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 الفصل األول 
 مىضىع البحث ومنهجه

 المقدمة:أواًل: 
ُيعد مفيوما الصدق والثبات من أىم المفاىيم التي ترتكز إلييا نظرية القياس النفسي، ومما    

شرطين أساسيين من شروط صالحية االختبار، أيًا  عدانيُ يعزز أىمية ىذين المفيومين أنيما 
لمعموم أن االختبار النفسي يوضع في األساس لتمبية غرٍض أو مجموعٍة من كان نوعو، ومن ا

األغراض، ليكون األساس في اتخاذ عدٍد من القرارات الميمة، ولكي يؤدي االختبار دوره عمى 
النحو األمثل ال بد أن يقّدم معمومات واقعية وصحيحة حول السمة أو الخاصية موضع القياس، 

ن يكون حساسًا لمفروق الفردية بين األفراد في ىذه السمة أو الخاصية، أي أن يكون صادقًا، وأ
أي أن يكون ثابتًا، ومن المعموم أيضًا أن ىناك عوامل عديدة تؤثر في دقة معامالت صدق 
وثبات أدوات القياس، بعضيا يتعمق بإدارة االختبار كالعوامل البيئية، وبعضيا يتعمق باستجابات 

ضطرا  الناتجين عن االختبار، والبعض الثالث يتعمق باالختبار نفسو المفحوصين كالقمق واال
مثل طول االختبار وصياغة بنوده وترتيبيا، والبعض اآلخر يتعمق بخصائص عينة البحث التي 

: العمر والجنس والصحة النفسية ومستوى منيايطبق عمييا االختبار والتي تتحدد بعدة عوامل 
% حتى 10عينة، حيث من الصع  االعتماد عمى نسبة معينة مثل التعميم، إضافًة إلى حجم ال

نضمن تمثيل العينة لممجتمع األصمي، وبالتالي البد من المجوء إلى األسالي  اإلحصائية لتحديد 
 الحد األدنى لحجم العينة، ودراسة أثره عمى الخصائص السيكومترية بشكل عممي.

عاممين من العوامل المؤثرة في الخصائص لذا فإنَّ البحث الحالي يسعى لتقصي أثر    
 رائزالسيكومترية ودرجات القطع، وىما طول االختبار وخصائص العينة، من خالل استخدام 

 .MMPI-2الشخصية المتعدد األوجو مينيسوتا 
 ثانيًا: مشكمة البحث:

عللد أمللرًأ بللال  ُيمثللل القيللاس مظيللرًا بللارزًا مللن مظللاىر التقللدم العممللي فللي المجللاالت المختمفللة، ويُ    
األىميلللة فلللي جميلللع العملللوم دون اسلللتثناء ملللن أجلللل فيلللم الظلللواىر المتعمقلللة بيلللذه العملللوم، وتفسللليرىا 

 والتنبؤ بالعالقات القائمة بين متغيراتيا، ومحاولة ضبطيا والتحكم بيا.
عطاء ( 1997كما يعرفو ميخائيل )ميخائيل، والقياس     ىو عممية التقدير الموضوعي الكمي، وا 
عددية لمسلمة أو الخاصلية المقيسلة، اسلتنادًا إللى قواعلد محلددة، تلتم ملن خالليلا المطابقلة بلين قيم 

السللمة أو الخاصللية المقيسللة والللرقم الللدال عمللى درجللة وجودىللا، حيللث تللتم ىللذه العمميللة باسللتخدام 
أدوات قياس مختمفة تتنوع وتتعدد بحس  اليدف من استخداميا، ويمكن تعريلف أداة القيلاس عملى 

يا مجموعة من البنود أو األسئمة أو المواقلف التلي تمثلل القلدرة أو السلمة أو الخاصلية المطملو  أنَّ 
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قياسيا، وعمى ىذا فإنو يمكلن القلول بلهن ىلذه األداة تمثلل عينلة ملن مكونلات ىلذه القلدرة أو السلمة 
كانلت  أو الخاصية، وكمما كانت ىذه العينة قادرة عمى تمثيل المجتملع األصلمي اللذي ُأخلذت منلو،

(، وتعلّد 159، ص1998ىذه األداة جيدة وصالحة ويمكن االعتماد عمى نتائجيلا )عبلد اللرحمن، 
مشللكمة اختيللار أداة البحللث مللن أىللم المشللكالت التللي تواجللو الباحللث فللي العمللوم النفسللية والتربويللة، 

إال علد أداة القيللاس صلالحة لالسللتعمال حيلث يتوقلف عمييللا كلل قيللاس وكلل نتيجللة يخلرج بيللا، وال تُ 
إذا توافرت فييلا شلروط معينلة ىلي بمثابلة أىلداف يحلاول ُمصلمام االختبلار تحقيقيلا أثنلاء تصلميمو 

                     الصللللللللللللللدق والثبلللللللللللللللات والموضللللللللللللللوعية أي الخصللللللللللللللائص السللللللللللللللليكومترية يللللللللللللللا:أىم لالختبللللللللللللللار،
 (.355، ص2005) أبو عالم ،

القيلاس وليذه الخصائص أىمية بالغة في البحلوث النفسلية والتربويلة عملى وجلو الخصلوص ألن   
 في ىذين المجالين غير مباشر، ولذلك يج  التهكد من أن ما تقيسو أدوات البحث يمكن الثقة فيو

، كملللا تلللرتبط عمميلللة القيلللاس بغايلللاٍت عديلللدة غالبلللًا ملللا تتعملللق واالعتملللاد عميلللو فلللي جملللع البيانلللات
تم اعتملادًا عملى بالتصنيف والتنبؤ واالنتقاء والترفيلع حسل  نلوع أداة القيلاس والغايلة منيلا، والتلي تل

قواعللللد محللللددة تحديللللدًا مسللللبقًا ليللللا مسللللميات متنوعللللة منيللللا درجللللات القطللللع أو درجللللات الللللتمكن أو 
مسللللتويات األداء، حيللللث يللللتم اعتمللللاد ىللللذه الللللدرجات بيللللدف اتخللللاذ القللللرارات، وكممللللا زادت أىميللللة 

 ،ايللة فائقللةالقللرارات التللي تُبنللى اعتمللادًا عمييللا، كانللت الحاجللة أكبللر إلللى تحديللد ىللذه الللدرجات بعن
ودراسلللة العواملللل التلللي تلللؤثر فييلللا، بيلللدف الوصلللول إللللى درجلللات قطلللع يمكلللن الوثلللوق بمصلللداقيتيا 

 (.4، 3، ص ص 1999وموضوعيتيا )التميمي، 
ومن المعموم أن الخصلائص السليكومترية ألداة القيلاس وكلذلك درجلات القطلع تتلهثر بعلدد كبيلر    

الللذي يشللير إلللى عللدد وحللدات و ثللل طللول االختبللار، مللن العوامللل، منيللا مللا يتعمللق باالختبللار ذاتللو م
 بالدرجلة الصلدق فلي االختبلار طلول يلؤثر حيلث االختبار التي تمثلل السلمة أو الخاصلية المقيسلة،

لمسلمة المقيسلة  تمثيملو يضلعف البنلود ملن ضلئيالً  علدداً  وتضمن قصيراً  االختبار كان األولى، فإذا
 ألنَّ  وذللك الثبلات فلي بلدوره أيضاً  ويؤثر ،(176 ص ،2008 ميخائيل،)صدقو  يضعف وبالتالي
 يلؤدي وبالتلالي ،المقليس السلموك ملن أكبلر عينلة عملى الحصول إلى يؤدي البنود من األكبر العدد
 علام بشلكل تعطلي طلوالً  األكثلر ، فاالختبلارات(120 ص ،2007 مجيلد،) معامل الثبات رفع إلى

 سلتحظى األطلول االختبلار فلي والسلالبة بلةالموج العشلوائية األخطلاء ثباتلًا، ذللك ألن أكثلر درجلات
 اإلشللارة مللن البللد . ومللع ذلللك(256ص ،2004 النبيللان،) بعضللاً  بعضلليا يمغللي أن أكبللر بفرصللة

 والجيلد االختبلار، لتطبيق الالزم الوقت منيا معينة، محددات لو االختبار طول في الزيادة أن إلى
 أنلو ال يمكلن أيضلاً  ومنيلا االختبلار، زيلادة طلول نتيجة المفحوص عند يحدث الذي والممل والتع 
 مفيللدة تكللون االختبللار طللول فللي الزيللادة أن أي وكفاءتيللا، األصللمية األسللئمة بجللودة أسللئمة إضللافة
وىلذا ملا  ،(50ص ،1999 رحملة،) الثبلات من لتنقص بعدىا تعود معينة نقطة عند الثبات ألجل
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 فإن جداً  طويمة االختبارات انتك إذا إلى أنو حيث يشير (Johns, 1965)  ىوروكز جونز يؤكده
 المرغوبللة غيللر واألنشللطة دراسللتو، فللي التركيللز وتقمللل تجيللده، سللوف البحللث لمللادة إضللافية عوامللل

 شلللللللللللك موضلللللللللللع األساسلللللللللللية األىلللللللللللداف لجعلللللللللللل تتلللللللللللدخل سلللللللللللوف البحلللللللللللث موضلللللللللللع لمميملللللللللللة
(Horrocks,1965,P. 71.) 

يتعملق بعينلة البحلث مثلل ومن العوامل المؤثرة في الخصلائص السليكومترية ودرجلات القطلع ملا    
اج ق عمييم االختبار واعُتملد عملييم فلي اسلتخر حجم العينة، والذي يشير إلى عدد األفراد الذين ُطبّ 

، حيللث يغملل  عمللى العديللد مللن الدراسللات والبحللوث ذات الصللمة بمجللال مؤشللرات الصللدق والثبللات
ينلة ومتعلددة، وينلدر أن القياس النفسي والعقمي استخدام عينات ذات أحجام مختمفة وألغراض متبا

 كممللا علام وبشلكليكلون غلرض تملك الدراسلات دراسللة حجلم العينلة باللذات وأثلره عمللى دقلة القيلاس، 
 والنتلائ  بالعينلة الثقلة زيلادة فلي وأسليم النتلائ  عملى إيجابيلة ذللك بصلورة انعكلس العينلة حجلم كبر

 المزيللد يتطملل  العينللة حجللم أن زيللادة االعتبللار بعللين األخللذ يجلل  بالمقابللل ولكللن عنيللا، المتحصلمة
. العينلة اسلتخدام ألسلمو  الموجيلة األساسلية الفكلرة ملع يتعلارض مما والنفقات، والجيد الوقت من

 الللللذي األصللللمي المجتمللللع أو األصللللل حجللللم مللللع العينللللة حجللللم يتناسلللل  أن يجلللل  الحللللال وبطبيعللللة
ا لممجتملللع ومملللا يجللل  تهكيلللده أيضلللًا أن القلللرار حلللول حجلللم العينلللة ونسلللبة تمثيميللل ،منلللو ستسلللح 

األصللمي ال يتحللدد فقللط بكللم المجتمللع، بللل يتحللدد أيضللًا بطبيعتللو وصللفاتو األساسللية، كمللا يتحللدد 
تناولللللت وقللللد  .(104، ص 2001بللللهغراض الدراسللللة ومسللللتوى الدقللللة المرجللللوة منيللللا )ميخائيللللل، 

 فلليدراسللات عديللدة أثللر واحللد أو أكثللر مللن ىللذه العوامللل فللي الخصللائص السلليكومترية لممقيللاس أو 
الخصلللائص السللليكومترية ( إللللى أن 2013قطعلللو، حيلللث أشلللارت نتلللائ  دراسلللة )السلللكت،  درجلللات

ذا ازداد عللدد البنللود  ألدوات القيللاس تتللهثر بعللدد البنللود وحجللم العينللة وىللي ليسللت مسللتقمة عنيللا، وا 
وحجلللم العينلللة تلللزداد قللليم معلللامالت الصلللدق والثبلللات وبفلللروق داللللة إحصلللائيًا عنلللد مسلللتوى الدالللللة 

(0,05.)  
لطلول االختبلار وحجلم  دال وجلود حجلم تلهثير( عملى 2008حمدي، األأكدت نتائ  دراسة ) كما   

( أن المقيللاس (Hellman, 2006ىيممللان وأظيللرت نتللائ  دراسللة  النتللائ ،واتسللاق دقللة  فلليالعينللة 
، وأشللارت ، ويحقلق ثباتللًا أعمللى ملن النسللخة المختصللرةعللالٍ يتميللز باتسلاق داخمللي األطللول األصلمي 

تسلاوي نسل  درجلات قطلع االختبلار الطويلل والمتوسلط والقصلير  إللى( 2013ذي ، نتائ  دراسة )
(، كملللا بينلللت أن 64.3والمجموعلللات المحكيلللة حيلللث بمغلللت ىلللذه النسلللبة ) وفللق طريقتلللي نيدلسلللكاي

وفقلًا لطريقلة المجموعللات المتضلادة، حيلث بمغللت  االختبلار الطويلل حقلق أعمللى نسلبة لدرجلة القطللع
( عللدم وجللود عالقللة دالللة 1999)التميمللي، أظيللرت نتللائ  دراسللة  فللي حللين(، 72.6ىللذه النسللبة )

تلللدني أو  تال يترتلل  عملللى زيللادة عللدد المفللردا أي إحصللائيًا بللين طللول االختبلللار ودرجللات قطعللو،
إال أن أيللًا مللن تمللك الدراسللات لللم تجمللع بللين المتغيللرات األربعللة  ارتفللاع فللي نسلل  درجللات القطللع.
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ختبلللار وحجلللم العينلللة فلللي الخصلللائص السللليكومترية ودرجلللات والمتمثملللة بلللهثر التفاعلللل بلللين طلللول اال
مينيسلوتا  رائلزالقطع، لذا عملدت الباحثلة فلي الدراسلة الحاليلة لمجملع بلين ىلذه المتغيلرات باسلتخدام 

عوامللل عديللدة منيللا: أنللو اختبللار  الرائللزالمتعللدد األوجللو لمشخصللية، والللذي سللاعد فللي اسللتخدام ىللذا 
سوياء، معيلر وخصائصلو السليكومترية مدروسلة عملى البيئلة عالمي، يطبق عمى األسوياء وغير األ

)علز، قيلد النشلر(، عملى عينلة  2012علام  إيملان علز اللدكتورة تلّم تقنينلو ملن قبلل ، حيث السورية
، والعامللل األىللم ةطالبللًا وطالبلل 4376مللن طمبللة السللنة الثالثللة فللي جامعللة دمشللق بملل  عللدد أفرادىللا 

سات التي دارت حول ىذا االختبار، والتي قامت ببناء نماذج وجود النماذج البحثية في أساس الدرا
لكللل جانلل  مللن الجوانللل  التللي يقيسلليا، ولكللن بعللدد بنلللود و  الرائلللز نفسللومقللاييس عياديللة مللن بنللود 

مختملللف، مملللا سلللمأ بدراسلللة أثلللر االخلللتالف فلللي طلللول ىلللذه المقلللاييس عملللى كلللل ملللن الخصلللائص 
حثيلة ىلو النملوذج اللذي وضلعو ىلاريس ولنجلوس السيكومترية ودرجات القطع، أىم ىذه النماذج الب

 .والذي اعتمدتو الدراسة الحالية
 األساسي اآلتي: السؤالوبناًء عمى ذلك فإن مشكمة البحث تتمحور حول اإلجابة عن 

مااا أثاار التفاعااط باايخ طااوط االختبااار وخصااائل العينااة عماار الخصااائل الساايكومترية  -
 ؟MMPI-2جه مينيسوتا ودرجات القطع الختبار الشخصية المتعدد األو 

 ثالثًا: أهمية البحث:
 تنطمق أىمية البحث الحالي من النقاط اآلتية:

بيان العالقة بين طول االختبار وخصائص العينة في تهثيرىما في الخصلائص السليكومترية  -1
ي االختبلللارات والمقلللاييس فلللي اتخلللاذ القلللرار ودرجلللات القطلللع لالختبلللار، مملللا قلللد يسلللاعد معلللدّ 

 المناس  لتحديد عدد البنود وحجم العينة المالئم لتحقيق الخصائص السيكومترية.
قمة الدراسلات واألبحلاث التلي اعتملدت علاممين أحلدىما يلرتبط باالختبلار ذاتلو واآلخلر يلرتبط  -2

القطع من ناحية  جات، ودر بالعينة، في دراسة أثرىما في الخصائص السيكومترية من ناحية
 ثانية.

الللللذي يللللدرس أثللللر التفاعللللل لعللللاممين فللللي  -فللللي حللللدود عمللللم الباحثللللة –البحللللث األول محميللللًا  -3
 الخصائص السيكومترية ودرجة القطع.

  :أهداف البحثرابعًا: 
يتمثللل اليللدف األساسللي لمبحللث بدراسللة أثللر التفاعللل بللين طللول االختبللار وخصللائص العينللة فللي 

، ويتفرع عنو الشخصية المتعدد األوجو مينيسوتا درجات القطع الختبارالخصائص السيكومترية و 
 اليدفان اآلتيان: 

 عنو. الناتجةودرجات القطع  تو،وثبا وقيم معامالت صدق فيأثر طول االختبار دراسة  -1
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 الناتجةودرجات القطع  و، قيم معامالت صدق االختبار وثبات فيالعينة  خصائصأثر دراسة  -2
 عنو.
   أسئمة البحث:: خامساً 

 ينطمق تحقيق أىداف البحث من األسئمة اآلتية:
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت ثبات درجات االختبلار باإلعلادة بلاختالف  -1

 طول االختبار؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت ثبات درجات االختبلار باإلعلادة بلاختالف  -2

 حجم العينة؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بلين معلامالت ثبلات االتسلاق اللداخمي بلاختالف طلول   - 3

 االختبار؟
ىللل توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين معللامالت ثبللات االتسللاق الللداخمي بللاختالف حجللم  -4

    العينة؟
 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت الصدق المحكي باختالف طلول االختبلار -5

 بداللة محك قائمة األعراض؟
ىللل توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين معللامالت الصللدق المحكللي بللاختالف حجللم العينللة  -6

 بداللة محك قائمة األعراض؟
ىللللل توجللللد فللللروق ذات داللللللة إحصللللائية بللللين معللللامالت صللللدق االختبللللار باسللللتخدام طريقللللة  -7

 نفسيًا/ باختالف طول االختبار؟المجموعات المتضادة /بين عينتي األسوياء، والمضطربين 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات عمى المقاييس العيادية استنادًا   -8

الماجسلتير/  –لمتغير المرحمة الدراسية /مرحمة التعميم الجامعي، ومرحمة التعمليم ملا بعلد الجلامعي 
 باختالف طول االختبار؟

حصللائية بللين درجللات قطللع المقللاييس العياديللة لكللٍل مللن عينتللي ىللل توجللد فللروق ذات داللللة إ -9
 األسوياء والمضطربين نفسيًا، باختالف طول االختبار؟

مللللا أثللللر التفاعللللل بللللين طللللول االختبللللار وخصللللائص العينللللة عمللللى الخصللللائص السلللليكومترية  -10
 لالختبار؟

 ما أثر التفاعل بين طول االختبار وخصائص العينة عمى درجات القطع؟ -11
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 سادسًا: منهج البحث: 
بعلللد االطلللالع عملللى بعلللض الدراسلللات والبحلللوث السلللابقة، ومراجعلللة المنلللاى  البحثيلللة، توصلللمت    

الملني  الوصلفي التحميملي المقلارن، وىلو الملني   الباحثة إلى أنَّ المني  المالئم لمبحث الحالي ىو
صفًا دقيقًا وُيعبر عنيا تعبيرًا الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا و 

كيفيللًا وكميللًا، فللالتعبير الكيفللي يصللف لنللا الظللاىرة ويبللين خصائصلليا، بينمللا التعبيللر الكمللي يعطينللا 
   وصلللللفًا رقميلللللًا لمقلللللدار الظلللللاىرة أو حجميلللللا ودرجلللللات ارتباطيلللللا ملللللع الظلللللواىر المختمفلللللة األخلللللرى

 .(219، ص 1993)عبيدات، 
 سابعًا: مجتمع البحث وعينته:

مجتملللع طمبلللة مرحملللة التعمللليم الجلللامعي لَّف مجتملللع البحلللث ملللن ثالثلللة مجتمعلللات أصلللمية، ىلللي تللله
مجتمع المضطربين نفسليًا ملن و ومجتمع طمبة مرحمة التعميم ما بعد الجامعي من جامعة دمشق، 

 /.العيادة النفسية  /ومركز الشييد زىير حبي  ،مشفى ابن رشد لألمراض النفسية
  ثالث مجموعات أساسية ىي عمى النحو اآلتي: ث منومن ىنا تكونت عينة البح

  وطالبة. اً / طالب1134، والتي بم  عدد أفرادىا /التعميم الجامعيمجموعة طمبة مرحمة  -1
/ الماجسلللتير/، والتلللي بمللل  علللدد أفرادىلللا الجلللامعيملللا بعلللد التعمللليم مجموعلللة طمبلللة مرحملللة  -2

 / طال  وطالبات.206/
بواحلللللدة ملللللن االضلللللطرابات اآلتيلللللة: الفصلللللام، مجموعلللللة المضلللللطربين نفسللللليًا الُمصلللللابين  -3

 / حالة.150، والتي بم  عدد أفرادىا /االنحراف السيكوباتياالكتئا ، توىم المرض، 
 ثامنًا: أدوات البحث: 

 تم استخدام األدوات اآلتية:
قاملللت اللللدكتورة إيملللان علللز بتقنينلللو  :MMPI-2رائلللز الشخصلللية المتعلللدد األوجلللو مينيسلللوتا   -1

 .)عز، قيد النشر( 2012عام  قو وثباتو في الجميورية العربية السوريةوالتحقق من صد
، : قامت الدكتورة إيمان عز بإعدادىا لمبيئة السورية( (SCL-90-Rقائمة الشط  لألعراض  -2

تمَّ دراسة خصائصيا السيكومترية، واستخداميا كمحك الختبار روتر لتكممة الجمل الناقصة كما 
 (.2007)البقاعي،  2007طالبة ىيفاء البقاعي عام في رسالة الدكتوراه لم

 تاسعًا: حدود البحث:
الحلللدود المكانيلللة: جامعلللة دمشلللق، مركلللز الشلللييد زىيلللر حبلللي /العيلللادة النفسلللية/، مشلللفى ابلللن رشلللد 

 لألمراض النفسية.
 م. 2012/2013الحدود الزمانية: تمَّ تطبيق البحث خالل العام الدراسي 
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 من طمبة السنة الرابعة من جامعة دمشق.  عينة -الحدود البشرية:   
 عينة من طمبة الماجستير من جامعة دمشق. -                  
 بواحدة من االضطرابات اآلتية:الُمصابين عينة من المضطربين نفسيًا  -                  

                                  الفصام، االكتئا ، توىم المرض، االنحراف السيكوباتي.                         
 عاشرًا: مصطمحات البحث العممية وتعريفاته اإلجرائية:

  :MMPIاختبار مينيسوتا المتعدد األوجه لمشخصية  -
ىو أحد أىم االختبارات الُمصّممة لقياس السمات األساسية لمشخصية، أعده ىاثاواي 

( بندًا مكررًا في كراسة 17) ( بندًا ثم أضيف لو550( متضمنًا )1943وماكنمي عام )
األسئمة، يضم عددًا من المقاييس التشخيصية أو العيادية مع أربعة مقاييس لمصدق، تّم 

 (.1990)عنبر، 1990تعييره عمى البيئة السورية من قبل الدكتور أحمد عنبر عام 
 :  MMPI- 2اختبار مينيسوتا المتعدد األوجه لمشخصية -

 1989مينيسوتا المتعدد األوجو لمشخصية، ظيرت عام  ىو النسخة الثانية الستخبار
كاستدراك لمنقائص والعيو  التي عانت منيا النسخة األولى، وتتهلف من عشرة مقاييس 
عيادية، تّم تقنين ىذا الرائز ودراسة خصائصو السيكومترية في الجميورية العربية 

 .ر()عز، قيد النش 2012السورية من قبل الدكتورة إيمان عز عام 
 : Symptom Checklist/00/قائمة األعراض:  -

(، وىي من أكثر القوائم استخدامًا في العيادات والمشافي SCL-90تعرف اختصارًا   )
/ بندًا، ُيجا  عن كل منيا بهحد الخيارات التالية: 90تتهلف من /، النفسية األمريكية

/، 4-0رجات يتراوح ما بين /"أبدًا، قمياًل، أحيانًا، كثيرًا، دائمًا " ضمن مدى من الد
/ سنة، وُتصّحأ 13تصمأ لمتطبيق الفردي أو الجماعي عمى األفراد الذين تجاوزوا عمر/

/ 15-12إما يدويًا أو عن طريق الحاسو ، وغالبًا ما يستغرق التطبيق مدة تتراوح بين /
 (. 93، ص2007دقيقة )البقاعي،

  : Test Lengthطوط االختبار  -
          ة ملللللن الوحلللللدات التلللللي تمثلللللل القلللللدرة أو السلللللمة التلللللي يقيسللللليا االختبلللللارىلللللو عينللللل :اصاااااط حاً 

 .(176، ص1993)عبد الرحمن، 
ُتعرفو الباحثة إجرائيًا بهنًّو: عدد البنود المكونة لكل مقياس من المقاييس العيادية، في  إجرائيًا:

ه ىلاريس كٍل من النملوذج األصلمي اللذي أعلّده ىاثلاواي وملاكنمي، والنملوذج البحثلي اللذي أعلدّ 
 ولنجوس.
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 :Sample characteristicsخصائل العينة 
 إجرائيًا:  

المقصود بخصائص العينلة إجرائيلًا: تمثيلل العينلة لتشلمل بعلض المتغيلرات الملراد دراسلة أثرىلا 
 في الخصائص السيكومترية ودرجات القطع، وىي عمى النحو التالي:

عي /طمبلة السلنة الرابعلة / و مرحملة ملا بعلد متغّير المرحمة الدراسية:  مرحمة التعميم الجام -
 التعميم الجامعي /طمبة الماجستير/.

متغّيللللر الحالللللة الصللللحية: عينللللة األسللللوياء وعينللللة المضللللطربين نفسلللليًا / وتشللللمل حللللاالت  -
 الفصام، االكتئا ، توىم المرض، االنحراف السيكوباتي/.

أسلللاس حسلللابيا متغّيلللر حجلللم العينلللة: حيلللث جلللرى سلللح  واختيلللار أحجلللام العينلللات عملللى  -
( بندًا، ذلك ألن رائز 567ككل، أي ) MMPI-2كنس  مئوية من عدد بنود رائز مينيسوتا 

ن كان يتضمن مقاييس عيادية عديدة، إال أنو اختبار كمي ويطبق غالبًا ككل ، مينيسوتا وا 
% و 100% و 75% و 50وكانلللللت أحجلللللام العينلللللات المدروسلللللة عملللللى النحلللللو اآلتلللللي: 

 نود االختبار.% من عدد ب200% و 150
 : Sample Sizeحجم العينة  -

         ( nىلللللو علللللدد وحلللللدات المعاينلللللة التلللللي يجلللللري اختبارىلللللا ويرملللللز للللللو علللللادة بلللللالرمز ) :اصاااااط حاً 
 (.10، ص2005)الزكري، 
عدد األفراد الذين طبق عمييم االختبار واعتمد عملييم فلي اسلتخراج مؤشلرات الصلدق : إجرائياً 

 . جتمع األصمي من ناحية أخرىوالثبات من ناحية، ومقدار تمثيميا لمم
وقد جرى سح  واختيار أحجام العينات في البحث الحالي عمى أساس حسابيا كنسل  مئويلة 

% و 50مللن عللدد البنللود الكمللي لمرائللز، وكانللت أحجللام العينللات المدروسللة عمللى النحللو اآلتللي: 
  % من عدد بنود االختبار.200% و 150% و 100% و 75

 : Psychometric Characteristicsالخصائل السيكومترية  -
ُيقصلد بالخصللائص السليكومترية لالختبللار الخصللائص المتعمقلة بالصللدق والثبللات اصااط حًا:  

والقابميلللة لالسلللتعمال، والتلللي يلللتم حسلللابيا بعلللد تجريللل  االختبلللار عملللى عينلللة ممثملللة لممجتملللع. 
                     وتعتمللللللللللد جللللللللللودة االختبللللللللللار عمللللللللللى مللللللللللدى تللللللللللوافر بيانللللللللللات مناسللللللللللبة ليللللللللللذه الخصللللللللللائص

 . (350، ص2002)مراد، 
 يقصد بالخصائص السيكومترية إجرائيًا: إجرائيًا:

قلليم معللامالت ثبللات االختبللار باإلعللادة، وقلليم معللامالت ثبللات االتسللاق الللداخمي لممقللاييس  -
نملوذجي ىاثلاواي وملاكنمي، وىلاريس ولنجلوس. العيادية الُمستخدمة فلي الدراسلة للدى كلل ملن 

 نات المختمفة.وفق أحجام العي
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 قيم معامالت الصدق المحكي بداللة محك قائمة األعراض، وفق أحجام العينات المختمفة. -
 قيم معامالت صدق المجموعات المتضادة /أسوياء ومضطربون نفسيًا/. -
 : Cut-Off Scoreدرجة القطع   -
فئللات ىللي نقطللة عمللى متصللل درجللات االختبللار، تسللتخدم لتصللنيف األفللراد إلللى  اصااط حًا: 

 (.186، ص2007تعكس األداء لمختمف الجوان  الُمراد قياسيا )مجيد،
 ىي الدرجة التائية التي تفصل بين السواء واالضطرا .إجرائيًا: 

في الدراسة الحالية باستخدام  MMPI-2وتّم حسا  درجتي القطع العميا والدنيا لرائز مينيسوتا 
 المعادلتين اآلتيتين:

 االنحراف معياري.×  2وسط الدرجات + درجة القطع العميا = مت -
 االنحراف معياري.×  2 –درجة القطع الدنيا = متوسط الدرجات  -
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 الفصل الثاني
 سابقة

ٌ
 دراسات

 أواًل: مقدمة:
متغ ررر    دع ررر  ةرعمررات ا دمتم تررا عرر  ر  ترررعط عرر   نظرررً  دمرردو  ارراح  دعل  ررا اترر  در  ررل      

 دخالئص  د  كامتر ا ادرجل   دقطعت  را   في دتفلاح ع   طاح  الختعلر اخالئص  دم نا 
مرر  هررذم  دمتغ ررر   فرري  دفاررح  أا أك ررر عمررض  ددر  ررل   دترري د ر   رراح ا  ررد   ررتو   ررتمر ض 

هررذم  دد ر ررل  إدرر   تق رر وتررو   اقرردإد ررم مرر  نتررلئ ت  تااررت دال ررتفلدم من ررل اممرفررا مررل   د ررلديت
   تو ارض ل مرتعًا م   ة در إد   ةقدو.ا ارع ات اأخرى أجنع ات  م ت ات ادر  ل    در  ل   

 ثانيًا: الدراسات المحلية:
) أثةةةر حجةةةم العينةةةة وعةةةدد البنةةةود علةةةى الخ ةةةا ص  بعنةةةوان( 2013،السةةة ت)دراسةةةة  .1

 (.  EPQ – Rالسي ومترية لمقياس أيزنك للشخ ية 
أ ررر  جررو  دم نررا فرري  دخاررلئص  د رر كامتر ا دمق ررلس ممرفررا إدرر  در  ررا  د هرردف   ددر  ررا:   هرردأ

أ ررر ارردد  دعنرراد فرري  دخاررلئص  ممرفررات كمررل هرردف  أ ضررًل إدرر   EPQ – Rأ زنررل دتصخارر ا 
 . EPQ – R د  كامتر ا دمق لس أ زنل دتصخا ا 

 .و2011-2010 طتعا جلمما دمصق دتملو  ددر  يا نا م  : تكان  م  ا نا  ددر  ا
  دمن    داافي  دت ت تي.  تخدم   دعل  ا : من    ددر  ا

أارد م اترجمرم دتمرع را  ة رتلذ  تتر د   هرلنز أ زنرلاها مر   ت: مق لس أ زنل دتصخا اأد م  ددر  ا
 (.Rا دطا تا )ت (Sا دقا رم ) (تA:  دمختارم )ر  مطلن اس م خلئ ح عاارم  د الر ددكتا 

 : دنتلئ   آلت ا   ددر  ا إد  : تااتنتلئ   ددر  ا
 دخاررلئص  د رر كامتر ا ةدا    دق ررلس تترر  ر عمرردد  دعنرراد ا جررو  دم نررا اهرري د  رر  م ررتقتا  -

ذ   زد د ارردد  دعنرراد ا جررو  دم نررا تررزد د قرر و ممررلمال   دارردق ا د عررل  اعفررراق د دررا  ان ررلت ا ا
 (.0,05إ الئ ًل اند م تاى  ددالدا )

( ا دقارر رم Rمرر   داررارت    دطا تررا )أدنرر  لمال   عررل  ممرر (Aأاطرر   داررارم  دمختارررم ) -
(S ت ادو تمط  رتعلطل  ع ن ا اندمل   ب  داردق ار  طر رق  دتر عطرل   دع ن رات ادرو   رفر)

  دت ت ح  دملمتي د ل ا  أي نتلئ  اقد  مزى ذدل إد  ادد  دعناد غ ر  دكلفي.
 فقررًل فرري  دعن ررا  دملمت ررا ( ممررلمال   عررل  اارردق ج رردم اقرردم  تا Sأاطرر   داررارم  دقارر رم ) -

ا دعن ررررا  ة ل رررر ا دتمق ررررلس مرررر    ررررر أنررررم  قرررر س أرعمررررا أعمررررلد اهرررري  دماررررلع ا ا النع ررررلط ا 
ذ   دالدرا  لً هلن ا ا دكذبت اهذ  مل  قدو مؤصرً  هلمًل دادق ل  دملمتيت اأاط  أ ضًل فراقذا د
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لئ ا ا جررررو  ارررر( اأاترررر  ق مررررا دتقررررام  إ96 – 48 – 36إ اررررلئ ا عرررر   ا نلت ررررل  درررر الر )
  دت   ر.

( أاترررر  قرررر و 200)ا (100ا جررررو  دم نررررا ) عنررررد 100 ر( ذ    دررررRأعررررد   داررررارم  دطا تررررا ) -
ا د عب  ت دع ن ا اكذدل ف مل  خص  دادق عطر قا  الرتعلطل  تكرانعلخأدفل  عل  دمملمال  

 رررج  أنررم كتمرل ز د ارردد  دعنرراد ز د تم  رح  د ررما  دمق  ررا ا ز د علدترلدي  دارردقت ممررل  فري ذدررل
 قات ل ااال  ت ل دال تخد و م    ر تقد م ل دممتامل  دق قا ا   دمف اا  .

)تةدري  اختبةار مينيسةوتا المتعةدد األوجةخ للشخ ةية بعنةوان:  (2011 ،العلة )دراسة   .2
MMPI-2 .) باستخدام نموذج راش 

ح مرر  ت ق ررق متطتعررل   دق ررلس  دماضررااي مرر  خررالدت كررد هرردف   ددر  ررا إدرر    :أهررد    ددر  ررا
 ختعلر أ ر متغ ر   ت كمل هدف  إد  در  ا مدى فملد ا نماذج ر ش في تدر    ختعلر    دصخا ا

في نتلئ  تدر    ختعلر م ن  اتل  دمتمدد  ةاجم دتصخا ا اند   تخد و نماذج ر ش أ رلدي  دعمرد 
ا فرري  دخطرر  اهمررل ) قررام  الرتعررلط عرر    دعنررد ا دعمرردت  جررو  دم نررا ( عل ررتخد و م كررل   ددقررا  دمتم ترر

  دمم لري ا د عل  اد دا  دممتامل .
( طلدرررب اطلدعرررا مررر  طرررالب  د رررنا  د لد رررا فررري 3000: تكانررر  ا نرررا  ددر  رررا مررر  )ا نرررا  ددر  رررا

 جلمما دمصق.
 . دمن    دتكلمتي   تخدم   دعل  ا: من    ددر  ا
ر ترررو  تدر جررررم  ختعرررلر م ن  ررراتل  دمتمررردد  ةاجرررم دتصخارررر ا  دارررارم  دمر جمرررات   ررر :أد م  ددر  رررا

مد ات م في ت ت ح  دذي  ات   Bilog دعرنلم   د ل اعي عل تاج  ت اتو   تخد وعل تخد و نماذج ر ش
  دع لنل .

 : دنتلئ   آلت اتاات   ددر  ا إد   :نتلئ   ددر  ا
اتمرًل أ   رذ   دمفررد    ت  تعملد ادد م   دمفرد   غ ر  دمالئمرا افرق مؤصرر  دمال مرا -

 صخ اي إنمل افق مؤصر   إ ال     دمال ما.دو  تو ات  أ لس ت
  د ااح ات  مق لس مدرج عا دم  دتاج   دق لس  الضطر عل   دنف  ا  دمصرم  درئ   ا. -
   تعملد ادد م   دمفرد   ذ    الرتعلط  د لدب علدعمد  دمكا  د ل. -
 و أفضح  جو ا نا م  ع   أ جلو  دم نا  دم رتخدما فري تردر    ختعرلر م ن  راتل عل رتخد -

 (.700 -300نماذج ر ش افقًل دم كل   ددقا  د ال ا ها  جو  دم نا )
اكذدل ختا  نتلئ   ددر  ا إد  أ   د عرل  أاتر  مرل  كرا  انردمل تكرا   دم نرا متا رطا  -

(ت مررررل اررررد  مق ررررلس  دفاررررلو   ررررر كررررل  2000-300( مقلرنررررا عررررلدم نت   )700 د جررررو )
 .(700(  و )2000(  و )300 دم نا ) د عل  أات  مل  كا  في 
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 ثالثًا: الدراسات العربية:
( بعنةةةوان: أثةةةر طةةةول االختبةةةار علةةةى تحديةةةد درجةةةة القطةةة  الختبةةةار 2013دراسةةةة )ذيةةةب،  .1

 تح يل  مح  المرج  ف  مادة علم نفس الشخ ية( ف  الجامعة العراقية/  لية التربية.
جررررا  دقطررررع  ت د ررررد در  فرررريتمرررررث  أ ررررر طرررراح  الختعررررلر إدرررر  هرررردف   ددر  ررررا  أهررررد    ددر  ررررا:

 الختعلر ت ا تي م كي  دمرجع افق أرعع طرق دت د د د ذم  ددرجا اهي:
 طر قا أنجا . -
 طر قا ندد كلي.  -
 طر قا  دمجماال   دمتضلدم. -
 طر قا  دمجماال   دم ك ا. -

( إنررلرت 103ا ) ( ذكرر ً 92( طلدرب اطلدعرات )195ر  را مر  )تكانر  ا نرا  دد ا نرا  ددر  را:
 رعا ا ا دنف  ا م  كت ا  دترع ا علدجلمما  دم تنار ا.م  طتعا ق و  دمتاو  دت

  تخدم   دعل  ا  دمن    داافي  دت ت تي  دمقرلر ت ةن رل ركرز  اتر  مقلرنرا  من    ددر  ا:
درجل   دقطع دالختعلر  دنلتجا ا  تطع ق طرق مختتفا دت د د درجا  دقطع فري ضرا  متغ رر 

 طاح  الختعلر.
أ رئتتم مر   دمرجع في ملدم اتو نفس  دصخا ات جم رع  ي م كي ختعلر ت ا ت أد م  ددر  ا:

 ناع  الخت لر م  متمددت اتصمح كح مفردم ات  أرعما خ لر  .
 : دنتلئ   آلت اتاات   ددر  ا إد   نتلئ   ددر  ا:

 ت ررلاي ن ررب درجررل  قطررع  الختعررلر  دطا ررح ا دمتا ررط ا دقارر ر افررق طر قترري ن دد رركلي -
 (.64.3غ  هذم  دن عا )ا دمجماال   دم ك ا اعت

افقرًل دطر قرا  دمجماارل   دمتضرلدمت   رر   الختعلر  دطا ح  قق أاتر  ن رعا ددرجرا  دقطرع -
 (.72.6عتغ  هذم  دن عا )

انرررد تطع رررق طر قرررا تقرررلرب ن رررعتي  دطتعرررا  دمتقنررر   إدررر   رررد  مرررلت ا دطتعرررا غ رررر  دمتقنررر    -
 دطرق  ةخرى.مقلرنًا عل دمجماال   دم ك ا ات   الختعلر    دمختتفا 

ن دد ررركلي ا دمجماارررل   دم ك رررا أدنررر  درجرررل  قطرررع انرررد تطع ق مرررل اتررر    ققررر  طر قترررل -
  الختعلر    دمختتفا )طا حت متا طت قا ر(.

( بعنةةوان: )تطةةوير أسةةلوب قةةا م علةةى األكةةدا  السةةلو ية 2010دراسةةة )الشةةريم وعةةودة،  .2
 ألردنية ف  العلوم التربوية.لتحديد درجة القط : دراسة مقارنة م  أسلوب أنجو ( المجلة ا

هرردف   ددر  ررا إدرر  تطررا ر أ ررتاب قررلئو اترر   ةهررد   دتقررد ر درجررا  دقطررعت   ددر  ررا: هررد 
 اتق  و هذ   ة تاب عمقلرنتم مع أ تاب أنجا   دقلئو ات  فقر    الختعلر.

 تكان  ا نا  ددر  ا م  ق م  : ا نا  دم كم   اا نا  دطتعا.  ددر  ا:ا نا 
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( م كمررًل ام كمررا تررو تق رر م و إدرر   ررالر مجمااررل  اترر  30 دم كمرر   مرر  ) اتكانرر  ا نرر
 : آلتي دن ا 

مجمااا  دت د  : مكانا م  اصرم م كم   مم  صلركا  في ت د   من لج  در لض ل  في  -
 .ا دتمت و  دترع ا از رم

مجمااا  دخعر  : مكانا م  اصرم م كم   مم    مترا  مؤهرح دكترار م أا ملج رت ر فري  -
 د ب تدر س  در لض ل .أ ل

 دممتما   دذ     متا  درجا  دعكلدار اس في  در لض ل .مجمااا  دممتم  : اهو   -
( طلدعرررًل ترررو  خت رررلرهو مررر   دمرررد رس  دتلعمرررا إ ررردى 171أمرررل ا نرررا  دطتعرررا فقرررد تكانررر  مررر  )
 مد ر ل   دترع ا ا دتمت و في  ةرد .

  دمن    داافي  دت ت تي. من    ددر  ا:
ت ت ررح  دمقررلد ر  دجعر ررا مرر  دا رردم  تررو تطررا ر قلئمررا علةهررد    د ررتاك ا  دتفارر ت ا :ر  رراأد م  دد

من لج  در لض ل ت ا تعع كح هد  مجمااا مر   دفقرر    دتري تقر س هرذ   د رد ت اقرد ترو اررض 
تررو تطررا ر قلئمررا  ةهررد   اقلئمررا  دفقررر   اترر   دم كمرر   دتقررد ر درجررا  دقطررع دكررح هررد ت كمررل 

ر م كررري  دمرجرررع فررري  در لضررر ل   تكرررا  كرررح من مرررل مررر   ال ررر   فقررررم مررر  نررراع ارررارت   الختعرررل
  الخت لر م  متمدد تغطي  دقلئمت     ب درجا  ن جلو  دفقرم علد د .

 تاات   ددر  ا إد   دنتلئ   آلت ا: :نتلئ   ددر  ا
 ( في جادتي  دت ك و.0.56درجا  دقطع دألهد   كلن  ) -
( فرري 0.66( فرري  دجادررا  ةادرر  ا )0.67نجررا  )كلنرر  دتاررارم  ةادرر    ررب أ ررتاب أ -

  ( في  دجادت  .0.63 دجادا  د لن ات ادتاارم  د لن ا )
كلنر  جم رع ممرلمال   الرتعرلط عر   تقرد ر    دم كمر   فري جرادتي  دت كر و مرتفمرا اد دررا  -

 (.0.01إ الئ ًل اند م تاى  ددالدا )
 ج  .ال  اجد فرق د ح إ الئ ًل ع   مملمتي  د عل  دتنماذ -
 دنماذج  دقلئو ات   ةهد    مد منل عًل دتقد ر درجا  دقطرعت ادتتنعرؤ علدت ار ح  دمدر ري  -

 دتطتعات دغل ل   دتصخ ص في مدى ت قق  ةهد  .
( بعنوان )تحديد درجةة القطة  الختبةار مح ة  المرجة  فة  2006دراسة )الشريم وسوالمة،  .3

 ة األردنية ف  العلوم التربوية.الرياضيات باستخدام نموذج  أنجو  وندلس اي( المجل
اندد رركلي دتقررد ر درجررا  دقطررع  هرردف  هررذم  ددر  ررا إدرر  مقلرنررا نمرراذجي أنجررا   ددر  ررا: هررد 

 في  در لض ل .ي م ك الختعلر
مرررن و مررر  ممتمررري مرررلدم  76م كمرررًل ام كمرررات  80مررر    دم كمررر  تكانررر  ا نرررا  :ا نرررا  ددر  رررا

ن و ار   رنت  ت ي اال تقرح  دخعررم  دممت را دكرح مر در لض ل  مم   در  ا   دار   دملصرر  ة ل ر
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طلدعًل م  طتعا  120  دمع ر  در لض ل ت اتكان  ا نا  دطتعا م  اأرعما من و مصرفا  ترعا ا 
  دا   دملصر.

  دمن    داافي  دت ت تي. :من    ددر  ا
مكرا  مر  م كي في مقرر مملددا  دخط  دم تق و دتا   دملصر  ة ل ريت  ختعلر  :أد م  ددر  ا

ا  ررد من ررل فقررط  م ررح  إجلعررا   ال رر   فقرررم مرر  نرراع  الخت ررلر مرر  متمرردد دكررح  من ررل أرعمررا عررد ئح
 . دا   ا

 تاات   ددر  ا إد   دنتلئ   آلت ا: :نتلئ   ددر  ا
 .0.68ا  0.62درجا  دقطع دالختعلر عل تخد و طر قا أنجا  تتر اح ع    -
 .0.57ا  0.49كلي تتر اح ع   درجا  دقطع دالختعلر عل تخد و طر قا ندد  -
 ( ع   مملمتي  عل   دنماذج  .0.05ال  اجد فرق د ح إ الئ ًل اند م تاى  ددالدا ) -
ع   مملمتي  الرتعلط داماعا  دفقر   اتقرد ر    دم كمر   د رل  ال  اجد فرق د ح إ الئ لً  -

 اجرد فررق د ح اماعا  دفقر  ت ع نمرل مملمال    عد  دم كما زا      في  دنماذج   اندمل ال
اررماعا  دفقررر  ت أي أ  تقررد ر   تي  الرتعررلط انررد ممرفررا  دم كمرر   دإ اررلئ ًل عرر   ممررلم

  دم كم   ددرجا  دقطع تت  ر في  لح اجاد مؤصر   ا  مملمال   داماعا دتفقر  . 
  مد نماذج أنجا  ها  ة  ح م    ر  ال تخد و اع لطا  إجر    . -
 ك ر مال مًا دتتنعؤ علدت ا ح  دمدر ي. مد نماذجل أنجا  اندد كلي  ة -

أثةةر اخةةتو  طةةول االختبةةار وحجةةم العينةةة علةةى دقةةة بعنةةوان:  (2008 ،األحمةةدي)دراسةةة  .4
فة  الممل ةة العربيةة ( واتساق تقدير بارامترات المفردة والفرد فة  نظريةة االسةتجابة المفةردة

 .السعودية
 ت ررلق عررلر متر    دمفررردم ا دفرررد فرري نمررلذج : هرردف   ددر  ررا إدرر   دمقلرنررا عرر   دقررا ا أهررد    ددر  ررا

 دتاغرررلرتمي  ة رررلدي  دعرررلر مترت ا دتاغرررلرتمي  ة رررلدي  دعرررلرمتر  IRTنظر رررا  ال رررتجلعا دتمفرررردم 
 دممدحت ا دتاغرلرتمي  د ال ري  دعرلر متر  دممردحت ا دتاغرلرتمي  د ال ري غ رر  دعرلر متريت مرع  دم نرل  

كص  ا  طر ئق تطا ر  الختعلر    دقا رم ذ    دمفرد    داغ رم ا الختعلر    دقا رمت اذدل دت
مرر  نرراع  الخت ررلر مرر  متمرردد اتطررا ر  ددر  ررل  ا دع ررار  دقلئمررا اترر   دم نررل   داررغ رم عت د ررد 
 ةد   دكح نماذج م   دنملذج  ةرعمات م    رر دقترم ا ت رلقم فري تقرد ر عرلر متر    دمفرردم ا دفررد 

 ف  ل.
  ا ت ا م  ناع  الخت لر م  متمدد. ختعلر   ت أد م  ددر  ا:

 إ ال     آلت ا: مملمح ل تخد و اقد قلم   دعل  ا عق لس دقا ا ت لق تقد ر علر متر    دمفردم ع
 الرتعررلطت مؤصررر  دت  ررزت مؤصررر  دكفررل مت  ررو تررو ف ررص  دترر   ر    درئ  رر ا دنمرراذج طرراح  الختعررلر 

 دعلر متر   عل رتخد و ت ت رح  دتعرل   افرق  دنمراذج  ا جو  دم نا ادتفلاتم في  دت  ز ا دكفل م دتقد ر
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ت  size effect( دف ص  دت  ز ا دكفل مت اجررى   رتمملح ق ل رل   جرو  دتر   ر 2ت3ت4 دملمتي )
 عمد هل عد اًل الختعلر    ددالدا.

