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 استجابة الفقرة نظري ةستخدام اب لدى طلبة جامعة مؤتة االنفعالي  االنفجار اس بناء مقي
 النجار د.نبيل جمعة
 

 الملخص 
استجابة الفقرة،  نظري ةلدى طلبة جامعة مؤتة باستخدام  االنفعالي   االنفجاربناء مقياس  إلىهدفت الدراسة الحالية 

لي ةولتحقيق هدف الدراسة تم كتابة فقرات الصورة  ليكرت الخماسي،  سل م( فقرة وفق 70للمقياس المكون من ) األو 
( فقرة الفتراضات 48النتائج مطابقة ) أظهرتوطالبة، وقد  ( طالبا  1421مكونة من ) عي نةوقد طبق المقياس على 

 المستخدم، للمقياس المالئمة للفقرة االستجابة نظري ة نماذج أحد بوصفه (،ARSMالتقدير ألندريش) سل منموذج 
 سل م( فقرة لنموذج 48)ا  و( فرد1368( فقرة مطابقة استجابات )48المتضمن ) ةالنهائي   بصورته المقياس عوتمت  

المطابقة ( لمطابقة األفراد والفقرات بإخضاع االستجابات لمؤشري BIGSTEPSالتقدير، باستخدام برنامج )
(ZSTD, MNSQ )إعادة تحليل االستجابات ب، واستبعاد األفراد والفقرات غير المطابقة، و الخارجي ةو  الداخلي ة

االنفجار ن من صعوبة الفقرات وفقرات متحررة من ُقدرات األفراد. وبذلك تم بناء مقياس ية، نتج أفراد متحررو المتبق  
إذ بلغت قيمة معامل الثبات  ،مناسبة سيكومتري ة( فقرة بخصائص 48ة المكون من )بصورته النهائي   االنفعالي  

فقرات  وهي قيمة عالية تدل على أن   ،(0.94) الداخلي  للمقياس من خالل حساب معامل كرونباخ ألفا لالتساق 
. االنفعالي  االنفجار استخدامها لقياس سمة  إمكانيةالمقياس مترابطة ومتسقة ومنسجمة مع بعضها من حيث 

( Item Separation Index( )Giاستجابة الفقرة من خالل استخدام معامل الفصل للفقرات ) نظري ةوباستخدام 
(، واستخدم معامل الفصل بين األفراد 5.91للحصول على معامل الثبات الخاص بالفقرات الذي بلغت قيمته )

(Person Separation Index( )Gpللحصول على معامل الثب )الذي بلغت قيمته  ،ات الخاص باألفراد
 .االنفعالي  االنفجار ( ليدال على كفاية األفراد والفقرات في قياس سمة 2وقد تجاوزا القيمة المثالية وهي ) (3.53)

أكثر المعلومات ُمقدمة تقريبا  عند  وُحسبت ثانيا  دالة معلومات الفقرة ودالة معلومات المقياس، حيث لوحظ أن  
 منتصف متصل السمة )الُقدرة(.

 
 (.االنفعال، االنفعالي  االنفجار ، استجابة الفقرة، بناء مقياس نظري ة: )الكلمات المفتاحية
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Build A scale of Emotional Explosion, forMu'tah University Students Using Item 

Response Theory 

Dr.Nabil Juma Najjar 

 

Abstract The current study aimed to build a scale of emotional explosion, Mu'tah 

University students using item response theory (IRT), in order to achieve the objective 

of the study I built the initial scale which consist of 70 item, each item has Likert scale, 

the scale has been applied to a sample of 1421 students. The results Showed 48 item 

fitting the assumptions of andrish (ARSM) model as an appropriate theoretical models 

of item response theory. The final scale contained 48 items where the responses reached 

1368 to andrish (ARSM) model, using a program (BIGSTEPS) to fitting individuals and 

items responses to corresponding indices (ZSTD, MNSQ) (INFIT) and external 

(OUTFIT), and the exclusion of individuals and non-conformity, and the remaining 

responses re-analysis, resulting in the members free from difficulty, as well as 

individual free Items. Thus ethical intelligence scale building finalized (48) Item with 

an appropriate Psychometric properties with a value of reliability coefficient for scale 

through the Cronbach’s Alpha coefficient for internal consistency (0.94) and is a high 

value indicates that Items cubits interdependent and coherent and consistent with each 

of the terms can be used to measure the ethical intelligence feature. Using Item response 

theory through the use of Item Separation Index (Gi) for special reliability coefficient of 

Items which (5.91), and use the Person Separation Index (GP) to get reliability 

coefficient for individuals with value (3.53) and over the ideal value (2) to demonstrate 

the adequacy of personnel and in the measurement of ethical intelligence feature. II 

calculated information function and the function of the information measure, where it 

was noted that more information introduction approximately halfway through the 

connected attribute (ability).  
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 مقدمة: 1.1
أب يضرب ، ي  بطلق نار  ي  ابن يقتل أباه السبعين :جريمة مثل إلى ية واالنفجار الذى يؤد  االنفعالي  ة القرصن
آخر تلك األخبار التى نطالعها  إلىمذيع يقتل زوجته بالرصاص.. ، بالسكين أب يقتل ابنته طعنا  ، ابنه حتى الموت

فى أقل من ثانية؟  فى صفحات الحوادث، ونتساءل بدهشة: ما الذى حدث؟ وما الذى يجعل اإلنسان يصبح قاتال  
واألعصاب على مثل هذه  النفسي  هذا االنفجار؟ يطلق خبراء الطب  إلىأدى  يأين كان العقل آنذاك؟ وما الذ

يقوم مركز معين فى المخ ه أثناء هذه اللحظات ح األدلة أن  ، وترج  العصبية"القرصنة  ة"االنفعالي  االنفجارات 
أجزاء المخ لتنفيذ جدول أعماله،  دة حاالت الطوارئ تلك، ويجند باقيقيا بتول ي Limbic system( )الوجداني  

المخ  ة أي  ة لكى تسبق قدرة القشرة المخي  لق االستجابة فى اللحظات الحرجوتحدث القرصنة فى لمح البصر، فتنط
من  ن  والعالقة الممي زة لهذه القرصنة، إالمفكر العاقل على استيعاب ما يحدث، أو الحكم على مدى مالءمته. 

ن لعواقبها، أو حتى يمرون بها ال يعرفون بعد انقضاء اللحظة ما الذى حدث لهم، فقد فعلوا ما فعلوا وهم غير مدركي
جرائم ربما تكون  إلى يزلة من الحوادث المرعبة التى تؤد  لحظات منع روا فيها، وهذه القرصنة ليست دائما  فك  

رت فيها فى شدة، ولتتذكر آخر مرة ثُ  لكن ليست بالضرورة أقل   ،ةة، فهى كثيرا  ما تحدث لنا بصور أقل كارثي  وحشي  
 فى األمر مليا  أنه لم يكن يستدعيثم رأيت بعد أن تفكرت  ،سائق سيارة عابرةوجه أحد، زوجتك أو ابنك أو حتى 

فعلته؟ وكيف ولماذا فعلت ذلك؟ كل هذه األحداث تندرج تحت  من الحدة، وتقول فى نفسك: ما الذيهذه الدرجة 
 ة".االنفعالي  اسم "القرصنة 

وبعد  ولكن، ال يمكن حصرها ،نها كثيرة جدا  نرى أ االنفعالي  تي تسبب االنفجار ن نحصر المجاالت الأردنا واذا أ
ن نحصر مجموعة من المجاالت الهامة منها: أخذ رأي ذوي الخبرة استطعنا وأ ،االطالع على األدب السابق

ة، النفسي  العوامل ، النفسي  حباط، المرض ، اإلالمجتمعي  أو  القبلي  لتطرف، اإلرهاب، التعصب العنف، العدوان، ا
 .السياسي ة، العوامل االقتصادي ةو  جتماعي ةاالالعوامل 

 : نهاعلى أ لطبيعة مفهومها فقد عرفت ف أساسي  تفاق على تعرينعدام االاتعددت التعريفات لالنفعاالت، مع 
   معين  ة وسلوك تعبيري  عال فسيولوجي  ة خاصة وإحساسات، وردود أفة، تتصل بجوانب معرفي  حاالت داخلي

 (.1988)دافيدوف، 
  ز.ممي   فسيولوجي   ة مركبة يصاحبها نشاط جسمي  شعوري  حالة 
   ة .ة وتعبيرات حركي  ة حشوي  ة عنيفة تصحبها اضطرابات فسيولوجي  حالة وجداني 
 طال الفرد التفكير في تلك أو أ رت الظروف المثيرة لالنفعال،هو حالة مؤقتة ال تدوم إال إذا تكر   االنفعال

 .الظروف
  حباطات المتتالية ة التي تصيب اإلنسان بعد سلسلة من اإلة والعصبي  النفسي  : هي الحالة االنفعالي  االنفجار

، ويؤثر لها اتجاه مواقف الحياة المختلفةوغير مخطط  ،وتظهر بشكل اندفاعات قلقة وعنيفة ،والغضب المكتوم
 ة.ة والجسدي  النفسي  نسان على صحة اإل دا  اح سلبيا   تأثيرا   االنفعالي  االنفجار 

 التفريق بين االنفعال ومصطلحات أخرى :
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   ة انفعاالت تدور حول موضوع معين. مثل : الحب والكره.ب من عد  مرك   ،العاطفة: استعداد ثابت نسبيا 
  المزاجي ةالحالة ، فتغشى الفرد فترة من الزمن أو تعاوده بين الحين واآلخر ،: حالة معتدلة نسبيا  المزاجي ةالحالة 

 وأطول بقاء من االنفعال. أقل عنفا  
  :ألنه نوع من التوتر الذي  دافعا   فهو يعد   ،عن إحباط الدافع أو ناتجا  للدافع  االنفعال مصاحبا   ُعد  سواء الدوافع

 يسعى الفرد لخفضه كي يستعيد توازنه.
 أنواع االنفعاالت :

   إلىة ال يمكن ردها لي  و  وهي أ ومثيراتها بسيطة،ة تظهر مبكرة في حياة الفرد فطري  الفعاالت نفاال ة ومكتسبة:فطري 
 : وهي مركبة من عدة انفعاالت.أبسط منها، وانفعاالت مكتسبة

 :كالحزن : كالفرح، واالنفعاالت المثبطةاالنفعاالت المنشطةف منشطة ومثبطة : . 
 (.2002، )نجاتي : جوانب االنفعاالت

ر يتأث  . و ل الباطني  ويمكن دراسته عن طريق التأم   ،المنفعل: هذا الجانب يخبره الشخص ذاتي   جانب شعوري   – 1
الموقف الذي يثير االنفعال قد يكون ، و ةة ذاتي  وعوامل داخلي  ة ة موضوعي  خارجي  إدراك الشخص للموقف بعوامل 

 ع.ر والتوق  مثل التذك   ا  داخلي   ها  أو منب   ا  خارجي   ها  منب  
وهذا هو ما يحكم من  التعبيرات واألوضاع واأللفاظ ونبرات الصوت،: يشمل مختلف ظاهر جانب خارجي   – 2

 خالله عادة على سلوك اآلخرين.
، رات في الغددالتغي   رات في األحشاء، ة، التغي  رات تحدث في الدورة الدموي  تغي   ويشمل: داخلي   جانب فسيولوجي   – 3

 في الجسم التي يحتاجها االنفعال. ي لزيادة الطاقةا يؤد  مم   ،زيادة إفراز الكبد للسكر في الدم
 مشكلة الدراسة 2.1

ر في ألنها تؤث   ؛المجتمعات رقي  و  رة في إعداد الشباب الجامعي  ؤث  ُتعدُّ الجامعات من المؤسسات الم
والناجح مع المجتمع الذين يعيشون فيه، لذلك  ق التفاعل اإليجابي  الذي يحق   ،ههم التوجيه السليمسلوكهم، وتوج  

التي تساعد الطلبة  ،ات واألنشطة والبرامجينبغي على الجامعة العمل على تهيئة األجواء المناسبة والفرص والفعالي  
المهارات سابهم ك( وإجتماعي ةاالة، و ة، والوطني  ني  ة، والوجداة، والعقلي  على النمو المتوازن من جميع النواحي)الجسمي  

 (.1987والخبرات التي تجعل منهم مواطنين صالحين في المجتمع)علي، 
ارات، وعدم تقدير الطلبة ، والغش في االختبولوحظ في اآلونة األخيرة تزايد ظاهرة العنف الجامعي  

لة لدى الطلبة، المتأص   ةالنفسي  ة و االنفعالي  ب من المحاضرات، التي تعكس وجود مشكلة في القيم هم، والتسر  لُمدر سي
ستشرى بين ا. ونتيجة لما ةاالنفعالي  من تأثير على القيم  جتماعي ةاالو  االقتصادي ةو  السياسي ةة و رات اإلقليمي  وما للتغي  

