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  *نضال كمال الشريفني.د
  **امحد عبد اهللا الشريفني.                                                     د

א
  

ف الدراسـة مت بنـاء      دف الدراسة إىل بناء مقياس اخلجل لدى طلبة اجلامعات، ولتحقيق هد          
وقد طبق املقياس على عينـة      . فقرة وفق سلم ليكرت اخلماسي    ) ٩٧(الصورة األولية للمقياس من     

فقرة الفتراضات منوذج سلم التقدير     ) ٤٥(طالباً وطالبة، أظهرت النتائج مطابقة      ) ٥٢٦(مكونة من 
قياس املستخدم، ومتتع   ، بوصفه أحد مناذج نظرية االستجابة للفقرة املالئمة للم        )ARSM(ألندريش

املقياس بصورته النهائية املتضمن محساً وأربعني  فقرة خبصائص سيكومترية مناسبة إذ بلغـت قيمـة     
أن : ، كما متتع املقياس بدالالت متعددة للصدق، وأظهرت النتـائج )0.97(معامل الثبات للمقياس  

الصعوبة للفقرات، وبـذلك    املقياس يقدم أقصى قيمة للمعلومات وبأقل خطا معياري عند متوسط           
  ). ARSM(تكون مماثلة للقيمة املتوقعة وفق النموذج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .، األردن جامعة الريموك،كلية التربية*
  .، األردن جامعة الريموككلية التربية،**
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:א−١
القات وتباين نطاقه ليشمل ع   , يعد اخلجل من املوضوعات اهلامة يف التفاعل االجتماعي جبميع صوره         

ويعرقل , فهو يؤثر يف التوافق النفسي واالجتماعي لألفراد      , الصداقة، والعالقات األسرية وعالقات العمل    
وذلك عندما يصل إىل درجات مرتفعة تفوق اإلنسان يف تعبريه عن ذاته أمام             , التواصل البناء فيما بينهم   

  تتـراكم لديـه نتيجـة لـذلك        مما يزيد يف املـشاعر الـسلبية الـيت        , اآلخرين وتفقده ثقته بنفسه   
)Hoyos,2006.(  

فقد متت دراسة اخلجل دراسة علمية على يد داروين عندما وصف الفرد اخلجول بأن لديه درجـة                 
. وأنه خياف خوفاً طبيعياً من وجود الغرباء      , منخفضة من الثقة بالنفس ودرجة مرتفعة من الوعي بالذات        

فإم مل يتفقوا علـى تعريـف       , اسة اخلجل لدى األفراد   وبالرغم من اتفاق علماء النفس على أمهية در       
فقد اعتربه علماء النفس واالجتماع من القضايا اجلدلية؛ وذلك بسبب تباين املعيـار الـذي               , موحد له 

: تفسر نظرية التحليـل النفـسي     , وتبعا للمدرسة النظرية اليت ينطلق منها التعريف      , يتبناه كل تعريف  
بينمـا  , فضالًَ عن اتصاف اخلجول بالعدوان    ,  بذاته ليأخذ شكل النرجسية    اخلجل يف ضوء انشغال األنا    

, استجابات شرطية خاطئة تشكلت بفعل االرتباط الشرطي اخلاطئ       : تؤكد املدرسة السلوكية أن اخلجل    
يف حـني   , كما وتؤكد نظرية التعلم االجتماعي الدور الذي تؤديه املالحظة أو التقليد يف ظهور اخلجل             

سة املعرفية أن لدى األفراد الذين يعانون اخلجل أخطاء معرفية حتدث بوصفها جـزءاً مـن                تؤكد املدر 
أما املدرسة اإلنسانية فترى أن عـدم تقبـل         , معاجلة املعلومات لديهم، فضالً عن التقييم السليب للذات       

 & ,Fitts , Sebby(الفرد لذاته واآلخرين وعدم شعوره بقيمته من املؤشرات األساسية لظهور اخلجل
Zlokovich, 2009.(  

وهـو  , ويعد اخلجل شكالً من أشكال اخلوف إذ يتميز باالضطراب أثناء احتكاك الفرد باآلخرين            
يف حني يرى بعض علمـاء الـنفس أن        . أو احليوانات أو املوقف   , يستثار بواسطة الناس وليس باألشياء    

ذ الطفولة كما أنـه يـؤثر يف        مرض اجتماعي ونفسي يسيطر على مشاعر الفرد وأحاسيسه من        : اخلجل
تشتت طاقات الفرد الفكرية وإمكاناته اإلبداعية ويؤدي إىل صعوبة يف الـسيطرة علـى الـسلوكيات                

  .)Mounts, Valentiner, Anderson, & Boswell, 2006( املوجهة جتاه النفس أو اآلخرين
اخلوف غـري  بأنه : " اخلجل)Margraf & Rudolf,1999, p.5(فقد عرف مارغرف ورادلوف 

املقبول وجتنب املواقف اليت يفترض فيها الفرد أن يتفاعل مع اآلخرين أو عندما يكون معرضا إىل نـوع                  
إليه بوصفه ) Matsushima & shioma ,2001, p.290(وينظر ماتسوشيما وشيوما ". من التقييم

يل وجـونيز و ارمنتـو      أما هوبكو وستو  . ظرفاً غري واقعي من التقييم السليب للسلوك من قبل اآلخرين         
)Hopko ,stowell,Jones, Cheek& Armento,2005, p.188 (بأنه نوع من عدم : فيعرفونه

االرتياح الذي حيدث يف حضور اآلخرين والذي ينجم عن قلق الفرد املتعلق بالقبول أو االستحسان من                
يف . شاركات االجتماعية قبل اآلخرين مما يؤدي بالفرد إىل العجز عن مواجهة ضغوط اتمع وجتنب امل            
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أن اخلجل حالة زائدة يف الفردية تتسم باالنـشغال  ) Cameron,2009, p.300(حني يرى كامريون 
  . الزائد بالذات وزيادة االهتمام بالتقومي االجتماعي

فإن مثة  , يف ضوء ما تقدم يالحظ أنه بالرغم من أن هناك تبايناً يف تعريفات اخلجل وحتديد مفهومها               
 ,Zimbardo & Hendderson,1996(ويشري زمباردو وهيندرسون .  على مظهره العام تقريباًاتفاقاً
p.2 (        ويتمثل يف جتنب   : املكون السلوكي : إىل أن اخلجل االجتماعي يتضمن أربعة مكونات رئيسية هي

 املواقف االجتماعية اليت تثري اخلوف للشخص اخلجول وعدم التعبري عن مشاعره وأفكاره مع صـعوبة              
وذلك من خالل زيادة ضربات القلب وجفاف الفـم         : املكون الفسيولوجي  و التحدث أمام اآلخرين،  

ويظهر ذلك من خالل األفكـار الـيت        : املكون املعريف  و واالرتعاش،, واالرجتاف والشراهة يف األكل   
نـشغال  حيملها الفرد عن املواقف وجتعله غري قادر على التواصل مثل الفكرة السلبية حول الـذات واال               

مثـل الـشعور    : ، واملكون االنفعايل  )الثقة السلبية (املفرط بالذات ولوم الذات والوعي الزائد بالذات        
  .باخلزي واالكتئاب والقلق والعزلة

فالشعور بعدم األمـن يـؤدي      , وهناك العديد من األسباب الرئيسية اليت تساعد على ظهور اخلجل         
طمأنينة وهذا ينتج عنه عدم الثقة بالذات واالعتماد علـى          باألشخاص غري اآلمنني إىل عدم الشعور بال      

اآلخرين وعدم الدخول يف عالقات اجتماعية كما أم مشغولون مبحاولة الـشعور بـاألمن وجتنـب                
ويشكل اخلجل دائرة مفرغة لديهم فيصبحوا أكثر خجالَ        , اإلحراج وعدم ممارسة املهارات االجتماعية    

  .بسبب نقص املهارات االجتماعية
ويسود اعتقاد لدى األفراد اخلجولني بعدم قدرم على املواجهة للقيام بأي سلوك من شأنه املساعدة               

فضالً عن أسباب أخرى مثل اإلعاقات اجلسدية لـدى بعـض           . على مواجهة اآلخرين والتفاعل معهم    
يهم املهارات  وليس لد , والنموذج الوالدي ألن األبوين اخلجولني عادة يكون أطفاهلم خجولني        , األفراد

 & Spere( واألمناط السلبية للمعاملة الوالدية كاحلمايـة الزائـدة أو التـدليل الزائـد    , االجتماعية
Evans,2009.(  

أن  )Fordham,& Stevenson-Hinde, 1999, p.758( يرى فوردهام وستيفنسون هنـدي 
خلجـول بإبـداء    وذو أساس بيولوجي حيث ميتاز الطالـب ا       , اضطراب وراثي ولكنه جزئي   : "اخلجل

وهـذا مـا يؤكـده كروزيـر        , "العاطفة السلبية عند مواجهة األوضاع االجتماعية غـري املألوفـة         
)Crozier,2002, p.260 (  الذي يرى أن هناك ميالً أو نزعة موروثة حنو الشعور باخلجل، والـذي

ض الدراسات إىل   يف حني أظهرت نتائج بع    . يتفاقم وتتم إثارته عند مواجهة الفرد للضغوط االجتماعية       
  . أن مثل هذه الرتعة األولية حنو اخلجل قد تدوم بسبب مبالغة الوالدين يف محاية أبنائهم واخلوف عليهم

ويتصف , وقد يفهم اخلجل بوصفه أحد خصائص االنسحاب االجتماعي والذي يشمل عدة أشكال           
وعلى الرغم مـن أن األحبـاث       , ةاألفراد اخلجولون غالباَ بالتردد يف املشاركة يف التفاعالت االجتماعي        

أظهرت إىل أن الطلبة يرغبون بالتفاعل االجتماعي مع اآلخرين لكن اخلوف والقلق مينعهم من القيـام                
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إن انسحاب الطلبة اخلجولني من التفاعالت االجتماعية أساسه اخلوف والقلق الذي يشعرون به             . بذلك
  ).Spere & Evans,2009(لوف لديهمنتيجة شعورهم بأنه غري مأ, يف األوضاع االجتماعية

ألم ليـسوا يف معـزل عـن        , ويعد طلبه اجلامعات من أكثر الفئات تعرضاَ لالضطرابات النفسية        
, نفـسية، واجتماعيـة   , فضالً عن أم يتعرضون لتغريات إمنائية     , املواقف الضاغطة واملؤثرات الشديدة   

أن )" ٣٣.، ص ١٩٩٦(ويرى األنصاري   . ينتج عنها مطالب، وحاجات تتطلب اإلشباع     , وفسيولوجية
ألنه , وحتقيق التوافق الناجح املنشود   , اخلجل أحد األسباب اليت حتد من قدرة الفرد على إشباع حاجته          

  ".حيول دون حتقيق التفاعل االجتماعي الناجح للفرد
ة اليت تتمتـع    ألن بناء الشخصي  , يعد بناء الشخصية املتكاملة هدفاَ أساسياً للطالب اجلامعي واجلامعة        

 يعكس جناح اجلامعة وكفايتها الداخلية اليت تقاس بنسبة خرجييها من           بصحة نفسية جيدة التعاين اخلجل    
ولتحقيق الشخصية السوية للطالب    , لذا حترص اجلامعات على بناء شخصية الفرد      , هذه الفئة من الطلبة   

 الشخصية حىت يظهـر الطالـب       اجلامعي كان البد من االهتمام بدراسة اخلجل بوصفه مسة من مسات          
بعيداَ عن التناقضات والصراعات و االحباطات وذلك من خـالل مـا            , نامياَ, واعياَ, إنسانا متماسكا 

  . تقدمة اجلامعة من أنشطة طالبية خمتلفة لطالا ضمن قدرام وإمكانام
ن الدراسة فيها متثل مرحلة     ومبا أن اجلامعة متثل ملتقى الطلبة القادمني من بيئات اجتماعية خمتلفة، وأ           

دراسية ختتلف اختالفاَ جذرياً عما هو عليه يف املراحل الدراسية السابقة سواء أكان ذلك مـن حيـث                  
التنظيم وطبيعة الدراسة أم من حيث طبيعة اجلو االجتماعي السائد فيها لذلك فإن الطالب قد يتعـرض                 

افق األكادميي مع املادة العلمية أو التكيف السليم        يف هذه املرحلة للعديد من املشكالت أبرزها عدم التو        
  ).٢٠١٠السبعاوي، (مع اآلخرين

ويعد ميل الطلبة لالقتراب من أبناء جنسهم أو االبتعاد عنهم أحد أهم اخلصائص السلوكية املميـزة                
ـ         ات هلم يف السياق االجتماعي والغرض من هذا االقتراب أو االبتعاد حماولة من األفراد إلشـباع احلاج

إال أن هذه احملاوالت قد تواجه يف بعض األحيان أنواعا خمتلفة من            , البيولوجية أو االجتماعية أو النفسية    
   .)Hoglund& Nicholas,1995(العوائق سواء أكانت داخلية أم خارجية

, ويعد اخلجل من أبرز العوائق اليت حتد من قدرة الطلبة اجلامعني على التفاعل مع الوسط اجلـامعي                
كن املشكلة تتمثل بكيفية قياس اخلجل ملساعدة طلبة اجلامعات على جتاوز هذه املشكلة من خـالل                ول

الربامج اإلرشادية والندوات واحملاضرات وورش العمل واملؤمترات اليت ميكن أن تعقد يف اجلامعات، ومن              
طلبة الذين ميكن أن    هنا فإن توفري أداة قياس للخجل دقيقة يشكل إحدى اخلطوات األساسية يف حتديد ال             

وهناك العديد من الدراسات اليت أجريـت       . تقدم هلم املساعدة النفسية لتنمية الكفاءة االجتماعية لديهم       
حول اخلجل، واليت سعت إىل إجياد مقياس للخجل لدى األفراد بشكل عام إال أن هذه الدراسـات مل                  

 & Hofmann, DiBartolo, Holaway(تقدم مقياساً يتمتع باخلصائص الـسيكومترية املقبولـة  
Heimberg, 2004 .(  



  ٢٠١١ – العدد الرابع-المجلد التاسع .... ……...  .................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 ١٢٩

 دراسـة ـدف إىل بنـاء مقيـاس     )Cheek & Buss,1981(فقد أجرى شـيك وبـوص   
تكون املقياس بصورته النهائية من تسع فقرات تقيس اجلانب الوجـداين  ) Shyness Scale(للخجل

ومترية مقبولة وهذا مـا     والسلوكي للخجل وقد أظهرت نتائج الدراسة أن املقياس يتمتع خبصائص سيك          
 & Jones(أجرى كل مـن جـونز وراسـيل   كما . أكدته العديد من الدراسات اليت أجريت عليه

Russell, 1982 (  دف إىل بناء مقياس للخجل االجتماعي لدى األفراد، تكون املقياس مـن دراسة
 اخلجـل، وقـد متتـع        فقرة موزعة على ثالثة أبعاد تقيس اجلانب املعريف واجلانب الوجداين لسمة           ٢٢

حيث متت مقارنة نتائج املقياس املعد للخجل بنتائج تقارير مقاييس          . املقياس خبصائص سيكومترية جيده   
  .أخرى حول اخلجل

 بإعداد مقياس )Sarason) (As Cited in Leary, & Kowalski, 1993( كما قام ساراسون
ترب ساراسون أن اخلجل يشكل احـد        لقياس القلق االجتماعي حيث اع     ١٩٨٣يف جامعة واشنطن عام     

مكونات القلق االجتماعي ويركز البناء النظري للمقياس على تشتت األفكار يف مواقـف املتطلبـات               
 فقرة تشتمل على املكونات املعرفيـة، واملوقفيـة، واالنفعاليـة،           ٤٠االجتماعية، ويتألف املقياس من     