 تاات   ددر  ا إد   دنتلئ   آلت ا: :نتلئ   ددر  ا
 . دنتلئ ا ت لق نا ات  دقا دطاح  الختعلر ا جو  دم  د ح اجاد  جو ت   ر -
د جو  ً  علدن عادو  ك  كع ر في      دطاح  الختعلرت ً  علدن عات   ر كع ر  دهذ  كل   جو   -

 .ا دم ن
 جرو  دم نرا ( فري × طراح  الختعرلر   ×دو  ك  هنرلل  جرو تر   ر كع رر دتفلارح )  دنمراذج -

 دقا تقد ر علر متر تم  ز  دمفردم ا ت لق ل.
قرررد ر عرررلر متر ارررماعا  دمفرررردم ا ت رررلق ل إدررر  أ   دنمررراذج  دتاغرررلرتمي أصرررلر  نترررلئ  دقرررا ت -

 ة ررلدي  دعررلر متر دررم قرر و ممررلمال   رتعررلط أاترر  قترر اًل مرر   دنمرراذج  دتاغررلرتمي  د ال رري 
 دعرررلر متر  دممررردحت  ت رررم  دنمررراذج  دتاغرررلرتمي  ة رررلدي  دعرررلر متر  دممررردحت اأخ ررررً   دنمررراذج 

ح ظررر  مرر  ظرررا   الختعررلرت ع نمررل  دنمرراذج  دتاغررلرتمي  د ال رري غ ررر  دعررلر متري انررد كرر
  ة لدي  دعلر متر  دممدح كل  دم أقح ت  ز.

كمررررل أ  كرررراًل مرررر   دنمررررلذج  دتاغررررلرتمي  ة ررررلدي  دعررررلر متر  دممرررردح ا دتاغررررلرتمي  د ال رررري  -
 دعلر متر  دممدح تم ح ات  ن را طف ر  درعخس  دتقرد رت فري  ر   أ   دنمراذج  دتاغرلرتمي 

ا دنمررلذج  ةرعمررا تتفررلا    دعررلر متر  م ررح دتمغررلالم اترر  ن ررا طف رر  فرري  دتقررد رت ة ررلدي 
 ف مل ع ن ل ات  ن ا طف   في  دكفل م.

ادو  ك  هنلل  جو ت   ر كع ر دطاح  الختعلر في  ددقا ا الت لقت اكل  هنرلل  جرو تر   ر  -
          اررررررحكع رررررر د جررررررو  دم نرررررا اترررررر   ددقرررررا ا الت ررررررلقت اكرررررل  هنررررررلل  جرررررو ترررررر   ر كع رررررر دتفل

  دنماذج( في  ددقا.× طاح  الختعلر × ) جو  دم نا 
طرراح  الختعررلر( فرري  × جررو  دم نررا  ×ادررو  كرر  هنررلل  جررو ترر   ر كع ررر دتفلاررح ) دنمرراذج  -

  ت لق تقد ر علر متر اماعا  دمفردم.
) دراسةة أثةر عةدد المفةردات وموقة  المفةردة مةن االختبةار ( بعنةوان: 2004،عوض)دراسة  .5

 .( ف  م رمعامل ثبات المقياسعلى قيمة 
 فرري دكصرر  ارر  أ ررر مجمااررا مرر   دما مررح ا دمتغ ررر   إدرر  هرردف  هررذم  ددر  ررا  :أهررد    ددر  ررا

  دق ما  دمدد ا دمملمح  د عل  اهذم  دما مح ا دمتغ ر   هي:
 ادد عناد  الختعلر. .1
 ماقع  دعند م   الختعلر .2
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مررر  طرررالب  دررردعتاو  ل اطلدعررر طرررالب( 110تكانررر  ا نرررا  ددر  رررا  ة ل ررر ا مرر  ) :ا نررا  ددر  رررا
( طلدعرًل اطلدعرا مر  156 دخلص علدترع ا  د رنا  دتكم ت رات أمرل ا نرا  ددر  را  ةاد را فتكانر  مر  )

 طالب  ددعتاو  دملو في  دترع ا )نظلو  دملمت  (.
 قلو  دعل رر ععارد د أرعمرا  ختعرلر   ت ار ت ا مر  نمرط  الخت رلر مر  متمردد فري مرلدم أد م  ددر  ا:

  دق لس ا دتقا و.
 تاات   ددر  ا إد   دنتلئ   آلت ا: :نتلئ   ددر  ا

(ت فري ق مرا مملمرح  د عرل   دم  راعا  05ت0فراق ذ   دالدا إ الئ ا اند م تاى  ددالدرا ) اجاد
   دترت ب  دتالادي.دالد   داارم  ةطاح ا  دكح م  هلت    داارت  

ع المح م وطول االختبار على تحديةد درجةة )أثر  ل من نو  بعنوان: (1999،التميم )دراسة  .6
القطةة  الختبةةار مح ةة  المرجةة  يقةةيس ال فايةةات الرياضةةية فةة  العمليةةات الحسةةابية علةةى األعةةداد 

 ف  الممل ة العربية السعودية. بال   السادس االبتدا   بمدينة جدة(
 فرريالختعررلر ( طرراح   –ممرفررا أ ررر متغ ررري  ددر  ررا ) نرراع  دم كررو هرردف   ددر  ررا د:  ددر  ررا هررد 

 –أنجرررا   -ق  دم رررتخدما فررري  ددر  رررا اهررري ن دد ررركلي  ئرررامت رررا ت د رررد درجرررا  دقطرررع افرررق  دطر 
انررد تطع ق ررل اترر   ختعررلر ما ررد اا نررا در  رر ا  – دمجمااررل   دم ك ررا  – دمجمااررل   دمتضررلدم 

 ا  دم.
 د كام را  طالب  د لدس  العترد ئي عمرد رس م لفظرا جردمتكان  ا نا  ددر  ا م  : ا نا  ددر  ا

  هجري. 1417 – 1416في  دفاح  د لني دتملو 
 ختعلر م كي  دمرجع  ق س  دكفل ل   در لض ا  دمختتفا في  دممت ل   د  لع ا اتر   :أد م  ددر  ا

 . ةاد د علدمر تا  العتد ئ ا
 تاات   ددر  ا إد   دنتلئ   آلت ا:: نتلئ   ددر  ا

( عررر   تقرررد ر    دم كمررر   0.9.تاجرررد فرررراق ذ   دالدرررا إ ارررلئ ا انرررد م رررتاى  ددالدرررا)  -
 ددرجل  قطع  الختعلر افق طر قا ن دد كلي علختال  ناع  دم كو .

ال تاجررد فررراق ذ   دالدررا إ اررلئ ا عرر   تقررد ر    دم كمرر   درردرجل  قطررع  الختعررلر افررق  -
 طر قا أنجا  علختال  ناع  دم كو . 

 دممتمرر    ا دمصرررف   أاتررر  ن ررعا ددرجررا قطررع  الختعررلر افرررق  يمجمرراات  ققرر  تقررد ر   -
 طر قا أنجا ت ع نمل  ققتل أدن  ن عا افق طر قا ن دد كلي. 

 دممتمرررر    ا دمصرررررف   دررردرجل  قطررررع  الختعرررلر افررررق طر قررررا  يت رررلا  تقررررد ر   مجمررراات -
 ن دد كلي.

دم ددرجررررا قطرررررع ( عاررررارم كع رررررم عرررر    دن رررررب  دم ررررد05;9تكرررررر  ن ررررعا درجررررا  دقطرررررع ) -
  الختعلر    د ال ا  دنلتجا ا  تطع ق  دطرق  دمختتفا عل ت نل  طر قا أنجا . 
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ال  ترترب اتر  ز رلدم اردد  أيال تاجد االقا ع   طاح  الختعلر ادرجل  قطع  الختعرلر.  -
 عل ت نل  طر قا  دمجماال   دمتضلدم. أا  رتفلع في ن ب درجل   دقطعت تد      دمفرد 

طرر ي  دتاررن    ةاح ا د ررلني انررد ز ررلدم طرراح  الختعررلر افررق طرررق ت د ررد  قررح مجمرراع خ -
 درجل   دقطع  دمختتفا . 

/  دنلتجا ا  تطع رق طر قرا ن دد ركلي  05;9ت لاي ن عا درجا قطع  الختعلر    د ال ا / -
 ا دمجماال   دم ك ا . 

لتجا ار  تطع رق تقلرب ن عتي  دطالب  دمتقن   اغ ر  دمتقن   في  الختعلر    د ال ا  دن  -
 طر قا  دمجماال   دم ك ا. 

 دمجماارل   دم ك را ا ن دد ركلي أدنر  ن رعا ددرجرا قطرع  الختعرلر اذدرل  قق  طر قتل   -
 في نتلئ   الختعلر    د ال ا.

( بعنةةوان: )مقارنةةة بعةةض طةةرق تحديةةد مسةةتويات األدا  فةة  اختبةةار 1991دراسةةة )عةةوم،  .7
 مح   المرج (.
 ررررا إدررر   دما زنررررا عرررر   أرعرررع طرررررق دت د رررد م ررررتا ل   ةد   فرررري  ددر  هررردف  هرررد   ددر  ررررا:

اهمل  ت دتي تمتمد ات   دت ك و  دمطتقا  الختعلر  دذي أاد م  دعل رت   نتل  من مل م   دطرق
  تمررد   مرر   دطرررق  دن ررع ا أي  دترري تمتمرررد طر قتررل أنجررا  اندد رركليت ا دطر قتررل   ةخر ررل

 دمجماارررا  د د رررات  تتمترررق ع رررذ   ةد   اهمرررل طر قترررلاتررر  ت كررر و  ةد   اجمرررع ع لنرررل  فمت رررا 
 ا دمجمااا  دمتنلقضا.

( م كمرررًل ام كمرررا مررر   رررالر مجماارررل  26تكانررر  ا نرررا  دم كمررر   مررر  ) ا نرررا  ددر  رررا:
 متعل نا ات   دن ا  آلتي:

ممتمًل م  ممتمي  دمد رس  د لنا را  د لارت   اتر   14 دمجمااا  ةاد :  صتمت  ات   -
  ا.دعتاو في  دترع

 دمجمااررا  د لن ررا:  صررتمت  اترر   ررتا مدر رر   م ررلاد    لاررت   اترر  درجررا  درردكتار م  -
 تقح ا   ال ا أاا و في  دتدر س. ادد  و خعرم ال في اتو  دنفس

 أ لتذم اتو  دنفس  دتمت مي. دمجمااا  د لد ا:  صتمت  ات   تا م   -
ا  دترع ررا ممرر   در ررا  طلدعررًل مرر  طررالب كت رر 382أمررل علدن ررعا دم نررا  دطررالب فقررد عتغرر  

 مقررً    كاداج ًل في  دفراق  دفرد ا.
  دمن    داافي  دت ت تي.  :من    ددر  ا

 ختعلر م كي  دمرجع  ق س  دكفل ل   ة ل  ا في مقرر   كاداجي في  دفراق  :أد م  ددر  ا
  دفرد ا دطتعا  دترع ا.

 تاات   ددر  ا إد   دنتلئ   آلت ا:: نتلئ   ددر  ا
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ق  ةرعرررع  دمختتفرررا فررري  ددر  رررا إدررر   د اررراح اتررر  درجرررل  قطرررع  ئررر  رررتخد و  دطر أدى  -
 مختتفا ن ع ًل.

ت دكررررررح مرررررر  طر قررررررا ندد رررررركلي 41ت 43ت 44ت 40كلنرررررر  متا ررررررطل  درجررررررل   دقطررررررع  -
ا دمجمااررررررا  د د ررررررا اأنجررررررا  ا دمجمااررررررل   دمتنلقضررررررا اترررررر   دتررررررا ديت أي أ  أاترررررر  

ل عل رتخد و  دطررق  ةرعرع كرل  دطر قرا ل  ددرجل   دقطع  دتي تو  د اراح ات  رمتا ط د
 دمجمااا  د د ا  دتي تمرد مر   دطررق  دن رع ات فري  ر   أ  أدنر  هرذم  دمتا رطل  كرل  
دطر قررا ندد رركلي  دترري تمررد مرر   دطرررق  دمطتقررا أي  دترري تمتمررد فقررط اترر   دت كرر و دا  

    ال ترصلد عع لنل  تجر ع ا.
 رابعًا: الدراسات األجنبية: 

) دراسةة محا ةاة اسةتخدمت حجةم العينةة لمعرفةة  بعنةوان: ( (Scott, 2009دراسةة سة وت  .1
 .( ف  اس تلندامقاييس ق يرة باستخداموظا   البند المختلفة 

 "A simulation study provided sample size guidance for differential 

item functioning (DIF) studies using short scale" 

   م لكررلم  دع لنررل   دترري   ررتخرج  مرر  تطع ررق مق ررلس ددر  ررا إدرر هرردف    :هررد   ددر  ررا
(HRQOL)  مق ررلس ناا ررا ارر ا  د  ررلم (ت ا تررر د  هررذ   دمق ررلس مرر  أرعمررا عررد ئح إجلعرررات (

ا  ررتخدم  هررذم  دع لنررل  ددر  ررا ترر   ر كررح مرر   جررو  دم نررا اطرراح  دمق ررلس فرري  دقررام  إ اررلئ ا 
 ان عا  دخط  م   دناع  ةاح.

( دف ص نز هرا  دعنراد أا دقت رل دتقرا و  ةد م  دتري DIFو  دمتمل  في در  ت و ت ت ال  )اقد   تخد
 .(HRQOL)امم  دمق لس ناا ا ا ا  د  لم 

 .) مق لس ناا ا ا ا  د  لم ( (HRQOL)  تخدو  دعل ر مق لس أد م  ددر  ا:
 تاات   ددر  ا إد   دنتلئ   آلت ا: :نتلئ   ددر  ا

%(ت اقرد 5( تكرا  ن رعا  دخطر  مر   دنراع  ةاح أقررب إدر  )DIF تر ال  )اندمل ال ت تخدو ت -
 . دمؤد  م  عد تي  إجلعا (HRQOL)دا ظ ذدل في  دمق لس 

اعلدتررلدي كلنرر   دقررام  ت%80درر الئو قررام إ اررلئ ا أكعررر مرر   /300/ ةن ررب م نررا  دكررل   جررو  - 
 ًل اكلف ًل.كل  مالئم /200/م نا س  دطا ح فكل   جو  دل الد ات أمل  دمق

بعنةوان: )تةيثير عةدد بةدا ل اةجابةة وحجةم العينةة علةةى ( Lozano, 2008دراسةة لوزانةو ) .1
 ثبات و دق مقاييس الت ني ( ف  اسبانيا

"Effect of the number of response and sample size on the reliability 

and validity of rating scales" 

  كراًل مر   داردق ت د رد اردد عرد ئح  إجلعرا  ةم رح  دتري ت   ر ددر  را إدر   هدف  : ددر  ا هد 
 ا د عل .
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  داافي.   تخدو  دعل  ا   دمن   :من    ددر  ا
( ا Prelis دعرنرلم   د ل راعي )   تخدو  دعرل  ا مقل  س  دتان    دم متمدمت   ر  :أد م  ددر  ا

  . ج  دنتلئ ال تخر  (1993)طر قا مانتي كلردا(ت اطر قا )جار كا ا ار عاو 
 تاات   ددر  ا إد   دنتلئ   آلت ا: :نتلئ   ددر  ا

 .كتمل  زد د ادد عد ئح  إجلعا ت    كح م   دادق ا د عل  -
( عرررد ئح 4(ت اانررردمل  كرررا  اررردد عرررد ئح  إجلعرررا أقرررح مررر  )7( ا)4 دمررردد  ةم رررح دتعرررد ئح عررر   ) -

( تررزد د اررماعا تف رر ر 7ر مرر  ) ررنقص كررح مرر   دارردق ا د عررل ت اانرردمل  كررا  ارردد  دعررد ئح أك رر
  دخالئص  د  كامتر ا دتمق لس.

(ت 200 جو  دم نرا ) علدتنلقص اند اعدأ (ت 50 جو  دم نا ) اند ت قق أفضح نتلئ   د عل   -
 (.3ادد عد ئح  إجلعا ) اندا (. 500)ا (ت300)ا
بنةود )دراسةة لتةيثيرات متوسةط العمةر وعةدد ال ( بعنةوان:(Hellman, 2006دراسة كيلمان  .1

 و وكوما.( ف  أف  نتا   الثبات
" A reliability generalization study on the survey of perceived 

organizational support: The effects of mean age and number of items 

on score reliability" 

                         دمممررررررررررررررررروتاظ ررررررررررررررررر  تقن رررررررررررررررررل   د عرررررررررررررررررل   هررررررررررررررررردف   ددر  رررررررررررررررررا إدررررررررررررررررر :  ددر  رررررررررررررررررا هرررررررررررررررررد 
(generalization reliability – RGت)   دت ررري ارر   دما مررح  دمررؤ رم فرري كمررل هرردف  إدرر 

(ت اهررذم  دما مررح هرري: ارردد  دعنررادت ا جررو  دم نررات SPOSممررلمال   د عررل  انررد تطع ررق مق ررلس )
ان عا  إنرلرت ان رعا  ةقت رات امتا رط امرر  دم نرا  دق مرا  دم تمترا  دتري مر   دممكر  أ  ت  رب 

  عل .ددر  ا تغ ر درجل   د 
( عنررردً  اهرررا أد م ق رررلس عطر قرررا 36(  تررر د  مررر  )SPOSمق رررلس  )  رررتخدو  دعل رررر  :أد م  ددر  رررا

( عد ئح إجلعا عطر قرا د كرر ت ا دن رخا  دمختاررم مؤدفرا 7 دتقر ر  دذ تي ا إجلعا انم مؤدفا م  )
 ( عناد.8( عندً ت ا دقا رم مؤدفا م  )16م  )

 دنتلئ   آلت ا:تاات   ددر  ا إد    :نتلئ   ددر  ا
ل  ال رررا متغ رررر   ذ    رتعلطرررل  هلمرررا إ ارررلئ ًلت هرررذم  دمتغ رررر   هررري اررردد  دعنررراد درررهنل -

 دم ررتخدمات امتا ررط امررر  دم نررات ا جررو  دم نررا فرري كررح  ددر  ررل   دترري   ررتخدم  أصرركلاًل 
 .(SPOSمختتفا م  مق لس  )

عنراد أقرح  كرا  ( ذي  دعمرد  دا  رد عمردد SPOS  تخد و  دن خا  دمختاررم مر  مق رلس  ) -
ذا  دعمرد  دا  رد ف تم رز  ةطراح (  ةارتي SPOSمالئمًل ة علب  قتارلد ات أمرل مق رلس  )

علت ررلق د خترري ارررلح   أك رررت ا  قرررق  علتررًل أاتررر  مرر   دن رررخا  دمختارررم  دتررري رعمررل  رررنقص 
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  تخد م ل مملمح  د عل ت خاااًل إذ  كل  ممدح  الرتعلطل   دد خت ا عر    دعنراد  دمخترلرم 
م فل ت دررذدل العررد مرر    رلب أدفررل كاظ فررا أ ل رر ا دممرفرا ممرردح  رتعررلط  دعنرراد علدماضرراع ضر

  دمق س.
اندمل أ دخح ادد  دعناد مع  جو  دم نرا إدر   ةدا  ت أنتجر  االقرا  رتعلط را ذ   أهم را  -

 إ الئ ا.
)مقارنةةة تجريبيةةة لطةةرق تحديةةد درجةةة القطةة  المت ةةلة بعنةةوان: ( (Woher, 1991دراسةةة  .1

  توى والخا ة بتحديد  دق المحك المت ل(بالمح
 " An empirical comparison of cut off score methods for content 

related and criterion related validity settings ). 
ق  دمختتفررا دت د ررد درجررل   دقطررع  دمتاررتا  ئرر ددر  ررا إدرر  تق رر و مقلرنررا دتطر  هرردف  :هررد   ددر  ررا

 .عت د د ادق  دم ل  دمتاح علدم تاى ا دخلاا
( 30 ختعررلر دق ررلس  دكفل ررا فرري مقرررر اتررو  دررنفس  دمررلو   ترراي اترر  ) دعل ررر اررمو  :أد م  ددر  ررا

 عندً  م   دخ لر    دمتمددم.
( طلدعرًل مر  طرالب ق رو اترو  درنفست ق رم   دم نرا 372) مر ا نرا  ددر  را  تكان  :ا نا  ددر  ا

 إد  مجماات  : 
  تخدم  هذم  دمجمااا كم نا دادق أا دنما طرق  ت( طلدعلً 121علرم ا  )اا  ةاد : ا دمجما 

 ت د د درجا  دقطع  دمعن ا ات  مل  تي:  الن د ر اأ لس  دتقد ر ا دمجماال   دمتضلدم.
 ( طلدعًل   تخدم  هذم  دمجمااا كم نا دتمقلرنا  دفمت ا.251 دمجمااا  د لن ا: اعلرم ا  )

 ر  ا إد   دنتلئ   آلت ا:تاات   دد :نتلئ   ددر  ا
 .ق ت د د درجل   دقطع افق  دطرق  دمختتفا ئ ختالفل  ع   طر  هنلدل -
اكررل  متا ررط م ررتا ل  أد    دم ررل دألفررر د  دررذ    جتررلزا  كررح درجررل   دقطررع متصررلع ًا جرردً    -

ف  رم علرت ا كا  تدذدل  جب أ   كا   خت لر طر قا ت د د درجا  دقطع مت قل  مع   تخد و  الخت
 .ممرافًل عاضاح

 اند  خت لر  دطر قا  جب أ  تكا  مامما عصكح ج د. -
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) تطبيق نماذج االستجابة للمفردة ف  ( بعنوان: Bunny- Pozehl  ,1990) دراسة بون  .1
القياس مرجع  المحك: دراسة آثار اختيار النموذج وأحجام العينةة وطةول االختبةار علةى الثبةات 

  ودقة التقدير(

"Application  of  items response theory to criterion – referenced 

measurement: An investigation of the effects of model choice" 

ع ر آ لر  خت لر  دنمراذج اأ جرلو  دم نرا اطراح  الختعرلر اتر  هدف   ددر  ا إد   : ددر  ا هد 
  د عل  ادقا  دتقد ر.

 دمقت ا. ختعلر  دا ا   - أد م  ددر  ا:
تو تطع ق خمس طرق النتقل   دعندت اهي  دنمراذج أ رلدي ا نرلئي ا ال ري  دعرلر مترت إضرلفا  -    

 إد   دنماذج أ لدي  دعلر متر  دممدح ا دنماذج  نلئي  دعلر متر  دممدح.
 تاات   ددر  ا إد   دنتلئ   آلت ا: :نتلئ   ددر  ا

انررم  / عنرد100  انردهل طرراح  الختعرلر /دتري  كرا ع نر   دنترلئ  أ   د عرل  قررد  رتفرع فري  د ررلال   
أ   دنمررراذج    نرررلئي ا ال ررري إدررر  / عنررردً  ت كمرررل أصرررلر   دنترررلئ  150فررري  لدرررا طررراح  الختعرررلر /

 دعررلر متر أفضررح مال مررا دتع لنررل   دممطررلم فرري  لدررا تمررلو  دم نررا علدكلمررح مررع  ال ررا أطررا ح مختتفررا 
عررح  ةفضررح فرري  لدررا  دم نررل  كع رررم  د جررو هرري  تمال مررا  دنمررلذجأ  أك ررر ت كمررل ع نرر  دالختعررلر

ع نمرررل كرررل   دنمررراذج أ رررلدي  دعرررلر متر اكرررذدل أ رررلدي  دعرررلر متر  دممررردح  ت دنمررراذج  ال ررري  دعرررلر متر
 ًل في  لدا  دم نل  اغ رم  د جو. ةفضح اعدرجا مت لا ا تقر ع

تحديةد ( بعنةوان ) تطبيقةات ل  Halpin and Sigmon, 1983دراسةة كةالبن وسةيمون ).1
 ةةدق درجةةةات القطةةة  باسةةةتخدام ثةةةوث مجموعةةةات مختلفةةة مةةةن المح مةةةين وفةةةق ثةةةوث طةةةرق 

  تح يمية (.
"  minimum  competency standard set by three divergent groups of 

raters using three judgmental procedures: implications for validity"   

 إجلعا ا   دت لؤال   دتلد ا: إد   هذم  ددر  ا   هدف أهد    ددر  ا:

 عح ا ن دد كي ا أنجا  درجل  قطع مختتفا في ق  دتلد ا إ ئر   تخد و كح م   دط ا هح  نت   - أ
  لح   تخد و  ختعلر مقن  اما د؟ 

ممرل  ر  الختعرلرت أي  فريهح تؤ ر كفل ا  دم كم    دمختتفا فري  رلح   رتخد م و طررق ما ردم  - ب
 ت و درجل  قطع مختتفا  اذدل الختعلر ما د؟هح  نت  ا   ختال  كفل ل

هرح تختتر  درجرل   دقطرع  دم رددم عطررق مختتفرا  أيهح هنلل تفلاح ع   مجمااا  دم كمر    -  
 علختال  مجماال   دم كم  ؟ 

 مل مدى ادق  دتطع قل  دنتلئ  هذم  ددر  ا؟  - ر
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مجمااررل  كررح     ررالرا نررا  ددر  ررا مرر  خم ررا اصررر م كمررًلت ازاررا  إدرر تكانرر   ا نررا  ددر  ررا:
 خم ا أاضل .  مجمااا ت تاي

تصرررتمح  دمجماارررا  ةادررر  اتررر  خم رررا مررر  طرررالب درجرررا  دررردكتار م فررري تمتررر و  دتغرررا  النكت ز رررات 
اتصررتمح  دمجمااررا  د لن ررا اترر  خم ررا مرر  ممتمرري  دتغررا  إنكت ز ررا فرري مررد رس  دمر تررا  د لنا ررا 

 النكت ز ررا ا  دخررلمس مررن و  لاررح أرعمررا مررن و  لاررتا  اترر  درجررا  دملج ررت ر فرري تمترر و  دتغررا 
خم ررا أاضررل  مرر   دكت ررا دررد  و خعرررم  اترر اترر  درجررا  دعكررلدار است اتصررتمح  دمجمااررا  د لد ررا 

اعمضر و  لاررح اتر  درجررا  درردكتار م فري  دفت ررفا ا دررعمض ، اتردر عل  فرري تمتر و  دتغررا  إنكت ز ررا
  آلخر  لاح ات  درجا دكتار م في  دترع ا.

 / طلدعًل م  طالب جلمما م  اري. 7;5ي هذم  ددر  ا مؤدفا م  /اكلن  ا نا  دطالب ف
/  ررؤ اًل .0طعررق  دعل  ررل   ختعررلر جلممررا م  رراري دتغررا  إنجت ز ررا ا صررتمح اترر  / :أد م  ددر  ررا 

مرر   الخت ررلر    دمتمررددمت ا  ررد  إدرر  تق رر و  دكفل ررا فرري إمررال   دكتمررل  ا دترررق و اتكررا    دجمررح 
 قر  . اعنل   دقا اد اعنل   دف

 تاات   ددر  ا إد   دنتلئ   آلت ا:نتلئ   ددر  ا: 
فراقررًل فرري درجررل   دقطررع  دنلتجررا عررلدطرق  دمختتفررات اكلنرر  متا ررطل  درجررل   دقطررع  دنلتجررا  -أ

 (.6.,:9( طر قا أنجا  )7:,86) ي( طر قا ن دد كل5:,6:كمل  تي: طر قا   عح )
جررل   دقطررع ال  ختترر  عرررغو أ  مجمااررا   ت د ررد در انرردمل تضررو تتررل  دطرررق  دم ررتخدما فررع-ب

  دم كم    م تا  م تا ل  مختتفا م   دكفل ا. 
انرررد امت رررل   دمقلرنرررا عررر    دمجماارررل   ةخررررى مررر   دم كمررر   فررري هرررذم  ددر  رررا فرررع  ا نرررا -ج

ت ا ررردد  أ ضرررًل أاتررر  يمدر ررري  د لنا رررا  دملمرررا  ررردد  أدنررر  درجرررل  عل رررتخد و طر قرررا ن دد ررركل
 دطر قا أنجا . درجل  اند   تخد م ل

  :دراساتما سبق من على  قيبتع خامسًا:

  ا متغ ر   م  متغ ر أ ً  ا  د ً لاد  متغ ر ممظو  ددر  ل   د لعقا  دتي الد  إد  ل  دعل  ا تن   
ا دمتم تا  ادو  تو  د ااح ات  أ ا در  ا تف ر  دمالقا ع   متغ ر    دع ر  ةرعما ت دع ر

عمض هذم  ددر  ل   تا ا دخالئص  د  كامتر ا ادرجل   دقطع دم ن اخالئصعطاح  الختعلر 
 (2013)م ح در  ا  د ك   دالختعلرت تنلاح أ ر عمض  دما مح ات   دخالئص  د  كامتر ا

ر  ا  ة مدي اد ت دخالئص  د  كامتر ا في جو  دم نا  اأ ر ادد  دعناد   دتي تنلاد  
دقا ا ت لق تقد ر علر متر    دمفردمت  فيم نا أ ر طاح  الختعلر ا جو  د (  دتي تنلاد 2008)

ق ما مملمح  عل   دمق لست ادر  ا  في(  دتي تنلاد  أ ر ادد  دمفرد   2004) ادر  ا ااض
  عل  اادق مقل  س في دتي تنلاد  ت   ر ادد عد ئح  إجلعا ا جو  دم نا  (2008) داز نا
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ادر  ا عاني  ت دعناد في نتلئ   د عل  أ ر ادد (  دتي تنلاد (2006در  ا ه تمل ا ت  دتان  
  د عل  ادقا  دتقد ر.  في دم نا اطاح  الختعلر   جو(  دتي تنلاد  أ ر 1990)

( 2013ذ ب )  الختعلر م ح در  ادرجل  قطع  فيتنلاح أ ر عمض  دما مح  آلخر اعمض ل    
 دتي تنلاد   (1990)  دتم مي ت د د درجا  دقطعت ادر  ا في دتي تنلاد  أ ر طاح  الختعلر 

 ا د لد   ددر  ا  جممفي     ت د د درجا  دقطعت  فيكح م  ناع  دم كو اطاح  الختعلر أ ر 
 دم نا  اخالئصأ ر كح م  طاح  الختعلر ممرفا  د   داااح إد  ع تع    دمتغ ر    ةرعما

 جم م ن  اتل دصخا ا  دمتمدد  ةا  ر ئزعل تخد و  ت دخالئص  د  كامتر ا ادرجل   دقطع في
MMPI-2.  
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 الثالثالفصل 
 اجلانب النظري

، نماذج من اختبارات الشخصيةو  عند مفيوم الشخصية في عمم النفس ل الحالييقف الفص   
وكذلك يد حجم العينة، دوطرق المعاينة واستراتيجيات تح ،موضوع العينات االحصائيةويتناول 

إضاءة عمى منيج ما وراء كما يتضمن الخصائص السيكومترية لالختبار والعوامل المؤثرة فييا، 
المستخدمة في الدراسة الحالية، وأخيرًا وبعض قوانينو األساسية  ،مراحموو  ،التحميل اإلحصائي

 درجة القطع ومسمياتيا وطرق تحديدىا.تعريف 

 :أوالً: قياس الشخصيت
عض النماذج من مفيوم الشخصية في عمم النفس، وب الحديث عن من البد في البداية   

، وتسميط الشخصية اختبارات ىذهالمشكالت التي تواجو بعض  وعرض ،اختبارات الشخصية
والنماذج البحثية التي أعدت  MMPI-2رائز مينيسوتا المتعدد األوجو لمشخصية  الضوء عمى

لحديث عن القرار ، وكذلك اوالمقاييس العيادية التي ُأجرَيت عمييا الدراسة الحالية حولو
موضوع  محورالوبناًء عمى ذلك سوف يتناول ىذا  التشخيصي وأىميتو في قياس الشخصية،

 الشخصية.
  مفهوم الشخصية في عمم النفس: -1
م التطبيقيةةة واإلنسةةانية التةةي تةةرتبط و ة ومكانةةة كبةةرن بةةين عةةدد مةةن العمةةأىمّيةة لدراسةةة الشخصةةية   

آٍن واحةد، والقيةاس فةي باإلنسان كفةرد وكعضةو فةي المجتمةع فةي مباشر أو غير مباشر  عمى نحوٍ 
ققةو مةن تقةدم وتطةور فةي دراسةة ىةذا الموضةع مةؤثرًا وأساسةي لمةا يحميدان الشخصية أمر جوىري 

ونظةةةرًا لمةةةا ليةةةا فةةةي عمةةةم . (4، ص1990ومتةةةاثرًا بالشخصةةةية، يسةةةتند إلييةةةا كمةةةا تسةةةتند إليةةةو  عةةةز،
                     عمةةةةةةةةةم الشخصةةةةةةةةةية  بعةةةةةةةةةض عممةةةةةةةةةاء الةةةةةةةةةنفس أن يطمةةةةةةةةةق عمييةةةةةةةةةا  الةةةةةةةةةنفس مةةةةةةةةةن مكانةةةةةةةةةة اقتةةةةةةةةةرح 

 Person - ology  ً4، ص1994 عبد الخالق، صصًا قائمًا بذاتو. إلى إمكان قياميا تخ إشارة) 
أبعادىا األساسية ونموىا وتطورىا ومحةدداتيا و  لنفس الشخصية من ناحية مكوناتيايدرس عمم ا   

كثيةرًا مةا تكةون  ،الوراثية والبيئية وطرق قياسيا واضطراباتيا، كل ذلك عمى أساس نظريات متعةددة
ن كةةةان اليةةةدف بينيةةةا مشةةةترك نسةةةاني فةةةي مختمةةةف المواقةةةف وىةةةو التنبةةةؤ بالسةةةموك اإل ،اً متباينةةةة، واك

 .(29، ص 2000  األنصاري،  واألوقات
كانةةة ىامةةة فةةي الدراسةةات النفسةةية، معشةةر  منةةذ نيايةةات القةةرن التاسةةعحيةةث احتمةةت الشخصةةية    
يصةةةدق ىةةةذا القةةةول فةةةي حةةةال دراسةةةة الشخصةةةية السةةةوية كمةةةا يصةةةدق فةةةي حةةةال دراسةةةة الشخصةةةية و 
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من بينيا النظر إلى السموك عمى أنو  عديدةعوامل تاكيد ىذه المكانة  عمى المضطربة، وقد ساعد
وفييةةةا مةةةا تنطةةةوي عميةةةو مةةةن عناصةةةر  ،مة لشخصةةةية تعمةةةل مةةةن حيةةةث ىةةةي وحةةةدة متكاممةةةةمحّصةةة

ومركبةةةات ودوافةةةع وقةةةدرات، إال أن ىةةةذا االىتمةةةام العظةةةيم بالشخصةةةية ال يسةةةمم مةةةن االخةةةتالف فةةةي 
  .(302 ، ص2001 ممحم،  حوليالمختمفة ا والدراسات األبحاثالمنحى الذي تاخذه 

 ويستند قياس الشخصية إلى عدة افتراضات أىميا:   
  أن األفةةراد يختمفةةون فيمةةا بيةةنيم، وأن دراسةةة الشخصةةية تتطمةةب إمكانيةةة تقةةدير وقيةةاس ىةةذه

 الفروق.
 .أن معظم السمات السموكية ثابتة لمقياس وتتدرج في استمرارية تخضع لو 
 ن الثبات ولكنو ليس ثباتا مطمقًا.الشخصية تتميز بشيء م 
وىم فةي ىةذا  ،وليس غريبًا أن يرن البعض أن القياس النفسي ىو قياس الشخصية بكل جوانبيا   

 ،أي المعرفيةةة يسةةتندون إلةةى فيميةةم أو نظةةريتيم لمشخصةةية باعتبارىةةا تتضةةمن كةةل الجوانةةب العقميةةة
 واالجتماعية أيضًا. التي تتضمن الجوانب المزاجية العقميةغير كذلك الجوانب و 
أو قائمةة أو سةجل فةي قيةاس  أو اسةتفتاء أو اسةتخبار وىناك ميل واضح الستخدام لفظة مقياس   

صةةحيحة وأخةةرن  اتتةةوحي التسةةمية األخيةةرة بوجةةود إجابةة، حيةةث الشخصةةية بةةداًل مةةن لفظةةة اختبةةار
رات، بينما يطمب من كما يحدث في االختبارات المعرفية أو العقمية كاختبارات الذكاء والقد ،خاطئة

مكوناتيةا أن يجيةب عةن األسةئمة أو العبةارات أو القضةايا أو أحةد بر في قياس الشخصةية  أو ختَ المُ 
، وعميةو اتةووبما يفضمو وبمةا يكرىةو وأسةاليب سةموكو واتجاى ،المواقف الموجودة أمامو بما يشعر بو

                   لتيةةةةةةةةةةةال كةةةةةةةةةةةل إجابةةةةةةةةةةةة ليةةةةةةةةةةا قيمتيةةةةةةةةةةةا ودالال توجةةةةةةةةةةد إجابةةةةةةةةةةةات صةةةةةةةةةةحيحة وأخةةةةةةةةةةةرن خاطئةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةة
 .(348 – 347 ص ، ص2007 مجيد، 

وكممةةةة شخصةةةية ىةةةي إحةةةدن الكممةةةات الشةةةائعة والدارجةةةة عمةةةى ألسةةةنة النةةةاس فةةةي بمةةةدان العةةةالم    
ه عن غيةره مةن المختمفة  وتشير ىذه الكممة بالمعنى الشائع إلى ماىية الشخص اإلنساني وما يميز 

أن الشخصية تنطوي عمى جميةع خصةائص  Guilfordد وفي حين يرن جيمفور ، الكائنات البشرية
الفرد المستقرة نسةبيًا، وتتضةمن المظيةر الجسةماني، والةذكاء، واالسةتعدادات، والميةول، واالتجاىةات 

يةةةرن غيةةره أن مفيةةةوم الشخصةةية يقتصةةةر عمةةى السةةةمات السةةموكية غيةةةر  والقةةيم واألمةةةراض النفسةةية،
نفعاليةةة والنسةةق الفةةردي، وبخاصةةة المكونةةات اال المعرفيةةة التةةي تكشةةف عةةن مفيةةوم الةةذات، والخمةةق،

وبذلك ُيستبعد الذكاء واالستعدادات والمظير الجسماني، غير أن التوجيات ، والدافعية لسموك الفرد
لتوصةةةل إلةةةى نظريةةةة مةةةن أجةةةل ا الحديثةةةة اقترحةةةت ضةةةرورة أخةةةذ الجوانةةةب المعرفيةةةة بعةةةين االعتبةةةار

 .(581 ، ص2002 عالم،  متكاممة لمشخصية
المستعمل في المغةات  Personality أن مصطمح الشخصية إلىAllport ا ويشير ألبورت ىذ   

، وتعني ىذه الكممة القناع أو Personalitasاألوربية الحديثة يعود في أصمو إلى الكممة الالتينية 
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الغطةةاء الةةذي يتسةةّتر وراءه الشةةخص لمظيةةور بمظيةةر معةةين، فكةةان الشخصةةية بيةةذا المعنةةى ىةةي مةةا 
            لفةةةةةةةةةرد لسخةةةةةةةةةرين ولةةةةةةةةةيس مةةةةةةةةةا يعبةةةةةةةةةر عةةةةةةةةةن حقيقتةةةةةةةةةو أو جةةةةةةةةةوىره أو عالمةةةةةةةةةو الةةةةةةةةةةداخميظيةةةةةةةةةره ايُ 

تعريفةةات ىةةذا المعنةةى إلةةى حةةد بعيةةد مةةع بعةةض ، ويتفةةق (17 -16ص ص  ،1999 األنصةةاري، 
ال تعيةةر وزنةةًا كبيةةرًا و  ،لشخصةةية التةةي تمةةّح عمةةى المظيةةر الخةةارجي لمشةةخص وتةةاثيره فةةي ا خةةرينا

ة لمشخصية، إال أن التعريفات الحديثة لمشخصية ال تقف عنةد ىةذا والخفيّ لمنواحي األخرن الداخمية 
بعةةةد أن أصةةةبح موضةةةوع الشخصةةةية أحةةةد أىةةةم  ،بةةةل تةةةذىب أبعةةةد مةةةن ذلةةةك بكثيةةةر فحسةةةبالمعنةةةى 

ثةةارة الجةةدل فةةي العمةةوم اإلنسةةانية بمجاالتيةةا المتنوعةةة والسةةيما فةةي  ،الموضةةوعات وأكثرىةةا حساسةةية واك
لمشخصةةية تناولتيةةةا مةةن زوايةةةا  اً تعريفةةةورت مةةةا يزيةةد عمةةةى خمسةةين العمةةوم النفسةةةية، وقةةد أحصةةةى ألبةة

وغيرىةا، ممةا يشةير إلةى تعقةد موضةوع الشخصةية  وأنثروبولوجيةمختمفة: نفسية واجتماعية وقانونية 
طائفة واسةعة  انطمقت حيث، ت لو وغناىا من جية أخرنمن جية، وتشعب االتجاىات التي تصدّ 

اسةم التعريفةات السةموكية  ي التعريفات التةي يطمةق عمييةا عةادةً وى ،من التعريفات النفسية لمشخصية
اسةةةتجابة، ويسةةةتعير  –مةةةن الصةةيغة السةةةموكية الشةةةييرة: مثيةةةروتنطمةةةق أو شةةبو السةةةموكية لمشخصةةةية 

بعضيا العنصر األول من ىذه الصيغة ليمصقو بالشخصية، وينظر إلى الشخصية بوصفيا مثيرًا، 
مةةن ىةةذه الصةةيغة ويمصةةقو بالشخصةةية لتصةةبح الشخصةةية ويسةةتعير بعضةةيا ا خةةر العنصةةر الثةةاني 

مةةن وجيةةة نظةةره اسةةتجابة وليسةةت مثيةةرًا، والفئتةةان متفقتةةان عمةةى الةةرغم مةةن التعةةارض القةةائم بينيمةةا، 
 عمى أن الشخصية ىي ما يظير لمخارج وال شيء سواه.

ي التةةةي ألحةةةت عمةةةى مةةةا يظيةةةر فةةة ،وبخةةةالف التعريفةةةات السةةةموكية أو شةةةبو السةةةموكية لمشخصةةةية   
الخارج عمى حساب مةا يجةري فةي الةداخل، انطمقةت طائفةة أخةرن واسةعة مةن التعريفةات والنظريةات 

وأعطت الوزن األكبر  ،من ضرورة إعطاء األولوية لمعالم الداخمي لإلنسان أو ما يجري في الداخل
رجي، تظيةر فةي سةموكو الخةا وقيمو التي قةد ال ،ودوافعو الخاصة ،ومشاعره الذاتية ،إلدراكات الفرد

وتةةةرفض ىةةةذه الطائفةةةة مةةةن التعريفةةةات  ،كمةةةا قةةةد يكةةةون مةةةن الصةةةعب إخضةةةاعيا لممالحظةةةة والقيةةةاس
 –مثيةةرتقميديةةة الشةةييرة : أو الميكةةانيكي لمسةةموك الةةذي تطرحةةو الصةةيغة السةةموكية ال التفسةةير ا لةةي

 .(22 -21 ص ، ص2006  ميخائيل،  استجابة
دد مةةن الخصةةائص العامةةة لتعريةةف مقبةةول وعمومةةًا فةةلن عممةةاء الةةنفس يمكةةن أن يتفقةةوا عمةةى عةة   
متسةةع لمشخصةةية، عمةةى الةةرغم مةةن أن اسةةتنادىم إلةةى تعريفةةات توّجةةو دراسةةاتيم يمكةةن أن تعةةّدل أو و 

حةةةول عامةةةًا يقةةةدم إطةةةارًا  ا تةةةيتتغاضةةةى عةةةن إحةةةدن ىةةةذه الخصةةةائص أو بعضةةةيا، ولعةةةل التعريةةةف 
تقرة نسةةبيًا فةةي تنظةةيم مفيةةوم الشخصةةية. فالشخصةةية تشةةير إلةةى تكامةةل جميةةع خصةةائص الفةةرد المسةة

دائمةةة التغييةةر، ويمكةةن تعديمةةو فةةي ضةةوء ىةةذه المحةةاوالت. الفريةةد يحةةدد محاوالتةةو لمتكيةةف مةةع بيئتةةو 
 :تيةتضمن ىذا التعريف العناصر ا وي
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  لتي تشتمل عمييا الشخصية.اتعدد السمات واإلمكانات والقدرات 
 .انتظام ىذه السمات واإلمكانات والقدرات في نسق متكامل 
 د الشخصية، حيث تمّيز بين الفرد وغيره من األفراد.ر  تف 
 وبغيره من األفراد. ،تاثير الشخصية في العالقات التفاعمية بين الفرد وبيئتو 
 تقرة نسةةةةةةبيًا عبةةةةةةر مةةةةةةدة زمنيةةةةةةة طويمةةةةةةةاعتبةةةةةةار الشخصةةةةةةية مةةةةةةن خصةةةةةةائص الفةةةةةةرد المسةةةةةة         

 (.582، ص2002 عالم، 
 من استخبارات الشخصية: نماذج -2
ميزيةة نشرت بالمغةة اإلنج، كبير من استخبارات الشخصية بعددٍ  خزانة االختبارات النفسيةتزدحم    

. مةةن عيةةوب ونةةواقص كثيةةرة يايعةةاني بعضةةالعقةةد التاسةةع مةةن القةةرن الماضةةي،  حتةةى أواخةةر القةةرن
إلى قائمة مةن االسةتخبارات تتضةمن أىةم عشةرة  Gunther and Gunther ويشير جنثر وجنثر 
ت حوليةا أو بواسةطتيا، وىةذه االسةتخبارات جرَيةعتمادًا عمى عدد البحوث التةي أُ استخبارات ُرتبت ا
 تنازليًا مع ذكر أسماء مؤلفييا(:ىي التالية  مرتبة 

 (.ماكنميىاثاواي،    MMPIاستخبار مينيسوتا المتعدد األوجو لمشخصية -1
 إدواردز (.  EPPSقائمة إدواردز لمتفضيل الشخصي  -2
 كاتل وزمالؤه(. 16PFستة عشر استخبار عوامل الشخصية ال -3
  جف(.  CPIأو استخبار كاليفورنيا لمشخصيةاستخبار كاليفورنيا النفسي  -4
 ألبورت، فرنون، لندزي(.  Study of valuesدراسة القيم  -5
 آيزنك، آيزنك (.  EPI استخبار آيزنك لمشخصية  -6
 شوستروم(. Personal Orientation قائمة التوجيو الشخصي  -7
  فيتس(. Self-Conceptفيوم الذات مقياس تنسي لم -8
  جف، ىيمبرون(. Adjective check listقائمة رصد الصفات  -9
 .(63 ، ص2006 ميخائيل،    ىيست، يونج( OPIقائمة الشخصية الشاممة  -10
 التي تواجه اختبارات الشخصية وقياسها: المشكالت -3
يةةةةة فةةةةي أن قيةةةةاس يختمةةةةف قيةةةةاس الشخصةةةةية عةةةةن قيةةةةاس الةةةةذكاء أو غيةةةةره مةةةةن الجوانةةةةب المعرف   

 المشةكالت حيث ُتعاني اختبارات الشخصةية الجوانب غير المعرفية يكون أكثر تعقيدًا،و الشخصية 
وجةةةود  إلييةةةا ضةةةافعامةةةة، غيةةةر أنةةةو يُ  التةةةي تعةةةاني منيةةةا االختبةةةارات السةةةيكولوجية بصةةةورةٍ  نفسةةةيا

جابةة، فةي اإل Packingولعل من أىةم ىةذه المشةكالت ىةي مسةالة التزييةف  ،مشكالت خاصة بيا
الذي يحدث في السموك المراد قياسو باختبارات الشخصية، وىةذا يةؤدي غيير إلى مشكمة التّ  إضافةً 

ىةذه عف ثبات اختبارات الشخصية، وقد يعةود سةبب ذلةك إلةى أن االسةتجابة عمةى بالنتيجة إلى ضُ 
 تتاثر بالظروف الواقعة بدرجة أعمى من تاثر المجال العقمي بيا.  االختبارات
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لديةةو السةةمات أو الخصةةائص  ّبةةق عميةةو اختبةةار الشخصةةية قةةد ال تكةةون واضةةحةرد الةةذي ُيطَ فةةالف   
ابات تكون عرضة لتحّيزات مختمفة، التي يجري قياسيا، أو كيفية تفسير الدرجات، كما أن االستج

ممةا قةد يةؤدي  ،بةرختَ الموقف االختباري في سموك الفرد في المُ وكذلك ربما تؤثر عممية القياس أو 
 صدق االختبار موضع شك. جعلوبالتالي  ،إلى تغيير استجابتو في االختبار

فةةي حةةين أن تحي ةةز اسةةتجابات الفةةرد، أو اتجاىةةو العقمةةي ُتعةةد مةةن المشةةكالت التةةي ال توجةةد، أو    
، والمقصةةةود باالتجةةةاه العقمةةةي فةةةي محةةةدودة فةةةي قيةةةاس الجوانةةةب المعرفيةةةةعمةةةى األقةةةل توجةةةد بدرجةةةة 

بغةةض النظةةر عةةن محتةةون المفةةردة أو  ،ميةةل أو نزعةةة الفةةرد لالسةةتجابة فةةي اتجةةاه معةةين :بةاالسةتجا
مةا إذا كةان الفةرد الةذي ُيطبلةق عميةو يجةب قيةاس قياس االنبسةاط مةثاًل  فعندما يتمالفقرة االختبارية، 

المقيةةاس يسةةمك بطريقةةة تعبةةر عةةن االنبسةةاط، ولةةيس مجةةّرد الموافقةةة أو عةةدم الموافقةةة عمةةى عبةةارات 
 .(217ص، 2006 عالم،  االنبساط سموكحول  يتضمنيا ىذا المقياس

مشةةكمة الوصةةول إلةةى  ىةةيومةةن المشةةكالت األخةةرن التةةي تواجةةو اختبةةارات قيةةاس الشخصةةية      
شخصية، حيث أن ىنةاك تعريفةات تقريبةًا متفةق عمييةا فةي بعةض المجةاالت، عام وشامل لمتعريف 
 ألن تعريف الشخصيةعام وثابت لمشخصية، عريف توكما يبدو من الصعب الوصول إلى  إال أنو
والتةةي لكةةل منيةةا مفيةةوم معةةين لمشخصةةية، وىةةذا بطبيعةةة  ،بط بالنظريةةات المتعةةددة التةةي تفسةةرىايةةرت

 الحال ينعكس عمى كيفية قياس الشخصية وما يراد قياسو.
تي وفي بعض األحيان قد تظير بعض األغراض األخرن التي ليست من األغراض المحّددة ال   

مةرة البنةائي ُبني من أجميا االختبةار وفةق نظريةة معّينةة، ممةا يتطمةب فةي ىةذه الحةال إيجةاد صةدقو 
وىنةةاك مشةةكمة أخةةرن تكةةاد أن تكةةون مةةن أصةةعب مشةةكالت قيةةاس الشخصةةية، وىةةي تتعمةةق  أخةةرن.