 ة على حد سواء، كالعنف اللفظي  ة غير السوي  االنفعالي  ة و طلبة الجامعات من شيوع لبعض األنماط السلوكي  
 والسياسي   النفسي  باالنفعال االهتمام  إلىة، والحقد؛ أصبحت الحاجة ماسة في اآلونة األخيرة ، والكراهي  والجسدي  

ة بين من المظاهر السلبي   عدد  في الجامعة، انتشار  تعامله مع الطلبةمن خالل  الباحث ، حيث الحظواالقتصادي  
ي االمتحانات، ناهيك عن ظاهرة الغش، وتدن  عن بل حتى  ،ر عن مواعيد المحاضراتلت في التأخ  الطلبة، تمث  
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رمي الفضالت على  ، وَعاَدةخالل المحاضرة ةمستوى االنضباط في المحاضرات، واالنشغال بالهواتف الذكي  
تدني مستوى المشاركة في األنشطة  إلىاألرض، وعدم الحرص على الممتلكات العامة داخل الجامعة، باإلضافة 

، التي كلها تقيس النفسي  ضبطهم النفعاالتهم وسلوكهم في  ا  ل ضعفتمث  ا قد اخل الجامعة، مم  د جتماعي ةاالة و الثقافي  
 لدى طلبة الجامعة(. االنفعالي  لالنفجار للقيام بهذه الدراسة )بناء مقياس  دفع الباحث امم  ، ا  انفعالي   انفجارا  
 أسئلة الدراسة 3.1

 عن األسئلة اآلتية: اإلجابة حاولت هذه الدراسة
التقدير  سل ممع نموذج  االنفعالي   االنفجارما مدى مطابقة استجابات أفراد الدراسة عن فقرات مقياس  .1

 .االستجابة للفقرة أحادي الَمْعَلمة )راش(؟ نظري ةالمنبثق عن نموذج 
التقدير المنبثق عن نموذج  سل موفق نموذج  االنفعالي  االنفجار لفقرات مقياس  سيكومتري ةما الخصائص ال .2

 .االستجابة للفقرة أحادي الَمْعَلمة )راش(؟ نظري ة
 

 أهداف الدراسة 4.1
 لدى طلبة الجامعة. االنفعالي  االنفجار بناء مقياس لقياس مستوى  .1
 من طلبة الجامعة. عي نةللمقياس على  سيكومتري ةحساب المؤشرات ال .2

 أهمية الدراسة 5.1
حدود علم )في   وى المحلي  ، في كونها األولى على المستنظري ةالحالية من الناحية التكمن أهمية الدراسة 

استجابة  نظري ةعند طلبة الجامعات األردنية باستخدام  االنفعالي  االنفجار لمهتمة ببناء مقياس لقياس ( االباحث
،  االنفعالي  االنفجار في هذه الدراسة مقياس  م الباحثقد  يالفقرة، ليكون رائدا  للمهتمين في دراسة هذا الموضوع. إذ 

برزها أ في الوقت الحالي من مشكالت كثيرة، ولعل   تنا والطلبةاا تواجهه جامعم  م ،تهاتستمد الدراسة الحالية أهمي   كما
ألنها تشمل معظم األبعاد  ؛هذه الدراسة مهمة ُتعد  ، لذا وبروز ظاهرة العنف الجامعي   االنفعالي  مشكالت في الجانب 

ة المرحلة الجامعي   إلىوصوال   ،ة المتقدمةالمستهدفة في المراحل العمري   عي نةلل االنفعالي  االنفجار د مستوى التي تحد  
ين في وضع خطط ممنهجة للتعامل مع الطلبة وانعكاساتها على التعامل مع رفاقه أو اآلخرين، وكذلك تفيد التربوي  

ة متكاملة ة تعليمي  تربية أخالقي   إلىجل الوصول وفي الجامعة من أ ،ما قبل الجامعة ة في مرحلةليمي  في البيئة التع
 (. 2006)ناصر، 

 االنفعالي  االنفجار ها توفر مقياسا  جديدا  لقياس ة للدراسة الحالية، فتكمن في أن  ة التطبيقي  ة العملي  أما األهمي   
 االنفعالي  االنفجار عالية، لتفتح المجال لدراسات أخرى تبحث في  سيكومتري ةخصائص  لدى طلبة الجامعات ذا
 ة أخرى.وعالقته بسمات شخصي  
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 ةواإلجرائي  ة التعريفات المفاهيمي   6.1
 تعبيري   وسلوك ةفسيولوجي   أفعال وردود وإحساسات، خاصة ةمعرفي   جوانب لبطتت ة،: التداخلي  االنفعاالت -

 .( 1988)دافيدوف،  معين
ات القياس التي من خاللها تحدد معالم الفقرات )الصعوبة والتمييز استجابة الفقرة: هي من نظري   نظري ة -

 .( 2002عالم، في التقدير ) المعياري  خطأ والتخمين(، ودالالت المطابقة للفقرة ودالة المعلومات وال
حباطات المتتالية نسان بعد سلسلة من اإلة التي تصيب اإلة والعصبي  النفسي  : هي الحالة االنفعالي  االنفجار  -

ط لها اتجاه مواقف الحياة المختلفة، وتظهر بشكل اندفاعات قلقة وعنيفة وغير مخط   ،والغضب المكتوم
 ة .ة والجسدي  النفسي  نسان على صحة اإل ا  سلبي   تأثيرا   االنفعالي  ر االنفجار ويؤث  

 اإلطار النظري   1.2
الشخص المنفعل ال يستطيع التعبير عن انفعاالته  ألن   ؛للحكم على االنفعال ل الباطني  ال يكفي التأم  

ألنها قد تكون مشتركة بين انفعاالت مختلفة، وال يكفي  ،الفسيولوجي ةرات وال يكفي االعتماد على التغي   بشكل واضح،
بعض  إال أن   ة،عكسة ال إرادي  فعلى الرغم من كون بعض الحركات واألوضاع من .ةاالنفعالي  االعتماد على التعبيرات 

ة التي جانب التعبيرات اإلرادي   إلى ،اجتماعي ةم وتأثير البيئة ويتخذ دالالت حور من خالل التعل  مة يتالتعبيرات الفطري  
 ة تختلف من حضارة ألخرى.االنفعالي  التعبيرات  ه حقيقة االنفعال، كما أن  ا يمو  مم   ،عللتصن   تكون مجاال  

 ة الظاهرة والتقرير اللفظي  االنفعالي  ال بد من معرفة التعبيرات  الحكم على االنفعال دقيقا  لكي يكون 
 والموقف الذي أثار االنفعال .، للشخص المنفعل

 
 

 ات االنفعال :نظري  
إدراك الفرد للمثيرات يجعل الجسم  ~العالقة بين جوانب االنفعال بأن نظري ةلينج : فسرت هذه ال–جيمس نظري ة

 ة.والجسمي   الفسيولوجي ةرات ويكون الشعور باالنفعال هو اإلحساس بتلك التغي   ،ا  يضطرب فسيولوجي  
الثالموس ليس مجرد ممر لإلحساسات الصادرة للمخ تحت تأثير الموقف  الطوارئ: رأى كانون وبارد أن   نظري ة

 –لحاء المخ ليحدث الشعور باالنفعال  إلىة في نفس الوقت بإرسال الرسائل العصبي   ، ويقوم الثالموساالنفعالي  
 .الفسيولوجي ةة والعضالت لتحدث االستجابات األعضاء الحشوي   إلىو 

عن  نظري ةفي نفس الوقت، وتختلف هذه ال الفسيولوجي ةة واالستجابات تحدث الخبرة الشعوري   أي بعد إدراك الموقف،
االنفعال ولكنها ليست السبب  مساندة للشعور في الفسيولوجي ةاالستجابات  عد تلينج في كونها  –جيمس  نظري ة

 .فيه
والتعبيرات  الفسيولوجي ةرات بعض التغي   أن   نظري ةترى هذه ال تومكينز في التغذية المرتدة لتعبيرات الوجه: نظري ة

 واالشمئزاز، والغضب، والحزن، مثل الخوف، األساسي ةة لبعض االنفعاالت الوجهية مصاحبة بطريقة فطري  
 واالندهاش، والسعادة.
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المصاحبة  الفسيولوجي ةحدوث االستجابة  إلىي ذلك يؤد   فإن   ،معينا   ز انفعاال  ة التي تمي  رات الوجهي  فإذا حدثت التغي  
 (. 2002، ة )نجاتياالنفعالي  لهذا االنفعال والشعور بالخبرة 

العنف سلوك معقد وأسبابه متشابكة.  تعريفات العنف، حيث لم يتفق الباحثون على تعريف محدد له، ألن  تعددت العنف: 
حينما  ،صعوبة التعريف تكمن في اختالف استعماالته، فهو يستخدم في وصف سلوك اإلنسان ويرى بعض الباحثين أن  

يدافع عن بقائه وعن ذاته، ويستخدم كذلك في وصف الفرد النشط الطموح، وفي وصف المجرم الذي يقتل ضحيته 
(Kort, 2001). 

يصرررردر عررررن طرررررف، قررررد يكررررون فررررردا ، أو جماعررررة، أو طبقررررة  ،ةه: سررررلوك أو فعررررل يتسررررم بالعدواني ررررويعرررررف أيضررررا  بأن رررر
، أو اجتماعي ررةة، أو إطررار عالقررة قرروة غيررر متكافئررة اقتصررادي  ، أو دولررة، بهرردف اسررتغالل طرررف آخررر فرري اجتماعي ررة

أو دولرة )عكاشرة،  اجتماعي رةة لفررد، أو جماعرة، أو طبقرة ة، أو نفسري  ة، أو معنوي رة، بهدف إحداث أضرار مادي  سياسي  
2004.) 

شررديدة، قررد تنطرروي ة ز بصررفة انفعالي ررة تتمي رر( اسررتجابة سررلوكي  1980كمررا يرررى) المغربرري،  النفسرري  والعنررف مررن الجانررب 
، على انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير، وعلى ذلك فمرن غيرر الضرروري أن يكرون العنرف قرينرا  للعردوان السرلبي  

ن للتعبير عرن واقرع معرين، أو لتغييرر واقرع يتطلرب وال مالزما  للشر والتدمير، فقد يكون العنف ضرورة في موقف معي  
 قد يحدث العنف كرد فعل أو استجابة لعنف قائم وهو العنف المضاد .تغييره استخدام العنف في العدوان، و 

ه اسرتخدام الوسرائل والطرائرق التري تسرتهدف اإلضررار ف العنف بأن  ( فتعر  UNESCO, 2000أما منظمة اليونسكو )
أعمررق وأخطررر مررن ، واألخالقرري   النفسرري  العنررف  المنظمررة أن   . وتعررد  ا  ا ، أو أخالقي ررا ، أو نفسرري  بسررالمة اآلخرررين، جسرردي  

 . العنف الجسدي  

ظاهرة عامة بين البشر يمارسها األفراد بأساليب مختلفة ومتنوعة، وتأخذ صورا  عديدة مثل  العدوان يعد  العدوان: 
، بل وفي اللعب. كما يتخذ العدوان صورا  أخرى مثل ي التجارة، وفي التحصيل الدراسي  التنافس في العمل، وف

تالف لما يحب البشر. فاألفراد يتصارعون والعائالت أو القبائل تعتدي ، أو االئالتعبير باللفظ، أو العدوان البدني  
العدوان البشري حقيقة قائمة عرفه اإلنسان منذ وجوده على األرض. وأول ، فعلى جارتها، والدول تتصارع فيما بينها

 (.2007قابيل )الهمشري،  وأخيهعدوان وقع في حياة البشر هو عدوان ابن آدم هابيل 

هنراك ترداخال  برين العنرف والعردوان؛ فرالعنف هرو الفعرل الرذي يسربب اإليرذاء  ( أن  Aetzioni, 2006تزيروني )أويررى  
الممتلكات فقط. أما العدوان فيدخل في نطاقه االعتداء على اآلخررين، ومهراجمتهم متضرمنا  االعترداء  لألفراد، وأحيانا  
 ذات، والسلوك المسيطر وغيرها.م، والهجوم المباشر على ال، مثل تشويه السمعة، وأفعال التهك  الواضح والخفي  

ها غير يستخدم مفهوم التطرف لوصف أفكار، أو أعمال، ينظر إليها من قبل مطلقي هذا التعبير بأن  التطرف: 
رة. فمن ناحية األفكار يستعمل هذا التعبير لوصف األيديولوجي    ه السياسي  بعيدة عن التوج   ، التي تعد  السياسي ةة مبر 
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التعبير استعمال وسائل غير مقبولة من المجتمع مثل التخريب، أو العنف للترويج لجدول للمجتمع.  وقد يعني 
 (.2001أعمال معين)أبو الروس، 

تمزج العديد من البحوث بين العنف واإلرهاب؛ فاإلرهاب هو ممارسة العنف والتهديد بهدف خلق الخوف اإلرهاب: 
 ه. وهو يعني عنف ا وإجراما  يستلزم العقاب. والعمل اإلرهابي  لدى الطرف المستهدف لحمله على تغيير سلوكه ومواقف

سواء صدر هذا السلوك من  عي نةلتحقيق أهداف م ،سلوك يتضمن استخداما  غير مشروع للقوة أو التهديد بها هو كل  
 (.2009)الشريفين،  .أفراد، أو جماعات، أو منظمات، أو دول

ريعرف : المجتمعي  أو  القبلي  ب التعص   ه  التشردد وأخرذ األمرر بشردة وعنرف وعردم قبرول المخرالف ورفضره ب بأن رالتعص 
واألنفة من أن يتبع غيره ولو كان على صواب. وكذلك التعصب هو نصرة قومه، أو جماعتره، أو مرن يرؤمن بمبادئره 

ررر رررسرررواء أكرررانوا محقرررين أم ال. فالتعص  ة والعصررربي  ر ضرررد التفكيرررر، ب ضرررد التسرررامح، واالنغرررالق ضرررد االنفتررراح، والتحج 
 (.2008د للحق واالنتصار له. فمعاني التعصب ممقوتة مذمومة )الدمخي، والحمية ضد التجر  

% من 64ل ما نسبته ب للقرابة تشك  العشائرية والتعص   أن   إلى( 2007لت الدراسة التي أجراها )خمش،وقد توص  
 أسباب المشاجرات في الجامعات.

