   Nonimpulsive action   يالتري  Self-Discipline  ال اتيال ا  ه  االنلباط 
 self مىة أخىبل  العمىل خد حىي الى اتي  يالتنظىيم Healthy Habitsيالعىادا  الئىحية 

regulation in service of a Work Ethic يالمئىىىداقية  Reliability 
Tangney et al, 2004, 283)) ا 

ه  أحد مسىمما   التييه ا اإلجراء كما يرى الباحث الحال  يتعارض مع أحادية البعد      
كىل بعىد عمى  حىد   لى ل  كىان مىن المفتىرض أن يىتم التعامىل مىع ،نظرية االستجابة لممفردة

سىىيف يراعيىى  الباحىىث حىى  الدراسىىة الحاليىىة بفحىىص  يالىى   ،مىىن أبعىىاد م يىىاس لىىبط الىى ا 
الخئااص السيكيمترية لكل بعد عم  حد  من أبعاد م ياس لبط الى ا  باسىتخدام نمىي ش 

 راشا
( عمى  نسىخة (Hasford, & Bradley, 2011يقىد يرجىع  لى  إلى  اعتمىاد البىاحثين   

 ( يليس الم ياس األساس ا(Tangney et al.,2004 أعد   ال  ياس مختئرة من الم 
كما سع  بعض الدراسا  النفسية العربية إل  ححص الخئااص السيكيمترية لم ياس     

 ،(6181 ،لكن باالعتماد عم  الطر  الت ميدية ح ط مثل دراسة )يليد عاريري  ،لبط ال ا 
أعد   ال  السيكيمترية لمم ياس ااص إل  تيسيع ححص الخئ الحاليل ل  يسع  البحث 

( يلكن باالعتماد عم  نمي ش راش بفحص الخئااص السيكيمترية  6181 ،يليد عارير)
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لكل بعد عم  حدة من أبعاد لبط ال ا  يمدى مبلءمة المفردا  ل ياس كل بعد يه  : 
 ،المبادأةي  دافي  المعي  لتح ي  األهممنع السي  التركيزي  اللبط االنفعاليي  التري ي  المثابرة

اعتمد الباحث عم  ه ا الم ياس ألن  يعد حديثا  ح  قياس مفهيم لبط ال ا   بدال  من ي 
 8988االعتماد عم  الم اييس ال ديمة  مثل م ياس لبط ال ا  ) إعداد عبد اليهاا كامل  

 (ا

كمىىا أيئىى  العديىىد مىىن البىىاحثين بتنىى  يجىىا ححىىص الخئىىااص السىىيكيمترية لم ىىاييس    
بئىىفة خائىىة نمىىي ش راش مثىىل: ي  ية باالعتمىىاد عمىى  نظريىىة االسىىتجابة لممفىىردةالرخئىى
 ا (Lima et al.,2008)يدراسة  ،((Chen et al.,2013  دراسة

 : التاليي يمخص الباحث مئادر أحساسة بالمركمة عم  النحي 
اإلرارة إل  أهمية ححص الخئىااص السىيكيمترية لم ىاييس الرخئىية حى  العديىد  -8

اسىتخدم   يالتىي ،األجنبية  باالعتماد عم  نظرية االستجابة لممفىردة من الدراسا 
 التحئيميةاي  عم  نطا  ياسع مع االختبارا  الع مية

تيئيا  بعض الدراسا  الساب ة بفحىص الخئىااص السىيكيمترية باالعتمىاد عمى   -6
 ايعدم االكتفاء بالطر  الت ميديةنظرية االستجابة لممنفردة يباألخص نمي ش راش 

حاجة لميئيل إل  م اييس  ا  جيدة مرتفعىة حى  قيىاس السىمة باالعتمىاد عمى  ال -4
 ححئها باستخدام نظرية االستجابة لممفردة  ا

يجيد دراسا  عربية ححئ  الخئىااص السىيكيمترية لم يىاس لىبط الى ا  يالتى   -1
 ( ا6181 ،اعتمد  عم  الطر  الت ميدية ح ط مثل دراسة ) يليد عارير

تنايل  ححص الخئااص السيكيمترية لم ياس لبط الى ا   تيجد دراسا  قميمة  -5
 ( ا (Hasford, & Bradley, 2011باستخدام نمي ش راش مثل دراسة 

ححئىىىى  الخئىىىىااص  –حىىىى  حىىىىديد عمىىىىم الباحىىىىث  -ال تيجىىىىد دراسىىىىة عربيىىىىة   -6
 السيكيمترية لم ياس لبط ال ا  باالعتماد عم  نمي ش راش ا

 اآلتية : حي األسامة الدراسةييمكن تحديد مركمة 
نمىىي ش بعىىد المثىىابرة كتحىىد أبعىىاد م يىىاس لىىبط الىى ا  لمىىا مىىدى مبلءمىىة مفىىردا   ا8

 ( ؟أحد عاامة نمي ش راش لممفردا  متعددة الت ديرر )م ياس الت دي

نمىىي ش بعىىد التىىري  كتحىىد أبعىىاد م يىىاس لىىبط الىى ا  لمىىا مىىدى مبلءمىىة مفىىردا   ا6
 ( ؟الت دير أحد عاامة نمي ش راش لممفردا  متعددةر )م ياس الت دي

كتحىد أبعىاد م يىاس لىبط الى ا  اللىبط االنفعىالي بعىد مىا مىدى مبلءمىة مفىردا   ا4
 ( ؟أحد عاامة نمي ش راش لممفردا  متعددة الت ديرر )نمي ش م ياس الت ديل
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نمىىي ش كتحىىد أبعىىاد م يىىاس لىىبط الىى ا  لالتركيىىز بعىىد مىىا مىىدى مبلءمىىة مفىىردا   ا1
 ( ؟دا  متعددة الت ديرأحد عاامة نمي ش راش لممفر ر )م ياس الت دي

كتحىىد أبعىىاد منىىع السىىمي  المعيىى  لتح يىى  األهىىداف بعىىد مىىا مىىدى مبلءمىىة مفىىردا   ا5
أحد عاامة نمىي ش راش لممفىردا  متعىددة ر )نمي ش م ياس الت ديم ياس لبط ال ا  ل

 ( ؟الت دير

نمىىي ش كتحىىد أبعىىاد م يىىاس لىىبط الىى ا  ل المبىىادأةبعىىد مىىا مىىدى مبلءمىىة مفىىردا   ا6
 ( ؟أحد عاامة نمي ش راش لممفردا  متعددة الت ديرر )م ياس الت دي

 :أهداف الدراسة
تسىىىع  الدراسىىىة الحاليىىىة لمتح ىىى  مىىىن الخئىىىااص السىىىيكيمترية لم يىىىاس لىىىبط           

(  باالعتمىىاد عمىى  نمىىي ش راش كامتىىداد لهىى   الدراسىىة 6181 ،الىى ا ) إعىىداد يليىىد عارىىير
ن مبلءمىىة المفىىردا  لكىىل بعىىد مىىن أبعىىاد يالتح ىى  مىى ،اعتمىىد  عمىى  الطىىر  الت ميديىىة التىىي

 يتدريجها عم  م ياس ياحد ا ،لبط ال ا 
 :أهمية الدراسة

إن استخدام نمي ش راش ح  تدريج م ياس لبط ال ا  تبعا لت ديرا  المفردا   ا8
حي قياس السمة يتيت إمكانية تطييرها عن طري  ح ف بعض المفردا  غير 

 المبلامة ل ياس السمة ا
الدراسة الحالية عم  مميزا  نمي ش راش بما يفترل  من  قد تؤكد نتااج ا6

ميليعية حي ال ياس قد تتمثل حي دقة أكبر حي التنبؤ بالظاهرة ميليع ال ياس 
 مما يؤيد استخدام  حي مجاال  ال ياس النفسي يالتربي   ييدحع الباحثين 
 المهتمين إل  إجراء المزيد من الدراسا  ح  استخدام نمي ش راش ح  ححص

 الخئااص السيكيمترية لم اييس الرخئيةا
قد تعد ه   الدراسة إلاحة إل  رئيد الدراسا  العربية ال   يحفل بتطبي ا   ا4

  حي حين تندر تم  اال  ال درا  الع مية يالتحئيميةنمي ش راش حي مج
بئفة خائة المفاهيم دراسة اختبارا  الرخئية ي التطبي ا  حي مجاال  

 النفسية االيجابية ا
ستخدام نمي ش راش ييحر متطمبا  الميليعية حي قياس المت يرا  ميلع ا ا1

ال ياس   مما يعني تيحر ررطي الئد  يالثبا   لت ديرا  كل من ئعيبا  
 المفردا  يسما  األحراد أ  تح   ئد  يثبا  ال ياس ا
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يحدة  هييتيت الفرئة لت دير بارامترا  الفرد يالمفردة بيحدة قياس ُمعرحة  ا5
 مما يح   دقة ال ياس يميليعيت االميج   

 :سةمئطمحا  الدرا
  self-controlلبط ال ا  

ُيعرف لبط ال ا  بتنها قدرة الفرد عم  التحكم حي مراعر  يأحكار  يسميك  حي المياقف 
المختمفة  ليبدأ أ  عمل يريد   يمنع عن أ  ريء يعترض تح ي  أهداح  يالتري  حي 

تح   أهداح   ييرمل لبط ال ا  األبعاد  التيألحعال تئرحات  يحفاظ  عم  األعمال يا
التالية )المثابرة  يالتري  أي عدم االندحاع  ياللبط االنفعالي  يالتركيز  يمنع السمي  

 : التالييمكن تعريف تم  األبعاد عم  النحي ي  المعي  لتح ي  األهداف  يالمبادأة(
 ب  ي يم عمل أ  حي  ات  لبط عم  الفرد قدرة هي: Persistence المثابرة -8

 االعمل ه ا يتكممة تحديا  أل  يمياجهت 
  ات  ح  لمتحكم الفرد قدرة إل  ييرير: Deliberation االندحاع عدم أي التري  -6

 اتئرحات  ح  االندحاع يعدم يالتفكير
: ييرير إل  تحكم الفرد حي انفعاالت  يالعمل Emotional controlاللبط االنفعالي -4

   بطها بحيث ال تؤثر سمبا عم  ما ي يم ب اعم  ل

: ييرير إل  قدرة الفرد عم  التحكم حي  ات  لمتركيز حي Concentrationالتركيز  -1
 أ  عمل ي يم ب  يعدم االنر ال عن ما ي يم ب ا

 عم  الفرد قدرة إل  يرير: Preventionمنع السمي  المعي  لتح ي  األهداف  -5
 ا سيئ رئ أى يتر  اإلغراءا  لم ايمة  ات  ح  التحكم

 ال يام يريد عمل أى لبدء  ات  ح  التحكم عم  الفرد قدرة يعن : Initation المبادأة -6
 ( ا845-841، 6181 ،) يليد عارير اب 

 Item response theory (IRT)نظرية االستجابة لممفردة  
تفتىىرض أنىى  يمكىىن  يالتىىمجميعىىة النمىىا ش الريالىىية  هىىينظريىىة االسىىتجابة لممفىىردة      

لىيء  حىيمعىين  تربىي أي  نفسىيالتنبؤ بسمي  األحىراد أي يمكىن تفسىير أدااهىم حى  اختبىار 
 ،رىىحت  عبىىىد المىىىيل )   traitsخائىىية أي خئىىىااص مميىىزة لهىىى ا األداء تسىىىم  سىىما 

 ( ا 88 ،8999
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   Rasch Modelنمي ش راش 
 ،One – Parameter Modelيطم  عم  هى ا النمىي ش ن نمىي ش أحىادى البىارامتر 

ييهتم بتحديد ميقع المفردة االختبارية عم  ميزان ئعيبة جميىع  1يقد اقترح  جيرش راش 
كمىا يهىتم بتىدريج مسىتييا  قىدرة الفىرد باختبىار معىين عمى   ،المفردا  الت  تركل االختبىار

 (ا 6111،694 ،نفس ميزان تعبير المفردا  )ئبلت الدين عبلم
 لساب ة :يالدراسا  ا النظر اإلطار 

 لبط ال ا  :
 تعريف لبط ال ا :

أي كف رديد األحعال  restrainيعرف لبط ال ا  بتن  ال درة عم  كبت 
يالسمي  ( لك  تسمت  ،المراعري  ،مثل ) األحكار dominant responseالمسيطرة 