تع املقياس بدرجـة مقبولـة مـن اخلـصائص           مت أظهرت نتائج التحليل  . جتماعيواجلسمية للقلق اال  
  .السيكومترية

شـيك   فقد قاما بتعديل املقياس املعد من قبل )Cheek & Melchior, 1985(أما شيك وميشابر
 بسبب عدم الرضا عن خصائصه السيكومترية، وقـد تكـون املقيـاس    )Cheek & Buss(وبوص 

الفـسيولوجية،  : يقيس املكونات التالية   فقرة جياب عنها وفق تدريج مخاسي        ٢٠بصورته اجلديدة من    
  . أن املقياس يتمتع خبصائص سيكومترية مقبولةوقد أظهرت نتائج التحليل. فيةالسلوكية، واملعر

ق التفاعلي، واخلجـل االجتمـاعي،      القل: مبراجعة مقاييس ) ٢٠٠١(من جهة أخرى قام األنصاري    
 فقرة جياب عنها وفـق تـدريج    ٧٤من   بطارية واحدة مكونة      والتجنب االجتماعي ووضعها   اخلجل،و

 فقرة وبعد استخراج العوامل املتعامدة      ٤٨مخاسي وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة بقي هناك         
  . فقرة يتكون من تسعة عوامل متعامدة أحادية القطب٤٨تبني أن املقياس تكون بصورته النهائية من 

بتطوير مقياس للخجل لدى ) Matsushima & Shion ,2001(يف حني قام ماتسوشيما وشيون 
وبعد إجراء  .  طالباً وطالبة  ٥٧٧ فقرة وطبق على     ٩٠طلبة املدارس الثانوية يف اليابان، تكون املقياس من         

الكبت السلوكي يف العالقات الشخـصية،      : التحليل العاملي أظهرت النتائج أربعة أبعاد للمقياس وهي       
وكذلك أظهرت نتائج الدراسـة أن  . فقدان الثقة، والوعي اخلاصواخلوف من تقييم اآلخرين السليب، و   

  .املقياس يتمتع خبصائص سيكومترية جيدة
يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة اليت حاولت بناء مقاييس لقياس اخلجـل أن هـذه                

ييس مل يتم   املقاييس مل تصمم لقياس اخلجل لدى طلبة اجلامعات حتديداً بل كانت عامة، وإن هذه املقا              
التحقق من خصائصها السيكومترية مبا فيه الكفاية والذي جيعل منها أدوات قياس مقننه تتمتع بدرجـة                
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مرتفعة من اخلصائص السيكومترية وهذا ما أشار إليه كل من هوفمان وديبارتول هـوالوي ومهـربق                
)Hofmann, DiBartolo, Holaway & Heimberg, 2004  .(اييس وقد مت  توظيف بعض مق

 Spere(اخلجل يف العديد من الدراسات العربية واألجنبية  فقد أظهرت نتائج دراسة سبريي وايفانس 
& Evans,2009 ( ممن يتصفون باخلجل من طلبة اجلامعات يعزون نفورهم عن املشاركة يف ٨٠أن٪

التعليمية التعلميـة   مما يؤثر يف مستوى الفاعلية املنشودة يف العملية         , احلديث أمام زمالئهم إىل خجلهم    
  .داخل اجلامعات

٪ مـن   ٩٥يف نتائج مسح ميداين لطلبة اجلامعات اإليرانيـة أن          ) ٢٠٠٣(وأظهرت دراسة فخرائي    
كما أظهرت نتائج الدراسة أن     , الطلبة اخلجولني املنحدرين من اسر أمية أو ذات مستوى تعليمي متدن          

وهـذه  , ى األهل واألقارب واحمليط االجتماعي    اخلجل لدى الطلبة يرتبط أيضا مبدى انفتاح األسرة عل        
علـى طالبـات يف اجلامعـات       ) ٢٠٠٣(النتيجة تنسجم مع نتائج االستطالع الذي أجرته القحطاين         

٪من الطالبات يعزين أسباب اخلجل إىل النشأة األسـرية وأسـلوب           ٧٥السعودية والذي أشار إىل أن      
 اخلجل بسبب الشعور بالنقص بسبب عاهات مستدمية        ٪من الطالبات يعانني  ٢كما أن   , املعاملة الوالدية 

  .٪منهن يعانني اخلجل االجتماعي بسبب عوامل اقتصادية ١٥وأن , لديهن
دراسة دف إىل حبث العالقة بـني اخلجـل والتوافـق           ) ٢٠٠٠(يف حني أجرى يوسف و خليفة       

لسعوديني أكثر خجالَ من    االجتماعي لدى طلبة اجلامعات السعودية والكويتية أظهرت الدراسة إىل أن ا          
من جهة أخرى أجـرى سـبريي       .الطلبة الكويتيني وأن اإلناث أكثر خجالَ من الذكور يف اموعتني           

 أن أبرز العوامل اليت تسهم يف زيـادة  دراسة أظهرت نتائجها) Spere & Evans,2009(وايفانس 
فضالً عـن   , ات اللغوية لديهم  خجل الطلبة هو افتقارهم ملهارات احلديث وتدين مستوى حصيلة املفرد         

  .مديهتدين التحصيل الدراسي ل
 Crystal , Parrott , Okazaki ,& Watanabe( أما كريستال وباروت و اوكازاكي و تنانيب

فقد أجروا دراسة دف إىل معرفة العالقة بني اخلجل وبعض مسات الشخصية األخرى لدى ) 2001 ,
 أن مستوى اخلجل لـدى       و يابانية حيث أظهرت النتائج     يكيةطلبة اجلامعات األمريكية من أصول أمر     

الطلبة  يتأثر بعمر الطالب وأن الطلبة األكرب سناَ هم أقل خجال يف حني وجد أن الطلبـة األمـريكيني                    
وأن األفكار الذاتية تؤدي دوراً كبرياً يف زيادة نسبة اخلجل لـدى            , لديهم مستوى أعلى مبقياس اخلجل    

) Hoyos,2006(ويف دراسة مشاة قام ا هويلز       . أكثر مما تؤثر يف الطلبة اليابانيني       الطلبة األمريكيني   
أظهـرت  , ملعرفة نتائج الدراسات اخلاصة بني اخلجل واألصول الثقافية لدى طلبة اجلامعات األمريكية           

ن الـوالدة   للطلبة كمكا ) األصول الثقافية (النتائج أن اخلجل لدى طلبة اجلامعات يرتبط بعوامل ثقافية          
أظهرت النتائج أن الطلبة ذوي األصول الثقافية غري األمريكيـة أكثـر            , لألهل واخللفية املتعلقة بالعرق   

خجالَ من الطلبة ذوي األصول األمريكية كذلك أظهرت النتائج ارتباطاً عكسياً بني اخلجل واملـستوى       
  .طالب التحصيلي للطالب حبيث كلما ضعف التحصيل زادت نسبة اخلجل لدى ال
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أجريا دراسة حـول اخلجـل   ) Cheek & Krasnoperova,1999(أما شيك وكراسنوبريوفا 
واخلوف االجتماعي لدى طلبة جامعة ستانفورد األمريكية، أظهرت نتائج الدراسة إىل نوعني من الطلبة              

 اخلجل  كما أن هناك فروقاً يف مستويات     , اخلجولني، ومها اخلجولون املنسحبون واخلجولون االتكاليون     
  .بني الذكور واإلناث و لصاحل اإلناث

أجراهـا  ) University of Alberta Canda(ويف دراسة على طلبة جامعة البريتـا يف كنـدا   
,  أن اإلناث كن أكثر خجالَ من الـذكور أظهرت نتائج الدراسة) Macdonald, 1998(ماكدونالد 

يف حني أجرى هوقلند ونيكـوليس      . لبةوأن هناك عالقة بني اخلجل وبعض األمراض اجلسدية لدى الط         
)Hoglund & Nicholas ,1995 ( دراسة حول العالقة بني اخلجل والشعور بالذنب والغضب لدى

طلبة اجلامعات الذين تعرضوا خلربات أسرية سيئة، أظهرت نتائج الدراسة إىل أن الطلبة الذين تعرضـوا                
 أم عاطفية هم أكثر خجالَ من الطالب الذين         خلربات أسرية سيئة سواء أكانت إساءة جسدية أم جنسية        

  .مل يتعرضوا لتلك اخلربات وكان مستوى اخلجل لدى اإلناث أعلى منه لدى الذكور
إىل عالقة ) Myers, Dilks,& Marceaux,2007(يف حني أشار مايرز وديلكس ومارسويكس 

حيث أظهرت النتـائج    , إلناثارتباطيه اجيابية بني اخلجل واالعتماد على شريك احلياة لدى الذكور وا          
يف حـني مل    , إىل أن الطالبات اخلجوالت كن أكثر اعتمادية على الشريك من الطالبات غري اخلجوالت            

تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االعتماد على الشريك بني الطلبة اخلجـولني وغـري                 
  .اخلجولني

امعات وخططهم وعالقتها مبستويات اخلجـل      وحول أمهية وضوح األهداف التعليمية لدى طلبة اجل       
) Turner ,Husman & Schallert,2002(لديهم أظهرت نتائج دراسة ترينر وهومسان وشالريت 

إىل أن امتالك الطلبة لألهداف املستقبلية الواضحة يقدم قوة حمفزة للطلبة لالخنراط يف أنـشطة الـتعلم                 
بل هم حباجة إىل امتالك العديـد مـن         , لديهمولكنه ليس كافيا لتحقيق مستوى منخفض من اخلجل         

  .استراجتيات التعلم والتنظيم الذايت
حول العالقة بني اخلجـل ودرجـة   ) Orr at ol ,2008(وأما الدراسة اليت أجراها أور وآخرون 

حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ذات داللـة  )  (Face bookاستخدام موقع الفيس بوك 
 فضالً عن وجود  face bookجل والوقت الذي يقضيه طلبة اجلامعات يف استخدام إحصائية بني اخل

  .  face bookعالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني اخلجل وعدد مرات الدخول إىل موقع الفيس بوك 
أظهرت النتائج إىل أن اخلجل له ) Buss & Plomin ,1984(ويف دراسة أجراها بوص وبلومنج 

ويـرى  , احلديث وان صعوبة التواصل الشفوي هي من عالمات اخلجل لدى الطلبـة           تأثري يف أسلوب    
أن الطلبـة اخلجـولني   ) Asendor & meier)( As Cited in Durkin, 2009(اسندور و مري 

  .يقضون وقتاً اقل يف احملادثة مقارنة  باألفراد االجتماعيني ويكون حديثهم قليالَ
  لسابقة أن مسة اخلجل قد حظيت باهتمام كبري من قبل  يالحظ من خالل استعراض الدراسات ا
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سواء أكانت تلك اليت دف إىل دراسـة        , الباحثني والتربويني كما شغلت دراسات اخلجل حيزاً كبرياً       
إال أن هوجالند ونيكوالس    ,  إىل تطوير مقياس اخلجل واستخدامه     أم, والعوامل املؤثرة فيه  , ل نفسه اخلج

)Hoglund& Nicholas,1995 (     ـا مسـةاعتربا مهمة قياس اخلجل من املهام الـصعبة نظـراً أل
لذا ظهرت احلاجة إىل إجياد     .  قياس اخلجل  وكذلك عدم مالءمة أدوات القياس املستخدمة يف      , افتراضية

فالدراسات اليت استخدمت مقياس للخجل أو تلك اليت سـعت إىل بنـاء   , مقاييس فعالة لقياس اخلجل  
 اختيار فقراا على معايري منبثقة عن النظرية الكالسيكية يف القياس النفسي            مقياس للخجل اعتمدت يف   

ولكـن  , متعلق باخلصائص السيكومترية  ما هو   منها ما هو متعلق بإحصائيات الفقرة ومنها        , والتربوي
فظهـرت   , هذه النظرية تعرضت جلوانب نقد نظراً لعجزها عن تفسري بعض القضايا يف القياس النفسي             

نظريـة بديلـة للنظريـة    بوصـفها   )IRT)(Item Response Theory( االستجابة للفقرةنظرية
لذا فقـد   . وقدمت حلوالً ملعظم املشكالت اليت عجزت النظرية الكالسيكية عن تفسريها         , الكالسيكية

 الهتمامهمـا , استند الباحثان يف بنائهما ملقياس اخلجل إىل معايري معتمدة على نظرية االستجابة للفقرة            
بالربط بني استجابة املفحوص على الفقرة وقدرته، حيث تفترض هذه النظرية انه ميكن التنبـؤ بـأداء                 

يف ضوء خاصية مميزة هلذا األداء      ) املقياس(األفراد، أو ميكن تفسري أدائهم على فقرة من فقرات االختبار         
 الـسمات   تسمى السمة، ونظراً لصعوبة مالحظة السمات جيـب تقـديرها وهلـذا يطلـق عليهـا               

حيث شكلت هذه النظرية إطارا التوجه احلايل ). Hambelton & Swaminathan, 1985(الكامنة
  ).Anastasi, 1982( واملستقبلي يف اختيار الفقرات

، )Unidimensionality(أحادية البعد : وتقوم هذه النظرية على جمموعة من االفتراضات األساسية       
 Item(، ووتريـة مـنحىن خـصائص الفقـرة    )Local Independence( واالستقالل املوضـعي 

Characteristic Curve .(   كما تنبثق عنها جمموعة من النماذج اليت استخدمت يف بنـاء املقـاييس
واالختبارات، اليت ميكن من خالهلا احلصول على مؤشرات إحصائية للفقرة ال تعتمد على خـصائص               

 ,Crock & Algina(ة فقـرات املقيـاس  املفحوصني، وتقديرات املفحوصني ال تعتمد على صـعوب 
يف تقدير معامل الفقرات بني خمتلف جمموعـات        ) Invariance( ، ومن هنا أعطي أمهية لالتغري     )1986

  ).Lord, 1980( األفراد، ووصفت هذه األمهية بأا أكرب الصفات املهمة يف نظرية االستجابة للفقرة
 نظرية االستجابة للفقرة، ففي البداية كان هناك        وقد طورت عرب السنوات املاضية جمموعة من مناذج       

أو مسيت باسم االقتران الرياضي للنموذج نفسه مثل        ) Rasch(منوذج راش : عدد قليل من النماذج مثل    
منوذج املنحىن الطبيعي، وحديثا تسمى النماذج بأمساء وظيفتها املقترحة مثل مقياس التقدير أو التقـدير               

 إىل حتديد العالقة بني أداء الفرد عن فقرات االختبار وبني الـسمات أو              اجلزئي، ودف هذه النماذج   
القدرات الكامنة وراء هذا األداء وتفسريه، ولكل منها معادلة رياضية حتدد العالقـة بـني أداء الفـرد                  

  .والقدرة أو السمة الكامنة وراء هذا األداء وتفسريه
  : لتدريج فقرات املقياس إىل ثالثة أصناف، األولوميكن تصنيف مناذج نظرية االستجابة للفقرة تبعا 
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إلجابـة عـن الفقـرة قيمـا        ويستخدم عندما تأخذ ا   ) Dichotomous(خاص باالستجابات الثنائية  
وفيها تكون إجابة الفرد املتدرجة،     ) Polytomous(يسمح بتعدد االستجابات  : ، أما الثاين  )١،٠(ثنائية

فيتعلـق  : ومقاييس التقدير ومقاييس الشخصية، أما الثالث     ومثال ذلك االستجابة عن بعض االستبانات       
 ومن مناذج االستجابة املتعددة   . وهو امتداد لالستجابة املتعددة   ) Continuous( باالستجابات املتصلة 