المضرطرب فري الطفولرة، وعردم إشرباع  النفسري  ق برالنمو تتعل ر ،ومنشأ نفسريوهي أسباب ذات أصل ة: النفسي  العوامل 
ة . وقرد تظهرر بعرض االضرطرابات السررلوكي  جتماعي رةاالة و ة للفررد، واضرطرابات العالقرات الشخصري  الحاجرات الضرروري  

والعجز  االنفعالي  ل هذا في عدم النضج ويتمث   ،ةر غير السليم في الشخصي  نتيجة التطو   ة بشكل أساسي  في الشخصي  
 ،ة الهامررة حرمرران الطفررل مررن حنرران األم فرري مرحلررة الطفولررة المبكرررةالنفسرري  ة، ومررن بررين العوامررل عررن تحمررل المسررؤولي  

ة، وإحررداث سرراعد علررى نشرروء االضررطرابات السررلوكي  ت النشررأة بعيرردا  عررن الجررو األسررري   ن  أ إلررىحيررث أشررارت الدراسررات 
ة علررى اعتبررار أنهررا أحررد النفسرري  البيئررة  إلررىلررى مواجهررة الظررروف الطارئررة والنظررر ة، فعرردم القرردرة عالنفسرري  خلررل البيئررة 

 (.2001؛ العيسوي، 2000العوامل المهيئة لممارسة العنف. )عبد الرحمن، 
يحررول دون  ،ة، الترري تحرردث حينمررا يواجرره الفرررد عائقررا  مرراة السررلوكي  النفسرري  يعررد اإلحبرراط أحررد االضررطرابات اإلحبااا :  

إشباع دافع لديه. وتتنوع العوائق التي يمكرن أن تسربب اإلحبراط للفررد، فبعضرها يتعلرق برالفرد ذاتره أكثرر مرن ارتباطهرا 
 ة، وبعضها يرتبط بالبيئة التي يعيش فيها الفرد أكثر من ارتباطها بالفرد نفسه )الهنداوي  بما يحيط به من ظروف بيئي  

 (.2002والزغول، 
مررع  االنفعررالي   النفسرري  الررذي يرردل برردوره علررى اخررتالل توافقرره  وهررو اضررطراب فرري السررلوك اإلنسرراني  :  النفسااي  الماار  

 (.1987ومحتوياتها )الهاشمي،  اإلنساني ةالذات أو مع من حوله من أركان بيئته 
ائص ة مريضة، وأن هناك خصالشخصية المعن فة شخصي   أن   النفسي  وقد أشارت دراسات وبحوث علم النفس والطب 

 (.1992ا  )اللويحق، مشتركة بين المعنف  والمريض عقلي  
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السليمة وعدم وجود هدف منشرود مرن أبررز األسرباب التري تردفع  غياب الرؤية لعل  : االقتصادي ةو  جتمايي ةاالالعوامل 
تبعرات سريئة، ه ال يدرك أو ال يكترث لما سيترتب على هذا التصرف مرن . حيث إن  القيام بسلوك غير سوي   إلىالفرد 
 (.   2002حرمانه من الحصول على ما يضمن له عيشا  كريما  )رضوان،  إلىي قد تؤد  

ة القبلي ررفكمررا تسررتثار الحميررة  ، والفئرروي  القبلرري  والتعصررب لهررا هرري الرديررف للتعصررب  السياسرري ةاالنتمرراءات : السياسااي ةالعواماال 
رررر م األمررررور أن  . وممررررا يعمررررل علررررى تررررأز  السياسرررري ةتسررررتثار تلررررك   ل الرررررأي اآلخررررركثيرررررا  مررررن الطلبررررة لررررم يتعلمرررروا لغررررة الحرررروار، وتقب 

 (.2007)عربيات،
 (IRTاستجابة الفقرة ) نظري ة

لفقرات حسب على المشكلة الموجودة في انتقاء اثة في القياس بنماذجها المختلفةالحدي نظري ةبت التغل  
اختيار الفقرات األكثر  كي يكون لمطور المقياس المفحوصوقدرة  بتقديم طريقة انتقاء الفقرات ةاألساليب الكالسيكي  

د بعالمة قطع على مقياس القدرة تساعد في فصل مستويات اإلتقان واإلتقان على المقياس ة في مدى يحد  فاعلي  
(Hambleton & Rogers,1991.) 

 استجابة الفقرة: نظري ةنماذج 
هذه  لقياس يستخدم ملحوظ غير متغي ر بين للعالقة نمذجة القياس فيتطرح  الحديثة( نظري ةاستجابة الفقرة )ال نظري ة

 دوال خالل من وذلك ؛عي نةم فقرة على الصحيحة االستجابة ةواحتمالي   يقيسها االختبار(، التي القدرة القدرات )اسم
 متعددة، نماذج عنها انبثق وقد عليها، الصحيحة االستجابة ةباحتمالي   الفقرة ومعالم المفحوص، قدرة تربط ةلوغاريتمي  

 له، الحدود مستمر متصل تمثيلها على يمكن والقدرة االختبار، على األداء تقيس واحدة قدرة أن   تفترض جميعها
-∞)بين يتراوح متصل على ا  نظري   والقدرة الصعوبة درجات وتمتد الفقرات، تصفها التي خصائصها في رتتغي   ولكنها

(   3-عن) تقل (أو3تزيدعن )+ قيم توافر النادر من هألن   وذلك (؛3+و 3 - بين ) يتراوح ا  عملي   ولكنه ،(+∞) إلى (
( Hambleton & Swaminathan,1985.) 

 الفقرة على الصحيحة اإلجابة واحتمال القدرة بين العالقة عن للتعبير وذلك مختلفة؛ ةرياضي   نماذج طورت وقد
 توافرها الالزم االفتراضات عدد حيث من وتختلف كما معالمها، وعدد ةالرياضي   صيغتها في النماذج هذه وتختلف

 .المستخدمة البيانات في

 - :قسمين إلى الفقرة استجابة نظري ة نماذج وتقسم

 ثنائي والنموذج المعلمة، أحادي منها: النموذج (dichotomous IRT models)التدريج ةثنائي   النماذج -
 .المعلمة ثالثي والنموذج المعلمة،

 لديهم الذين المفحوصين بين النماذج ز هذه(، وتمي  polytomous IRT modelsالتدريج) متعددة النماذج -
 المعلمة، ثنائي للنموذج امتداد وهو المتدرجة نموذج االستجابة ومنها: معرفة، لديهم ليس والذين المعرفة، من جزء
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المعلمة، ونموذج االستجابة االسمية  أحادي للنموذج امتداد وھما (RSM)التقدير  سل م، و الجزئي   التقدير ونموذج
(NRM( الذي يناسب االستجابات التي ال يمكن تصنيفها في فئات رتبية )Embreston & Rise,2000) 

باالعتماد على المعالم الثالثة للفقرة، وتنبثق عنها ة التدريج ثنائي  االستجابة للفقرة  نظري ةتتنوع نماذج 
ة ة عرفت باسم نماذج السمات الكامنة، يعتمد كل نموذج منها على معادلة رياضي  لرياضي  مجموعة من النماذج ا

ستجابة للفقرة النماذج اال نظري ةره. وتتضمن بقدرته التي تكمن وراء هذا األداء وتفس   قة أداء الفرد على فقرةتحدد عال
 (Hambleton & Rogers,1991)ةاللوجستي  

 يتضمن واقعا  )راش(  (One Parameter Logistic Modelاألحادي الَمْعَلم) النموذج اللوجستي   -
 هذا ويعد  ، االختبار وفقرات األفراد بين التفاعل ةديناميكي   ا عنواقعي   تعبيرا   يعب رو  ةا  في صورة رياضي  سيكولوجي  

عالم  إلىنسبة ” rasch model“راش نموذج باسم ويعرفد، للفقرة أحادية البع االستجابة نماذج أسهلج النموذ
، ر هذا النموذج بطريقة مستقلة عن غيره من نماذج االستجابة للفقرةجورج راش. وقد طو   الرياضيات الدنماركي  

الَمْعَلم أي بداللة  أحادي لوغاريتمي   ترجيح اقتران يمثله ،للفقرة المميز المنحنى فيه يكون  نموذجا   اعتباره ويمكن
 صحيحةعلى إجابة الفرد يجيب أن احتمال هو، التابع في نموذج راش متغي رصعوبة الفقرة. والَمْعَلمة واحدة هي 

 (.b( وصعوبة الفقرة)قدرةالفرد) فهي المستقلة الكامنة اتمتغي ر ال وأما، عي نةم ةاختباري   فقرة

 

النموذج تختلف ، وفي هذا (Two Parameter Logistic Model)الَمْعَلم  الثنائي   النموذج اللوجستي   -
 فقرات االختبار في صعوبتها وتمييزها.

 

( Birnbaum Modelبيرنبوم) (Three Parameter Logistic Modelالَمْعَلم) الثالثي   النموذج اللوجستي   -
د َمْعَلمة ه يحد  أم في هذا النموذج تختلف فقرات االختبار في صعوبتها وتمييزها والتخمين، ويميز هذا النموذج بأن  

(، وَمْعَلمة التخمين Slope parameter(، وَمْعَلمة ميل المنحنى المميز )Location parameterالموقع )
(Guessing  لكل فقرة، وبالتالي يؤد ) ة وبناء المقاييس)عالم، ة االختباري  ة في العملي  نتائج أكثر واقعي   إلىي

2000.) 

 

 :ن  إحيث 
(θ)pi اإلجابة، احتمال ( الصحيحة لفرد قدرتهθ عن الفقرة )i  ،ai .معلم تمييز الفقرة 
θ قدرة فرد ما =  ،D =1.702   ،وهو عامل تدريجbiمعلم صعوبة الفقرة = i. 