 ( ا(Job et al.,2015,219لمفرد أن يسم  مسارا  مختمفا  لتح ي  أهداح  
لبط ال ا  بتن  قدرة الفرد عم  كبت اندحاعات  من  (Tost, 2010, 2)ييعرف 

 التيييعرف أيلا  عم  أن  ال درة عم  تجايز أي منع السميكيا   ،أجل تح ي  أهداح 
 (Conklin, 2013,1)ا ييعرح  (Tunze, 2012, 2)تعي  الفرد عن تح ي  أهداح  

 ا ميج  نحي الهدف بتن  ت يير استجابة الفرد لتح ي  أي المحاحظة عم  السمي  ال
    Self-control modelsنما ش لبط ال ا   

سيف يتم استعراض بعض نما ش لبط ال ا  يالتي تيلت كيف يتم لبط ال ا   كما 
 (: 4102 ، كرها )يليد عارير

 Reflective- Impulsive model ofاالندحاعية للبط ال ا   -نمي ش التتمل -0

self-control : 
( يحي  أن Hoffmann, Friese, & Strack, 2009ش )أحترض ه ا النمي 

التتمل ياالندحاع مؤرران للبط ال ا   ييعتبران من ال يى المتعارلة الت  تعمل حي 
المياقف المختمفة يتستمزم لبط ال ا   يأحد ه   ال يى التتمل يهي تيج  الفرد ألن تكين 

دحاعية يتتمثل حي محايلة الفرد استجابات  منط ية يأن يتئرف بتع لا يال ية األخرى االن
التئرف بطري ة بعيدة عن المنط  من أجل تح ي  أقئي قدر من المتعة يت ميل األلما 
يحي ه ا النمي ش يسمت نظام التتمل لمفرد بدرجة أعم  من المرينة يالتحكم حي استجابات  

ا ييجعم  ي يم ييتحكم حي الميارد المتاحةا يحي الم ابل ح ن االندحاع يجعل الفرد متسرع
 بسميكيا  تتعارض مع تح ي  األهداف طييمة األمدا 
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 Effortful control dual-systems modelsنمي ش التحكم الثنااي للبط ال ا  -4
of self-control  

يعتمد ه ا النمي ش أيلا  عم  االندحاع يالتتمل  حاالندحاع يؤد  إل  السمي   
إل  السمي  المتتنيا يه ا النمي ش يرير إل  أن المندحع يالبلإراد ا يالتتمل يؤد  

االندحاع أي التسرع يحدث حي حالتين: هما الحئيل عم  حاحز أي تجنا التهديد  يحي 
ه ا النمي ش ح ن لبط ال ا  يحدث حي المياقف المختمفة لمحئيل عم  مكاحتة معينة أي 

 تجنا تهديد معين ا
   Strength model of self-controlنمي ش قية لبط ال ا  -3

 ,Baumeister, Vohs, & Ticeأحترض ه ا النمي ش بياسطة كل من )

(  ييرب  ه ا النمي ش ممارسة لبط ال ا  بممارسة المجهيد البدنيا ييعتبر ه ا 2007
النمي ش لبط ال ا  ميرد ا محديد ا مثل العلبل  تتعا من المجهيد المتكرر  يك ل  ح ن 

  .الجهد المتكرر  مستيى لبط ال ا  ينخفض بعد
 :لممفردة االستجابة نظرية

 مىىىن Item Response Theory( IRT) لممفىىىردة االسىىىتجابة نظريىىىة ُتعىىىد
 ال يىاس مرىكبل  مىن كثيىر عمى  الت مىا حىي نجح  التي المعائرة السيكيمترية النظريا 

 االسىىتجابة نظريىىة تيئىىم  ح ىىد مياجهتهىىا، عىىن لبلختبىىار الت ميديىىة النظريىىة عجىىز  التىىي
 لمفرد Latent Trait الكامنة السمة أي Ability ال درة مستيى بين العبلقة إل  مفردةلم

 االختبىارا  حىي كمىا ئىحيحة اسىتجابة الفىرد هى ا اسىتجابة ياحتمىال االختبار، ي يسها التي
 االرخئية اختبارا  حي كما لمسمة الميجا االتجا  حي استجابت  أي الع مية،

دة يالنمىا ش الريالىية المرتبطىة بهىا إلى  ت ىدير جميىع يتهدف نظريىة االسىتجابة لممفىر 
بين النمي ش المستخدم يمجميعىة   Fitيكمما كان هنا  مبلءمة ،إحئاءا  المفردة يال درة

حيث يجا يلع كل  ،البيانا  أدى  ل  إل  الحئيل عم  ت ديرا  دقي ة له   اإلحئاءا 
من خبلل عمميا  الت ديىر طالمىا ييجىد ييتم  ل   ،من األحىراد يالمفىردا  عم  م ياس لم درة

عىىىبلقة ت ىىارا ممكنىىة بىىين االحتمىىاال  المتيقعىىة لمممتحنىىين ياالحتمىىاال  الياقعيىىة الفعميىىة 
مع األخ  ح  االعتبار أن ت ىديرا  إحئىاءا   ،ألدااهىم ح  كل مستيى من مستييا  ال ىدرة

مسىىىىتمرة حتىىى  يمكىىىن المفىىىىردة يت ىىىديرا  قىىىىدرة الممتحنىىىين يجىىىا أن تعىىىدل يتراجىىىع بئىىىفة 
الحئىىيل عمىى  أقئىى  اتسىىا  ممكىىن بىىين التنبىىؤا  عمىى  أسىىىاس ت ىىديرا  ال ىىىدرة يمت يىىرا  
المفىردة يبين البيانا  الياقعية الفعمية لبلختبىار ييتم  لى  مىن خىبلل بىىرامج الحاسىا اآللى  

 (85 ،6116 ،السيد محمد أبي هارم) لذلك  المعدة 
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 :يمي بما تتميز لممفردة االستجابة نظرية أن( 16، 8986 عبلم، ئبلت) ييرى
 كبيىرة مجميعىة يجىيد احتىرض إ ا أنى  إلى  ييرىير Items free: المفىردا  من التحرر -أ

 Ability () الفىرد قدرة ت دير ح ن نفسها، السمة ت يس التي االختبارية المفردا  من
 اعمي  تطب  التي المفردا  عينة عن مست بل   يكين

: ييعبر عم  أن  إ ا احترض يجىيد عينىة كبيىرة مىن Sample freeينة التحرر من الع -ا
 ،يبىىارامتر التمييىىز ،األحىىراد، حىى ن الخئىىااص السىىيكيمترية لممفىىردة مثىىل: بىىارامتر الئىىعيبة

يبىىارامتر التخمىىىين تكىىين مسىىىت مة عىىن عينىىىة األحىىراد التىىىي اعتمىىد عميهىىىا حىىي ت ىىىدير هىىى   
 الخئااصا

 قىدرة ت ىدير دقىة مىدى ُيبىين المعيىار ، الخطت مثل إحئااي معامل عم  الحئيل يمكن -ش
 ا آخر إل  حرد من المعامل ه ا يختمف يربما االختبار، مفردا  بياسطة حرد كل

 مىىن كىىبل   تئىىف لم يىىاس، ثابتىىة يحىىدة بيجىىيد لممفىىردة االسىىتجابة نظريىىة تتميىىز كمىىا
 الميجى  حىدةالي  هى   تسىم  ياحىد، تىدرش ميىزان عمى  بيلىعهما الفرد يقدرة المفردة ئعيبة

LOGIT، ئىفر ن طىة ُتعبىر التىي المفىردا  حىي النجىات عم  الفرد قدرة أنها عم  يُتعرف 
 (ا 6184،61 ئّبات، أسماء) ئعيبتها عن التدريج

 االحترالا  األساسية لنما ش االستجابة لممفردة   -
أثنىاء  عممىيإن أى نمي ش ريال  يتلمن مجميعة مىن االحترالىا  تكىين بمثابىة دليىل   

 يمن أهم ه   االحترالا  : ،تطبي  النمي ش عم  بيانا  االختبار
 :  Unidimensionality أحادية البعد  -8
هىى   ي  ،تفتىىرض نظريىىة االسىىتجابة لممفىىردة أن هنىىا  مجميعىىة مىىن السىىما  الكامنىىة   

  ،السما  الكامنة أي ال درا  ه  الت  يراء أداء الفرد عم  مجميعىة مفىردا  االختبىار
ية االسىتجابة لممفىردة أن هنىا  قىدرة كامنىة يحيىدة تيلىت أي تفسىر أداء يتفترض نظر 

 ا(55 - 51 ،8999 ،رحت  عبد الميل  الفرد ح  االختبار )
إلى  عىدد السىما  الكامنىة المسىايلة عىن أداء  dimensionalityيرير مئطمت الُبعىد ي       

يهىىي عبىىارة عىىن تجمىىع مىىن األحىراد حىى  االختبىىارا يالسىىمة مفهىىيم يسىىتخدم ليئىىف سىمي  األحىىراد 
نمىىا  السىىمي  المتىىداخل يالمتىىرابط بئىىيرة متكاممىىة، يهىى ا يعنىى  أن السىىمة ليسىى  ئىىفة منفىىردة، يا 
تعتبر مفهيما  مجردا  غير ممميس، ل ا يعد تحديد يتعريىف السىما  المىراد قياسىها مىن الخطىيا  

هنىىا  سىىمة أي ا يتفتىىرض معظىىم نمىىا ش االسىىتجابة لممفىىردة أن السىىميكياألساسىىية حىى  ال يىىاس 
قدرة ياحدة ح ط كاحية لتفسير يتيلىيت الفىري  بىين أداءا  األحىراد عمى  االختبىار، يتسىم  تمى  

تفتىىرض يجىىيد أكثىىر مىىن قىىدرة ياحىىدة تكمىىن  التىىيالنمىىا ش بالنمىىا ش أحاديىىة البعىىد ا أمىىا النمىىا ش 
 ( ا78 ،6111 ،خمف أداء الفرد تسم  نما ش متعددة األبعاد ) يليد مسعيد
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أن التحميىل العىامم  االستكرىاح  مىن التكنيكىا  المهمىة حى   ) ( Datta, 2005 , 29 يي كر   
 لؤلداة ميلع ال ياس ا أحادية البعدت ييم 

   Local Independence الميلعياالست بلل  -6
يرىىير هىى ا الحتىىراض إلىى  أن ت ىىدير ئىىعيبة المفىىردة يكىىين مسىىت بل  عىىن ئىىعيبة المفىىردا     

 يكين مست بل  عن عينة األحراد ال ين أديا االختبار ا ك ل ي  ،األخرى ح  االختبار
أن هى ا االختبىار يتلىمن اسىتجابة  ) ( Hambleton & Swaminathan, 1985ي يرىير 

يلكى  يتح ى   لى  حى ن أداء  ،يجا أن تكين مست مة است بلال  إحئاايا   ،الفرد لممفردا  المختمفة
با  أي إيجابىىا  عمىى  اسىىتجابت  عمىى  المفىىردا  الفىىرد عمىى  أحىىد مفىىردا  االختبىىار يجىىا أال تىىؤثر سىىم

 ( ا55 - 51 ،8999 ،رحت  عبد الميل األخرى ) ح  
 ،ي قد أظهر  العديد من الدراسا  تفي  نظرية االستجابة لممفردة عم  نظريىة ال يىاس الت ميديىة

 ي ئد ب  : ال  ي  ،التفي  ح  است بللية ال ياس يتمثل ه اي 
التخمىين ( عمى  معىالم المفىردا  ي  التمييىزي  فردة ) معامبل  الئعيبةال يعتمد ت دير معالم الم -أ

 ال عم  قدرة األحراد ال ين يجيبين عميها اي  ،األخرى المكينة لبلختبار
 ،ال يعتمد ت دير قدرة األحراد عم  قدرة أى مجميعة أخرى مىن األحىراد الى ين يىؤدين االختبىار -ا

 ( ا  515 ، 6116 ،د حبر محم)يؤدينها  التيأي عم  معالم المفردا  
أن هنىىا  ارتباطىا  يثي ىىا    ) ( Hambleton & Swaminathan, 1985ييى كر 

، حيث أن  يىؤدى إلى  اسىت بلل اسىتجابا  األحىراد الميلعيبين احتراض أحادية البعد ياالست بلل 
قىة تكمىن يراء العبل التىي هىيعن مفردا  االختبار إحئاايا ، يهى ا يعنى  يجىيد قىدرة ياحىدة ح ىط 