)Polytomous IRT Models (  منوذج مقياس التقـدير ألنـدريش)Andrich Rating Scale 
Model(ARSM)(     ندريش  ، وقد بين مقياس التقدير أل)Andrich (      خصيصاً للبيانات مـن نـوع

ويقوم علـى  . ، وهو أحد النماذج األحادية املعلمة املنبثقة عن منوذج راش)Lustina, 2004( ليكرت
فكرة مفادها أن كل فقرة من فقرات املقياس حتمل شحنة انفعالية إمجالية، وتعرب عن مسة اخلجل لـدى                  

بتقدير هذه الشحنة لكـل     ) سلم التقدير (، ويقوم هذا النموذج     الفرد ومبا يتفق مع تقديره لتلك الفقرة      
  .فقرة وفق الدالة الرياضية االحتمالية اليت يعتمدها النموذج

وقد استخدم الباحثان هذا النموذج حتليل البيانات من أجل مطابقتها، نظـراً ملناسـبته للتـدريج                
يف هذا النموذج منصب على اختبار معامـل        املستخدم يف بناء املقياس املستخدم، والسيما أن االهتمام         

 صعوبة خاص بكل فئة من فئات اإلجابة كما هـي احلـال يف منـوذج سـلم التقـدير ملـوراكي                    
)MRSM)(Muraki Rating Scale Model (  

א−٢ :א
دف هذه الدراسة إىل بناء مقياس لقياس اخلجل لدى طلبة اجلامعات األردنية وفق منـوذج سـلم                 

  بوصفه أحد مناذج نظرية االستجابة للفقرة املنبثقة عن منوذج راش)Rating Scale Model( يرالتقد
)Rasch(                  إذ متثلت مشكلة هذه الدراسة باحلاجة إىل أداة قياس دقيقة لقياس اخلجـل لـدى طلبـة ،

ياس اخلجل  اجلامعات األردنية، تتفق ومعايري القياس املوضوعي، كما أن أدوات القياس اليت مت بناؤها لق             
 ,Hofmann( كانت إجراءات التحقق من خصائصها السيكومترية غري كافيـة يف معظـم حاالـا   

DiBartolo, Holaway & Heimberg, 2004  .(  مث إن اخلصائص السيكومترية اليت مت تقـدميها
كانت وفق النظرية الكالسيكية يف القياس اليت عجزت عن تفسري بعض القـضايا املهمـة يف القيـاس                  

، وكذلك مل حتظ نظرية االسـتجابة للفقـرة   )Hambleton & Swaminathan, 1985( النفسي
باهتمام كبري وخاصة يف الدراسات العربية عند بناء املقاييس عامة، رغم ما تتمتع به من مزايا موضوعية                 

 بقيـاس   فضالً عن افتقار األدب النظري يف الدراسات العربية إىل مقياس خاص          . يف بناء أدوات القياس   
اخلجل لدى طلبة اجلامعات، وبالتايل مساعدة اجلامعات على حتقيق دورها الذي أنشئت من أجله وهو               

  .بناء الشخصية املتكاملة واملتوازنة للطالب اجلامعي
:אא٣

   األول نظري والثاين تطبيقي فمن حيث األمهية النظرية فإن:  تنبثق أمهية هذه الدراسة يف جانبني
  الدراسة تسهم يف الكشف عن مستوى اخلجل لدى طلبة اجلامعات األردنية، والتوصل إىل أداة قياس 
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موضوعية، لقياس مسة اخلجل لدى طلبة اجلامعات األردنية قياساً دقيقاً أما من حيث األمهية العملية فإن                
التطبيق، ويف ضوء نتائج    هذا املقياس تصبح له قيمة تربوية خاصة، إذ سيكون أداة قياس سهلة وسريعة              

القياس يتم التخطيط لوضع برامج إرشادية أو حماضرات أو ندوات من قبـل املرشـدين النفـسيني يف                  
 .اجلامعات وصناع القرار ملشاركة هذه الفئات من الطلبة من أجل صقل شخصيام

א−٤ א :א
  : دف هذه الدراسة إىل ما يلي

  .بيانات مبقياس اخلجل لنموذج سلم التقدير ألندريشالكشف عن مدى مطابقة ال -١-٤
الكشف عن القيم املتحررة لقدرات األفراد ولصعوبة الفقرات الناجتة عن تطبيـق مقيـاس               -٢-٤

 .اخلجل على طلبة اجلامعات
الكشف عن اخلصائص السيكومترية لفقرات مقياس اخلجل لدى طلبة اجلامعات املتحـررة             -٣-٤

 . سلم التقديرمن األفراد وفق منوذج
بناء مقياس للخجل لدى طلبة اجلامعات وفق منوذج سـلم التقـدير ألنـدريش، يتمتـع                -٤-٤

 .خبصائص سيكومترية مقبولة
א−٥  :א

  :  سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية
  ما مدى مطابقة البيانات مبقياس اخلجل لدى طلبة اجلامعات لنموذج سلم التقدير؟ -١-٥
ما القيم املتحررة لقدرات األفراد ولصعوبة الفقرات الناجتة عن تطبيق مقياس اخلجل علـى               -٢-٥

 طلبة اجلامعات؟
ما اخلصائص السيكومترية لفقرات مقياس اخلجل لدى طلبة اجلامعات املتحررة من األفراد             -٣-٥

 وفق منوذج سلم التقدير؟
א−٦ א א :א
ردود الفعل السلبية للفرد يف املواقف االجتماعية وتتضمن ردود الفعل الـسلبية             :א−١−٦

التوتر، والقلق، واخلوف والشعور باإلرباك، وعدم الراحة، وكبت السلوك االجتماعي املتوقع، وصعوبة            
اخل نتيجة عـدم    ... التحدث، وعدم القدرة  التواصل، وزيادة ضربات القلب وجفاف الفم واالرجتاف          

قة بالذات، واألفكار السلبية اليت حيملها الفرد عن ذاته، وعدم القدرة على التفاعل مـع اآلخـرين،                 الث
والذي يتضمن األبعاد   . مقيسة بالدرجة اليت حيصل عليها املستجيب باملقياس املستخدم يف هذه الدراسة          

ين، فقدان الثقة بالـذات،     املشاركة يف املناسبات واللقاءات واحملاضرات، اخلوف من تقييم اآلخر        : اآلتية
  .األسري، والتعرف إىل اآلخرين

  منوذج ( أحد مناذج النظرية احلديثة يف القياس املنبثقة عن منوذج راش:א−٢−٦
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 )Polytomous(أنه منوذج مسة كامنة يأخـذ شـكل االسـتجابات املتعـددة             أي ،)املعلمة الواحدة 
  .يةبتدرجيات تفصل بينها مسافات متساو

א−٣−٦ ومعلـم التمييـز    ) موقع الفقرة (عبارة معلم الصعوبة     :א
  ).اخلط التقاريب األسفل ملنحىن خصائص الفقرة(للفقرة ومعلمة التخمني) ICCشدة االحندار منحىن (

مستوى القدرة على متـصل  : )b) (Difficulty Location(معلمة الصعوبة للفقرة  -٤-٦
٪لإلجابة عن الفقرة إجابة صحيحة عندما يكون معلم التخمني مساوياً          ٥٠لذي يقابل احتمال    السمة ا 
  .للصفر
هو ميل املـاس ملـنحىن خـصائص        ): a) (Discrimination(معلمة التمييز للفقرة   -٥-٦
  .عند نقاط تقاطع انعطاف منحنيات خصائص الفقرة) ICC(الفقرة
ملـنحىن  ) Lower Asymptote( قاريب األسفل اخلط ألت:)c(א−٦−٦

  .وميثل احتمال إجابة املفحوصني ذوي القدرة املتدنية عن الفقرة إجابة صحيحة, اخلصائص للفقرة
א−٧−٦ وتتمثل بدالالت الصدق والثبات ملقياس اخلجـل        :א

  .اليت تعطي الباحثني الثقة يف استخدامه مستقبالً
 دالة رياضية تبني مدى إسـهام الفقـرة يف دالـة املعلومـات              :אא−٨−٦

  . عن الفقرات األخرىإسهاماً مستقالً) للمقياس(لالختبار
א−٩−٦  دالة رياضية تعرب عن جمموع داللة املعلومات جلميع فقـرات  :א

  .االختبار عند مستوى معني من القدرة
א−١٠−٦ وهي مقدار ما ميتلكه الفرد من السمة الـيت  ,  وهي معامل قدرات األفراد    :א

  . يتم قياسها تبعاً لنظرية االستجابة للفقرة
א−١١−٦ א א   . هي عملية التعبري الكمي عن املعامل:א

א−٧ א :א
معات األردنية احلكومية مت اختيارها بالطريقة      اقتصرت عينة الدراسة على عينة من طلبة اجلا        -١-٧

العشوائية العنقودية، وبالتايل فان إمكانية تعميم النتائج تتحدد مبدى متثيل هذه العينة لطلبة اجلامعـات               
  .األردنية
املفهومات واملصطلحات املستخدمة يف هذه الدراسة، حمـددة يف التعريفـات اإلجرائيـة              -٢-٧

  .عميم النتائج تتحدد يف ضوء هذه التعريفاتوبالتايل فان إمكانية ت
א−٨ א א  :א

  واإلجراءات اليت , وطريقة اختيار عينة الدراسة, يتناول هذا اجلزء من الدراسة وصفاً تمع الدراسة
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  :التقدير وهي على النحو اآليت فق منوذج سلم ولتطوير املقياس اتبعت
א١−٨ :א

دراسة من مجيع طلبة البكالوريوس األردنيني يف اجلامعات األردنية الرمسية للفـصل            يتكون جمتمع ال  
 والبالغ عددهم كما يشري التقرير اإلحصائي الصادر عن وزارة          ٢٠٠٩/٢٠١٠الثاين من العام الدراسي     

طالبـاً  ) 70181(طالبـاً وطالبـة، منـهم       ) 165644(م  ٢٠١٠التعليم العايل والبحث العلمي لعام      
 توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفق      )١(طالبة موزعني على عشر جامعات ويبني اجلدول رقم         ) 95463(و

  .اجلامعة ومتغري اجلنس
  )١(اجلدول رقم 

  .توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفق اجلامعة ومتغري اجلنس 
 العدد اجلنس اجلامعة العدد اجلنس اجلامعة

 12170 ذكور  11341 ذكور
 األردنية 16317 إناث 21426 إناث
  32767موع

 البلقاء التطبيقية
 28487 اموع 

 3163 ذكور  11379 ذكور
 الريموك 3986 إناث 15919 إناث

 27298 اموع
 احلسني بن طالل 

 7149 اموع 
 2237 ذكور  6685 ذكور
 مؤتة 1891 إناث 7773 إناث

 14458 اموع
 الطفيلة التقنية

 4128 اموع 
 807 ذكور  10205 ذكور
 العلوم والتكنولوجيا 633 إناث 10401 إناث

 األردنية
 20606 اموع

 األملانية األردنية
 1440 اموع 

 4974 ذكور  7220 ذكور
 اهلامشية 6669 إناث 10448 إناث

 17668 اموع
 آل البيت

 11643 اموع 

א−٢−٨ :א
  را لعمل الباحثني يف ــ، نظ)Available Sample( جامعة الريموك بالطريقة املتيسرةمت اختيار 

  اجلامعة، ومت اختيار بعض الشعب يف الكليات العلمية واإلنسانية بالطريقة العشوائية العنقودية، وكانت 
نـة  وبلغ حجـم عي   . شعبة) ٣٥(وحدة االختيار هي الشعبة، حيث بلغ عدد الشعب اليت مت اختيارها            

) ١٥٩(وقد بلغ العـدد اإلمجـايل للـذكور         , طالباً وطالبة من طلبة جامعة الريموك     ) ٥٢٦( الدراسة
وقد اختار الباحثان العينة ذا احلجم؛ ألما خططا إلجراء التحليل العاملي وفق ما             ). ٣٦٧(ولإلناث  

عدد أفراد العينـة مـن      وبناًء على نصائح اإلحصائيني أن يكون احلد األدىن ل        ) ٢٠٠٥(أشار إليه عودة    
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وكذلك انسجاماً مـع مـا أظهـرت إليـه دراسـة ريـف              . مخسة إىل عشرة أمثال عدد الفقرات     
)Reeve,2004 (ودراسة امبريتسون  وريز)Embretson & Reise, 2004  (  حول حجم العينـة

ج مثـل   فنماذ,  يؤثر يف حجم العينة املختارة     IRTإذ أظهرت أن اختيار أي منوذج من مناذج         , املناسب
 فرد وذلك للحصول    ٥٠٠ويقترحان بأن يكون العدد حول      ,  فرداً ٢٥٠منوذج سلم التقدير حتتاج إىل      
  .على تقديرات دقيقة للمعامل

א−٣−٨ א א :א
لتحقيق غرض الدراسة املتمثل يف بناء مقياس اخلجل،  وفق خطوات هيولني ودراسجو وبريسونس              

)Hulin, Drasgow & Parsons, 1983(واليت تتلخص باآليت ، :  
א−١−٣−٨ تعد عملية حتديد أبعاد املقياس نقطة ارتكـاز         :א:א

رئيسية، ويف هذه اخلطوة يتم حتديد تعريف مفهوم اخلجل، ومكوناته، وأبعاده باالستفادة مـن األدب               
 & Zimbardo( اإلطار النظري الذي وضعه زمبـاردو وهندرسـون   التربوي، فاستفاد الباحثان من

Hendderson, 1996 (املكون : ملكونات اخلجل االجتماعي الذي يتضمن أربعة مكونات رئيسة هي
واملتمثل يف جتنب املواقف االجتماعية اليت تثري اخلوف للشخص اخلجول وعدم التعبري عـن              : السلوكي

واملتمثل يف زيادة ضـربات     : ث أمام اآلخرين، واملكون الفسيولوجي    مشاعره وأفكاره مع صعوبة التحد    
ويظهر ذلـك مـن     : القلب وجفاف الفم واالرجتاف والشراهة يف األكل واالرتعاش، واملكون املعريف         

خالل األفكار اليت حيملها الفرد عن املواقف وجتعله غري قادر على التواصل مثل الفكرة السلبية حـول                 
: ، واملكون االنفعايل  )الثقة السلبية (ملفرط بالذات ولوم الذات والوعي الزائد بالذات        الذات واالنشغال ا  

  . واملتمثل بالشعور باخلزي واالكتئاب والقلق والعزلة
واستفاد الباحثان من اإلطار النظري الذي وضعه مصممو أدوات القياس، ومن بعض الدراسات اليت              

 & Hopko, Stowell, Jone & Armento, 2005; Margraf( تناولـت موضـوع اخلجـل   
Rudolf, 1999; Matsushima & Shioma, 2001; Titov, Andrews, Schwencke, 
2008; Titov, Andrews, Schwencke, Drobny, & Einstein, 2008; Cameron, 

بأنـه  : وبعد حتليل تلك التعريفات متكن الباحثان من تقدمي تعريف اخلجل على النحـو األيت             ) ;2009
دود الفعل السلبية للفرد يف املواقف االجتماعية  وتتضمن ردود الفعل السلبية التوتر، والقلق، واخلوف               ر

والشعور باإلرباك، وعدم الراحة، وكبت السلوك االجتماعي املتوقع، وصعوبة التحدث، وعدم القدرة            
لثقـة بالـذات،    اخل نتيجة عـدم ا    ... على التواصل، وزيادة ضربات القلب وجفاف الفم واالرجتاف       

  . واألفكار السلبية اليت حيملها الفرد عن ذاته، وعدم القدرة على التفاعل مع اآلخرين
وإجرائيا يعرف اخلجل باستجابة طالب اجلامعة مبقياس اخلجل االجتماعي، الذي أعـد خصيـصاً              