( )

( )
( ) ,     i=1,2,3,...,n      ...........................(1)
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ci  معلم تخمين الفقرة و( الذي يمثل الخط التقاربي األدنىlower asymptote  ويعب ،) ة أن يجيب عن احتمالي  ر
فضة إجابة صحيحة عن الفقرة بالتخمين، و الهدف من إضافة هذا الَمْعَلم في المفحوص من ذوي القدرة المنخ

النموذج هو مراعاة عدم مطابقة منحنيات خصائص الفقرة عند الطرف األدنى لمتصل القدرة حيث يكون التخمين 
 ات التي تؤثر في األداء في االختبار.متغي ر أحد ال
 الدراسات السابقة 2.2
استجابة الفقرة،  نظري ةلدى طلبة جامعة مؤتة باستخدام  االنفعالي   لالنفجاربناء مقياس  إلىهدفت هذه الدراسة      

التوصل إليها بعد  القة بموضوع الدراسة التي استطاع الباحثذ يتم عرض وتحليل للدراسات السابقة ذات العإ
 :يلي اقدم كماأل إلىحدث من األ الزمني  ة، وتم تناول الدراسات السابقة حسب تسلسلها المصادر المعرفي   إلىالرجوع 

للتفكير  المستويات دمتعد   مقياس بناء إلى دراسة هدفتوهي  (2011حجر ) أبودراسة قام بها في  
 المقياس قطب   .األساسي ة للفقرة للمرحلة االستجابة نظري ة وفق سيكومتري ةلا وتقويم خصائصها المشكلة حل   بأسلوب

 للعام األساسي ة للمرحلة والعاشر السادس، والثامن، للصفوف وطالبة طالب ا 1540 عددها والبالغ الرئيسة العي نة على
( وبرنامج SPSS)حصائي  اإل البرنامج باستخدام للبيانات العاملي   التحليل ، وأجري 2010/2011الدراسي  

(BILOG-MGو أظهرت .) ا النتائج ا للفقرة االستجابة نظري ة في المعلم ثالثي   نموذجإلى  استناد  للصعوبة  قيم 
 بين تراوحت للتخمين وقيم ا ، 3.474 و 0.490 بين تراوحت للتمييز وقيم ا ، 1.944 و - 1.071 بين تراوحت

مطابقة  غير فقرات وجود المقياس، لفقرات مطابقة مؤشر كايك مربع ة، ونتائجالكلي   العي نة في 0.500و 0.229
 مطابقة غير ( فقرة18وأظهرت)، القدرة مستويات فيها تتباين (، التيα0.05=الداللة ) مستوى  عند للنموذج،
 .للنموذج

، المهني   بناء مقياس اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو العمل إلى( دراسة هدفت 2012أجرى جوارنة والشريفين) 
لي ةبناء الصورة  تم   ولتحقيق هدف الدراسة التدريج، وبعد  ي  الخماس ليكرت سل موفق  ،فقرة 96للمقياس من  األو 
مكونة من  عي نةق المقياس على فقرة، وطب   68صبح عدد فقرات المقياس أ ،ةاستطالعي   عي نةتحكيمه وتطبيقه على 

، ذي المنبثق عن نموذج راش التقدير سل مفقرة الفتراضات  46مطابقة  إلىوطالبة. وأشارت النتائج  طالبا   530
فقرة  46ع المقياس بصورته النهائية كما تمت  ، استجابة الفقرة المالئمة للمقياس نظري ةالمعلمة الواحدة كأحد نماذج 

،  0.93 لألفرادبات ، ومعامل الث0.98لفقرات المقياس بلغت قيمة معامل الثبات ذإمناسبة،  سيكومتري ةبخصائص 
ة من المعلومات لألفراد قصى كمي  م أالمقياس يقد   نت النتائج أن  الصدق المتعددة، وبي   مقياس بدالالتع الكما تمت  

 ذوي القدرة المتوسطة.
 مجتمع الدراسة 1.3

ن مجتمع الدراسة من جميع طلبة المسجلين للفصل الدراسي  مرحلة البكالوريوس في جامعة مؤتة، تكو 
، ( طالبة8532( طالبا  و )7284( طالبا  وطالبة، منهم )15759عددهم )، والبالغ 2014/2015الصيفي للعام 

 وحدة القبول والتسجيل في جامعة مؤتة. ةإحصائي  وذلك حسب 
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 الدراسة عي نة 2.3
بتحديد شعب المساقات  ، حيث قام الباحث( طالبا  وطالبة1421مكونة من )عشوائية  عي نةتم اختيار 

ات ة، وشعب المساقات للكلي  ( شعبة ومن جميع مستويات السنة الدراسي  269البالغ عددها ) ،ةات العلمي  للكلي  
( 10ة، ومن ثم قام الباحث باختيار )ويات السنة الدراسي  ( شعبة ومن جميع مست250البالغ عددها )، اإلنساني ة

ُيد رس  ( ُشعب3نة أولى، و)ساق من مستوى س( شعبة ُيد رس فيها م4ة؛ منها )من مساقات الكليات العلمي   شعب
( شعبة ُيد رس فيها 1( شعبة ُيد رس فيها مساق من مستوى سنة ثالثة، و)2فيها مساق من مستوى سنة ثانية، و)

الدراسة وفقا   عي نة( توزيع أفراد 1ن الجدول )، ويبي  اإلنساني ةات مساق من مستوى سنة رابعة، وبنفس الطريقة للكلي  
 ة.والكلي  ي: الجنس، متغي ر ل

 ( ةوالكلي   /الجنس ) ي متغي ر الدراسة وفقا  ل عي نةتوزيع أفراد : (1الجدول )

 الجنس
 الكلية 

 المجموع
 انسانية علمية 

 ذكر
 677 330 347 العدد

 %47.6 %23.2 %24.4 النسبة المئوية

 أنثى
 744 421 323 العدد

 %52.4 %29.6 %22.7 النسبة المئوية

 المجموع
 1421 751 670 العدد

 %100.0 %52.9 %47.1 النسبة المئوية
 أداة الدراسة 3.3

الخاص باالنفعاالت بشكل  دب النظري  ع على األوبعد االطال ،بعد االستعانة بعدد من الدراسات السابقة
لي ةبكتابة فقرات المقياس بصورته  قام الباحث ،بها ةبشكل خاص والنظريات الخاص النفسي  عام واالنفعال  ، األو 

لي ةالمقياس. وبلغت عدد فقرات المقياس بصورته  مجاالتبحيث تغطي جميع  ( فقرة، لكل فقرة تدريج 70) األو 
 االنفعالي   نفجاراالالمفاهيم التي تؤثر في تناولت  (.معارض بشدة، معارض، محايد، موافق، ةموافق بشد) خماسي  

، النفسي  حباط، المرض ة، اإلالنفسي  ، العوامل المجتمعي  أو  القبلي  مثل العنف، العدوان، التطرف، اإلرهاب، التعصب 
 .السياسي ة، العوامل االقتصادي ةو  جتماعي ةاالالعوامل 
 االنفعالي  االنفجار صدق مقياس دالالت 

لي ةللمقياس؛ تم عرضه بصورته  صدق الظاهري  المن  تحق قلل  ( فقرة على مجموعة 70ن من )المكو   األو 
 ( محكما ، من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال: علم النفس، والقياس والتقويم،15مين بلغ عددهم )من المحك  

ا ، ، ووضوح الفقرات لغوي  االنفعالي  االنفجار وذلك إلبداء آرائهم حول: انسجام األبعاد مع تعريف  رشاد،والمناهج، واإل
ة ومناسبة في بناء المقياس؛ من دمج أو يرونها مهم   ة مالحظاتومدى تمثيل الفقرة للُبعد الذي تندرج تحته، وأي  
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ن التي كا ة( فقر 17، وحذف )اتفقر عدد من المين، تم دمج حذف أو إضافة للفقرات. وبعد األخذ بمالحظات المحك  
ة مين على حذفها، كما تم تعديل صياغة بعض الفقرات، وتصويب األخطاء اللغوي  % بين المحك  80توافق بنسبة 

 ( فقرة.53من ) ا  مكون مينبعد تعديل المحك  لبعض من الفقرات، لُيصبح المقياس بصورته 
على أحد الشعب ، ( فقرة53ن من )المكو   مينبتطبيق المقياس بصورته بعد تعديل المحك   الباحث كما قام

فقرات المقياس، بعد التأكيد بجدي ة على  اإلجابة( طالبا  وطالبة، حيث تم الطلب منهم 50نة من )ا ، والمكو  عشوائي  
فقرة،  ة الدراسة، وكذلك تم الطلب منهم تقديم أي ة مالحظات تتعلق بفقرات المقياس؛ من عدم وضوح أي  على أهمي  

أو صياغة غير مفهومة لفقرة ما، وبعد جمع جميع االستبانات واألخذ بمالحظاتهم واستجاباتهم، تم إعادة صياغة 
 ها غير مفهومة.% من الطلبة على أن  90بعض الفقرات التي أجمع عليها أكثر من 

 اختيار النموذج
االستجابة للفقرة أحادي الَمْعَلَمة )نموذج  نظري ةالتقدير المنبثق عن نموذج  سل مباختيار نموذج  قام الباحث 

ز ة التي تتمي  ه ُيعدُّ من النماذج اللوجستي  ها: أن  راش(، وذلك لمناسبته في تحليل البيانات، العتبارات عدة، أهم  
مناسبة يسهل  ةإحصائي  ر برامج ين، وأخيرا  توف  رها باستجابات المستجيبين غير الجدي  ة، وعدم تأث  بسهولتها الرياضي  

، وبرنامج (BIGSTEPS)التقدير، مثل برنامج  سل ماستخدامها ويمكن تحليل البيانات فيها وفق نموذج 
(EQSIRT). 
قال  (Rating Scale Modelالتقدير ) سل ممن افتراضات نموذج  تحق 

التقدير المستخدم في الدراسة  سل م( التي من ضمنها نموذج IRTاالستجابة للفقرة ) نظري ةتقوم نماذج 
االستجابة للفقرة أحادي الَمْعَلَمة )نموذج راش(، على مجموعة من االفتراضات،  نظري ةالحالية والمنبثق عن نموذج 

 منها كما يلي: تحق قتم ال
 (Unidimensionalityة الُبعد )افترا  أحادي   -1

لي ةُطب ق المقياس بصورته  ا  بالطريقة الدراسة المختارة عشوائي   عي نة( فقرة على 53ن من )المكو   األو 
ة الُبعد الستجابات أفراد من افتراض أحادي   تحق ق( طالبا  وطالبة، وذلك من أجل ال1421نة من )ة، والمكو  الطبقي  
 ة الُبعد، وهي:على فقرات المقياس، حيث اعتمد على ثالثة مؤشرات للداللة على أحادي   العي نة

حيث تم حساب معامالت  (:Corrected item-Total correlation) الُمصح حمؤشر معامالت االرتبا   -أ
حاالرتباط  فقرة من فقرات المقياس بالمقياس ككل بعد حذف الفقرة نفسها من المقياس، والجدول  الرتباط كل   الُمصح 

 ن قيم ذلك المعامل.( يبي  2)
حقيم معامالت االرتباط : (2الجدول ) ( الرتباط كل فقرة من Corrected item-Total correlation) الُمصح 

 طالب وطالبة( 1421( فقرة )عدد األفراد 53فقرات المقياس بالمقياس ككل المكون من )
 قيمة معامل رقم الفقرة

 حاالرتباط المصح   
قيمة معامل  رقم الفقرة

 حاالرتباط المصح  
 قيمة معامل رقم الفقرة

 حاالرتباط المصح   
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 قيمة معامل رقم الفقرة
 حاالرتباط المصح   

قيمة معامل  رقم الفقرة
 حاالرتباط المصح  

 قيمة معامل رقم الفقرة
 حاالرتباط المصح   

1 .49 19 .48 37 .35 
2 -.06 20 .43 38 .45 
3 .51 21 .46 39 .11 
4 .55 22 .47 40 .43 
5 .41 23 .08 41 .42 
6 .55 24 .53 42 .34 
7 .50 25 .45 43 .50 
8 .55 26 .55 44 .51 
9 .45 27 .52 45 .45 

10 .48 28 .47 46 .44 
11 .46 29 .54 47 .51 
12 .51 30 .48 48 .48 
13 .46 31 .42 49 .48 
14 .05 32 .06 50 .38 
15 .55 33 .43 51 .52 
16 .54 34 .43 52 .53 
17 .49 35 .45 53 .57 
18 .45 36 .44   

حقيم معامالت االرتباط  ( أن  2ُيالحظ من الجدول ) (، ووجود 0.57( و)0.06-تراوحت بين ) الُمصح 
( ، حيث أشار 0.20ح أقل من )ذات معامل ارتباط ُمصح   -39، 32، 23، 14، 2أرقامها:  –( فقرات 5)
(Rechase, 1985 )(، وبعد حذف تلك الفقرات، 0.20عن ) الُمصح حال يقل معامل االرتباط  ل أنْ ه ُيفض  أن   إلى

ح( فقرة، حيث تم إعادة حساب معامل االرتباط 48من ) ا  أصبح المقياس مكون الرتباط كل فقرة من فقرات  الُمصح 
ن قيم ذلك ( يبي  3( فقرة بالمقياس ككل بعد حذف الفقرة نفسها من المقياس ، والجدول )48ن من )المقياس المكو  

 المعامل.
حقيم معامالت االرتباط : (3الجدول )  48رات المقياس بالمقياس ككل المكون من )الرتباط كل فقرة من فق الُمصح 

 (1421عدد األفراد ، فقرة
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 قيمة معامل رقم الفقرة
 حاالرتباط المصح   

رقم 
 الفقرة

 قيمة معامل
 حاالرتباط المصح   

 قيمة معامل رقم الفقرة
 حاالرتباط المصح   

1 .48 19 .49 37 .36 
3 .51 20 .44 38 .45 
4 .54 21 .46 40 .43 
5 .42 22 .47 41 .41 
6 .55 24 .53 42 .35 
7 .51 25 .43 43 .50 
8 .56 26 .55 44 .52 
9 .46 27 .52 45 .46 

10 .48 28 .48 46 .44 
11 .46 29 .54 47 .52 
12 .51 30 .49 48 .49 
13 .45 31 .44 49 .49 
15 .55 33 .45 50 .37 
16 .54 34 .43 51 .52 
17 .49 35 .46 52 .53 
18 .45 36 .45 53 .61 