بين مجميعة مفردا  االختبار، يمن ردة ه ا االرتباط بين ه ين االحترالين يرىار إلى  أحىدهما 
 ( ا 6111،88 ،عم  أن  مكاحئ لآلخر ) ح  يليد مسعيد

 Speedinessالتحرر من عامل السرعة    -4 
 التىيأن الفرلىية اللىمنية  ) ( Hambleton & Swaminathan, 1985ي ىر 
تكىين مبلامىة لمنمىي ش  التىيأن االختبىارا   هىينما ش االستجابة لممفردة  يمستخدميتبناها كل 

أن عامل السىرعة ال يمعىا ديرا  حى  اإلجابىة عىن مفىردا   أ ال يتم إعدادها تح  ررط السرعة، 
اإلجابة عم  بعض مفىردا  االختبىار يرجىع أساسىا  إلى   حيأن إخفا  بعض األحراد  أ االختبار، 

إجابىىاتهم، يهىى ا االحتىىراض ال ُيعمىىن عنىى   حىىيإلىى  تىىتثير عامىىل السىىرعة  انخفىىاض قىىدراتهم يلىىيس
كتحد احترالىا  النمىي ش حى  معظىم األحىيال، حيىث إنى  متلىمن حى  االحتىراض الخىاص بتحاديىة 
البعد، ي ل  ألن  إ ا اعتبىر  السىرعة عىامبل  مىؤثرا  حى  أداء األحىراد عمى  االختبىار، حى ن حى  هى   

قل عامبلن  يؤثران ح  األداء هما سرعة األداء باإللىاحة إلى  السىمة الحالة يكين هنا  عم  األ
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الم اسة من خبلل محتىيى االختبىار يهى ا ال يتفى  مىع أحاديىة البعىد التى  تمثىل احترالىا  أساسىيا  
 ( ا81 ،6111 ،لجميع نما ش االستجابة لممفردة ) ح  يليد مسعيد

 Item Characteristic Curve( ICCالمنحن  المميز لممفردة )
 :التالي النحي عم  المفردا  نيع ليء حي لممفردة المميز المنحن  ركل يتحدد

 الىدرجتين عمى  مفرداتهىا ت ىدير ي تئىر التىي االسىتجابة ثناايىة المفردا  حالة حي ( أ)
 مىىن( b) الئىىعيبة بىىارامتر  ا  اختباريىىة لممفىىردة المميىىز المنحنىى  ينىىتج ،(1,0)

( -b) المفىردة يئىعيبة الفىرد قدرة بارامتر حر  بين العبلقة تيلت ريالية دالة
 حىىىي االسىىىتجابة احتمىىىال أي) لممفىىىردة الئىىىحيحة االسىىىتجابة ياحتمىىىال جهىىىة، مىىىن

 (اBaker,2001,7) أخرى جهة من ,b)P( )لمسمة الميجا االتجا 
( 8) رىىكل حىىي كمىىا االسىىتجابة ثناايىىة لممفىىردة المميىىز المنحنىى  تيلىىيت ييمكىىن

 :اآلتي
 
 
 
  
 
 

 
 ثنائية االستجابة لممفردة المميز لمنحن ا(: 6) ركل

 
 

 ثنااية االستجابة  ممفردة( المنحن  المميز ل8)ركل
بمعنى   ،المميز لممفىردة يمثىل دالىة تزايديىة المنحن من الركل الساب  أن  ييتلت

 الئحيحة لممفردةا االستجابةاحتمال  زادئعيبة المفردة  عنأن  كمما زاد  قدرة الفرد 
 يرىمل كىي الثنااي، الت دير ت ديرها يتعدى التي االستجابا  متعددة مفردا ال حالة حي)ا( 

 منحنى ) مفىردة لكىل المميىزة المنحنيىا  مىن مجميعىة تنتج ،(.… ,3 ,2 ,1 ,0) الدرجا 
 دالىىة مىىن( جىىدا   مياحىى  مياحىى ، مىىا، حىىد إلىى  معىىارض، جىىدا ، معىىارض: اسىىتجابة حاىىة لكىىل
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 مىىن معينىىا   بىىديبل   الفىىرد يختىىار أن ياحتمىىال ،() الفىىرد قىىدرة بىىين العبلقىىة تيلىىت ريالىىية
 (اReev,2002) P() االستجابة بداال
 :التالي( 6) ركل حي كما االستجابة متعددة لممفردة المميز المنحن  تيليت ييمكن

 

 
 االستجابة خماسية لمفردة المميزة المنحنيا ( 6) ركل

دد مىن المنحنيىا  يسىاي  عىدد ييتبين مىن الرىكل السىاب  إن كىل مفىردة لهىا عى           
( هىىىي المنحنىىى  الخىىىاص بالبىىىديل معىىىارض جىىىدا ، Aبىىىداال االسىىىتجابة المتاحىىىة، يالمنحنىىى  )

( هىي المنحنى  الخىاص C( هي المنحن  الخاص بالبديل معىارض، يالمنحنى  )Bيالمنحن  )
( هىي Eيالمنحنى  ) ،( هي المنحنى  الخىاص بالبىديل مياحى Dبالبديل إل  حد ما،يالمنحن  )

لمنحن  الخاص بالبديل مياحى  جىدا ا كمىا أن الفىرد مىنخفض السىمة يكىين احتمىال اختيىار  ا
أما الفىىرد مرتفىىع السىىمة يكىىين احتمىىال ،البىىديل نمعىىارض جىىدا ن أكبىىر بكثيىىر مىىن ب يىىة البىىداال

اختيار  البديل نمياح  جدا ن أكبر بكثير من ب ية البىداالاالفرد متيسىط السىمة يكىين احتمىال 
 يل نإل  حد مان أكبر ب ميل من ب ية البداالااختيار  البد

 :نما ش االستجابة لممفردة 
 هىى   النظريىىة العبلقىىة بىىين االسىىتجابة عمىى  المفىىردة حىىيتحىىدد النمىىا ش الريالىىية المسىىتخدمة    
يمكىن أن تفسىر هى   النمىا ش سىمي  الفىرد  ي  ،السمة الكامنة باستخدام مجميعىة مىن البىارامترا ي 

 (  81 ، 6116 ،المفىىردة  ) أمىىين ئىىبرىي  تجمىىع بىىين بىىارامترا  الفىىرد التىىي نتيجىىة إلىى  التركيبىىة
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نمىىىا ش خائىىىة بىىىالمفردا  متعىىىددة ي  ،تيجىىىد العديىىىد مىىىن النمىىىا ش الخائىىىة بىىىالمفردا  الثناايىىىةي 
 ي تئر الباحث عم  النما ش متعددة الت دير المرتبطة بنمي ش راش :سيف ي  ،الت دير

 Polytomous IRT Modelsلت دير نما ش االستجابة لممفردا  متعددة ا
تعتمد نما ش االستجابة لممفردا  الثنااية عم  مفىردا  ثناايىة الدرجىة  مثىل : مفىردا  

غيىر أنى  أمكىن تيسىيع النمىا ش التى  تسىتند إلى  نمىا ش  ،الخطىتي  الئىيااي  ،االختيار مىن متعىدد
أي   ،ييس االتجاهىا االستجابة لممفردة بحيث ترمل مفردا  متعددة االسىتجابا  ) كمىا حى  م ىا

ت ىىدر درجاتهىىا عمىى  ميىىزان ي  ،هىى   المفىىردا  يسىىتجيا عميهىىا الفىىرداسىىتخبارا  الرخئىىية (، ي 
 (ا 71 ،6115متدرش  ى عدد من الن اط أي األقسام المرتبة  ) ئبلت عبلم، 

 ييجىد نىيعين مىن النمىا ش أحىدهما : يطمى  عميى  نمىا ش االسىتجابة لممفىردة غيىر المبارىرةي    

"indirect IRT models"   لىى  ألنهىىا تحتىىاش إلىى  خطىىيتين مىىن العمميىىا  لتحديىىد ي 
: نمىىىي ش  االحتمىىىال الرىىىرطي السىىىتجابة الفىىىرد عمىىى  أحىىىد حاىىىا  المفىىىردة  يمىىىن هىىى   النمىىىا ش

نمىىي ش  ي  ،-النمىىا ش الثناايىىة حىىيالبىىارامتر  الثنىىاايهىىي امتىىداد لنمىىي ش ي  -االسىىتجابة المتدرجىىة 
 direct IRTخىىرى : نمىىا ش االسىىتجابة لممفىىردة المبارىىرة ياأل ،تعىىديل االسىىتجابة المتدرجىىة

models " السىمة الخائىة بى  مىن ي   ل  ألنها تحدد احتمال استجابة الفرد عم  كل حاة ي  ، ن
هىي امتىداد لنمىي ش راش ي  -يمن ه   النما ش  : نمي ش الدرجا  الجزاية   ،خبلل معادلة ياحدة
هىىي أيلىىا  امتىىداد لنمىىي ش راش حىى  النمىىا ش ي  -يرينمىىي ش م يىىاس الت ىىد -ناايىىةحىى  النمىىا ش الث

يسىتخدم عنىدما ال يكىين مىن اللىريرة أن ت سىم حاىىا  ي  نمىي ش االسىتجابة االسىميةي   -الثناايىة
 االستجابة لفاا  مرتبة   

Embretson & Reise, 2000, 95-96 ). ) 
م ارنىة  ،ر مىن حاتىين (لىديها حاىا  متعىددة  ) أكثى ،الجدير بال كر أن المفردا  متعددة الت ديري    

هىى   الفاىا  المرتبىىة تكىىين محاطىىة بحىىديد ي  ،ييجىد لىىديها حاتىىين ح ىىط التىىيمىع المفىىردا  الثناايىىة 
boundaries   أي عتبىىىاthresholds  تفئىىىل هىىى   الفاىىىا  بعلىىىها عىىىن بعىىىض التىىىيي، 

   الفاىا  مطريحىا منهىا ياحىد لعىدد هى مساي يكين عدد ه   الحديد أي العتبا   منط يبركل ي 
: ح  المفردا  الثنااية تتطما حىدا  ياحىدا  ح ىط أي عتبىة ياحىدة حائىمة حيت، عم  سبيل المثالئ

 اا  يكين لها أربعة حديد أي عتبا المفردا   ا  الخمس حا حيبين االستجابتين، أما 
ح نى  يىتم التعامىل معهىا عمى  أنهىا مفىردا  ثناايىة مىع  ،لفهم طبيعة النما ش  متعددة الت ىديري    

بالت سىىيم تسىىم  هىى   العمميىىة ي  ) باعتبىىار أن الحىىد أي العتبىىة بىىين حاتىىين ( د أي العتبىىا الحىىدي 
يهىىى   الثناايىىىا  المتعىىىددة تسىىىتخدم لتحديىىىد احتمىىىاال  الفىىىرد  ،dichotomization الثنىىىااي

يىتم حيهىا تطبيى   ،عم   ل  جميع نما ش المفردة متعىددة الت ىديري  ،لبلستجابة عم  حاا  المفردة
ثم ت ىيم بتحديىد االحتمىال عمى   ،نااية يتحديد احتمال االستجابة عم  كل حد أي عتبةالنما ش الث

 حاة االستجابة من خبلل االحتماال  عم  ه   الحديد ا
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حفى  الحىد األيل ) مىن  ، boundaryه ا يعن  أن  يتم تحديد احتمال االسىتجابة لكىل حىد ي     
اسىىتجابا  األحىىراد عمىى  الفاىىة الثانيىىة لتحديىىد تسىىتخدم ي  ،الثانيىىة (ي  بىىين حاتىى  االسىىتجابة األيلىى 

بالتىال   حى ن ي  ،الفاىة الثالثىة لبلسىتجابة (ي  احتمال االستجابة لمحد الثان  ) ما بىين الفاىة الثانيىة
مىىا بىىين احتمىىاال  االسىىتجابة  combinationاالحتمىىال الفعمىى  عمىى  الفاىىة الثانيىىة يعىىد خميطىىا  

 ا سمبياالستجابة عم  الحد الثان  بركل  احتماال ي  ،عم  الحد األيل بركل ايجابي
 ( Ostini, & Nering  10-8 , 2006 ,)ا

 :التاليعم  النحي  المرتبطة بنمي ش راش ي يعرض الباحث ه   النما ش
 PCM) )The Partial Credit Modelنمي ش الدرجا  الجزاية  