 عتبةرتُ عينةات مةن السةموك التةي  يةتم أخةذبعينات السموك الُمقاس، حيث عادًة في قياس الشخصية 
وبالتةةالي سةةيكون  ،كةةذلكقةةد ال تكةةون  فةةي الواقةةع لكنيةةا، لمسةةموك المقةةيس لممجتمةةع األصةةميممثمةةة 
 خاطئًا وال يعبر حقيقًة عن السموك المراد قياسو. القياس في ىذه الحالةأو  الحكم
وعدم إعداد اختبةارات أو مقةاييس  ال تعني االبتعاد عن قياس الشخصيةبيد أن ىذه المشكالت    

ياخةذ ىةذه المشةكالت فةرض عمةى الباحةث أن يكةون دقيقةًا عنةد إعةداد االختبةار، وأن ليا، إال أنيةا ت
 بعين االعتبار كي يضع الحمول لتجاوزىا أو التقميل من آثارىا، ومن ىذه الحمول والمعالجات:

  أن يبتعةةد الباحةةث عةةن الذاتيةةة فةةي إعةةداد االختبةةار، وعنةةد تفسةةير النتةةائج، وينطمةةق الباحةةث
 في المجتمع التي يبني عمييا االختبار.من طبيعة المفاىيم 

  لمغش أو التاثير المباشر لنوع معين من اإلجابة. مجالأن ال يكون في االختبار 
 .أن يكون مجتمع الدراسة وتفاصيمو واضحة أمام الباحث وىذا يرتبط بالتطور النظري لو 
  ُفضل أخذ عينات متنوعة.مثل، ويُ أن يتم اختيار العينة بشكل دقيق وم 
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 عةن األسةئمة المباشةرة فةي القيةاس تيار المقاييس التي تقترب مةن الحيةاة الواقعيةة وتبتعةداخ 
 .(367، ص2007 مجيد، 

  :MMPI-2 النسخة الثانية –رائز مينيسوتا المتعدد األوجه لمشخصية  -4
والذي  Minnesota Multiphasic Personality رائز مينيسوتا المتعدد األوجو لمشخصيةعد يُ 
ىةذا الرائةز  عةدّ مةن أكثةر االختبةارات النفسةية اسةتخدامًا فةي العةالم، أَ MMPI-2 ارًا بعرف اختصةيُ 

، Charnley Mckinleyوشةةةارنمي مةةاكنمي  Starke Hathawayكةةل مةةن سةةةتارك ىاثةةاواي 
/ بنةةةدًا أو 16وأضةةيف ليةةا فيمةةا بعةةد / ،بنةةداً / 550/متضةةمنًا 1943وظيةةر بصةةورتو األولةةى عةةام 
عبةارات ال/ بنةدًا أخةذت شةكل 567بحيث تضمن بصةورتو الثانيةة / ،ةعبارة مكررة في كراسة األسئم

األسةاس لغةرض التشةخيص التفريقةي، فةي ُأِعّد ىذا الرائز   ،اإلجابة عنيا بصح أو خطا ،تقريريةال
ومظاىر سوء التوافق الشخصي واالجتماعي لدن غير  ،والكشف عن بعض االضطرابات النفسية
ى تحول فيما بعةد إلة ،تراكم البحوث والخبرات العيادية حولواألسوياء بصورة خاصة، لكن وبفضل 

 (.77، ص2006 ميخائيل،  رائز لمسمات األساسية لمشخصية
 سًا ىي:يا/ مق81يتضمن ىذا الرائز /

 (3 )مقاييس لمصدق  Validity Scales. 

 (3 )مؤشرات الصدق اإلضافية Additional Validiyt Indicators 

 (01 )مقاييس عيادية Clinical Scales. 

 (30 ) ًلممقاييس العيادية مقياسًا فرعيا Clinical Subscales. 

 (05 )مقاييس المحتون Content Scales. 

  (13 )مقاييس تكميمية Supplementary Scales ( :4 )تقميديةTraditional  (9و )

 Additional إضافية

 (6 ))لمبنود الحرجة  مقاييس  مجموعات Critical Item Sets.                       

 .(5 -4 عز، قيد النشر، ص ص 
، الرائةةزالنمةةاذج البحثيةةة فةةي أسةةاس الدراسةةات التةةي دارت حةةول ىةةذا إلةةى  وىنةةا البةةد مةةن اإلشةةارة   

التةةي  جوانةةباللكةةل جانةةب مةةن  نفسةةيا الرائةةزبنةةود  مةةت ببنةةاء نمةةاذج مقةةاييس عياديةةة مةةنوالتةةي قا
أثةر االخةتالف فةي طةول ىةذه المقةاييس عمةى راسةة بد، ولكن بعدد بنود مختمف، مما سمح يقيسيا
النمةوذج  البحثية العميا والدنيا، أىم ىذه النماذج  من الخصائص السيكومترية ودرجات القطع كلٍ 

والةةذي اعتمدتةةو الدراسةةة  ،Harris and Lingoesالةةذي وضةةعو كةةٍل مةةن ىةةاريس ولنجةةوس 
ىةةةذا لعياديةةةة فةةةي المقةةةاييس اين ق فةةةي عةةةدد البنةةةود بةةةحيةةةث قامةةةت الباحثةةةة بحسةةةاب الفةةةر  الحاليةةةة،
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واكتفةةت ، الةةذي أعةةّده ىاثةةاواي ومةةاكنميلمرائةةز  األصةةمي النمةةوذجفةةي العياديةةة والمقةةاييس  النمةةوذج 
أظيةةةةرت فروقةةةات أكبةةةةر فةةةةي عةةةدد البنةةةةود بةةةةين ىةةةةذين الدراسةةةةة عمةةةةى تمةةةك المقةةةةاييس التةةةةي  بةةةلجراء

ةةةن مةةةن دراسةةةة أثةةةر الفةةةرق فةةةي عةةةدد البنةةةود عمةةةى ألنيةةةا ، النمةةةوذجين الخصةةةائص السةةةيكومترية ُتمكِّ
 :الحالية التي ٌأجريت عمييا الدراسةليذه المقاييس  وصف، وفيما يمي القطع ودرجات

 Depression (D:)مقياس االكتئاب  -
مشاعر  ويعتبر مؤشرًا الستياء الفرد وعدم الرضا عن الحياة. ويتضمن يرتبط بالتفكير االنتحاري،

مل، وانخفاض الدافعية، والحساسية الزائدة والمشكالت تتعمق بالتثبيط وعدم االىتمام، وفقدان األ
 (.6 المرجع السابق، ص وأمراضًا أو شكاون تتضمن التاخر النفسحركي ،البدنية

بنةدًا، وعةدد  57 مةاكنميه كةل مةن ىاثةاواي و األصمي الذي أعةدّ  النموذجعدد بنود ىذا المقياس في 
بنةدًا، وبيةذا يكةون الفةرق فةي عةدد  49نجةوسبنوده في النمةوذج البحثةي المقتةرح مةن قبةل ىةاريس ول

 .األساسي من عدد بنود المقياس %14.03أي ما يعادل  ،البنود بين ىذين النموذجين ثمانية بنود
  :Paranoia (Pa) (البارانويا )الّزورمقياس  -

وضع لتحديد المرضى الذين يظيرون أعراضًا زورية تتعمق بمرجعية األفكار، والشك، والشعور 
 (.6 المرجع السابق، صياد باالضط

بنةدًا، وعةدد  40 مةاكنميه كةل مةن ىاثةاواي و األصمي الذي أعةدّ النموذج عدد بنود ىذا المقياس في 
بنةدًا، وبيةذا يكةون الفةرق فةي عةدد  34بنوده في النمةوذج البحثةي المقتةرح مةن قبةل ىةاريس ولنجةوس

 .األساسي بنود المقياس من عدد % 15أي ما يعادل  ،البنود بين ىذين النموذجين ستة بنود
 Schizophrenia (Sc:) الفصاممقياس  -

وضع لتحديد المرضى الذين يعانون من أعراض الفصام من حيث محتون عمميات التفكير 
الغريبة، واإلدراكات الخاصة، واالغتراب االجتماعي، واضطرابات المزاج والسموك، وصعوبات 

 (.6 المرجع السابق، ص في التركيز
بنةةدًا،  78 مةةاكنميه كةةل مةةن ىاثةةاواي و األصةةمي الةةذي أعةةدّ النمةةوذج د ىةةذا المقيةةاس فةةي عةةدد بنةةو    

بنةدًا، وبيةذا يكةون الفةرق فةي  68وعدد بنوده في النموذج البحثي المقترح من قبةل ىةاريس ولنجةوس
 مةةن عةةدد بنةةود المقيةةاس %12.82أي مةةا يعةةادل  ،عةةدد البنةةود بةةين ىةةذين النمةةوذجين عشةةرة بنةةود

  .األساسي
 Hypomania (Ma:) الهوس الخفيف مقياس -

التكمف، واليياج، وطيران وضع لتحديد المرضى الذين يظيرون أعراضًا لالستثارة اليوسية ك
 (.6 المرجع السابق، ص والنشاط الزائد سموكيًا ومعرفياً ، والمزاج المرتفع، األفكار
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بنةةدًا،  46 مةةاكنميي و ه كةةل مةةن ىاثةةاوااألصةةمي الةةذي أعةةدّ النمةةوذج عةةدد بنةةود ىةةذا المقيةةاس فةةي    
بنةدًا، وبيةذا يكةون الفةرق فةي  34وعدد بنوده في النموذج البحثي المقترح من قبةل ىةاريس ولنجةوس

مةن عةدد  %26.08أي مةا يعةادل  ،ً عشةر بنةدا المقياس بين ىةذين النمةوذجين اثنةي عدد البنود ليذا
 .األساسي بنود المقياس

كمةا ، بةين ىةذين النمةوذجيند المقةاييس العياديةة بنو الفرق في عدد / يوضح 13والجدول ذو الرقم /
 .يوضح النسب المئوية لمفرق في عدد البنود

 أهميته في ضوء مقاييس الشخصية:و القرار التشخيصي  -5
التقةةويم التربةةوي والنفسةةي، كمةةا و ك اإلنسةةاني عمةةى أسةةاليب القيةةاس تعتمةةد الدراسةةة العمميةةة لمسةةمو    

التصةةنيف والفحةةص والتشةةخيص و فراد مثةةل قةةرارات االنتقةةاء ينبغةةي أن تسةةتند القةةرارات المتعمقةةة بةةاأل
الذاتيةة  ويشةوبيا الحةدس أ اليجةب أ والتي ،التوجيو واإلرشاد إلى ىذه األساليبو والتسكين والترفيع 

 أو التحيز.
وكةةةذلك نتةةةائج ىةةةذه العمميةةةة، أمةةةا ، مفيةةةوم القيةةةاس عمميةةةة جمةةةع المعمومةةةات وتنظيميةةةا ويتضةةةمن   

ى الضةةةةطراب أو مةةةةرض باسةةةةتخدام أحةةةةد أنظمةةةةة سةةةةمّ ع تعريةةةةف أو مُ التشةةةةخيص فيةةةةو وضةةةةمفيةةةةوم 
كمينيكةةي فةةي تجميةةع التةةي يسةةتخدميا اإلالعمميةةة  والقيةةاس اإلكمينيكةةي ىةةو تفةةق عمييةةا، التصةةنيف المُ 

ًا لمعةةةالج والتنبةةؤ بمةةة ل محةةددًا األسةةةباب ومخططةة ،واسةةتنتاج المعمومةةات التةةةي يحتاجيةةا لمتشةةةخيص
تقيةيم و مةات يسةتخدم البةاحثون نظةم تصةنيف معينةة لتنظةيم االضطراب، وبمجرد تجميع ىةذه المعمو 

عد والتي تقوم عمى مجموعة من المحكات أو الخصائص المطابقة ألعراض المرض. ويُ  ،معرفتيم
قيةةاس الشخصةةية أمةةرًا ميمةةًا لمغايةةة والسةةيما فةةي مجةةال التشةةخيص والفحةةص اإلكمينيكةةي، حيةةث إن 

                                فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتقبلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةموك الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةرد فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الماضةةةةةةةةةةةةةةةةةةي والحاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر يتنبةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةموكو 
 .(128 -127، ص ص 2000 عبد الرحمن، 

 ،كبيةةةر بعمميتةةي التنبةةةؤ والتشةةةخيص بشةةكلٍ التطبيقةةات النفسةةةية لممقةةاييس أو الروائةةةز  كمةةا تةةةرتبط   
ومةةا سةةيؤول إليةةو حةةال الفةةرد  ،ودورىمةةا فةةي تحديةةد االضةةطراب الةةذي يمكةةن أن يكةةون لةةدن فةةرد مةةا

 .             واء فةةةةةةةةةي ميةةةةةةةةةدان االضةةةةةةةةةطرابات النفسةةةةةةةةية أو فةةةةةةةةةي ميةةةةةةةةةدان الشخصةةةةةةةةةية السةةةةةةةةةويةسةةةةةةةةة ،مسةةةةةةةةتقبالً 
 .(5، ص1990 عز، 
ا خةةر عممةةي و  ،بحثةةينظةةري أحةةدىما رئيسةةين سةةتخدم مقةةاييس الشخصةةية فةةي غرضةةين حيةةث تُ    

عةن  ،تطبيقي، فالغرض النظري البحثي يمّكةن مةن تحديةد متغيةرات الشخصةية وتكويناتيةا الفرضةية
 ومحاولةةة الةةةربط بينيةةا وبةةةين أنمةةاط السةةةموك المالحةةظ، أمةةةا الغةةةرض ،س ىةةذه المتغيةةةراتطريةةق قيةةةا

العممي التطبيقي فيمّكن من اتخاذ القرارات والتنبؤ بسموك األفراد في مواقف عمميةة متنوعةة، حيةث 
ستشفيات والعيةادات النفسةية، ستخدم مقاييس الشخصية في أغراض التشخيص اإلكمينيكي في المتُ 
سةتخدم مقةاييس االضطراب في الشخصية الذي يعانيو المةريض، كمةا تُ وطبيعة  ديد مدنذلك لتحو 
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لشخصةية باسةاليب سةيكولوجية، حيةث الشخصية في مجال اإلرشاد والعةالج النفسةي الضةطرابات ا
بغةرض مسةاعدة المةريض  ،كمييما يعتمد عمى التفاعل المفظي بين المريض والمخةتص النفسةي إنّ 

سةةتخدم مقةةاييس الشخصةةية قبةةل وأثنةةاء وبعةةد ، لةةذلك تُ فالتكييةةيتيسةةر لةةو تغييةةر سةةموكو لكةةي  عمةةى
باإلضةةةةةافة إلةةةةةى  (.668، ص2002حيةةةةةث تصةةةةةاحب التشةةةةةخيص اإلكمينيكةةةةةي  عةةةةةالم،  العةةةةةالج،

والسيما في المجاالت الصةناعية والعسةكرية، فةي ترقيةة األفةراد  ،استخداميا في مجال انتقاء األفراد
 أو قبوليم في برامج تدريبية معينة.

بةين طةةريقتين لمنظةر إلةى الغربمةة عنةدما تطبةةق 1961 عةام  Kleinmuntzويميةز كالينمةونتز    
حةاالت  إلةى تعةّرفالروائز النفسية ىما: طريقةة التشةخيص وطريقةة التنبةؤ. الطريقةة األولةى تيةدف 

المرض أو الشذوذ مةن خةالل الصةفات الحاسةمة التةي تةدل عمةى االضةطراب االنفعةالي فةي موقةف 
ف، أما الطريقة الثانية فتيدف لمتنبؤ بظيور بعض ىذه الصةفات فةي المسةتقبل عنةد مةن من المواق

التنبةةؤ مفيةةومين و التشةةخيص  Anastasi آنسةةتازي  قةةت الحةةالي، وتعةةدّ و نطبةةق عميةةو الرائةةز فةةي ال
 .(31، ص1990ائز النفسية  عنبر، و متقاربين في معناىما في ميدان الر 

ع و ة مةن شةييةا لةم تمنةع البتّةلتةي تحةيط بروائةز الشخصةية فلنّ ب المتعةددة او عمى الةرغم مةن العيةو    
قباليم حتى في أقل حةدود االسةتخدام ،تخداميا بين الباحثيناس باعتبارىةا أداًة لجمةع المعمومةات  ،واك

مةةن األفةةراد تسةةاعد بدرجةةة مةةا فةةي عمميةةة الوصةةف والتشةةخيص النفسةةي، وىنةةاك فةةي الوقةةت الحةةالي 
بلصةدار الروائةز ونشةرىا، إال  فةي الكتةب والمجةالت الخاصةةعدد كبير من روائز الشخصية تذكر 

عددًا قمياًل منيا فقط ىو الةذي يمكةن اسةتخدامو بامةان، واختيةار أي رائةز مةن روائةز الشخصةية  أنل 
يسةةتند إلةةى عةةدة أمةةور فةةي مقةةدمتيا اثنةةان: أوليمةةا شةةعبية اسةةتخدام الرائةةز وقبولةةو لةةدن العةةاممين فةةي 

سةةةتخدم يمةةةا نظريةةةة الشخصةةةية والمبةةةادئ التةةةي يسةةةتند إلييةةةا الرائةةةز المُ ميةةةدان الخدمةةةة النفسةةةية، وثاني
 (.5-4، ص ص 1990 عز، 
الحةةةظ ممةةةا سةةةبق أىميةةةة ومكانةةةة الشخصةةةية فةةةي عمةةةم الةةةنفس والقيةةةاس النفسةةةي، وكةةةذلك أىميةةةة يُ    

ألنةةو يسةةاعدنا فةةي اتخةةاذ قةةرارات يمكةةن وصةةفيا  ،القيةةاس اإلكمينيكةةي ودروره فةةي مقةةاييس الشخصةةية
 أداةً  MMPI-2الشخصةةةية  رائةةةزوالموضةةةوعية. بنةةةاء عمةةةى ذلةةةك تةةةم اسةةةتخدام واعتمةةةاد  بالموثوقيةةةة

عشةةةرة رئيسةةةية فةةةي البحةةةث الحةةةالي باعتبةةةاره أداة تشخيصةةةية ىامةةةة لالضةةةطرابات النفسةةةية، يغطةةةي 
 في أغراض البحث العممي والغربمة.من الثقة  يمكن الركون إلييا بكثيرٍ  ،أساسية عياديةمقاييس 
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ًاإلحصائيةًالعينات:ًثانياً 
وطرق اختيارىا، ومعايير يا يتضمن ىذا المحور العينات اإلحصائية من حيث شروط

مميزات البحث أخيرًا و  ،مصادر الخطأ في العيناتراتيجيات تحديد حجميا، كما يتضمن واست
  بالمعاينة وأىميتو.

 :sample and  Statistical Populationالمجتمع اإلحصائي والعينة  -1
و مجموعررة مررن ادفررراد أو ادشررياو أو الحرروادث الترري يتناوليررا 7 بأن ررالمجتمررا اإلحصررائيف عررر  ي     

 .مة التي يجري اختيار العينة منياالبحث، أي أنو المجموعة الشام
     مررررن مترررررداتمررررا يشررررممو وتحديررررد  ،المجتمررررا البررررد مررررن تعريررررفعنررررد إجررررراو أي بحررررث ولررررذلك    

مررن حيررث الجررنس، والعمررر،  ووتعريتررو مررن تحديررد خصائصرر هبررد عنررد تحديرردوال ،)أفررراد، أشررياو ... 
 والمنطقة الجغرافية، والوضا االقتصادي االجتماعي. 

 7بصتتين رئيستيناإلحصائي يتصف المجتما عمومًا و    
 إمكانية التحكم باإلطار الزماني والمكاني. االمرونة7 ويقصد بي -1
               حيررررررررث الخاصررررررررية.انسررررررررين مررررررررن ويقصررررررررد بررررررررو أن جميررررررررا ادفررررررررراد متج التجررررررررانس7 -2

  43 -42 ص ، ص2111) درويش ورحمة، 

تتضمن خصرائص المجتمرا  ،جزو أو شريحة من المجتما نظر إلى العينة عمى أنياوعادًة ما ي     
ويجر  أن تكرون العينرة مم مرة لجميرا مترردات  ،ادصمي الذي نرغر  فري التعررف عمرى خصائصرو

  78، ص 7007. )القصاص، ىذا المجتما تم ياًل صحيحاً 
وصررعوبة الوصررول إلررى جميررا أفررراده، تو مررن المجتمررا اإلحصررائي نظرررًا لضررخام ىررااختيار يررتم و    

 خصرائصأي تعمريم  ،ستخدم النتائج المستخمصة من العينة لالستدالل عمرى معرالم المجتمراليذا ت  
ي خصائصريا لخصرائص ذا يمزم أن تكرون مم مرة تمامرًا فرل لعينة عمى المجتما الذي سحبت منو،ا

فرري ترروفير  تسرريم عمميررة سررح  العينررةمررا ادخررذ بالحسرربان أن عمميررة التعمرريم. تررتم المجتمررا حتررى 
وغالبرًا مرا تقرل الترروق برين نتق في حال دراسرة المجتمرا بأكممرو، الوقت والتكاليف التي يمكن أن ت  

 .خصائص المجتما والعينة كمما كان اختيارىا دقيقًا وسميماً 
، اً قرد يكرون متوسرط سرو  مرن العينرة بالترابا اإلحصرائي الرذيل مقيراس إحصرائي محويسمى كر   
يسررمى كررل مقيرراس إحصررائي محسررو  مررن المجتمررا معامررل ارتبرراط، بينمررا أو ًا، معياريرر اً انحرافررأو 
                     .وال ابررررررررررت يعرررررررررررف بخطررررررررررأ المعاينررررررررررةومقرررررررررردار الترررررررررررق بررررررررررين التررررررررررابا ال ابررررررررررت اإلحصررررررررررائي. ب

   44، ص 7022، ) درويش ورحمة
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 :شروط العينة  -2

ىناك شروط ينبغي توافرىا في  بل ،الباحث العينة دون التقيد بنظام أو وسيمة عمميةيختار  ال   
 ما يمي7 ياأىم بيا عن المجتما ادصمي الكبير، ستعاضي  العينة حتى 

مرررى لممجتمرررا ادصرررمي، فكممرررا اشرررتممت العينرررة ع Representative أن تكرررون العينرررة مم مرررة -
 كمما كانت العينة صالحة لتم يل المجتما. ،عناصر أك ر من المجتما

فري االختيرار. وك يررًا  Equal Chancesمتسراوية  تكون لوحدات المجتما ادصمي فرصأن  -
ما يقا الباحث في خطأ عدم استيتاو ىذا الشرط في العينة التي يختارىا دون قصد منو، فرذذا 

مجموعة خاصة كان من السيل عميو أن يختار ادشخاص البحث بذجراو استبيان عمى  تعمق
عمرررى مجموعرررة دون غيرىرررا،  مقتصرررراً  االختيررراروىكرررذا يجعرررل ين برررو، حتك رررالقرررريبين منرررو أو الم  

جميا أفراد المجتما فرصًا متساوية في االختيار، وغالبًا مرا يكتتري الباحرث  يعطي البالتالي و 
الشرط ادول فذذا ضمنا تسراوي فررص االختيرار  ضمان الستيتاو بالشرط ال اني دن فيو عادةً 

  197ص  ،1997لجميا ادفراد حصمنا عادًة عمى عينة مم مة لممجتما ادصمي )خيري،

وال تكون نرادرة  ،أن تكون الظاىرة المراد عمل معاينة ليا سائدة ومنتشرة في المجتما ادصمي -
 الحدوث.

حالررررة تعررررذر ذلررررك فرررري بعررررض  ضرررررورة افتررررراض تجررررانس متررررردات المجتمررررا ادصررررمي، وفرررري -
  المجتمعات غير المتجانسة يمجأ الباحث إلى تقسيميا إلى مجتمعات صغيرة متجانسة.

مررا تقسرريم ىررذا  ،ضرررورة إجررراو حصررر مسرربق لجميررا متررردات المجتمررا ادصررمي المررراد بح ررو -
المجتما إلى وحدات معاينة كل منيا داخل قوائم أو ما نسرميو إحصرائيًا برادطر، فعمرى سربيل 
الم ال عند دراسة سكان مجتمرا مرا فرذن وحردة المعاينرة إمرا أن تكرون ادسررة كوحردة تحميرل أو 

 وقد يكون المجتما بالنسبة لممجتمعات الكبيرة. ،الترد أو الجماعة

أو نروع المشركمة وموضروع  ،ثأن يتناس  اختيار حجم ونوع العينة مرا اليردف ادساسري لمبحر -
 . 89 -88 ص ، ص2117)القصاص،  الدراسة

  Random Sampling : عشوائية المعاينة -3
 لكي تكون العينة عشوائية ينبغي أن تتي بشرطين أساسيين7   
 رصًا متكافئة لالنتقاو في العينة.أن تكون لجميا أفراد المجتما ف -
انتقاو أي فرد في العينة ال يؤ ر عمى انتقراو فررد رخرر، أي أنرو ال يمكننرا التنبرؤ برالترد الرذي  -

، Independenceمعرفتنا لترد رخر تم انتقاؤه، وتسمى ىذه بخاصرية االسرتقالل  قى مننت  ي  
كممررا انتقررى الباحررث أحررد  اسررتطالع الرررأي فرري منطقررة معينررة أنرروفمرر اًل ال يجرروز فرري بحرروث 

ادزواج فرري عينتررو ينتقرري زوجتررو معررو، فعمررى الرررغم مررن أن ىررذا يرروفر عميررو الوقررت والجيررد، 
تترري بشرررط  فرري ىررذه الحالررة لررم تعرردإال أن ىررذه العينررة ، حيررث ينتقرري فررردين مررن مسرركن واحررد
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أن انتقرراو الزوجررة مرىررون بانتقرراو الررزوج ممررا ال يحقررق خاصررية االسررتقالل،  حيررث، العشرروائية
نمرا  Randomnessلذلك فذن العشوائية في انتقاو العينات  ال تعني العرضية أو العتوية، وا 

  16، ص 2002، ات )عالمة بتصميم أسالي  المعاينتتحقق بالعناية التام
  Sampling Methods 7)طرق المعاينة  -4

 يمكن حصر كافة الطرق التي تتعامل معيا المعاينة في فئتين رئيسيتين ىما7
 Methods  Sampling Probability7 7أواًل7 طرق المعاينة االحتمالية

ردات العينة في اختيار مت Randomizationوىي تمك الطرق التي تعتمد عمى العشوائية    
وأيضًا  ،، حيث يكون لكل فرد من أفراد المجتما فرصة متساوية الختياره فييامن مجتما الدراسة

 الختياره ضمن التئة الواحدة المتجانسة المكونة لممجتما اإلحصائي.نتسيا الترصة  تكون لو
، وكذلك العينة الطبقية والمنتظمة والعنقوديةو العينة العشوائية البسيطة  7العينات ىذه وتشمل

  .متعددة المراحلالعشوائية 
  Non Probability Sampling methodsاالحتمالية7 انيًا7 طرق المعاينة غير 

المعاينرررة غيررررر طررررق المعاينرررة االحتماليرررة غيرررر ممكنرررة، فتكرررون طررررق فررري حررراالت ك يررررة تكرررون 
امرررو الشخصرررية لباحرررث وأحكادخرررذ بالحسررربان أن رغبرررة ا ويجررر االحتماليرررة موضرررا االسرررتعمال، 

، أي أن الباحث لو دور مباشر في عممية اختيار المترردات التري ستشرمميا تتدخل في ىذه الطرق
عينرررة البحرررث. وتكرررون أحيانرررًا ىرررذه المعاينرررة متيررردة عنررردما يشرررعر الباحرررث أن بعرررض المترررردات أو 

                    دات ادخررررررررررررررت فررررررررررررري تم يرررررررررررررل مجتمرررررررررررررا البحرررررررررررررثالعناصرررررررررررررر ىررررررررررررري أفضرررررررررررررل مرررررررررررررن المترررررررررررررر 
 . 31 – 26، ص ص 2004جادري، )ال

، ومزاياىررا منيررا سررح  كررل وخطررواتالمعاينررة،  نرروعيكررل مررن طرررق والجرردوالن ايتيرران يوضررحان 
 ومجاالت مناسبتيا. وعيوبيا،
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 : طرق المعاينة االحتمالية1جدول رقم ال

نوع 
 مجاالت مناسبتها مزاياها وعيوبها سحبها خطوات العينة 

العشوائية البسيطة
 

باسررررتخدام أسررررمو  االختيررررار  سررررحبيايررررتم 
العشرررررررروائي، وذلررررررررك باسررررررررتخدام االقتررررررررراع 
المباشررر أو جررداول ادرقررام العشرروائية، أو 

 باستخدام الحاس  ايلي.

 
 
 

 مزياها:

 لجميرررا عناصررررتضرررمن أن يكرررون  -
 المجتما نتس الترصة في االختيار. 

تعتبرررررررر أسررررررريل طررررررررق المعاينرررررررات  -
 االحتمالية وأك رىا استخدامًا.

 عميررروتم رررل ادسررراس الرررذي يرتكرررز  -
 .اختيار العينات العشوائية ادخرت

 عيوبيا7

إذا كان المجتما مكونًا من طبقات  -
غيرررر متجانسرررة مرررن حيرررث المتغيررررات 

كرررل  المرررراد دراسرررتيا، قرررد يكرررون تم يرررل
، مجموعررررة مررررن المجتمررررا غيررررر دقيررررق

 وبالتالي تكون العينة متحيزة.

فرررررررررررري المجتمعررررررررررررات  -
فرررررررررررررررررري و  المتجانسررررررررررررررررررة

دراسررررات الترررري يكررررون ال
 الغاية منيا التعميم.

 

العشوائية المنتظمة
 

 باتباع الخطوات ايتية7 سحبيايتم 
 تحديد أرقام لمتردات المجتما كافة. -
مترردة البدايرة لمعينررة ل اختيرار عشروائي -

   6إلى  1من بين ادرقام )
تحديرررد مقررردار الزيرررادة المنتظمرررة وفقرررًا  -

 لمقانون7 
 =الزيادة المنتظمة 

 حجم المجتما / حجم العينة  
إضرررررافة مقررررردار الزيرررررادة المنتظمرررررة إلرررررى -

متردة البداية لنحصل عمى المتردة التالية 
لشررررررموليا فرررررري عينررررررة الدراسررررررة، وتسررررررتمر 
إضررررررافة الزيررررررادة المنتظمررررررة إلررررررى أن يررررررتم 

 الوصول إلى العدد المطمو . 
 

 مزاياىا7
 قمة تكاليتيا وسيولة إجرائيا. -

جرررة عرررن اختيرررار قمرررة ادخطررراو النات -
 .مترداتيا
 عيوبيا7

عدم صالحيتيا في الحاالت التي  - 
توجرررد فييرررا عالقرررة دوريرررة عنرررد ترتيررر  

، وفرري ىررذه الحالررة عناصررر المجتمررا 
 تكون العينة متحيزة بدرجة كبيرة.

فرررررررررررري المجتمعررررررررررررات  -
الكبيرة التي تحتاج إلى 
تقسررررررررررريم إلرررررررررررى فئرررررررررررات 

 متساوية.
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العينة 
العشوائية 

الطبقية
 

 باتباع الخطوات ايتية7 سحبيايتم 
تقسرررررريم المجتمررررررا إلررررررى طبقررررررات عمررررررى  -

أسرررررررراس متغيررررررررر أو أك ررررررررر حسرررررررر  نرررررررروع 
الدراسررررررة، وتكررررررون كررررررل طبقررررررة مررررررن ىررررررذه 
الطبقررات عمررى درجررة كبيرررة مررن التجررانس 

 .قدر اإلمكان
 ررم اختيررار عينررة عشرروائية )بسرريطة أو  -

 منتظمة  من كل طبقة من المجتما.

 مزاياىا7

ت تسرررررراعد عمررررررى تكرررررروين مجموعررررررا -
تتسرررررررم بالتجرررررررانس الرررررررداخمي بالنسررررررربة 

 لمخصائص المرتبطة بالدراسة.

 حجم الخطأ المعياري فييا أقل. -

تمكررن الباحررث مررن الحصررول عمررى  -
 .درجة عالية من الدقة في النتائج

 عيوبيا7
مررن الصررع  الحصررول عمررى عينررة  -

عشرررروائية طبقيررررة، دنيررررا تتطمرررر  مررررن 
الباحرررررررث معرفرررررررة دقيقرررررررة بخصرررررررائص 

  مجتما البحث.

فرررررررررررري المجتمعررررررررررررات  -
 كبيرة الحجم.

المجتمعررررات وكررررذلك  -
غيرررررررررررررررررر المتجانسرررررررررررررررررة  
بالنسرررررررربة لمخصررررررررائص 
والمتغيرررررررررررررررات موقررررررررررررررا 

 الدراسة.

 

 

العينة العشوائية متعددة المراحل
 

 باتباع الخطوات ايتية7 سحبيايتم 
تقسرريم المجتمررا إلررى عرردد مررن ادقسررام  -

 المتشابية أو المتجانسة.
المترردات االختيار العشروائي لعردد مرن  -

 .بحيث يتم ذلك تتابعياً  بكل قسم
االختيررررار العشرررروائي مررررن القسررررم ادول  -

 كمرحمة أولى.
 ال رانياالختيار العشروائي مرن القسرم  م -

 كمرحمة  انية.
ار حتررررررى يرررررررتم الوصرررررررول إلرررررررى االختيررررررر -

، ولررررررذا العشرررررروائي فرررررري المرحمررررررة النيائيررررررة
أ طمررق عمررى ىررذا النرروع مررن العينررات بأنررو 

 متعدد المراحل.

 مزاياىا7
قدددها عا  تدددل  مميدددا   م  م دددا   -

   كبياة.

 عيوبيا7
ك ررررررررررة المراحرررررررررل اتررررررررري تتضرررررررررمنيا  -

تضررعف العالقررة برررين معررالم المجتمرررا 
 ادصمي وخصائص العينة.

تتطمرر  جيرردًا كبيرررًا فرري تحديررد كررل  -
 مرحمة وحجم العينة المطموبة منيا.

عررررررررررررات فرررررررررررري المجتم -
الكبيررررررة والتررررري أفرادىرررررا 

ن فررررررري أنحررررررراو و متترقررررررر
 تباعدة من المجتما.م
يالئررررررررم ىررررررررذا النرررررررروع  -

الدراسرررررررررررات السررررررررررركانية 
والدراسررررات فرررري مجررررال 

 رافيا االقتصادية.غالج
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 : طرق المعاينة غير االحتمالية2الجدول رقم 

العينة
 

العشوائية
 

العنقودية
 

  باتباع الخطوات ايتية7 سحبيايتم 
 عرررددتقسررريم المجتمرررا اإلحصرررائي إلرررى  -

 لمعيررررررار  وفقرررررراً  وحرررررردات الالعناقيررررررد ) مررررررن
تسرمى كرل ما يكون جغرافيرًا،  غالباً  معين

مجموعررة عنقررودًا، وتكررون وحرردة االختيررار 
 في ىذا النوع من العينات ىي العنقود.

العناقيررررررد  ررررررم تؤخررررررذ عينررررررة مررررررن ىررررررذه  -
  .بشكل عشوائي  الوحدات)
وبعرررررررد ذلرررررررك تقسرررررررم وحررررررردات المرحمرررررررة  -

ى ادولرررررررى إلررررررررى وحرررررررردات أصررررررررغر تسررررررررم
وحررردات بالوحررردات ال انويرررة ويطمرررق عميرررو 

 .المرحمة ال انية
تسررررتمر و ذ عينررررة منيررررا. ومررررن  ررررم تؤخرررر -

عمميررة التقسرريم إلررى وحرردات أصررغر حتررى 
نصل إلرى الوحردات أو العناصرر النيائيرة 

 .الدراسةلغرض 

 مزاياىا7

تحقق الدقة وترفا من درجة تم يرل  -
 العينة لممجتما ادصمي.

 عيوبيا7

 التعقيد. وأسموبيا يكتنت -

 مكمترررررة مرررررن حيرررررث الوقرررررت والجيرررررد -
 والنتقات.

نردما يتم اعتمادىرا ع -
مرررا الدراسرررة يكرررون مجت

ن كبيرررررًا وأفررررراده متترقررررو 
في أنحراو متباعردة مرن 

 المجتما.

 نوع
  العينة

 مجاالت مناسبتها مزاياها وعيوبها سحبها خطوات

 
العينة المتيسرة

 

يرررررررررتم اختيارىرررررررررا بواسرررررررررطة 
الباحث دنيا متاحرة  فقرط 

 .وليس دي سب  رخر

 مزاياىا7
 تكوين فكرة أولية عن موضوع البحث. -
 ة التكاليف.وقملة اإلجراو، و سي -

 عيوبيا7
يسرررررتحيل ، ولرررررذلك فييرررررا تحيرررررز عرررررالي  -

مررررا بواسررررطة ىررررذا النرررروع مررررن تم يررررل المجت
 عينة، وبالتالي ال يمكن تعميم نتائجيا.ال
 

فررررررري ادبحررررررراث التررررررري ال  -
 تستخدم نتائجيا لمتعميم.

فررررررررررري ادبحررررررررررراث التررررررررررري  -
  الحصررررررررول عمررررررررى مررررررررطتت

فررررررراد فرررررري  أمعمومررررررات مررررررن 
المجتمرررررا يسررررريل الوصرررررول 

 .إلييم
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، 114 -102، ص ص 1653الصياد وربيا، ، 33-26ص ، ص 2004)الجادري،  
  .54 -46، ص ص2004القصاص، 

 :حجم العينة تقدير -5
 7مياىأحجم العينة  يدتحدلىناك عوامل عديدة 

  لرريس حجررم المجتمررا ىررو العامررل الحاسررم فرري تقرردير حجررم أن التبرراين بررين أفررراد المجتمررا و
العينة، فكمما كبر حجم التباين بين أفراد المجتما، كمما استمزم ذلك أن يكون حجم العينرة 

 كبيرًا بغض النظر عن حجم ذلك المجتما .
 إلنجراز الرالزم والرزمن  ،خذ في الحسبان التكمتة الماديرةعند تقدير حجم العينة البد من اد

   .الدراسة

  فكممرا زادت درجرة التتصريل المطموبرة زاد حجرم  ،التتصيل المطمو  في نترائج العينرةمدت
 العينة المسحوبة.

العينة المقصودة
 

يررررررررتم سرررررررررحبيا مررررررررن قبرررررررررل 
الباحررررث مررررن أفررررراد يعرررررف 
مسررربقًا برررأنيم ادقررردر عمرررى 
تقررررررررديم المعمومررررررررات عررررررررن 

، أو الظرررراىرة قيررررد الدراسررررة
تترررررررررروافر لرررررررررردييم معررررررررررايير 

 محددة تتيد الدراسة.

 مزاياىا7
نرررة مناسررربة تضرررمن وجرررود وحررردات معاي -

 .لمدراسة
 ة التكاليف.وقملة اإلجراو، و سي  -

 عيوبيا7
ير مم مرة لممجتمرا وبالترالي ال غالعينة  -

 يمكن تعميم نتائجيا.

لمحصول عمى معمومات  -
، إمرررررا مرررررن شرررررريحة محرررررددة

دنيرررررا قرررررادرة عمرررررى إعطررررراو 
مرررا  المعمومرررات المطموبرررة، وا 
دن بعررررض المعررررايير الترررري 
وضررررررررعيا الباحررررررررث تترررررررروافر 

 فييم.

العينة الحصصية
 

يررررررررررررررتم سررررررررررررررحبيا باتبرررررررررررررراع 
  ايتية7 الخطوات

إلرررررررى المجتمرررررررا  تقسررررررريم -
حصرررررص تشررررربو الطبقرررررات 

أسرررراس الخصررررائص  عمررررى
 .موضا الدراسة

تحديرررررد نسررررربة المجتمرررررا  -
 .حصةفي كل طبقة أو 

اختيررررار عينررررة مررررن كررررل  -
حصرررررررررة ويرررررررررتم االختيرررررررررار 

 .بطريقة غير عشوائية

 مزاياىا7
 قميمة الجيد والتكاليف.-
دة عمميرررة فررري المراحرررل ادولرررى ذات فائررر-

مررن البحررث، وبررذلك يمكررن اسررتخداميا فرري 
الدراسررررررررات االسررررررررتطالعية لزيررررررررادة خبرررررررررة 

 الباحث بمشكمتو البح ية.
 عيوبيا7

نظررررررررًا دن الباحرررررررث يصرررررررنف مترررررررردات -
برتررو، فقررد يررؤدي ذلررك إلررى عينتررو حسرر  خ

 وبالتالي ال يمكن تعميم نتائجيا.التحيز، 

اسررررررررررررررتطالعات الررررررررررررررررأي  -
 العام.

 عنرررررردما ييرررررردف الباحررررررث -
الحصررررول عمررررى عينررررة إلررررى 

مما مررررررررة فرررررررري خصائصرررررررريا 
 .لخصائص المجتما
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 فكممرا قرل مردت الخطرأ الرذي يمكرن السرماح ، طأ الرذي يسرمب برو فري نترائج العينرةمدت الخ
 العينة.بو زاد حجم 

 فكممررررا زادت درجررررة ال قررررة  درجررررة ال قررررة المطمررررو  توفرىررررا فرررري تحقيررررق السررررمات السررررابقة .
 .اد حجم العينة الالزمالمطموبة، ز 

  يج  أن يتناس  حجم العينة ما حجم المجتما ادصمي. المجتما7حجم 

   عندما يكون ىناك توقا أن لممعالجرة التجريبيرة أ ررًا قمرياًل عمرى المتغيرر الترابا، أو عنردما
ا ضعيتة فذنرو مرن المرغرو  فيرو أن يتوقا أن تكون العالقة بين المتغيرات قيد الدراسة فيي

 تكون العينة كبيرة الحجم.

  مررن  فرري عرردد المتحوصررين، أو ىنرراك عررددكبيررر  فقرردانو عنرردما يكررون ىنرراك توقررا إلىرردار
االسررتبيانات، البررد مررن اختيررار عينررة كبيرررة الحجررم، حتررى ال تتررأ ر النتررائج  ي عيرردادفررراد لررن 

 . 26 – 25 صص ، 2116) المنيزل،  بيذا التقدان أو اليدر

استخدام عينات ذات حجروم صرغيرة فري بعرض البحروث ربمرا كران أفضرل أن  ما اإلشارة إلى 
م رل الدراسرات الترري تعتمرد عمررى التحميرل النتسرري وأدوات  ،مرن اسرتخدام عينررات ذات أحجرام كبيرررة

 و سرريكونكمررا أن عينررة كبيرررة الحجررم فرري التصررميم التجريبرري تعررد ضررعيتة دنرر القيرراس اإلسررقاطي.
   .55، ص 7022)درويش ورحمة،  من المتغيرات غير المضبوطةكبير عدد  ىناك

 معايير تحديد حجم العينة:-6

ىنالرررك  ال رررة معرررايير ىامرررة عرررادًة مرررا نحتررراج إلرررى تحديررردىا لتقررردير حجرررم العينرررة المناسررر  وىررري  
 كايتي7

  :مستوى الدقةThe Level of Precision: 

المردت الرذي يحردد القيمرة الحقيقيرة لحجرم  وىولعينات، أحيانًا مستوت الخطأ في اختيار ا ويسمى 
 الترري الطريقررة م ررل مررن ، مئويررة )عمررى سرربيل الم ررال،  بنسرر  ور عنررعب رري  العينررة، وك يرررًا مررا 

عن نتائج استطالعات الرأي لمحمرالت السياسرية فري وسرائل اإلعرالم. وبالترالي إذا وجرد بيا ي عب ر 
لزراعرة معينرة رعين م اًل في العينة قد اعتمدوا الممارسة الموصى بيا % من المزا61الباحث أن 
% مررن المررزارعين فرري 65% و 55بررين  فذنررو يمكررن أن نخمررص إلررى أن مررا،  بمعرردل دقررة 

 وا ىذه الممارسات الزراعية.دمجتما البحث قد اعتم

   :مستوى الثقة: The Confidence Level 

شرركل أساسرري إلررى مقرراييس النزعررة المركزيررة، والتكرررة ادساسررية فرري ىررذه يسررتند مسررتوت ال قررة ب   
النظرية ىي أنو عندما يتم أخذ عينات من مجتما البحث مرارًا وتكررارًا، فرذن متوسرط قيمرة السرمة 

عمييا عن طريق تمك العينات يساوي القيمرة الحقيقيرة ليرذه السرمة عنرد مجتمرا  يتم الحصولالتي 
فذن القيمة التي تم الحصول عمييا عبر ىذه العينات يتم توزيعيا توزيعرًا  البحث، إضافًة إلى ذلك
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طبيعيررًا حررول القيمررة الحقيقيررة، وبالتررالي بعررض العينررات يكررون ليررا قرريم أعمررى مررن القيمررة الحقيقيررة 
والرربعض ايخررر مررن ىررذه العينررات يكررون ليررا قيمررة أدنررى مررن ىررذه القيمررة فرري التوزيررا الطبيعرري، 

  متردة في العينة لردييا 200من أصل  95%، فذن 95ا تم تحديد مستوت  قة وبعبارة أخرت أنو إذ
في مستوت ال قة المحدد مسبقًا، إال أنو ىناك دائمًا خطر أن ال تم ل  نتسيا قيم المجتما الحقيقي

العينة التي نحصل عمييا القيمة الحقيقية لممجتما ادصمي، يتم تم يل م ل ىذه العينات ما القيم 
فري المنراطق المظممرة فري الشركل ايتري، والبرد مرن اإلشرارة إلرى أن ىرذا الخطرر يقرل فري  المتطرفة

 % فما دون.91%، ويزداد في مستويات ال قة 99مستوت ال قة 

 
           
 في السمات التي يجري قياسها:  يةدرجة التباينالDegree of Variability: 

غيررر مجتمررا ىررذا المجتمررا البحررث، وكممررا كرران  السررمات فرري درجررة ترروز ع يررارا المعذويم ررل ىرر   
تتطمر  ذلررك كممرا   ،موضررا البحرث كممرا كرران التبراين أكبرر فري السرمة أيمتجرانس بدرجرة أكبرر، 

حجرم العينرة المطموبرة لمحصرول عمرى مسرتوت ال قرة المطمرو ، وكممرا قرل التبراين فري السرمة  زيادة
% تشرير إلررى 50أن نسرربة بر كرن القررولويمبرين أفررراد المجتمرا كممررا صرغر حجررم العينرة المطموبررة، 

% تشرير إلرى أن 80و  70% ، وذلرك دن 80أو  70 وجود مستوت أعمى من التبراين مرن نسربة
% 50أغمبيرررة ادفرررراد فررري المجتمرررا ال يمتمكرررون أو يمتمكرررون ىرررذه السرررمة المقاسرررة، ولرررذلك النسررربة 

  ((Glenn, 2009, PP. 1 – 2د ادقصى لمتباين في مجتما البحث تشير إلى الح
 استراتيجيات تحديد حجم العينة: -7

 ىناك العديد من االستراتيجيات لتحديد حجم العينة وىي كايتي7
 Using a Census Strategy for Small :استراتيجية التعداد لممجتمعات الصغيرة -

Populations:  

يف الماديرة تجعرل استخدام كامل مجتما البحث كعينة، وعمى الرغم من أن مشكمة التكال يايتم في
متيردة جردًا  بيررة العردد، إال أن ىرذه الطريقرة أي التعرداد،كمر مستحياًل بالنسربة لممجتمعرات ىذا اد

ن ىرررررذه إلنسرررررمة أو أقرررررل ،  211بالنسررررربة لممجتمعرررررات البح يرررررة الصرررررغيرة )عمرررررى سررررربيل الم رررررال 
ًة إلرى ذلرك تروفر االستراتيجية تمغري الخطرأ فري اختيرار العينرات، وتقمرص التكراليف الماديرة، إضراف

ررر ن فررري العينرررة م  بيانرررات عرررن جميرررا أفرررراد المجتمرررا، حيرررث عمميرررًا كامرررل المجتمرررا سررريكون قرررد ض 
 باستخدام ىذه االستراتيجية لتحقيق المستوت المطمو  من الدقة.  

 %95مستوى الثقة  ضمن انحرافين معياريين، عندالعينة  ع قيم أفرادتوز  :  1الشكل رقم 
 

   م وسط
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 Using a Sample Size of Similarمماثمة:  لدراسات  نفسها حجم العينة  استخدام-

Studies:  

الدراسررة ك دراسررة مما مررة لتمرر نتسررو المسررتخدم فرريعينررة الحجررم  اسررتخداميررتم يجية فرري ىررذه االسررترات
التي يخطط ليا الباحث، ولكن استخدام ىذه االستراتيجية دون مراجعة اإلجراوات المستخدمة في 

تحديد حجم  التي تم الوقوع بيا في نتسيا ادخطاو ض الباحث لخطر تكرارعر  تمك الدراسات قد ت  
حكرام يمكرن أن يروفر لمباحرث الدراسات، لكن وما ذلك، فذن مراجعة اد العينة لتمك دبيرات بدقرة وا 

 دلياًل حول حجم العينة النموذجي التي يج  أن يستخدميا.