يـاس اخلجـل   لتحقيق غرض هذه الدراسة، وقد متكن الباحثان من حتديد العناصر اآلتية لتمثل أبعاد مق          
املشاركة يف املناسبات واللقاءات واحملاضرات، اخلوف من تقييم اآلخرين، فقدان          : وهي على النحو األيت   

  . الثقة بالذات، األسري، والتعرف إىل اآلخرين
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א−٢−٣−٨ א:א اعتماداً على خربة الباحثني، وباالستعانة بطلبة       :א
ي اإلرشاد وعلم النفس التربوي وطلبة البكالوريوس يف جامعة الريموك يف كتابـة             املاجستري يف ختصص  

املواقف اليت تشعرهم باخلجل أثناء تعاملهم مع زمالئهم أو أساتذم يف اجلامعـة، وباالسـتفادة مـن                 
الدراسات األجنبية اليت حاولت بناء مقاييس للخجل  اليت استخدمت يف الدراسـات الـسابقة مثـل                 

)Hopko, Stowell, Jone & Armento, 2005; Margraf & Rudolf, 1999; 
Matsushima & Shioma, 2001; Cameron, 2009; Nelson , L. Padilla-Walker, 

L.Badger, S. Barry, Madsen, & Carroll , 2008  .(   متكن الباحثان من كتابـة)١٠٦  (
ي لالستجابة عن كل فقرة مـن فقـرات         فقرات تغطي أبعاد املقياس اخلمسة، ومت وضع تدريج مخاس        

موافق بشدة، موافق، غري متأكد، معارض، معـارض  (املقياس بدءا من موافق بشدة وإىل معارض بشدة  
  ). بشدة

املكـون  : وقد راعى الباحثان عند كتابة الفقرات أن تغطي الفقرات املكونات الرئيسة للخجل وهي            
، وقد كتبت الفقرات لتصف الفقرة سلوكاً يقـوم بـه           السلوكي، والفسيولوجي، واملعريف، واالنفعايل   

املستجيب فعالً أثناء دوامه يف اجلامعة بني أقرانه ومع أساتذته وداخل قاعات احملاضـرات، مث رتبـت                 
الفقرات مجيعها لتكون الفقرة األوىل من البعد األول والثانية من البعد الثاين والثالثة من البعد الثالـث،                 

  . خلامسوهكذا حىت البعد ا
فقرات على عشرة حمكمني من     ) ١٠٦(األولية البالغة   كما مت عرض فقرات املقياس األولية بصورته        

املتخصصني يف علم النفس التربوي واإلرشاد  النفسي والقياس والتقومي من محلـة الـدكتوراه، ومـن        
حلكم علـى   وذلك من خالل ا   , أصحاب اخلربة والكفاية، وذلك بغرض التحقق من الصدق الظاهري          

مدى  وضوح الصياغة، وسالمتها، ومدى مناسبة الفقرة للبعد واملقياس، وكـذلك مـدى مناسـبتها                
وطلب إليهم إجراء أي تعديل يرونه مناسباً على الفقرة، وإضافة أي فقرة تعمل على تغطية               . للمستجيب

اضحة واليت اتـصفت    أبعاد املقياس، وعلى ضوء مالحظات احملكمني مت تغيري وتعديل الكلمات غري الو           
بالغموض وعدم الوضوح، ومت تصويب األخطاء اللغوية، وحذف الفقرات اليت كان هناك توافقاً بنسبة              

 فقرات ليـصبح    ٧رها، وبناء  على ذلك فقد مت حذف         ا٪بني احملكمني على عدم مناسبتها، أو تكر      ٣٠
  .  فقرة، شكلت الصورة األولية للمقياس٩٩عدد فقرات املقياس 

) ٥٥(ق الصورة األولية للمقياس على إحدى شعب املساقات احلرة يف اجلامعة وتكونت من              مت تطبي 
طالباً وطالبة مبستوى البكالوريوس، ومن جمتمع الدراسة نفسه، ومن غري عينة الدراسة، حيث بني هلـم                

دو غري  أحد الباحثني أمهية اإلجابة جبدية، وكذلك أن يبدو رأيهم حول كل فقرة من فقرات املقياس تب               
مفهومة أو غري واضحة يف صوغ، مث مجعت مالحظام وجرى تفريغ استجابام، وعلى ضوء ذلك مت                
إعادة النظر بصوغ بعض الفقرات لتصبح أكثر وضوحاً، ومت تعديل صوغ الفقرات اليت كانت نـسبة                

ـ      ٩٠موافق بشدة أو معارض بشدة      : الذين أجابوا عنها   ة أـا   ٪فأكثر، ومت حذف فقرتني أشار الطلب
، ومت تقدير ثبـات االتـساق       ) فقرة ٩٧(مكررة، واحتفظ بباقي الفقرات ليصبح عدد فقرات املقياس         
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، ويعترب ذلك مؤشراً    )٠,٨٨(، وقد بلغت قيمته     )α(الداخلي للمقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا       
  . مقبوالً على السري بإجراءات بناء املقياس

א:אא−٣−٣−٨ א א א مت  :א
طالباً وطالبة من طلبة جامعة     ) ٥٢٦(فقرة على عينة عشوائية مكونة من       ) ٩٧(تطبيق املقياس املتضمن    

  . الريموك وكانت وحدة االختبار هي الشعبة
حتليل لتلك البيانات، وكان اإلجـراء      وأدخلت بعد ذلك البيانات يف ذاكرة احلاسوب دف إجراء          

مسـة  (األول هو التحقق من أحادية البعد، حيث تفترض نظرية االستجابة للفقرة وجود قدرة واحـدة                
تفسر أداء الفرد يف املقياس، ولذلك تسمى بالنماذج أحادية البعد، يف حني كانت النماذج اليت               ) واحدة

بالنماذج  متعددة األبعـاد     : ذا األداء، كانت تسمى   تفترض وجود أكثر من قدرة واحدة تكمن وراء ه        
 ,Hattie(مت االعتماد على بعض املؤشرات اليت اقترحها هيت ) أحادية البعد(وللتحقق من هذا االفتراض 

، فقد مت تقدير ثبات االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا علـى عينـة الدراسـة                 )1985
  . وهو مؤشر قوي على أحادية البعد) ٠,٩٧(طالباً وبلغت قيمته ) ٥٢٦(

كما مت حساب معامل االرتباط بني األداء على الفقرة، واألداء على املقياس الكلي، بعـد حـذف                 
 قـيم  ٢، ويبني اجلدول رقـم  )Corrected Item Total Correlation(الفقرة نفسها من املقياس 

  . بعد حذف الفقرةمعامالت االرتباط للفقرات مع العالمة الكلية باملقياس 
  معامالت االرتباط بني الدرجة على الفقرة والدرجة باملقياس الكلي  )٢(رقم اجلدول 

 معامل الفقرة
  معامل الفقرة االرتباط

  معامل الفقرة االرتباط
  معامل الفقرة االرتباط

  معامل الفقرة االرتباط
 االرتباط

١..50 ٢١..37 ٤١..11 ٦١..57 ٨١..45 
٢..62 ٢٢..46 ٤٢..44 ٦٢..54 ٨٢..40 
٣..59 ٢٣..39 ٤٣..44 ٦٣..46 ٨٣..44 
٤..61 ٢٤..33 ٤٤..10 ٦٤..45 ٨٤..43 
٥..63 ٢٥..38 ٤٥..14 ٦٥..47 ٨٥..41 
٦..48 ٢٦..40 ٤٦..38 ٦٦..49 ٨٦..46 
٧..42 ٢٧..05 ٤٧..04 ٦٧..39 ٨٧..46 
٨..42 ٢٨..44 ٤٨..35 ٦٨..42 ٨٨..41 
٩..52 ٢٩..39 ٤٩..46 ٦٩..49 ٨٩..40 
١٠..61 ٣٠..37 ٥٠..46 ٧٠..43 ٩٠..44 
١١..50 ٣١..31 ٥١..36 ٧١..39 ٩١..39 
١٢..44 ٣٢..42 ٥٢..45 ٧٢..43 ٩٢..42 
١٣..49 ٣٣..34 ٥٣..46 ٧٣..42 ٩٣..38 
١٤..37 ٣٤..42 ٥٤..43 ٧٤..36 ٩٤..44 
١٥..44 ٣٥..45 ٥٥..44 ٧٥..44 ٩٥..43 
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١٦..32 ٣٦..46 ٥٦..35 ٧٦..38 ٩٦..32 
١٧..47 ٣٧..47 ٥٧..37 ٧٧..49 ٩٧..52 
١٨..36 ٣٨..44 ٥٨..44 ٧٨..45   
١٩..42 ٣٩..46 ٥٩.-0.03 ٧٩..19   
٢٠..47 ٤٠..44 ٦٠..55 ٨٠..42   

وكانت ذات داللة   ) ٠,٣٠( فقرة يزيد معامل ارتباطها على       ٩٠ أن هناك    ٢يتبني من اجلدول رقم     
تتشارك يف قياس بعـد     ) ٩٠(وهذا يدل على أن الفقرات      )α>01.0(إحصائية عند مستوى الداللة     

ة مؤشراً على أحادية البعد     واحد تعرب عنه العالمة الكلية اليت تقيس مسة اخلجل، وميكن اعتبار هذه النتيج            
  . ملقياس اخلجل لدى طلبة اجلامعات

 Indices based(ومن املؤشرات الدالة على أحادية البعد مؤشرات تعتمد على املكونات الرئيسة 
on principal Components ( وهي مؤشرات تعتمد على التحليل العاملي)Indices based on 

factor analyzes(م أسلوب التحليل العـاملي  ، لذا مت استخدا)Factor Analysis  (  باسـتخدام
، وذلك السـتجابات الطلبـة   )Principal Component Analysis(أسلوب املكونات األساسية 

مبقياس اخلجل، ومت إجياد قيم اجلذور الكامنة ونسب التباين املفسر لكل عامل من العوامل، كما جرى                
للعوامل اليت قيم اجلذر الكامن ) Varimax Rotation(ير املتعامد تدوير احملاور باستخدام طريقة التدو

يبني ) ٣(واجلدول رقم   . ٪من التباين ٦٥,٩ عامالً فسرت ما نسبته      ٢٠وكان عددها   ) ١(هلا اكرب من    
  . قيم اجلذور الكامنة، ونسب التباين املفسر والنسب التباين التراكمية لكل عامل

  .ن ونسبة التباين املفسر والتباين املفسر التراكمي لكل عامل من العواملقيم اجلذر الكام )٣(اجلدول رقم 

اجلذر  العامل
 الكامن

نسبة التباين 
 املفسر

نسبة التباين 
اجلذر  العامل املفسر التراكمية

 الكامن
نسبة التباين 
 املفسر

نسبة التباين املفسر 
 التراكمية

 ٥٥,٠٦٧ ١,٤٣٧ ١,٢٩٣ احلادي عشر  ٢٩,٧١٥ ٢٩,٧١٥ ٢٦,٧٤٣ األول 
 ٥٦,٤٦٧ ١,٤٠٠ ١,٢٦٠ الثاين عشر  ٣٥,٤٤٨ ٥,٧٣٤ ٥,١٦٠ الثاين 

 ٥٧,٨٤٦ ١,٣٧٩ ١,٢٤١ الثالث عشر  ٣٩,٩٥٨ ٤,٥١٠ ٤,٠٥٩ الثالث 
 ٥٩,١٣٧ ١,٢٩١ ١,١٦٢ الرابع عشر ٤٢,٩٠٣ ٢,٩٤٤ ٢,٦٥٠ الرابع 

 ٦٠,٣٧٠ ١,٢٣٣  ١,١٠٩ اخلامس عشر  ٤٤,٩٤٢ ٢,٠٣٩ ١,٨٣٥ اخلامس 
 ٦١,٥٨٦ ١,٢١٦ ١,٠٩٥ السادس عشر  ٤٦,٨١٩ ١,٨٧٧ ١,٦٩٠ السادس 
 ٦٢,٧٧٨ ١,١٩٢ ١,٠٧٣ السابع عشر  ٤٨,٦٨٦ ١,٨٦٦ ١,٦٨٠ السابع 
 ٦٣,٩٤٧ ١,١٦٩ ١,٠٥٢ الثامن عشر ٥٠,٤٤٧ ١,٧٦١ ١,٥٨٥ الثامن 
 ٦٥,٠٦٠ ١,١١٢ ١,٠٠١ التاسع عشر  ٥٢,١٢٨ ١,٦٨٢ ١,٥١٤ التاسع 
     ٥٣,٦٣٠ ١,٥٠١ ١,٣٥١ العاشر 

، وهي تفسر    ١  أن هناك أربعة عوامل زادت قيمة اجلذر الكامن هلا على             ٣يالحظ من اجلدول رقم     
٪من تباين الدرجات مبقياس اخلجل يف صورته األولية وذلك قبل حذف األفراد غـري              ٦٥,٠٦ما نسبته   

 ٢٦,٧٤مل األول   وبلغت قيمة اجلذر الكامل للعا    . املطابقني والفقرات غري املطابقة للنموذج املستخدم     
وهي قيمة مرتفعة، إذا ما قورنت بقيم اجلذور الكامنة لبقية العوامل، وباعتماد حمك اجلـذر الكـامن                 
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بوصفه مؤشراً على أحادية البعد، فقد بلغت نسبة اجلذر الكامن للعامل األول إىل اجلذر الكامن للعامل                
 As(ما ذكر لورد املشار إليه يف دراسـة  ، وهذا مؤشر على أحادية البعد وفق ٢الثاين أكرب بكثري من 

Cited in Albanese & Forsyth, 1984 (  واعتمادا على حمك نسبة التباين املفسر، فقد بلغـت
٪من التباين الكلي، مما يؤكد أن هناك عـامالً طاٍغيـاً يف            ٢٩,٥٩٦نسبة التباين املفسر للعامل األول      

٪ ٢٠من إمكان أن يفسر العامـل األول        ) Rechase(املقياس، وهو ما يتماشى مع ما اقترحه ريكاس         
 & Hambelton(من التباين املفسر على األقل، فإن ذلك يعـد مؤشـرا علـى أحاديـة البعـد      

Swaminathan, 1985; Hattie,1985 .(  
للعوامل املكونة للمقياس أو ) Eigen Values(وعند استخدام التمثيل البياين لقيم اجلذور الكامنة 

وفيه يتم رسم بياين للمنحىن الذي ميثل قيم اجلذر الكـامن  ) Scree Plot(ط سكري ما يسمى مبخط
  . على أإلحداثي الراسي املناظرة للعوامل مرتبة تنازليا حسب جذورها الكامنة على أإلحداثي األفقي

  . والشكل ميثل خمطط سكري للعوامل املستخلصة بالتحليل العاملي

   اجلذور الكامنة للعوامل املكونة ملقياس اخلجل التمثيل البياين لقيم)١(الشكل 
ويالحظ من الشكل أن اخلط املنحين بدأ يغري ميله بشكل مفاجئ بني النقطتني املناظرتني للعـاملني                
اخلامس والسادس ويالحظ أن قيم اجلذور الكامنة للعوامل بدءاً من السادس أصبحت متقاربة، مما يعترب               

إن االستدالل على   : ومما هو جدير بالقول   . ة األوىل واستبعاد بقية العوامل    أساساً العتماد العوامل اخلمس   
  عدد العوامل اليت ميكن أن تعتمد داللتها من خمطط سكري ال يكون بالدقة الكافية ألنه يعتمد على 
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  .تقدير تقرييب للموقع الذي يتم فيه التحول يف ميل اخلط املار بالنقاط املناظرة للعوامل
 افتراض أحادية البعد فحصاً ملا تتضمنه الفقرات املدرجة من إمكانية تعريف الـسمة،              ويتطلب حتقق 