ا  ثناايىة الدرجىة، بحيىث يعد نمىي ش الىدرجا  الجزايىة تيسىيعا  لنمىي ش راش المتعمى  بىالمفرد   
تتطمىا اسىتجابا  حىي أكثىر مىن قسىمين مىرتبينا لى ل  حى ن هى ا النمىي ش  التىييتنايل المفىردا  

قىام بتطىيير  ي  ،إل  عاامىة نمىي ش راش حى  ال يىاس ينتميي  يعد نمي جا  عاما  لبلستجابة لممفردة،
Masters, 1980)  (  التىيفىردا  االختباريىة قىد أعىد  حى  البدايىة لتحميىل المي  حى  اسىتراليا ا 
حيىث يكىين مىن األحلىل تعيىين درجىا   ،مثىل : حىل المسىاال الحسىابية ،تتطما خطيا  متعىددة

كمىىا أن هىى ا  ،عنىىدما تسىىتكمل خطىىيا  متعىىددة حىى  عمميىىة الحىىل  Partial creditجزايىىة 
د تعتمى التىيالرخئية ي  النمي ش يناسا بدرجة كبيرة تحميل االستجابا  عم  م اييس االتجاها 

يختمىىف هىى ا النمىىي ش عىىن نمىىي ش االسىىتجابة المتدرجىىة، حىى  أنىى  يعىىد ي  عمىى  مىىيازين الت ىىدير ا
نظىرا  ألن هى ا النمىي ش يعىد تيسىيعا  لنمىي ش راش ي  نمي جا  مباررا  من نما ش االستجابة لممفردة،

حىى ن لديىى  جميىىع مبلمىىت أي مميىىزا  نمىىي ش راش حيىىث يمكىىن حئىىل بىىارامترا   ،أي تعميمىىا  لىى 
 ،تميىىز نمىىي ش راش )حىى  ئىىبلت عىىىبلم التىىييهىى  الخائىىية  ،ا  عىىن بىىارامترا  األحىىرادالمفىىرد
 ( ا 81 -79 ،6115
يال يتطمىا هىى ا النمىىي ش أن تكىىين جميىىع المفىىردا   لهىىا نفىىس عىىدد الفاىىا ، بمعنىى  أن هىى ا     

 يكين لها عدد منته  من خيارا  االستجابة ا التيالنمي ش يكين متاحا  لجميع المفردا  
 ( Ostini, & Nering  26 , 2006 ,)ا

(ا miااااا، ،4 ،6 ،8( بحيىث تسىايى ) x( تىم ت ىدير درجاتهىا ) iح  ا احترض أن المفىردة )    
  ki = mi + 1 أى أن عدد أقسام االستجابا   
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لنمىي ش   Response category curvesييمكىن ئىياغة معادلىة منحنيىا  حاىا  االسىتجابة 
 :لتاليكاالدرجا  الجزاية 

 
المتعم ىىة  item step difficulty ئىىعيبة خطىية المفىردة ( ijييطمى  عمى  الرمىىز     

زاد  ئىىعيبة خطىية معينىىة التىى   ،حكممىا زاد  قيمىىة ئىىعيبة خطىية المفىىردة ،( j)   بدرجىة الفاىىة
 تتطمبها االستجابة عم  المفردة ا

 التىىي طىىة عمىى  ميىىزان السىىمة الكامنىىة بتنهىىا الن مبارىىرا   تفسىىيرا  ijييمكىىن أيلىىا تفسىىير )   
لىىىىى ل  يرىىىىىار أحيانىىىىىا  إلىىىىى  البىىىىىارامترا   ،يت ىىىىىاطع حيهىىىىىا منحنيىىىىىي اسىىىىىتجابة لفاتىىىىىين متتىىىىىاليين

(ij  ببىىارامترا  ت ىىاطع الفاىىاcategory intersections،   ألن  جميىىع المفىىردا   ينظىىرا
 ظهر ح  ه ا النمي ش اح ن بارامتر التمييز ال ي ،يح  ه ا النمي ش تكين متسايية ح  تميزها

يتلىت أن احتمىال االسىتجابة  ،من خبلل معادلة منحنيىا  حاىا  االسىتجابة لمىدرجا  الجزايىةي   
( يكىين دالىة لمفىر  بىين مسىتيى miتتطمىا خطىيا  عىددها ) التىي( من المفىردة  (xعم  الفاة 

عتبارهىىا ئىىعيبا  يمكىىن ا Iأن البىارامترا   ) أ  ،بىارامتر ت ىىاطع الفاىىا ي  ،السىمة لىىدى الفىىرد
( لممفىردة miتيجىد ئىعيبا  خطىيا  عىددها )ي  الخطيا  المتعم ة باالنت ال مىن حاىة إلى  أخىرى،

 ( من حاا  االستجابة اmi + 1ترمل عم  ) التي
يلتيليت  ل  يفترض أن لدينا مفردة من مفردا  استبيان اتجا  ترىمل عمى  أربىع أقسىام مرتبىة 

 : التاليكما بالركل 
   

 (88 ،6115 ،( الفاا  األربعة لمفردة استبيان اتجا  ) ئبلت عبلم  4ركل ) 
يجيىا عمى  الفاىة األعمى   لكي( أن الفرد ينب ي أن ُيكمل ثبلث خطيا  4ييتلت من ركل )    
 ال أياحىى  ن ) الخطىىية األيلىى  (ي  ،أن يختىىار بىىين ن ال أياحىى  عمىى  اإلطىىبل  ينب ىىيأنىى   أ  ،( 4) 
 أياحىىىىىىىى  جىىىىىىىىدا  ن ي  ،بىىىىىىىىين ن أياحىىىىىىىى ي  ،أياحىىىىىىىى  ن ) الخطىىىىىىىىية الثانيىىىىىىىىة (ي  ،احىىىىىىىى بىىىىىىىىين ن ال أي ي

يربمىا  ،الئىعيبة النسىبية لكىل مىن هى   الخطىيا  Iتمثىل البىارامترا  )ي  ) الخطية الثالثىة ( ا
أي أكثىر ئىعيبة نسىبيا   ،تكين بعض الخطيا  داخل كل مفردة ) ت اطعىا  الفاىا  ( أقىل سىهيلة

 3 2 1 ئفر

 أياح  جدا   أياح  ال أياح  اإلطبل  ال أياح  عم 
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تبىىين الميقىىع عمىى  متئىىل السىىمة الكامنىىة  Iا أن البىىارامترا  )كمىى ،مىىن غيرهىىا مىىن الخطىىيا 
تبىين الميقىع عمى  ميىزان السىمة الكامنىة  بالتىاليي  ،ي  منحنيىا  االسىتجابة لمفاىا تت اطع ح التي
ال سىم السىاب   حىيمىن احتمالهىا  أحىد هى   الفاىا  أكبىر حىييكين عند  احتمال االستجابة  ال  
 ال 
 ،منحنيا  االستجابة لمفاا  لمفردة ترىتمل عمى  ثىبلث حاىا  التاليل يييلت الرك             

 ( i1 = -0.29 and i2 = 0.95:)  كالتالي Iباحتراض أن بارامترا  )

 

 ( منحنيا  االستجابة لمفردة ترتمل عم  خطيتين 1ركل )  
Embretson & Reise, 2000, 107 ) ) 

تمثبلن ميقع ن ط ت اطع منحنيىا  االسىتجابة ij ) ( أن قيمت  بارمترا 1يتلت من ركل )  
 ن ط ان بلبها ا أ  ،لفاا  المفردة عم  متئل السمة الكامنة

مىىن حيىىىث إن  ،ييتميىىز هىى ا النمىىي ش بىىنفس مميىىزا  نمىىي ش راش لممفىىردا  ثناايىىة الدرجىىة   
 ،دى الفىىردلت ىىدير مسىىتيى السىىمة لىى  sufficient statistic الدرجىىة الخىىام تعىىد إحئىىاء  كاحيىىا  

 التىىيحجميىىع األحىىراد الىى ين يحئىىمين عمىى  نفىىس الىىدرجا  الخىىام حىى  مجميعىىة مىىن المفىىردا  
 ،يطاب هىىىا النمىىىي ش يكىىىين لهىىىم نفىىىس الميقىىىع عمىىى  متئىىىل السىىىمة الكامنىىىة  ) ئىىىبلت عىىىبلم

 ( ا84 -6115،86

 السمة

جابة
 اإل

مال
احت

 



 م 6186الجزء الرابع( أبريل لسنة  868مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 - 169 - 

   RSM Rating Scale Model) نمي ش م ياس الت دير)
المفىردا  لهىا نفىس  أ يستخدم نمي ش م ياس الت دير مع االسىتبيانا   ا  الفاىا  الياحىدة )   

: بىارامتر ميقىع المفىردة يتم تيئيف المفردا  مىن خىبلل يح  ه ا النمي ش  ،العدد من الفاا  ( 
location parameter (i )، يرىىير إلىى  ئىىعيبة  يالىى   ،ي لىى  لكىىل مفىىردة عمىى  حىىدة

بحيث تكين هى   البىارامترا  متسىايية عبىر  ijيعة بارامترا  ت اطع الفاا ) يمجم  ،المفردة
ييفترض نمىي ش م يىاس الت ىدير  ، ( i)يكين ميقع المفردة ي در من خبلل  بالتاليي  ،المفردا 

أن الدرجىىة الخىىام ي  ،عبىىر المفىىردا  كمىىا حىى  نمىىي ش الىىدرجا  الجزايىىة متسىىاي أن التمييىىز يكىىين 
 لت دير مستيى السمة لدى الفرد ا  ياتعد إحئاء  كاح

نمىي ش الىدرجا  الجزايىة  حفىي ،ييختمف نمي ش م ياس الت دير عن نمي ش الدرجا  الجزايىة    
عمى  الن ىيض مىن  لى  ي   ،ال يفترض اختبلف  بارامترا  الت اطعا  عبر الفاا  داخىل كىل مفىردة

 تسايية عبر المفردا  ايفترض نمي ش م ياس الت دير أن بارامترا  الت اطعا  تكين م
 يح  نمي ش م ياس الت دير  حى ن ئىعيبة الخطىيا  ) الت اطعىا  ( قىد حممى  إلى  مكىينين سىميا 

((i ) ،  (  (: بحيث أن )ij = (i + j)  ). 
Embretson & Reise, 2000, 115-116 ). . ) 

   الجزاية ا يب ل  يعتبر نمي ش م ياس الت دير حالة خائة من نمي ش الدرجا    
 ( Ostini, & Nering  34 , 2006 ,)ا

ح ىد  ،يقد تعىدد  الدراسىا  التى  اسىتخدم  نمىي ش راش مىع م ىاييس الرخئىية          
إلىى  ححىىص الخئىىااص السىىيكيمترية لمنسىىخة  (Lima et al.,2008)هىىدح  دراسىىة 

 ،حىىىرد( 091البرازيميىىىة لم يىىىاس جىىىيدة الحيىىىاة باسىىىتخدام نمىىىي ش راش عمىىى  عينىىىة بم ىىى  )
 ،تيئم  نتااج الدراسة إلى  ارتفىاع معامىل ثبىا  المفىردا  ياألحىراد باسىتخدام نمىي ش راشي 

 كما أظهر  نتااج تحميل نمي ش راش عن يجيد أربع مفردا  لم تتبلءم مع  ا
( إلىىى  ححىىىص الخئىىىااص (Hasford, & Bradley,2011يسىىىع  دراسىىىة          

( طالىىا 818ي ش راش عمىى  عينىىة بم ىى  )السىىيكيمترية لم يىىاس لىىبط الىى ا  باسىىتخدام نمىى
( مفىردة الم يىاس 61ممن يدرسين م رر التسيي  باستخدام نسخة مختئرة تتكىين مىن ) 

تيئىم  نتىااج الدراسىة إلى  أن الم يىاس يتمتىع ي  ،((Tangney et al.,2004أعىد   ال  
 ،مثىاليالأن مؤررا  المبلامة لجميع المفردا  كان  حى  المىدى ي  ،بدرجة عالية من الثبا 

تعامميا مع مفردا  لبط الى ا  ي  غير أن ها ين الباحثين اعتمديا أن الم ياس بنية أحادية
 جميعها بتنها ت يس عامل ياحد ح ط ا