  Using Published Tables:استخدام جداول النشر:  -
 ،عرراييراالعتمرراد عمررى الجررداول المنشررورة، والترري ترروفر حجررم العينررة المناسرر  لمجموعررة مررن الم يررتم
وال قررة    يوضررحان أحجررام العينررات المناسرربة لموصررول إلررى مسررتويات الدقررة2  و)1)رقررم  الممحقررانو 

، لكررن البررد مررن أخررذ أمرررين ميمررين بعررين االعتبررار7 ادمررر ادول7 أن ىررذه ادحجررام مررن المطموبررة
المسررروحات  العينرررات تعكرررس عررردد االسرررتجابات التررري ترررم الحصرررول عمييرررا ولررريس بالضررررورة كامرررل

، وادمررر ال رراني7 أن ا ىررذا العرردد لتعررويض عرردم اإلجابررةوغالبررًا مررا يررتم رفررطبقررة والمخطررط ليررا، الم
  تتتررض أن السرمات التري يرتم قياسريا موزعرة توزيعرًا طبيعيرًا أو مرا 2) الممحرقأحجام العينات فري 

مرل إجرراو مسرب كا يرتميجر  أن ق حق  حال كان ىذا االفتراض غير م  وفي  ،يقار  التوزيا الطبيعي
 لممجتما موضا البحث.

 Using Formulas to Calculate a استخدام الصيغ الرياضية لحساب حجم العينة: -

Sample Size: 
ر دلررياًل متيررردًا لتحديرررد حجرررم العينرررة، إال أن الباحرررث قرررد عمررى الررررغم مرررن أن الجرررداول يمكرررن أن تررروف  

المحرددة بمرا يتناسر  مرا  ال قرةمرن الدقرة أو  معينرةيحتاج لحسا  حجم العينة الالزمة لمستويات 
تطبيرق واحردة مرن  إلرى يرتم المجروومات فري المجتمرا، لرذا تبعرًا لتبراين السر متطمبرات ونروع دراسرتو،

  الصيغ المستندة إلى المعادلة ايتية7

n =  
 حيث7 

n حجم العينة = 

N عدد أفراد مجتمع البحث = 

e   مستوت الدقة المطمو =                     (Glenn, 2009, PP. 2 – 3 ) 
ررإال أنررو يمكررن القررول بوجررود  ةاالسررتراتيجيات ادربعرروجررود ىررذه مررن  عمررى الرررغم    ل اتجرراىين ي عم 

 ىما7 ،بيما في تحديد حجم العينة
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7 يعتمررد عمررى خبرررات الباحررث وخبرررات البرراح ين ايخرررين فرري ىررذا المجررال، ووفقررًا  االتجاااا الول 
-50جد أن اإلحصائيين ينصحون بأن يكرون الحرد اددنرى لافرراد كمرا يمري )ليذا ادسمو  فذننا ن

يتضررل أن يكررون حجررم العينررة فرري ، و Correlational studies   فرري الدراسررات االرتباطيررة200
فردًا، أمرا فري الدراسرات  00ذات المعالجة الواحدة  experimental studiesالدراسات التجريبية 

أما  أفراد، 5اد في الخمية الواحدة عن أو أك ر فيتضل أال يقل عدد ادفر التجريبية ذات المعالجتين 
% مرن أفرراد المجتمرا الكمرري إذا 70فالعردد المناسر   :Survey studiesالدراسرات المسرحية فري 

  .% في المجتمعات الكبيرة جداً 5  وتنختض النسبة إلى 2000إلى  500كان عدد المجتما )
كاحتمال الوقوع فري  ،القواعد االحتمالية الرياضية لتحديد حجم العينة يعتمد عمى 7الثانيواالتجاا 

 . 55، ص 7022) درويش ورحمة، الخطأ من النوع ادول أو الخطأ من النوع ال اني
 يقترح عدد من الباح ين أن يكون عدد أفراد العينة كما يوضحو الجدول ايتي7

 احثينعدد أفراد العينة من وجهه نظر الب: 3 رقمجدول ال
 عدد أفراد عينة الدراسة أسموب البحث

 ( فردًا عمى القل34) الدراسات االرتباطية

( فردًا في كل مجموعة من المجموعات التجريبية والضابطة، وكمما زاد 15) الدراسات التجريبية
 عدد أفراد العينة كمما كانت أكثر صدقًا في نتائج الدراسة

 الدراسات الوصفية
 د مجتمع صغير نسبيًا )بضع مئات(%( من أفرا24)

 %( لمجتمع كبير )بضعة آالف(14)
 %( لمجتمع كبير جدًا )عشرات اآلالف(14)

 زيادة حجم العينة عن ىذه الحدود يتطم  ادخذ بالحسبان ما يمي7 إال أن     
 .وجود متغيرات غير مضبوطة بأي من طرق ضبط المتغيرات الدخيمة 

 العينة زيادة في متغيرات البحث.  نو يترت  عمى زيادة حجم، دتوقا معامالت ارتباط أقل
  155، ص2111)ممحم، 

 حجم العينة وقوة االختبار: -8

 Stevensكبيرر عمرى حجرم العينرة المسرتخدمة فري الدراسرة، ويررت  تتوقف قوة االختبار إلرى حرد     
د أو أك رر ، التكرون قروة عبارة عن مائة فرر  -م الً  –أنو عندما يكون حجم العينة كبيرًا )كأن يكون 

           االختبررررررار مشرررررركمة فرررررري حررررررد ذاتيررررررا، أمررررررا إذا كرررررران حجررررررم العينررررررة فرررررري إحرررررردت الدراسررررررات صررررررغيرًا 
 ، فقد يرجا احتمال وجود نتيجة غير ذات داللرة إلرى عردم وجرود قروة  n = 20)عمى سبيل الم ال 

مررن الضررروري ضرربط أنررو عنررد وجررود عينررات صررغيرة الحجررم، قررد يكررون  Stevensكافيررة. ويقترررح 
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 (0.10)عمى سبيل الم ال، أن يكون الحد الموضوع ىو ، لتعويض انختاض الحجم مستوت الداللة
 .  770، ص7006التقميدي )باالنت،  (0.05)بداًل من مستوت  0.15) ) أو

 :مصادر الخطأ في العينات  -9
يرتم امرًا النترائج التري قرد ال تما رل تميرتم الحصرول عمرى نترائج مرن العينرات  ادبحاثأغم   في   

 7خطاو ىيوذلك دن العينات عرضة لنوعين من اد ،عمييا من الحصر الشامل الحصول
 زالتحي   أخطاو.  
 االحتمالية ادخطاو. 

انحيرراز الباحررث إلررى فئررة دون أخرررت  ادخطرراو الناتجررة عررنتمررك ا قصررد بيرروي   :التحي اازأخطااا  
عطائيا الطرال  المتتروقين فري الصرف ليختبرر ذكرائيم وزنًا أكبر ممرا تسرتحق، م رل اختيرار  وا 

ادمرررر الرررذي يرررؤدي إلرررى رفرررا متوسرررطات الرررذكاو، أو أن يخترررار الباحرررث عينترررو ممرررن ىرررم فررري 
أو  ،ن مررن مكرران سرركنويمدرسررة أو مدرسررتين قررريبت مررنمتنرراول يررده، كررأن يختررار أفررراد العينررة 

ي ه الحالررة ينطررو وفرري ىررذ ،ممررن يرتبطررون بصررمة أو عالقررة مررا بالقررائمين عمررى ىررذه المرردارس
دنو لم تؤخذ صتة العشوائية في االختيار ولم تتوفر فرص  ،تعميم النتائج عمى مخاطر ك يرة
بعض ادفرراد ليسروا مرن  اختيارقد يتم و . ما لمظيور في العينةمتكافئة أمام جميا أفراد المجت

   56، ص 2111)درويش ورحمة، الدراسة.مجتما 

 من العوامل من بينيا7 لعدد التحي زويرجا حدوث أخطاو 
 وذلك عند قيامو بعمميات الحصر حيث  ،سوو التقدير وعدم توفر الدقة من جان  الباحث

الباحرررث فررري صرررياغة  توف رررققرررد تتوترررو الدقرررة الكافيرررة فررري حسرررا  المتغيررررات، وكرررذلك عررردم 
 التروض الصحيحة.

 .صياغة أسئمة غامضة وغير واضحة لممتحوصين 

 نة دسئمة المقياس.عدم استجابة بعض أفراد العي 

 .االختيار المقصود غير العشوائي دفراد العينة 

 وقد يحدث ذلك نتيجة لسح  العينة من إطار غير كامرل، كاسرتخدام  ،سوو اختيار العينة
حيررث يررؤدي ذلررك إلررى تحيررز  ،إطررار قررديم أو إطررار غيررر شررامل لجميررا متررردات المجتمررا

 العينة لممتردات الموجودة في اإلطار فقط.

 دال أفررررراد العينررررة بررررأفراد رخرررررين لعرررردم تمكررررن الباحررررث مررررن الوصررررول ليررررؤالو ادفررررراد. اسررررتب
  111 -99 ص ، ص2117)القصاص، 

ناتجرررة عرررن دراسرررة جرررزو مرررن  ، وىررريىرررذه ادخطررراو ال يرررد لمباحرررث فييرررا :الخطاااا  االحتمالياااة
يا نتسو، ولذلك فيي تمغي بعضالمجتما، وىي تنشأ في االتجاىين الموج  والسال  وبالحجم 

 central limit  ما زيادة حجرم العينرة وذلرك وفرق نظريرة النزعرة المركزيرة وخصوصاً  بعضاً 
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Theorem   ، إذ أنو ميما كان شكل توزيا المجتمرا ادصرمي، فرذن توزيرا المعاينرة لممتوسرط
أي أن الترررق بررين قيمررة  ،عرري ترردريجيًا مررا زيررادة حجررم العينررةالحسررابي يررؤول إلررى التوزيررا الطبي

ينرررة ومتوسرررط المجتمرررا يصرررغر مرررا زيرررادة حجرررم العينرررة، بمعنرررى أن مقررردار الخطرررأ متوسرررط الع
 ة كبيرة يعني الحصول عمى معمومراتحجم العينة، دن سح  عينالمعياري يتقمص ما زيادة 

 . 56، ص 2111)درويش ورحمة، مما يقود إلى دقة أكبر في تمك المعمومات أك ر،
ررم ي الحررظ  الالزمررين مررن حيررث اختصررار الوقررت والجيررد   ،فوائرردها سرربق أىميررة البحررث بالمعاينررة و م 

الحصول عمى الردود الكاممة الدقيقرة واسطتو بإلتمام البحث وبالتالي اقتصاد التكاليف، كما يمكن 
الحصرول عمرى ، وكرذلك نتتبا غيرر المسرتجيبي، و من المجتما الكميمم ل جزو  تم استخدامإذا ما 

وتحميميا عمى وجو السرعة، بينمرا يكرون ذلرك صرعبًا فري  ،وتمخيصيا ،بيانات أك ر من أفراد العينة
 حالة الحصر الشامل.

 



 

15 

ًاخلصائصًالسيكىمرتيتًلالختبارًوالعىاملًاملؤثرةًفيها:ًثالثاً 
ُالمحورُُيقفُُ العالقةُبينُطولُُوُ،اوالعواملُالمؤثرةُفيهُمفهومُالثباتُوأنواعُمعامالتهعندُهذا

ُوثباته ُاالختبار ُكما ُفيه، ُالمؤثرة ُوالعوامل ُمعامالته ُوأنواع ُوأهميته ُالصدق ُمفهوم ،ُايتضمن
ًقُوالثبات،ُوأخيرًاُإضاءةُعمىُمشكمةُثباتُاختباراتُالشخصية.وكذلكُالعالقةُبينُالصد

 :ُمفهوم الثبات وأهميته -5
هدداُمددنُاءخطدداءُميددرُالمنتظمددةُالتدد ُتشددو ُقصدددُبمفهددومُثبدداتُدرخدداتُاالختبددارُمددد ُخموُّيُُ   

القياس،ُأيُمد ُقياسُاالختبارُلممقدارُالحقيقد ُلممدمةُالتد ُيهددفُلقيامدها،ُفددرخاتُاالختبدارُ
إذاُكددانُاالختبددارُيقدديسُمددمةُمعينددةُقيامددًاُمتمددقًاُفدد ُالظددروفُالمتباينددةReliableُُتددةُتكددونُثاب

ُفالثباتُبهذاُالمعنىُيعن ُاالتماقُأوُالدقةُف ُالقياس.ُ،الت ُقدُتؤديُإلىُأخطاءُالقياس
يصع ُالتنبؤُبهداُُتكونُأخطاءُعشوائيةقدُالت ُتؤثرُف ُدرخاتُاالختباراتُُالقياسوأخطاءُُُُ

،ُوهدذ ُاءخطداءُترخدلُإلدىُعوامدلُولدذلكُتعمدلُعمدىُخفدضُثبداتُالددرخاتلىُآخدرُمنُموقفُإ
وعدمُتحديددُمحكداتُُ،عدمُوضوحُمفرداتهُومموضُتعميماتهُ:مثلُذاتهُبعضهاُيتعمقُباالختبار

مددد ُاإلضدداءةُوالتهويددةُوالضوضدداءُُوُ:يتعمددقُبددالظروفُالبيئيددةُمثددلُوبعضددهاتصددحيمُمفرداتدده،ُ
ُ،ةُدافعيدتهمقمّدُ:ختبدرينُمثدلتعمقُبخصدائصُاءفدرادُالمُُيُاآلخرهاُوبعضمالءمةُمرفةُاالختبار،ُ

وقددُوحالتهمُالنفمديةُوالصدحيةُبعامدةُوقدتُإخدراءُاالختبدار،ُُ،وشعورهمُبالتع ُأوُالمملُأوُالقمق
تدؤديُإلددىُتضدخيمُأوُتقميددلُدرخداتُاالختبددارُولكدنُبطريقددةُُحيددثمنتظمدةُالقيدداسُأخطداءُُتكدون

ُ(131،ُص2002)عالم،ُُباتُالدرخات.متمقةُوبالتال ُالُتؤثرُف ُث
أمداُُ،خميدلُالمفحوصدينُبالدرخدةُنفمدهاُفد ُتدؤثرSystematic Errorُاءخطداءُالمنتظمدةُفُُُ

دارُتأثيرهاُمنُمفحوصُإلىُآخدرُمدنُحيدثُالمقدُيختمففRandom Errorُاءخطاءُالعشوائيةُ
ُ.ُإيخابياًُُأكانُممبيًاُأمأوُاالتخا ُمواءُ

دُالفدروقُمدتخدمُلمداللدةُعمدىُمدد ُاعتمدافهدومُالثبداتُبدالمعنىُالعدامُيُُنُموبهذاُيمكنُالقدولُإُُُ
الفددروقُالحقيقيددةُفدد ُالمددمةُأوُالخاصدديةُالمقيمددةُمددنُخهددة،ُومددد ُفدد ُدرخدداتُاالختبددارُعمددىُ

ُُُُُُُُُُُخموهددددددددداُمدددددددددنُأخطددددددددداءُالقيددددددددداسُالعشدددددددددوائيةُأوُالناتخدددددددددةُعدددددددددنُالصددددددددددفةُمدددددددددنُخهدددددددددةُأخدددددددددر .ُ
ُ(182ُ-181ُص،ُص2008ُُميخائيل،)

ُاآلت :عمىُالنحوُُمفاهيمُأماميةُلثباتُدرخاتُاالختبارثالثةُرجُعبدُالرحمنُويدُُُ
 تقريبًاُعندُإعادةُالتطبيق.نفمهاُالنتائجُُعمىُالحصول -
تبدداينُالخطددأُأقددلُمدداُيمكددنُُواُيمكددنُبالنمددبةُلمتبدداينُالعددام،ُأنُيكددونُالتبدداينُالحقيقدد ُأكبددرُمدد -

 بالنمبةُلمتباينُالعام.
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ينُوحددداتُاالختبددار:ُفالعالقددةُالقانونيددةُبددينُوحددداتُاالختبددارُتدددلُوخددودُالعالقددةُالقانونيددةُبدد -
عمىُالتنامقُف ُالبناءُالداخم ُلالختبدار،ُوهدذاُيعند ُأنُمعامدلُثبداتُاالختبدارُمدوفُيتوقدفُ

وهددذاُمدداُيمددمىُُ،عمددىُالعالقددةُأوُاالرتبدداطُبددينُكددلُوحدددةُووحدددةُأخددر ُمددنُوحددداتُاالختبددار
ُ(166ُ-165ُصُ،ُص1998ُباالرتباطاتُالبينية.ُ)عبدُالرحمن،

 ومن التعريفات المهمة لمثبات التعريفات اآلتية:
 ُاختبددارُمددا،ُومعنددىُُفدد رُعددنُأداءُالفددردُعّبددالدرخددةُالحقيقيددةُالتدد ُتُُُ:الثبدداتُإلددىمفهددومُيشددير

ختبددرُفيهدداُمددواءُباالختبددارُنفمددهُأوُثبدداتُالدرخددةُأنُالمفحددوصُيحصددلُعميهدداُفدد ُكددلُمددرةُيُُ
صدديةُنفمددها،ُومددواءُاختبددرُفدد ُالظددروفُنفمددهاُأوُفدد ُظددروفُقدديسُالخاتبصددورةُمكافئددةُلددهُ

 (295،ُص2007مختمفةُالُتتدخلُفيهاُعواملُعشوائية.ُ)ُفرج،ُ
 ُويشيرُمفهومُالثباتُعندُخيمفوردGuilford, 1954 نمبةُالتباينُالحقيقد ُفد ُالدرخدةُُ:إلى

                 . إلدددددددددددىُالتبددددددددددداينُالكمددددددددددد ُلمدرخدددددددددددةُعمدددددددددددىُاالختبدددددددددددارُ،الممتخمصدددددددددددةُمدددددددددددنُاختبدددددددددددارُمدددددددددددا
 (296)المرخلُالمابق،ُصُ

 اتمدداقُدرخدداتُاالختبدداراتُوالمقدداييسُلمخموعددةُمعينددةُُ:إلددىُعندددُعددالمُيشدديرُمفهددومُالثبدداتُو
أيُاالتمدداقُعبدرُالددزمن،ُأوُاتمدداقُصدي ُمختمفددةُمددنُنفدسُاالختبددار،ُأوُاتمدداقُُ،مدنُاءفددراد

ُُُُُُُُُُ.ُمفدددددددددينمفدددددددددرداتُاالختبدددددددددارُذاتددددددددده،ُأوُاالتمددددددددداقُعبدددددددددرُأفدددددددددرادُمختبدددددددددرينُومصدددددددددححينُمخت
 (89،ُص2006)عالم،ُ

 نمدبةُالتبداينُالحقيقد ُإلدىُالتبداينُالكمد ،ُُ:كماُيمكنُتعريدفُالثبداتُبم دةُاإلحصداءُعمدىُأنده
مدددلُمالحظدددةُأنُالتبددداينُالدددذيُينطدددويُعميدددهُمفهدددومُالثبددداتُيشدددملُالتبددداينُالنددداتجُعدددنُفدددروقُ

بددداتُمدددنُالواضدددمُأنُالثحقيقيددةُفددد ُأداءُالمفحوصدددينُوالتبدداينُالنددداتجُعدددنُالخطدددأُالمنددتظم،ُُو
وينخفضُكمماُازدادُُ-تباينُالناتجُعنُالخطأُالعشوائ أيُالُ-يزدادُكمماُنقصُتباينُالخطأُ

ُ(183،ُص2008هذاُاءخير.ُ)ميخائيل،ُ
 الحقيقية: ةالثبات والدرجدرجة  -5

 obtainedالدرخدةُالتد ُيحصدلُعميهداُالفدردُفد ُمقيداسُمعدينُتمدمىُالدرخدةُالمالحظدةُُإنُ ُُُ

Scoreُ،ُتددمُميددرُأنُهددذ ُالدرخددةُتكددونُفدد ُكثيددرُمددنُاءحيددانُمشددوبةُبأخطدداءُالقيدداسُالتدد ُإذا
ذاُُ، Error Scoreعمدىُدرخدةُالخطدأُُفإندهُيدتمُالحصدولتحديددُمقددارهاُُنُمدنالدتمكُ  ُتدمُطدرحوا 

عمدددىُدرخدددةُالفدددردُخاليدددةُمدددنُاءخطددداءُُفإندددهُيدددتمُالحصدددولدرخدددةُالخطدددأُمدددنُالدرخدددةُالمالحظدددةُ
ُ:أيُأنُ True Scoreُةُتممىُالدرخةُالحقيقيةُالعشوائية،ُوهذ ُالدرخ

ُدرخةُاءخطاءُالعشوائيةُ–الدرخةُالحقيقيةُ=ُالدرخةُالمالحظةُ
ُ=ُالدرخةُالحقيقيةُ+ُدرخةُاءخطاءُالعشوائية.ُالدرخةُالمالحظةُأنُ ُو
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تمدداويُدرختددهُالحقيقيددةُإالُإذاُكانددتُدرخددةُُنُالدرخددةُالمالحظددةُلمفددردُفدد ُاالختبددارُالإفددُوبهددذا
تزيدُعنُدرختهُالحقيقيةُإذاُكانتُدرخةُالخطدأُموخبدة،ُوتقدلُعنهداُإذاُكاندتُُوه خطأُصفرًا،ُال

ُدرخةُالخطأُمالبة.
ُ،فإذاُلخأُالفردُإلىُالتخمينُف ُإخابتهُعنُمفرداتُاالختبارُوتوصدلُإلدىُاإلخابدةُالصدحيحةُُُ

أوُأنُمفدرداتُاالختبدارُفإنُدرختهُالمالحظةُتزيدُعنُدرختهُالحقيقيدة،ُأمداُإذاُكدانُالفدردُمتعبدًاُ
ُوتعميماتهُمامضةُفإنُدرختهُالمالحظةُموفُتقلُعنُدرختهُالحقيقية.

بعضدددهاُالدددبعضُاآلخدددرُعمدددىُالمدددد ُالبعيددددُُمحدددو ُاءخطددداءُالموخبدددةُوالمدددالبةُيميدددرُأنُهدددذُُُ
ولددذلكُفددإنُمتومددطُُ،ًُامددتنادًاُإلددىُقددوانينُالصدددفةُ،ُوبددذلكُيصددبمُمتومددطُدرخدداتُالخطددأُصددفرا

يهمُاالختبدددارُيعددددُأفضدددلُتقدددديرُلمتومدددطُمدددحظدددةُلمخموعدددةُاءفدددرادُالدددذينُيطبدددقُعالددددرخاتُالمال
ُدرخاتهمُالحقيقيةُف ُاالختبار.

كمددداُأنُتبددداينُالددددرخاتُالمالحظدددةُيمددداويُمخمدددوعُتبددداينُكدددلُمدددنُالددددرخاتُالحقيقيدددةُوتبددداينُُُُ
خاتُأنُمقدددددارُالتبدددداينُ=ُمربدددلُاالنحددددرافُالمعيدددداري،ُفددددإذاُكانددددتُالدددددُرُومددددنُالمعددددروفُ،الخطدددأ

المالحظةُخاليةُمنُالخطأُفإنُمقدارُتباينُالخطأُيماويُصفر،ُويصدبمُمقددارُتبداينُالددرخاتُ
المالحظةُمماويًاُمقدارُتباينُالدرخاتُالحقيقيدة،ُأيُتكدونُالددرخاتُمتمدقةُاتمداقًاُتامدًا،ُوتكدونُ

ُقيمةُمعاملُالثباتُواحدًاُصحيحًا.
إلطدالق،ُفمعندىُذلدكُأنُالددرخاتُالُتمثدلُأماُإذاُكانتُدرخداتُاالختبدارُميدرُمتمدقةُعمدىُاُُُ

مو ُأخطاءُالقياس،ُأيُأنُالفروقُالمالحظةُبينُاءفرادُف ُهذ ُالحالةُالُيكونُلهاُأيُعالقةُ
ُبالفروقُالحقيقيةُبينهم،ُوتكونُقيمةُمعاملُالثباتُصفرًا.

ُُُُُُُُُُلدددددددددذلكُفدددددددددإنُاالنحدددددددددرافُالمعيددددددددداريُلددددددددددرخاتُالخطدددددددددأُيمدددددددددمىُالخطدددددددددأُالمعيددددددددداريُلمقيددددددددداسُُُ
Standard Error Of Measurement.ُُفدإذاُكدانُمقددارُهدذاُالخطدأُالمعيداريُصدفرًاُتكدون

ف ُالقياسُالتربويُوالنفم ُقدرًاُمعينًاُمنُُعادةًُهنالكُُتبارُمتمقةُاتماقًاُتامًا،ُولكندرخاتُاالخ
مماُيؤديُإلىُخفضُثباتُدرخاتُاالختباراتُبقديمُمتفاوتدةُبحمد ُمقددارُهدذاُُ،الخطأُالمعياري

ُ(132ُ–131ُصُص،2002ُالم،ُ)عُالخطأ.
 مصادر أخطاء القياس التي تؤثر في الثبات: -5
تتميزُدرخاتُاالختباراتُبقدرُمرتفلُمنُالثباتُإذاُكانتُتعكدسُالخواند ُالحقيقيدةُلممدمةُأوُُُُ

الخاصدةُأوُالقددرةُالمدرادُقيامدها،ُوالُتعكدسُعوامدلُالخطدأُوالعشدوائية،ُويدزدادُثبداتُالددرخاتُإذاُ
ل.ُوتوخدددُمصددادرُمتعددددةُتمددهمُفدد ُأخطدداءُالقيدداسُالتدد ُتددؤديُإلددىُانخفدداضُتُهددذ ُالعوامددقمّدد

بعضهاُيتعمقُبأداةُالقياسُذاتها،ُوبعضهاُُ،ثباتُدرخاتُاالختباراتُوالمقاييسُالتربويةُوالنفمية
،ُوهد ُعمدىُالنحدوُفرادُالمختبدرينوبعضدهاُاآلخدرُيتعمدقُبداءُ،يتعمقُبدإخراءاتُوظدروفُتطبيقهدا

 اآلت :
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  وقدُالُتكونُهذ ُالعينةُممثمةُُ،عينةُمنُالبنودُه ُفأداةُالقياس:ُبأداة القياسأخطاء تتعمق
             Sampling Error.لخميددددددلُالبنددددددود،ُوهددددددذاُمدددددداُيمددددددمىُخطددددددأُالعينددددددةُأوُالمعاينددددددة

خصائصُعامةُينب د ُتوافرهداُفد ُأدواتُالقيداسُلكد ُُوهناك(، 228، ص 8002)ميخائيل، 
لألفدددرادُالمختبدددرين،ُُأداةُالقيددداسةُ،ُفعددددمُمالءمدددةُمحتدددو ُتكدددونُدرخاتهددداُمتمدددقةُبدرخدددةُكبيدددُر

وكدددذلكُممدددوضُتعميمددداتُاإلخابدددةُُ،مموضدددهاُوعددددمُدقتهددداُ،ُأومفدددرداتالوممدددتو ُصدددعوبةُ
عمىُعيندةُميدرُممثمدةُُا،ُواشتمالهنهاوالزمنُالالزمُلإلخابةُعُاتطولُاالختباُرأيضًاُُوُ،عميها

ُ،مصدددادرُالخطدددأُالمتعمقدددةُبدددأداةُالقيددداسلمكونددداتُالمدددمةُالمدددرادُقيامدددها،ُوميدددرُذلدددكُتعددددُمدددنُ
وتؤديُإلىُعدمُاتمداقُالددرخات،ُكمداُتدؤثرُأيضدًاُفد ُصددقُاالختبدار،ُحيدثُإنُالمعمومداتُ

ُ،ُأيُميرُصادقة.تمتندُإليهاُتكونُميرُموثوقُبهاُوالقراراتُالت 
 تطبيقُاالختباراتُأنُتكونُتعميمداتُيتطم ُ:ُأخطاء تتعمق بإجراء االختبار وظروف تطبيقه

كماُأنُظروفُتطبيدقُاالختبدارُينب د ُأنُتكدونُُ،إلخابةُواضحةُوكافيةُومنامبةُلممختبرينا
خيدددةُومقننددة،ُفاالختبددارُالددذيُيطبددقُعمددىُمخموعددةُكبيددرةُمددنُاءفددرادُفدد ُمرفددةُضدديقةُوميددرُ

بهدذ ُالظدروفُكبيدرًاُُراًُتدأثُ درخاتدهُُتتدأثرُ،خيدةُالتهويةُوقميمدةُاإلضداءةُوتحديطُبهداُالضوضداء
،ُمماُيؤديُإلىُانخفاضُثباتُهدذ ُالددرخاتُوعددمُصددقُالمعمومداتُالممدتمدةُلميئةالبيئيةُا

خددراءاتُتصددحيمُاالختبددارُأوُتقددديرُدرخاتددهُوتدددوينُنتائخددهُمددنُ منهددا.ُوكددذلكُتعدددُعمميددةُوا 
مصادرُاءخطداءُالشدائعة،ُفمدنُالمدهلُالوقدوعُفد ُاءخطداءُالحمدابيةُعنددُخمدلُالددرخاتُأوُ

وُعدددمُالدقددةُفدد ُتصددحيمُاءمددئمةُالتدد ُتتطمدد ُامددتخاباتُإمفددالُتصددحيمُبعددضُاءمددئمة،ُأ
 مفتوحةُوميرُذلك.

 :رينُوقدددتُ:ُانخفددداضُالدافعيدددةُلدددد ُالمختَبدددتهددداأمثمومدددنُُأخطااااء تتعماااق بااااخفراد المختبااارين
ربمددداُترخدددلُإلدددىُعددددمُمعدددرفتهمُبدددال رضُمدددنُاالختبدددارُأوُُ،عديددددةتطبيدددقُاالختبدددارُءمدددبا ُ

ههم،ُأوُشعورهمُباإلخهادُأوُالتع ُأوُالممل،ُأوُانخفداضُب ُنحو ،ُأوُقمةُانتباماتخاههمُالم
،ُأوُاالقتصدداديُوقدددرتهمُالقرائيددة،ُأوُحددالتهمُالصددحيةُوالنفمددية،ُوأيضددًاُممددتواهمُاالختمدداع ُ

،ُكماُأنُعددمُامدتقرارُبعدضُالمدماتُاإلنمدانيةُتفاوتُتدربهمُعمىُنوعُمعينُمنُاالختبارات
صدولُعمددىُمعمومداتُتتعمدقُبهددذ ُالمدماتُفدد ُوتذبدذبهاُعبدرُالددزمنُيخعدلُمدنُالضددروريُالح

 الوقتُالذيُموفُتمتخدمُفيهُهذ ُالمعموماتُف ُاتخاذُقراراتُبشأنُاءفرادُالمختبرين.
لددددذلكُينب دددد ُمعرفددددةُمصددددادرُالخطددددأُالممكنددددةُالتدددد ُيمكددددنُأنُتددددؤثرُفدددد ُامددددتخاباتُاءفددددرادُُُُ

القيدداسُوامددتخدامُنتدددائجُُلالختبدداراتُوالمقدداييسُالتربويدددةُوالنفمددية،ُممدداُيمدددهمُفدد ُتحمددينُطدددرق
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُحدددددددددددددودُالدقددددددددددددةُفدددددددددددد ُتفمدددددددددددديرُهددددددددددددذ ُالنتددددددددددددائجومعرفددددددددددددةُُ،القيدددددددددددداسُامددددددددددددتخدامًاُممتبصددددددددددددراًُ

ُ.(91ُ-89،ُصُص2006ُ)عالم،ُ
ُ
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 االنحراف المعياري والخطأ المعياري لمقياس: -5
يقددومُفد ُخددوهر ُعمددىُُ،أهددمُمقداييسُالتشددتتُمددنُ Standard Deviationاالنحدرافُالمعيدداري

وهددوُالخددذرُالتربيعدد ُلمخمددوعُُ،تمددميتهعميددهُمددا ُانحرافدداتُالدددرخاتُعددنُمتومددطهاُكمدداُتدددلُح
 ُمربعاتُانحرافاتُالقيمُعنُمتومطهاُمقمومًاُعمىُعددها.

ُيحم ُوفقُالصي ةُاآلتية:
      ُُS=ُُ

ُيشيرُإلىُالمتومط.  x  حيثُ
 تشير إلى الدرجة. xوُُُُُُ

ُ(243ُ-241ُصُصُ،3122)ُدرويشُورحمة،ُ
االنحرافُالمعياريُهوُالخذرُالتربيع ُلمتومطُاالنحرافاتُعدنُالمتومدطُوهدوُبالتدال ُُأيُأنُ ُُُ

الخددذرُالتربيعدد ُلمتبدداين،ُويتطمدد ُحمددابهُأواًلُحمددا ُالتبدداينُلمقدديمُثددمُامددتخراجُالخددذرُالتربيعدد ُ
44ُةُمنُالعالماتُيماويُلمتباينُفيكونُالناتجُهوُاالنحرافُالمعياري،ُفموُكانُالتباينُلمخموع

ُ.(214ُ–212ُُصُص،3112ُ)البه ُالميد،8ُُ=ُُُفإنُاالنحرافُالمعياريُيماوي
مدددالبةُفددد ُصدددعوبةُفددد ُاإلشددداراتُالُوخدددودوالمدددب ُفددد ُالمخدددوءُإلدددىُفكدددرةُاالنحدددرافُالمعيددداريُُُُ

يم،ُوهددذاُهددوُ،ُوكانددتُالطريقددةُلمددتخمصُمددنُهددذ ُاإلشدداراتُبتربيددلُالقدداالنحرافدداتُعددنُالمتومددط
فُاالنحددرافُالمعيدداريُكمدداُمددبقُاءمدداسُالددذيُتقددومُعميددهُفكددرةُاالنحددرافُالمعيدداري،ُوبددذلكُيعددرُّ

ُالحصددولالقددولُبأنددهُالخددذرُالتربيعدد ُلمتومددطُمربعدداتُاالنحرافدداتُعددنُالمتومددط،ُوالمددب ُفدد ُ
العمميدةُُهدذ ُاالنحرافداتُفد ُأثنداءُأنهُتمُتربيدلعمىُالخذرُالتربيع ُلمتومطُهذ ُاالنحرافاتُهوُ

ُ(41ُ،ُص2000ُإلىُأصمها.ُ)عيموي،ُُعودتأنُُيخ ُولذلكُُ،الحمابية
 بعض خواص االنحراف المعياري:

 ُاالنحرافُالمعياريُحماسُلبعددُأوُقدر ُالعالمداتُمدنُالمتومدط،ُولدذلكُكممداُصد رتُقيمتده
ذلدددكُعمدددىُأنُطبيعدددةُالبياندددداتُمتقاربدددةُومتراكمدددةُحدددولُالومددددط،ُوبالتدددال ُالتشدددتتُقميددددلُُدلُّ
 العكسُصحيم.ُو
 ُالُيتددأثرُاالنحددرافُالمعيدداريُبعمميتدد ُالخمددلُوالطددرح،ُفإضددافةُمقدددارُثابددتُلمقدديمُاءصددميةُأو

 طرحُمقدارُثابتُمنهاُلنُي يرُف ُقيمةُاالنحرافُالمعياري.
 ُ،(70،ُص2006يتأثرُاالنحرافُالمعياريُبعمميت ُالضر ُوالقممة.ُ)المنيزل،ُعايش 
 وُكثيرُاالمتخدامُف ُالقوانينُوالنظرياتُاالحصائية.قابلُلمعممياتُالخبرية،ُولذلكُفه 
 ُقددداسُالتبددداينُقددداسُبهددداُالمت يدددر،ُبينمددداُيُُقددداسُاالنحدددرافُالمعيددداريُبالوحدددداتُنفمدددهاُالتددد ُيُُُي

 بوحداتُمربعة.
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 ُيتأثرُبالقيمُالمتطرفة،ُوذلكُءنهُيعتمدُف ُحمدابهُعمدىُالمتومدطُالحمداب ُالدذيُبددور ُيتدأثر
 بها.

 (190،ُص2005ُخداولُالتكراريةُالمفتوحة.ُ)فهم ،ُالُيمكنُحمابهُمنُالُ
 ُ:Standard Error of Measurement (SEM) الخطأ المعياري لمقياس

فإندهُالُيوخددُاختبدارُيقديسُُ،القياسُالنفم ُوالتربويُيتدأثرُبمصدادرُأخطداءُمتعدددةُنظرًاُءنُ ُُُ
ذلكُينب  ُتقديرُقيمةُهذ ُاءخطداءُلُ،دونُأخطاءُممةُمعينةُلد ُالفردُقيامًاُمتمقًاُاتماقًاُتاماًُ

ذاُُوُ،تبدارُعنددُتفمديرُدرخداتُاالختبداروأخذهاُبعينُاالع تحديددُدرخدةُاءخطداءُالعشدوائيةُُأمكدنا 
االنحددرافُُالتدد ُأثددرتُفدد ُالدرخددةُالمالحظددةُلكددلُفددردُمددنُاءفددرادُالمختبددرين،ُفإنددهُيمكددنُإيخدداد

 Standard( SEM) يُلمقيدداسيطمددقُعميددهُطالخطددأُالمعيدداُرُوالددذيُ،لدددرخاتُالخطددأالمعيدداريُ

Error of Measurement وهددوُمؤشددرُلمددد ُاخددتالفُالدددرخاتُالمالحظددةُلألفددرادُفدد ُُط
االختبارُعنُدرخاتهمُالحقيقيدة،ُويفيددُهدذاُالمؤشدرُفد ُتقدديرُقيمدةُالخطدأُالمعيداريُلمقيداسُلكدلُ

د ُاتمدداقُفددردُفدد ُاالختبددارُدونُالحاخددةُإلددىُتكددرارُتطبيددقُاالختبددارُعميددهُعدددةُمددراتُلتعددرفُمدد
ُدرخاته.

ويدزودُبقيمدةُمطمقدةُوليمدتُُ،لخطدأدرخاتُاالخطأُالمعياريُلمقياسُهوُاالنحرافُالمعيداريُلدفُُُ
الُيتطمدد ُمعرفددةُالدددرخاتُُ وتقددديُرُنمددبيةُلمددد ُانطبدداقُالدددرخاتُالمالحظددةُوالدددرخاتُالحقيقيددة،

ُ(101،ُص2006)عالم،ُالحقيقية.
قيمددةُاالنحددرافُالمعيدداريُُأمكددنُالحصددولُعمددىذاُلمقيدداسُإُ،إيخددادُقيمددةُالخطددأُالمعيدداريُويمكددن
بامددتخدامُالصددي ةُالرياضدديةُُ،درخدداتُاالختبدداراتُالمالحظددة،ُوكددذلكُقيمددةُمعامددلُثبدداتُلمدددرخ

ُاآلتية:ُُُُ

ُهوُقيمةُالخطأُالمعياريُلمقياسُُحيثُ

ُهوُقيمةُاالنحرافُالمعياريُُوُُُُ

خطددأُالمعيدداريُلمقيدداسُ=ُحاصددلُضددر ُاالنحددرافُالمعيدداريُلمدددرخاتُالمالحظددةُوبددذلكُيكددونُال
ُالواحدُالصحيم.ُمنف ُالخذرُالتربيع ُلمعاملُالثباتُمطروحًاُ

(،ُوقيمدةُاالنحدرافُالمعيداري0.80ُفعمىُفرضُأنُقيمدةُمعامدلُثبداتُدرخداتُاالختبدارُتمداويُ)
6.3ُ=2.82ُُقياس(،ُفإنُالخطأُالمعياريُلم6.3لمدرخاتُالمالحظةُتماويُ)

ثبدداتُممدداويةُلمواحدددُإذاُكانددتُقيمددةُمعامددلُالُخطددأُالمعيدداريُلمقيدداسُيمدداويُصددفراًُويالحددظُأنُال
يصددبمُممدداويًاُلالنحددرافُالمعيدداريُلمدددرخاتُالمالحظددةُإذاُكانددتُقيمددةُمعامددلُُالصددحيم،ُولكندده

رُمتمقةُعمدىُاإلطدالق،ُفدإنُالثباتُمماويةُصفرًا،ُوهذاُيعن ُأنهُإذاُكانتُدرخاتُاالختبارُمي
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(176ُُ-174ُصُ،ُص2002تشتتُالددرخاتُالمالحظدةُيعدز ُإلدىُمحدضُالصددفة.ُ)عدالم،ُ
كممداُكددانُالخطدأُالمعيداريُقمددياًلُكممداُكددانُهنداكُتقدار ُأوُتخددانسُأكثدرُبددينُويالحدظُأيضدًاُأنددهُ

ُُُُُُُُُُُذلدددددددددكُعمدددددددددىُتشدددددددددتتُالقددددددددديم.ُُتُدقددددددددةُالقيددددددددداسُودلُّوكممددددددددداُزادُالخطدددددددددأُالمعيددددددددداريُقمّدددددددددُ،القدددددددديم
ُ(71،ُص2006)المنيزل،ُعايش،ُ

وبعبددارةُأخددر ُفددإنُالخطددأُالمعيدداريُلمقيدداسُيصددفُالمددد ُالددذيُمددنُالمحتمددلُأنُتختمددفُفيددهُُُ
عندددماُيددتمُالتطبيددقُفدد ُظددروفُمختمفددة،ُوهددوُالخددذرُالتربيعدد ُُ،درخدداتُالفددردُمددنُاختبددارُآلخددر

ُ.( Lee, 2004, PP. 410- 411لتباينُدرخاتُالخطأُ)
ُمعياريُلمقياسُعدةُامتعماالتُمنها:ولمخطأُالُُُ
 .حما ُثباتُأوُتحديدُمد ُدقةُكلُدرخةُعمىُحدة 
 ُحما ُمعاملُالثبات،ُفالعالقةُعكميةُبينهُوبينُالخطدأُالمعيداريُلمقيداس،ُفدإذاُارتفدلُمعامدل

 الثباتُتنخفضُقيمةُالخطأُالمعياريُلمقياس.
 درخةُالنخاح(ُيمدتحقونُالنخداحُُمعرفةُإذاُكانُأصحا ُالدرخاتُالقريبةُمنُالدرخاتُالدنيا(

،ُفددإنُهددذا3ُ%،ُوكددانُالخطددأُالمعيدداريُلمقيدداس48ُفددإذاُحصددلُالطالدد ُعمددىُالدرخددةُأمُال،ُ
ُ(51=3+48نُتصدلُإلدىُ)نُاءحدوالُيمكدنُأالطال ُيمتحقُالنخاح،ُإذُأنُدرختهُف ُأحمد

 (.241،ُص2008)أبوُلبدة،ُ
 لحقيقيدددددةُخاتُحدددددولُالدرخدددددةُاوالخطددددأُالمعيددددداريُلمقيددددداسُيفيددددددُفددددد ُتقدددددديرُمدددددد ُتشدددددتتُالددددددُر

كمدداُيفيدددُالخطددأُالمعيدداريُفدد ُتقددديرُقيمددةُالخطددأُالعشددوائ ُالددذيُُاالفتراضدديةُفدد ُاختبددارُمددا،
ُ(177،ُص2002ُيؤديُإلىُتذبذ ُالدرخةُالمالحظةُلمفردُحولُدرختهُالحقيقية.ُ)عالم،ُ

بيددرُعددنُأداءُومددنُالمفيدددُفدد ُالنهايددةُاإلشددارةُإلددىُأنُامددتخدامُالخطددأُالمعيدداريُلمقيدداسُوالتع
دُالمفدرطُدرختدهُالحقيقيدةُيقدفُفد ُوخدهُالتشددُّالفردُبصورةُزمرةُمدنُالددرخاتُتقدلُضدمنهاُ

ُ(210صُ،2006)ميخائيل،ُُُتعبرُعنُأداءُالفردلدرخةُرقميةُواحدةُُف ُاتخاذ
 أنواع معامالت ثبات درجات االختبار: -1

خرائدده،ُوبعددضُوطريقددةُإُيوضددمُالخدددولُاآلتدد ُأنددواعُمعددامالتُثبدداتُدرخدداتُاالختبددار،
ُ:يا ُوعيوبه،ُومخاالتُمنامبتهامُز
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 أنواع معامالت ثبات درجات االختبار :4رقم جدول 

 

نوع 
معامل 
 الثبات 

 مجاالت مناسبته مزاياه وعيوبهبعض  طريقة إجرائه

معامل ثبات االستقرار أو الثبات باإلعادة
 

Test – 
retest Method

 

عمددددددىُتطبيددددددقُهددددددذاُالمعامددددددلُيقددددددومُ
نفمدددهمُاءفدددرادُُارُنفمدددهُعمدددىاالختبددد

ولكددددددددددددنُفدددددددددددد ُنقطتددددددددددددينُزمنيتددددددددددددينُ
وحمدددددا ُاالرتبددددداطُبدددددينُ، مختمفتدددددين

ُُ.درخاتُالتطبيقين
 
 

مشدددكمةُالفتدددرةُالزمنيدددةُالفاصدددمةُبدددينُُ-
الفتددرةُهددذ ُإذاُكانددتُمرتدد ُالتطبيددق،ُفدد

الثبدداتُمعددامالتُُتتددأثرُقصدديرةُمددوفُ
الددددتعممُوالتددددذكرُمددددنُالتطبيددددقُبعوامددددلُ

الفتدرةُطويمدةُُهدذ اءول،ُأماُإذاُكانتُ
ُمتتأثرُبعاملُالنضج.ُُمعامالتُالفإنُ
قددددددُفددددد ُالتطبيدددددقُالثدددددان ُلالختبدددددارُُ-

ملُفددد ُالمدددرةُيت يددد ُأيُمفحدددوصُاشدددتُُ
 .وبالتال ُيتمُامتبعاد ُُ،اءولى

يصددددددددددددددممُلالختبدددددددددددددداراتُُ-
ُالموقوتةُوميرُالموقوتة.

الختبدددددددددداراتُلصددددددددددممُيالُ-
التدددددد ُتهدددددددفُإلددددددىُقيدددددداسُ

تدددددددددرتبطُالتدددددددد ُالتددددددددذكرُأوُ
مباشدددددددددددرًاُبهدددددددددددذ ُارتباطدددددددددددًاُ

وذلددددددددكُُ،العمميددددددددةُالعقميددددددددة
لتدددأثرُعمميددددةُالتدددذكرُتددددأثرًاُ
ُمباشدددددرًاُبالفاصدددددلُالزمندددددد ُ

 ُ.ينبينُالتطبيق

طريقة التجزئة النصفية
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يقدددومُهدددذاُالمعامدددلُعمدددىُإمكانيدددةُُ
تقمدديمُالمقيدداسُإلددىُنصددفينُبحيددثُ
تكدددددونُبندددددودُكدددددلُنصدددددفُمخمعدددددةُ

ًاُ،ُثدددمُتطبيدددقُلتشددكلُمقيامدددًاُخديدددد
االختبددارينُبالوقددتُنفمدده،ُوحمددا ُ

ُاالرتباطُبينُدرخاتُالنصفين.
ُأمددالي امددتخدامُمُالتخزئددةُبتددتُو

ُمنها:ُعديدة
ُُُُُُُُُُُوالزوخ .ُاءممو ُالفرديُ-
ُ.االختبارُأممو ُخزئ ُ-
تحديدُمعاملُالمهولةُلكدلُمدؤالُُ-

ثددددددمُتوزيددددددلُاءمددددددئمةُعمددددددىُنصددددددف ُ
ُ.معامالتهذ ُالبحم ُاالختبارُ

ُ

إنُهددذاُالنددوعُمددنُمعددامالتُالثبدداتُُ-
يتالفددددىُمشددددكمةُتددددأثيرُالددددتعممُوالتددددذكرُ
المدددرتبطُبدددالفترةُالزمنيدددةُالفاصدددمةُبدددينُ

 التطبيقين.
كماُيعدُاقتصاديًاُأكثرُمنُميدر ُمدنُ-

طرائددددددقُحمددددددا ُالثبدددددداتُحيددددددثُيقمددددددلُ
ُالوقتُوالتكاليفُالماديةُوالخهد.

إالُأندددددددهُيعدددددددا ُعميدددددددهُأنُالمصددددددددرُ-
مدددقُباءمدددئمةُذاتهدددا،ُالدددرئيسُلمخطدددأُيتع

وهدددذاُيعنددد ُأنُعددددمُالثبددداتُيندددتجُمدددنُ
الفددروقُفدد ُعينددةُاءمددئمةُالتدد ُيشددتملُ

يُأنُأُعميهاُكلُمنُنصف ُاالختبار،
االرتبددداطُبدددينُالنصدددفينُمدددوفُيختمدددفُ
 نمبيًاُاعتمادًاُعمىُكيفيةُتقميمُالبنود.

يمدددددتخدمُفددددد ُاالختبددددداراتُ
الت ُيكونُتصميمهاُقائمًاُ
عمدددددددددددىُتدددددددددددوفيرُوحدددددددددددداتُ

مددددةُبقدددددرُاإلمكددددان،ُمتخان
وأالُيكددددددددونُاءداءُعميهدددددددداُ
تراكمددددددد ُبمعندددددددىُأنُكدددددددلُ
خطددددددددددددوةُتترتدددددددددددد ُعمددددددددددددىُ
مددابقتها،ُوأالُيكددونُاءداءُ
مطموبددًاُخدداللُمددد ُزمندد ُ
يتطم ُالمدرعةُفد ُالعمدلُ
والتوقددفُعنددهُتحددتُمحددكُ

ُانقضاءُالوقت.
ُ
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مددددددددتمزمُهددددددددذاُالمعامددددددددلُإعدددددددددادُيُ-

فئتينُمددددنُاالختبددددارُنُمتكدددداصددددورتي
،ُأنفمدددددهمُاءفدددددرادُوتطبيقهمددددداُعمدددددى

بحيددثُيتمدداو ُعددددُالبنددودُوطريقددةُ
اإلخابدددددددددددةُوالتصدددددددددددحيم،ُوالدددددددددددزمن،ُ
إضددددددددافًةُإلددددددددىُتمدددددددداويُمعددددددددامالتُ
المهولةُوالصعوبةُوالتمييزُوالتباينُ

االنحددددددددرافُُووالمتومددددددددطُالحمدددددددداب ُ
ُالمعياري.