وتـوافر  . ويقتضي ذلك البحث عما إذا كانت الفقرات تتدرج بطريقة توضيح اجتاه مترابط ذي معىن             
، واليت تفضي إىل ٢كما يف الشكل ) Map Item(ما يسمى خبريطة الفقرات ) BIGSTEPS(برجمية 

  . دى املتصل الذي تتدرج عليه فقرات االختبار وكيفية تدرجها على املتصلاستخالص م

  
إىل ) ١,٢١-( تتـراوح بـني      )b(  أن املدى الذي تشتت فيه قيمة املعلمـة        ٢يالحظ من الشكل    

كما يوضح  . على الترتيب  ) ٠,٠٩( و   ) ٠,٠٦( لوجيت تقريبا، وخبطأ معياري تراوح بني       ) ٠,٩٧(
ريطة التوزيع التكراري املتماثل لفقرات مقياس التدرج، ويبدو انتظام تـدرج هـذه             اجلزء األمين من اخل   

لوجيت على مدى متصل السمة وهذا يعين تعريف الفقـرات          ) ٠,٢(الفقرات بوحدة تدريج مقدارها     
لسمة واحدة على مدى هذا املتصل، وعلى الرغم من انتظام التدرج بصورة واضحة ضمن املدى ، فقد                 

راغات الضيقة جداً على متصل السمة، مبا يعين تعريف فقرات املقياس للمتغري الذي ميثل              تبدو بعض الف  
مدى هذا املتصل وهو يف هذه احلالة اخلجل االجتماعي، وبذلك يتحقق افتراض أحادية البعد والـذي                

  .  يعترب أحد االفتراضات املهمة يف نظرية االستجابة للفقرة
א−٤−٣−٨ א אא:א فقد أشار هولني ودراسـجو وبارسـونس    :א

)Hulin, Drasgow & Parsons, 1983 (   أن خطوة اختيار النموذج املالئم هي مـن أهـم وأدق
والنموذج الذي مت اختياره ليناسب     . حادية البعد أخطوات بناء املقياس، وذلك بعد التحقق من افتراض         

ا يسمى بنموذج سلم التقدير وهو منبثق عن منـوذج راش، ومت            البيانات هم منوذج اندريش، وحتديداً م     
انه أحد النماذج اللوجستية اليت تتميز بسهولتها       : اختيار هذا النموذج بناء على جمموعة من االعتبارات       

الرياضية، وعدم تأثرها باالستجابات الناجتة عن عدم جدية املستجيب، وكذلك يعد منوذج سلم التقدير              
انات املقياس اليت كانت استجابات األفراد عليها وفق تدريج ليكرت اخلماسي بدءاً من             كان مناسبا لبي  

موافق بشدة وانتهاء مبعارض بشدة، نظراً لتوفر الربامج احلاسوبية اليت تتيح الفرصة إلمكانيـة حتليـل                
  ). PARSCALE(وكذلك برنامج ) BIGSTEPS(النتائج وهو برنامج 

 خريطة تدريج الفقرات واألفراد:2الشكل
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א−٥−٣−٨   بعد اختيار النموذج املالئم لبيانات مقياس  :א:א
املنبثق عن منوذج راش، مل يتم إسـقاط أي مـن   (Rating Scale)  اخلجل وهو منوذج سلم التقدير

االستبانات نظراً لعدم وجود استجابات ذات منطية واحدة لألفراد، وكذلك عدم وجود فقرات تتشابه              
 تصحيح استجابات الطلبة يف املقياس، وفق تدريج ليكرت اخلماسـي، إذ            االستجابات عليها، كما مت   

، )غـري متأكـد   (٣، )موافـق  (٤، )ةموافق بشد (٥أعطيت االستجابات للفقرات املوجبة الدرجات    
موافـق   (١وتعكس الدرجات للفقرات السالبة لتصبح الـدرجات        ) . معارض بشدة  (١،  )معارض(٢

وبعد ذلك مت إدخال البيانات     ). معارض بشدة  (٥،  )معارض (٤،  )دغري متأك  (٣،  )موافق (٢،  )بشدة
دف التحقق من   ) BIGSTEPS(يف ذاكرة احلاسوب، وأخضعت البيانات للتحليل باستخدام برنامج         

وقد بلغت استجابات األفـراد املدخلـة يف ذاكـرة          . درجة مطابقة االستجابات على فقرات املقياس     
  : وعملية مطابقة البيانات متر باملرحلة اآلتية) ٩٠( الفقرات طالباً وبلغ عدد) ٥٢٦(احلاسوب 

 يتم خالهلا حذف األفراد غري املطابقني للنموذج، ولتحقيق ذلك مت تقدير قدرات             :املرحلة األوىل  -
وهـي  ) INFIT(األفراد وكذلك اخلطأ املعياري يف مقياس القدرة، وإحصائي املطابقـة الداخليـة           

)ZSID(   أو )MNSQ ( ؤشر إحصائي للسلوكيات غري املتوقعة اليت تؤثر يف االسـتجابات          ويعد م
وكـذلك إحـصائياً  املطابقـة اخلارجيـة         . عن الفقرات اليت تكون قريبة من مستوى قدرة الفرد        

)OUTFIT (وهي) :MNSQ, ZSID (  ويعد هذا املؤشر)Outfit ( بديال عن السابق ولكن له
للسلوكات غري املتوقعة من األفراد عن الفقرات الـيت    ولكنه أكثر حساسية    . صفات مقاربة ومشاة  

  ). الطلبة( يبني ملخصاً لنتائج تقديرات القدرة لألفراد )٤ (واجلدول. تبعد عن مستوى قدرة األفراد
  .رجيةاملتوسط احلسايب  واالحنراف املعياري لكل من القيم التدرجيية لألفراد وإحصاءات املطابقة الداخلية واخلا )٤(اجلدول رقم 

TABLE 3.1 A Rating Scale Analysis         nedal and ahmad.out 
INPUT: 526 PERSONS, 90 ITEMS  ANALYZED: 526 PERSONS, 90 ITEMS, 

-------------------------------------------------------------------------------- 
SUMMARY OF    525 MEASURED (NON-EXTREME) PERSON 

+-----------------------------------------------------------------------------+  
         | RAW                  *        MODEL         INFIT        OUTFIT|     
          |SCORE        COUNT    MEASURE   ERROR      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD|  

|-----------------------------------------------------------------------------|  
|MEAN     208.3      87.7       -0.51    0.11      1.02   -0.2   1.01   -0.1|  
|S.D.      63.2       6.6        0.63    0.05      0.39    2.7   0.40    2.6|  
|MAX.     387.0      90.0        1.07    0.99      3.50    7.4   2.94    7.5|  
|MIN.      47.0      38.0       -4.73    0.08      0.24   -7.7   0.25   -7.2|  

|----------------------------------------------------------------------------  
|REAL RMSE   0.13  ADJ.SD    0.61  SEPARATION  4.75  PERSON RELIABILITY 0.96|  
|MODEL RMSE  0.12  ADJ.SD    0.62  SEPARATION  5.24  PERSON RELIABILITY 0.96|  
|S.E. OF PERSON MEAN   0.03|                                                   
|WITH      1 EXTREME PERSONS =    526 PERSONS  MEAN   -0.52  S.D.    0.67|     
|REAL RMSE   0.15  ADJ.SD    0.65  SEPARATION  4.31  PERSON RELIABILITY 0.95|  
|MODEL RMSE  0.14  ADJ.SD    0.66  SEPARATION  4.62  PERSON RELIABILITY 0.96|  

+-----------------------------------------------------------------------------+  

  )القيمة التدرجيية للفرد(قدرة الفرد   *                       
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  ، ١,٠٢ أن الوسط احلسايب ألوساط املربعات الداخلية واخلارجية كانت قيمها ٤يتضح من اجلدول
 على الترتيب وهي قيم قريبة جدا من الواحد، وهو الوضع املثايل، أما املتوسط احلـسايب لقـيم                  ١,٠١

فهي إىل حد ما تقترب من الصفر فقد بلغـت قيمهـا   ) ZSTD(إحصائي املطابقة الداخلية واخلارجية    
، على التوايل، واالحنراف املعياري هلا بعيد إىل حد ما عن الواحد، ألن القيم املثاليـة الـيت                  ٠,١،  ٠,٢

وسبب ابتعاد هذه القيم عن الوضع املثايل هو األفـراد غـري املطـابقني              ) ١صفر،  (يفترضها النموذج   
يرات القدرة لألفراد، ولدى تفحـص إحـصائيات املطابقـة الداخليـة            للنموذج، وبالرجوع إىل تقد   

واخلارجية لألفراد، حيث يشريان فيما إذا كانت قدرة الفرد متطابقة مع قدرات جمموعة األفـراد الـيت          
أن ) ٢(+ينتمي إليها يف قياس السمة اليت يقيسها املقياس، حيث تعد قيمة اإلحصائي اليت تزيـد علـى                  

  ).Julian, 1988;Alastair & Hutchinson,1987(ذ غري متطابقة مع قدرات جمموعة األفراد قدرة الفرد عندئ
 فرداً تبتعد استجابام امللحوظة عن االستجابات املتوقعة تبعـاً          ٢٧٧وبناء على ذلك تبني أن هناك       

) ٢-(تقل عنه   أو  ) ٢(+لقدرام، مبعىن أن قيم إحصائي املطابقة اخلارجية املقابلة لدرجام تزيد على            
، وهي القيم الـيت يتوقعهـا النمـوذج    ١أو قيم متوسطات املربعات املناظرة هلذه الدرجات تزيد على          

)Wright& Stone,1979 (  م امللحوظـةويعد هؤالء األفراد غري مطابقني للنموذج، ألن استجابا
  . تبتعد عن توقعات النموذج

ستجابام مع توقعات النموذج، وإعادة التحليل للتحقق       بعد أن مت استبعاد األفراد الذين مل تتطابق ا        
من مدى مطابقة الفقرات للنموذج، فقد مت تقدير معلمة الصعوبة لكل فقرة، فضالً عن اخلطأ املعيـاري   
يف تقديرها، وقيم إحصائيات كل من املطابقة الداخلية ، وكذلك قيم إحصائيات املطابقة لكل معلم من                

 األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لكـل تقـدير مـن           ٥، ويبني اجلدول  معامل الصعوبة للفقرات  
تقديرات معامل الصعوبة للفقرات، واخلطأ املعياري يف مقياس هذه الصعوبة، وكذلك قيم إحـصائيات              

  . املطابقة الداخلية واخلارجية هلذه املعامل 
ل من معامل الصعوبة للفقرات واخلطأ املعياري، وإحصائيات املطابقة الداخلية األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لك )٥( رقم اجلدول

  .واخلارجية هلذه املعامل
SUMMARY OF     90 MEASURED ITEMS 

+-----------------------------------------------------------------------------+  
|         RAW                             MODEL  INFIT OUTFIT|     

|       SCORE  COUNT   MEASURE   ERROR   MNSQ   ZSTD   MNSQ    ZSTD|  
|-----------------------------------------------------------------------------|  

|MEAN 571.3  247.0    0.00      0.06    1.02   0.0    1.00   -0.2|  
|S.D. 112.9    0.0    0.41      0.01    0.22   2.4    0.28    2.3|  
|MAX. 935.0  247.0    0.97      0.09    1.86   8.7    2.09    8.9|  
|MIN. 358.0  247.0   -1.21      0.06    0.73  -3.4    0.66   -3.4|  

|-----------------------------------------------------------------------------|  
|REAL RMSE  0.06 ADJ.SD 0.41 SEPARATION 6.33 ITEM  RELIABILITY 0.98|  
 MODEL RMSE 0.06 ADJ.SD 0.41 SEPARATION 6.59 ITEM  RELIABILITY 0.98|  
  |S.E. OF  ITEM  MEAN   0.04|                                                   

-----+ --------------------------------------- 
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الصعوبة يف مقياس اخلجل تعين الشحنة االنفعالية اليت حتملها الفقرة وتساهم فيها يف تكوين شحنة انفعالية إمجالية تعـرب                   * 
 عن مستوى اخلجل لدى األفراد
 اقتراب املتوسط احلسايب ملتوسط املربعات الداخلية واخلارجية من الوضـع           ٥يتبني من اجلدول رقم     
سلم التقدير وهو الواحد، حيث بلغت قيم متوسـطات املربعـات الداخليـة             املثايل املتوقع من منوذج     

على التوايل، وكذلك بلـغ     ) ٠,٠٢٨،  ٠,٢٢(باحنراف معياري   ) ١،  ١,٠٢) (MNSQ( واخلارجية
باحنراف معياري  ) -٠,١صفر،   ()ZSTD( املتوسط احلسايب لقيم إحصائي املطابقة الداخلية واخلارجية      

قد اقتربت جداً من    ) ZSTD( م إحصائيات املطابقة الداخلية واخلارجية    ، ويالحظ أن قي   )٢,٤،  ٢,٤(
الوضع املثايل، بينما مل يقترب االحنراف املعياري من الوضع املثايل الذي يتوقعه النموذج، وهو اقترابـه                

  . من الواحد
ار ولدى تفحص قيم إحصائي املطابقة الداخلية واخلارجية للفقرات، والذي يشري إىل مدى اسـتقر             

 فقـرة غـري     ٤٥مستوى الصعوبة النسيب للفقرات، عرب مستويات القدرة املختلفة، فقد تبني أن هناك             
 مطابقة للنموذج وبعيدة إىل حد ما عن توقعات النموذج، وأا قـيم مـضطربة وتـشوش البيانـات                 

)Values Substantially above indicat noise() Lincare & Wright, 1993 (  أن رغـم
معامل ارتبـاط بوينـت     ) rpbis(التميز تشري إىل أا جيدة التمييز، فالقيم اليت تكون قيمة           مؤشرات  

بايسرييال سالبة تشري إىل مطابقة سيئة، والقيم اليت تكون جبانبها احلروف األجبدية تـشري إىل حـسن                 
التمييـز،  املطابقة وفق مؤشر التمييز، وما يالحظ بأنه ليس هناك قيمة سالبة ومجيعها كانـت جيـدة                 

   يبني قيم إحصائيات املطابقة الداخلية واخلارجية  ومتوسط املربعات املوزونة وقيم ٦واجلدول رقم 
  .للفقرات غري املطابقة للنموذج) rpbis) (معامالت االرتباط الثنائية اخلاصة(معامالت التمييز 

  
الداخلية واخلارجية هلا ومتوسط املربعات هلا أرقام الفقرات غري املطابقة وقيم إحصائيات املطابقة  )٦(اجلدول رقم 