ححئىى  الخئىىااص السىىيكيمترية  التىىي( (Chen et al.,2013هىىدح  دراسىىة ي           
نمىىي ش راش   ي  يىىدىلمنسىىخة الئىىينية مىىن م يىىاس اإلت ىىان باسىىتخدام التحميىىل العىىامم  التيك
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 ( مرلىى  يعىىانيم مىىن الىىطراا االكتاىىاا 647( ترىىتمل عمىى  ) 6119عمىى  عينىىة بم ىى  ) 
( ممىىن يعىىانين مىىن ن ىىص 8686( ممىىن يعىىانين مىىن االنفئىىال حىى  الرخئىىية، ي)861)ي

يتىىم التح ىى  مىىن ئىىد  البنيىىة لمم يىىاس باسىىتخدام التحميىىل  ،المناعىىة المكتسىىبة )اإليىىدز(
 ،نتااجىى  أن الم يىىاس يتمتىىع بدرجىىة عاليىىة مىىن ئىىد  البنيىىة أظهىىر ي  العىىامم  التيكيىىدى

أن جميىع ي  أظهر  نتااج تحميل نمىي ش راش أن الم يىاس يتمتىع بدرجىة عاليىة مىن الثبىا ي 
 المفردا   ا  مبلامة جيدة مع نمي ش راش ا  

( إلىى  ححىىص الخئىىااص (Panayides, & Walker,2013يهىىدح  دراسىىة          
  الم ىىة األجنبيىىة لطىىبلا المرحمىىة الثانييىىة باسىىتخدام نمىىي ش راش السىىيكيمترية لم يىىاس قمىى

تيئىىم  نتىىااج الدراسىىة إلىى  أن الم يىىاس يتمتىىع بدرجىىة ي  ،( طالىىا411عمىى  عينىىة بم ىى  )
 غير أن  تيجد بعض المفردا  غير المبلامة مع نمي ش راش ا ،عالية من الثبا 

-Inchausti,  Mole, Fonseca-Pedrero, & Ortuñoيسىىع  دراسىىة        

Sierra ,2015) إل  بحث الخئااص السيكيمترية لمنسخة األسبانية لم اامىة المختئىرة )
باسىىتخدام نمىىي ش راش عمىى  عينىىة  NEO-FFI-Rلمعيامىىل الخمسىىة لمرخئىىية المىىن ت 

 ،أنثىى  ( ممىىن يعىىانين مىىن الىىطراا ال مىى  679 ، كىىر 851أسىىبان  بىىال  )  144بم ىى  
كمىىا تيجىىد  ،ا  مفىىردا  العيامىىل الخمسىىة عىىن المتيقىىعأظهىىر  نتىىااج الدراسىىة انخفىىاض ثبىىي 

 بئفة خائة ح  بعد الم بيلية اي  بعض المفردا  غير المبلامة مع نمي ش راش
( إلىىى  ححىىىص الخئىىىااص (Blackman, & Giles, 2015يهىىىدح  دراسىىىة        

لؤلدلىة المعتمىدة عمى  الممارسىا  عمى  عينىة مىن طىىبلا  الى اتيالسىيكيمترية ألداة الت ريىر 
تيئىم  نتىااج ي  ،( طالىا148السنة األخيىرة لمدراسىة بجنىيا اسىتراليا بم ى  ) حيالتمريض 

لكىىن تيجىىد بعىىض المفىىردا  غيىىر ي  ،الدراسىىة أن الم يىىاس يتمتىىع بدرجىىة عاليىىة مىىن الثبىىا 
 المبلامة مع نمي ش راش ا

بحىىث الخئىىااص السىىيكيمترية  إ ( (Holmefur et al., 2015يسىع  دراسىىة        
 ،( رارىىىد664حسىىىاس بالتماسىىى  باسىىىتخدام نمىىىي ش راش عمىىى  عينىىىة بم ىىى  )لم يىىىاس اإل

كمىا تميىز الم يىاس  ،( مفىردة مىع نمىي ش راش84( مفىردة مىن )86يأظهر  نتااج مبلامة )
 درجة عالية من الثبا  ا

بعد استعراض الدراسا  الساب ة يتلت أهميىة اسىتخدام نمىي ش راش مىع م ىاييس          
حىىى ف ي  ،تحديىىىد الخئىىىااص السىىىيكيمترية لممفىىىردا  حىىىيميىىىة لمىىىا لىىى  مىىىن أه ،الرخئىىىية

حى  حىديد عمىم  -كما أن ال تيجد غير دراسة ياحىدة ،المفردا  غير المبلءمة ل ياس السمة
اس لىىبط الىى ا  باسىىتخدام نمىىي ش سىىع  لفحىىص الخئىىااص السىىيكيمترية لم يىى -الباحىىث
 اراش
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مترية لم ياس لبط ال ا  السيكي  ل ا تسع  الدراسة الحالية إل  ححص الخئااص        
اعتمد  عمى  ححىص الخئىااص  التي( كامتداد لدراست  6181 ،إعداد يليد حسن عارير)

 السيكيمترية لم ياس لبط ال ا  بالطر  الكبلسيكية ا
 الطري ة ياإلجراءا  

 عينة الدراسة:
ة التربية اختار الباحث عينة الدراسة الحالية من الطبلا الم يدين بالفرقة الثانية بكمي    

يل ة عربية حي  ،يل ة ألمانية ،يبييليجي ،جامعة عين رمس تخئئا  : عمم نفس
 :يميييرجع اختيار المفحيئين عم  ه ا النحي إلي ما  ،6186 – 6185العام الدراسي 

 إن طبيعة مفردا  الم ياس تناسا طبلا المرحمة الجامعية ا -8

ا  ب درتهم عم  التعبير عن األحراد حي ه   المرحمة العمرية يكينين أكثر يعي -6
 تئرحاتهم اي  رخئياتهم

 عمر بمتيسط  ،إناث ( 668 ، كير 69طالبا  )  697عدد المفحيئين  بم  إجماليي      
 ا 1995سنة يانحراف معيارى قدر   61965قدر  
 ( يبين تيزيع أحراد ه   العينة : 8يالجديل )    

 ( تيزيع عينة الدراسة 8جديل ) 
 النيع              

 المجميع إناث  كير الرعبة

 91 96 12 عمم نفس

 66 74 21 بييليجي

 11 33 22 ل ة ألمانية

 818 46 11 ل ة عربية

 697 668 69 المجميع
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 :أداة الدراسة
 ( 6181 ،م ياس لبط ال ا  ) إعداد يليد عارير -8

( 32)(  ب عداد م ياس لبط ال ا   ييتكين من 4102 ،قام ) يليد عارير  
 :هيمفردة ت يس ستة أبعاد 

 ب  ي يم عمل أ  حي  ات  لبط عم  الفرد قدرة هي: Persistence المثابرة بعد-8
 ( مفردا ا6يتم قياس  بياسطة ) ي  العمل، ه ا يتكممة تحديا  أل  يمياجهت 

  ات  ح  لمتحكم الفرد قدرة إل  ييرير: Deliberation االندحاع عدم أي التري  بعد-6
 ( مفردا ا9يتم قياس  بياسطة ) ي  تئرحات ، ح  االندحاع يعدم كيريالتف

: ييرير إل  تحكم الفرد حي انفعاالت  يالعمل Emotional controlاللبط االنفعالي -4
 ( مفردا ا5يتم قياس  بياسطة ) ي  ،عم  لبطها بحيث ال تؤثر سمبا عم  ما ي يم ب 

ة الفرد عم  التحكم حي  ات  لمتركيز : ييرير إل  قدر Concentrationبعد التركيز -1
( 1يتم قياس  بياسطة ) ي  ،حي أ  عمل ي يم ب  يعدم االنر ال عن ما ي يم ب 

 مفردا ا
 عم  الفرد قدرة إل  يرير: Preventionبعد منع السمي  المعي  لتح ي  األهداف -5

( 5 يتم قياس  بياسطة )ي  ،سيئ رئ أى يتر  اإلغراءا  لم ايمة  ات  ح  التحكم
  مفردا ا

 يريد عمل أ  لبدء  ات  ح  التحكم عم  الفرد قدرة يعن : Initiation المبادأة بعد -1
 ( مفردا ا5يتم قياس  بياسطة ) ي  ،ب  ال يام

 من اإلجابة باختيار ي ل   ليكر  طري ة باستخدام عن مفردا  االختبار اإلجابة يتتم   
 معارض_  معارض_  متتكد غير_  اح مي _ بردة مياح ) هي متدرجة بداال خمسة بين
 لمعبارا  بالنسبة ي ل ( 0  4  3  2  5) التالي النحي عم  البداال ه   يدرجا ( بردة

  االسالبة لمعبارا  بالنسبة الدرجا  ه   يتعكس الميجبة
يقىام معىد الم يىىاس بحسىاا الخئىىااص السىيكيمترية لم يىىاس لىبط الىى ا  مىن ئىىد      

التحميىىل العىىامم  ي  ،التح ىى  مىىن ئىىد  الم يىىاس : ئىىد  المحكمىىين ح ىىد اسىىتخدم حىى  ،يثبىا 
اسىىتخدم حىى  ت ىىدير ثبىىا  الم يىىاس معامىىل ألفىىا ي  ،يالتحميىىل العىىامم  التيكيىىدى ،االستكرىىاح 
 ،19797يبعىىد التىىريى    ،19784بم ىى  قىىيم معىىامبل  الثبىىا  ) بعىىد المثىىابرة   ي  كرينبىىا 

يبعد منىع السىمي  المعيى  لتح يى   ،1964 يبعد التركيز ،19716   االنفعالييبعد اللبط 
كمىا بمى  معامىل ثبىا  ألفىا لمم يىاس ككىل    ،( 1965يبعىد المبىادأة    ،19669األهداف  

 كما تم حساا االتسا  الداخم  لمفردا  الم ياس ا ،19879
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 :إجراءا  الدراسة
التربية ( طالبا  من طبلا الفرقة الثانية بكمية 697ُطب  م ياس لبط ال ا  عمي )  -8

 جامعة عين رمس ا
 ا Spss19تفريع استجابا  الطبلا يتئحيحها باستخدام برنامج  -6
 التح   من أحادية البعد عم  كل عامل من أبعاد لبط ال ا ا -4

ي لىى   ،يعىىد احتىىراض أحاديىىة البعىىد مىىن االحترالىىا  المهمىىة لنظريىىة االسىىتجابة لممفىىردة     
 األبعاد السىتة ) كىل بعىد عمى  حىدة(تكراح  لمفردا  عن طري  إجراء التحميل العاممي االس

باسىتخدام برنىامج   Principal Components Analysisبطري ة المكينىا  األساسىية 
Spss19،  

يكىى ل  حسىىاا قىىيم  ،يالنسىىبة بينهمىىا ،يالثىىانييتىىم حسىىاا  ال يمىىة المميىىزة لمعامىىل األيل 
 Residualالبياق  

يتىم رئىد  ،م  عامل ياحد حفظ من خبلل تربع مفردا  كل بعد ع  (1)
 بالجديل التالي: لؤلبعاد الستةنتااج التحميل العاممي 

 مجميع قيم البياق ي  النسبة بينهماي  الثان ي  ( الج ير الكامنة لمعامل األيل 6جديل ) 
لكل بعد من  باستخدام التحميل العامم  االستكراح  عينة الدراسةلدى  انحراحها المعيارىي 

 ا أبعاد لبط ال 

 البعد
الج ر 
 الكامن

 األيل لمبعد 
الج ر الكامن 

 الثاني لمبعد
النسبة بين 

األيل  البعد
 يالثاني

متيسط 
قيم 
 البياقي

االنحراف 
ل يم  المعيار 
 البياقي

 1.19 1916 4968 1998 6996 المثابرة

 1.18 1911 4959 1999 4955 التري 

اللبط 
 1.17 1914 6971 1988 6948 االنفعالي

 1.18 1911 6968 1981 8986 كيزالتر 

منع السمي  
المعي  
لتح ي  
 األهداف

8999 1987 6969 1915 1.17 

 1916 1911 6918 1988 6986 المبادأة
                                                           

ياالرتباطىىىا  بىىىين  ،ن االرتباطىىىا  المتيقعىىىة بىىىين المفىىىردا ) الفىىىري  بىىىي Residualي ئىىىد ب ىىىيم البىىىياق   -8
 المفردا  باستخدام الدرجا  الخام ( ا
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 لكل بعد من أبعاد لبط ال ا  :  Scree Plotييلت مخطط االنترار التاليي الركل 
 