تمُتطبيدقُإحدد ُالصدورتينُعمدىُي-
تطبدددددددقُُمخموعدددددددةُمدددددددنُاءفدددددددرادُثدددددددم

الثانيددددةُبعدددددُفاصددددلُزمندددد ُُالصددددورة
ُ.أنفمهمُاءفرادُقصيرُعمى

حمددددددد ُتصدددددددحمُالصدددددددورتانُثدددددددمُي-
كددددلُُمعامددددلُاالرتبدددداطُبددددينُدرخددددات

ُ.منهما

يدددتمُبوامدددطتهُتقدددديرُثبددداتُاالختبدددارُُ-
بطولهُالكاملُدونُحاخةُإلدىُتنصديفُ

ُُ.أوُتصحيمُءثرُالطول
كمدددداُيتميددددزُهددددذاُالنددددوعُبعدددددمُالتددددأثرُُ-

رةُمدنُصدورةُءخدر ،ُبالتدري ُأوُالخبد
ويختفدددددد ُأثددددددرُاءلفددددددةُالخددددددتالفُبنددددددودُ

ُالصورتين.ُ
لكدددددنُيعدددددا ُعميدددددهُصدددددعوبةُوضدددددلُُ-

مقيددددداسُثددددداٍنُمعدددددادلُلممقيددددداسُاءول،ُ
مدددواءُمدددنُحيدددثُتمثيدددلُالبندددودُلممدددمةُ
المقيمدددددددة،ُوممدددددددتو ُصدددددددعوبةُالبندددددددودُ
والصيامةُوالتعميماتُوالوقتُالمعطدىُ
لممقيددددددددددداسُوميرهدددددددددددا،ُممددددددددددداُيتطمددددددددددد ُ

ُ.ُدالخهُوُمضاعفةُالوقت
 

يصدددممُلحمدددا ُمعامدددلُُ-
ُ.ثباتُاختباراتُالذاكرة

كدددددذلكُيصدددددممُلحمدددددا ُُ-
معامالتُثباتُاالختباراتُ

 التحصيمية.
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الندددددددوعُمددددددددنُُهددددددددذايخدددددددريُحمدددددددا ُ
وفددددددقُالمعادلددددددةُُمعددددددامالتُالثبددددددات

ُاآلتية:
ُُُُُُُُ 

ُ
ُ
ُ:ُعددُأمئمةُاالختبار.Kحيثُُ
:ُمخموعُتباينُكلُمدؤالُوُُ

 مددددددددددددددددددنُأمددددددددددددددددددئمةُاالختبددددددددددددددددددار،ُأي

ُ
: تباااادرج  االاااار    تباااادا و    

 . لكلرر

شددكالُمعددامالتُاالتمدداقُأأكثددرُمددنُُ-
ُ.الداخم ُشيوعًاُوامتخداماًُ

قيمدددةُمعامدددلُألفددداُتمددداويُمتومدددطُإنُ-
القددديمُالتقديريدددةُلمعامدددلُثبددداتُكدددلُمدددنُ
نصددف ُاالختبددارُلخميددلُطددرقُالتخزئددةُ

ُنصفيةُالممكنة.ال
ويمكددنُتفمدديرُمعامددلُألفدداُعمددىُأنددهُُ-

قيمدددددةُارتبددددداطُالبنددددددُمدددددلُخميدددددلُالبندددددودُ
اءخددددر ُالممكنددددةُالتدددد ُتقدددديسُالخاندددد ُ

ُنفمه.
ُ

يشددديلُامدددتخدامُهدددذاُالندددوعُ
فدددد ُتقددددديرُثبدددداتُمقدددداييسُ
االتخاهدددددددددددداتُوامددددددددددددتطالعُ
الددددددددددددرأيُوفدددددددددددد ُمقدددددددددددداييسُ
الشخصدددددددية،ُوكدددددددذلكُفددددددد ُ
حالددددددددددددددددددددددددةُاالختبدددددددددددددددددددددددداراتُ

ُ.التحصيمية
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حمدددددا ُيقدددددومُهدددددذاُالمعامدددددلُعمدددددىُ
االرتباطُبدينُالددرخاتُالتد ُيعطيهداُ
محكمدددددانُأوُأكثدددددر،ُويمكدددددنُأيضدددددًاُ
تقدددددديرُالثبددددداتُعدددددنُطريدددددقُتحديددددددُ
النمدددددددددددبةُالمئويدددددددددددةُلالتفددددددددددداقُبدددددددددددينُ
المحكمددينُإذاُكدددانُالهدددفُمقصدددورًاُ

ُعمىُتصنيفُاءفراد.ُ
ويمكددددنُحمددددابهُبامددددتخدامُالصدددددي ةُ

ُ:اآلتية
معامددددددلُثبدددددداتُالمحكمددددددين=ُ)عددددددددُ
مددراتُاالتفدداقُبددينُالمحكمددين/ُعددددُ
مدددددددددددراتُاالتفددددددددددداق+ُعدددددددددددددُمدددددددددددراتُ

100ُُ×االختالف(ُ

وحددد ُُمعامددلُثبدداتُالمحكمددينالُيكفد ُ
لتحديددددددُالتبددددداينُالحقيقددددد ُلمقددددددرةُالتددددد ُ
 ُيقيمددددهاُاالختبددددار،ُبددددلُيتعددددينُحمددددا

ُمددالي ُالمنامددبةبأحدددُاءُالثبدداتُأيضدداًُ
مدددا ُثبددداتُلالختبددارُباإلضدددافةُإلدددىُح

ُ.المحكمين

فددددددد ُاالختبددددددداراتُالتددددددد ُُ-
عمميددددددددددةُإعطدددددددددداءُتعتمدددددددددددُ

الدددددددددددددرخاتُفيهدددددددددددداُعمددددددددددددىُ
اءحكددددددددامُالتدددددددد ُيصدددددددددرهاُ

ُالمحكمون.
اختبددددداراتُاالنتقددددداءُفددددد ُُ-

ُوالتصنيف.
االختبددداراتُفددد ُوكدددذلكُُ-

التددد ُُتصدددحمُمدددنُُالمقاليدددة
 .أكثرُمنُمصحمُواحد

 

                                                                                 

 (Drost, 2011, P.110, Garson, 2009, PP.3-8, Lee, 2004, P.396,   

،2007ُفرج،ُ،249ُُ-248،ُصُص2004ُ،ُالنبهان،381ُ،ُص2005ُالبه ُالميد،ُ
 (96ُ–98ُصُ،ُص2006عالم،ُ،340ُُ-314ُصُص

 العالقة بين طول االختبار وثباته: -5
ءنُاءخطدداءُالعشددوائيةُُذلددكُ،تُاءكثددرُطددواًلُدرخدداتُأكثددرُثباتدداًُبشددكلُعددامُتعطدد ُاالختبددارا   

بددذلكُتقتددر ُُوُ،اآلخددرُبعضددهامددتحظىُبفرصددةُأنُيم دد ُُهددذ ُاالختبدداراتالموخبددةُوالمددالبةُفدد ُ
تعطدد ُاالختبدداراتُالقصدديرةُأوُالفرعيددةُنفمددهاُالطريقددةُبُوُ،الدرخددةُالمالحظددةُمددنُالدرخددةُالحقيقيددة

نُالعددددُاءكبددرُمددنُءذلددكُ،ُالحددالُينطبددقُعمددىُكافددةُالمقدداييسُوهددذاُبطبيعددةُ،درخدداتُأقددلُثباتدداًُ
البنودُعبارةُعنُعينةُأكبرُمنُالمموك،ُوكمماُكانتُالعينةُأكبرُكانُمدنُالمتوقدلُأنُيمثدلُفيهداُ
بشددكلُممددتقرُالعددددُاءكبددرُمددنُمكوندداتُالمددموكُأوُالقدددرةُالمقيمددة،ُوالقابددلُلمظهددورُفدد ُمرتدد ُ

ُ   (256ُ-255،ُصُص2004ُ)النبهان،ُُبار.لتطبيقُأوُنصف ُأوُخزأيُاالختا
ُبراونُيتحددُطولُاالختبارُعمىُالوخهُاآلت :ُ-ووفقًاُلمعادلةُمبيرمانُ

ُنُ=ُ

ُحيثُنُ=ُمضاعفاتُالطولُالمطموبةُلالختبارُلموصولُبهُإلىُمعاملُثباتُمعين
ُرُتُتُ=ُمعاملُالثباتُالحال ُلالختبارُقبلُرفعه.ُ
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ُلثباتُالمطمو ُلالختباررُنُنُ=ُمعاملُا
ُ،ُفإنده0.80ليصدلُإلدىُُ،ُوالمطمو ُرفعدهمثال0.60ًُُفإذاُكانُمعاملُثباتُاالختبارُالحال ُُُُ

ُكاآلت :ُ،مضاعفاتُالطولُالمطموبةُلالختبارُاآلتيةُلتحديدف ُالمعادلةُُالتعويضُيخ 
تينُومددبعةُمددُرأيُأنُالمطمددو ُمضدداعفةُعددددُبنددودُاالختبددارُإلددى2.7ُُ=  نُ=ُ

ُ(348ُ-347صُ،ُص2007(.ُ)فرج،0.80ُلموصولُإلىُمعاملُثباتُقدر ُ)ُمنُعشرةُمرة
يكونُلألمدئمةُالمضدافةُُلكنُالبدُمنُمراعاةُشرطينُعندُزيادةُعددُبنودُاالختبار،ُأولهماُأنُُُ

حصدددائيةُنفمدددهاُالتددد ُتتصدددفُبهددداُأمدددئمةُاالختبدددار،ُأيُأنُتكدددونُمتخانمدددةُمعهدددا،ُالخدددواصُاإل
لثان ُأالُيؤديُتطويلُاالختبارُإلىُتع ُأوُمملُالمفحدوصُومدنُثدمُالتدأثيرُفد ُأدائده.ُوالشرطُا

ُ(274صُ،1985)ُأبوُلبدة،ُ
 تؤثر في معامل ثبات االختبار:أخرى عوامل  -5
منهداُمداُيتعمدقُإضدافًةُإلدىُطدولُاالختبدار،ُيتأثرُمعامدلُثبداتُأداةُالقيداسُبعدددُمدنُالعوامدلُُُُ

ومنهدداُمدداُُ،االختبدارُمتعمددقُبخصددائصُاءفدرادُالددذينُيطبدقُعمدديهيُا،ُومنهدداُمدبدأداةُالقيدداسُنفمدها
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوفيماُيم ُبعضُهذ ُالعوامل:يتعمقُبظروفُالتطبيقُوالتصحيم،ُ

 حمددينُلددىُتإنُالفقددراتُالتدد ُتصددحمُبموضددوعيةُعاليددةُتددؤديُإُ:فااي التصااحي  الموضااوعية
عمددىُأُموضددوعيةثبدداتُاالختبددارُالددذيُيتددألفُمددنُفقددراتُُفددإنلهددذاُ.ُتقددديرُمعامددلُالثبدداتورفددلُ
ُخر ةُتماويُالعواملُالمؤثرةُاءشريطُ،نشائيةإاالختبارُالذيُيتألفُمنُفقراتُثباتُمنُُعموماًُ

(،ُوالمددب ُفدد ُذلددكُأنددهُلكدد ُيعطدد ُالمقيدداسُنتددائجُثابتددةُيخدد ُأال258ُ،ُص2004ُُ)النبهددان،
خر،ُومدنُالمعمدومُأنُاالختبداراتُالموضدوعيةُتختمفُالدرخاتُمنُمصحمُآلخرُأوُمنُوقتُآل

ُُُُُُُُعمومددددددًاُبخددددددالفُاالختبدددددداراتُالمقاليددددددةُالُتفمددددددمُالمخددددددالُلتدددددددخلُالعوامددددددلُالذاتيددددددةُلممصددددددحم
 (211،ُص2008)ميخائيل،ُ

 :حيدثُيددزدادُالثبداتُتبعددًاُُ،يتدأثرُثبدداتُاالختبداراتُالموقوتددةُبدالزمنُالمحدددُلهدداُزمان االختبااار
ثدمُيقدلُُ،فيصلُالثباتُإلىُنهايتهُالعظمدىُ،لىُالحدُالمنام ُلالختبارلزيادةُالزمنُحتىُيصلُإ

 الثباتُبعدُذلكُكمماُزادُالزمنُعنُذلكُالحد.
 :ذلدكُءنُاإلخابدةُالتد ُتعتمددُعمدىُالتخمدينُفد ُُ،ينقصُالثباتُتبعًاُلزيادةُالتخمينُالتخمين

ُالمخموعدةُمدرةُالثانيدةُعمدىنفمدهُفد ُالُهدذاُالتخمدينُلىُإلخراءُاالختبارُالُتعتمددُعمدىالمرةُاءُو
،ُوتددنخفضُتبعددًاُلددذلكُولددىُونتددائجُالمددرةُالثانيددةكُتضددعفُالصددمةُبددينُنتددائجُالمددرةُاءوبددذلُ،نفمدها

 التخمينُتأثيرًاُضارًاُعمىُثباتُاالختبار.ُووهكذاُيؤثرُال شُُ،قيمةُمعاملُالثبات
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  :واضدددحةُ،ُواءمدددئمةُالخادعدددة،ُالعاطفيدددة،ُتقمدددلُالثبددداتُاءمدددئمةُال امضدددة،ُصااايااة اخسااائمة
ُ،ونوعهداأمدئمتهُالمبنى،ُالموضوعية،ُتزيدُالثبات،ُولذاُيخ ُأنُيددققُالباحدثُفد ُاختيدارُألفداظُ

 ُُُُ(396ُ-394،ُصُص2005)البه ُالميد،ُُحتىُيصلُبذلكُإلىُالثباتُالحقيق ُلالختبار.
 : نُفد ُالددرخاتيدزدادُثبداتُاالختبداراتُتبعدًاُلزيدادةُالتبدايُتباين الادرجات اانتااار الادرجات،ُ

ويرخددلُذلددكُإلددىُأنُمعامددلُالثبدداتُهددوُنمددبةُالتبدداينُالحقيقدد ُإلددىُالتبدداينُالكمدد ،ُكمدداُأنُزيددادةُ
منخفضدةُالقيداس،ُومعندىُذلدكُأنُاءمدئمةُُقياسُمد ُمتملُمنُالممةُموضلعمىُالتباينُيدلُ

لتبددداينُمرتفعدددةُابينمددداُاءمدددئمةُُ،التبددداينُ)المدددهمةُأوُالصدددعبة(ُتدددؤديُإلدددىُخفدددضُمعامدددلُالثبدددات
(،ُوالمب 369ُصُ،2002)متومطةُالمهولة(ُتؤديُإلىُزيادةُمعاملُالثبات.ُ)مرادُومميمان،ُ

الُتظهدرُبالتدال ُُالُتبدرزُالفدروقُالفرديدة،ُوهد ُوُالصدعبةُخدداًُأُالمهمةُخدداًُُاتالفقُرف ُذلكُأنُ
ُُُ.ُمددددرُالددددذيُيددددؤديُالددددىُخعددددلُمعامددددلُالثبدددداتُمنخفضدددداًُالتبدددداينُبددددينُدرخدددداتُالمفحوصددددين.ُاء

 (258،ُص2004ُُالنبهان،)
إلىُالتخمدينُالعشدوائ ُُيمخؤونزيادةُصعوبةُاالختبارُوصعوبةُمفرداتهُيخعلُاءفرادُُكماُأنُ ُُُ

ُُُُُُُُُُُتهمُممددددددداُيزيددددددددُمدددددددنُاءخطددددددداءُالعشدددددددوائيةُويقمدددددددلُمدددددددنُثبددددددداتُدرخددددددداتُاالختبدددددددار.افددددددد ُإخابددددددد
ُ(104،ُص2006)عالم،ُ

 :تُالت ُيتفداوتُمتومدطُممدتوياتُالقددرةُيختمفُمعاملُالثباتُبينُالخماعاُخصائص العينة
فيهددا،ُوهددذ ُالفددروقُالُيمكددنُالتنبددؤُبهدداُأوُتقددديرهاُبددأيُمعادلددةُإحصددائية،ُولكددنُيمكددنُاكتشددافهاُ
وتحديددددهاُبتخريددد ُاالختبدددارُعمدددىُخماعددداتُتختمدددفُفددد ُالعمدددرُأوُفددد ُممدددتو ُالقددددرة،ُوعمومدددًاُ

عمدرًاُأوُاءقدلُقددرًة،ُءنُهدذ ُُمعامالتُالثباتُقدُتكونُمنخفضةُنمبيًاُفد ُالخماعداتُاءصد ر
ثباتُيخ ُأنُيصحبهُوصدفُالكلُمعاملُُكماُأن،ُتتأثرُف ُهذ ُالخماعاتُبالتخمينالدرخاتُ
،ُوالُيكونُمعاملُالثباتُالذيُيتضمنهُدليلُ ُمنُدرخاتُأفرادهامُِالمخموعةُالت ُحُُدقيقُلنوعُ

دلُولذلكُ،االختبارُصالحًاُإالُلمخماعاتُالمشابهةُلعينةُالتقنين عيندةُالتقندينُُيدتمُتقمديمأنُُُيفض 
والمهندةُُوامدلُالخدنسُوالعمدرُوالصدفُالدرامد هذ ُإلىُمخموعاتُفرعيةُأكثرُتخانمًاُبالنمدبةُلع

وميرهددا،ُثددمُحمددا ُمعددامالتُثبدداتُمنفصددمةُلكددلُمددنُهددذ ُالمخموعددات،ُوفدد ُهددذ ُالحالددةُيمكددنُ
نمدددتخدمُاالختبدددارُفددد ُُتقندددينُحددديناالمدددتفادةُمدددنُمعدددامالتُالثبددداتُالتددد ُحمدددبتُمدددنُعينددداتُال

ُُ.(127،ُص2003ُمراضُالتطبيقيةُوالعمميةُ)ُأبوُحط ،ُاء
 مفهوم الصدق وأهميته:  -5
قصددددُبصددددقُُيُُحيدددث،ُلقيامدددهُعددددُ االختبدددارُيقددديسُفعددداًلُمددداُأُُُكدددونمصدددطممُالصددددقُإلدددىُُيشدددير

،ُوعمددىُالددرممُمددنُأنُكددلُولددةُحددولُمدداُيقيمددهُوكيفيددةُقيامددهاالختبددارُأنُتكددونُهندداكُدالئددلُمقب
مدمىُمالبدًاُمداُيكدونُعامدًاُوميدرُمحددد،ُممىُيشيرُإلىُماُيقيمدهُإالُأنُهدذاُالمُُختبارُيحملُمُُا

فقددطُكددأداةُتعريفيددةُُحيددثُيفيددددلددياًلُعمددىُمدداُيقيمددهُاالختبددار،ُُ-فدد ُحدددُذاتددهُ–عدددُكمدداُأنددهُالُيُُ
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قبدلُالشدروعُمنُالضروريُالتحقدقُمدنُصددقُاالختبدارُبأمدالي ُمنهخيدةُمحدددةُُلذلك،ُلالختبار
بمعندىُأنُُ-عددُصددقُاالختبدارُخاصديةُمطمقدة،ُوالُيُُممتخمصدةُمندهاالعتمادُعمىُالنتائجُالُف 

فبددداًلُمددنُالقددول:ُإنُُ،خاصدديةُنمددبيةُبددلُُيعدددُ-يكددونُصددادقًاُأوُميددرُصددادقأنُاالختبددارُإمدداُ
وهذاُيعن ُأنُالصددقُتعبيدرُُما،ُبقدرٍُُصادقٌُُنهبأيخ ُالقولُاالختبارُصادقُأوُميرُصادق،ُ

أنددهُلدديسُثمددةُاختبددارُصددادقُبصددورةُكميددةُأوُمطمقددة،ُكمدداُيختمددفُصدددقُاالختبددارُُوُ،عددنُدرخددة
دالالتُمختمفة،ُكماُعمىُالمموكُنفمهُمنُمختملُإلىُآخرُنتيخةُلمفروقُالحضاريةُالت ُتمب ُ

قددددُيختمدددفُصددددقُاالختبدددارُأيضدددًاُبدددينُفتدددرةُزمنيدددةُوأخدددر ،ُفنتيخدددةُلمتقددددمُفددد ُالتعمددديمُوالتطدددورُ
كنولوخيةُاالتصالية،ُأصبحتُالبنودُالت ُكانتُصادقةُعمىُمقياسُالذكاءُاالختماع ُوالثورةُالت

فد ُعشددرينياتُوثالثينيداتُالقددرنُالماضدد ُالُتصدممُاآلنُوالُيمكددنُامددتمرارُوخودهداُفدد ُمقيدداسُ
ُ(239ُ–238ُُصُ،ُص2007لمذكاءُف ُالقرنُالواحدُوالعشرين.ُ)فرج،ُ

 ويمكنُتوضيمُمفهومُالصدقُبالنقاطُاآلتية:ُُُ
 ُالصدقُإلىُتفميرُنتائجُاالختبارُوليسُاالختبارُنفمه.يشير 
 ُمتنتجُالصدقُمنُاءدلةُالمتوافرةُوليمتُالمنامبة.ُي 
 مثدددلُامدددتخدامُالددددرخاتُفددد ُاختيدددارُاءفدددرادُأوُُ،الصددددقُخددداصُبامدددتخدامُدرخددداتُاالختبدددار

 توزيعهمُأوُتقويمُاءداء.
 ُمددتخدمُاءرقددامُوقدددُتُُُ،فضرُعددنُالصدددقُبدرخددةُوصددفيةُمثددلُمرتفددلُأوُمتومددطُأوُمددنخعب ددُي

ُ(350،ُص2002ُلتوضيمُالدرخةُالوصفية.ُ)مرادُومميمان،ُ
 ومن التعريفات المهمة لمصدق:

 يعُرت(ُفُتايمرTyler)ُنُأهدمُمدؤالُمدد ُقيداسُاالختبدارُلمداُوضدلُلقيامدُ:بأندهمصددقُل ه،ُوا 
 يتصلُبالصدقُهو:ُماذاُيقيسُاالختبار؟

ذاُلددمُ فددإنُاالختبددارُمددوفُيكددونُعددديمُُ،قولددةُلهددذاُالمددؤالإخابددةُكافيددةُبدرخددةُمعُهنالددكُتكددنوا 
ُ(51ُ-50ُصُ،ُص1989الفائدة.ُ)تايمر،ُ

 (ُتعريددفُليندكومددتLindquit,1942)ُقدداسُبهدداُالمددمةُالتدد ُتُُدرخددةُالصددحةُُ:بأنددهمصدددقُل
اسُالممةُأوُالخاصيةُموضدلُ،ُأوُأنهُالدرخةُالت ُيتمُاالقترا ُمنهاُبنخاحُتامُلقيهاقيامالمرادُ
 ُ.القياس

 ذكرُكرونباخُوي(Cronbach, 1960)ُُأنهُبقدرُاكتمالُتفميرُدرخةُاالختبارُلمممةُالمعينة
عمدددىُُصددددقُاالختبدددار،ُوهدددوُيدددربطُبدددذلكُبدددينُالدرخدددةمددداُيتحقدددقُبقددددرُُ،والثقدددةُفددد ُهدددذاُالتفمدددير

 .(92ُ-91ُصُ،ُص2000)اءنصاري،ُاالختبارُوقدرتهاُالتفميريةُ
ُ
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 :امالت صدق االختبارأنواع مع -5
 :Content Validityىصدق المحتو  -ُأ

لتحديددُمداُُ،الفحصُالمنظمُلمحتو ُاالختبدارُعمىيرتكزُصدقُالمحتو ُأوُالصدقُالتمثيم ُُُُ
رادُقيامده،ُويتطمد ُهدذاُالندوعُمدنُمخدالُالمدموكُالدذيُُيدُوُإذاُكانُعينةُممثمةُلمحتو ُالموضدوع

لدىُعناصدر ُومكوناتدهُأنواعُالصدقُتحديددًاُووصدفًاُدقيقدًاُلممحتدو ُأوُالمخدالُالمقديس،ُوتحميمدهُإ
لهدددذاُالمحتدددو ُوبالنمددد ُُدُمدددنُأنُالبندددودُالموضدددوعةُت طددد ُالخوانددد ُاءمامددديةحتدددىُيدددتمُالتأك ددد

أكبدرُمدنُالدوزنُالدذيُُاًُوزندُهذ ُالخوان ُعمىُميدر ُأوُُيعطدىُدونُأنُيط ىُأيُمنالصحيحة،ُ
ُ.يمتحقه

عدددديُيمكدددنُلدديسُثمددةُصددي ةُكميددةُيمكددنُامددتخدامهاُلمتحقدددقُمددنُصدددقُالمحتددو ُأوُتعبيددرُُ
امددتعمالهُلمداللددةُعميدده،ُفهددذاُالنددوعُمددنُأنددواعُالصدددقُيعتمدددُعمددىُالتحميددلُالمنطقدد ُوالمقارنددةُأوُ

شدددارُإليدددهُفددد ُالكثيدددرُمدددنُالمطابقدددةُبدددينُمحتدددو ُاالختبدددارُومحتدددو ُالموضدددوعُالمقددديس،ُولدددذلكُيُُ
الُيكفدد ُلضددمانُالصدددقُوخاصددةُفدد ُبحدددُذاتددهُصدددقُالمحتددو ُُواءحيددانُبالصدددقُالمنطقدد ،ُ

نُهذ ُاالختباراتُصادقةُمنُمخردُفحصُمحتواهاُدونُمقاييسُالنفمية،ُحيثُيصع ُالقولُإال
مددتخدمُفدد ُالتثبددتُمددنُصددحةُالفددروضُالتدد ُاعتمدددتُاالعتمددادُعمددىُمحكدداتُعمميددةُوتخريبيددةُتُُ

صدقُالمحتدو ُيخد ُأنُيددخلُفد ُُملُأنُُّ:أمامًاُف ُبنائها،ُوتقولُآناُأنمتازيُف ُهذاُالصدد
تأمدددديسُالصدددددقُالنهددددائ ُلدددددرخاتُاالختبددددارُيتطمدددد ُُإالُأنُُّ،لبندددداءُأيُاختبددددارُالمراحددددلُاءوليددددة

ُ.(146ُُ-144صُ،ُص2008)ميخائيل،ُُالتخريب ُبإخراءاتُأخر ُالتحقق
عدُمدنُأندواعُالصددقُالكيفد ُأوُالندوع ،ُحيدثُيحدددُمخدالُالمفهدومُوهكذاُفإنُصدقُالمحتو ُيُُ

 ُيمكنُالحكمُماُإذاُكانتُالمقاييسُتمثلُأوُالممةُموضلُالقياسُبوضوح،ُوبالتحميلُاالحصائ
 .(Drost, 2011, P. 118)ياسُبشكلُكاملُالمخالُأوُالممةُموضلُالق

 :Face Validityالصدق الظاهري أو السطحي  -ُ 
ُقيدداسُقددادرًاُعمددىمددتخدمُهددذاُالنددوعُمددنُالصدددقُلمتأكدددُأنُالمقيدداسُيبدددوُبنظددرُالمفحوصددينُيُُُُُ

ىُالدرممُأنُهددذاُالندوعُمددنُالصدددقُلديسُعمميددًاُبددالمعنىُالمدمةُأوُالخاصدديةُموضدلُالقيدداس،ُوعمدد
إلثارةُالدافعيةُلد ُالمفحوصين،ُفإذاُكدانُالمفحوصدونُالُُأمام ُالدقيقُلمكممة،ُإالُأنهُعنصر

فمدددنُُ،يعتقددددونُأنُهدددذاُالمقيددداسُيقددديسُبدقدددةُالقددددرةُأوُأندددهُميدددرُمدددرتبطُبالمدددمةُموضدددلُالقيددداس
ُ(Phelan & Wren, 2005, P.3فشمواُعمميةُالقياسُ)الممكنُأنُالُيعيرو ُاهتمامًاُوبالتال ُي

ارُقبدلُالمفحوصدونُعميدهُبرمبدةُوتمدتثالشكُفيهُأنُاالختبارُالبدُأنُيبدوُصادقًاُك ُيُُُومماُُُ
،ُوتؤكدددُآندداُأنمددتازيُأنددهُالبدددُمددنُتددوفيرُصددفةُالصدددقُالظدداهريُدافعيددتهمُءدائددهُبالحدددُاءقصددى

المفحوصدينُفد ُالموقدفُُفُالعممية،ُولضمانُتعداونلالختبارُحتىُيكونُأكثرُفاعميةُف ُالمواق
ويمكنُتحمينُالصدقُالظاهريُبنظرُأنمتازيُبمخدردُإعدادةُصديامةُاءمدئمةُبحيدثُاالختباري،ُ
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تبددوُأكثددرُارتباطدًاُبموقددفُالقيداسُالفعمدد ،ُومهمداُيكددنُمدنُأمددرُفدإنُالصدددقُالظداهريُلالختبددارُ
رُولدديسُبددياًلُعندده،ُوالبددُت ميدد ُالصدددقُالبددُأنُيكددونُفد ُخدمددةُالصددقُالحقيقدد ُلهددذاُاالختبدا

ُ(147-146صُص،2008ُالحقيق ُحينُيتعذرُالخملُبينهما.ُ)ميخائيل،ُ
 :  Criterion Validityصدق المحك   - ت

الصدقُعمىُدرامةُاالرتباطُبدينُدرخداتُالمقيداسُودرخداتُمقيداسُآخدرُهذاُالنوعُمنُُيرتكزُُُ
والتنبدؤُُ،قيامهُممتقلُلماُيهدفُاالختبارُإلىمقياسُمباشرُُوُ:قصدُبالمحكويُُ،ُلهُعتمدُكمحكيُُ

ُُُُُُهددددوُاختبددددارُلالختبدددداريُهددددوُميددددزانُلتحديدددددُمددددد ُصددددالحيةُاالختبددددار،ُأبددددهُأوُتشخيصدددده،ُأوُ
 (148،ُص2003ُ)أبوُحط ،ُ
عمىُأنهُالدرخةُالت ُيترابطُعندهاُاءداءُعمىُمقياسُملُاءداءُُالصدقُالمحك ُويمكنُتعريف

لممقياسُاءولُوأمامًاُف ُالحكمُعمىُصالحيته،ُويتطم ُهذاُالندوعُُمحكاًُُدُ عمىُمقياسُآخرُعُُ
ُُ(.148ُ-147،ُصُص2008ُنُالصدقُإخراءاتُتخريبيةُإحصائيةُ)ميخائيل،ُم

ُ:حما ُعديدةُمنهاُأوُالصدقُالتخريب ُطرائقُ صدقُالمحكولمُُُ
  الصدق التالزميConcurrent Validity : 

لمقياسُعمىُالتنبؤُبحددوثُالمدموكُبالوقدتُالحدال ،ُويكدونُيشيرُالصدقُالتالزم ُإلىُقدرةُاُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالصددددددددددددددددقُتالزميدددددددددددددددًاُعنددددددددددددددددماُيطبدددددددددددددددقُالمحدددددددددددددددكُفددددددددددددددد ُالوقدددددددددددددددتُنفمدددددددددددددددهُمدددددددددددددددلُالمقيددددددددددددددداس

(Drost, 2011, PP. 118- 119 . 
حيدددثُيددددلُهدددذاُالندددوعُمدددنُالصددددقُعمدددىُحخدددمُالعالقدددةُبدددينُدرخددداتُاءفدددرادُعمدددىُاالختبدددارُُُُ

بدينُُقصديرفاصدلُيكونُهدذاُالأوُالُيكونُهناكُفاصلُزمن ،ُرُبحيثُودرخاتهمُعمىُمحكُآخ
،ُويطمدددقُالدددبعضُعمدددىُالصددددقُالتالزمددد ُامدددمُعمدددىُاالختبدددارُوأدائهدددمُعمدددىُالمحدددكأداءُاءفدددرادُ

ثدمُحمدا ُُ،الصدقُالتخريبد ُءنُحمدابهُيعتمددُعمدىُتطبيدقُاختبداراتُوقيداسُأداءُفعمد ُعممد 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُارُوالددددددددددددددددرخاتُعمدددددددددددددددىُالمحدددددددددددددددك.ُمعامدددددددددددددددلُاالرتبددددددددددددددداطُبدددددددددددددددينُالددددددددددددددددرخاتُعمدددددددددددددددىُاالختبددددددددددددددد

ُ(353،ُص2002)مرادُومميمان،ُ
 ُالصدق التنبؤيPredictive Validity : 

فالصدددقُالتنبددؤيُُ،عندددماُيتحقددقُالمحددكُأوُالمعيددارُفدد ُالممددتقبلُفددإنُالصدددقُيكددونُتنبؤيدداًُُُُ
ُ.(Drost, 2011, P. 119) يشيرُإلىُقدرةُالمقياسُعمىُقياسُالمموكُوالتنبؤُبهُف ُالممتقبل

عمدىُمقداييسُُ الصدقُبامتخدامُدرخاتُاالختبارُف ُالتنبدؤُبداءداءُالممدتقبمُهذاُالنوعُمنُيهتم
أخر ُه ُالمحكات،ُفقدُتمتخدمُدرخاتُاختبدارُاالمدتعدادُلمنخداحُفد ُالمدرمدةُبدالتنبؤُبددرخاتُ

فدد ُالخامعددةُأوُاختبدداراتُالطمبدةُفدد ُمددوادُدرامدديةُمعينددة،ُومددنُأمثمتهداُاختبددارُاالمددتعدادُلمنخدداحُ
ُالقبولُف ُالخامعة.

ُ
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 الفرق بين الصدق التالزمي والصدق التنبؤي: 
لدرامدددةُحخدددمُاالرتبددداطُبدددينُدرخددداتُُ،اًُخارخيدددُاًُمحكدددفددد ُحمدددا ُالصددددقُتمدددتخدمُالطريقتدددانُ -

االختبدددارُوالمحدددك،ُإالُأنُالفدددرقُينحصدددرُفددد ُالفدددارقُالزمنددد ،ُففددد ُحالدددةُالصددددقُالتالزمددد ُيدددتمُ
تقريبددًا،ُأمدداُفدد ُحالددةُالصدددقُالتنبددؤيُُنفمددهُالوقددتُخدداتُاالختبددارُوالمحددكُفدد ولُعمددىُدُرالحصدد

فيتمُالحصولُعمىُدرخاتُاالختبارُأواًلُوبعدُفاصلُزمن ُالُيقلُعنُمتةُشهورُيدتمُالحصدولُ
 عمىُدرخاتُالمحك.

الصددددقُالتنبدددؤيُيحدددداولُقيددداسُصددددالحيةُدرخددداتُاالختبدددارُفدددد ُالتنبدددؤُبدددددرخاتُاءفدددرادُفدددد ُ -
الُذلددكُدرخدداتُالتحصدديلُفدد ُالثانويددةُالعامددةُكمؤشددرُلمنخدداحُفدد ُالخامعددة،ُأمدداُالممددتقبل،ُومثدد

الصددددقُالتالزمددد ُفيحددداولُقيددداسُصدددالحيةُدرخددداتُاالختبدددارُفددد ُامدددتخدامهاُبدددداًلُمدددنُدرخددداتُ
المحددكُالددذيُقدددُيكددونُمددنُالصددع ُالحصددولُعميهدداُبدقددةُوفدد ُوقددتُقصددير،ُومثددالُعمددىُذلددكُ

التددد ُمدددنُإخدددراءُالمقدددابالتُالشخصددديةُمفدددردُبدددداًلُامدددتخدامُمقيددداسُلتقدددديرُخصدددائصُالشخصددديةُل
ُ(354ُ-353صُص،2002ُتمت رقُوقتًاُوخهدًاُكبيرًا.ُ)مرادُومميمان،ُ

 ُ:ValidityُConstructُصدق التكوين الفرضي -ُث
ُُُُُُُمدددتخدمُهدددذاُالندددوعُمدددنُالصددددقُلمتأكددددُمدددنُأنُالمقيددداسُيقددديسُفددد ُالواقدددلُمددداُيهددددفُلقيامدددهيُُُُُ

بندىُعددنُطريددقُلخندةُمددنُالخبددراءُه(ُوالُيقديسُمت يددراتُأخددر ،ُويُُ)ُأيُمداُهددوُمبند ُعمددىُأمامدد
بندىُعمدىُأمامدهاُهدذاُالندوعُمدنُالصددق،ُحيدثُيقدومُهدؤالءُممنُهدمُعمدىُدرايدةُبالطريقدةُالتد ُيُُ

،ُكمددداُيمكدددنُلمطدددال ُتمامددداًُُكدددلُبنددددُمدددنُبندددود ُفحدددصُبندددودُالمقيددداسُلتقريدددرُمددداُيقددديسالخبدددراءُب
ُ(Phelan and Wren, 2005, P.4مالحظاتهمُ)المشاركةُف ُهذ ُالعمميةُلمحصولُعمىُ

ُصدقُالتكوينُالفرض ُف ُإطارينُهما:ُ(Loevinger, 1979)وتضلُلوفنخرُ
 إلىُأيُحدُيقيسُاالختبارُخاصيةُأوُممةُلهاُوخودُفعم ؟ 
 ُإلىُأيُحدُيكدونُهنداكُتنداظرُبدينُالتفمديرُالمقتدرحُلممدمةُأوُالخاصديةُومداُيقيمدهُاالختبدار

 فعاًل؟
طدددارُاءولُبصددددقُاالختبدددار،ُفددد ُحدددينُيعدددرفُاإلطدددارُالثدددان ُبصددددقُالتفمدددير،ُويتصدددلُاإلُُُ

مُاإلطددددارُاءولُأدلدددددةُحددددولُمقددددددارُوندددددوعُوالشددددكُأنُالتمددددداؤلينُيكمددددلُأحددددددهماُاآلخددددر،ُإذُيقددددددُّ
ُكومتريُعمددىُاالختبددار،ُفدد ُحددينُيقدددماالرتباطدداتُبددينُفقددراتُاالختبددار،ُوهددذاُيضددف ُمعنددىُمددي

ُُُُُُُُُُُُُلالختبدددددددددددارُُ-مددددددددددديكولوخيًاُكدددددددددددانُأمُتربويددددددددددداًُُ-هنيدددددددددددًاُرُالثدددددددددددان ُمعندددددددددددىُعمميدددددددددددًاُأوُماإلطدددددددددددا
ُ.(295ُ–294ُُصُص،2004ُ)النبهان،ُ

وهكذاُيشيرُهذاُالنوعُمنُالصدقُإلىُالدرخةُالت ُيقديسُمعهداُاالختبدارُالصدفةُأوُالخاصديةُُُُ
ُالت ُيفتدرضُأنُيقيمدها،ُوينطمدقُمدنُأنُالددرخاتُعمدىُاالختبدارُيخد ُأنُتتندوعُأوُتتبداينُكمدا
تتنبددأُالنظريددةُالخاصددةُبالمددمةُالمقيمددةُأوُالمفهددومُأوُالتكددوينُالمفتددرض،ُوالصدددقُالبنيددويُهددوُ
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عددُبالتدال ُشدرطًاُمهمدًاُلالختبداراتُالنفمديةُمفهومُشاملُيتضمنُاءنواعُاءخر ُمنُالصددق،ُويُُ
افةُوالتربويدةُبأنواعهددا،ُويتطمدد ُهددذاُالنددوعُمددنُالصدددقُالمخددوءُإلددىُاالمددتنتاخاتُالمنطقيددةُباإلضدد

إلدددىُالومدددائلُالتخريبيدددةُواالحصدددائية،ُوالتقنيددداتُواإلخدددراءاتُالخاصدددةُبتأمددديسُصددددقُالمحتدددو ُ
خدددددددددددراءاتُالصددددددددددددقُالبنيدددددددددددوي. ُُُُُُوالصددددددددددددقُالمحكددددددددددد ُيمكدددددددددددنُأنُتنددددددددددددرجُضدددددددددددمنُتقنيددددددددددداتُوا 

 (163ُ-162صُص،2008ُ)ميخائيل،
ُوفيماُيم ُبعضُاءمالي ُالممتخدمةُف ُتأميسُصدقُالتكوينُالفرض :ُُُُ
 ُامميالصدق العValidityُFactorial: 
فدد ُتحديدددُصدددقُالتكددوينُالفرضدد ،ُُيددتمُالمخددوءُإليهدداالصدددقُالعددامم ُمددنُأهددمُالومددائلُالتدد ُُُُ

وهدوُفدد ُخدوهر ُأمددمو ُلتحديدددُبنيدةُالمددماتُالنفمددية،ُويقدومُعمددىُتحميددلُالعالقداتُبددينُالبياندداتُ
ُ.(163،ُص2003ُاإلمبريقية،ُوتتمثلُهذ ُالعالقاتُبصورةُمعامالتُارتباطُ)أبوُحط ،ُ
عدنُطريدقُخفدضُعدددُُ،فالهدفُالرئيم ُمنُالصدقُالعامم ُهوُتبميطُعمميدةُوصدفُالمدموك

المت يراتُالت ُتقيمهاُاالختباراتُإلىُعددُضئيلُمنُالعواملُأوُالمدماتُالمشدتركة،ُوعمدىُهدذاُ
لدىُاءماسُيمكنُوصفُكلُاختبارُباالعتمادُعمىُالعواملُالرئيمديةُالمحدددةُلدرخاتده،ُإضدافةُإ

 (163ُ-162،ُص2008تشبعهُبكلُمنُهذ ُالعواملُوارتباطهُبها.ُ)ميخائيل،
كاندتُأبتعرفُمد ُتشبلُبندودُاالختبدارُبعوامدلُمعيندةُمدواءُ وبعبارةُأخر ُيهتمُالصدقُالعامم 

عددداماًلُعامدددًاُأمُعوامدددلُطائفيدددة،ُويمدددتخدمُالصددددقُالعدددامم ُطريقدددةُالتحميدددلُالعدددامم ُلمصدددفوفةُ
المدمةُالتد ُعوامدلُأوُمكونداتُالعدددُ،ُفد ُمحاولدةُإلنقداصُودُاالختبارارتباطاتُبينُدرخاتُبن

ُ(355،ُص2002تتخملُحولهاُبنودُاالختبار.ُ)مرادُومميمان،ُ
  الصدق التجريبيExperimental Validity : 

بددرخاتُُيتمُالتحققُمنُالصدقُتخريبيًاُعنُطريقُحما ُمعامالتُارتباطُدرخداتُاالختبدارُُُ
أوُتكونُالممةُممدتخدمةُفيهدا،ُوتمدمىُهدذ ُالطريقدةُُنفمهاُالممةُتقيسُأدواتُأخر ُ)محكات(

،ُوبمعندىُآخدرُوالصددقُالتنبدؤيلحمدا ُالصددقُالتالزمد ُأيضًاُبالصدقُالتخريب ،ُوه ُطريقةُ
ُإضدافًةُإلدىفإنُالصدقُالتخريب ُهوُطريقةُتمدتخدمُلحمدا ُصددقُالمحدكُ)تالزمد ُأوُتنبدؤي(ُ

ُ(356،ُص2002مان،ُصدقُالتكوينُالفرض .ُُ)مرادُوممي
  طريقة المقارنات الطرفية أو الفرق المتقابمة Comparison of Extreme groups: 

عمىُدرامةُالفروقُبينُمخموعاتُمختمفةُمنُاءفراد،ُوتهددفُكثيدرُمدنُهدذ ُُهذ ُالطريقةُعتمدت
ُالدرامدداتُلممقارنددةُبددينُمخمددوعتينُمختمفتددينُفدد ُضددوءُالدددرخاتُالتدد ُيحصددلُعميهدداُاءفددرادُفدد 

أنُالمخمددددوعتينُمددددوفُتختمددددفُامددددتخاباتهماُأوُُمددددنُالمتوقددددلاختبددددارُأوُمقيدددداسُمعددددين،ُحيددددثُ
الدرخاتُالت ُيحصدلُعميهداُأفدرادُكدلُمنهمداُفد ُاالختبدارُأوُالمقيداس،ُويمكدنُالتحقدقُمدنُذلدكُ

مددددثاًلُمددددنُصدددددقُالتكددددوينُالفرضدددد ُالختبددددارُيقدددديسُالعصددددابيةُُلمتحقددددقُحيددددث،ُبطريقددددةُمباشددددرة
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Neuroticism،ُتيددارُمخمددوعتينُمددنُاءفددرادُامددتنادًاُإلددىُتشددخيصُاءطبدداءُالنفمدديينُيمكددنُاخ
بحيددثُتكددونُهددذ ُالمدددمةُمرتفعددةُلددد ُإحددد ُالمخمدددوعتينُومنخفضددةُلددد ُالمخموعددةُاءخدددر ،ُ
ويطبقُاالختبارُعمىُكلُمنُالمخموعتين،ُفإذاُتبدينُأنُهنداكُاختالفدًاُواضدحًاُبدينُدرخداتُكدلُ

صدددقُالتكددوينُالفرضدد ُلالختبددار،ُُأحدددُاءدلددةُعمددىُمددنُالمخمددوعتين،ُفإنددهُيمكددنُاعتبددارُذلددك
ُ(222،ُص2002المفرداتُالت ُمّيزتُبدرخةُأكبرُبينُالمخموعتينُ)عالم،ُُوُتمتبقىُعندئذٍُ

 صدق االختبار: فيالعوامل المؤثرة  -56
ف ُصددقُاالختبدارُوتضدعفه.ُوقددُصدنفُن.ُخرونمنددُممبًاُثمةُعواملُعديدةُيمكنُأنُتؤثرُُُُ

Gronlund, 1971)) ُعمىُالنحوُاآلت هذ ُالعواملُضمنُأربلُفئاتُرئيمية:ُ
 :عوامل تتعمق باالختبار نفسه ومن أهمها 
خددددد ُأنُيفعمدددددهُفالتعميمددددداتُالتددددد ُالُتشددددديرُبوضدددددوحُإلدددددىُمددددداُي التعميمددددداتُميدددددرُالواضدددددحة: -

 ،ُوكيفُيمخلُإخاباته،ُتضعفُالصدق.المفحوص،ُوكيفُيخي 
أوُمظدداهرُمددنُُ،تبددارُيقدديسُالفهددمُالقرائدد المفددرداتُوالتراكيدد ُالصددعبة:ُفهدد ُقدددُتخعددلُاالخ -

 عدُلقيامها.الذكاءُوليسُمظاهرُالمموكُالت ُأُُ
البنودُالصعبةُخدًاُأوُالمهمةُخدًا:ُإذُأنُالبنودُالصعبةُخدًاُوكذلكُالمهمةُخددًاُالُتميدزُبدينُ -

 اءقوياءُوالضعافُتحصياًل،ُوبالتال ُفه ُتضعفُالصدق.
البندودُقددُتقديسُالقددرةُعمدىُاكتشدافُاإلخابداتُالصدحيحةُالبنودُالموحيةُباإلخابة:ُفمثدلُهدذ ُ -

اعتمادًاُعمىُاإليحاءاتُأوُالتمميحاتُالت ُتنطويُعميهاُالبنودُذاتها،ُوالُتكشفُبالتدال ُالفدروقُ
 ف ُالممةُأوُالخاصيةُموضلُالقياس.

ذاُكددانُقصدديراًُ - ُعددددُالبنددود:ُفاالختبددارُهددوُعينددةُمددنُبنددودُأوُأمددئمةُكثيددرةُيمكددنُأنُتطددرح،ُوا 
 وتضمنُعددًاُضئياًلُمنُالبنودُيضعفُتمثيمهُوبالتال ُيضعفُصدقه.

وقدُيضملُالمفحوصينُاءقوياءُأكثرُمنُالضدعافُُ،يؤديُإلىُموءُالتفميرُحيثال موض:ُ -
 ويخعلُاالختبارُيميزُباالتخا ُالمعاكس.

فدإذاُترتي ُالبنودُبصورةُميدرُمالئمدة:ُيرتد ُاالختبدارُعدادًةُوفدقُمبددأُالتددرجُفد ُالصدعوبة،ُ -
وضعتُالبنودُالصعبةُف ُالبدايةُيقض ُالطال ُالكثيرُمنُالوقدتُلإلخابدةُعنهدا،ُوقددُالُيتمدلُُ

ثمُإنُهذاُالترتي ُقدُيضعفُدافعيتهمُمماُيدنعكسُمدمبًاُعمدىُُ،الوقتُلإلخابةُعنُالبنودُالمهمة
 أدائهم.

رمدزُ)ج(ُ(ُأوُال3تخصيصُمكانُواحدُلإلخابةُالصحيحة:ُفإذاُأخذُالخوا ُالصحيمُالرقمُ) -
 مماُيؤديُإلىُإضعافُالصدقُبطبيعةُالحال.ُ،مثاًلُف ُأكثرُمنُمرةُيمهلُاكتشافه

ُ
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  :العوامل المتصمة باروط اإلجراء والتصحي  ومنها 
الشروطُالبيئيةُالمحيطة:ُفالحرارةُوالبرودةُالزائددةُوالضوضداءُوميرهدا،ُهد ُمدنُالعوامدلُالتد ُ -

 يمكنُأنُتؤثرُممبًاُف ُاءداءُاالختباري.
الوقددتُالمخصددصُلإلخابددة:ُفددإذاُلددمُيكددنُكافيددًاُأوُكددانُطددوياًلُأكثددرُمددنُالمددزومُيتددأثرُاءداءُ -

تاحددددةُالفرصددددةُلم ددددشُ ربدددداكهم،ُوا  االختبدددداريُبالضدددد طُعمددددىُالمفحوصددددينُفدددد ُالحالددددةُاءولددددىُوا 
 والفوضىُف ُالحالةُالثانية.