حقيم معامالت االرتباط  ( أن  3ُيالحظ من الجدول ) (، وجميعها 0.61( و)0.35تراوحت بين ) الُمصح 
( فقرة ُتعب ر عن جميع 48ن من )ة للمقياس المكو  الدرجة الكلي   على أن   ، وهذا يدل  ةإحصائي  مقبولة وذات داللة 

 ة الُبعد للمقياس.أحادي   تحق قد للفرد، مما يؤك   االنفعالي  االنفجار الفقرات لتدل على 
ة رات ُأحادي  ه أكثر مؤش  ( بأن  Hattie, 1985هيت )حيث ُعد  : الداخلي  ساق مؤشر معامل كرونباخ ألفا لالت   -ب

ر معامل ثبات االت   ألفا على فقرات المقياس المكون من  باستخدام معادلة كرونباخ الداخلي  ساق الُبعد استخداما . وُقد 
 .ة الُبعدر على أحادي  ( وهو مؤش  0.94( فقرة، حيث بلغت قيمته )48)
ر والجذر الكامن للعوامل: -ج ، األساسي ةنات ، بأسلوب الُمكو  التحليل العاملي  ستخدم ا مؤشر نسبة التباين الُمفس 

، تم إيجاد قيم الجذور الكامنة( فقرة. و 48ن من )المكو   االنفعالي   جاراالنفوذلك لالستجابات على فقرات مقياس 
ر لكل عامل من العوامل، وبطريقة التدوير المتعامد جرى تدوير تلك العوامل الُمستخلصة التي  وِنَسب التباين الُمفسَّ

 .( ُيبي ن نتائج التحليل العاملي  4كانت قيمة الجذر الكامن لها أكبر من )واحد(، والجدول )
ر الُمقاِبلة للعوامل نة قيم الجذور الكامنة ونسب التباين المفس  المتضم   نتائج التحليل العاملي  : (4الجدول )
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 طالب وطالبة( 1421، فقرة48ن من )المكو   االنفعالي  االنفجار الُمستخلصة من فقرات مقياس 
 نسبة التباين المفسر التراكمية نسبة التباين المفسر الجذر الكامن رقم العامل

1 12.646 26.346 26.346 
2 2.018 4.205 30.550 
3 1.513 3.153 33.703 
4 1.313 2.736 36.440 
5 1.256 2.618 39.057 
6 1.223 2.549 41.606 
7 1.111 2.316 43.921 
8 1.072 2.233 46.154 
9 1.029 2.144 48.298 

 ( ما يلي:4ُيالحظ من الجدول )
 تحق قعلى  ا يدل  %، مم  20(، وهي أكبر من 26.346قيمتها )و  للعامل األول مرتفعةر نسبة التباين المفس   أن   -

ذا إه أن   إلى (Hattie, 1985)، حيث أشار هيتي االنفعالي   االنفجارة البعد في بيانات مقياس افتراض ُأحادي  
ر للعامل األول الُمستخلص من  ذلك يدل على  ن  %( فإ20)التحليل العاملي تزيد عن كانت نسبة التباين الُمفس 

 ة البعد في البيانات.افتراض ُأحادي   تحق ق
( يطغى بشكل جلي  على الجذور الكامنة لبقية العوامل، 12.646الجذر الكامن للعامل األول البالغ قيمته ) أن   -

 ،(6.27( تساوي )2.018الجذر الكامن للعامل الثاني ) إلى( 12.646ونسبة الجذر الكامن للعامل األول )
ذا كانت نسبة الجذر الكامن إفي البيانات،  تحق قالُبعد م ُأحادي   ا  افتراض ( إذ ُيعد  2تزيد عن )وهي قيمة 

 ;Hambelton & Swaminathan, 1985)( 2الجذر الكامن للعامل الثاني تزيد على ) إلىللعامل األول 
Hattie, 1985).   هناك  العوامل المتبقية متقاربة جدا ، أي أن  ر لكل من نسبة التباين المفس   كما وُيالحظ أن

ة البعد في بيانات هذا ُأحادي   فرض تحق قرة للعوامل جميعها. وهذا يعني شبه استقرار في نسب التباين المفس  
ة ُبعد المقياس. ويمكن تأكيد ذلك من خالل مالحظة تمي ز العامل مؤشرا  على ُأحادي   هذا ُيعد   المقياس. لذا فإن  

( لقيم الجذور الكامنة Scree Plot) التمثيل البياني   (1الشكل ) حة فيعن باقي العوامل الموض  األول 
ل المحور العوامل ويمث   ل المحور األفقي  الذي فيه يمث  ، ( فقرة48نة للمقياس المكون من )للعوامل المكو  

 مقدار الجذر الكامن. العمودي  
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 ( فقرة48ن من )للمقياس المكو   الجذور الكامنة للعوامل المكونة لقيم( Scree Plot) (:التمثيل البياني  1الشكل )

 Local item independence افترا  االستقالل الموضعي   -2
فقرة  ر في استجابته على أي   تؤث  استجابة المفحوص على فقرة ما يجب أال   هذا االفتراض على أن   وينص  

دة االستجابة ق بالبيانات المتعد  ( المتعل  LDIP) حصائي  من هذا االفتراض؛ استخدم البرنامج اإل تحق قأخرى، ولل
(Polytomousح ،) يث يتم حساب مؤشر(ZQ3)  اصل بين أزواج الفقرات التي بينها انتهاك فالمعتمد كحد

 (ZQ3)لمؤشرات  الحسابي  ذا كان المتوسط إه عن غيرها، والمعيار المستخدم في ذلك هو أن   االستقالل الموضعي  
المالحظة الخاص بأزواج  (ZQ3)المالحظة الخاص بأزواج الفقرات واقعا  بين الحد األدنى والحد األعلى لمؤشر 

(، والجدول Kim, Cohen & Lin, 2005للفقرات ) افتراض االستقالل الموضعي   تحق قالفقرات؛ فذلك دليل على 
 البرنامج.ن نتائج هذا ( يبي  5)

 االستجابة للفقرة نظري ةتبعا  ل مؤشرات االستقالل الموضعي  : (5الجدول )

 حصائي  اإل
 عدد

 الفقرات
عدد أزواج 

 الفقرات
القيمة الصغرى 
 لمؤشر المالحظة

القيمة العظمى 
 لمؤشرالمالحظة

لمؤشرات  الحسابي  المتوسط 
المالحظة الخاصة بأزواج 

 الفقرات
 0.039456 0.091874 0.052497- 1128 48 القيمة

المالحظة الخاص بأزواج الفقرات بلغت  (ZQ3)لمؤشرات  الحسابي  المتوسط  ( أن  5ُيالحظ من الجدول )
المالحظة الخاص بأزواج الفقرات؛  (ZQ3)ر ( وهو واقع بين الحد األدنى والحد األعلى لمؤش  0.039456قيمته )

 & Hambleton)كما ويشير هامبلتون وسوامنيثان للفقرات.  افتراض االستقالل الموضعي   تحق قعلى  ا يدل  مم  
Swaminatan, 1985) ه إذا ة البعد، وهذا يعني أن  يكافئ افتراض ُأحادي   افتراض االستقالل الموضعي   أن   إلى

 . لموضعي  اق افتراض االستقالل المقياس يحق   ة البعد في المقياس فإن  افتراض ُأحادي   تحق ق
 عر  النتائج 1.4
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 االنفعالي  االنفجار على: " ما مدى مطابقة استجابات أفراد الدراسة عن فقرات مقياس  نتائج السؤال األول الذي نص  
 االستجابة للفقرة أحادي الَمْعَلمة )راش(؟". نظري ةالتقدير المنبثق عن نموذج  سل ممع نموذج 
التقدير. ونظرا  لوجود  سل ممن مطابقة األفراد والفقرات لنموذج  تحق قلإلجابة عن هذا السؤال؛ تم ال 

( استبانات، ليتم بعد ذلك إدخال 7سقاطها من التحليل والبالغ عددها )إ ة واحدة لألفراد، فقد تم  استجابات ذات نمطي  
برنامج  ( فقرة في ذاكرة الحاسوب، وأخضعت للتحليل باستخدام48وطالبة على ) ا  ( طالب1414استجابات )

(BIGSTEPSمن أجل ال )من مطابقة  تحق قأوال  ال التقدير، حيث تم   سل ممن مطابقة األفراد والفقرات لنموذج  تحق ق
 إحصائي   تيفي تقدير الُقدرة، وقيم المعياري  التقدير، من خالل تقدير ُقدرات األفراد، والخطأ  سل ماألفراد لنموذج 

متوسط المربعات  إحصائي  (  والذي ُيعب ر عن قيم MNSQ( أو )ZSID( وهي: )INFIT) الداخلي ةالمطابقة 
ر في االستجابات عن ة للسلوكات غير المتوقعة التي تؤث  أكثر حساسي   إحصائي  ؛ وهو مؤشر الداخلي ةللمطابقة 

وهي:  (OUTFIT) الخارجي ةالمطابقة  إحصائي  تي الفقرات التي تكون قريبة من مستوى ُقدرة الفرد، وكذلك  وقيم
(ZSID( أو )MNSQ والذي ُيعب ر عن قيم  )  إحصائي  ر ؛ وهو مؤش  الخارجي ةمتوسط المربعات للمطابقة  إحصائي 

ر في االستجابات عن الفقرات التي تكون بعيدة من مستوى ُقدرة ة للسلوكات غير المتوقعة التي تؤث  أكثر حساسي  
 ( نتائج المطابقة لألفراد.6يبين الجدول )، و الفرد

في تقدير الُقدرة، وقيم  المعياري  لُقدرات األفراد والخطأ  المعياري  ، واالنحراف الحسابي  المتوسط : (6الجدول )
 ( لألفرادOUTFIT) الخارجي ة( و INFIT) الداخلي ةات المطابقة إحصائي  

INPUT: 1414 PERSONS, 48 ITEMS ANALYZED: 1414 PERSONS, 48 ITEMS, 240 
CATS 
SUMMARY OF 1414 MEASURED PERSONS 
STAT RAW 

SCOR
E 

COUN
T 

MEASUR
E 

REAL 
ERROR 

INFIT OUTFIT 
MNS
Q 

ZEM
P 

MNSQ ZEMP 

Mean 188.7 48.0 0.7 0.17 1.02 -0.1 1.02 -0.1 
Std, 
Dev 

28.0 0.0 0.71 0.09 0.34 1.0 0.35 1.0 

MAX 239.0 48.0 4.38 1.00 2.45 2.6 2.78 2.7 
MIN 49.0 48.0 -4.12 0.11 0.16 -4.0 0.15 -4.0 
REAL RMSE  
0.19 

ADJ.SD 0.68 SEPERATION  3.51 PERSON RELIABILITY  
0.93 

MODELRMSE0. ADJ.SD 0.68 SEPERATION  3.76 PERSON RELIABILITY  
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18 0.93 
S.E. OF  PERSON MEAN    0.02 

 ( ما يلي:6ُيالحظ من الجدول )
( 1.02، 1.02بلغتا ) الخارجي ةو  الداخلي ة( المطابقة MNSQلمتوسطات المربعات ) الحسابي  المتوسط  أن   -

لمتوسطات المربعات  الحسابي  (، حيث تراوحت قيم المتوسط 1وهما قريبتان من الوضع المثالي )
(MNSQ المطابقة )طات لمتوس   الحسابي  (، في حين تراوحت قيم المتوسط 2.45( و)0.16بين ) الداخلي ة

 (.2.78( و)0.15بين ) الخارجي ة( المطابقة MNSQعات )المرب
( 0.1-، 0.1-بلغتا ) الخارجي  و  الداخلي  ( ZSTD) المعياري  المطابقة  حصائي  إل الحسابي  المتوسط  أن    -

( ZSTD) المعياري  المطابقة  إحصائي  وهما قريبتان من الوضع المثالي )صفر(، حيث تراوحت قيم 
بين  الخارجي  ( ZSTD) المعياري  المطابقة  إحصائي  (، في حين تراوحت قيم 2.6( و)4.0-بين ) الداخلي  

 (.2.7( و)4.0-)
( المطابقة MNSQمتوسطات المربعات ) إحصائي  ص: قيم ه ال ُبد من تفح  من النتائج السابقة يتبين أن   -

، وقيم معامل الخارجي  و  الداخلي  ( ZSTD) المعياري  المطابقة  إحصائي  لألفراد، وقيم  الخارجي ةو  الداخلي ة
حاالرتباط   الداخلي ة( المطابقة MNSQطات المربعات )ذا كانت قيمة متوس  إ)بوينت بايسيريال(، ف الُمصح 

 الخارجي  أو  الداخلي  ( ZSTD) المعياري  المطابقة  إحصائي  (، أو قيمة 1لألفراد تزيد عن ) الخارجي ةأو 
ح(، أو قيمة معامل االرتباط 2-( أو تقل عن )2تزيد عن )+ ذلك  ن  )بوينت بايسيريال( سالبة، فإ الُمصح 

 ,Julian, 1988; Alastair & Hutchinsonرة لُقدرات األفراد )يدل على عدم مطابقة ُقدرة الفرد الُمقد  
( أرقام األفراد 7ن الجدول )ويبي   (، األمر الذي يتطلب حذف األفراد وإعادة التحليل بعد استبعادهم،1987

 الداخلي ة( المطابقة MNSQطات المربعات )متوس   إحصائي  غير المطابقين للنموذج بناء  على: قيم 
، وقيم معامل االرتباط الخارجي  و  الداخلي  ( ZSTD) المعياري  المطابقة  إحصائي  لألفراد، وقيم  الخارجي ةو 

ح  )بوينت بايسيريال(. الُمصح 
( MNSQمتوسطات المربعات ) إحصائي  أرقام األفراد غير المطابقين للنموذج بناء  على: قيم : (7)الجدول 

، وقيم معامل الخارجي  و  الداخلي  ( ZSTD) المعياري  المطابقة  إحصائي  لألفراد، وقيم  الخارجي ةو  الداخلي ةالمطابقة 
حاالرتباط   )بوينت بايسيريال( الُمصح 

INPUT: 1414 PERSONS, 48 ITEMS   ANALYZED: 1414 PERSONS, 48 ITEMS, 240 CAT 
PERSON STATISTICS: MISFIT ORDER 
ENTRY 
NUMBE
R 

RAW 
SCOR
E 

COUNT MEASU
RE 

REALS
E 

INFIT OUTFIT PTBI
S 
COR
R. 