  
 التري  المثابرة

  
 التركيز اللبط االنفعالي
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 المبادأة منع السمي  المعي  لتح ي  األهداف

  
 ( مخططا  االنترار ألبعاد م ياس لبط ال ا 5ركل )

 
( أن كل  بعد من أبعاد لبط ال ا  تتربع عم  5يركل ) ( 6يتلت من جديل )          

 حى  الثىانيالعامل ي  ،أن النسبة بين قيمت  الج ر الكامن لمعامل األيلكما  ،عامل ياحد ح ط
كمىىا أن  متيسىىط قىىيم مجمىىيع البىىياق   ،(  6أكثىىر مىىن)  كىىل بعىىد مىىن أبعىىاد لىىبط الىى ا 

أبعىاد ا ممىا يؤكىد أحاديىة البعىد عمى  جميىع  األبعادعم  جميع  ،( 198منخفلة ) أقل من 
 لبط ال ا  ا

تعيىىىين األحىىىراد غيىىىر المبلامىىىين حىىىي اسىىىتجاباتهم يح ىىىا لمحكىىىا  المبلءمىىىة الت اربيىىىة  -1
 (6±يالتباعدية )

 (ا695±تعيين المفردا  غير المبلامة يح ا لمحكا  المبلءمة الت اربية يالتباعدية ) -5
التحميل النهااي بعد ح ف األحراد يالمفردا  غير المبلامة ييرمل حساا ثبا  كل مىن  -6

 المفردا  اي  األحراد
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 نتااج أسامة الدراسة:
أحىىد  -Rating Scale Model (RSM)اسىىتخدم الباحىىث نمىىي ش م يىىاس الت ىىدير    

السىىتة لم يىىاس لىىبط الىى ا  عمىى  األبعىىاد  -عاامىىة نمىىي ش راش لممفىىردا  متعىىددة الت ىىدير
مىن خىبلل إتبىاع عىدد  WINSTEPS 3.67باسىتخدام برنىامج  ،لئلجابة عم  أسىامة الدراسىة

 من  التحميبل  المتتالية يتم تنفي ها عم  كل بعد ا
بعىد المثىابرة كتحىد مىا مىدى مبلءمىة مفىردا  ن ص عمى  يىن الى  نتااج السؤال األيل 

أحد عاامة نمي ش راش لممفردا  متعىددة ر )نمي ش م ياس الت ديأبعاد م ياس لبط ال ا  ل
 ( ؟نالت دير

 الخطية األيل : تحديد األحراد غير المبلامين : -

  المبلءمىىة أجىىر  التحميىىل األيل لمتعىىرف األحىىراد غيىىر المبلامىىين حىىي اسىىتجاباتهم يح ىىا لمحكىىا
، حيث يىتم تحديىد األحىراد غيىر المبلامىين التىي تجىايز  قىيم Outfitيالتباعدية Infit  الت اربية 

كمىا يىتم تحديىد األحىراد غيىر المبلامىين حىي لىيء  ،(6إحئاءا  المبلءمة الخائة بهم ال يمة)+
 ا(6-قيم إحئاءا  المبلءمة التي ت ل عن )
(، 6رد ا تجايزا محكا  المبلءمىة الخائىة بهىم )( ح68يأسفر التحميل األيل عن تحديد )

( طالب ىىىاا 697%( مىىن عىىدد أحىىىراد عينىىة التىىدريج )9يبىى ل  لىىم تتجىىىايز نسىىبة هىىؤالء الطىىىبلا )
 يبالتالي سيتم استبعادهم من التحميل الثانيا

 الخطية الثانية: تحديد المفردا  غير المبلامة: -

ألحىىراد غيىىر المبلامىىين حىىي اسىىتجاباتهم ي لىى  بهىىدف تىىم إجىىراء التحميىىل الثىىاني بعىىد حىى ف ا
المبلءمىىة الت اربيىىة تجىىايز  محكىىا   التىىيتحديىىد المفىىردا  غيىىر المبلءمىىة حىىي عمميىىة التىىدريج 

(، حيث تم تحديد المفردا  التي تزيد قيم إحئاءا  المبلءمىة الخائىة 5ا4يالتباعدية )
 يلت  ل  :ي التالييالجديل  ،(5ا4بها عن ال يمة )+
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( ت ديرا  ئعيبا  مفردا  بعد المثابرة يأخطااها المعيارية يمحكا  المبلءمة 3جديل )
 رم ياس الت ديالت اربية يالتباعدية يح  نمي ش 

 المفردة م

 
 بارمتر الئعيبة
Estimate 

 

 الخطت
 المعيار 

 
S.E. 

INfit OUTfit  

0 
عنىىىدما التحىىى  بىىىديرة تدريبيىىىة )مثىىىل 

  أي التنميىىة البرىىرية أي ديرا  الم ىىا
 ( ال أتمها أي ال أكممهاااآلليالحاسا 

-0.23 0.07 4.91 4.59 

أي األرىىياء المطميبىىة  بياجبىىاتيأقىىيم  4
 0.81 0.52 0.07 0.78 من  ح  المحظا  األخيرةا

اآلخىىرين باالنلىىباط يال ىىدرة  يئىىفني 3
 0.21 1.01 0.08 0.53- عم  ال يام بما أكمف ب  من أعمالا

 2.16- 3.24- 0.07 0.23 تجنا األعمال أي المهام الئعبةأ 2

5 
رىئ أقىيم بى  )مهمىة  أ عندما يتع د 

أي عمل أي م اكرة ميلىيع( اتركى  أي 
 اتخم  عن ا

-0.08 0.07 -1.55 -1.69 

1 
ال أميىىىل إلىىى  المهىىىام الئىىىعبة ألنهىىىا 

أبىىى ل جهىىىدا ياسىىىت ل أقئىىى   تجعمنىىىي
 مدى ل درات ا

-0.17 0.07 -3.04 -1.95 

المبلءمة الت اربيىة تجايز  محكا  ( أن  تيجد ثبلث مفردا  4يتلت من الجديل )         
عنىىدما التحىى  بىىديرة تدريبيىىة )مثىىل ديرا  الم ىىا  أي التنميىىة يهىى : ن  (5ا4يالتباعديىىة )

أتجنىىا األعمىىال أي المهىىام المفىىردة ن ي  ن( ال أتمهىىا أي ال أكممهىىااآللىىيالبرىىرية أي الحاسىىا 
أبى ل جهىدا ياسىت ل أقئى   تجعمنىيال أميل إلى  المهىام الئىعبة ألنهىا يالمفردة ن  ،نلئعبةا

 ن ل ل  يجا ح ف تم  المفردا  اال دراتيمدى 
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بعىىد حىى ف ثبىىا  المفىىردا  ي  الخطىىية الثالثىىة: ت ىىدير قىىيم كىىل مىىن ثبىىا  األحىىراد -
 : مةءاألحراد يالمفردا  غير المبل

المفىردا  غيىر المبلءمىة بهىدف تحديىد قيمىة كىل مىن ي  ف األحىرادتم إجراء التحميل الثالث بعد حى 
( 1997يبمىى  ثبىىا  المفىىردا  ) ،(1977) قىىد بمىى  ثبىىا  األحىىراد ي  ،ثبىىا  األحىىراد يثبىىا  المفىىردا 

 يه  قيم مرتفعةا
بعىد التىريى كتحىد مىا مىدى مبلءمىة مفىردا  ن الى ى يىنص عمى   الثانينتااج السؤال 

أحد عاامة نمي ش راش لممفردا  متعىددة ر )م ياس الت دي نمي شأبعاد م ياس لبط ال ا  ل
 ( ؟نالت دير

 الخطية األيل : تحديد األحراد غير المبلامين : -

أجىىر  التحميىىل األيل لمتعىىرف األحىىراد غيىىر المبلامىىين حىىي اسىىتجاباتهم يح ىىا لمحكىىا  المبلءمىىة   
المبلامىين التىي تجىايز  قىيم ، حيث يىتم تحديىد األحىراد غيىر Outfitيالتباعدية Infit  الت اربية 

كمىا يىتم تحديىد األحىراد غيىر المبلامىين حىي لىيء  ،(6إحئاءا  المبلءمة الخائة بهم ال يمة)+
 ا(6-قيم إحئاءا  المبلءمة التي ت ل عن )
(، 6( حرد ا تجايزا محكا  المبلءمىة الخائىة بهىم )66يأسفر التحميل األيل عن تحديد )

( طالب ىىىاا 697%( مىىن عىىدد أحىىىراد عينىىة التىىدريج )8سىىبة هىىؤالء الطىىىبلا )يبىى ل  لىىم تتجىىىايز ن
 يبالتالي سيتم استبعادهم من التحميل الثانيا

 الخطية الثانية: تحديد المفردا  غير المبلامة: -

تىىم إجىىراء التحميىىل الثىىاني بعىىد حىى ف األحىىراد غيىىر المبلامىىين حىىي اسىىتجاباتهم ي لىى  بهىىدف 
المبلءمىىة الت اربيىىة تجىىايز  محكىىا   التىىيحىىي عمميىىة التىىدريج تحديىىد المفىىردا  غيىىر المبلءمىىة 

(، حيث تم تحديد المفردا  التي تزيد قيم إحئاءا  المبلءمىة الخائىة 5ا4يالتباعدية )
 يالجديل التال  ييلت  ل  : ،(5ا4بها عن ال يمة )+
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رية يمحكا  المبلءمة ( ت ديرا  ئعيبا  مفردا  بعد التريى يأخطااها المعيا2جديل )
 رم ياس الت ديالت اربية يالتباعدية يح  نمي ش 

 المفردة م
بارمتر 
 الئعيبة

Estimate 

الخطت 
 المعيار 
S.E. 

INfit OUTfit  

7 
عنىىدما أبىىدأ التحىىدث مىىع أحىىد أجىىد 
ئعيبة ح  التيقف حتى  لىي عرحى  

 أن التيقف أحللا
-0.05 0.06 4.17 4.83 

 0.94 0.3- 0.06 0.03 رياايةاأحعل ما هي مطميا من  بع 8

أقيم بعمل أى رئ دين التفكير ح   9
 1.64 1.28 0.06 0.13- كل البداالا

اتخىىىىى  قىىىىىرارا  غيىىىىىر ئىىىىىاابة دين  01
 3.89- 5.07- 0.06 0 تفكيرا

00 
اهىىىىىتم بىىىىىاألمير التىىىىى  تجمىىىىىا لىىىىى  
السىىعادة حىى  اليقىى  الحىىال  ب ىىض 

 النظر عن تتثيرها مست ببلا
0.48 0.06 0.22 -0.01 

أقىىىيل كىىىل مىىىا يخطىىىر بىىى هن  دين  04
 0.76 1.01 0.06 0.19 تحكم حي ا

عنىىىدما أتحىىىدث مىىىع زمبلاىىى  أقىىىيل  03
 1.47 0.47- 0.07 0.56- أرياء غير مناسبة لمميقفا

يأنمىىا  تئىىرحاتيحىى   ع مىىيال أحكىىم  02
 2.29- 2.38- 0.07 0.38- أسير يح  أهياا ا

05 
بالبهجة  ترعرنيأحعل األرياء الت  

أد  إلىىىىى  البعىىىىىد عىىىىىن حتىىىىى  لىىىىىي 
 اأهداحي

0.41 0.06 0.55 0.9 

المبلءمىة الت اربيىة يالتباعديىة تجايز  محكىا  ( أن  تيجد مفردتين 2يتلت من الجديل )  
( يه :  ن عندما أبدأ التحدث مع أحد أجد ئعيبة ح  التيقىف حتى  لىي عرحى  أن 5ا4)

ابة دين تفكيىران لى ل  يجىا حى ف هىاتين المفردة ن اتخى  قىرارا  غيىر ئىاي  التيقف أحللان
 المفردتين ا
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بعىد حى ف األحىراد يالمفىردا  ثبىا  المفىردا  ي  الخطية الثالثة: ت دير قيم كل من ثبىا  األحىراد -
 : غير المبلامة

المفىردتين غيىر المبلامىة بهىدف تحديىد قيمىة كىل مىن ي  تم إجراء التحميل الثالث بعد حى ف األحىراد
( 1996يبمىى  ثبىىا  المفىىردا  ) ،(1988) قىىد بمىى  ثبىىا  األحىىراد ي  ،فىىردا ثبىىا  األحىىراد يثبىىا  الم