مدئمةُالمقاليدةُأخطاءُالتصدحيم:ُوقددُتندتجُهدذ ُاءخطداءُعدنُعمميدةُالتقدديرُذاتهداُكمداُفد ُاء -
التددد ُتعدددان ُمدددنُعيدددو ُالتقدددديرُالدددذات ُوضدددعفُممدددتو ُالثبدددات،ُوقددددُتندددتجُعدددنُعمميدددةُخمدددلُ

 العالماتُأوُنقمهاُوماُشابهُذلك.
عنُالفروقُال ش:ُفإتاحةُالفرصةُلم شُأوُتقديمُالمماعدةُلممفحوصينُيحوالنُدونُالكشفُ -

 الصدق.ُالحقيقيةُبينهم،ُويضعف
 المفحوصين: العوامل المتصمة باستجابات 
بعدضُُحيثُيعان قدُيتعرضُالمفحوصونُءزماتُانفعاليةُحادةُتؤثرُف ُأدائهمُاالختباري،ُُُُ

بدذلونُخهدودهمُكمداُأنُبعضدهمُقددُتضدعفُدافعيدتهمُوالُيُالمفحوصينُمماُيممىُقمقُاالختبدار،
  .(178ُ-175ُصُص،2008ُ)ميخائيل،ُُعمىُالنحوُالمطمو .

 ُُالعالقة بين الصدق والثبات:  -55
مددنُالثابددتُأنُالعالقددةُبددينُصدددقُاالختبددارُالصدددقُوالثبدداتُأهددمُمددمتينُلالختبددارُالخيددد،ُُوُعدددُّيُُ

المفهددومينُيبحثددانُفدد ُمددد ُكفدداءةُاالختبددارُومنامددبتهُُأنُكددالُخاصددةًُ،ُوثباتددهُهدد ُعالقددةُأكيدددة
 لممممماتُالرئيميةُلنظريةُالقياس.

ارُعنددددماُتت يددددرُالظددددروفُيبحدددثُمفهددددومُالثبددداتُفدددد ُمدددد ُامددددتقرارُدرخددداتُاالختبددددفددد ُحددددينُُو
مفهددومُالصدددقُاالختبددارُودرخاتددهُإلددىُمحددكُيتخدداوزُُ،يخددتصُباالختبددارُودرخاتددهأيُُ،الخارخيددة

مواءُبصدورةُبمديطةُمباشدرةُأيُبحمدا ُمعامدلُُ،خارخ ُمنُأخلُتعيينُمعاملُصدقُاالختبار
ماُيمدتخدمُمدنهجُأوُبصدورةُأكثدرُتعقيددًاُعنددُ،االرتباطُبينُاالختبارُوالمحكُأوُالمقارنةُالطرفيدة

ُعهُبالعواملُالت ُيقيمها.ف ُضوءُتشبُُّالتحميلُالعامم ُلموقوفُعمىُصدقُاالختبار
،ُولكددنُقدددُيكددونُميددرُعددال ُالصدددقُمددنُالناحيددةُالنظريددةُواالختبددارُالثابددتُهددوُاختبددارُأيضدداًُُُُ

مدنًُُاُثابتداًُُرأماُاالختبارُالصدادقُفدالُبددُأنُيكدونُاختبداُ،ًاُمنُالناحيةُالعمميةُالتطبيقيةذلكُتمام
ُ(198،ُص1998)عبدُالرحمن،ُُالنظريةُوالتطبيقية.ُتينالناحي
الثبدداتُخاصدديةُتتددوفرُفدد ُكددلُاختبددارُصددادق،ُبينمدداُالصدددقُالُيتددوافرُبالضددرورةُهكددذاُفددإنُُوُُُ

كددلُاختبددارُصددادقُثابددتُبالضددرورةُولكددنُلدديسُكددلُُبددأنُحيددثُيمكددنُالقددولُ،لكددلُاختبددارُثابددت
ُُُ.اختبارُثابتُصادقُبالضرورة
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فدإنُالدرخدةُعميدهُمدتكونُمعبدرةُُ،عددُلقيامدهُبالفعدلفإذاُكدانُاالختبدارُصدادقًا،ُأيُيقديسُمداُأُُُُُ
عددنُاءداءُالحقيقدد ُأوُالقدددرةُأوُالوظيفددةُالفعميددةُكائنددةُمدداُتكددونُهددذ ُالوظيفددةُأوُالقدددرةُالنفمددية،ُ

هدذ ُُكدونأنُتُيمكدنُتوقدلُ،وماُدامتُالدرخةُعمىُالمقياسُالصادقُتعبرُعنُهذ ُالوظيفةُبدقة
ثابتةُف ُالوقتُنفمهُأيُمتمقةُف ُتعبيرهاُعنُمقدارُالوظيفة،ُوممتقرةُعبدرُالدزمنُفد ُُالدرخة

ُ(295،ُص2007.ُ)فرج،ُتعبيرهاُوتقديرهاُلهذ ُالوظيفة
والبدددُمددنُاإلشددارةُفدد ُهددذاُالمددياقُإلددىُأنُالفددرقُبددينُالصدددقُوالثبدداتُهددوُأنُالثبدداتُمفهددومُُُُ

حصددائ ُحميددلُالمنطقدد ُكمدداُيتطمدد ُالعمددلُاإلدُعمددىُالتإحصددائ ،ُبخددالفُالصدددقُالددذيُيعتمدد
ُ(184،ُص2008أيضًا.ُ)ميخائيل،ُ

الُيعند ُأندهُيمكدنُاالكتفداءُبتقدديراتُالصدددقُُ،أشدملُمدنُالثبداتُكدونُالصددقُمفهدومُأنُُّميدرُُ
الخاصةُباختبارُمعينُباعتبارهاُتتضمنُبالضرورةُتقديرُثباته،ُفحتىُالمرحمةُالراهنةُمنُالتقدمُ

ُتتدددوافرُمقددداييسُنفمددديةُذاتُصددددقُتدددام،ُكمددداُأنُصددددقُالمقيددداسُيخضدددلُالعتبددداراتُالعممددد ُال
وتقدديرُُا وبالتدال ُيتعدينُحمدُ،عمميةُمتعددةُتختمفُمنُحالةُإلىُأخر ُومنُمختملُإلىُآخدر
قبدلُامدتخالصُنتدائجُتخريبيدةُُ،كلُمدنُصددقُوثبداتُالمقداييسُبامدتقاللُكدلُمنهمداُعدنُاآلخدر

ُ.(295،ُص2007)فرج،ُُعينةُمعينةتتعمقُبمختملُمعينُأوُمنهاُ
 ماكمة ثبات اختبارات الاخصية: -55
ُبعضهاُمرتفل،ُوثباتُاختباراتُالشخصيةُمنخفض،ُُوُأظهرتُالدراماتُأنُبعضُمعامالتُُُ

عبددرُُمدنُثبدداتُاالمددتقرارمالبددًاُمالبيتهداُمتومددط،ُمددلُمالحظدةُأنُثبدداتُاالتمدداقُالدداخم ُأعمددىُ
 ُ.الزمن

تُاالمدددتخبارُالواحددددُتختمدددفُبددداختالفُندددوعُالثبددداتُالممدددتخدم،ُنُمعدددامالتُثبددداأالحدددظُومدددنُالمُُ
،ُأمداُمعدامالتُأنُمعدامالتُثبداتُالتنصديفُمرتفعدةُبوخدهُعدامُطMuller ُالحدظُطمدوالرطُحيدث

عادتهُأيُثباتُاالمتقرار حدينُُفد ذلكُأنهُُيفمرفه ُمنخفضةُبوخهُعام.ُُوُبتطبيقُاالختبارُوا 
اراتُمتمددقةُبدرخددةُمقبولددةُفدد ُالتطبيددقُالواحددد،ُأنُامددتخاباتُالمفحددوصُلمختمددفُبنددودُاالمددتخب
البدددُمددنُُوهنددايفصددمهماُفتددرةُمددنُالددزمن،ُحيددثُفإنهدداُتتذبددذ ُبدرخددةُكبيددرةُمددنُتطبيددقُإلددىُآخددرُ

حددينُيشدديرُاءولُإلددىُامددتقرارُُففدد ثبدداتُاالمددتقرارُأهددمُمددنُثبدداتُالتنصدديف،ُُاإلشددارةُإلددىُأنُ
ُفُإلىُمخردُاتماقُمطح ُأوُشكم .حقيق ُوُثباتُلمممةُالمقيمة،ُفقدُيشيرُثباتُالتنصي

ُاآلت :عمىُالنحوُاختباراتُالشخصيةُانخفاضُثباتُ ويمكنُإخمالُأهمُأمبا 
ونُإلددىُاءمددوأُأوُإلددىُاءحمددنُأيُكددتُ،ُوالتدد ُقدددالتزييددفُفدد ُاختبدداراتُالشخصدديةُمشددكمة -1
ُشملُكالُالنوعينُ.ُت
ُ.االختباردافعيةُالمفحوصُنحوُُ -2
ُظروفُالتطبيقُالفيزيقية.ُ -3
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ُةُالنفميةُالراهنةُلممفحوص.الحال -4
نوعيةُوعموميةُالممةُالمقامة،ُحيثُافترضُعددُمنُعمماءُالدنفسُانخفداضُثبداتُمدماتُ -5

ُقدددُيكدددونأيُأنُالمددموكُالددذيُيصدددرُعددنُالفددردُ،ُنتيخددةُلمدداُلهدداُمددنُنوعيددةُموقفيدددةالشخصدديةُ
ُرُفيددهولدديسُعامددًا،ُأيُأنُمحدداتددهُتكمددنُفدد ُالموقددفُالخدداصُالددذيُيصدددُاًُخاصددُاًُنوعيددُاًُمددموك

ُ.(137ُُ-135صُص،2000ُ)اءنصاري،ُ
(ُاتباعُخطوةُعامةُلتفميرُقوةُالعالقدةُلمعدامالتُالثبدات1954ُ)Guilfordُوقدُاقترحُخيمفوردُ
ُوفقُالخدولُاآلت :

 تفسير قوة العالقة لمعامالت الثبات : 5رقم جدول ال
 تفسير العالقة معامل االرتباط

 الرتباط اير جدير باالهتماما –العالقة ضعيفة اخهمية  %02أقل من 
 واقع العالقة صغير –االرتباط منخفض  %42% إلى 02من 
 العالقة أساسية –االرتباط معتدل  %02% إلى 42من 
 ةالعالقة قوي –االرتباط مرتفع  %02% إلى 02من 

 العالقة معتمد عميها جداً  –االرتباط عاٍل جدًا  1% إلى 02من 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(Crask, 1999, P.3)ُ

فقدُقّدمُعممداءُتواخهُقياسُالشخصيةُالُتعن ُاالبتعادُعنُقيامها،ُُ أنُهذ ُالمشكالتُالتُمير
النفسُالعديدُمنُالحمولُلمعالخةُهذ ُالمشكالتُوخاصدةُمشدكمةُالتزييدف،ُحيدثُيوصد ُألبدورتُ

Allport, 1937) )ءماندددةُوالصدددراحةُلدددد ُالمفحدددوصُلمتخربدددة،ُكمددداُينصدددمُبامدددتثارةُدوافدددلُا
بتكدوينُعالقدةُتعداونُمدلُالمفحدوصُوامدتخدامُالباحدثُمهاراتدهُُ(Cronbach, 1960كرونبداخُ)

(ُأنُتعميمدداتُاالختبددارُوتكددوينAnastasi, 1988ُفدد ُتكددوينُعالقددةُوديددة،ُوتددذكرُأنمددتازيُ)
وذلددددكُإذاُأمكددددنُإقناعددددهُأنُُيددددةُيمكددددنُأنُتدددددفلُالشددددخصُإلددددىُأنُيمددددتخي ُبصددددراحة،عالقددددةُودُّ

مصمحتهُالشخصيةُفد ُأنُيفعدلُذلدك،ُوتضديفُأنُوضدلُبندودُخفّيدةُنمدبيًاُأوُمحايددةُاختماعيدًاُ
مددمىُبددالبنودُالخفّيددةُربمدداُُيُُيددذكرُأنُمدداُ Jaxon،ُولددوُأنُخاكمددونيمكددنُأنُيقمددلُمددنُالتزييددف

لددكتورُأحمددُعدزتُتكونُذاتُصدقُمدنخفضُبالنمدبةُلمبعددُالدذيُنهدتمُبقيامده،ُويدذكرُاءمدتاذُا
راخمُأنهُلمتحوطُمنُخداعُالمفحوصُف ُاإلخابةُيمكنُتكرارُالمؤالُذاتهُف ُأخزاءُمختمفةُمنُ

مدددئمةُالمتشدددابهةُهدددذ ُاءُعدددنالرائدددزُمدددلُاخدددتالفُبمددديطُفددد ُصدددي ته،ُومقارندددةُأخوبدددةُالمفحدددوصُ
بدداراتُفدد ُفيدر ُأنددهُبددداًلُمدنُصدديامةُالعMuller, 1944ُ)واحددد،ُأمداُمددوالرُ)ُةُفدد ُآنٍُوالمتبايند

عبدداراتُتبدددأُكدداآلت :ُهددلُأنددتُ.....ُ؟ُُوهددلُتفعددلُ.....ُ؟،ُيخدد ُتقددديمُُصددورةُأمددئمةُمباشددرةُ
ُ(.227ُ–225ُ،ُصُص2005ُوصفيةُميرُشخصيةُ)عبدُالخالق،ُ
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ُ،ينيمدوتاُالمتعدددُاءوخدهالخديرُبالذكرُأنُهناكُالعديدُمنُروائزُالشخصديةُمثدلُرائدزُممنُُوُُُ
،ُتتضددمنُلمشخصدديةُُرائددزيُطأيزنددكطُوُطكاتددلطُوكددذلكالبحددثُالحددال ،ُوالُمعتمدددُكددأداةُرئيمدديةُفدد ُ

مةُالُمدرخدةُتحتويُهذ ُالمقاييسُمخموعةُمنُاءمئحيثُ(،Lie Scalesُمقاييسُكشفُالكذ ُ)
تُأنُ ُالدرخددةُعددنُحددٍدُمعددينُدلّددذُيمددتخرجُلهدداُدرخددةُمنفصددمة،ُإذاُزادتُهددفدد ُالرائددزُاءمامدد ،ُ

ُالمفحوصُقدُزّيفُف ُإخاباته.ُ
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ًقياسًالشخصيةوًاإلحصائيماًوراءًالتحليلً:ًرابعاً 
بعض و  ،مراحموذكر و  ،اإلحصائيوراء التحميل  ريف بمنيج ماعتال :المحورىذا  يتناول

الُمستخدمة في ىذا المنيج والموظفة في البحث الحالي، كما يتضمن  اإلحصائيةاالختبارات 
لتي يستند إلييا، ومن ثم التطرُّق والقوانين اإلحصائية ا Mالقانون اإلحصائي إضاءة عمى 

الحديث عن درجات القطع من حيث  أيضاً  يتضمنو حدودات ىذا المنيج، ملبعض مشكالت و 
 .، وأىم األسس التقويمية ليذه الطرائقق تحديدىاائوطر  تعريفيا،
 :Meta-Analysis اإلحصائي التحليلتعريف منهج ما وراء   -1
لوصول إلىى رييىا تكامميىة كميىة لنتىائج بحثية تيدف إلى امنيجية  :اإلحصائي التحميلما وراء    

حىول موضىوع بحثىي معىين، وليىذا التىرض يىتم حسىا  ميشىرات حجىم األثىىر  ،الدراسىات التجريبيىة
الخاصة بيذا المنيج لكل جزء مىن الدراسىة، كمىا يىتم فحىم وترميىز متتيىرات  اإلحصائيةبالطرق 
 لترض فحم عالقتيا مع حجم األثر. ،الدراسة

وفي العقود الثالثة األخيرة أصبح ىذا المنيج أداة بحثية منيجية ضرورية ومفيىدة جىدًا لتجميىع    
وتكامىىل النتىىائج حىىول موضىىوع معىىين، حيىىث أن النمىىو اليائىىل لفبحىىاث فىىي عمىىم الىىنفس جعىىل مىىن 

،  وىنا البد من اإلحصائيةالصع  جدًا تجميع ىذه النتائج في أي مجال دون مساعدة األسالي  
تكىون معتمىدة فىي القيىاس رة إلىى أن نتىائج كىل جزئيىة مىن الدراسىة فىي ىىذا المىنيج يجى  أن اإلشا

تطمىى  األخىىذ باالعتبىىار اإلحصىىائي فىىي ىىىذا المىىنيج ي التحميىىل نفسىىو، وكىىذلك المقيىىاس الكمىي عمىىى
 .التحميل لحجم األثر كداللة وميشر لدقة ىذاكل تقدير 

مجىاالت عمىم الىنفس، وخصوصىًا العديىد مىن ي مىنيج فىىىذا الوفي الوقت الحالي يجري تطبيىق    
فىىي تقيىىيم فاعميىىة البىىرامج العالجيىىة، وبىىرامج الوقايىىة والصىىحة النفسىىية مثىىل بىىرامج الصىىحة العقميىىة، 
والبرامج التعميمية، وبرامج الخدمات االجتماعية، والموارد البشرية. كما يتم استخدام منيج ما وراء 

رى مثل دراسة الفروق بين الجنسين في مرحمىة الطفولىة في مجاالت نفسية أخ اإلحصائي التحميل
والمراىقىىة، كمىىا يسىىتخدم فىىي أبحىىاث نفسىىية مىىع البىىالتين لقيىىاس العديىىد مىىن الجوانىى  مثىىل المواىىى  
والميىىول واالتجاىىىات، ويطبىىق أيضىىًا فىىي اختبىىارات الصىىحة النفسىىية المسىىتخدمة لتىىرض التوظيىىف، 

 موضىوعاتد دراسات قائمة عمى ىذا المنيج حول حيث من الشائع جدًا في الوقت الحالي أن نج
مختمفة في أية مجمة عممية في عمىم الىنفس، لىذا يجى  أن يكىون لىدى األطبىاء النفسىيين والبىاحثين 

كمىىىا يجىىى  أن تتىىىوفر لىىىدييم القىىىدرة عمىىىى تنفيىىىذ األبحىىىاث  ،قاعىىىدة معرفيىىىة كافيىىىة حىىىول ىىىىذا المىىىنيج
 ث.باالستناد إليو وتحميل وتفسير نتائج ىذه األبحا
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 :اإلحصائي التحليلمراحل منهج ما وراء   -2
مىىنيج بحىىث عممىىي عمىىى تنفيىىذ مراحىىل الدراسىىات ك اإلحصىىائي التحميىىلمىىنيج مىىا وراء  ينطىىوي   

 ،مىىن مراحمىىو السىىت األساسىىية فىىي مرحمىىة أو أكثىىر الخصوصىىية بعىىضوجىىود مىىع  ،ذاتيىىا التجريبيىىة
 : ةآلتيلمراحل امثمة باتالمو 
 :g the research questionDefininتحديد أسئمة البحث:  - أ

 التحميىىىىلفىىىىلن الخطىىىىوة األولىىىىى فىىىىي مىىىىنيج مىىىىا وراء   كمىىىىا ىىىىىو الحىىىىال فىىىىي أيىىىىة دراسىىىىة تجريبيىىىىة،  
ىي تحديد أسئمة البحث بشكل واضح ودقيق وموضوعي قدر اإلمكىان، كمىا تتضىمن  اإلحصائي

 بأسئمة البحث. ىذه المرحمة أيضًا تحديد التعريفات اإلجرائية واالصطالحية لممفاىيم ذات الصمة
 :Literature searchتحديد أدبيات البحث:  -  

تتضىىىمن ىىىىذه الخطىىىوة تحديىىىد األسىىىس النظريىىىة لكىىىل جىىىزء مىىىن الدراسىىىة البحثيىىىة، وىىىىذا يعنىىىي أن   
دراجيىىا فىىي مىىنيج مىىا وراء  خصىىائم الدراسىىة يجىى  أن تشىىبع فىىي ىىىذا الجانىى  ليىىتم تضىىمينيا وا 

كل أساسي عمىى تحديىد التىرض مىن اسىتخدام ، واختيار ىذه األسس يعتمد بشاإلحصائي التحميل
، إضىىىافًة إلىىىى ذلىىىك مىىىن الضىىىروري فىىىي ىىىىذه المرحمىىىة تحديىىىد الدراسىىىات ذات الصىىىمة ىىىىذا المىىىنيج

بالموضوع، وتحديد االستراتيجيات المختمفة المستخدمة فىي الدراسىة، كىذلك قاعىدة البيانىات يجى  
 أن تكون محددة في ىذه المرحمة.

 :ding variablesCoتحديد وترميز المتتيرات:  - ت
بتىىىرض أن تكىىىون  ،تسىىىجيل الخصىىىائم والمتتيىىىرات األساسىىىية فىىىي الدراسىىىةيىىىتم فىىىي ىىىىذه المرحمىىىة 

 الشرح الالحق لتفسير النتائج. في وُمعَتمدةواضحة 
 : size index –Calculating an effectحسا  ميشرات حجم األثر بين المتتيرات:  - ث

ن المتتيرات، لترض الوصول إلى نتائج كميىة لكىل حسا  ميشرات حجم األثر والتباين بييتم ىنا 
جىىزء مىىن الدراسىىة بالمقيىىاس ونىىىوع اإلحصىىاء المناسىى  ليىىا، حسىىى  نىىوع ىىىذه الدراسىىة ومتتيراتيىىىا 

 المستقمة والتابعة.
 :Statistical analysis and interpretation:اإلحصائيةوالتفسيرات  التحميل - ج

ىىىىىو أن يىىىىتم اسىىىىتخدام األسىىىىالي  والقىىىىوانين  ائيةاإلحصىىىى التحميىىىىلالسىىىىمة الرئيسىىىىية لمىىىىنيج مىىىىا وراء 
اسىتنادًا إلىى لموصىول إلىى تكامىل نتىائج الدراسىة البحثيىة ككىل،  ،الخاصة بيذا المىنيج اإلحصائية

 وذلك لتحقيق ثالثة أىداف رئيسية ىي: ،قاعدة البيانات الخاصة بالدراسة
اإلحصىىائيات التىىي وحجىىم األثىر عبىىارة عىىن مجموعىىة مىىن  :بىىين المتتيىىراتحسىا  حجىىم األثىىر  -

عىىدة وقىىوة الفىىرق بىىين  قيمىىة، وكىىذلك تحىىدد قىىيم الوسىىط الحسىىابي القىىوة النسىىبية لمفىىروق بىىين :تحىىدد
متتيىىىىرات بىىىىين العالقىىىىات التىىىىي توضىىىىح و  -التىىىىي تمثىىىىل الصىىىىدق أو الثبىىىىات  –ارتبىىىىاط معىىىىامالت 
 الدراسة.
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 أو الفىىرق التبىىاين: لمعرفىىة إذا مىىا كىىان ىىىذا تقيىىيم التبىىاين لحجىىم األثىىر فىىي جميىىع نقىىاط الدراسىىة -
 دال إحصائيًا أم ال.

 البحث عن متتيرات البحث التي يمكن أن تفسر التباين. -
عداد البحث لمنشر:  - ح  :Results and Publicationالنتائج وا 

فىي بنيىة أيىة دراسىة تعتمىد  اإلحصىائي التحميىلأخيرًا البد من نشر نتيجىة اسىتخدام مىنيج مىا وراء 
المرحمىىىىىىة المقدمىىىىىىة، والمنيجيىىىىىىة، والنتىىىىىىائج ومناقشىىىىىىتيا، ذكر فىىىىىىي ىىىىىىىذه ىىىىىىىذا المىىىىىىنيج، حيىىىىىىث ُيىىىىىى

واالستنتاجات، كما يرد فييا مراجعة األدبيات حول ىذا الموضوع جنبىًا إلىى جنى  مىع التعريفىات 
 وكىىىىذلكاإلجرائيىىىة واالصىىىىطالحية، وذكىىىىر المتتيىىىىرات واألسىىىىئمة البحثيىىىىة، واألىىىىىداف والفرضىىىىيات، 

المسىتخدمة، والتحميىل  اإلحصىائيةالبحىث، والقىوانين  درج فىي ىىذه المرحمىة اسىتراتيجيةينبتي أن ُيى
، وأخيىىىرًا اإلحصىىائي التحميىىلالىىذي تىىم إجىىرايه فىىي مجىىال التكامىىىل فىىي مىىنيج مىىا وراء  اإلحصىىائي

            ومقارنىىىىىىىىة نتىىىىىىىىائج البحىىىىىىىىث مىىىىىىىىع سىىىىىىىىابقتيا ،مناقشىىىىىىىىة اآلثىىىىىىىىار المترتبىىىىىىىىة لمبحىىىىىىىىث فىىىىىىىىي المسىىىىىىىىتقبل
(Meca and Martinez, 2010, PP. 151-153.) 

 اإلحصضضضائي التحليضضضلالمسضضضتا م  مضضضي مضضضنهج مضضضا وراء  اإلحصضضضائي عضضضال اباتبضضضارات ب  -3
 والموظف  مي البحث الحالي:

 :ل راس   بل  الفرق بين ع ة معامالت ارتباط بيرسون (V) اإلحصائياباتبار  - أ
، والذي يتبع توزيع كاي تربيع بدرجات حرية تساوي   Haysوضعو ىيز اإلحصائيىذا االختبار 
( ، والخىىىام بمعرفىىىىة داللىىىىة الفىىىىروق بىىىين عىىىىدة معىىىىامالت ارتبىىىىاط 1-امالت االرتبىىىىاط) عىىىدد معىىىى

بىىين معىىامالت ارتبىىاط بيرسىىون ، وفىىي البحىىث الحىىالي تىىم توظيىىف ىىىذا االختبىىار لدراسىىة الفىىروق 
ولكل حجم من أحجام العينات  عادة  لكل من نوعي بنود االختبار الطويل والقصيراالختبار باإل
قائمة األعراض لكل من نوعي بنود محك معامالت االرتباط المحكي مع  وكذلك بين، المدروسة

رتبىاط االوألحجىام العينىات المختمفىة المدروسىة، بعىد تحويىل معىامالت  االختبار الطويىل والقصىير
 ويحس  ىذا االختبار باستخدام المعادلة اآلتية: :بطريقة فيشر  Zإلى قيم 

  
 ة اآلتية:من المعادل Uوتحس  قيمة 

  

 (i: عدد أفساد انعينة في اننًوذج ) حيث       

 : قيًة فيشس انًقببهة نًعبيم االزتببط و           

                                : زقى اننًوذج  iو   
                                                        (Hays, 1977, P. 664) 
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ل راس   بل  الفرق بين ع ة معضامالت ألفضا ورونبضاع لعينضات  ((Mاباتبار اإلحصائي  - ب
 مستقل  وحابته الماتلف :

والىىذي يتبىىع  Hakstian and Whalenالمقتىىرح مىىن  Mتىىم اسىىتخدام االختبىىار اإلحصىىائي    
 ( 1-توزيع كاي تربيع بدرجات حرية تساوي )عدد معامالت الثبات

تند ىىىىذا القىىانون فىىىي حسىىابو إلىىىى عىىىدد مىىن القىىىوانين اإلحصىىائية والتىىىي سىىيتم توضىىىيحيا  نفىىىًا، يسىى
التي تختبر عدد بنود و حس  ىذا االختبار بصورتو العامة التي تمثل الحالة األولى من القانون ي

 بالشكل اآلتي: ،مختمف لالختبارات وأحجام عينات مختمفة

 
 انون التباين لمحالة األولى تحس  بالشكل اآلتي:والتي تعبر عن ق حيث 

 
 : عدد فقسات االختببز Jحيث  

                                     K زقى اننًوذج : 

 k: يعبيم االزتببط نهنًوذج                                   

 kأفساد اننًوذج  : عدد                                   

 :ىب متمثمة M وبيذه الحالة تكون داللة القانون 
بالحالىة األولىى لكىل نمىوذج معتمىد مىن قبىل الباحىث، مطروحىًا  قانون التباين الخىام قيم مجموع

 *Xمنو قيمة 

 
* X   الخام بيذه الحالة )عندما تتتير قيم  قانون التباين قيممربع مجموع  { يمثل ناتج قسمة
K –  مضىىروبًا بىىدءًا مىىن رقىىم واحىىد وحسىى  عىىدد النمىىاذج التىىي اعتمىىدىا الباحىىث(  –النمىىوذج رقىىم
  :عمىمقسومًا  }واحد عمى الجذر التكعيبي لمتمم معامل االرتباط   :

الخىام بيىذه الحالىة مضىروبًا   واحىد عمىى الجىذر التكعيبىي لمربىع  قىانون التبىاين قىيم مجموع {
 ح:لمتوضي}        متمم معامل االرتباط
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 وتكون داللة قانون التباين الخام بيذه الحالة متمثمة  :
عدد أفراد  × 9ناتج مربع ): درجات الحرية لعدد فقرات االختبار مضرو    {ناتج قسمة 

عدد فقرات االختبار(  ×  18{(عمى مقسومًا  }(11العينة في ىذا النموذج مطروحًا منو 
 }لعينة في ىذا النموذج(مضروبًا   )درجات الحرية لعدد أفراد ا

  وتاتص الحال  الثاني  من القانون بااتبار الحابت التي يوضون ميهضا عض   البنضو  متسضاوم بينمضا
 توون أحجام العينات ماتلف  وتحسب بالشول اآلتي:

 

 والتي تعبر عن قانون التباين الخام بالحالة الثانية تحس  بالشكل اآلتي: حيث 
 

 :  متمثمة M الة تكون داللة القانون وبيذه الح
 × 18نبتج قسمًة ) دزامبت انيس مة نعمدد فقمسات االختبمبز فمي ممرا اننًموذج( عهم  ) 

 ( يضسوببً ة:عدد فقرات االختبار في ىذا النموذج

بالحالىة الثانيىة لكىل نمىوذج ُمعتمىد مىن قبىل الباحىث، مطروحىًا  قىانون التبىاين الخىام قىيم مجموع
 *Xمنو قيمة 

 ن داللة قانون التباين الخام بيذه الحالة متمثمة  :وتكو 
درجات {عمى  }(11عدد أفراد العينة في ىذا النموذج مطروحًا منو  × 9مربع ) {ناتج قسمة 

 }الحرية لعدد أفراد العينة في ىذا النموذج 
  تاضضتص الحالضض  الثالثضض  مضضن القضضانون بااتبضضار الحضضابت التضضي يوضضون ميهضضا عضض   البنضضو  مضضي حضضين

 تلف بينما توون أحجام العينات متساوي  وتحسب بالشول اآلتي:ما
 

 

 والتي تعبر عن قانون التباين الخام بالحالة الثالثة تحس  بالشكل اآلتي: حيث 

 
 :  متمثمة M وبيذه الحالة تكون داللة القانون 

درجات {عمى  }(11منو عدد أفراد العينة في ىذا النموذج مطروحًا  × 9مربع ) {ناتج قسمة 
 مضروبًا  : }الحرية لعدد أفراد العينة في ىذا النموذج 



 

37 

بالحالىة الثالثىة لكىل نمىوذج معتمىد مىن قبىل الباحىث، مطروحىًا  قىانون التبىاين الخىام قىيم مجموع
 *Xمنو قيمة 

 وتكون داللة قانون التباين الخام بيذه الحالة متمثمة  :
عىدد  ×  18ات االختبار فىي النمىوذج( عمىى نىاتج ضىر  ) ناتج قسمة )درجات الحرية لعدد فقر 

 فقرات االختبار ليذا النموذج(
  تاتص الحال  الرابع  واألايرة من القانون بااتبار الحضابت التضي يوضون ميهضا عض   البنضو  بينما

 متساوم وأحجام العينات متساوي  أيضًا وتحسب بالشول اآلتي:
 

 

يعىود ذلىك ألن  حصىائي،الحالىة الرابعىة ليىذا االختبىار اإلبنالحظ عدم وجود قىانون تبىاين خىام 
ٍو وأحجام العينات متسىاوية البنود متساتختم باختبار الحاالت التي يكون فييا عدد ىذه الحالة 

  .أيضاً 
 :  متمثمة M وبيذه الحالة تكون داللة القانون 

عىىدد أفىىراد  × 9مربىىع ) دزاممبت انيس ممة نعممدد فقممسات االختبممبز يضممسوببً ة {نىاتج قسىىمة 
عىدد فقىرات االختبىار( مضىروبًا    ×  18{(عهم    }(11العينة في ىذا النموذج مطروحىًا منىو 

 ة: يضسوببً  })درجات الحرية لعدد أفراد العينة في ىذا النموذج(

القىىيم )عنىىدما مربىىع مجمىىوع  { رقىىم النمىىوذج المعتمىىد مىىن قبىىل الباحىىث، مطروحىىًا منىىو نىىاتج قسىىمة 
بدءًا مىن رقىم واحىد وحسى  عىدد النمىاذج التىي اعتمىدىا الباحىث(  –النموذج  رقم – Kتتتير قيم 

 عمى  }ضر  واحد عمى الجذر التكعيبي لمتمم معامل االرتباط 
بىىدءًا مىىن رقىىم واحىىد حسىى   –رقىىم النمىىوذج  – K)عنىىدما تتتيىىر قىىيم  قىىانون التبىىاين قىىيم مجمىىوع {

ى الجىذر التكعيبىي لمربىع مىتمم معامىل عدد النماذج التي اعتمدىا الباحث( مضروبًا   واحىد عمى
 (Whalen, 1976, PP. 222- 224  &Hakstian)                                }االرتباط 

 

 :(Effect size) قوة ابرتباط /حجم الضتأثير - ت
                  مىىىىىىىىىىن الطىىىىىىىىىىرق التىىىىىىىىىىي يىىىىىىىىىىتم بيىىىىىىىىىىا تقيىىىىىىىىىىيم أىميىىىىىىىىىىة النتىىىىىىىىىىائج، ويعىىىىىىىىىىرف أيضىىىىىىىىىىًا بقىىىىىىىىىىوة االرتبىىىىىىىىىىاط 

(Strength of association) ات التي تحدد اإلحصائي، وحجم التأثير عبارة عن مجموعة من
القوة النسبية لمفروق بين قىيم الوسىط الحسىابي، بعبىارة أخىرى، يصىف حجىم التىأثير مقىدار التبىاين 
الكمىىي فىىي المتتيىىر التىىابع، الىىذي يمكىىن التنبىىي بىىو مىىن معرفىىة مسىىتويات المتتيىىر المسىىتقل، ويعىىد 
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التىىأثير ( مىىن أكثىىر اإلحصىىاءات المسىىتخدمة لحسىىا  حجىىم eta squaredاختبىىار إيتىىا تربيىىع )
حصىىاء نسىىبة تبىىاين المتتيىىر التىىابع التىىي يفسىىرىا ويوضىىحيا المتتيىىر شىىيوعًا، حيىىث يمثىىل ىىىذا اإل

 (225، م2006. )باالنت، 1)إلى  0المستقل، ويمكن أن تتراوح قيم إيتا تربيع من )
 قيم إيتا تربيع: ونستطيع االستعانة باإلرشادات اآلتية لتفسير قوة 
 .01 تأثير ضئيل = 
 .06 تأثير معتدل = 
 .14                                تأثير كبير = 

 وتحس  قيمة حجم األثر من خالل المعادلة اآلتية:

 (246، م المرجع السابق)          =  قيمة إحصاء إيتا تربيع       

 ميشر: Zإحصاء  - ث
لفحىىم الفىىروق بىىين معىىامالت االرتبىىاط بطريقىىة اإلعىىادة  Z اإلحصىىائي تىىم اسىىتخدام االختبىىار

ومعىىامالت االرتبىىاط مىىىع قائمىىة األعىىىراض لكىىل مىىن نىىىوعي بنىىود االختبىىىار الطويىىل والقصىىىير، 
 :ريقة فيشر وذلك بالمعادلة اآلتيةبط Zوالذي يحس  بعد تحويل معامالت االرتباط إلى قيم 

 
  

 
 قيمة فيشر لممعاممينو حيث 
 (221، م2005عدد أفراد كل من العينتين                        )عالم،  و  و     

 بطريقة فيشر وفق المعادلة اآلتية: Zوتحول معامالت االرتباط إلى قيم 

 (156)عالم، المرجع السابق، م        
 :M اإلحصائيالتي يستن  إليها القانون   اإلحصائيالقوانين  -4

 :(N 1-)واي مربع ب رجات حري   مقياس  - أ

طمىق عميىو ىىذا االسىم نسىبة إلىى أٌ ، وقد اإلحصائيةمن أىم مقاييس الداللة  ُيعتبر ىذا المقياس   
واضىىىىعو كىىىىارل بيرسىىىىون، والتىىىىرض مىىىىن ىىىىىذا المقيىىىىاس ىىىىىو الكشىىىىف عىىىىن مىىىىدى اخىىىىتالف التكىىىىرار 

د ممىىىا إذا كانىىىت القىىىيم أو عىىىن التكىىىرار المتوقىىىع أو المحتمىىىل، وبالتىىىالي التأكُّىىىالتجريبىىىي أو الىىىواقعي 
التكىىرارات التجريبيىىة تختمىىف اختالفىىًا دااًل عىىن القىىيم أو التكىىرارات المتوقعىىة التىىي يفتىىرض حىىدوثيا 

ر التجريبي ربع مع ازدياد الفروق بين التكراعمى المستوى االحتمالي النظري، وتزداد قيمة كاي م
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تصىل و إلىى أن تنعىدم  ،وتنخفض ىذه القيمة مع تنىاقم ىىذا الفىرق ،ار المتوقع أو المحتملوالتكر 
وىو التكرار  تكرار التجريبي لمتكرار المتوقع إلى مطابقة المما يشير في ىذه الحالة  ،إلى الصفر
  .االعتدالي

 ترتكز الطريقة العامة لحسا  كاي مربع عمى الصيتة اآلتية:

  =  مج 

 حيث يشير الرمز ت و إلى التكرار الواقعي ) أو التجريبي أو المالحظ(
 والرمز ت م إلى التكرار المتوقع ) االحتمالي(           
( )ميخائيىىىىل، n – 1البىىىىد مىىىىن حسىىىىا  درجىىىىات الحريىىىىة وتحسىىىى  وفىىىىق الصىىىىيتة )  ولحسىىىىا  
 (137 -135 م ، م1997

ي مربع اعتمادًا كىاماًل عمىى درجىات الحريىة فكممىا زادت درجىات الحريىة كممىا حيث يعتمد توزيع كا
 قل التواء التوزيع واقتر  من التماثل كما يبينو الشكل اآلتي:

 

 
 ع واي تربيعيتوز  2الشول 

 ( 2، م 2009)حريري،  
 : رجات الحري  - ب

ول قيمة ثابتة أو مقياس تتتير ح درجات الحرية عدد الدرجات أو التكرارات التي يمكن أن لمث  تُ  
وليا متوسط  ،، فلذا كان لدينا مجموعة من الدرجات عددىا عشرون درجةمعين لممجتمع األصمي

عشىىىرة درجىىىة مىىىن ىىىىذه الىىىدرجات  و يترتىىى  عمىىىى ذلىىىك أن تكىىىون أي تسىىىع، فلنىىىمىىىثالً  10معىىىروف 
ضىاف إلىى القىيم بينمىا تكىون الدرجىة العشىرين مقيىدة بقيمىة معينىة تُ  ،العشرين حرة في تتيير قيمتيىا

، لذلك تكون درجات الحرية التي تتشتت حول متوسط ذلىك 10حتى يصبح المتوسط  ةعشر  التسع
 (241، م 1987(.  )أبو النيل، محمود السيد، 1التوزيع مساوية )ن _ 
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 إحصاء ميشر الااص باباتبار: - ت

 والمتمثل بالقانون : 

 
 ل االرتباط لمعينة المدروسةقيمة معام حيث تمثل               

  قيمة معامل االرتباط لممجتمع المدروس وتمثل               
                                                       (Whalen, 1976, P. 220  &Hakstian) 

 قانون حساب معامل ورونباع ألفا: - ث
 تية:وفق انًعبدنة اآل حسبة يعبيم أنفبو جسي  

                          

                                   

 

 : عدد أسئهة االختببز.Kحيث  

 : يجًوع تبب ن كم سؤال ين أسئهة االختببز، أيو  

 ( Lee, 2004, P. 396: تبب ن دزاة االختببز انكهية. )و    
 

  وأطوال ااتبار ماتلف : ،( ألحجام عينات ماتلف varعام لالاتبار )قانون التباين ال - ج
  سىىىويح ،حالىىىة مىىىن حىىىاالت االختبىىىاربكىىىل  الخاصىىىةتىىىم اشىىىتقاق مجموعىىىة قىىىوانين التبىىىاين  ومنىىىو

 اآلتية: وفق المعادلةبصورتو العامة 
 

 
                                                      (Whalen, 1976, P. 223 & Hakstian) 

 
 :اإلحصائينهج ما وراء التحليل بعال مشوالت ومح و ات م  -5
يسىىيم فىىي تعزيىىز األدلىىة المسىىتندة  ،اً جديىىد اً عمميىى مىىدخالً  اإلحصىىائيمىىنيج مىىا وراء التحميىىل  ُيعىىد     

ييىدف إلىى تشىجيع المينيىين إلسىناد ممارسىاتيم إلى الممارسىة التجريبيىة فىي عمىم الىنفس، وبالتىالي 
ممكىىن مىن األدلىىة العمميىة التىىي يىتم الحصىىول عمييىا مىىن األبحىاث، ومىىع ذلىك فىىلن  إلىى أقصىىى حىد  

والتىىىي نيج لديىىىو بعىىىض المشىىىكالت التىىىي البىىىد مىىىن الوقىىىوف عنىىىدىا ومحاولىىىة الحىىىد منيىىىا، مىىىىىىىذا ال
سىىتمدة مىىىن ىىىذا المىىىنيج تعتمىىىد عمىىى نوعيىىىة الدراسىىىات تىىتمخم فىىىي أن صىىدق وصىىىحة النتىىىائج المُ 

قائمىىة عمىىى ىىىذا المىىنيج يسىىتند عمىىى الدراسىىة الجىىزء مىىن  أيكىىان  وفىىي حىىالالتجريبيىىة المتكاممىىة، 
فلن النتائج المستخرجة من ىذا المنيج ستكون منحازة بمجمميا، ولذلك فلن تقييم  ،منحازة تقديراتٍ 
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مىن المسىتمزمات الرئيسىية فىي ىىذا المىنيج،  ُيعىدالجودة المنيجية لكل جىزء مىن الدراسىة عمىى حىدة 
يمكىن أن يعىاني مىن القصىور فىي اإلجىراء  اإلحصىائيما وراء التحميل عالوًة عمى ذلك فلن منيج 

لىىىذا ينبتىىىي تنفيىىىذ خطواتىىىو بشىىىكل دقيىىىق، كمىىىا ينبتىىىي إجىىىراء دراسىىىة مفصىىىمة لممتتيىىىرات  ،والممارسىىىة
 .عميوالمتضمنة في الدراسات المعتمدة 

                                       (Meca and Martinez, 2010, PP. 161-162) 
 : Cut - off scoresالقطع   رجات  -6

 مسمياتها وتعريفها: - أ
د مسميات درجة قطىع االختبىارات بتعىدد  راء وخبىرات عممىاء القيىاس والتقىويم، ومىن تمىك عد  تت

  وىي كما يمي: Halpinالمسميات ما ذكرىا ىالبن 
 .Cut of scoreدرجة القطع  -
 .Minimum Competencyالحد األدنى من الكفاية  -
 .Criterion Scoreحك درجة الم -
 .Passing Scoreدرجة االجتياز  -

بتعىدُّد المنظىور تعريفات عمماء القياس والتقويم النفسي والتربوي ليذا المفيىوم  تتعد دفقد  وبالمقابل
 الُمستخدم في ذلك.

 بأنيا: ((Hambletonىامبمتون فقد عرفيا 
فئتىىين تعكىىس مسىىتويات  تسىىتخدم لتصىىنيف الطىىال  إلىىى ،نقطىىة عمىىى متصىىل درجىىات االختبىىار 

ىىىداف المىىراد قياسىىيا فىىي االختبىىار    أو بالنسىىبة لمجمىىوع األ ،األداء المختمفىىة بالنسىىبة ليىىدف معىىين
 (.25، م 1999) التميمي، 

 ( بأنيا:Berkبيرك ) في حين عرفيا
فىي المقابىل تقمىل مىن نسىبة التصىنيفات و  ،تمك الدرجة التي تزيد من نسىبة التصىنيفات الصىحيحة 

 ة.الخاطئ
 ( بأنيا:Popham( بوببو وعرفيا

 مالءمة أداء المفحوم ليدف محدد. مقياس لمدى 
 :يشير إلى أنولعل البحث الحالي يأخذ بالتعريف الذي 

ىي نقطة عمى متصل درجات االختبار، تستخدم لتصنيف األفراد إلى فئات تعكس درجة القطع  
 .(632 -631 مم ، 7002د،)مجي .األداء لمختمف الجوان  الُمراد قياسيامستويات 
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 : رج  القطع طرق تح ي  - ب
اختمفت باختالف  ،ى خبراء القياس والتقويم التربوي العديد من الطرق لتحديد درجة القطعبن  تَ 

 بمتت ثمانٍ  ذه الطرقى أن (Berk, 1986)ذكر بيرك  فقدخبرات وتخصصات ىيالء الخبراء، 
مكن تصنيفيا إلى يو  ،وتطبيقيا وتفسير نتائجيا ،يائن طريقة مختمفة من حيث أسمو  بناوثالثي

 :عمى النحو اآلتيثالثة تصنيفات 
   : smethod –Judgmental : الطرق التحويمي  أوبً 

المراد  محتوى االختبار راء المتخصصين في مجال القياس أو في  ىعم الطرقىذه تستند 
في تحديد مستوى الطال  ذو  الءء ىي سترشد بآرا، حيث يُ لتحديد درجة القطع المناسبة ،قياسو

الطال  بصورة  عنياتحديد عدد األسئمة التي يج  أن يجي  ، أي الحد األدنى من الكفاية
  .المتتيرات التي تيثر في تحديد ىذه الكفاية واضعين باعتبارىم ،صحيحة
 :الطرق التحويمي وعيوب مميزات 

تكاد عيو  و مميزات  ، إال أن ىناكلكل طريقة من الطرق التحكيمية مميزات وعيو  خاصة بيا
 اآلتي:عمى النحو  (Berk, 1986) كما ذكرىا ، أما مميزات ىذه الطرق فييتكون مشتركة بينيا

 .بالطرق األخرى سيمة االستخدام مقارنةً  -1
 والتفسير. الفيم ةسيم -2
 .سيمة الحسا  -3
 .ال تعتمد عمى أسالي  إحصائية معقدة  -4
 .كبيرين وجيد وقتال تحتاج إلى  -5

  يتنورا  و  ،وىامبمتون ،بيركفيي كما أشار إلييا كل من ما عن عيو  ىذه الطرق وأ
(Hambelton &Eignor 1980, Berk 1986) آلتيعمى النحو ا: 

في  دور بارزليا كفاية ىيالء المحكمين  بالتاليو  ،عمى  راء المحكمين تعتمد كمياً  -1
د االختبار التي يمكن ألقل وتحديد بنو  ،الطال  لتصنيفالوصول إلى المعيار المناس  

 .بشكل صحيح عنيااإلجابة  كفاءةً  الطال 
 .صعوبة تحديد الطال  األقل كفاءةً  -2
 .ال تعتمد عمى بيانات تجريبية فعمية لكي يسترشد بيا المحكمون في تقدير أحكاميم -3
 .الحصول عمى درجات قطع مختمفة عند تطبيقيا عمى اختبار موحد وعينة دراسية واحدة -4
وذلك بسب  اختالف تصوراتيم  ،لمحكمين في اختيار الحد األدنى من الكفايةذاتية ا -5

  .حول عممية اإلتقان
 .تفاوت عممية االتساق الداخمي في عممية التحكيم -6
 .صعوبة التنبي بأداء الطال  في االختبار -7
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 إال أنو توجد بعض المعايير ،عمى الرغم من وجود بعض العيو  في استخدام الطرق التحكيميةو 
 :اآلتيعمى النحو منيا  اً بعض   (Berk, 1986)ذكر بيرك  وقد ،ىاتحد من تأثير التي 
 .طرق لتوحيد بيانات األداء الفعمياستخدام  - أ
 .يج  أن تكون عممية تحكيم مفردات االختبار متزامنة مع تطبيق االختبار -  
 .االىتمام بتدري  المحكمين - ت
 تنظيم عممية تحكيم بنود االختبار. - ث
 .ية االختالفات في أحكام المحكمينل المناسبة لتسو إيجاد الحمو  - ج
 .تصميم استمارات تنظم عمميات التحكيم - ح
 .تزويد المحكمين ببيانات مسبقة حول أداء االختبار - خ

 كٍل منيا. ح مميزات وعيو كما يوض ،بعض ىذه الطرقيوضح التالي الجدول و 
  رج  القطع لتح ي  التحويمي  الطرقأنواع : 6ج ول رقم ال

قة يطر

تحديد 

درجة 

 القطع 

 عيوبها مميزاتها طريقة إجرائها

طريق  أيبل 
E

b
el's M

eth
o

d
 

 

عمىىىىىى تعميقىىىىىات المحكمىىىىىين عمىىىىىى مفىىىىىردات  عتمىىىىىدت
اعتبار أن مواصفات المفردات ليا بعىدين ب ،االختبار

أربعىىىىة مسىىىىتويات الىىىىذي يتضىىىىمن  ،بعىىىىد الصىىىىمة :ىمىىىىا
وبعىىىىىىىد ، )أساسىىىىىىىية، ميمىىىىىىىة، مقبولىىىىىىىة، غيىىىىىىىر ميمىىىىىىىة(

مستويات)سىىىىىيمة،  ةثالثىىىىى ي يتضىىىىىمنالىىىىىذ ،الصىىىىىعوبة
 مختمفىىة اً يسىىتخدم المحكىىم أعىىدادو  ،متوسىىطة، صىىعبة(

ثىىم يطمىى  مىىن كىىل  ،مىىن تصىىنيفات الصىىعوبة والصىىمة
 محكم ما يمي: 

عمىى توافىق  تحديد الخمية المناسبة لكل مفردة بنىاءً  -
 .محتواىا مع تصنيفات البعدين

تحديىىىد النسىىىبة المئويىىىة لعىىىدد الطىىىال  ممىىىن لىىىدييم  -
ضر  عدد مفردات كل ثم يُ  ،األدنى من الكفايةالحد 

 خمية في النسبة
سىىىم مجمىىىوع نىىىواتج جميىىىع الخاليىىىا عمىىىى قيُ و  ،المئويىىىة 

درجىىىة عمىىىى  يىىىتم الحصىىىولوبالتىىىالي  ،عىىىدد المفىىىردات
 (Jeager, 1989طع     )قال

 

سيمة اإلجراء والفيم  -
 والتطبيق.