PERSON 
MNS
Q 

ZEM
P 

MNS
Q 

ZEM
P 
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1362 231 48 2.24 0.47 2.09 1.2 2.78 1.7 A .00 622 3512 
1364 231 48 2.24 0.51 2.45 1.5 2.54 1.6 B-.08 1032 88821 
1367 231 48 2.24 0.51 2.45 1.5 2.54 1.6 C-

.08 
1403 88821 

1368 231 48 2.24 0.48 2.22 1.3 2.22 1.3 D-
.01 

653 85911 

1355 230 48 2.14 0.39 1.59 0.8 2.19 1.3 E-.29 655 60221 
797 194 48 0.73 0.20 2.02 2.2 2.15 2.3 F-.06 411 38112 
1378 234 48 2.62 0.58 2.10 1.1 1.86 0.9 G .23 1034 16721 
1382 234 48 2.62 0.58 2.10 1.1 1.86 0.9 H .23 1405 16721 
229 178 48 0.44 0.18 2.02 2.6 2.09 2.7 I. 10 718 3822 
230 178 48 0.44 0.18 2.02 2.6 2.09 2.7 J .10 1089 2822 
1223 206 48 1.00 0.24 2.07 2.0 1.97 1.8 K .27 614 22711 
1035 201 48 0.88 0.22 2.06 2.1 1.75 1.5 L .53 468 23922 
1050 201 48 0.88 0.21 1.95 1.9 1.98 1.9 M .07 555 60921 
835 196 48 0.77 0.20 1.98 2.1 1.75 1.6 N .46 276 17211 
1242 207 48 1.03 0.23 1.97 1.8 1.85 1.6 O .35 1006 32522 
1243 207 48 1.03 0.23 1.97 1.8 1.85 1.6 P .35 1377 32522 
1294 209 48 1.09 0.23 1.86 1.6 0.95 1.7 Q .07 638 49921 
1357 230 48 2.14 0.36 1.37 0.5 1.92 1.1 R- 

.12 
1041 89122 

1358 230 48 2.14 0.36 1.37 0.5 1.92 1.1 S- 
.12 

1412 89122 

23 62 48 -1.72 0.32 1.75 1.0 1.87 1.1 T- 
.10 

694 32012 

30 62 48 -1.72 0.32 1.75 1.0 1.87 1.1 U- 
.10 

1065 32012 

1400 236 48 3.02 0.67 1.87 0.7 1.80 0.7 V .02 667 8921 
1365 231 48 2.24 0.42 1.64 0.8 1.83 1.0 W- 

.09 
664 75322 

912 197 48 0.79 0.20 1.79 1.7 1.82 1.7 X .21 506 91311 
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1229 206 48 1.00 0.21 1.68 1.3 1.81 1.5 Y- 
.21 

1020 75812 

1230 206 48 1.00 0.21 1.68 1.3 1.81 1.5 Z- 
.21 

1391 75812 

50 126 48 -0.27 0.15 1.59 2.1 1.60 2.1 -0.05 1068 19811 
51 126 48 -0.27 0.15 1.59 2.1 1.60 2.1 -0.05 697 19811 
BETTER FITTING OMITTED 

، تم حذفهم من ملف يرالتقد سل مغير مطابقين مع نموذج  ا  ( فرد28( وجود )7ُيالحظ من الجدول )
من مطابقة الفقرات  تحق قالتقدير، حيث تم ال سل ممن مدى مطابقة الفقرات لنموذج  تحق قالبيانات وإعادة التحليل لل

 المعياري  ، والخطأ ا  ( فرد28بعد حذف ) ا  ( فرد1386عددهم )و التقدير، من خالل تقدير ُقدرات األفراد  سل ملنموذج 
( الذي ُيعب ر ZSID( للفقرات: )OUTFIT) الخارجي  ( و INFIT) الداخلي  ي المطابقة إحصائي  في تقدير الُقدرة، وقيم 

متوسط المربعات  إحصائي  ( الذي ُيعب ر عن قيم MNSQ؛ و)المعياري   الخارجي  /الداخلي  المطابقة  إحصائي  عن قيم 
للفقرات عبر  مدى استقرار مستوى الصعوبة النسبي   إلىيشير  إحصائي  ر ؛ وهو مؤش  الخارجي ة/الداخلي ةللمطابقة 

 ( نتائج المطابقة لألفراد.8مستويات الُقدرة المختلفة، ويبين الجدول )
في تقدير الُقدرة، وقيم  المعياري  لُقدرات األفراد والخطأ  المعياري  ، واالنحراف الحسابي  المتوسط : (8الجدول )

 ( للفقراتOUTFIT) الخارجي ة( و INFIT) الداخلي ةات المطابقة إحصائي  
SUMMARY OF 48 MEASURED ITEMS 
STAT RAW 

SCOR
E 

COUN
T 

MEAS
URE 

REA
L 
ERR
OR 

INFIT OUTFIT 
MNSQ ZEMP MNSQ ZEMP 

Mean 5443.
0 

1386.
0 

0.00 0.03 1.00 0.00 1.01 0.1 

Std, 
Dev 

266.2 0.0 0.17 0.00 0.05 1.0 0.07 1.0 

MAX 6170.
0 

1386.
0 

0.47 0.04 1.18 3.2 1.25 3.1 

MIN 4581.
0 

1386.
0 

-0.52 0.02 0.90 -2.1 0.87 -2.0 

REAL RMSE  ADJ.SD 0.16 SEPERATION  PERSON RELIABILITY  
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0.03 5.91 0.97 
MODELRMSE0.
03 

ADJ.SD 0.16 SEPERATION  
5.96 

PERSON RELIABILITY  
0.97 

S.E. OF  ITEM  MEAN    0.02 
 ( ما يلي:8ُيالحظ من الجدول )

( 1.01، 1.00بلغتا ) الخارجي ةو  الداخلي ة( المطابقة MNSQطات المربعات )لمتوس   الحسابي  المتوسط  أن   -
( MNSQطات المربعات )لمتوس   الحسابي  (، حيث تراوحت قيم المتوسط 1)وهما قريبتان من الوضع المثالي  

لمتوسطات المربعات  الحسابي  (، في حين تراوحت قيم المتوسط 1.18( و)0.90بين ) الداخلي ةالمطابقة 
(MNSQ المطابقة )يشاك إشار أريف ين وأساري ومحمد وشاهار و (، حيث أ1.25( و)0.87بين ) الخارجي ة

طات المربعات المدى المقبول لمتوس   أن   إلى( Ariffin, etal, 2010ودين وأحمد ويامات وماجد وياسين )
(MNSQ المطابقة )1.5-0.5للفقرات ولألفراد هو ) الخارجي ةو  الداخلي ة(. 

( وهما 0.1، 0.0(بلغتا  الخارجي  و  الداخلي  ( ZSTD) المعياري  المطابقة  حصائي  إل الحسابي  المتوسط  أن    -
-بين ) الداخلي  ( ZSTD) المعياري  المطابقة  إحصائي  قريبتان من الوضع المثالي )صفر(، حيث تراوحت قيم 

 (.3.1( و)2.0-بين ) الخارجي  ( ZSTD) المعياري  المطابقة  إحصائي  (، في حين تراوحت قيم 3.2( و)2.1
فقرة من  التقدير، فلذلك لم يتم حذف أي   سل مجميع فقرات المقياس مطابقة لنموذج  ن أن  من النتائج السابقة يتبي   -

 الداخلي ة( المطابقة MNSQعات )متوسطات المرب   إحصائي  قيم  :فقرات المقياس، ويمكن تأكيد ذلك من خالل
للفقرات، وقيم معامل  الخارجي  و  الداخلي  ( ZSTD) المعياري  المطابقة  إحصائي  للفقرات، وقيم  الخارجي ةو 

حاالرتباط   )بوينت بايسيريال( للفقرات. الُمصح 
ة متحررة ( للحصول على تقديرات نهائي  8ه يمكن اعتماد الجدول )ن  إفقرة، ف ه لم يتم حذف أي  بما أن  

 بمتوسط حسابي  ع رة لصعوبة الفقرات تتوز  ة المتحر  متوسط القيم التقديري   لصعوبة الفقرات، حيث ُيالحظ من خالله أن  
 الحسابي  ( وحدة لوجيت، كما تم حساب المتوسط 0.17قدره ) ( وحدة لوجيت، وانحراف معياري  0.00قدره )

 ( يبين ذلك.9لتقديرات ُقدرات األفراد المتحررة من صعوبة الفقرات، والجدول ) المعياري  واالنحراف 
 المعياري  لُقدرات األفراد المتحررة من صعوبة الفقرات والخطأ  المعياري  ، واالنحراف الحسابي  المتوسط : (9الجدول )

( لفقرات المقياس المكون من OUTFIT) الخارجي ة( و INFIT) الداخلي ةات المطابقة إحصائي  في تقدير الُقدرة، وقيم 
 ( فقرة48)

STAT RAW 
SCORE 

COU
NT 

MEASU
RE 

REAL 
ERROR 

INFIT OUTFIT 
MNS
Q 

ZEMP MNS
Q 

ZEMP 

Mean 188.5 48.0 0.7 0.17 1.01 -0.1 1.01 -0.1 
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Std, 
Dev 

27.5 0.0 0.7 0.08 0.32 1.0 0.33 1.0 

MAX 239.0 48.0 4.41 1.00 1.83 2.0 1.83 2.0 
MIN 49.0 48.0 -4.15 0.16 0.16 -4.0 0.15 -4.0 
REAL RMSE  
0.19 

ADJ.SD 0.67 SEPERATION  
3.53 

PERSON RELIABILITY  
0.93 

MODELRMSE0.1
8 

ADJ.SD 0.67 SEPERATION  
3.73 

PERSON RELIABILITY  
0.93 

S.E. OF  PERSON MEAN    0.02 
 الداخلي ة( المطابقة MNSQلمتوسطات المربعات ) الحسابي  المتوسط  أن  ( 9ُيالحظ من الجدول )

( 0.33، 0.32) (، بانحراف معياري  1( وهما تقريبا  مساويتا للوضع المثالي )1.01، 1.01بلغتا ) الخارجي ةو 
 الداخلي ة( المطابقة MNSQمتوسطات المربعات ) إحصائي  القريبين من الوضع المثالي )صفر(، كما تم حساب قيم 

ح، وقيم معامل االرتباط  ي  الخارجو  الداخلي  ( ZSTD) المعياري  المطابقة  إحصائي  ، وقيم الخارجي ةو  )بوينت  الُمصح 
 ( فقرة.48ن من )بايسيريال( لكل فقرة من فقرات المقياس المكو  

 إحصائي  للفقرات، وقيم  الخارجي ةو  الداخلي ة( المطابقة MNSQمتوسطات المربعات ) إحصائي  قيم : (10الجدول )
حللفقرات، وقيم معامل االرتباط  الخارجي  و  الداخلي  ( ZSTD) المعياري  المطابقة  )بوينت بايسيريال( لكل  الُمصح 

 ( فقرة48فقرة من فقرات المقياس المكون من )
INPUT: 1386 PERSONS, 48 ITEMS ANALYZED: 1386 PERSONS, 48 ITEMS, 240 CATS 
ITEMS STATISTICS: MISFIT ORDER 
ENTRY 
NUMB
ER 

RAW 
SCO
RE 

COUN
T 

MEASU
RE 

REAL
SE 

INFIT OUTFIT PTBI
S 
COR
R. 