 يه  قيم مرتفعةا
بعىىىد اللىىىبط مىىىا مىىدى مبلءمىىىة مفىىىردا  ن نتىىااج السىىىؤال الثالىىىث الىىى ى يىىىنص عمىىى  

أحىد عاامىة نمىي ش راش ر )نمىي ش م يىاس الت ىديكتحد أبعاد م ياس لبط ال ا  ل االنفعالي
 ( ؟نلممفردا  متعددة الت دير

 ية األيل : تحديد األحراد غير المبلامين :الخط -

أجىىر  التحميىىل األيل لمتعىىرف األحىىراد غيىىر المبلامىىين حىىي اسىىتجاباتهم يح ىىا لمحكىىا  المبلءمىىة 
، حيث يىتم تحديىد األحىراد غيىر المبلامىين التىي تجىايز  قىيم Outfitيالتباعدية Infit  الت اربية 

يىتم تحديىد األحىراد غيىر المبلامىين حىي لىيء كمىا  ،(6إحئاءا  المبلءمة الخائة بهم ال يمة)+
 ا(6-قيم إحئاءا  المبلءمة التي ت ل عن )
(، 6( حرد ا تجايزا محكا  المبلءمىة الخائىة بهىم )48يأسفر التحميل األيل عن تحديد )

( طالب ىىاا 697%( مىىن عىىدد أحىىراد عينىىة التىىدريج )81يبىى ل  لىىم تتجىىايز نسىىبة هىىؤالء الطىىبلا )
 ي سيتم استبعادهم من التحميل الثانيايبالتال
 الخطية الثانية: تحديد المفردا  غير المبلامة: -

تىىم إجىىراء التحميىىل الثىىاني بعىىد حىى ف األحىىراد غيىىر المبلامىىين حىىي اسىىتجاباتهم ي لىى  بهىىدف 
المبلءمىىة الت اربيىىة تجىىايز  محكىىا   التىىيتحديىىد المفىىردا  غيىىر المبلءمىىة حىىي عمميىىة التىىدريج 

(، حيث تم تحديد المفردا  التي تزيد قيم إحئاءا  المبلءمىة الخائىة 5ا4يالتباعدية )
 ييلت  ل  : التالييالجديل  ،(5ا4بها عن ال يمة )+
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يأخطااها المعيارية يمحكا  اللبط االنفعالي ( ت ديرا  ئعيبا  مفردا  بعد 5جديل )
 رت ديم ياس الالمبلءمة الت اربية يالتباعدية يح  نمي ش 

 المفردة م
 

 بارمتر الصعوبة
Estimate 

الخطأ 
 المعياري
S.E. 

INfit OUTfit  

عند ال يام باألعمال  ترتيتييسهل  86
 2.1 1.9 0.06 0.56- يالمهاما

 1.09- 0.06 0.07 0.44 ايت ير مزاج  بسرعة 87

 1.7 1.04 0.06 0.41- ايقراراتي تئرحاتيأنا مندحع ح   88

 3.58- 3.37- 0.06 0.23- رعةابس أعئابيأح د  89

 2.61 0.65- 0.07 0.77 امراعر الحماسة بسبا  تتخ ني 61

المبلءمىىة تجىىايز  محكىىا  ( أنىى  تيجىىد مفىىردة ياحىىدة  5يتلىىت مىىن الجىىديل )            
ن لىىى ل  يجىىىا حىىى ف تمىىى  أح ىىىد أعئىىىاب  بسىىرعةايهىىى :  ن  (5ا4الت اربيىىة يالتباعديىىىة )

 االمفردة
بعىد حى ف األحىراد يالمفىردا  ثبىا  المفىردا  ي  ة الثالثة: ت دير قيم كل من ثبىا  األحىرادالخطي  -

 : غير المبلامة

المفىىردة غيىىر المبلامىىة بهىىدف تحديىىد قيمىىة كىىل مىىن ي  تىىم إجىىراء التحميىىل الثالىىث بعىىد حىى ف األحىىراد
( 1998  )يبمىى  ثبىىا  المفىىردا ،(1971) قىىد بمىى  ثبىىا  األحىىراد ي  ،ثبىىا  األحىىراد يثبىىا  المفىىردا 

 يه  قيم مرتفعةا
بعىد التركيىز كتحىد مىا مىدى مبلءمىة مفىردا  ن نتااج السؤال الرابىع الى ى يىنص عمى  

أحد عاامة نمي ش راش لممفردا  متعىددة ر )نمي ش م ياس الت ديأبعاد م ياس لبط ال ا  ل
 ( ؟نالت دير

 الخطية األيل : تحديد األحراد غير المبلامين : -

تعىىرف األحىىراد غيىىر المبلامىىين حىىي اسىىتجاباتهم يح ىىا لمحكىىا  المبلءمىىة أجىىر  التحميىىل األيل لم
، حيث يىتم تحديىد األحىراد غيىر المبلامىين التىي تجىايز  قىيم Outfitيالتباعدية Infit  الت اربية 

كمىا يىتم تحديىد األحىراد غيىر المبلامىين حىي لىيء  ،(6إحئاءا  المبلءمة الخائة بهم ال يمة)+
 ا(6-تي ت ل عن )قيم إحئاءا  المبلءمة ال
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(، 6( حرد ا تجايزا محكا  المبلءمىة الخائىة بهىم )61يأسفر التحميل األيل عن تحديد )
( طالب ىىىاا 697%( مىىن عىىدد أحىىىراد عينىىة التىىدريج )8يبىى ل  لىىم تتجىىىايز نسىىبة هىىؤالء الطىىىبلا )
 يبالتالي سيتم استبعادهم من التحميل الثانيا

 دا  غير المبلامة:الخطية الثانية: تحديد المفر  -

تىىم إجىىراء التحميىىل الثىىاني بعىىد حىى ف األحىىراد غيىىر المبلامىىين حىىي اسىىتجاباتهم ي لىى  بهىىدف 
المبلءمىىة الت اربيىىة تحديىىد المفىىردا  غيىىر المبلءمىىة حىىي عمميىىة التىىدريج التىى  تجىىايز  محكىىا  

بلءمىة الخائىة (، حيث تم تحديد المفردا  التي تزيد قيم إحئاءا  الم5ا4يالتباعدية )
 يالجديل التال  ييلت  ل  : ،(5ا4بها عن ال يمة )+

يأخطااها المعيارية يمحكا  المبلءمة  التركيز( ت ديرا  ئعيبا  مفردا  بعد 1جديل )
 رم ياس الت ديالت اربية يالتباعدية يح  نمي ش 

 المفردة م
بارمتر 
 الئعيبة

Estimate 

الخطت 
 المعيار 

S.E. 
INfit OUTfit  

أجد ئعيبة ح  بدء ما أريد حعم   68
 1.71 2.12 0.07 0.4 )م اكرة أي عمل(ا

بسىرعة عنىد أداء  همتىيتنخفض  66
 0.72- 1.74- 0.07 0.53- عملا أ 

رىىئ أرىىعر  أ  حىىي تركيىىز عنىىد  64
 2- 1.72- 0.07 0.1- بالسرحانا

نرىىىىاط  حىىىىيسىىىىتطيع التركيىىىىز أال  61
 1.35 0.79 0.07 0.23 معين حترة زمنية طييمةا

المبلءمىىىة الت اربيىىىة تجىىىايز  محكىىىا  مفىىىردة  أ ( أنىىى  ال تيجىىىد 6يتلىىىت مىىىن الجىىىديل )  
 جميع المفردا   ا  مبلءمة جيدة ل ياس بعد التركيز ا يبالتالي (5ا4يالتباعدية )

 ،يح  ه   الحالة قم الباحث بت دير ثبا  األحراد يثبا  المفردا  بعد حى ف األحىراد غيىر المبلامىة
 ( يه  قيم مرتفعةا1996يبم  ثبا  المفردا  ) ،(1976) قد بم  ثبا  األحراد ي 
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بعىد منىع السىمي  ما مدى مبلءمة مفىردا  ن نتااج السؤال الخامس ال ى ينص عم  
أحىىد ر )نمىىي ش م يىىاس الت ىىديالمعيىى  لتح يىى  األهىىداف كتحىىد أبعىىاد م يىىاس لىىبط الىى ا  ل

 ( ؟ن ديرعاامة نمي ش راش لممفردا  متعددة الت
 الخطية األيل : تحديد األحراد غير المبلامين : -

أجىىر  التحميىىل األيل لمتعىىرف األحىىراد غيىىر المبلامىىين حىىي اسىىتجاباتهم يح ىىا لمحكىىا  المبلءمىىة 
، حيث يىتم تحديىد األحىراد غيىر المبلامىين التىي تجىايز  قىيم Outfitيالتباعدية Infit  الت اربية 

كمىا يىتم تحديىد األحىراد غيىر المبلامىين حىي لىيء  ،(6يمة)+إحئاءا  المبلءمة الخائة بهم ال 
 ا(6-قيم إحئاءا  المبلءمة التي ت ل عن )
(، 6( حرد ا تجايزا محكا  المبلءمىة الخائىة بهىم )41يأسفر التحميل األيل عن تحديد )

لب ىىاا ( طا697%( مىىن عىىدد أحىىراد عينىىة التىىدريج )81يبىى ل  لىىم تتجىىايز نسىىبة هىىؤالء الطىىبلا )
 يبالتالي سيتم استبعادهم من التحميل الثانيا

 الخطية الثانية: تحديد المفردا  غير المبلامة: -

تىىم إجىىراء التحميىىل الثىىاني بعىىد حىى ف األحىىراد غيىىر المبلامىىين حىىي اسىىتجاباتهم ي لىى  بهىىدف 
المبلءمىىة الت اربيىىة تجىىايز  محكىىا   التىىيتحديىىد المفىىردا  غيىىر المبلءمىىة حىىي عمميىىة التىىدريج 

(، حيث تم تحديد المفردا  التي تزيد قيم إحئاءا  المبلءمىة الخائىة 5ا4لتباعدية )يا
 ييلت  ل  : التالييالجديل  ،(5ا4بها عن ال يمة )+

يأخطااها  منع السمي  المعي  لتح ي  األهداف( ت ديرا  ئعيبا  مفردا  بعد 7جديل )
 رم ياس الت ديعدية يح  نمي ش المعيارية يمحكا  المبلءمة الت اربية يالتبا

 بارمتر الئعيبة المفردة م
Estimate 

 الخطت المعيار 
S.E. INfit OUTfit  

عندما آكىل طعىام رىهيا لكنى  غيىر  45
 0.52- 0.24 0.06 0.41 ئح  يئعا عم  التيقفا

41 

عنىىىدما أقىىىيم بعمىىىىل رىىىياا مسىىىىميا 
)مثىىىىىل الجمىىىىىيس عمىىىىى  النىىىىى  أي 
ممارسىىة لعبىىىة معينىىىة أي مرىىىاهدة 

يمم( يئعا عم  ترك  يأخ  قسط ح
 كاح  من النيما

 
 

0.26 0.06 -1.47 -1.23 
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 بارمتر الئعيبة المفردة م
Estimate 

 الخطت المعيار 
S.E. INfit OUTfit  

47 

 أتخمىىى  التىىىي هىىىي أيقىىىاتيأئىىىعا 
حيهىىىا عىىىن العىىىادا  السىىىياة )مثىىىل 
اإلحىىراط حىى  مرىىاهدة التمفزيىىين أي 
اإلحىىىىىراط حىىىىى  اسىىىىىتخدام االنترنىىىىى  

 (ااالجتماعييمياقع التيائل 

0.1 0.06 1.3 0.43 

48 
ة إ ا أقىىىىيم بعمىىىىل األرىىىىياء السىىىىيا

كانىىى  ممتعىىىة أي مسىىىمية بالنسىىىبة 
لىىىىى  )مثىىىىىل عمىىىىىل الم الىىىىىا حىىىىى  

 اآلخرين(ا
-0.82 0.07 2.85 0.97 

أجىىىىد ئىىىىعيبة حىىىى  الت مىىىىا عمىىىى   49
 0.17- 1.68- 0.06 0.04 عادات  السياةا

المبلءمىىة الت اربيىىة تجىىايز  محكىىا  ( أنىى  تيجىىد مفىىردة ياحىىدة 7يتلىىت مىىن الجىىديل )   
أقىىىيم بعمىىىل األرىىىياء السىىىياة إ ا كانىىى  ممتعىىىة أي مسىىىمية يهىىى :  ن  (5ا4يالتباعديىىىة )