  ).rpbis)(معامالت االرتباط الثنائية اخلاصة(وقيم معامالت التميز 
TABLE 10.1 A Rating scale Analysis        nedal and ahmad.out  
INPUT: 248 PERSONS, 9٠ ITEMS  ANALYZED: 248 PERSONS, 90 ITEMS,  
----------------------------------------------------------------------------- 
         ITEMS STATISTICS:  MISFIT ORDER 
+---------------------------------------------------------------------+ 
|ENTRY    RAW                        |   INFIT  |  OUTFIT  |PTBIS|    | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  ERROR|MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.| ITE| 
|------------------------------------+----------+----------+-----+----| 
|    42    824    247   -0.83    0.06|1.86   8.7|2.09   8.9|A0.21| i42| 
|    60    754    247   -0.62    0.06|1.83   8.6|1.96   8.2|B0.12| i60| 
|    80    843    247   -0.90    0.06|1.77   7.8|1.86   7.2|C0.24| i80| 
|    48    935    247   -1.21    0.06|1.60   5.8|1.84   6.3|D0.19| i48| 
|    28    708    247   -0.47    0.06|1.49   5.5|1.72   6.4|E0.11| i28| 
|     2    432    247    0.53    0.07|1.26   2.3|1.48   2.9|F0.59| i2 | 
|    18    478    247    0.32    0.06|1.03   0.3|1.46   3.1|G0.62| i18| 
|    32    647    247   -0.28    0.06|1.42   4.7|1.40   3.6|H0.41| i32| 
|    57    443    247    0.47    0.07|1.23   2.1|1.41   2.5|I0.43| i57| 
|    10    497    247    0.24    0.06|1.17   1.8|1.36   2.6|J0.50| i10| 
|    31    580    247   -0.06    0.06|1.31   3.4|1.21   1.9|K0.52| i31| 
|    46    548    247    0.05    0.06|1.22   2.4|1.30   2.4|L0.54| i46| 
|    52    562    247    0.00    0.06|1.26   2.9|1.21   1.8|M0.46| i52| 
|    19    732    247   -0.55    0.06|1.19   2.3|1.22   2.2|N0.45| i19| 
|    81    476    247    0.33    0.06|1.20   2.0|1.12   0.9|O0.51| i81| 
|    97    534    247    0.10    0.06|1.16   1.7|1.13   1.0|P0.45| i97| 
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|    72    612    247   -0.17    0.06|1.15   1.8|1.05   0.5|Q0.52| i72| 
|    53    371    247    0.87    0.08|1.13   1.0|0.84  -1.0|R0.57| i53| 
|    54    373    247    0.86    0.08|1.13   1.0|0.99  -0.1|S0.56| i54| 
|    39    527    247    0.12    0.06|1.12   1.4|1.03   0.2|T0.57| i39| 
|    25    597    247   -0.12    0.06|1.12   1.4|1.08   0.8|U0.49| i25| 
|    86    394    247    0.73    0.08|1.12   1.0|0.91  -0.6|V0.54| i86| 
|    68    573    247   -0.04    0.06|1.04   0.5|1.12   1.0|W0.55| i68| 
|     7    681    247   -0.39    0.06|1.10   1.3|1.11   1.1|X0.51| i7 | 
|    85    388    247    0.76    0.08|1.11   0.9|0.93  -0.4|Y0.52| i85| 
|    15    556    247    0.02    0.06|1.10   1.1|1.00   0.0|Z0.53| i15| 
|       BETTER FITTING OMITTED       +----------+----------+-----|    | 
|    43    596    247   -0.12    0.06|0.89  -1.4|0.85  -1.5|z0.60| i43| 
|    91    616    247   -0.18    0.06|0.89  -1.5|0.83  -1.7|y0.55| i91| 
|    89    518    247    0.16    0.06|0.88  -1.4|0.81  -1.7|x0.55| i89| 
|    64    691    247   -0.42    0.06|0.87  -1.7|0.86  -1.5|w0.67| i64| 
|    74    624    247   -0.21    0.06|0.87  -1.7|0.87  -1.4|v0.58| i75| 
|    87    465    247    0.37    0.07|0.87  -1.4|0.84  -1.2|u0.60| i87| 
|    29    556    247    0.02    0.06|0.86  -1.7|0.83  -1.6|t0.59| i29| 
|    40    509    247    0.19    0.06|0.86  -1.7|0.78  -2.0|s0.65| i40| 
|    21    494    247    0.25    0.06|0.85  -1.7|0.82  -1.5|r0.65| i21| 
|    12    534    247    0.10    0.06|0.84  -1.9|0.75  -2.4|q0.70| i12| 
|    76    751    247   -0.61    0.06|0.83  -2.3|0.84  -1.8|p0.56| i77| 
|    35    618    247   -0.19    0.06|0.84  -2.1|0.81  -2.0|o0.60| i35| 
|    69    559    247    0.01    0.06|0.83  -2.1|0.81  -1.9|n0.64| i70| 
|    93    629    247   -0.23    0.06|0.83  -2.2|0.79  -2.2|m0.59| i93| 
|    33    648    247   -0.29    0.06|0.83  -2.3|0.80  -2.3|l0.59| i33| 
|    65    660    247   -0.32    0.06|0.83  -2.3|0.82  -2.0|k0.65| i65| 
|    63    574    247   -0.04    0.06|0.81  -2.4|0.82  -1.7|j0.71| i63| 
|    77    736    247   -0.56    0.06|0.80  -2.7|0.82  -2.1|i0.56| i78| 
|    66    488    247    0.28    0.06|0.82  -2.1|0.75  -2.2|h0.70| i66| 
|    11    527    247    0.12    0.06|0.81  -2.4|0.77  -2.1|g0.69| i11| 
|     5    630    247   -0.23    0.06|0.77  -3.1|0.71  -3.2|f0.69| i5 | 
|     1    635    247   -0.25    0.06|0.77  -3.1|0.76  -2.6|e0.65| i1 | 
|    23    566    247   -0.02    0.06|0.76  -3.0|0.74  -2.6|d0.66| i23| 
|    36    577    247   -0.05    0.06|0.76  -3.2|0.71  -3.0|c0.64| i36| 
|    71    641    247   -0.26    0.06|0.76  -3.3|0.75  -2.8|b0.59| i72| 
|    62    531    247    0.11    0.06|0.73  -3.4|0.66  -3.4|a0.77| i62| 
|------------------------------------+----------+----------+-----+----| 
| MEAN    571.   247.    0.00    0.06|1.02   0.0|1.00  -0.2|     |    | 
| S.D.    113.     0.    0.41    0.01|0.22   2.4|0.28   2.3|     |    | 

للنمـوذج مت   ل للكشف عن الفقرات غري املطابقة       بعد حذف األفراد املطابقني للنموذج، وإعادة التحلي      
حذف الفقرات غري املطابقة للنموذج، وأعيد التحليل للمرة الثالثة بعد حذف األفراد غـري املطـابقني                

غري املطابقة للنموذج، وذلك للتحقق من موضوعية تفسري نتائج املقياس بـصورته النهائيـة              والفقرات  
 يلخص نتـائج    ٧فقرة، وحتقيقاً ملدى صدق النموذج يف حتقيقه ملوضوعية القياس، واجلدول رقم            ) ٤٥(

  .التحليل للقيم املتحررة لقدرات األفراد
  )٧(دول رقم اجل

  ))٥٨(، عدد الفقرات)٢٤٨(عدد األفراد (رات األفراد نتائج التحليل للقيم املتحررة لقد
TABLE 3.1 A Rating Scale Analysis                dedal3.out 

INPUT: 248 PERSONS, 97 ITEMS  ANALYZED: 246 PERSONS, 45 ITEMS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SUMMARY OF    246 MEASURED (NON-EXTREME) PERSONS 

+-----------------------------------------------------------------------------+  
           |RAW                          MODEL         INFIT        OUTFIT|     
          |SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD|  

|-----------------------------------------------------------------------------|  
 |MEAN     101.2      45.0       -0.69    0.16      0.99    0.0   0.98    0.0 
| 
 |S.D.      33.0       0.0        0.73    0.07      0.22    1.0   0.24    1.0 
| 
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 |MAX.     195.0      45.0        1.13    0.98      1.80    3.0   2.19    3.8 
| 
 |MIN.      46.0      45.0       -4.06    0.12      0.46   -2.5   0.41   -2.5  

|-----------------------------------------------------------------------------|  
 |REAL RMSE   0.18  ADJ.SD    0.71  SEPARATION  3.86  PERSON RELIABILITY 0.94 
| 
|MODEL RMSE   0.18  ADJ.SD    0.71  SEPARATION  3.98  PERSON RELIABILITY 0.94  
 |S.E. OF PERSON MEAN   0.05||                                                   

+-----------------------------------------------------------------------------+  

 .قدرة الفرد يف مقياس اخلجل تعرب عن نسبة اخلجل لدى الفرد* 
 أن التقديرات النهائية املتحررة لقدرات األفراد قد تراوحت بني العالمـة            ٦يالحظ من اجلدول رقم     

-(وقد بلغ متوسط توزيـع القـدرة      .  أقصى بوصفها حداً ) ١٩٥(بوصفها حداً أدىن والعالمة     ) ٤٦(
) ٤,٠٦-(وحدة لوجيت ومبدى يتراوح ما بني       ) ٠,٧٣(وحدة لوجيت، واالحنراف املعياري     ) ٠,٦٩

وهي تقرب  ) ٠,٠٥(لوجيت، وبلغ اخلطأ املعياري للوسط احلسايب لتقديرات القدرة         ) ١,١٣(لوجيت،  
ري إىل دقة حتديد مواقع األفراد علـى متـصل          من الوضع املثايل الذي يفترضه النموذج، األمر الذي يش        

  .السمة
 يلخص نتائج التحليل  ٨وأما فيما يتعلق بالتقديرات النهائية املتحررة لصعوبة الفقرات، فاجلدول رقم           

  .املتحررة لصعوبة الفقرات) scale values(للقيم التدرجيية  
  )٨(اجلدول رقم 
  ).٢٤٦، عدد األفراد ٤٥عدد الفقرات  (نتائج التحليل للقيم املتحررة لصعوبة الفقرات

SUMMARY OF     45 MEASURED ITEMS 
+-----------------------------------------------------------------------------+  

           |RAW                          MODEL         INFIT        OUTFIT|     
          |SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD|  

|-----------------------------------------------------------------------------|  
 |MEAN     553.1     246.0        0.00    0.06      1.02    0.2   0.98   -0.1 
| 
 |S.D.      97.1       0.0        0.38    0.01      0.06    0.6   0.09    0.8 
| 
 |MAX.     782.0     246.0        0.95    0.09      1.13    1.6   1.15    1.6 
| 
 |MIN.     357.0     246.0       -0.81    0.06      0.90   -1.2   0.80   -1.4 

||-----------------------------------------------------------------------------|  
 |REAL RMSE   0.06  ADJ.SD    0.38  SEPARATION  5.82   ITEM  RELIABILITY 0.97 
| 
|MODEL RMSE   0.06  ADJ.SD    0.38  SEPARATION  5.92   ITEM  RELIABILITY 0.97  
 |S.E. OF  ITEM  MEAN   0.06                                                  |  

+-----------------------------------------------------------------------------+  

) -٠,٨١( أن قيم التقديرات املتحررة لصعوبة الفقرات قد تراوحت بني           ٧يالحظ من اجلدول رقم     
لوجيت، وقد  ) ٠,٣٨(لوجيت، واحنراف معياري    ) ٠,٠(لوجيت، وتتوزع مبتوسط قدرة     ) ٠,٩٥(و  

وهي قيمة متدنية، وهذا يشري إىل دقـة        ) ٠,٠٦(طأ املعياري للوسط احلسايب لتقديرات الصعوبة       بلغ اخل 
  .تقديرات الصعوبة للفقرات
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فقـرة،  ) ٤٥(وقد مت تقدير معلمة الصعوبة لكل فقرة من فقرات مقياس اخلجل بصورته النهائيـة               
 Un conditional maximum likelihood(باستخدام طريقة األرجحية العظمى غري املـشروطة  

estimation (UCON)( لتقدير أدق التقديرات لصعوبة الفقرات ولتقليل اخلطأ يف تقدير الصعوبة إىل
 يبني قيم الصعوبة للفقرات، واخلطأ املعياري يف تقدير هـذه الـصعوبة،             ٩احلد األدىن، واجلدول رقم     

ابقة الداخلية واخلارجيـة الـيت      ومجيع هذه  الفقرات كانت مطابقة للنموذج وواقعة ضمن حدود املط          
  ).٠,٧ -١,٣(يقترحها منوذج سلم التقدير 

  ) ٩ (اجلدول
  ). فقرة٤٥(صعوبة الفقرات وأخطائها املعيارية مرتبة تنازلياً وفق الصعوبة للمقياس 

TABLE 13.1 A Rating Scale Analysis               dedal3.out 
INPUT: 248 PERSONS, 90 ITEMS  ANALYZED: 248 PERSONS, 45 ITEMS, 

----------------------------------------------------------------------------- 
+---------------------------------------------------------------------+ 
|ENTRY    RAW                        |   INFIT  |  OUTFIT  |PTBIS|    | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  ERROR|MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.| ITE| 
|------------------------------------+----------+----------+-----+----| 
|    55    357    246    0.95    0.09|1.05   0.4|0.80  -1.2| 0.56| i55| 
|    84    395    246    0.69    0.08|0.96  -0.4|0.86  -0.9| 0.53| i84| 
|    56    420    246    0.55    0.07|1.03   0.3|0.90  -0.7| 0.60| i56| 
|    83    428    246    0.51    0.07|1.00   0.0|1.10   0.7| 0.51| i83| 
|    70    431    246    0.49    0.07|0.98  -0.2|0.84  -1.2| 0.59| i70| 
|    51    433    246    0.48    0.07|1.07   0.7|1.10   0.7| 0.58| i51| 
|    13    439    246    0.45    0.07|1.12   1.2|1.05   0.4| 0.59| i13| 
|    82    442    246    0.44    0.07|1.11   1.1|1.03   0.2| 0.52| i82| 
|    50    443    246    0.43    0.07|1.01   0.1|0.84  -1.2| 0.65| i50| 
|    14    450    246    0.40    0.07|1.05   0.5|1.00   0.0| 0.62| i14| 
|    16    470    246    0.31    0.07|1.01   0.1|0.92  -0.7| 0.59| i16| 
|    96    471    246    0.30    0.07|0.99  -0.1|0.90  -0.8| 0.55| i96| 
|    95    486    246    0.24    0.07|1.08   0.8|0.94  -0.4| 0.56| i95| 
|    61    491    246    0.21    0.07|1.04   0.5|1.04   0.4| 0.72| i61| 
|    88    494    246    0.20    0.06|1.02   0.3|0.91  -0.7| 0.61| i88| 
|    44    511    246    0.13    0.06|0.93  -0.7|0.84  -1.4| 0.61| i44| 
|    17    531    246    0.05    0.06|1.05   0.6|1.00   0.0| 0.50| i17| 
|    59    532    246    0.05    0.06|0.98  -0.3|0.88  -1.1| 0.57| i59| 
|    73    533    246    0.05    0.06|1.03   0.4|0.96  -0.4| 0.56| i73| 
|    37    545    246    0.00    0.06|1.01   0.1|0.96  -0.4| 0.60| i37| 
|    47    545    246    0.00    0.06|0.96  -0.2|0.98  -0.1| 0.61| i47| 
|    26    554    246   -0.03    0.06|0.90  -1.2|0.89  -1.1| 0.54| i26| 
|    27    554    246   -0.03    0.06|1.07   0.9|1.05   0.5| 0.52| i27| 
|    38    554    246   -0.03    0.06|0.93  -0.8|0.86  -1.3| 0.58| i38| 
|    15    555    246   -0.04    0.06|1.10   1.1|0.99  -0.1| 0.55| i15| 
|    24    561    246   -0.06    0.06|0.91  -1.1|0.86  -1.4| 0.60| i24| 
|     4    568    246   -0.09    0.06|1.02   0.2|1.04   0.3| 0.62| i4 | 
|    20    582    246   -0.14    0.06|0.95  -0.6|0.91  -0.9| 0.60| i20| 
|     6    591    246   -0.17    0.06|0.94  -0.8|1.08   0.8| 0.53| i6 | 
|    58    595    246   -0.18    0.06|1.05   0.6|1.00   0.0| 0.48| i58| 
|    25    596    246   -0.19    0.06|1.10   1.2|1.05   0.5| 0.51| i25| 
|    78    598    246   -0.19    0.06|1.00   0.0|0.98  -0.2| 0.55| i78| 
|    67    609    246   -0.23    0.06|0.99  -0.1|0.94  -0.6| 0.61| i67| 
|    90    632    246   -0.31    0.06|0.98  -0.3|0.97  -0.3| 0.50| i90| 
|     9    638    246   -0.33    0.06|0.98  -0.2|1.05   0.5| 0.58| i9 | 
|    30    644    246   -0.35    0.06|1.02   0.3|1.03   0.3| 0.49| i30| 
|    92    651    246   -0.38    0.06|1.08   0.9|1.05   0.5| 0.46| i92| 
|    79    657    246   -0.40    0.06|1.01   0.1|1.05   0.5| 0.55| i79| 
|    49    661    246   -0.41    0.06|1.13   1.6|1.15   1.5| 0.51| i49| 
|     3    663    246   -0.42    0.06|1.00   0.0|0.99  -0.1| 0.60| i3 | 
|    94    663    246   -0.42    0.06|1.05   0.6|1.10   1.0| 0.44| i94| 
|    22    677    246   -0.46    0.06|1.06   0.7|1.06   0.6| 0.50| i22| 
|     8    697    246   -0.53    0.06|0.96  -0.5|1.01   0.1| 0.53| i8 | 
|    75    762    246   -0.74    0.06|1.06   0.8|1.12   1.3| 0.47| i75| 
|    34    782    246   -0.81    0.06|1.08   1.0|1.15   1.6| 0.42| i34| 
|------------------------------------+----------+----------+-----+----| 
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| MEAN    553.   246.    0.00    0.06|1.02   0.2|0.98  -0.1|     |    | 
| S.D.     97.     0.    0.38    0.01|0.06   0.6|0.09   0.8|     |    | 
+---------------------------------------------------------------------+ 