ITEM G 
MNS
Q 

ZEM
P 

MNS
Q 

ZEMP 

33 5685 1386 -0.20 0.03 1.18 3.2 1.25 3.1 A 
.35 

I33 0 

18 5589 1386 0.06 0.03 1.03 0. 6 1.16 1.9 B 
.44 

I18 0 

4 5527 1386 -0.05 0.03 1.06 1.1 1.14 1.9 C 
.43 

I4 0 
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1 5441 1386 -0.02 0.03 1.02 0.3 1.12 1.6 D 
.47 

I1 0 

32 5630 1386 -0.15 0.03 1.10 1.8 1.11 1.5 E 
.43 

I32 0 

37 4581 1386 0.47 0.03 1.04 2.9 1.09 1.6 F 
.32 

I37 0 

8 5637 1386 -0.11 0.03 0.98 0.7 1.09 1.2 G 
.46 

I8 0 

9 5311 1386 0.09 0.03 1.04 -0.4 1.08 1.1 H 
.46 

I9 0 

28 5352 1386 -0.02 0.03 1.07 0.9 1.07 1.1 I .42 I28 0 
45 4787 1386 0.38 0.03 1.04 1.7 1.05 0.8 J 

.36 
I45 0 

35 5372 1386 0.04 0.03 1.00 0.7 1.06 0.9 K 
.43 

I35 0 

20 5401 1386 -0.05 0.03 1.00 0.1 1.06 0.9 L 
.45 

I20 0 

44 5657 1386 -0.15 0.03 1.02 0.0 1.05 0.7 M 
.48 

I44 0 

31 5529 1386 -0.03 0.03 1.01 0.4 1.05 0.7 N 
.45 

I31 0 

17 5493 1386 0.02 0.03 1.00 0.1 1.05 0.6 O 
.47 

I17 0 

2 5688 1386 -0.26 0.03 0.97 0.0 1.04 0.6 P 
.49 

I2 0 

11 5521 1386 0.0 0.03 1.04 -0.7 1.04 0.5 Q 
.50 

I11 0 

29 5549 1386 -0.06 0.03 0.99 0.7 1.00 0.1 R 
.44 

I29 0 
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12 5203 1386 0.18 0.03 1.03 -0.2 1.03 0.5 S 
.45 

I12 0 

30 5295 1386 0.08 0.03 1.03 0.7 1.01 0.2 T 
.41 

I30 0 

34 5416 1386 -0.01 0.03 0.98 0.6 1.02 0.4 U 
.44 

I34 0 

3 5839 1386 -0.16 0.03 1.02 -0.3 1.02 0.3 V 
.53 

I 3 0 

36 5106 1386 0.17 0.03 1.00 0.4 1.01 0.2 W 
.41 

I36 0 

6 5612 1386 -0.09 0.03 1.01 0.0 1.01 0.1 X 
.49 

I6 0 

22 5043 1386 0.29 0.03 1.01 0.2 1.00 -0.1 X 
.42 

I22 0 

16 5093 1386 0.18 0.03 1.01 0.2 0.99 -0.2 W 
.44 

I16 0 

19 5212 1386 0.14 0.03 1.01 0.2 1.0 0 V 
.45 

I19 0 

25 5404 1386 -0.01 0.03 1.00 0.1 1.0 0 u.46 I25 0 
27 5513 1386 -0.05 0.03 1.00 0.1 1.0 0 t.48 I27 0 
40 5237 1386 0.09 0.03 1.00 0.0 1.0 0 s.44 I40 0 
41 5254 1386 0.11 0.03 0.99 -0.1 0.99 -0.1 r.45 I41 0 
43 5505 1386 0.05 0.03 0.98 -0.2 0.97 -0.5 q.48 I43 0 
10 5144 1386 0.25 0.03 0.97 -0.6 0.95 -0.8 p.45 I10 0 
15 5463 1386 0.10 0.03 0.96 -0.5 0.95 -0.7 o.48 I15 0 
5 5839 1386 -0.19 0.03 0.96 -0.6 0.97 -0.4 n.54 I5 0 
48 6170 1386 -0.52 0.03 0.96 -0.6 0.96 -0.4 m.5

8 
I48 0 

42 5636 1386 -0.17 0.03 0.96 -0.8 0.95 -0.8 l.51 I42 0 
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38 5339 1386 0.05 0.03 0.94 -0.9 0.93 -1.2 k.49 I38 0 
7 5797 1386 -0.17 0.03 0.95 -1.0 0.96 -0.5 j.55 I7 0 
39 5465 1386 0.0 0.03 0.95 -1.0 0.95 -0.7 i.50 I39 0 
26 5609 1386 -0.17 0.03 0.95 -1.0 0.95 -0.7 h.53 I26 0 
24 5352 1386 0.00 0.03 0.95 -1.0 0.93 -1.1 g.51 I24 0 
13 5589 1386 -0.04 0.03 0.94 -0.9 0.95 -0.7 f.54 11

3 
0 

47 5637 1386 -0.09 0.03 0.94 -1.1 0.91 -1.3 e.53 I47 0 
23 5575 1386 -0.09 0.03 0.94 -1.1 0.92 -1.1 d.54 I23 0 
46 5527 1386 0.00 0.03 0.94 -1.2 0.92 -1.1 c.52 I46 0 
21 5300 1386 0,01 0.03 0.90 -1.4 0.91 -1.4 b0.5

1 
I21 0 

14 5339 1386 0.10 0.03 0,90 -2.1 0.87 -2.0 a 
0.53 

I14 0 

حيث جاءت قيم ، التقدير سل مفقرة غير مطابقة لنموذج  ( عدم وجود أي  10ُيالحظ من الجدول )
في حين بلغت أكبر قيمة  ،(0.90بلغت أقل قيمة )- الداخلي ة( المطابقة MNSQمتوسطات المربعات ) إحصائي  

ضمن المعيار الُمستخدم للفقرات ( 1.25في حين بلغت أكبر قيمة ) ،(0.87قيمة ) بلغت أقل   الخارجي ةو (، 1.18)
)بوينت بايسيريال(  الُمصح حجميع قيم معامالت االرتباط  د ذلك أن  ا يؤك  (، ومم  1.3( و )0.7بين )لذلك؛ أي 

 (.0.58( و)0.32مرتفعة، حيث تراوحت قيمها بين )للفقرات 
التقدير المنبثق عن  سل ملنموذج  االنفعالي  االنفجار وبعد مطابقة استجابات األفراد على فقرات مقياس 

( 48ة مكون من )بصورته النهائي   االنفعالي  االنفجار االستجابة للفقرة أحادي الَمْعَلَمة )راش(؛ أصبح مقياس  نظري ة
 فقرة.

الدراسة على مقياس  عي نةأظهرت نتائج السؤال األول بعد إدخال استجابات أفراد مناقشة نتائج السؤال األول: 
لي ةبصورته  االنفعالي  االنفجار  ز التقدير، حيث يتمي   سل م( فقرة لنموذج 48و ) ا  ( فرد1368، مطابقة استجابات )األو 
ة لمطابقة األفراد والفقرات، يمكن من خاللها رات قوي  توافر مؤش  ب( عن باقي البرامج األخرى BIGSTEPSبرنامج )

( ZSTD, MNSQخضاع االستجابات لمؤشري المطابقة )التقدير، وبعد إ سل ممعرفة األفراد المطابقين لنموذج 
بات (، واستبعاد األفراد والفقرات غير المطابقة، وإعادة تحليل االستجاOUTFIT) الخارجي ة( و INFIT) الداخلي ة

رو المتبق   رة من ُقدرات األفراد. وبذلك تم بناء مقياس وكذلك فقرات متحر   ،ن من صعوبة الفقراتية، نتج أفراد متحر 
ري لمؤش   د من ذلك من خالل التمثيل البياني  ( فقرة، وتم التأك  48ن من )ة المكو  بصورته النهائي   االنفعالي  االنفجار 
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( واقعة 48لفقرات المقياس الر) الخارجي ةمتوسط المربعات للمطابقة  ، حيث لوحظ أن   الخارجي ةو  الداخلي ةالمطابقة 
ة بين القيمة المالحظة لتقدير صعوبة الفقر  ا  هناك توافق (؛ وهذا يعني أن  1.3 – 0.7ة )ضمن حدود المطابقة المثالي  

ة في ة والدق  ز بالموضوعي  قبل الباحثة يتمي   ي منالمبن   االنفعالي  االنفجار مقياس  ن  والقيمة المتوقعة لها. وبذلك فإ
 القياس.

وفق نموذج  االنفعالي   االنفجارلفقرات مقياس  سيكومتري ةعلى: " ما الخصائص ال الذي نص   الثانينتائج السؤال 
 االستجابة للفقرة أحادي الَمْعَلمة )راش(؟". نظري ةالتقدير المنبثق عن نموذج  سل م

فقرة من  ة المعلومات لكل  من صدق المقياس وثباته وحساب دال   تحق قتم ال لإلجابة عن هذا السؤال؛
 فقرات المقياس وللمقياس ككل، وفيما يلي عرٌض لذلك:

( فقرة من خالل 53ن من )للمقياس المكو   من الصدق الظاهري   تحق ققد تم الما ذكر سابقا  ف: كصدق المقياسأ. 
تعديل على فقرات المقياس، هم ومالحظاتهم في الالمختصين، واعتمدت آراؤ مين عرضه على مجموعة من المحك  

 ( فقرة.48ذلك أيضا  دالالت صدق للمقياس المكون من ) لُيعد  
فقرة  من صدق بناء المقياس من خالل حساب معامالت االرتباط الرتباط كل   تحق قبال كما قام الباحث
ه تم حذف ألن   سابقا  قياس ككل، والجدول )يختلف عن الموجود ( فقرة بالم48ن من )من فقرات المقياس المكو  

 ن ذلك( يبي  1421وليس  1386 العي نةمجموعة من األفراد فأصبحت 
حقيم معامالت االرتباط : (11الجدول ) ( الرتباط كل فقرة من Corrected item-Total correlation) الُمصح 

 طالب وطالبة( 1386فقرة )عدد األفراد ( 48فقرات المقياس بالمقياس ككل المكون من )
رقم 
 الفقرة

 قيمة معامل 
 االرتباط المصحح

رقم 
 الفقرة

 قيمة معامل 
االرتباط 
 المصحح

رقم 
 الفقرة

 قيمة معامل االرتباط المصحح

1 .47 19 .47 37 .35 
3 .49 20 .44 38 .44 
4 .53 21 .45 40 .43 
5 .43 22 .45 41 .41 
6 .54 24 .51 42 .32 
7 .49 25 .42 43 .49 
8 .55 26 .54 44 .50 
9 .46 27 .51 45 .44 

10 .46 28 .46 46 .45 
11 .45 29 .53 47 .51 
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رقم 
 الفقرة

 قيمة معامل 
 االرتباط المصحح

رقم 
 الفقرة

 قيمة معامل 
االرتباط 
 المصحح

رقم 
 الفقرة

 قيمة معامل االرتباط المصحح

12 .50 30 .48 48 .48 
13 .45 31 .42 49 .48 
15 .54 33 .44 50 .36 
16 .53 34 .41 51 .52 
17 .48 35 .45 52 .53 
18 .44 36 .43 53 .58 

حقيم معامالت االرتباط  ( أن  11الجدول )ُيالحظ من  مرتفعة؛ بمعنى هناك انسجام بين ما تقيسه الفقرة وما  الُمصح 
 للفرد. االنفعالي  االنفجار ة فقرات المقياس في قياس على فاعلي   ا يدل  يقيسه المقياس ككل، مم  

نات بأسلوب الُمكو  ( فقرة، 48ن من )للمقياس المكو   صدق العاملي  المن  تحق قبال كما قام الباحث
المكون  االنفعالي  االنفجار ، وذلك لالستجابات على فقرات مقياس Principal Component Analysis األساسي ة

ر لكل عامل من العوامل، Eigenvalues( فقرة. وتم إيجاد قيم الجذور الكامنة 48من ) ، وِنَسب التباين الُمفسَّ
جرى تدوير تلك العوامل الُمستخلصة التي كانت قيمة الجذر  Varimax-Rotationوبطريقة التدوير المتعامد 

 فأصبحتتم حذف مجموعة من األفراد  هألن  سابقا  يختلف عن الموجود الكامن لها أكبر من )واحد(، والجدول )
 :(12الجدول ) ُيبي ن نتائج التحليل العاملي   .(1421وليس  1386 العي نة