 ن ل ل  يجا ح ف ه   المفردة ابالنسبة ل  )مثل عمل الم الا ح  اآلخرين(اا
بعىد حى ف األحىراد يالمفىردا  ثبىا  المفىردا  ي  الخطية الثالثة: ت دير قيم كل من ثبىا  األحىراد -

 : غير المبلامة

المفىىردة غيىىر المبلامىىة بهىىدف تحديىىد قيمىىة كىىل مىىن ي  عىىد حىى ف األحىىرادتىىم إجىىراء التحميىىل الثالىىث ب
( 1998يبمى  ثبىا  المفىردا  )  ،( 1978) قىد بمى  ثبىا  األحىراد ي  ،ثبا  األحراد يثبا  المفردا 

 يه  قيم مرتفعةا
بعد المبادأة كتحىد ما مدى مبلءمة مفردا  ن نتااج السؤال السادس ال ى ينص عم  

أحد عاامة نمي ش راش لممفردا  متعىددة ر )نمي ش م ياس الت دي  لأبعاد م ياس لبط ال ا
 ( ؟نالت دير

 الخطية األيل : تحديد األحراد غير المبلامين : -

أجىىر  التحميىىل األيل لمتعىىرف األحىىراد غيىىر المبلامىىين حىىي اسىىتجاباتهم يح ىىا لمحكىىا  المبلءمىىة 
د غيىر المبلامىين التىي تجىايز  قىيم ، حيث يىتم تحديىد األحىراOutfitيالتباعدية Infit  الت اربية 

كمىا يىتم تحديىد األحىراد غيىر المبلامىين حىي لىيء  ،(6إحئاءا  المبلءمة الخائة بهم ال يمة)+
 ا(6-قيم إحئاءا  المبلءمة التي ت ل عن )
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(، 6( حرد ا تجايزا محكا  المبلءمىة الخائىة بهىم )61يأسفر التحميل األيل عن تحديد )
( طالب ىىىاا 697%( مىىن عىىدد أحىىىراد عينىىة التىىدريج )8جىىىايز نسىىبة هىىؤالء الطىىىبلا )يبىى ل  لىىم تت

 يبالتالي سيتم استبعادهم من التحميل الثانيا
 الخطية الثانية: تحديد المفردا  غير المبلامة: -

تىىم إجىىراء التحميىىل الثىىاني بعىىد حىى ف األحىىراد غيىىر المبلامىىين حىىي اسىىتجاباتهم ي لىى  بهىىدف 
المبلءمىىة الت اربيىىة بلءمىىة حىىي عمميىىة التىىدريج التىى  تجىىايز  محكىىا  تحديىىد المفىىردا  غيىىر الم

(، حيث تم تحديد المفردا  التي تزيد قيم إحئاءا  المبلءمىة الخائىة 5ا4يالتباعدية )
 يالجديل التال  ييلت  ل  : ،(5ا4بها عن ال يمة )+

يارية يمحكا  المبلءمة يأخطااها المع المبادأة( ت ديرا  ئعيبا  مفردا  بعد 8جديل )
 رم ياس الت ديالت اربية يالتباعدية يح  نمي ش 

 المفردة م
بارمتر 
 الئعيبة

Estimate 

الخطت 
 المعيار 
S.E. 

INfit OUTfit 

عمىىل أكممىى  حتىى   أ عنىىدما أبىىدأ   41
 1.13- 1.86- 0.08 0.67- نهايت ا

أريىىد  التىىيأقىىيم بتتجيىىل األرىىياء   48
 0.09- 0.49 0.07 0.56 أدااهاا

أحىىرص عمىى  المرىى  أي ممارسىىة  46
 1.4 1.54 0.07 0.57 بعض التمارين الريالية ييمياا

عنىىىدما ألىىىع خططىىىا لحيىىىات  مىىىن  44
 0.08- 0.44- 0.07 0.52 السهل ل  ميائمتها يااللتزام بهاا

 أسىىىرتيالتىىىزم بمىىىا اتعهىىىد بىىى  مىىىع  41
 0.24- 1.3- 0.09 0.98- ايأئدقااي

المبلءمىىىة الت اربيىىىة تجىىىايز  محكىىىا  ال تيجىىىد أى مفىىىردة  ( أنىىى 8يتلىىىت مىىىن الجىىىديل )  
 االمبادأةيبالتال  جميع المفردا   ا  مبلءمة جيدة ل ياس بعد  (5ا4يالتباعدية )

 ،يح  ه   الحالة قم الباحث بت دير ثبا  األحراد يثبا  المفردا  بعد حى ف األحىراد غيىر المبلامىة
 ( يه  قيم مرتفعةا 1999يبم  ثبا  المفردا  )  ،(1977)قد بم  ثبا  األحراد ي 
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 :خبلئة النتااج
يتلت من عرض نتااج أسامة الدراسة يجيد عدد من المفردا  غير مبلامة مىع نمىي ش    
حى  بعىد ي  ،بعد المثابرة كان  هنىا  ثىبلث مفىردا  غيىر مبلامىة مىع نمىي ش راش حفي ،راش

منىىع السىىمي  المعيىى  يحىى  بعىىد  ،فىىردة ياحىىدةم االنفعىىالييحىى  بعىىد اللىىبط  ،مفىىردتين التىىري 
أما بعدى التركيز يالمبادأة كان  جميىع مفرداتهىا مبلامىة مىع  ،مفردة ياحدة لتح ي  األهداف

بىالرغم مىن أن م يىاس  ،نمي ش راش ا يتم ح ف المفىردا  غيىر المبلامىة مىع نمىي ش راش
اإلحئىىااية  لىىبط الىى ا  كىىان يتمتىىع بخئىىااص سىىيكيمترية  جيىىدة  حىى  لىىيء األسىىاليا

الكبلسيكية إال أن  باالعتماد عم  نمىي ش راش أظهىر يجىيد بعىض المفىردا  غيىر المبلامىة 
ل يىاس السىمة ا كمىا تىم حسىىاا ثبىا  المفىردا  ألبعىاد م يىىاس لىبط الى ا  حبمى  )المثىىابرة 

منع السمي  المعي  لتح يى   ،1996 التركيز ،1998 اللبط االنفعالي ، 1996 التري  ،1997
 التىىريى ،1977يتىىم حسىىاا ثبىىا  األحىىراد حبمىى ) المثىىابرة  ،(1999 المبىىادأة ،1998 األهىىداف

 ،1978 منع السمي  المعي  لتح ي  األهىداف،1976 التركيز ،1971 اللبط االنفعالي ، 1988
 (ا1977 المبادأة

 تيئيا  الدراسة:
إجراء مزيد من الم اييس المتعم ىة ب يىاس لىبط الى ا  بحيىث تحتىيى عمى  عىدد  -8

 ر من المفردا  اأكب
م بالرغم من التح   مىن الخئىااص السىيكيمترية لم يىاس لىبط الى ا  باسىتخدا -6

ثبىا  ألفىا كرينبىا  ي  ،الىداخمياالتسىا  ي   التيكيىدي  االستكراحي التحميل العاممي
عىىدم االكتفىىاء باسىىتخدام  ينب ىىيإال أنىى   ،( 6181 ،) يليىىد عارىىير  دراسىىة حىىي

 لبلعتمىىادإنمىىا يجىىا أن يمتىىد التحميىىل  ،ح ىىطاألسىىاليا السىىيكيمترية الكبلسىىيكية 
 عم  نمي ش راش أي نما ش االستجابة لممفردة بركل عام ا

 : بحيث م ترحة
إجراء مزيد من البحيث حىيل اسىتخدام نمىي ش راش حى  التح ى  مىن الخئىااص  -8

السىيكيمترية لم ىاييس متعم ىة ب يىاس مفىاهيم نفسىية ايجابيىة أخىرى مثىل الهنىاء 
 ا أي التسامت ال اتي

التح ىىىى  مىىىىن الخئىىىىااص  حىىىىيالبىىىىارمتر  يالثبلثىىىىي الثنىىىىااياسىىىىتخدام النمىىىىي ش  -6
 السيكيمترية لم اييس الرخئية ا
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 المراجع
( ا مدى التياح  بين نمي ش راش يالمؤررا  الت ميدية ح  اختيار ح ىرا  8996أحمد عيدة )

 ،مجمىة كميىة التربيىة بجامعىة اإلمىارا  ،م ياس اتجا  سباع  التدريج
 ا 879-854 ،(8العدد )

دراسة سيكيمترية لتطيير اختبارا  بعض عيامىل الى اكرة مىن  ا(6184أسماء ئبات حسن )
بطاريىىىة االختبىىىارا  المعرحيىىىة العامميىىىة حىىىي لىىىيء نظريىىىة االسىىىتجابة 
لممفىىردة )نمىىي ش راش(ا رسىىالة دكتىىيرا  غيىىر منرىىيرة، كميىىة التربيىىة 

 بالعريش، جامعة قناة السييسا
( ا دراسة م ارنة بىين النظريىة الت ميديىة ينمىي ش راش حى   6116)  السيد محمد أبي هارم

مجمة كميىة  ،اختيار ح را  م ياس مداخل الدراسة لدى طبلا الجامعة
 ا 56 -8  ،(56)68 ،جامعة الزقازي  ،التربية

حعاليىة اسىتخدام االختبىار المىياام باسىتخدام الحاسىا  ا(  6116أمين ئىبر  نىير الىدين )  
تحديىىد الخئىىااص السىىيكيمترية لمم يىىاس ا ي  ة األحىىرادحىى  ت ىىدير قىىدر 

 جامعة عين رمس ا ،كمية التربية ،رسالة دكتيراة غير منريرة
ت ىىييم بنىىاء االختبىىارا  المرجعىىة إلىى  المحىى    المعيىىار حىى  ا( 8999رىىحت  عبىىد المىىيل  ) 

رسىىالة دكتىىيراة النظريىىة الت ميديىىةا ي  لىىيء نظريىىة االسىىتجابة لممفىىردة
 جامعة عين رمس ا ،مية التربيةك ،غير منريرة

ا الكيي : مطابع تطيرا  معائرة حي ال ياس النفسي يالتربي  ا(8986ئبلت الدين عبلم )
 ال بس التجاريةا

أساسىىيات  يتطبي اتىى   –يالنفسىى   التربىىي ال يىىاس يالت ىىييم ا(6111ئىىبلت الىىدين عىىبلم ) 
 ادار الفكر العرب   :ال اهرة  ا يتيجهات  المعائرة

نمىا ش االسىتجابة لممفىردة االختباريىة أحاديىة البعىد يمتعىددة األبعىاد  ا(6115عبلم )ئبلت  
ال ىىىىاهرة : دار الفكىىىىر  ا يتطبي اتهىىىىا حىىىىي ال يىىىىاس النفسىىىىي يالتربىىىىي 

 العربيا
   طنطا: المكتبة ال يمية الحديثةام ياس التحكم ال ات  ا(8988عبد اليهاا كامل )

ين النسختين العربيىة ياإلنجميزيىة السىتبيان مؤرىر تكاحؤ ال ياس ب ا(  6116محمد حبر  )  
 مجمىىىة دراسىىىا أسىىاليا الىىىتعمم حىىى  لىىىيء نظريىىة االسىىىتجابة لممفىىىردةا 

 547      (،1)86،جامعة ال اهرة ،كمية اآلداا ،عربية ح  عمم النفس
 ا598 –
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عنىىد قيىىاس  ا االسىىتجاب تزييىىف عىىن الكرىىفطىىر   م ارنىىة( ا6181نىىادر مسىىعد محمىىد )
رسىالة دكتىيراة غيىر  ،يء نظرية االسىتجابة لممفىردةحي ل  الرخئية
 جامعة عين رمس ا ،كمية التربية ،منريرة

دراسىىة سىىيكيمترية لتطىىيير اختبىىار رسىىم الرجىىل باسىىتخدام  ا(  6111يليىىد أحمىىد مسىىعيد )  
جامعىىة  ،كميىة البنىا  ،رسىالة ماجسىتير غيىىر منرىيرةا نمىي ش )راش(
 عين رمس ا

ة لىىبط الىى ا  لىىدى طىىبلا الجامعىىة حىىي لىىيء المسىىتيى بنيىى ( ا6181يليىىد حسىىن عارىىير )
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