ال تحتىىىىىاج لعمميىىىىىات  -
 إحصائية معقدة.

 

ند وضع ىذه الطريقة إيبل علم يمتزم  -
ربمىىا فالبعىىدين،  محىىددة لكىىالبمواصىىفات 

يعتمىىىىىىىد كىىىىىىىل محكىىىىىىىم عمىىىىىىىى مواصىىىىىىىفات 
فىىىىىىي دقىىىىىىة  يىىىىىىيثر يحىىىىىىددىا لنفسىىىىىىو ممىىىىىىا

 .التصنيف
 وال ،عمىىى تحكىىيم المفىىردة ككىىل عتمىىدت -

االعتبىىىار بىىىدائل اإلجابىىىات التىىىي بتأخىىىذ 
 .ار من متعددياالختات مفرد ياتشتمم

تحكىىىىىيم خىىىىىام يتمثىىىىىل إلىىىىىى تحتىىىىىاج  -
ئوية لممفىردات وذلىك لكىل خميىة بنس  م

عبىىىىىىىىىىىىر بعىىىىىىىىىىىىدي الصىىىىىىىىىىىىمة والصىىىىىىىىىىىىعوبة 
فىلذا لىم تكىن ىنالىك معىايير  ،المستمرين
 سىيتدوبنىى عمييىا الحكىم فلنىو خارجية يُ 

 .اعتباطياً  حكماً 
(Berk 1986) 
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طريقضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض  أنجضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوف
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رة مىىىن فقىىىرات طمىىى  مىىىن كىىىل محكىىىم فحىىىم كىىىل فىىىيُ 
عىىة األفىىراد مجمو  رتصىىوُّ  مطمىى  مىىنيثىىم يُ  ،االختبىىار

الىىىىىذين حققىىىىىوا الحىىىىىد األدنىىىىىى لمكفايىىىىىة التىىىىىي يقيسىىىىىيا 
حتمىل نسىبة عىدد األفىراد الىذين يُ  تقديرثم  ،االختبار

ويمثىىل  ،أن يجيبىىوا إجابىىة صىىحيحة عىىن كىىل مفىىردة 
متوسط ىىذه النسى  الحىد األدنىى لمسىتوى االجتيىاز 

.  في االختبار  (Angoff, 1971)    
 

 .التنفيذالفيم و ىمة  -
تصىىىور تعتمىىىد عمىىىى  -

عىىدد مىىن األفىىراد الىىذين 
حققىىىىىىىوا الحىىىىىىىد األدنىىىىىىىى 
لمكفايىىىة المطموبىىىة بىىىداًل 
 .من تصور فرد واحد

 

صىىىىع  عمىىىىى كثيىىىىر مىىىىن المحكمىىىىين  -
الطىىىال  مىىىن ذوي الحىىىد األدنىىىى  معرفىىىة
 .لمكفاية

تقىىىىىىىىىىىىدير القىىىىىىىىىىىىيم  ويصىىىىىىىىىىىىع  أيضىىىىىىىىىىىىاً  -
االحتماليىىة لىىىبعض المفىىردات المصىىىاغة 
مىىىىىىىىىن عبىىىىىىىىىارات منفيىىىىىىىىىة أو المتضىىىىىىىىىمنة 

 .عمميات حسابية
(Berk 1986) 

                         
طريق  ني لسواي 

Nedlesky's Method
 

ىىىىذه  ( Nedlesky ,1954)اقتىىىرح نيدلسىىىكي 
الختبىارات التىي تشىتمل االطريقة لتحديد درجة قطع 

طمىى  مىىن يُ  حيىىثار مىىن متعىىدد، يىىختاالعمىىى أسىىئمة 
كل محكم فحم كل مفىردة مىن مفىردات االختبىار، 

ارات الخاصىىىة لكىىىل مفىىىردة مىىىن بىىىين الخيىىى تحديىىىدثىىىم 
تمىىىىىك التىىىىىي يمكىىىىىن أن يتجنىىىىى  الطىىىىىال  ذوي الحىىىىىد 

ارىىىىا، بعىىىد ذلىىىك يضىىىع المحكىىىم ياألدنىىىى لمكفايىىىة اخت
 ،عمىىىى مىىىا تبقىىىى مىىىن الخيىىىارات درجىىىة لمسىىىيال بنىىىاءً 

 لك بأخذ مقمو  الخيارات المتبقية.ذو 
إذا كانىىىىىىت المفىىىىىىردة تشىىىىىىتمل عمىىىىىىى خمسىىىىىىة  :فمىىىىىىثالً 

لحىىد األدنىىى أن الطالىى  ذو ا المحكىىمخيىىارات ورأى 
عنىدىا  ،لمكفاية يمكن أن يتجن  اختيار ثالثة منيىا

 كالتالي: تكون درجة السيال 

 
بعىىىىد ذلىىىىك يقىىىىىوم المحكىىىىم بجمىىىىىع درجىىىىات األسىىىىىئمة، 
ويكىىىون المجمىىىوع الكمىىىي ىىىىو درجىىىة القطىىىع بالنسىىىبة 
لىىىذلك المحكىىىم، وتجمىىىع فىىىي النيايىىىة الىىىدرجات التىىىي 
يتحصىىىىل عمييىىىىا المحكمىىىىون، ثىىىىم يحسىىىى  المتوسىىىىط 

 لي نحصل عمى درجة القطع لالختبار ككل.وبالتا
  
 

ر منطقىىي يييىىد افتىىىراض يىىال يوجىىد تبر - سيمة الفيم والتنفيذ. -
ندلسىىىىىكاي أن الطالىىىىى  الىىىىىذي ال يعىىىىىرف 

يمجىأ ال اإلجابة الصحيحة لسيال معين 
إلىىىىىى التخمىىىىىين العشىىىىىوائي ألن مشىىىىىتتات 
األسىىىىىىىئمة تصىىىىىىىمم عىىىىىىىادة لجىىىىىىىذ  غيىىىىىىىر 

 .المتمكنين
ح فقىط بقىيم أن ىذه الطريقة تسم اكم -

احتماليىىىىىة منفصىىىىىمة تعتمىىىىىد عمىىىىىى عىىىىىدد 
خيىىىىىىىىىارات اإلجابىىىىىىىىىات، لىىىىىىىىىذلك يضىىىىىىىىىطر 

( لمعظىم 0.5المحكمون لتعيين القيمة )
 .المفردات

ىىىذا باإلضىىافة إلىىى أن ىىىذه الطريقىىىة  -
تحتىىىىاج لقىىىىدر كبيىىىىر مىىىىن التىىىىدري  لكىىىىي 

 .مناسباً  يستخدميا المحكمون استخداماً 
(Berk 1986) 
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طريق  أنجوف 
-  

ن لسواي 
الما

تلط 
لتحديد درجة في ىذه الطريقة يتم حسا  المعيار  

عمى أساس حسا  متوسط المعايير الناتجة القطع 
 اي.نجوف ونيدلسكأعن استخدام طريقتي 

 

ليا نفس مميزات 
 أنجوف تيطريق

 اي.ونيدلسك
 

نجوف أليا نفس عيو  طريقتي 
ونيدلسكاي باإلضافة إلى احتمالية 

لك وذ ،زيادة مصادر الخطأ المختمفة
 .عندما نحس  متوسط المعيارين

(Berk 1986) 

طريقة تقدير
 

أهمي  
وبة 

صع
ال

d
ifficu

lty
 im

p
o

rta
n

ce 

estim
a

te
 

يقىىىىوم المحكمىىىىون بفحىىىىم كىىىىل ىىىىىدف لتقىىىىدير الحىىىىد 
ويجىىى  أن تتفىىىق عينىىىة المحكمىىىين  ،األدنىىىى لمنجىىىاح

وذلىىك  مىىن األىىىداف،كىىل ىىىدف لعمىىى الحىىد األدنىىى 
يىىة صىىىمتو ألىم ألن لمحىىد األدنىىى وزن خىىىام طبقىىاً 

ضىىر  النسىىبة المئويىىة لدرجىىة النجىىاح تثىىم  ،باليىىدف
جمىىع يُ والنىىاتج  ،فىىي نسىىبة أىميىىة الدرجىىة لكىىل ىىىدف

ضىر  فىي عىدد بنىود ويُ  ،من خالل جميع األىىداف
، وذلىىىىىك لموصىىىىىول لمعيىىىىىار تحديىىىىىد درجىىىىىة االختبىىىىىار

القطع، ويج  أن يضع الحكام في االعتبار الخطأ 
ة بدرجىىىىة عنىىىىد اتخىىىىاذىم القىىىىرارات الخاصىىىى المعيىىىىاري

 .القطع
 

 .سيمة الفيم -
سىىىىىىىىىيمة االسىىىىىىىىىتخدام  -

وتعمىىىىىىىىىل عمىىىىىىىىىى ربىىىىىىىىىط 
درجىىىىىىة القطىىىىىىع بقائمىىىىىىة 
خصىىىىىىىىىىىائم النطىىىىىىىىىىىاق 

 .السموكي
 

اسىىىىىىتخدمت ىىىىىىىذه الطريقىىىىىىة تقىىىىىىديرات  -
المحكمين لفىداف لتقدير درجة القطىع 

لىىىىيس بالضىىىىرورة لكىىىىن  لبنىىىىود االختبىىىىار،
افتىىىىىراض أن تقىىىىىديرات األسىىىىىئمة تسىىىىىاوي 

 .تقديرات األىداف
ن يكىىون نىىوع أمىىن المحتمىىل نىىو كمىىا أ -

الخطىىأ المعيىىاري المسىىتخدم غيىىر مالئىىم 
 .لتفسير درجة القطع

(Berk 1986) 

طريق  مواصفات المفر ة
 

في ىذه الطريقة يقوم المحكمون بقراءة مواصفات 
التي تحتوي عمى الميارة من المفردات كل مفردة 

وخوام  ،ووصف محتوى البند ،المراد قياسيا
حداث خيارات إين التي تحكم والقوان ،المثير

وعينة المفردات، ومن ثم فلن عمى  ،االستجابة
 ،المحكمين إدراك وتصور اإلطار الكمي لممفردات

ن يجي  عمييا أوالتنبي بنسبة البنود التي يمكن 
 .متحن ذو الحد األدنى من الكفاية إجابة صحيحةالمُ 
 

سيمة الفيم  -
 والتطبيق.

تقوم بربط درجة  -
صفات القطع بموا

كافة و السموكي  النطاق
  سو.البنود التي تقي

أقل مما  تستترق زمناً -
تقدير كل مفردة  تملو 

  .بشكل منفصل
تكون درجة القطع -

فييا مرتبطة بالنطاق 
السموكي وليس بصيتة 

 .االختبار المحدد

تقديرات في ىذه الطريقة ستخدم تُ 
المحكمين لمواصفات البنود لتقدير 

 ، إال أنواالختبار درجة القطع لمفردات
ليس من الضروري أن تكون تقديرات 

درجة القطع مماثمة لتقديرات مواصفات 
 .البنود

(Berk 1986) 
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، 2007مجيد،  ،359 -350، م م 2010، ذي ، 32 -26، م م 1999)التميمي،  
  (PP. 3- 13, ،Socha& Braclay, 2005 194 -187 م م

 :بيانات تجريبي بالتحويم وتسترش  على  ثانيًا: الطرق التي تعتم  جزئياً 
اعتمادىا عمى تحكيم مفردات بسب  ذلك و  ،في الطرق التحكيمية ممحوظاً  قصوراً  ونالباحث أدرك

ال مما ييدي إلى الحصول عمى معايير  ،االختبار دون النظر إلى األداء الفعمي لممختبرين
 (242-241، م م 1995 )عالم،. من الصدق كافيةبدرجة تتصف 

تتضمن طرقًا  التيو  ،داءألاقترح عمماء القياس العديد من الطرق المختمفة  لتحديد مستويات ا لذا
أداء دقيقة  والحصول عمى مستويات ،ذلك تجاوز عيو  الطرق التحكيميةبمحاولين  ،تجريبية

                              كٍل منيا: مميزات وعيو بعض ىذه الطرق، و يوضح الجدول اآلتي و ، يمكن االعتماد عمييا
  :7الج ول رقم 

 لتح ي   رج  القطع بيانات تجريبي بعلى التحويم وتسترش   الطرق التي تعتم  جزئياً أنواع 

طريقة 

تحديد 

درجة 

 القطع 

 عيوبها مميزاتها طريقة إجرائها

الطريق  التحويمي  المعززة بالمعلومات 
 

تتعمق مسبقة عمى بيانات  تعتمد ىذه الطريقة
وتتضمن ىذه البيانات  .داء الفعمي لففرادباأل

إحصاءات خاصة بالمفردات مثل معامالت 
ومتوسط درجات االختبار بعد  ،الصعوبة والتمييز

كما تطبيقو عمى العينة المناسبة من األفراد، 
بعض تعميقات وأحكام الخبراء حول تتضمن 

 .مفردات االختبار
فحصيا م جميع ىذه المعمومات لممحكمين لقد  تُ و  

عادة وتبادل المقترحات حوليا،  ومناقشتيا وا 
 اتفاقوذلك لكي يتم التوصل إلى  ،النظر فييا

  .درجة القطع المناسبةتحديد حول 
 
 

والفيم  سيمة التطبيق -
  والحسا .

بين تجمع وتوحد  -
والبيانات  ،بيانات األداء
من  الُمستمدةالتحكيمية 
المحكمين مجموعات 
 .المختصة

كثير الع تتطم  جم -
 ،من البيانات التجريبية
والمعمومات المتعمقة 

باالختبار ومحتواه من 
مصادر متعددة، وقد 

يستترق ذلك وقتًا وجيدًا 
 .كبيرين

تحميالت المحكمين  -
في ىذه الطريقة لمبيانات 

 لذلك تظيرغير منظمة، 
الحاجة لوجود خطوط 

تفصيمية تسيل استخدام 
أنواع البيانات المختمفة 

 .قشة الجماعيةوالمنا
(Berk,1986) 
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طريق  أنجوف التجريبي  المع ل 
   

 
 ،عبارة عن تعديل لطريقة أنجوف التحكيميةوىي 

تتطمىىىىىىىىى  تزويىىىىىىىىىد المحكمىىىىىىىىىين بىىىىىىىىىبعض البيانىىىىىىىىىات 
لمفىىىىىىىىىردات  الميىىىىىىىىىداني المسىىىىىىىىىتمدة مىىىىىىىىىن التجريىىىىىىىىى 

طمىى  مىىن كىىل محكىىم تقىىدير احتمىىال االختبىىار، ويُ 
 إجابىىىىىىة األفىىىىىىراد ذوي الحىىىىىىد األدنىىىىىىى مىىىىىىن الكفايىىىىىىة
المطموبىىة لمفىىردات االختبىىار ككىىل ولىىيس مىىن كىىل 

وبعىىد ، مفىىردة عمىىى حىىدة كمىىا فىىي الطريقىىة السىىابقة
الحصىىىىىىىىول عمىىىىىىىىى ىىىىىىىىىذه التقىىىىىىىىديرات يىىىىىىىىتم تزويىىىىىىىىد 

تشىتمل عمىى متوسىط  ،المحكمين ببيانات تجريبيىة
طمىىىىىى  مىىىىىىنيم تعىىىىىىديل صىىىىىىعوبة كىىىىىىل مفىىىىىىردة، ثىىىىىىم يُ 

تقىىىىىديراتيم فىىىىىي ضىىىىىوء تمىىىىىك البيانىىىىىات التجريبيىىىىىىة، 
فىىىىىىىي  لمسىىىىىىىتوى االجتيىىىىىىىاز ويكىىىىىىىون الحىىىىىىىد األدنىىىىىىىى

 .متوسط مجموع تقديراتيم المعدلة االختبار
 

 الفيىىىىمو  سىىىيمة التطبيىىىق-
 والحسا .

وتعمىىىىىىىل عمىىىىىىىىى ربىىىىىىىىط  -
بالكفايىىىىات  درجىىىىة القطىىىىع

  .المقاسة
وتىىىىىىىىىىىىىىىىىىدمج معامىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  -

صىىىىىعوبة البنىىىىىد الحقيقىىىىىي 
 .التحكيم اتخالل عممي

 

عمميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتخدام  -
تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىديرات المحكمىىىىىىىىىىىىىىىىىىين 
لمكفايىىىات يجىىى  أن تكىىىون 

عاليىىىىىىة مىىىىىىن  عمىىىىىىى درجىىىىىىة
التوافىىىق واالنسىىىجام، وذلىىىك 
بىىين المفىىردات والكفايىىة وال 
يمكىىىىن افتىىىىراض أن تكىىىىون 
التقديرات الواقعية متطابقة 

(Berk,1986) 
 

طريق  تومق بين الطرق المطلق  والطرق النسبي 
 

 

أحكىىىىىام  بىىىىىين الطريقىىىىىة عمىىىىىى التوفيىىىىىقىىىىىىذه تعمىىىىىل 
 ،المتعمقىىىة بىىىأداء األفىىىراد فىىىي االمتحىىىانالمحكمىىىين 

 .ريبيىىىةجسىىىتمد مىىىن البيانىىىات التء الفعمىىىي المُ واألدا
 قيمتين ىما: دطم  من المحكمين تحدييُ و 
الحىىىىد األدنىىىىى لمنسىىىىبة المئويىىىىة لعىىىىدد المفىىىىردات  -

 ،الفىرد إجابىة صىحيحة عنيىاالتي يج  أن يجي  
 .(k)بالرمز  ليا ويرمز

يىىىازىم النسىىىبة المئويىىىة لعىىىدد األفىىىراد المتوقىىىع اجت -
 .(v)ز بالرم اويرمز لي ،لالختبار

لممتوسطات واالنحرافات المعيارية  ىرسم منحن ثم
التىىي حىىددىا المحكمىىون، وكىىذلك  (v) ,(k)لقىىيم 

النسىىىىىبة المئويىىىىىة لعىىىىىدد األفىىىىىراد المتوقىىىىىع نجىىىىىاحيم 
كدالىىىة تناقصىىىية لىىىدرجات  (y)ويرمىىىز ليىىىا بىىىالرمز 

ثىىم يرسىىم منحنىىي  (x)االختبىار ويرمىىز ليىىا بىىالرمز 
 . لمنجاحدنى والتي تمثل الحد األ(i) لتحديد النقط

ىىىىىىىذه الطريقىىىىىىة توفىىىىىىق  -
بىىىىىىين األحكىىىىىىام المتعمقىىىىىىة 

وبين  ،بمفردات االختبار
األداء الفعمىىي لممختبىىرين 
أي بىىىىىىىىىىىىىين المسىىىىىىىىىىىىىتويات 
المطمقىىىىىىىىىىة والمسىىىىىىىىىىتويات 

 .النسبية
 

تتطمىىى  مىىىن المحكمىىىين  -
وىىىىذا  ،أن يىىىوفروا تقىىىديرين

يجعىىىىىىىىل تنفيىىىىىىىىذ ىىىىىىىىىذه مىىىىىىىىا 
الطريقة أكثر صىعوبة مىن 

سىىىواء فىىىي عمميىىىة  ،غيرىىىىا
الناحيىىىىىىة  كىىىىىىيم أو مىىىىىىنالتح

 اإلحصائية.
باإلضىىىىىىىىىىىىىىافة إلىىىىىىىىىىىىىىى أن  -

تفسىىىىير المعيىىىىار مىىىىن قبىىىىل 
المتخصصىىىىىين قىىىىىد يكىىىىىون 

 .جداً  اً صعب
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، 2007، مجيد، 364 -360، م م 2010، ذي ، 36 -32، م م 1999)التميمي،  
  (PP. 3- 13, ،Socha& Braclay, 2005 200 -195 م م

  Empirical Judgmental تسترش  بالتحويمثالثًا: طرق تعتم  على البيانات التجريبي  و 

Method:  التالي بعضياالجدول  يبين ،تحديد درجة القطعطرق العديد من يتضمن ىذا النوع: 

 تعتم  على البيانات التجريبي  وتسترش  بالتحويمالتي  الطرقأنواع : 8ج ول رقم ال

قة طري

تحديد 

درجة 

 القطع 

 عيوبها مميزاتها طريقة إجرائها

طريق
  المجموعات المحوي 
  

انتقاء مجموعتين من ىذه الطريقة تتطم  
والثانية  ،األولى متقنة )تمقت التعميم( :الطال 

غير متقنة ) لم تتمق التعميم(، ويكون مدى 
 يع درجات الطال  من الدرجة )صفر(توز 

حيث )ن( تمثل عدد األسئمة إلى الدرجة )ن( 
 .التي تقيس كل ىدف

تقسيم الطال  بناًء عمى الطريقة ىذه وتتطم  
درجة القطع )س( إلى قسمين )متقنين ، غير 

 المجموعة المتقنة طال  تقسيم ثممتقنين(، 
األولى  :إلى فئتينبناًء عمى درجة القطع 

 ،حقيقيينغير متقنين والثانية  متقنين بالفعل
الثانية وبالمثل يتم تصنيف طال  المجموعة 

ر متقنين األولى غي: غير المتقنة إلى فئتين
 .حقيقيينغير متقنين  غير والثانيةفعاًل 
حم حدد درجة القطع )س( من خالل فوتُ  -

، وتكون خمية االحتماالت لكل درجة قطع
التي تزيد نسبة تمك  ىي :درجة القطع المثمى

نسبة التصنيفات وتقمل ، التصنيفات الصحيحة
نقطة تقاطع  بناًء عمىىا ويتم تحديدالخاطئة. 

  طال  المتقنين وغير المتقنين.لم توزيعينال
 

عتبر ىذه الطريقة تُ  -
 نموذج لمصدق التكويني.

عتبر ذات حساسية كما تُ -
خاصة لمخصائم 
 ،اإلحصائية لممفردة

 وكذلك لمصدق البنائي.
 

من عيوبيا أنيا ال تحدد 
تقوم  بل ،المعيار الحقيقي

بتحديد موقع األداء عمى 
 .متصل الدرجات

ر يتعذ وفي بعض األحيان
التمييز بين المجموعتين 

 المتقنة وغير المتقنة.
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طريق  المجموعات المتضا ة
 

طريقة لما  حدٍ إلى ىذه الطريقة مماثمة ُتعد 
كيفية بالمجموعات المحكية، ولكنيا تختمف 

تحديد درجة القطع في االختبار، ففي ىذه 
الطريقة يقوم المحكمون المتخصصون بتحديد 

تكون األولى بحيث  ،مجموعتين من الطال 
 بناء عمى ما يمي: ،متقنة واألخرى غير متقنة

المعمومات المتوفرة حول مستويات ميارات  -
 الطال .

 ،درجات الطال  وأدائيم داخل الفصل -
األولى  :حيث يتم تصنيف الطال  إلى فئتين

، الحاصمون عمى تقدير جيد جدًا فما فوق
مقبول  والثانية الطال  الحاصمون عمى تقدير

 .ا دونفم
 ،ثم يطبق االختبار عمى كمتا المجموعتين

ويرسم منحنيان يمثالن التوزيعين التكراريين 
لدرجات الطال  في االختبار، وتمثل نقطة 

 هىذو  ،تقاطع المنحنيين درجة قطع االختبار
تداخل التوزيعين التكراريين  تفترض الطريقة

 .وعدم تطابقيما

 سيمة الفيم والتطبيق -
 واإلحصاء.

فس عيو  طريقة ليا ن
المجموعات المحكية، 

باإلضافة إلى أنو من الصع  
تجاوز الخطأ الناجم من 

 .المحك

طريق  المجموع  الح ي 
 

 

ىذه الطريقة من المحكمين انتقاء تتطم  
عينة من الطال  الذين يرون بأن كفايتيم 

د الفاصل بين المراد قياسيا تقع عند الح
حتمل أن تكون ، ومن المنن وعدم التمكُّ التمكُّ 
الطال  قميمة بالنسبة لممجموعة ىيالء نسبة 

 ،العينة ىذهالكمية، ثم يطبق االختبار عمى 
وبعد ذلك يتم إيجاد وسيط درجات ىذه 
المجموعة ليكون بمثابة مستوى األداء 

 .المطمو 
 

سيمة الفيم والتطبيق  -
 .واإلحصاء

تحتاج إلى عدد لكنيا 
كاف من الطال  لكي 

تقديرات  لىإ يتم الوصول
 .مستقرة نسبياً 

 

يصع  عمى المحكمين أو  -
المدرسين انتقاء المجموعة 
الحدية، إذ أن تعريف أو 

تحديد الطال  الذي يقع عند 
الحد الفاصل بين االتقان 

ديد الفرد أصع  بكثير من تح
 .المتقن أو غير المتقن

يصع  تحديد  كما قد -
 ة.الحجم المناس  لمعين
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طريق  المحك معيار 
ي المرجع

 
 

عمى  في ىذه الطريقة بناءً يتم اختيار المعيار 
 قة بين درجات القطع في االختبارالعال

ألداء في وبين درجات ا ،محكي المرجع
ويتم اختيار درجة  ،االختبار معياري المرجع

ختبار معياري المرجع القطع أواًل في اال
ارية )عمى سبيل المثال: مناظرة يبطريقة اخت
( ثم 75أو  50بالدرجة المئينية  الدرجة الخام
طع في االختبار محكي درجة الق يتم اختيار

 يمي: نيا تزيد ماأساس أالمرجع عمى 
نسبة ثبات القرارات الناتجة عن تطبيق -

االختبار معياري المرجع ويرمز ليا 
 . (P)بالرمز

نسبة ثبات القرارات المصححة من عامل  -
 K). الصدفة ويرمز ليا بالرمز )

( Loss Functionعيين دالة الفقد )ت -
 L).ويرمز ليا بالرمز )

سيمة الفيم والتطبيق  -
ويمكن توفير  ،واإلحصاء

بيانات محك االختبار 
معياري المرجع بسيولة 

 ويسر.
 

إن استخدام درجات القطع  -
االختيارية في االختبار 

معياري المرجع كمحك يعد 
 وغير منطقي. اً خطأ فني

طريق  النتائج ال
تربوي 
  

 

أساسًا عمى اختيار ىذه الطريقة تعتمد 
 معيار من خالل العالقة بين درجاتال

االختبار ومحك التعمم المستقبمي )نتائج 
حيث يتوقع أن يزداد  ،انفعالية أو معرفية(

حدد ليربط بين المتتيرين، وتُ  المنحني طردياً 
عمى أثرىا في زيادة أداء  اعتماداً درجة القطع 

 .المحك
 

ة التطبيق والفيم سيم-
 .والحسا 

 

إن معيار )التعمم  -
المستقبمي( يحتاج إلى تحديد 

 .واضح
العالقة بين المتتيرات  -

توفر دالة درجية  الالمقترحة 
 (Step Function)بالضرورة

 .لتحديد درجة القطع

 ،مجيد، 369 - 365م م ، 2010، ذي  ،40 -37 م م ،1999 ،)التميمي 
  (204PP. 3- 13, ،Socha& Braclay, 2005 -200 ، م م2007

 



 

78 

 :طرق تح ي   رج  القطعل ي تقويمالسس األ-ج
 :اقويم طرق تحديد درجة القطع، وىمنو يوجد معيارين لتأب (Berk,1986)ذكر بيرك 

 : وتتضمن اآلتي: Adequacy -Technicalالوفاي  الفني  أوًب: 
   ح ث الطريق  تصنيفاً مناسباً للمعلومات أن تAppropriate Classification of 

information: 

االتقان/ عدم االتقان، الفشل/النجاح،  :حدث الطريقة تصنيفات ثنائية مثلبمعنى أن تُ 
 .تخذةويعتبر التصنيف أساسيًا لمعظم القرارات المُ 

   أل اء لأن توون حساسSensitive to Examine the Performance: 
وألي خصائم  ،ت صعوبة األسئمة المختمفةيج  أن تكون الطريقة حساسة لمستويا

 .أخرى مثل معامل التمييز
 ب يو الت ر  عمليتي التعليمن الطريق  حساس  لول من أن تووSensitive to each 

education and Training:  

بحيث تقاس  ،ي تمقاه الطال ذيج  أن تراعي الطريقة عممية التعمم والتدري  الفعمي ال
 التي تمقاىا الطال  بالفعل.الميارات والكفايات 

   أن تتضمن طرقًا إحصائي  مناسبInclude appropriate Statistically 

methods:  
 .يج  أن تفسر بشكل صحيحكما دام الطرق اإلحصائية المناسبة ، يج  استخ

 ن تح   الطريق  المعيار الصحيح أIdentify the true standard: 
 قياس.يج  أن تراعي أخطاء ال كما أنيا

  أن تثبت الطريق  ص ق القرارDecision Validity Evidence: 
احتماالت قرارات التصنيفات  اتتقدير عمى بمعنى أنو يج  الحصول من الطريقة 

 .الصحيحة والخاطئة
 : ويتضمن أن توون  رج  القطع:Practicabilityالجانب التطبيقي )العملي( ثانيًا: 

  سهل  التطبيقEasy to implement: 
يج  أن تكون الخطوات المستخدمة في تطبيق الطريقة واضحة وسيمة الفيم لممشاركين 

 .فييا، وأن تتم في قدر معقول من الوقت
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 سهل  الحساب Easy to Compute: 
 ،سيمة االستخدام درجة القطعحصائية المستخدمة لمحصول عمى يج  أن تكون الطرق اإل

  . و اإلحصائية المتوفرة في الحاس سواء باستخدام اآللة الحاسبة أو البرامج

  للتفسير سهل Easy to interpretation: 
، ويج  أن لتفسير وا يج  أن تكون الطريقة المستخدمة في تحديد درجة القطع قابمة لمفيم

 .سواء لمعامة والميتمين عمى حدٍ  ،تكون تفسيرات الطريقة واضحة وسيمة اإلدراك والفيم
 عدة عوامل تساعد عمى اختيار الطريقة المناسبة وىي: إلى (Berk,1986)بيرك  كما أشار
 .مدى أىمية القرارات المبنية عمى تحديد درجة القطع -1
 .الكمية المتاحة من الوقت لتحديد درجة القطع -2
 .إلنجاز ميمة تحديد درجة القطع الطاقة البشريةو  ،مدى توفر المصادر المادية -3
          ية االختبار المراد قياسوطع لنوعمدى مناسبة طريقة تحديد درجة الق -4

 (.208 -207، م م 2007، مجيد، 375 -373، م م 2010)ذي ، 
ظ أىمية األخذ الحَ كما يُ  ،حسا  درجة قطع االختباراتطرائق ع نوُّ د وتَ عدُّ الحظ مما سبق تَ يُ    

لنوعية  متيامالءَ  ىدم ، إضافًة إلىالتطبيقيةكفاياتيا الفنية والعممية خصائصيا و  بالحسبان
طريقة المبنية عمى المتوسط و ال الدراسة الحالةاعتمدت الباحثة في  وقد، مالُمستخدَ االختبار 

، MMPI-2في حسا  درجات قطع المقاييس العيادية لرائز مينيسوتا  ،االنحراف المعياري
حيث قامت الباحثة بحسا  درجتي  ،األساسي لالختبار الدليلىذه الطريقة في  اعتمادبسب  

 المعادلتين اآلتيتين: باستخدام البحث الحاليستخدم في لقطع العميا والدنيا لكل مقياس عيادي مُ ا
 انحراف معياري. 7متوسط الدرجات +  =درجة القطع العميا -

 انحراف معياري. 7 -متوسط الدرجات  =درجة القطع الدنيا -
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  الفصل الرابع

ة البحث وإجراءاته
ّ
 خط

 

 أواًل: مقدمة.

 

 ثانيًا: منهج البحث.

 

 .ًا: مجتمع البحث وعينتهثالث

 

 .لبحثا: أدوات رابعاً 

 

 التطبيق.ًا: إجراءات خامس

 

 .سًا: المعالجات اإلحصائيةساد
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 الرابع الفصل

 خطة البحث وإجراءاته

 أواًل: مقدمة:
وعينتثو،  ، ومجتمعثوات تنفيذ البحث ميدانيًا، متضمنًا منيج البحثثيتناول الفصل الحالي إجراء   

والمقثاييس العياديثة  ،أدوات البحث والتعريف بيا ا وطريقة سحبيا، كذلكوخصائص العينة وحجمي
مقثاييس فقثط مثن الأربعثة  بثججراء الدراسثة عمث   حيث اكتفت الباحثثة ،التي تم إجراء الدراسة عمييا

ُتظير فروقثات ألن ىذه المقاييس وذلك  ،MMPI-2يتضمنيا رائز مينيسوتا العيادية العشرة التي 
البحثثثي  ذجوبثين النمثثو  ،ىاثثاواّ ومثثاكنممي النمثثوذج األصثثمي الثذّ أعثثد هبثين  أكبثر فثثي عثدد البنثثود

لخصثائص ا فثيوبالتالي ُتمكِّن من دراسثة أثثر الفثري فثي عثدد البنثود  ،ىاريس ولنجوس الذّ أعد ه
والمعالجثثات  ،إجثثراءات التطبيثثيالحثثالي أيضثثًا  تنثثاول الفصثثليكمثثا  ،القطثث  السثثيكومترية ودرجثثات
 .لمحصول عم  البيانات المطموبة اإلحصائية المستخدمة

 : منهج البحث:ثانياً 
االطالع عم  بعض الدراسات والبحوث السثابقة، ومراجعثة المنثاىج البحثيثة، توصثمت الباحثثة بعد 

ىو المنيج الذّ يعتمد عم  ، و منيج الوصفي التحميميال ي ىوالمنيج المالئم لمبحث الحال إل  أن  
كميثًا، ر عنيثا تعبيثرًا كيفيثًا و عب ثويُ  ،دراسة الظثاىرة كمثا توجثد فثي الواقث  وييثتم بوصثفيا وصثفًا دقيقثاً 

وصفًا رقميثًا لمقثدار  ئصيا، بينما التعبير الكمي يعطين خصابي  فالتعبير الكيفي يصف الظاىرة ويُ 
                      طيثثثثثثثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثثثثثث  الظثثثثثثثثثثثثثثثثثثواىر المختمفثثثثثثثثثثثثثثثثثة األخثثثثثثثثثثثثثثثثثثر ا ودرجثثثثثثثثثثثثثثثثثات ارتباالظثثثثثثثثثثثثثثثثثاىرة أو حجميثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 .(219ص  ،1993 )عبيدات،
 مجتمع البحث وعينته:: ثالثاً 
 :مجتمع البحث -1
 ف مجتم  البحث من ثالثة مجتمعات أصمية، وىي عم  النحو اآلتي:تأل  
 ،جامعثة دمشثي فثيبعثة بطمبثة السثنة الرا ويتمثثل :التعميم الجاامعيطمبة حصائي لاإلمجتمع ال - أ

وفقثثًا إلحصثثائيات مديريثثة شثثؤون الطثثال  فثثي وزارة و بكافثثة االختصاصثثات النظريثثة والعمميثثة، 
 اً ( طالبثث9081) ىثثؤالء الطمبثثة عثثدد بمثث  فقثثد ،م 2013/ 2012التعمثثيم العثثالي لمعثثام الدراسثثي 

 ،التربويثثثةو  ،والتطبيقيثثثة ،األقسثثثام الطبي ثثثة :فثثثي األقسثثثام التثثثي تثثثم  السثثثح  منيثثثا، وىثثثيوطالبثثثة 
التعمثيم الجثامعي فثي  لطمبثةالمجتمث  األصثمي بثذلك ممثمثًة  ،اإلنسانية ، واآلدا  والعموموالعموم

 .السنة الرابعة
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فثثي جامعثثة  األولثث  والثانيثثةالسثثنة الماجسثثتير مثثن بطمبثثة  ويتمثثثل :مجتمااع طمبااة الماجسااتير  -  
شثؤون الطثال  فثي  وفقثًا إلحصثائيات مديريثةو  ختصاصثات النظريثة والعمميثة،افة االكدمشي ب

( 1962) ىثثؤالء الطمبثثة عثثدد بمثث  فقثثد ،م 2013/ 2012وزارة التعمثثيم العثثالي لمعثثام الدراسثثي 
 ،والصثثثيدلة ،طثثث  األسثثثنان :التثثثي تثثثم  السثثثح  منيثثثا، وىثثثي االختصاصثثثاتفثثثي وطالبثثثة  اً طالبثثث

إضثافًة إلث   ،والرياضثيات ،والفيزيثاء ،واليندسثة المدنيثة ،والجغرافيثا ،والتاريخ ،والمغة اإلنكميزية
  المجتم  األصمي لطمبة الماجستير.بذلك ممثمًة  ،كافة أقسام التربية

 مجتمع المضطربين نفسيًا:   - ت
ومركز الشييد زىير حبي  ،مشف  ابن رشد لألمراض النفسيةتطبيي أداة البحث في جر   -

  /.العيادة النفسية  /
كثانون الثثاني  27مثا بثين استغري التطبيي ما يقار  أربعة أشثير تضثمنت الفتثرة الممتثدة  -

 م.   2013أيار عام  30و 
إلثثثث  العيثثثثادة النفسثثثثية فثثثثي المشثثثثف  الحثثثثاالت التثثثثي تثثثثرددت  ل مجتمثثثث  البحثثثثث بجميثثثث تمث ثثثث -

 .في تمك الفترة -السكن الداخمي  –المركز، و الحاالت المقيمة في المشف  و 
 :البحثعينة   -2
ل خصثثائص العينثثة المثثراد دراسثثة وذلثثك لتمثيثث ،عينثثة البحثثث مثثن ثثثالث مجموعثثات أساسثية فثتتأل   

 عم  النحو اآلتي:وىي  ،الخصائص السيكومترية ودرجات القط  فيأثرىا 
 عينة طمبة التعميم الجامعي:   - أ

فثي جامعثة السنة الرابعثة من طمبة  ،عشوائيةالعينة ىذه العينة بطريقة ال قامت الباحثة بسح 
حرصثثثًا عمثثث  تمثيثثثل المجتمثثث   مثثثن كافثثثة الفثثثروع واالختصاصثثثات النظريثثثة والعمميثثثة، ،دمشثثثي

 : ح  العينة باتباع الخطوات اآلتيةجر  س وقد، األصمي ككل
 : قسام ىيأجتم  الطمبة الجامعيين إل  خمسة تقسيم مب قامت الباحثة -

 التربية     -3اآلدا  والعموم اإلنسانية     -2العموم الطبية       -1      
 العموم  -5ية          العموم التطبيق -4                      

، ثم تم سح  عدد من الكميات من ت أسماء الكميات الُمتضمنة في األقسام السابقة أرقاماً ُأعطي   -
 كل قسم بشكل عشوائي.

وبمغت نسبة تمثيل عينة طمبة التعميم  ،(%15.45و) (%11.04) تراوحت نس  السح  بين  -
 %(.12.48)ككل عي لممجتم  األصمي الجام
/ سثثنة، 23 -21تراوحثثت أعمثثارىم بثثين /، طالثث  وطالبثثة (1134العينثثة )ىثثذه دد أفثثراد بمثث  عثث -

، العينثثة حسثث  الكميثثاتىثثذه يبثثين تثثوزع أفثثراد  11/ سثثنة، والجثثدول ذو الثثرقم 22.3بمتوسثثط قثثدره /



 

<: 

فثثراد مثثن عثثدد أ لعينثثةاىثثذه عثثدد أفثثراد المئويثثة لالنسثثبة و  ،فثثي كثثل قسثثمالكمثثي لمطمبثثة كمثثا يبثثين العثثدد 
 .المجتم 

 :/طمبة الماجستير/عينة طمبة التعميم ما بعد الجامعي  - ب
فثي جامعثة  الماجسثتيرمن طمبثة  قامت الباحثة بسح  ىذه العينة بطريقة العينة العشوائية أيضًا،

 باتباع الخطوات المذكورة أعاله. ،كافة الفروع واالختصاصات النظرية والعمميةب دمشي،
 ( من المجتم  األصمي، وبمغت نسثبة%11.16)و  (%10.34)تراوحت نس  السح  بين   -

  %(.10.49)ككل لممجتم  األصمي طمبة الماجستير  عينةتمثيل 
/ سثثثنة، 35 -23( طالثثث  وطالبثثثة، تراوحثثثت أعمثثثارىم بثثثين /206بمثثث  عثثثدد أفثثثراد ىثثثذه العينثثثة ) -

يبثثثثثثين تثثثثثثوزع أفثثثثثثراد ىثثثثثثذه العينثثثثثثة حسثثثثثث   12/ سثثثثثثنة، والجثثثثثثدول ذو الثثثثثثرقم 26.5بمتوسثثثثثثط قثثثثثثدره /
عثدد المئويثة لوالنسثبة  ،الماجستير في كثل اختصثاصالكمي لطمبة ، كما يبين العدد االختصاصات

 فراد المجتم .من عدد أ لعينةاىذه أفراد 
  عينة المضطربين نفسيًا: - ت

ومركثثثز  ،لألمثثثراض النفسثثثية مثثثن مشثثثف  ابثثثن رشثثثدعينثثثة المضثثثطربين نفسثثثيًا  جثثثر  سثثثح  -
 بشكل مقصود. ،/العيادة النفسية/الشييد زىير حبي 

المركثثثثز، إلثثثث  العيثثثثادة النفسثثثثية فثثثثي المشثثثثف  و الحثثثثاالت التثثثثي تثثثثرددت ىثثثثذه العينثثثثة ت شثثثثمم -
التثي كانثت مشخصثة و فثي تمثك الفتثرة،  -السكن الداخمي  –الحاالت المقيمة في المشف  و 

 االنحثثثثثثرافتثثثثثثوىم المثثثثثثرض،  بواحثثثثثثدة مثثثثثثن االضثثثثثثطرابات اآلتيثثثثثثة: ) الفصثثثثثثام، االكتئثثثثثثا ،
/ 48 -21/ تراوحثثثت أعمثثثارىم بثثثينحالثثثة،  /150/ ىثثاحيثثثث بمثثث  عثثثدد أفراد، (السثثيكوباتي

  .سنة /32.17/ سنة، بمتوسط قدره 
 الخصائص اآلتية:روعي في اختيارىا  -

اآلتيثثثثة :  النفسثثثية مثثثن االضثثثطرابات بواحثثثد   ت حالتثثثوصثثثخِّ أن يكثثثون المضثثثطر  نفسثثثيًا قثثثد شُ  -1
 :والثثذّ يتضثثمن فثثي بعثثض الحثثاالت ،السثثيكوباتي االنحثثرافالفصثثام، االكتئثثا ، تثثوىم المثثرض، 

سثثثواء بثثثالرجوع إلثثث  السثثثجالت الخاصثثثة  ،الخفيثثثفاإلدمثثثان، أعثثثراض البارانويثثثا، أعثثثراض اليثثثوس 
 ، أو كمييما معًا . توي  النفسي المشرف عم  حالبالمريض أو استنادًا إل  تشخيص الطب

 أال يكون المضطر  النفسي قد دخل في طور الشفاء. -2
إذ أن بعثثثض اصثثثل مثثث  الباحثثثثة، أّ يسثثثتطي  التو  ،أن تكثثثون حالثثثة المضثثثطر  نفسثثثيًا مسثثثتقرة -3

، منعكسثات األدويثةعن الميثدئات و  الحاالت ال تستطي  التواصل بسب  اليياج أو النعاس الناتج
كثثل فثثي فثثراد األنسثثبة عثثدد ، و حسثث  نثثوع االضثثطرا  يبثثين تثثوزع أفثثراد ىثثذه العينثثة اآلتثثيوالجثثدول 

 .اضطرا  من العدد الكمي ألفراد عينة المضطربين نفسياً 
 



 

<; 

 
 : توزع أفراد عينة المضطربين نفسياً 9قم الجدول ر 

  النسبة المئوية فراداألعدد  نوع االضطراب

 %14.7 22 الفصام
 %19.3 29 االكتئاب

%20 30 توهم المرض  
 %46 69 السيكوباتي االنحراف

 %100 150 المجموع

 
 ككل:البحث عينة الخصائص الديموغرافية ل اآلتيالجدول يوضح و 

 لخصائص الديموغرافية لعينة البحث: ا10الجدول رقم 

متوسط  أفراد العينة
 العمر

 االنحراف المعياري
مقياس 
 االكتئاب

مقياس 
 البارانويا

مقياس 
 الفصام

مقياس 
 الهوس

 األسوياء

طمبة السنة 
 4.97 9.71 4.46 5.61 سنة 22.3 الرابعة

طمبة 
 3.87 5.04 3.36 3.72  سنة 26.5 الماجستير

المضطربين 
 نفسياً 

 عينة 
 6.00 9.85 3.72 4.76  سنة 31.34 االكتئاب

 عينة
 4.41 2.52 3.37 3.14  سنة 34.95 الفصام

عينة توهم 
 7.14 11.01 6.33 4.75 سنة 31.33 المرض

 االنحرافعينة 
 4.93 7.93 2.96 3.92 سنة 31.07 السيكوباتي
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 : أدوات البحث:رابعاً 
 =MMPI-2ألوجه لمشخصية مينيسوتا  المتعدد ا رائز -4

جا  عنيا من قبل األفراد الذين تجاوزوا بندًا يُ  567سوتا النسخة الثانية من ييتكون رائز مين
عد . وتُ وتصحح بجعطاء درجة واحدة أو صفر ،الثامنة عشر من العمر بث " صح " أو " خطأ "

، ومنخفضة إذا ثرأو أك 65مرتفعة إذا قابمت درجة تائية  –عم  أّ مقياس فرعي  –ة الدرج
 سًا ىي:يا/ مق81. يتضمن ىذا الرائز /50كانت أقل من الدرجة التائية 

 (3  مقاييس لمصدي )Validity Scales. 
 (3 مؤشرات الصدي اإلضافية ).Additional Validiyt Indicators 
 (10 مقاييس عيادية )Clinical Scales. 
 (31 مقياسًا فرعيًا لممقاييس العيادية )Clinical Subscales. 
 (15  مقاييس المحتو )Content Scales. 
  (13 مقاييس تكميمية )Supplementary Scales ( :4تقليدية )Traditional  (9و )

 Additionalإضافية 
 (6)لمبنود الحرجة   ( مقاييس )مجموعاتCritical Item Sets.  

 :وفيما يمي وصفًا موجزًا لممقاييس العيادية التي يتضمنيا الرائز
يكشف عن وجود تاريخ من األعراض  Hypochondriasis (Hs:)توىم المرض أو المراي  (1)

المرضية الُمميزة لتوىم المرض، ويعبر عن تنوع في األمراض والشكاو  البدنية يتراوح بين 
  .المحددة إل  العامة أو الغامضة

مؤشرًا الستياء الفرد ويعتبر  ،رتبط المقياس بالتفكير االنتحاّري Depression (D:)االكتئا   (2)
، يط وعدم االىتمام، وفقدان األملوعدم الرضا عن الحياة. ويتضمن مشاعر تتعمي بالتثب

 والحساسية الزائدة والمشكالت البدنية وأمراضًا أو شكاو  تتضمن التأخر النفسحركي.
وض  لتحديد األشخاص الذين يستجيبون لمضغوطات بطريقة  Hysteria (Hy:)اليستيريا  (3)

 يرية تتضمن اضطرابات حسية أو حركية دون وجود أساس عضّو ليا. ىست
يكشف درجة تشابو المفحوص بجماعة  Psychopathic Deviate (Pd:)االنحراف السيكوباتي  (4)

السيكوباثيين الذين تتمثل صعوباتيم الرئيسية في نقص االستجابة االنفعالية العميقة، وعدم القدرة 
 مباالة بالمعايير االجتماعية. عم  اإلفادة من الخبرة والال

يكشف االىتمامات األنثوية أو  Femininity -Masculinity (MF:)األنوثة  /الذكورة  (5)
الذكرية، فارتفاع الدرجات لد  الذكور عم  ىذا المقياس يشير إل  أنيم أكثر أنوثة من ىؤالء 

ث المواتي يظيرن وجود الذين ىم في نفس الفئة العمرية من الذكور، وبنفس الطريقة لد  اإلنا
 اىتمامات ذكرية.
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وض  لتحديد المرض  الذين يظيرون أعراضًا زورية تتعمي بمرجعية  Paranoia (Pa:)البارانويا  (6)
 األفكار، والشك، والشعور باالضطياد. 

مم المقياس ليقيس الزممة العصبية صُ  Psychasthenia (Pt:)الوىن النفسي أو السيكاثينيا  (7)
. ويغطي المعروفة بالسيكا ثينيا، والتي ترتبط في فئة التصنيف الحالية باضطرا  الوسواس القيّر

محتو  المقياس مد  واسعًا ومتنوعًا من األعراض التي تتضمن مشكالت في التركيز، واألفكار 
 الوسواسية، واألفعال القيرية، والقمي، ومشاعر الدونية والذن ، والمخاوف الشاذة واليموم. 