نة قيم الجذور الكامنة ونسب التباين المفسر الُمقاِبلة للعوامل الُمستخلصة المتضم   نتائج التحليل العاملي   
 وطالبة( ا  طالب 1386)عدد األفراد ( فقرة 48المكون من ) االنفعالي  االنفجار من فقرات مقياس 

 ةنسبة التباين المفسر التراكمي   نسبة التباين المفسر الجذر الكامن العاملرقم 
1 12.189 25.394 25.394 
2 2.029 4.227 29.621 
3 1.495 3.114 32.735 
4 1.332 2.774 35.509 
5 1.282 2.670 38.179 
6 1.217 2.536 40.715 
7 1.130 2.354 43.069 
8 1.097 2.286 45.355 
9 1.054 2.197 47.552 
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 ةنسبة التباين المفسر التراكمي   نسبة التباين المفسر الجذر الكامن العاملرقم 
10 1.002 2.088 49.639 

 ( ما يلي:12ُيالحظ من الجدول )
%، مما يدل على 20(، وهي أكبر من 25.394ر للعامل األول مرتفعة البالغ قيمتها )نسبة التباين المفس   أن   -

ه أن   إلى(Hattie, 1985)، حيث أشار هيتي االنفعالي  االنفجار افتراض ُأحادية البعد في بيانات مقياس  تحق ق
ر للعامل األول الُمستخلص من التحليل العاملي  إ ذلك يدل  ن  %( فإ20تزيد عن ) ذا كانت نسبة التباين الُمفس 

 ة البعد في البيانات.افتراض ُأحادي   تحق قعلى 
قية العوامل، ( يطغى بشكل جلي  على الجذور الكامنة لب12.189الجذر الكامن للعامل األول البالغ قيمته ) أن   -

( 6.01( تساوي )2.029الجذر الكامن للعامل الثاني ) إلى( 12.189ونسبة الجذر الكامن للعامل األول )
ذا كانت نسبة الجذر الكامن في البيانات، إ تحق قُأحادي الُبعد م ا  افتراض إذ ُيعد   -( 2تزيد عن )وهي قيمة 

 ;Hambelton & Swaminathan, 1985)( 2على ) الجذر الكامن للعامل الثاني تزيد إلىللعامل األول 
Hattie, 1985)-  هناك  ر لكل من العوامل المتبقية متقاربة جدا ، أي أن  نسبة التباين المفس   . كما وُيالحظ أن

ة البعد في بيانات هذا ُأحادي   تحق قشبه استقرار في نسب التباين المفسرة للعوامل جميعها. وهذا يعني 
( يقيس ُبعدا  واحدا  48المقياس بفقراته ) ة ُبعد المقياس؛ بمعنى أن  را  على ُأحادي  مؤش   هذا ُيعد   المقياس. لذا فإن  

. ويمكن تأكيد ذلك من خالل مالحظة تمي ز العامل األول عن باقي العوامل االنفعالي  االنفجار وهو سمة 
منة للعوامل المكونة للمقياس المكون لقيم الجذور الكا(Scree Plot)التمثيل البياني  (3فيالشكل ) الموضحة

 ( فقرة الذي فيه يمثل المحور األفقي العوامل ويمثل المحور العمودي مقدار الجذر الكامن.48من )
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لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة للمقياس المكون من (Scree Plot)(: التمثيل البياني2الشكل )
 ( فقرة48)

( فقرة على العوامل 48التشبعات لكل فقرة من فقرات المقياس المكون من )بحساب  كما قام الباحث
 ( يبين ذلك.13) والجدول( عوامل، 10المستخلصة من التحليل العاملي البالغ عددها )

( فقرة على العوامل المستخلصة من 48لكل فقرة من فقرات المقياس المكون من ) التشبعات: (13جدول )
 ( عوامل10التحليل العاملي البالغ عددها )

  
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
i1 .250 .179 .146 .055 .347 .230 .164 .007 -.084 .249 
i3 .181 .471 .041 .051 .016 .162 .361 .106 .071 .169 
i4 .105 .577 .143 .148 .062 .240 .238 .092 .068 -.006 
i5 .193 .386 .052 -.148 .276 .290 -.091 .022 .274 .227 
i6 .155 .604 .197 .058 .263 .172 -.046 .050 .104 .152 
i7 .308 .613 .119 .141 -.026 -.112 .056 .165 .100 .166 
i8 .169 .610 .126 .115 .184 .231 .188 .075 .006 -.042 
i9 .125 .229 .071 -.012 .135 .608 -.019 .151 .216 .098 
i10 .169 .318 .279 .283 .176 .262 .008 .038 .112 -.381 
i11 .145 .097 .635 .009 .009 .234 .192 -.027 .099 .004 
i12 .195 .225 .052 .133 .136 .621 .200 .129 -.121 .053 
i13 .075 .156 .553 .206 .006 .308 -.049 .117 .063 -.022 
i15 .192 .083 .179 .194 .097 .547 .129 .088 .141 .256 
i16 .390 .150 .248 .337 .156 .089 .133 -.024 -.042 .227 
i17 .235 .199 .517 .110 -.098 .151 .179 .097 -.092 .241 
i18 .192 .096 .194 .369 .267 .114 -.167 .176 .193 -.013 
i19 .142 .163 .112 .206 .106 .203 .084 .053 .232 .470 
i20 .104 .205 .048 .200 .132 .209 .006 .176 .035 .631 
i21 -.026 .134 .206 .637 .145 .023 .109 .141 -.030 .227 
i22 .020 .198 .132 .582 .170 .090 .102 .250 -.128 .104 
i24 .100 .056 .126 .438 .368 .233 .154 .024 .140 .110 
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Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
i25 .136 .032 .592 .150 .263 -.109 .091 .039 .059 .060 
i26 .234 .235 .092 .179 .329 .166 .254 .122 .030 .095 
i27 .394 .238 .175 .008 .293 -.027 .016 .169 .154 .225 
i28 .236 .134 .001 .159 .552 .059 .107 .064 .199 -.037 
i29 .243 .063 .148 .129 .637 .071 .089 .178 .091 .100 
i30 .060 .133 .162 .141 .483 .127 .366 .045 .042 .034 
i31 .090 .259 .034 .067 .044 .055 .336 .351 .160 .150 
i33 .086 .136 .071 .046 .286 .095 .080 .610 .067 .099 
i34 .093 .050 .555 .027 .186 -.063 .077 .375 -.025 .085 
i35 .181 .123 .087 .304 .021 .077 .125 .588 .113 -.121 
i36 .083 .254 .074 -.006 .125 .032 .139 .240 .585 .077 
i37 .203 .035 .064 -.024 -.009 .150 .062 .615 .081 .120 
i38 .079 .003 .168 -.001 .164 .205 .251 .257 .467 .089 
i40 .105 .096 .068 .161 .174 .103 .597 .204 .034 -.109 
i41 .028 .041 .487 .036 .169 .154 .425 .026 .034 -.116 
i42 -.016 .147 .546 .228 .042 -.082 -.058 -.018 .239 .022 
i43 .168 .213 .102 .145 .128 -.026 .480 .080 .290 .136 
i44 .337 .073 .194 .087 .061 .038 .464 .087 .176 .189 
i45 .115 .155 .174 .327 .169 .028 .319 -.148 .331 .031 
i46 .349 -.062 .121 .375 .043 .148 .125 -.020 .470 -.026 
i47 .478 .203 .096 .102 .105 .163 .070 .176 .250 -.079 
i48 .612 .162 .054 .151 .103 -.015 .119 .065 .098 .093 
i49 .490 .126 -.030 .070 -.031 .360 .121 .265 .145 .037 
i50 .295 -.031 .064 .604 -.023 .012 .159 -.069 .147 -.021 
i51 .667 .080 .098 .100 .159 .166 .067 .140 .047 -.007 
i52 .623 .150 .136 .050 .286 .115 .094 .079 -.046 .042 
i53 .487 .346 .148 -.026 .150 .231 .113 .155 .052 .129 
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Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 طريقة التدوير المتعامد / كايزر: األساسي ةالمكونات 

a. Rotation converged in 12 iterations. 
 كثر تشبعا  على العامل االول، والعامل الثاني.( كانت أ48( ان الفقرات )13جدول )نالحظ من ال

 
( فقرة من 48ة المكون من )بصورته النهائي   االنفعالي  االنفجار من ثبات مقياس  تحق ق: تم الثبات المقياسب. 

 وهي قيمة عالية تدل على أن   ،(0.94، الذي بلغت قيمته )الداخلي  ساق خالل حساب معامل كرونباخ ألفا لالت  
 .االنفعالي  االنفجار مكانية استخدامها لقياس سمة ومتسقة ومنسجمة مع بعضها من حيث إفقرات المقياس مترابطة 

 Itemاالستجابة للفقرة، من خالل استخدام معامل الفصل بين الفقرات ) نظري ةتم استخدام كما 
Separation Index( )Gi( وهي 5.91الذي بلغت قيمته ) ،( للحصول على معامل الثبات الخاص بالفقرات

االنفجار فقرة( في تعريف متصل السمة الذي يقيسه وهو " 48(؛ مما يدل على كفاية فقرات المقياس )2تزيد عن )
( للحصول على معامل Person Separation Index( )GP". واستخدم معامل الفصل بين األفراد )االنفعالي  

فرد( في  1386(؛ مما يدل على كفاية األفراد )2( وهي تزيد عن )3.53ته )الثبات الخاص باألفراد الذي بلغت قيم

معرالفصل بين الفقرات. وبناء  على قيم معاملي الفصل )
2

ت   با ث عامل ال م
21

G

G



(، فقد بلغت قيم معاملي الثبات 

 ( على الترتيب، وهما قيمتان مرتفعتان.0.93، 0.97الخاص بالفقرات واألفراد )
االستجابة للفقرة الدالتان على ثبات  نظري ة: وهما من مؤشرات معلومات الفقرة ودالة معلومات المقياسدالة ج(

المقياس، فدالة معلومات المقياس تحسب من حاصل جمع دوال معلومات الفقرات، لتدل على مدى مساهمة كل 
بمنحنى  ( فقرة بيانيا  48قياس المكون من )ويمكن تمثيل دالة معلومات المفقرة من فقرات المقياس في قياس السمة، 

 ( ذلك.3في تقديرها، ويبين الشكل ) المعياري  متصل، وكذلك الخطأ 
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 في تقديرها المعياري  ( فقرة ومنحنى الخطأ 48(: منحنى دالة معلومات المقياس المكون من )3الشكل )
بمنحنى  بياني ا  ( فقرة 48كما يمكن تمثيل دالة المعلومات لكل فقرة من فقرات المقياس المكون من )

 ((.للملحق )في تقديرها )بالنظر ل المعياري  لك الخطأ متصل، وكذ
( فقرة والمبني من قبل 48أظهرت نتائج هذا السؤال تمتع المقياس المكون من ): الثانيمناقشة نتائج السؤال 

(، اء، وصدق عاملي  ، وصدق بن  جيدة، من صدق بمختلف أنواعه )صدق ظاهري   سيكومتري ةالباحثة بخصائص 
امل ثبات االتساق التقليدية ُقد ر مع نظري ةة، واالستجابة للفقرة(، ففي الباستخدام نظريتي القياس )التقليدي   وثبات

بين فقرات المقياس في قياس سمة  على ترابط وانسجام عال   (، والذي يدل  0.94الذي بلغت قيمته ) الداخلي  
: معامل الفصل بين الفقرات وبين األفراد، وقد تجاوزا ُحسب أوال  ؛ االستجابة للفقرة نظري ة. وفي االنفعالي  االنفجار 

. وُحسبت ثانيا  دالة االنفعالي  االنفجار ( ليدال على كفاية األفراد والفقرات في قياس سمة 2القيمة المثالية وهي )
السمة ُمقدمة تقريبا  عند منتصف متصل أكثر المعلومات  معلومات الفقرة ودالة معلومات المقياس، حيث لوحظ أن  

 )الُقدرة(.
 التوصيات 3.4

 بما يلي: يوصي الباحثفي ضوء نتائج الدراسة،  
االستجابة للفقرة ُأحادي الَمْعَلمة )راش( في  نظري ةالتقدير المنبثق عن نموذج  سل ماستخدام نموذج  -

، لمالءمته لهذا النوع من االستجابات، ولوجود بناء كثير من المقاييس المتدرجة وفق تدريج ليكرت
 للمقياس. سيكومتري ةسهلة االستخدام، يمكن من خاللها معرفة الخصائص ال ةإحصائي  برامج 

 االنفجار( فقرة في الكشف عن 48ن من )والمكو   ام المقياس المبني من قبل الباحثاستخد -
 ة. لدى طلبة جامعة مؤتة، ولدى طلبة الجامعات األردني   االنفعالي  

 خرى.مقاييس أتتناول دراسة  إجراء -
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