حتقيقاً لشروط املوضوعية يف مقياس اخلجل ال بد من تقدمي أدلة على حتقيق افتراضات منوذج سـلم                 
التقدير، فقد سبق وأن متت اإلشارة إىل حتقق افتراض أساسي من افتراضات النموذج وتقدمي جمموعـة                
من املؤشرات اليت تدل عليه وهو أحادية البعد وكذلك ال بد من اإلشارة إىل مؤشرات أخـرى علـى                   
حتقق افتراضات أخرى ومن أبرزها حترر القياس من خصائص توزيع القدرة ألفراد عينة الدراسة مبعـىن                

 للسمة وهنـاك  عدم اختالف قيم الصعوبة النسبية للفقرات عند معظم األفراد، وعرب املستويات املختلفة          
أو ) ZSTD(األول؛ قيمة الوسط احلساب اإلحصائي املطابقة الداخلية واخلارجية         : مؤشران على ذلك  

أن  أو ٠,٣٨إىل الصفر واالحنراف املعيـاري  ) Static total fit(ما يسمى بإحصائي املطابقة الكلية 
والثاين؛ الوسـط احلـسايب     ) ٠,١(هاتني القيمتني تشكالن الوضع املثايل اليت يفترضها النموذج وهي          

لألفراد واليت اقتربت جداً من الوضع املثـايل الـذي          ) MNSQ(ملربعات املطابقة الداخلية واخلارجية     
 -MNSQ(وكذلك اقتراب مؤشرات املطابقة الداخلية واخلارجية للفقـرات  ) ١,٠(يفترضه النموذج 

ZSTD (        ؤشرات على اقتراب املنحىن املالحـظ      من الوضع املثايل الذي يفترضه النموذج وتدل هذه امل
وبذلك يتوافر هلذا املنحىن ما يتوافر للمنحىن املتوقع        ) أفضل منحىن له يطابق النموذج    (من املنحىن املتوقع    

من النموذج من استقالل ملعلمه الصعوبة للفقرات عن خصائص توزيع القدرة لعينة األفراد، كما تـدل                
ات اخلصائص للفقرات املطابقة للنمـوذج ذات ميـل أو احننـاء            هذه املؤشرات فيما إذا كانت منحني     

متشابه، فعندما تكون معامل الفقرات مستقلة عن العينة فإن قدرة الفقرات على التمييز تكون متـساوية                
نسبياً، وبذلك تكون الفقرات ذات احنناء متماثل وهذا ما يدل عليه امللحق اخلاص مبنحنيات اخلصائص               

 . للفقرات
ؤشرات اليت تدل على حتقق تكافؤ التمييز للفقرات ما أشار إليـه هـامبلتون وسوامنيـشان              ومن امل 

)Hambelton& Swaminathan, 1985 (   إىل أنه لكي يتحقق افتراض تكافؤ مؤشـرات التميـز
) ٠,١٥= متوسط معامالت التمييز  (ومطابقتها للنموذج جيب أن تكون قيمها واقعة ضمن حدود املدى           

) ٠,٧١( و   ) ٠,٤١(فإن حدود املدى تتراوح ما بني        ) ٠,٥٦(معامالت التمييز   وحيث إن متوسط    
مجيعها كانت ضمن املدى، وكذلك قـيم       ) pbis(وبالتايل فإن قيام معامالت االرتباط الثنائية اخلاصة        

  . االحنراف املعياري هلذه املعامالت صغرية، وهو مؤشر على حتقق هذا االفتراض
فليس هناك طريقة مباشرة لتحديد ما إذا كـان         ) c(خنفاض مؤشر التخمني    وفيما يتعلق بافتراض ا   

أم ال ولكن عند رسـم منحنيـات اخلـصائص          ) عشوائية االختيار (الفرد أجاب عن الفقرة بالتخمني      
 لـوحظ أن اخلـط      ١كما يف امللحـق     ) خطوط االحندار غري اخلطية للدرجات على املقياس      (للفقرات  

يقترب من الصفر يف الفقرات مجيعها وهذا حيدث عنـدما  ) Lower Asymptote(ألتقاريب األسفل 
يلجأ الفرد إىل اإلجابة عشوائياً وهو مؤشر على حسن مطابقة الفقرات للنموذج كما أنه ال ميكن القول                 

  . إن عامل السرعة قد لعب دوراً يف اإلجابة عن الفقرات، إذ مل يترك أي مستجيب فقرة دون إجابة
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تائج أيضاً إىل أن اخلطأ املعياري للوسط احلسايب للتقديرات املتحـررة لقـدرات             كما وأظهرت الن  
وهي قيم متدنية إىل حد كبري مما       ) ٠,٠٦،  ٠,٠٥(األفراد ومعامل الصعوبة للفقرات قد بلغا على التوايل         

قـرات  يشري إىل دقة حتديد مواقع األفراد على متصل السمة إذ يكون تقدير قدرات األفراد واملعـامل للف  
وكذلك اقتراب مؤشرات املطابقة الداخليـة      . أكثر دقة كلما كانت قيمة اخلطأ املعياري يف قياسها أقل         

واخلارجية لألفراد وللفقرات من الوضع املثايل الذي يقترحه منوذج سلم التقدير املنبثق عن منوذج راش،               
رات ودرجام الكلية مبقياس أي أن      يدل على أن هناك اتساقاً بني االستجابات املالحظة لألفراد عن الفق          

هناك اتفاقاً بني السمة اليت تعرب عنها هذه الفقرات عرب العينة كلها، ويعد ذلك مؤشراً على أحادية البعد                  
  . أيضاً

بعد تقدمي هذه املؤشرات اليت تدل على حتقق افتراضات النموذج وحسن مطابقة الفقرات لنمـوذج               
شرات تتعلق باخلصائص السيكومترية لفقرات املقياس بصورته النهائية        سلم التقدير، ال بد من تقدمي مؤ      

  . فقرة) ٤٥(
א−٩ א א א(א :)א
:א−١−٩

لقد مت التحقق من صدق مقياس اخلجل بأكثر من طريقة، فقد مت التحقق مـن الـصدق املنطقـي                   
)Logical Validity (خالل التحليل النظري وذلك عن طريق حتليل مفهوم اخلجل ومكوناتـه  من 

وطريقة صوغها وحتكيمها من قبل جمموعة      ) مكوناته(وذلك من خالل كتابة فقرات متثل أبعاد اخلجل         
حيث تعد طريقة التحليـل     . من املتخصصني حيث مت تعديل فقرات املقياس اعتماداً على نتائج التحكيم          

إحدى الطرائق واإلجراءات اليت تستخدم للتحقق من صـدق بنـاء   ) logical Analysis(املنطقي 
  ).Construct Validity( ،)Cronbach,1971(أدوات القياس 

ومن الطرائق األخرى اليت أشار إليها كرونباخ للتحقق من صدق أدوات القيـاس هـي الطرائـق                 
 ,Shavelson(رائق اسـتخداماً  ، وتعد من أكثر الط) Correlational Techniques(االرتباطية 

ومصفوفة الـسمات، والطرائـق   ) Factor Analysis(، واليت تشمل طريقة التحليل العاملي )1991
). Regression Analysis(، وحتليل االحندار )Multitrait – Multimethod matrix(املتعددة 

لى الفقرة والدرجة  علـى      وللتحقق من صدق هذه األداة مت حساب معامالت االرتباط بني الدرجة ع           
البعد الذي تنتمي له من جهة، وبني الدرجة على الفقرة والدرجة املقياس الكلي بعد حذف الفقرة مـن     

فقرة وبعد حذف األفـراد غـري املطابقـة         ) ٤٥(جهة أخرى، وذلك لفقرات املقياس بصورته النهائية        
ت املقياس مبا يقيسه املقياس الفرعي      لنموذج سلم التقدير، بغرض معرفة مدى إسهام كل فقرة من فقرا          

 يبني معامالت االرتباط بني الدرجـة       )١٠(واجلدول رقم   . الذي تنتمي إليه، وباملقياس الكلي    ) البعد(
  .على الفقرة، وكل من الدرجة على البعد، والدرجة املقياس الكلي بعد حذف الفقرة
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  )١٠(اجلدول رقم 
  .فقرة) ٤٥(ة والدرجة مبقياس اخلجل معامالت االرتباط بني الدرجة على الفقر

 معامالت االرتباط الفقرة معامالت االرتباط الفقرةمعامالت االرتباط الفقرات
i3 .563 i27 .539 i67 .580 
i4 .608 i30 .415 i70 .619 
i6 .468 i34 .363 i73 .537 
i9 .487 i37 .554 i75 .389 

I13 .580 i38 .576 i78 .605 
I14 .627 i44 .567 i79 .538 
I15 .472 i47 .505 i82 .592 
I16 .572 i49 .411 i83 .551 
I17 .414 i50 .599 i84 .588  
I18 .630 i51 .595 i88 .587 
I20 .531 i55 .558 i90 .462 
I22 .427 i56 .592 i92 .448 
I24 .526 i58 .456 i94 .444 
I25 .443 i59 .537 i95 .541 
i26 .528 i61 .692 i96 .561 

 أن قيم معامالت االرتباط مجيعها ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى   ١٠يالحظ من اجلدول رقم    
، وأن معامالت االرتباط بني الدرجات على الفقرات والدرجات علـى أبعـاد             )٠,٠٠١<α(الداللة  

الكلـي،  كانت عالية وأعلى من معامالت االرتباط بني الدرجات على الفقرات والدرجات باملقيـاس              
ويعد ذلك دليالً على مدى فاعلية فقرات املقياس، حيث تقيس ما يقيسه البعد الذي تقع فيه، وتقيس ما                  
يقيسه باملقياس الكلي؛ أي أن هناك انسجاماً كبرياً بني ما تقيسه الفقرة وما يقيسه البعد واملقياس بشكل                 

  .عام
فقرة، قام الباحثـان باسـتخدام   ) ٤٥ (ويف خطوة أخرى للتأكد من صدق املقياس بصورته النهائية   

أسلوب التحليل العاملي لتحديد البناء العاملي هلذا املقياس وقد استخدمت طريقة املكونات األساسـية              
 يبني قيم اجلذر الكامن، ونسبة التباين املفسر لكل عامـل مـن             ١١واجلدول رقم   . مع التدوير املتعامد  

  .راكمي املقابلة لكل عامل من العواملالعوامل وكذلك نسبة التباين املفسر الت
  )١١( رقم دولاجل

قيم اجلذر الكامن ونسبة التباين املفسر لكل عامل من العوامل وكذلك نسبة التباين املفسر التراكمي املقابلة لكل 
  .عامل من العوامل

 نسبة التباين املفسر التراكمية نسبة التباين املفسراجلذر الكامن العامل 
 33.251 33.251 15.295 األول
 39.027 5.777 2.657 الثاين
 43.768 4.740 2.180 الثالث
 47.005 3.237 1.489 الرابع
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 49.727 2.722 1.252 اخلامس
 52.224 2.497 1.148 السادس
 54.594 2.370 1.090 السابع
 56.853 2.259 1.039 الثامن

٪من تباين درجـات األفـراد      ٥٦,٨٥٣ اءانية عوامل مسؤولة عن تفسري زه     وقد تبني أن هناك مث    
، والعامـل الثالـث     ٪٥,٧٧٧اين  ، بينما فسر العامل الث    ٪٣٣,٢٥١، فسر العامل األول منها      باملقياس
 الذي يبني نتائج التحليل العاملي، تبني أن قيمة اجلـذر           ١١، ولدى الرجوع إىل اجلدول رقم       ٪٤,٧٤

.  ما قورنت مع قيم اجلذر الكامن لبقية العوامـل         إذا) 15.295(الكامن للعامل األول كانت مرتفعة      
أي أن هذا املقياس يقيس بعداً واحداً وهو مسـة  ) Hattie, 1985(وهذا يؤكد أحادية البعد للمقياس 

  . اخلجل
وعند استخدام التمثيل البياين لقيم اجلذور الكامنة للعوامل املكونة للمقياس أو ما يسمى مبخطـط               

 للمنحىن الذي ميثل قيم اجلذر الكامن على اإلحـداثي الراسـي املنـاظرة              سكري وفيه يتم رسم بياين    
والشكل ميثل خمطـط سـكري      . للعوامل مرتبة تنازليا حسب جذورها الكامنة على اإلحداثي األفقي        

  .للعوامل املستخلصة بالتحليل العاملي
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  اخلجلالتمثيل البياين لقيم اجلذور الكامنة للعوامل املكونة ملقياس : ٣الشكل 
 أن اخلط املنحين بدأ يغري ميله بشكل مفاجئ بني النقطتني املناظرين للعـاملني       ٣ويالحظ من الشكل  

اخلامس والسادس ويالحظ أن قيم اجلذور الكامنة للعوامل بدءاً من اخلامس أصبحت متقاربة، مما يعترب               
إن االستدالل على   :  جدير بالقول  ومما هو . أساساً العتماد العوامل اخلمسة األوىل واستبعاد بقية العوامل       

عدد العوامل اليت ميكن أن تعتمد داللتها من خمطط سكري ال يكون بالدقة الكافية ألنه يعتمـد علـى                   
  . تقدير تقرييب للموقع الذي يتم فيه التحول يف ميل اخلط املار بالنقاط املناظرة للعوامل

اعتمد الباحثان على توصيات كومري ) Factor Load( ولتفسري تشبعات الفقرات على العوامل 
 & Cited in Abed- Gaid, Trueblood(املشار إليها يف عبـد الغايـد وتروبلـود وشـريغلي     
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Shrigley, 1986( فـأكثر  ٠,٧١عندما يكون التشبع مبقدار : الذي يعطي رتباً هلذه األوزان كاآليت 
 واقـل   ٠,٥٥اً، بينما التشبع ما بني       يكون جيداً جد   ٠,٧١ واقل من    ٠,٦٣يكون ممتازاً، والتشبع بني     

 يكون مقبوالً بينما التشبع مـا       ٠,٥٥ واقل من    ٠,٤٥ يكون جيداً، يف حني أن التشبع بني         ٠,٦٣من  
إذا كان تـشبعها أكثـر أو       (ولتحديد انتماء الفقرة للعامل     .  يعترب ضعيفاً  ٠,٤٥ واقل من    ٠,٣٢بني  

 & Abd-Gaid, Trueblood( األكـرب اتبع حمـك الـوزن  ) على احد العاملني) ٠,٤٥(يساوي 
Shrigley, 1986 ،إذ اعتربت هذه الفقرة منتمية للعامل الذي يكون تشبعها عليه  ) ١٩٨٩، اخلليلي

 البنـاء العـاملي     ١٢ويوضح اجلدول رقم    .  فقرة ٤٥أعلى، وقد بلغ عدد الفقرات اليت أظهرت تشبعاً         
  .امل الثمانيةوتشبعات كل منها على العو)  فقرة٤٥(لفقرات املقياس 

  )١٢(اجلدول رقم 
  ).٤٥= ، عدد الفقرات ٢٤٨= عدد األفراد (البناء العاملي لفقرات املقياس وتشبعات كل منها على كل العوامل الثمانية

  أرقام الفقرات العوامل
1 2 3 4 5 6 7 8 

i3 .179 .519 .217 .098 .259 .261 .005 -.021 
i4 .175 .665 .150 .239 .126 .194 .124 -.086 
i6 .182 .441 .068 .176 .161 .209 .254 -.228 
i8 .529 .449 .089 .101 .139 .105 -.106 .257 
i9 .069 .253 .145 .205 .541 .288 -.014 .007 

i13 .316 .658 .097 .079 .097 .046 .029 .092 
i14 .302 .676 .133 .143 .068 .042 .021 .190 
i15 -.018 .360 .065 .243 .469 .035 .213 .119 
i16 .173 .487 .087 .343 .168 .077 -.022 .280 
i17 .033 .292 .117 .096 .212 .258 -.046 .369 
i20 .338 .166 .111 .085 .554 .079 -.044 .231 
i22 .129 .007 .202 .138 .687 .207 -.048 .051 
i24 .143 .163 .227 .667 .229 -.040 .078 .101 
i25 .115 .111 .137 .736 .175 .032 .003 .029 
i26 .221 .183 .001 .735 .091 .121 .041 .186 
i27 .172 .189 .038 .658 .059 .239 .179 .146 
i30 .179 .048 .063 .048 .226 .706 .015 .135 
i34 -.049 .144 .187 .138 .103 .609 .160 .034 
i37 .248 .499 .085 .134 -.024 .332 -.028 .291 
i38 .246 .306 .096 .057 .226 .515 .148 .160 
i44 .423 .262 .044 .297 -.018 .283 .123 .169 
i47 .168 .405 .076 .200 .136 -.016 .231 .272 
i49 -.029 .143 .037 .096 .711 .052 .323 .115 
i50 .444 .447 .005 .083 .141 .086 .300 .071 
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i51 .469 .506 .011 .018 .208 .076 .150 .033 
i55 .535 .394 -.029 .084 .040 -.070 .200 .251 
i56 .438 .492 .097 .054 .023 -.035 .021 .431 
i58 .060 .108 .157 .183 .139 .126 .187 .683 
i59 .184 .104 .134 .300 .200 .182 .146 .542 
i61 .532 .404 .260 .134 .023 .147 .117 .185 
i67 .257 .162 .304 .190 .341 .151 .250 .110 
i70 .636 .255 .065 .147 .029 .132 .240 .103 
i73 .379 .132 .132 .153 .047 .059 .601 .153 
i75 .001 .064 .575 .030 .086 .104 .483 .036 
i78 .367 .159 .292 .086 .050 .239 .507 .167 
i79 .281 -.002.371 .065 .295 .128 .542 .074 
i82 .720 .166 .142 .093 .129 .043 .173 -.012 
i83 .731 .227 .094 .103 .019 .041 .012 .032 
i84 .774 .165 .083 .112 .107 .077 .040 .036 
i88 .381 .330 .507 .170 .091 -.076 -.020 .118 
i90 .131 .130 .703 .063 .129 -.008 .115 .136 
i92 .114 .140 .749 .067 .061 .120 .059 .031 
i94 .174 .015 .634 .102 .130 .194 .057 .086 
i95 .565 .058 .358 .145 .098 .077 .123 .001 
i96 .557 .119 .356 .178 .072 .100 .060 .005 

رات   دد الفق ع
 3 3 3 6 4 5 11 10 المشبعة بالعامل

:א−٢−٩
 الثبات للمقياس بطريقتني أوالمها باستخدام الطرائق التقليدية يف القيـاس والثانيـة            قدرت معامالت 

أما لدى الطرائق التقليدية فقد مت استخراج معامل ثبات االتـساق           . باستخدام نظرية االستجابة للفقرة   
ـ  ) ٠,٩٥( وقد بلغت قيمته باستخدام هذه الطريقة        αالداخلي باستخدام معادلة كرونباخ      ة وهي قيم

عالية وتشري هذه القيمة أن املقياس يتمتع بثبات عاٍل يتيح إمكانية استخدامه يف مواقـف ذات عالقـة                  
  .    عالية) كمؤشر على الثبات(ومتتع املقياس بدالالت اتساق داخلي . مبتغري اخلجل

قرات أما باستخدام نظرية االستجابة للفقرة، وبعد احلصول على القيم املتحررة لكل من صعوبة الف             
 person(معامل الثبات اخلـاص بـاألفراد   : مت احلصول على نوعني من املعامالت. وقدرات األفراد
Reliability( ومعامل الثبات اخلاص بالفقرات ،)Item Reliability .(    فالثبـات وفـق نظريـة

كن حتديد  االستجابة للفقرة يعين الدقة يف تقدير موقع كل من األفراد والفقرات على متصل السمة، ومي              
 Item separation(مدى دقة الفقرات يف تعريف هذا املتصل حبساب معامل الفصل بني الفقـرات  

Index) (Gi(  رفبأنه النسبة بني االحنراف املعياري للقيم التدرجيية املتحررة للفقـرات،          : ، والذي يع
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قياس بـصورته النهائيـة     ومتوسط اخلطأ املعياري هلذه القيم، وقد بلغت قيمة معامل الفصل لفقرات امل           
، ولذلك تعد هذه الفقرات كافية لتعريف متصل السمة الذي تقيسه     ٢، وهذه القيمة تزيد على      )٥,٩٢(

) Gp) (person separation Index(وكذلك بلغت قيمة معامل الفـصل لألفـراد   " اخلجل"وهو 
اً كافية للفصل بني الفقـرات،      ، ولذلك فإن عينة األفراد تعد أيض      )٢(، وهذه القيمة تزيد على      )٣,٣٢(

 مت حساب معامل الثبات لكل من الفقرات واألفراد، وفق الصيغة           Gi   ، Gpومن خالل هذه املعامالت     
ترمز إىل معامـل  : Gحيث ).R= G2 / 1+ G2) (Wright & Masters, 1982: (الرياضية اآلتية

  .معامل الثبات: Rالفصل، 
على التـوايل، ومهـا     ) ٠,٩٢،  ٠,٩٧(لفقرات واألفراد   وقد بلغت قيم معامالت الثبات لكل من ا       

على كفاية عينة األفراد يف الفصل بني الفقرات، وبالتايل يف تعريف متصل            : قيمتان مرتفعتان تدل األوىل   
ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الفصل الصدد، أن قيم معامالت الثبات            . السمة الذي تقيسه هذه الفقرات    

يف ) KR-20) (٢٠( قيم معامالت الثبات باستخدام طريقة كودور ريتـشاريون          ذه الطريقة تكافئ  
كمـا مت حتديـد عـدد    ) Julian, 1988(النظرية الكالسيكية، واليت متثل احلد األدىن ملعامل الثبات 

 =H:لكل من الفقرات واألفراد باستخدام الـصيغة الرياضـية اآلتيـة   (الطبقات اإلحصائية املتمايزة 
(4GH)/3 ث، حي H :،عدد الطبقات اإلحصائية G :     معامل الفصل، وقـد بلـغ عـدد الطبقـات

على قـدرة   : إذ تدل القيمة األوىل   . على التوايل ) ٣,٥٧،  ٨,٢٣(اإلحصائية لكل من الفقرات واألفراد      
: الفقرات يف إظهار الفروق الفردية بني األفراد يف درجة امتالكهم للسمة بشكل كبري، وتـدل الثانيـة                

  . أربعة مستويات لدى هؤالء األفراد٤اك على أن هن
: ومن املؤشرات األخرى اليت يستدل منها على ثبات املقياس باستخدام نظرية االستجابة للفقـرات             

دالة املعلومات للمقياس ومنحىن دالة املعلومات ينتج من جتميع منحنيات الفقرات فوق بعضها بعـضاً               

) :وفق العالقة ) ( )
g

I Igθ θ=∑  حيث إن ، :( )I θ  هي كمية املعلومات للمقياس عند مـستوى 

θ. ( )
g

Ig θ∑ : هي جمموع دوال املعلومات لفقرات املقياس عند مستوى القدرة نفسه)θ.(  

 مؤشرات أخرى ذات عالقة بثبات مـا يـسمى بدالـة            ومن املؤشرات األخرى املستخدمة لتقدمي    
وميكن استخدامها للتأكد من دقة تقدير معامل الفقرة ومعلمة  ) Information Function(املعلومات 

عن بـاقي فقـرات    حتدداً  القدرة، وتأيت أمهيتها من أن إسهام كل فقرة بدالة معلومات االختبار يتحدد             
يدية فإن إسهام الفقرة بثبات االختبار وصدقه ال يتحدد حتدداً مستقالً عن            االختبار، أما يف النظرية التقل    

  . باقي فقرات االختبار
ودالة املعلومات للمقياس هي مقدار يتناسب عكسياً مع اخلطأ املعياري يف التقدير، وبذلك تعترب دالة               

.  الثبات والعكـس صـحيح     املعلومات مؤشر لثبات املقياس ألنه بزيادة اخلطأ املعياري يف التقدير يقل          
]: وتعطى دالة املعلومات للفقرة بالصيغة الرياضية اآلتيـة        ] [ ])(1)((/2)()( θθθθ PiPiiP −′=Ι ،
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]: حيث ])(θPi :    احتمال إجابة الفقرة إجابة صحيحة .[ ])(θiP′ :     املشتقة األوىل عند مستوى معني
  θ)(من مستويات القدرة

كن تعريف دالة املعلومات للفقرة باستخدام منوذج سلم التقدير املنبثق عن منوذج راش بالـصيغة               ومي
)()()(: الرياضية اآلتية θθθ QiPi=Ι  

ويستخدم االختبار يف تقدير القدرة للمفحوصني، حيث ميكن احلصول على أي كمية من املعلومات              
ليت يقدمها االختبار عند أي مستوى مـن مـستويات   من االختبار عند أي مستوى قدرة، فاملعلومات ا 

هي جمموع معلومات الفقرات عند ذلك املستوى من القدرة، وميكن احلصول على دالـة              ) θ(القدرة  
Ι=∑: املعلومات لالختبار من الصيغة الرياضية اآلتية     

N

t
Ii

1
)()( θθ  حيـث ،:)(θ I : كميـة   هـي 

  θ)(املعلومات لالختبار عند مستوى القدرة 
)(θ Ii :هي كمية املعلومات للفقرة عند مستوى القدرة)(θ ،N :هي عدد فقرات االختبار .  

قرة مفردة، لذلك   وبشكل عام فإن دالة املعلومات لالختبار سوف تكون أكرب من دالة املعلومات لف            
وقـد أشـار هـامبلتون      . فإن االختبار يقيس القدرة بدرجة عالية من الدقة أكثر من فقـرة مفـردة             

أن كمية املعلومات اليت تعطيها جمموعـة  ) Hambleton & Swaminathan, 1985(وسوامينشان 
دير القدرة، وميكن   من الفقرات عند مستوى قدرة معني تتناسب تناسباً عكسياً مع اخلطأ املعياري يف تق             

)(: توضيح ذلك من خالل الصيغة الرياضية اآلتية      
1)(
θ

θ
I

SE =
اخلطـأ  : θSE)(:   ، حيـث  

، وبالتـايل  θ)(دالة املعلومات لالختبار عند مستوى القدرة : θ I)( θ)(املعياري يف تقدير القدرة 
فإن نقصان قيمة اخلطأ يف تقدير القدرة يؤدي إىل زيادة قيمة معامل الثبات شأنه يف ذلك شأن النظريـة          
الكالسيكية يف القياس ولنظرية االستجابة للفقرة تبني مقدار اخلطأ املعياري عند كـل مـستوى مـن                 

  . ديد دقة القياسمستويات القدرة وميكن بواسطتها حتديد مدى إسهام كل فقرة يف حت
 Para(فقرة باسـتخدام برنـامج   ) ٤٥(وقد مت تقدير كمية املعلومات للمقياس بصورته النهائية 

scale (  يبني منحىن دالة املعلومات للمقياس ومنحىن اخلطأ املعياري يف تقدير القدرة لألفراد             ٤والشكل 
  . عند مستويات خمتلفة للقدرة
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  .لومات للمقياس ومنحىن اخلطأ املعياري يف تقديرها منحىن دالة املع)٤(رقم الشكل 
 أن القيمة القصوى لدالة املعلومات كانت قرب منتصف مستوى السمة         )٤( رقم   يالحظ من الشكل  

وتتناقص تدرجيياً باالبتعاد عن نقطة املنتصف وهذا يتطابق مع توقعات النموذج إذ إن كمية املعلومات               
وذلك لكل من النموذجني األحادي والثنـائي       ) b θ=(ما ميكن عند    اليت يقدمها االختبار تكون أكرب      

أما عنـد األطـراف     ) مقياس القدر (املعلمة،  وهذا يعين دقة تقدير القدرة عند منتصف مستوى السمة            
قيمـة  فيالحظ اخنفاض كمية املعلومات للمقياس، كما تبني من الشكل أن اخلطأ املعياري املقابـل لل               

القصوى للمعلومات كان أقل ما ميكن ويقترب من الصفر، وهذا مؤشر على دقة التقدير وبالتايل مـا                 
إىل أن هناك عالقة تربط بني دالـة        ) Reeve,2004(يتمتع به املقياس من ثبات جيد، فقد أشار ريفي          

طار املعيارية تقل ممـا     املعلومات للمقياس بالثبات، فإذا ازدادت دالة معلومات املقياس فإن مقدار األخ          
  . يؤدي إىل زيادة الثبات
أن القيمة القصوى لدالة املعلومات كانت قرب منتصف مـستوى الـسمة            : ٤يالحظ من الشكل  

وتتناقص تدرجيياً باالبتعاد عن نقطة املنتصف وهذا يتطابق مع توقعات النموذج إذ إن كمية املعلومات               
 وذلك لكل من النموذجني اآلحادي والثنـائي        )bθ=(عند  اليت يقدمها االختبار تكون أكرب ما ميكن        

أما عنـد األطـراف     ) مقياس القدر (املعلمة،  وهذا يعين دقة تقدير القدرة عند منتصف مستوى السمة          
فيالحظ اخنفاض كمية املعلومات للمقياس، كما تبني من الشكل أن اخلطأ املعياري املقابـل للقيمـة                 

ى للمعلومات كان أقل ما ميكن ويقترب من الصفر، وهذا مؤشر على دقة التقدير وبالتايل مـا                 القصو
إىل أن هناك عالقة تربط بني دالـة        ) Reeve,2004(يتمتع به املقياس من ثبات جيد، فقد أشار ريفي          

رية تقل ممـا    املعلومات للمقياس بالثبات، فإذا ازدادت دالة معلومات املقياس فإن مقدار األخطار املعيا           
  . يؤدي إىل زيادة الثبات
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  .دار الكتاب اجلامعي
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  .والتوزيع
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