وض  لتحديد المرض  الذين يعانون من أعراض الفصام من  hreniaSchizop (Sc:)الفصام  (8)
حيث محتو  عمميات التفكير الغريبة، واإلدراكات الخاصة، واالغترا  االجتماعي، واضطرابات 

 . زاج والسموك، وصعوبات في التركيزالم
تثارة وض  لتحديد المرض  الذين يظيرون أعراضًا لالس Hypomania (Ma:)اليوس الخفيف  (9)

 اليوسية كالتكمف، واليياج، وطيران األفكار ، والمزاج المرتف ، والنشاط الزائد سموكيًا ومعرفيًا.
يكشف وجود مشكالت بالعالقات  Social Introversion (Si:)االنطواء االجتماعي  

، والتقدير المنخفض مة المشاركة في األنشطة الجماعيةاالجتماعية كاالنسحا  االجتماعي وق
رتياح لد  و الخجل والشعور باال ،االرتياح في المواقف االجتماعية مذات، والحساسية وعدمل

 .(7 – 5)عز، قيد النشر، ص ص  االبتعاد عن اآلخرين
)عز، قيد النشر(، عم  عينة من طمبة  /2012/قامت الدكتورة إيمان عز بتقنين ىذا الرائز عام 

مقداره  عمروطالبة بمتوسط  طالباً  /4376/ ىابم  عدد أفراد السنة الثالثة في جامعة دمشي
 /2322/طالبًا، وعدد اإلناث  /2054/عدد الذكور فييا ، /1.4/وانحراف معياّر  /21.8/

 .طالبة
 الخصائص السيكومترية لمرائز عم  النحو اآلتي: دراسة حيث تمت

س صدي ر  دُ  ،صدي المحتو  وصدي الترجمةالتحقي من باإلضافة إل   : الصدقدراسة  - أ
 ائز بأسموبين ىما: الر 

ي الرائز م  قائمة األعراض عم  عينة من طمبة الجامعة قواميا يطبت تم   :الصدي المحكي -
أظيرت النتائج أن جمي  مقاييس رائز مينسوتا كان ليا ارتباط  ذا داللة إحصائية و ، طالباً  /189/

كن ليا أّ ارتباط م  أربعة مقاييس لم ي ، باستثناءأو أكثر من مقاييس قائمة األعراضم  واحد 
ومقياس  ،VRIN مقياس عدم اتساي االستجابة المتغيرة  :أّ مقياس من مقاييس القائمة ىي
، ومقياس البدء  APS، ومقياس اإلدمان الكامن TRINعدم اتساي االستجابة الصحيحة 

 صدي الرائز.  عمىاماً مما يعطي مؤشرًا  .AASباإلدمان 
 /360/ي الرائز كاماًل عم  مجموعتين ضمت األول  يطبت تم   صدي المجموعات المتناقضة: -

ويتمق  العالج النفسي الدوائي أو  ،مريضًا مراجعًا لممراكز والمشافي النفسية الحكومية والخاصة
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طالبًا جامعيًا غير مراج  ألّ طبي  أو  /360/، بينما تكونت المجموعة الثانية من النفسي
 العالج النفسي. معالج نفسي أو متمقي ألّ شكل من أشكال

 /10/بي نت النتائج عدم وجود فروي ذات داللة إحصائية بين مجموعة األسوياء والمرض  في 
اء . مما يعني قدرة الرائز في معظمو عم  التمييز بين األسويمقياساً  /47/مقاييس فقط من أصل 

 ة.. وىذا بحد ذاتو يقدم مؤشرًا آخر عم  صدي الرائز بنسختو العربية السوريوالمرض 
 رائز باألسالي  التالية :الثبات  تم  حسا  :ثبات الرائز  -  

دالة إحصائيًا عند كانت بمجمميا الثبات باإلعادة : بينت النتائج أن معامالت الثبات باإلعادة -
 .وىي معامالت ثبات مرتفعة / 0.82و 0.53/وقد تراوحت بين  /0.01 /مستو  الداللة

كرونباخ لممقاييس  –أن معامالت ألفا ت النتائج بين الثبات باالتساي الداخمي والتنصيف: -
              بين تراوحت، ومعامالت الثبات بالتنصيف /0.89و  0.44/بين  تراوحتالمدروسة 

        تقتر  من مد  معامالت ألفا لمرائز األصمي التي تراوحت بينوىي  / 0.87و  0.49 /
 عم  ثبات الرائز بنسختو العربية السورية. وىي مؤشرات ىامة /،0.90و  0.24 /
عطاء وصف أو تقويم  ،بناء معايير محمية تمثل اإلطار المرجعي لمحكم عم  الدرجاتتم   ماك وا 

بناء جداول معايير سورية محمية لكل  حيث جر  ،ص وفقًا ليا بالسواء أو االضطرا لممفحو 
تتمثل بالدرجات التائية  -أحدىا خاص بالذكور واآلخر خاص باإلناث  -المقاييس المدروسة 

، كما تم تحديد نقطتي القط  المتين تفصالن بين السواء الدرجات الخام وفقًا ليا تي تحولال
 (.25 – 11)المرج  السابي، ص ص /50/و /65/جتين التائيتينواالضطرا  بالدر 

  قائمة األعراض المعدلة : -5

( مثن SCL-00التثي تعثرف اختصثارًا   ) Symptom Checklist/89/ضعد قائمة األعراتُ    
، وذلثثك لسثثيولة تطبيقيثثا وقثثدرتيا ادات والمشثثافي النفسثثية األمريكيثثةئم اسثثتخدامًا فثثي العيثثأكثثثر القثثوا

. ويمكن تطبيقيثا قصير عم  إعطاء صورة سريعة عن االضطرا  الذّ قد يعانيو المريض بوقت  
/ دراسثة أجريثت عمث  ىثذه القائمثة 0999، وىناك أكثثر مثن /من قبل الممرضة أو الطبي  النفسي

 قيا وثباتيا وفوائد استخداميا.لمتحقي من صد
: "أبثثدًا، قمثثياًل، ن كثثل منيثثا بأحثثد الخيثثارات التاليثثةجثثا  عثث، يُ / بنثثداً 89تتثثألف ىثثذه القائمثثة مثثن /   

، وتصثمح لمتطبيثي الفثردّ أو /4-0/بين  ماأحيانًا، كثيرًا، دائمًا " ضمن مد  من الدرجات يتراوح 
 ،، وتصحح إما يدويًا أو عن طريي الحاسو نةس / 13/الجماعي عم  األفراد الذين تجاوزوا عمر

 ./ دقيقة15-12اوح بين /وغالبًا ما يستغري التطبيي مدة تتر 
 Primary Symptomيجثّر تصثحيح وتفسثير الثدرجات ضثمن تسثعة مقثاييس أوليثة لألعثراض 

Scales،  وثالثة مؤشرات لممعاناةGlobal Indices Distress، :يمكن شرحيا كما يمي 
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 = Primary Symptom Scalesقاييس األولية لألعراض: أواًل: الم
/ بنثدًا، ويعكثس المعانثاة الناتجثة 01يتكون ىذا المقياس من /  :Somatizationالجسدنة: -(0) 

التنفسثية، وأوجثاع و القمبيثة، و عن الضعف الجسدّ. تتركز الشكاو  الجسدية في األجيزة المعويثة، 
 آالم في الصدر أو القم . -الصحة. ومثال تمك البنود: وآالم العضالت، وقمي دائم عم  

(1)-  : يتكثثون ىثثذا المقيثثاس مثثن  : C) -Compulsive (O –Obsessiveالوسثثواس القيثثّر
يستطي  الشخص الثتخمص منيثا،  / بنود، ويعكس التركيز عم  أفكار واندفاعات ومخاوف ال09/

تكرار أفعال مزعجثة  -ثال تمك البنود: وأفعال قيرية في ىيئة طقوس حركية مستمرة أو دورية. وم
 ال يمكنك التخمص منيا. 

يتكون ىثذا المقيثاس  : S)–Interpersonal Sensitivity (Iحساسية العالقات باآلخرين: -(2)
/ بنود، ويركز عم  الشعور بالنقص وعدم الكفاءة مقارنًة بالناس اآلخرين، ومن خصثائص 8من /

والشثثثعور بالخجثثثل واالسثثثتخفاف  ،اء المقثثثاءات االجتماعيثثثةىثثثؤالء األشثثثخاص عثثثدم ارتيثثثاح فثثثي أثنثثث
الشثعور  -ومثثال لتمثك البنثود:  ير سموكيات اآلخرين عمث  نحثو شخصثي.بالذات، إضافًة إل  تفس

 بالنقد من اآلخرين.
/ بنثثدًا، تعكثثس االكتئثثا  02يتكثثون ىثثذا المقيثثاس مثثن / :Depression (DEP)االكتئاابة: -(3)

واإلحسثثثثاس  ،وقمثثثة النشثثثثاط، وفقثثثدان األمثثثل ،فثثثي المثثثثزاج والطاقثثثة العيثثثادّ الثثثذّ يتسثثثثم بانخفثثثاض
الشثثعور  -واالنعثثزال عثثن أنشثثطة الحيثثاة اليوميثثة والتفكيثثر باالنتحثثار. ومثثثال لتمثثك البنثثود:  ،بالثثذن 

 بالخمول وقمة النشاط.
/ بنثثود، وتعكثثس السثثمات العامثثة 8يتكثثون ىثثذا المقيثثاس مثثن / :Anxiety (ANX)القلاا :  -(4)

ابية والرجفثثة التثثي ُتعثثد محثثددات لنوبثثة اليمثث  والشثثعور بثثالخوف والرىثثا . ومثثثال تمثثك لمقمثثي كالعصثث
 العصبية أو الرجفة من الداخل. - البنود:

/ بنثثثثود، تعكثثثثس األفكثثثثار 5يتكثثثثون ىثثثثذا المقيثثثثاس مثثثثن / :Hostility (HOS)العدائيااااة:  -(5)
عكثس االمتعثاض والعثدوان والمشاعر واألفعال التي ُتعد من مميزات الحالة السمبية لمغض ، كما ت

 الشعور بسرعة المضايقة أو النزي. -لتمك البنود:  ومثال والنزي والغض  الشديد.

/ بنثثثود، 6يتكثثثون ىثثثذا المقيثثثاس مثثثن / :Phobic Anxiety (PHOB)القمثثثي الرىثثثابي:  -(6)
اسثتجابة خثوف مسثتمرة مثن شثخص مثا، أو مكثان مثا، وُيعر ف القمي الرىابي فثي ىثذه القائمثة بأنثو 

و شيء ما، أو موقف ما، وىذه االستجابة غير منطقية وغير مالئمثة لممثيثر، وتثؤدّ إلث  سثموك أ
الشثعور  -ومثثال لتمثك البنثود:  .تجنبي أو ىروبي، وتركز البنود ىنا عم  رىا  الساح أو الخثالء

 بالخوف من األماكن المفتوحة أو الشوارع.
/ بنثود، 5يتكثون ىثذا المقيثاس مثن / :R)Paranoid Ideation (PAفكثار البارانوئيثة: األ -(7)

والشكو  والخوف مثن  كعدم القدرة عم  تنظيم األفكار، وُتعد العدائية ،تعكس السموكات البارانوئية
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وجثثود أفكثثار أو  -ومثثثال لتمثثك البنثثود:  النعكاسثثات األوليثثة ليثثذا االضثثطرا .ا ةوسثثالضثثياع واليم
 معتقدات لديك ال تخطر عم  بال أحد.

/ بنثثود، تعكثثس العزلثثة 09يتكثثون ىثثذا المقيثثاس مثثن / :Psychoticism (PSY) يثثة:الذىان -(8)
           ومثثثثثثال لتمثثثثثك البنثثثثثود:  التثثثثثي ُتعثثثثثد أعراضثثثثثًا أوليثثثثثة لمفصثثثثثام. ونمثثثثثط الحيثثثثثاة الفصثثثثثامي واليثثثثثالوس

 الشعور بالوحدة حت  في وجود اآلخرين. -
 =Additional Itemsثانيًا: البنود اإلضافية: 

مثة ال تنثدرج تحثت أّ مثن المقثاييس األوليثة التسثعة السثابقة الثذكر، ىناك سبعة بنود من ىثذه القائ
 لكنيا مشبعة عم  المقاييس جميعيا، وليا قيمتيا العيادية. 

 فرط الطعام. -ضعف الشيية لمطعام.  -ومثال لتمك البنود: 
 Global Indices:ثالثًا: المؤشرات العامة: 

               عثثثثثراض، وىثثثثثي: مؤشثثثثثر الشثثثثثدة العامثثثثثةىنثثثثثاك ثالثثثثثثة مؤشثثثثثرات لممعانثثثثثاة ُصثثثثثممت مثثثثث  قائمثثثثثة األ
 Global Severity Index (GSI)، ومؤشثثثثثثثر معانثثثثثثثاة األعثثثثثثثراض اإليجابيثثثثثثثة                

Positive Symptom Distress Index (PSDI)، ومجمثثثثوع األعثثثثراض اإليجابيثثثثة       
Positive Symptom Total (PST)،  وعمل كل من ىذه المؤشرات ىو معرفة مسثتو  معانثاة

بوسثثثثاطة الدرجثثثثة التثثثثي يحصثثثثل عمييثثثثا المفحثثثثوص فثثثثي واحثثثثد مثثثثن ىثثثثذه  ،الفثثثثرد النفسثثثثية أو عمقيثثثثا
 التي تعد ميمة ومفيدة في تقييم الصورة العيادية، كما ُتستخدم خالصة لمقائمة. ،المؤشرات

كمثثا قامثثت الثثدكتورة ىيفثثاء البقثثاعي  ،لمبيئثثة السثثورية لقائمثثةاذه ىثث قامثثت الثثدكتورة إيمثثان عثثز بجعثثداد
دراسثثتيا واعتمادىثثا محكثثًا لرائثثز روتثثر اعتبارىثثا أداة رئيسثثية فثثي ب بدراسثثة خصائصثثيا السثثيكومترية

، وعينثة مثن شوائية من طمبة المرحمة الثانويةلتكممة الجمل الناقصة )ر. ت. ج. ن( عم  عينة ع
 ./ طالبًا وطالبة002/ الجامعيين، حيث بم  عدد أفراد العينة الكمي طمبة ال
قتين ىمثثثا: االتسثثثاي الثثثداخمي والثبثثثات باإلعثثثادة، جثثثر  التحقثثثي مثثثن ثبثثثات القائمثثثة باسثثثتخدام طثثثري 

/، وىثثثي تثثثدل 0.67/ بمتوسثثثط قثثثدره /0.80 – 0.56تراوحثثثت معثثثامالت االتسثثثاي الثثثداخمي بثثثين /
/بمتوسثط قثدره 0.80 – 0.61عم  مؤشرات جيدة، في حثين تراوحثت معثامالت الثبثات باإلعثادة /

 / وىي تدل أيضًا عم  مؤشرات ثبات جيدة.0.74/
 قي من صدي القائمة باستخدام طريقتين ىما: جر  التحكما 
بواسثثطة اختيثثار  مثثن الصثثدي النثثوع ىثثذاجثثر  التحقثثي مثثن حيثثث صثثدي المجموعثثات الطرفيثثة:  -

% مثثن الثثدرجات عنثثد كثثل مقيثثاس مثثن مقثثاييس قائمثثة األعثثراض، وذلثثك عنثثد 04أعمثث  وأدنثث 
فثثري بثثين الثثدرجات الخاصثثة بعينثثة الصثثدي والثبثثات السثثابقة الثثذكر، بعثثد ذلثثك جثثر  حسثثا  ال

ت النتثائج عمث  الدرجات بواسطة اختبار "ت" ستيودنت عند عينة الذكور واإلناث معًا. وقد دل  
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وجود فروي دالة إحصائيًا عند كل مقياس من مقاييس القائمة، مما يثدل عمث  القثدرة التمييزيثة 
 الجيدة ليذه القائمة.

بثين العينثة سثتيودنت  "ت"اختبثار  جر  حسا  الفروي بواسطةصدي المجموعات المتضادة:  -
، وقد دل ت النتائج عمث  وجثود فثروي السوية وعينة المضطربين نفسيًا عند الذكور واإلناث معاً 
لمقثثثثثاييس الفرعيثثثثثة لقائمثثثثثة األعثثثثثراض دالثثثثثة إحصثثثثثائيًا بثثثثثين األسثثثثثوياء والمرضثثثثث  عنثثثثثد جميثثثثث  ا

 (.99 – 93، ص ص 2007)البقاعي، 
 :التطبيق: إجراءات خامساً 

عمث   ،بتطبيقثو وفثي التعميمثات الخاصثة ،جمثاعي بشثكل MMPI-2نيسوتا رائز ميتطبيي  تم - 
 .طمبة الماجستيرطمبة التعميم الجامعي، و  عينتي

لثك ىثو ذ، والسثب  فثي ينة المضثطربين نفسثياً بشكل فردّ عم  عرائز التطبيي  جر في حين   -
ي  التركيثثز بسثثب  القثثراءة والكتابثثة، وبعضثثيم اآلخثثر ال يسثثتط يعثثرفال  ىثثذه العينثثة أفثثرادأن بعثثض 

في قد يؤدّ  والذّلدييم شعور بالممل الاألدوية النفسية التي تؤثر في دقة التركيز، وأيضًا لتالفي 
 .التطبييإفشال عممية إل  بعض األحيان 

جمثاعي أيضثاً، عمث  عينثة الصثدي المحكثي والبثال  عثددىا  بشثكل  تطبيي قائمة الشط  تم كما  -
 فثثثيسثثثة أثثثثر التفاعثثثل بثثثين طثثثول االختبثثثار وخصثثثائص العينثثثة ، وذلثثثك لدرا/ طالثثث  وطالبثثثة567/

 معامالت الصدي المحكي.

، قامت الباحثثة بثاإلجراءات اآلتيثة كل رائزتصحيح البيانات وفقًا لمفتاح التصحيح الخاص ب بعدو
 تساؤالت البحث: عنلإلجابة 

  :قطعالدرجات و الخصائص السيكومترية  في المقياسلدراسة أثر الفرق في طول  -
بين كل مقياس من المقاييس العياديثة فثي النمثوذج الفري في عدد البنود  بدراسة امت الباحثةق

األصمي لمرائز الذّ أعد ه ىاثاواّ ومثاكنممي، ونظيثره فثي النمثوذج البحثثي الثذّ أعثد ه ىثاريس 
فثثثي عثثثدد البنثثثود بثثثين  أكبثثثر وضثثثح فروقثثثاً التثثثي تُ وذلثثثك لمعرفثثثة المقثثثاييس العياديثثثة  ،ولنجثثثوس
الخصثائص السثيكومترية ودرجثات  فثيي و الفثر  مثن دراسثة أثثر ىثذه وبالتالي ُتمكِّثن ،نالنموذجي
فقد اسثتبعدتيا  ،بين النموذجين اً عدد البنود متقاربفييا أما المقاييس العيادية التي كان  ،القط 

المقثاييس التثي اعتمثدتيا الباحثثة  يبثين التثاليوالجدول تخدم أغراض الدراسة،  الباحثة ألنيا ال
 والنسثبة المئويثة لمفثري فثي النمثوذجين، بنثود المقثاييس العياديثةعثدد  يبثين، كمثا اًء عم  ذلكبن

  البنود. في عدد
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 عدد بنود المقاييس العيادية في النموذجين الُمستخدمين في الدراسة : 13رقم جدول ال

 
  :ودرجات القطع الخصائص السيكومترية في العينة خصائصفي  ختافاالأثر ولدراسة  -

ل وتتمثث ،لتشثمل خصثائص العينثة المثراد دراسثتيا ،عينثاتثالث سح  واختيار ب قامت الباحثة
 :اآلتيةىذه الخصائص بالمتغيرات 

 عينثثثةو  ،/طمبثثثة السثثثنة الرابعثثثة مرحمثثثة التعمثثثيم الجثثثامعي /عينثثثة : المرحمثثثة الدراسثثثية متغيثثثر - أ
 .طمبة الماجستير// الجامعي مرحمة ما بعد التعميم

 وتشثثثثمل حثثثثاالت / ين نفسثثثثياً مضثثثثطربعينثثثثة الو  ،سثثثثوياء: عينثثثثة األالحالثثثثة الصثثثثحية متغيثثثثر -  
 /.االنحراف السيكوباتيالفصام، االكتئا ، توىم المرض، 

عم  أساس حسابيا العينات أحجام حجم العينة: حيث جر  سح  واختيار  متغير - ت
، ذلك ألن اً ( بند567ككل أّ ) MMPI-2رائز مينيسوتا من عدد بنود مئوية كنس  

ن كان يتضمن مقاييس رائز مينيسوتا أنو اختبار كمي ويطبي غالبًا  إال عديدة ةعيادي وا 
األول ، لذا اعتمدت الباحثة  370العيادية موزعة ضمن البنود ال مقاييسو ككل، وبنود 

سح  العينات عم  أساس حسابيا كنس  مئوية من عدد البنود الكمي لمرائز، وبذلك  
 :اآلتيحو عم  الن الخصائص السيكومترية فيكانت أحجام العينات المدروس أثرىا 

 

المقياس 
 العيادي

عدد البنود عند 
 هاثاواي وماكنممي

عدد البنود عند 
 سهاريس ولنجو 

الفرق في عدد 
 البنود

 النسبة المئوية لمفرق  

 %14.03 8 49 57 االكتئاب

 %15 6 34 40 البارانويا

 %12.82 10 68 78 الفصام

 %26.08 12 34 46 الهوس الخفيف
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 اً طالب( 284)وبالتالي حجميا يساّو  الرائز،% من عدد بنود 50 ما يقار  حجم العينة -
 وطالبة.

 اً طالب( 425)وبالتالي حجميا يساّو  الرائز،% من عدد بنود 75 ما يقار  حجم العينة -
 وطالبة.

 بة.وطال اً ( طالب567وبالتالي حجميا يساّو ) الرائز،% من عدد بنود 100حجم العينة  -
 اً ( طالب851وبالتالي حجميا يساّو ) الرائز،% من عدد بنود 150ما يقار  حجم العينة  -

 وطالبة.
 وطالبة. اً ( طالب1134وبالتالي حجميا يساّو ) الرائز،% من عدد بنود 200حجم العينة  -

 أما بالنسبةوطالبة،  اً طالب 1134 ذلك بالنسبة لعينة الطمبة الجامعيين والبال  عدد أفرادىا
، والمرض  النفسيين البال  الباتوط طال ( 206فرادىا)البال  عدد أ عينتي طمبة الماجستيرل

متغيّر التفاعل بين طول الرائز و أثر  فقد اكتفت الباحثة بدراسة ،(150فرادىا )عدد أ
ت الخصائص السيكومترية ودرجا فيالمرحمة الدراسية والحالة الصحية لياتين العينيتين 

  القط .
امت الباحثة بدراسة مد  التوزع الطبيعي ليذه العينات ذات األحجام المختمفة، وليذا وقد ق

الغرض جر  حسا  بعض من مقاييس التشتت ومقاييس النزعة المركزية كالمتوسط 
، است نادًا إل  منحن  التوزي  الطبيعي، كما تم حسا  االلتواء والتفرطح واالنحراف المعياّر

منحن  التوزي  الطبيعي أن تكون االلتواءات فيو معدومة أو قريبة ليذه العينات ومن خواص 
 من الصفر. 

 ذه العينات ذات األحجام المختمفة:وفيما يمي اإلحصاءات الوصفية لي
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 اإلحصاءات الوصفية لمعينات ذات األحجام المختمفة: 14الجدول رقم 
نوع 

المقياس 
 العيادي

حجم 
 العينة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الخطأ  لتباينا
 المعياري

 االلتواء
الخطأ 

المعياري 
 لالتواء

 التفرطح
الخطأ 

المعياري 
 لمتفرطح

االكتئاب
 

284 28.186 6.030 36.36 0.357 0.058- 0.145 0.323- 0.288 
425 28.371 5.828 33.97 0.282 0.098 0.118 -0.265 0.236 
567 27.321 5.881 34.59 0.247 0.206 0.103 -0.244 0.205 
851 26.199 5.824 33.92 0.199 0.325 0.084 -0.068 0.167 
1134 25.478 5.752 33.09 0.170 0.355 0.073 0.005 0.145 

البارانويا
 

284 14.316 4.682 21.92 0.277 0.293 0.145 -0.344 0.288 
425 14.343 4.901 24.02 0.237 0.305 0.118 -0.166 0.236 
567 13.791 4.826 23.29 0.202 0.359 0.103 -0.082 0.205 
851 13.383 4.724 22.31 0.161 0.436 0.084 0.074 0.167 
1134 13.037 4.608 21.23 0.136 0.417 0.073 0.097 0.145 

الفصام
 

284 28.609 10.728 115.10 0.636 0.038 0.145 -0.173 0.288 
425 28.049 11.41 130.22 0.553 0.133 0.118 -0.291 0.236 
567 26.312 11.32 128.15 0.475 0.248 0.103 -0.268 0.205 
851 25.069 10.70 114.50 0.366 0.421 0.084 -0.109 0.167 
1134 24.160 10.12 102.61 0.300 0.495 0.073 0.121 0.145 

الهوس الخفيف
 284 21.728 4.669 21.803 0.277 0.041- 0.145 -0.175 0.288 
425 21.788 5.100 26.016 0.247 0.258- 0.118 0.301 0.236 
567 21.384 5.104 26.057 0.214 0.199- 0.103 0.226 0.205 
851 20.960 5.121 26.227 0.175 0.024- 0.084 0.002 0.167 
1134 20.528 4.999 24.996 0.148 0.017- 0.073 0.018 0.145 

اف المعياّر وكذلك الخطأ المعياّر كانت ة أن قيم المتوسط واالنحر دول السابقمن الجالحظ يُ 
الحظ أن جمي  كما يُ  ،المختمفة بالنسبة لممقياس العيادّ الواحدذات األحجام العينات  بينمتقاربة 

االلتواءات كانت قريبة من الصفر، حيث وقعت ىذه االلتواءات ضمن الحدود الطبيعية التي 
(، مما سبي يمكن القول 3-، 3ومعامل التفرطح داخل المجال من )+(، 1-، 1تتراوح بين )+

 أن درجات المقاييس تتوزع بين أفراد العينة توزعًا طبيعيًا اعتداليًا.
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 : المعالجات اإلحصائية:سادساً 
 :مما يميلتحميل البيانات واستخراج وحسا  كل   SPSSالحزم اإلحصائية برنامج استخدام  تم     
 ت باإلعادة باستخدام معامل ارتباط بيرسون. معامالت الثبا -
لنثوعي  ةمعامل ألفا كرونباخ لحسا  ثبات االتساي الداخمي لدرجات المقاييس العيادية األربعث -

 بنود االختبار الطويل والقصير.
لكثثثل مثثثن نثثثوعي المقثثثاييس الطويمثثثة  ،المحكثثثي مثثث  محثثثك قائمثثثة األعثثثراض الصثثثديمعثثثامالت  -

 والقصيرة.
متوسطات درجات المقاييس العيادية األربعة لكل من مجمثوعتي األسثوياء  اختبار الفروي بين -

عي بنثثود االختبثثار والمضثثطربين نفسثثيًا، ومجمثثوعتي طمبثثة الماجسثثتير والطمبثثة الجثثامعيين لنثثو 
 .(ANOVA)استخدام تحميل التباين األحادّ ب الطويل والقصير

بثثين فثثروي  قارنثثة البعديثثةإلجثثراء عمميثثات المDunnett's C اسثثتخدام االختبثثار اإلحصثثائي  -
 متوسطات مجموعات العينات السابقة عم  كل من نوعي بنود االختبار الطويل والقصير.

قيمة إحصاء إيتا تربي  لحسا  حجم التأثير لمفروي بين المتوسطات حيث تحس  ىذه القيمة  -
 وفقًا لممعادلة اآلتية:

مثثثثثثثثثثثوع الكمثثثثثثثثثثثي لمتربيثثثثثثثثثثث                                                                                    قيمثثثثثثثثثثثة إحصثثثثثثثثثثثاء إيتثثثثثثثثثثثا تربيثثثثثثثثثثث   مجمثثثثثثثثثثثوع المربعثثثثثثثثثثثات البينيثثثثثثثثثثثة / المج
 (246، ص 2006)باالنت، 

درجثثات القطثث  لممقثثاييس الطويمثثة والمقثثاييس القصثثيرة باسثثتخدام حسثثا  الفثثري بثثين متوسثثطات  -
 .T-studentاالختبار اإلحصائي 

والثذّ  Hakstian and Whalenالمقترح من قبثل  Mحصائي استخدام االختبار اإلكما تم  -
( وذلثثك لمكشثثف عثثن 1-يتبثث  توزيثث  كثثاّ تربيثث  بثثدرجات حريثثة تسثثاّو )عثثدد معثثامالت الثبثثات

لكثثثل مقيثثثاس عيثثثادّ مثثثن المقثثثاييس العياديثثثة الفثثثروي بثثثين معثثثامالت ثبثثثات االتسثثثاي الثثثداخمي 
حجثثثم مثثثن أحجثثثام العينثثثات  األربعثثثة لكثثثل مثثثن نثثثوعي بنثثثود االختبثثثار الطويثثثل والقصثثثير ولكثثثل

  تحس  ليذه الحاالت وفي المعادلتين اآلتيتين: Mالمدروسة عممًا أن قيمة 
 :عدد بنود متساٍو لاختبارات وأحجام عينات مختمفة  

  

Where 
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 :عدد بنود مختمف وأحجام عينات متساوية 

  

     :حيث

 : عدد فقرات االختبار J أن  حيث 
Kرقم النموذج : 

 k: معامل االرتباط لمنموذج  
 k       (Whalen, 1976, P. 224  &Hakstian): عدد أفراد النموذج  
ىيثز ، والثذّ يتبث  توزيث  كثاّ تربيث    Haysالثذّ وضثعو  Vاستخدام االختبار اإلحصائي و  -

ي بثين عثدة ( ، والخثاص بمعرفثة داللثة الفثرو 1-عدد معامالت االرتباطبدرجات حرية تساّو ) 
، أّ بثثين معثثامالت ارتبثثاط االختبثثار باإلعثثادة  لكثثل مثثن نثثوعي بنثثود معثثامالت ارتبثثاط بيرسثثون
 .ولكل حجم من أحجام العينات المدروسة االختبار الطويل والقصير

لكثثثل مثثثن نثثثوعي بنثثثود االختبثثثار وكثثثذلك بثثثين معثثثامالت االرتبثثثاط المحكثثثي مثثث  قائمثثثة األعثثثراض    
 Zوألحجثثام العينثثات المختمفثثة المدروسثثة، بعثثد تحويثثل معثثامالت ارتبثثاط إلثث  قثثيم  الطويثثل والقصثثير
 :بطريقة فيشر 

  
 من المعادلة اآلتية: Uوتحس  قيمة 

  

 (i: عدد أفراد العينة في النموذج ) حيث 

 : قيمة فيشر المقببلة لمعبمل االرتببط و   

 (Hays, 1977, P. 664)  قم النموذج   : ر  iو    

لفحثثثص الفثثثروي بثثثين معثثثامالت االرتبثثثاط بطريقثثثة اإلعثثثادة  Zاسثثثتخدام االختبثثثار اإلحصثثثائي و  -
ومعامالت االرتباط م  قائمة األعراض لكل من نوعي بنود االختبثار الطويثل والقصثير، والثذّ 

 :اآلتيةبطريقة فيشر وذلك بالمعادلة  Zحويل معامالت االرتباط إل  قيم يحس  بعد ت
 

 قيمة فيشر لممعاممينو حيث 
 (221، ص2005عدد أفراد كل من العينتين  )عالم،  و   و 
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 وفي المعادلة اآلتية:بطريقة فيشر  Zوتحول معامالت االرتباط إل  قيم 

 .(156)عالم، المرج  السابي، ص    

االعتماد عم  القوانين الرياضية  ، أنو تم  السابقةُيالحظ من اإلجراءات والمعالجات اإلحصائية 
لإلجابة ، الحاليةالخاصة بمنيج ما وراء التحميل اإلحصائي في حسا  معظم معامالت الدراسة 

اإلشارة  وكما تم  منيج ىذا الحثية والوصول إل  النتائج المطموبة، ذلك ألن التساؤالت الب عن
، حيث يساعد في لوصول إل  رؤيا تكاممية كمية لمنتائج حول موضوع معينسابقًا، ييدف إل  ا

تيح وبالتالي يُ ة المتغيرات، بقي   فيدراسة أثر التفاعل بين متغيرين  أو أكثر من متغيرات الدراسة 
من  لمرائز الخصائص السيكومترية فيالتفاعل بين طول االختبار وخصائص العينة  دراسة أثر

 من جية ثانية، وىو اليدف األساسي لمبحث الحالي. وقطعودرجات  جية،
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 الفصل اخلامس

 ئج البحث وتفسريهانتا 

 
 .والثاني األولالسؤالين اإلجابة عن أواًل: 

 .السؤالين الثالث والرابعاإلجابة عن ثانيًا: 
 .السؤالين الخامس والسادساإلجابة عن ثالثًا: 
 السؤال السابع.اإلجابة عن رابعًا: 

 السؤال الثامن. اإلجابة عنخامسًا: 
 ؤال التاسع.الس اإلجابة عنسادسًا: 
 اإلجابة عن السؤال العاشر.سابعًا: 
 اإلجابة عن السؤال الحادي عشر.ثامنًا: 

 مناقشة النتائج.تاسعًا: 
 مقترحات البحث.عاشرًا: 
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                           الفصل اخلامس

 نتائج البحث وتفسريها

أثر التفاعل بيين طي ل اتبتبيار ببيان  المتعمقةأسئمة البحث  عنيتضمن الفصل الحالي اإلجابة    
 درجات القطع تبتبار الشبصية المتعيدد او جي    البصائص السيك مترية في ، بصائص العينة

القيييييي انين الرياضييييييية الباصيييييية بميييييين   مييييييا  را  التحميييييييل  باسييييييتبدام بعييييييض ،MMPI-2مينيسييييي تا 
س العياديييية اوربعييية: لممقيييايي أسيييئمة البحيييث بالنسيييبة عييينالباحثييية باإلجابييية  قيييد اكتفيييت  اإلحصيييائي،

ون هييذا المقيياييس ُتظ يير فر قييات أكبيير فييي عييدد  ،كتئيياا، الباران يييا، الفصييام،  ال يي س البفييي ات
 بالتالي ُتمكِّن من  الذي أعّدا هاريس  لنج س،البحثي النم ذج    لمرائزالبن د بين النم ذج اوصمي 

أمييييا بالنسييييبة  ،درجييييات القطييييعلبصييييائص السيييييك مترية   دراسيييية أثيييير الفييييرن فييييي عييييدد البنيييي د عميييي  ا
المرحميية الدراسييية،   متأييير فييي ضيي   ثمثيية متأيييرات أساسييية هييي:دراسييت ا  تييمّ  فقييدلبصييائص العينيية 

 ل ذا النتائ . عرض يأتي فيما  حجم العينة.  ، الحالة الصحية  
 :والثاني األولاإلجابة عن السؤالين : أوالً 

االختباار باإلعاادة ت ثبات درجاات بين معامال هل توجد فروق ذات داللة إحصائية :األولالسؤال 
 باختالف طول االختبار؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت ثبات درجات االختبار باإلعادة  :الثانيالسؤال 
 باختالف حجم العينة؟
ربعيية: اوحسيياا معيياممت ثبييات اإلعيادي لممقيياييس العيادييية  تيم    الثيياني او للإلجابية عيين السييؤالين 

، هاثيييا اي  مييياكنممي ببن دهيييا الط يمييية أي مقييياييس ، الباران ييييا، الفصيييام  ال ييي س البفيييي ،اتكتئييياا
%( 50%(  )75%(  )100) :عينيياتالوحجييام  لنجيي س،  هيياريسمقيياييس  أي القصيييري  بن دهييا
 .هذا المعاممتقيم  مينيس تا،  الجد ل اآلتي ي ضح رائزبن د  من عدد

 الطويمة والقصيرة ألحجام العينات المختمفةممقاييس العيادية اإلعادة ل ثباتمعامالت قيم  :15رقم جدول ال
 

 الهوس الخفيف الفصام البارانويا االكتئاب المقياس العيادي

 قصير طويل قصير طويل قصير طويل قصير طويل

%50 (284) 0.608** 0.572** 0.754** 0.675** 0.609** 0.575** 0.632** 0.504** 

%75 ((425 0.597** 0.559** 0.753** 0.674** 0.601** 0.579** 0.624** 0.509** 

%100 ((567 0.600** 0.566** 0.738** 0.654** 0.614** 0.584** 0.623** 0.505** 

 حجم العينة
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في عن مثيمت ا لمقاييس القصيري ثبات اإلعادي في اهب ط قيم معاممت  السابن من الجد ل يتبين
عند كل  *القصيري  ممقاييس الط يمة لمعاممت هذا ال الفر ن بين دتلة تبتبار ، لمقاييس الط يمةا

بعد تح يل معاممت  (V)اتبتبار اتحصائي  تم تطبين العينات الثمث،حجم من أحجام 
 بين نتائ  اتبتبار:ي اآلتي بطريقة فيشر،  الجد ل (Z) رتباط باإلعادي إل  قيمات

لمقاييس بين ا الفروق في معامالت ثبات اإلعادة( الختبار  V )ختبار اإلحصائي نتائج اال: 16رقم جدول ال
 المختمفةعند أحجام العينات الطويمة والقصيرة 

حجم 
 العينة

المقياس 
 العيادي

(R)  
لالختبار 

 الطويل

(R)  
لالختبار 

 القصير
  ** كاي مربع Vقيمة 

قيمة 
 المعنوية

 القرار

284 

 غير دال 0.51 3.841 0.436 0.572 0.608 االكتئاب

 غير دال 0.53 3.841 0.392 0.575 0.609 الفصام

 غير دال 0.05 3.841 3.766 0.675 0.754 البارانويا

 دال 0.02 3.841 5.166 0.504 0.632 الهوس

425 

 غير دال 0.40 3.841 0.697 0.559 0.597 االكتئاب

 غير دال 0.62 3.841 0.243 0.579 0.601 الفصام

 دال 0.02 3.841 5.603 0.674 0.753 البارانويا

 دال 0.01 3.841 6.195 0.509 0.624 الهوس

567 

 غير دال 0.39 3.841 0.748 0.566 0.600 االكتئاب

 غير دال 0.43 3.841 0.617 0.584 0.614 الفصام

 دال 0.01 3.841 7.567 0.654 0.738 البارانويا

 دال 0.00 3.841 8.527 0.505 0.623 الهوس

 
 (1عدد درجات الحرية الختبار كاي مربع هو ) **
 .ه هاثاواي وماكنمميفي النموذج األصمي لمرائز الذي أعد   العيادية المقاييسبنود المقصود بالمقاييس الطويمة: *
 نجوس.ول هاريسه الذي أعد   البحثيفي النموذج العيادية المقاييس بنود : القصيرةالمقصود بالمقاييس و  
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 ما يمي: السابنجد ل اليتبين من  -
الفصام   اتكتئاا  يمقياسكٍل من اإلعادي ل ثباتعدم  ج د فر ن دالة إحصائيًا بين معاممي     

عدم  ج  فرن دال إحصائيًا بين معاممي كما يتبين  القصير عند أحجام العينات الثمث.  الط يل 
(  ل  أن  قارا ال ص ل إل  مست ى 284جم العينة )القصير عند ح  ثبات مقياس الباران يا الط يل 

لمقياس الط يل ثبات ا يفر ن دالة إحصائيًا بين معامم الدتلة اإلحصائية، في حين كانت هناك
 ج د  كما نمحظ. (567(  )425عند حجمي العينة ) الط يل الثباتالقصير لصالح معامل   

القصير عند أحجام العينات   قياس ال  س الط يل اإلعادي لم ثباتفر ن دالة إحصائيًا بين معاممي 
ذلك إل  زيادي  ُيعزى  قدالثمث،  هذا الفر ن بمجمم ا لصالح معامل ارتباط المقياس الط يل، 

مقياسي الباران يا  ال  س الط يل  القصير في كٍل من  ينبين المقياسبن د العدد  فيالفرن  نسبة
%(،  في مقياس ال  س البفي  (15الباران يا إل  نسبة في مقياس ال هذا البفي ، حيث تصل

  (.(26.08%إل 
 بالتالي تأد  الفر ن  ،الثباتقيم الفرن بين معاممي تقل نمحظ أن  مع انبفاض حجم العينة      

مما يعني أن حجم العينة  عدد  ،حصائياً إالقصير غير دالة   الط يل  ثبات المقياس يبين معامم
ارتفاع معامل الثبات  انبفاض ،  بالتالي كمما قل حجم العينة تبد أن يك ن البن د يؤثران معًا في 

 .أكثرعدد البن د 
( لفحييص 0.05( عنييد مسييت ى الدتليية )Zحصييائي )اسييتبدام اتبتبييار اإل  لمزيييد ميين التأكييد تييم     

 (:Z الجد ل اآلتي يبين قيم ) الثبات باإلعادي،معاممت  بينالفر ن 
 عند بين المقاييس الطويمة والقصيرة ثبات المعامالت  في( لفحص الفروق (Zاالختبار قيم : 17رقم جدول ال

 المختمفةأحجام العينات 
المقياس 

 Z قيمة معامل االرتباط باإلعادة حجم العينة العيادي
 المحسوبة  Z الجدولية

القرار عند مستوى 
 (0.05الداللة )

االكتئاب
 567 

 
R) 0.600  ( الطويل 

1.96 

 غير دال 0.86533
 R) ) 0.566القصير 

425 
 

R) ) غير دال 0.83523 0.597الطويل 
 R) ) 0.559 القصير 

284 
 

R) ) غير دال 0.66072 0.608الطويل 
 R)  )0.572 القصير 

الفصام
 567 

 
R) 0.614( الطويل 

1.96 
 غير دال 0.78599

 R) 0.584( القصير 
425 
 

R) 0.601( الطويل 
 غير دال 0.49378

 R) 0.579( القصير 
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284 
 

R) 0.609( الطويل 
 غير دال 0.62625

 R) 0.575( القصير 

البارانويا
 

567 
 

R) 0.738 ( الطويل 

1.96 

 دال 2.75094
 R) 0.654( القصير 

425 
 

R) 0.753 ( الطويل 
 دال 2.36709

 R) 0.674  ر( القصي 
284 
 

R) 0.754( الطويل 
 غير دال 1.94071

 R) 0.675( القصير 

الهوس
 

567 
 

R) 0.623( الطويل 

1.96 

2.92024 
 دال
 R) 0.505( القصير 

425 
 

R) 0.624( الطويل 
2.48908 

 دال
 R) 0.509( القصير 

284 
 

R) 0.632( الطويل 
 دال 2.27309

 R) 0.504( القصير 

  يمي: ماالسابن جد ل ال يتبين من
الفصام   اتكتئاا  يمقياسكٍل من اإلعادي ل ثباتعدم  ج د فر ن دالة إحصائيًا بين معاممي     

إحصائيًا بين  ةن دال  فر  ديتبين عدم  ج  كما  القصير عند أحجام العينات الثمث.  الط يل 
أن قيمة  من عم  الرغم( 284 القصير عند حجم العينة )ط يل مقياس الباران يا المعاممي ثبات 

(Z المحس بة بمأت )(1.9407) ،في حين كانت  أي أن ا قاربت ال ص ل إل  مست ى الدتلة
عند حجمي العينة القصير   لمقياس الط يل هذا ا ثبات يفر ن دالة إحصائيًا بين معامم هناك

 ج د فر ن دالة إحصائيًا بين معاممي  محظيُ  كما .الط يل الثباتلصالح معامل  (567(  )425)
القصير عند أحجام العينات الثمث،  هذا الفر ن بمجمم ا   اإلعادي لمقياس ال  س الط يل  ثبات
 لح معامل ارتباط المقياس الط يل.لصا
 (.Zحصائي )( مع قيم اتبتبار اإلVمحظ اتفان قيم اتبتبار اتحصائي ) يُ    

فيما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت ثبات سؤال الثاني ولإلجابة عن ال
 :اإلعادة لدرجات االختبار باختالف حجم العينة

بين كل حجمي  الثباتمعاممت  فيتبتبار الفر ن  (V)استبدمت الباحثة اتبتبار اتحصائي 
بعد تحويل معامالت  ر عم  حدي،من اتبتبارين الط يل  القصي لكلٍ    ،عينة من العينات الثمث

 :نتائ  هذا اتبتبار ان ضحي/ 18/  /17/رقمن ت الجد   بطريقة فيشر،Z االرتباط إلى قيم 
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في بين كل عينتين اإلعادة معامالت ثبات  في( لفحص الفروق V)حصائي نتائج االختبار اإل: 18رقم جدول ال
 المقاييس الطويمة 

المقياس العيادي 
 القرار Sig *كاي مربع Vقيمة  معامل االرتباط ينةحجم الع الطويل

االكتئاب
 

284 0.608 0.05113 

 
 غير دال 0.82 3.841

425 0.597 

284 0.608 
 غير دال 0.86 3.841 0.0301

567 0.600 
425 0.597 

 غير دال 0.94 3.841 0.00532
567 0.600 

البارانويا
 

284 0.754 
 غير دال 0.98 3.841 0.00092

425 0.753 
284 0.754 

 غير دال 0.62 3.841 0.24715
567 0.738 
425 0.753 

 غير دال 0.60 3.841 0.27759
567 0.738 

الفصام
 

284 0.609 
 غير دال 0.87 3.841 0.0273

425 0.601 
284 0.609 

 غير دال 0.91 3.841 0.0121
567 0.614 
425 0.601 

 غير دال 0.75 3.841 0.10332
567 0.614 

الهوس
 

284 0.632 
 غير دال 0.86 3.841 0.02992

425 0.624 
284 0.632 

 غير دال 0.84 3.841 0.04183
567 0.623 
425 0.624 

 غير دال 0.98 3.841 0.00065
567 0.623 

 (1بع ه  )عدد درجات الحرية تبتبار كاي مر  *
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في بين كل عينتين اإلعادة ( لفحص الفروق في معامالت ثبات  V )نتائج االختبار االحصائي : 19رقم الجدول 
 المقاييس القصيرة 

المقياس 
العيادي 

 الطويل
 القرار Sig *كاي مربع Vقيمة  معامل االرتباط حجم العينة

االكتئاب
 

284 0.572 0.06263 
 غير دال 0.80 3.841 

425 0.559 
284 0.572 0.01494 

 0.566 567 غير دال 0.90 3.841 
425 0.559 0.02552 

 0.566 567 غير دال 0.87 3.841 

البارانويا
 

284 0.675 0.00058 
 0.674 425 غير دال 0.98 3.841 

284 0.675 0.268504 
 0.654 567 غير دال 0.60 3.841 

425 0.674 0.311531 
 0.654 567 غير دال 0.58 3.841 

الفصام
 

284 0.575 0.00616 
 0.579 425 غير دال 0.94 3.841 

284 0.575 0.03485 
 0.584 567 غير دال 0.85 3.841 

425 0.579 0.01389 
 0.584 567 غير دال 0.91 3.841 

الهوس
 

284 0.504 0.007754 
 0.509 425 غير دال 0.93 3.841 

284 0.504 0.000341 
 0.505 567 غير دال 0.99 3.841 

425 0.509 0.007054 
 0.505 567 غير دال 0.93 3.841 

 (1عدد درجات الحرية تبتبار كاي مربع ه  ) *
مت الثبييات بييين فييي معييام ذات دتليية إحصييائيةعييدم  جيي د فيير ن  :يتبييين ميين الجييد لين السييابقين   

ذليييك  يعييي د يمكييين أن البحيييث فيييي المقييياييس العياديييية الط يمييية  القصييييري، كيييل عينتيييين مييين عينيييات 
اإلحصيا ات ال صيفية ل يذا العينيات  التيي تتضيمن ( إل  اقتراا قيم 14إل  الجد ل رقم )  بالرج ع

كميا يمكين ،  ا   التفرطحقيم اتلت أيضًا البطأ المعياري  التباين   المت سط  اتنحرا  المعياري قيم 
 .أن يع د ذلك لعدم  ج د فر قات في التجانس بين هذا العينات ذات اوحجام المبتمفة
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 عنييد كييل مقييياس ميين المقيياييس العيادييية،هييذا العينييات قامييت الباحثيية بحسيياا التجييانس بييين حيييث  
تبييييار بمأييييت ل ييييذا اتب Sigال بينييييت النتييييائ  أن قيميييية  قييييد  ،لمتجييييانس Levenباسييييتبدام ابتبييييار 

بالنسييبة ( 0.400 )، الباران يييابالنسييبة لمقييياس ( 0.787)  ، بالنسييبة لمقييياس اتكتئيياا( 0.736)
 هييذا القيييم أكبيير ميين  ( بالنسييبة لمقييياس ال يي س البفييي ،0.420فييي حييين بمأييت) الفصييام،لمقييياس 

قياييس العياديية (  بالتالي تت جد فر ن دالة إحصائيًا لمتجانس بيين هيذا العينيات بالنسيبة لمم0.05)
 .مما يدل عم  تجانس هذا العيناتاوربعة، 

( لفحييص 0.05عنييد مسييت ى الدتليية ) (z)اسييتبدام اتبتبييار اإلحصييائي  د تييمّ ميين التأك يي  لمزيييد   
 ،يالقصيير    ةلكل مقياس مين المقياييس العياديية الط يمي ،بين كل عينتين الثباتالفر ن في معاممت 

 :(z) حصائياإل اتبتبار تائ ن ي ضحان ن اآلتيان ت الجد
لفحص الفروق في معامالت ثبات اإلعادة  بين كل عينتين  (z) اإلحصائي االختبار نتائج :20رقم جدول ال

 من العينات الثالث في المقاييس الطويمة 
المقياس 
العيادي 

 الطويل
 حجم العينة

قيمة معامل 
 القرار المحسوبة  Z الجدولية Z االرتباط 

االكتئاب
 

284 0.608 

1.96 

 غير دال 0.226
 425 0.597 

 غير دال 0.173 0.608 284
 567 0.600 

 غير دال -0.072 0.597 425
 567 0.600 

البارانويا
 

284 0.754 

1.96 

 غير دال 0.030
 425 0.753 

 غير دال 0.497 0.754 284
 567 0.738 

 الغير د 0.526 0.753 425
 567 0.738 

الفصام
 

284 0.609 

1.96 

 غير دال 0.165
 425 0.601 

 غير دال -0.11 0.609 284
 567 0.614 

 غير دال -0.321 0.601 425
 567 0.614 
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الهوس
 

284 0.632 

1.96 

 غير دال 0.172
 425 0.624 

 غير دال 0.204 0.632 284
 567 0.623 

 غير دال 0.025 0.624 425
 567 0.623 

 

لفحص الفروق في معامالت ارتباط ثبات اإلعادة  بين كل ( z) اإلحصائي قيم االختبار: 21رقم جدول ال
 عينتين من العينات الثالث في المقاييس القصيرة 

المقياس 
العيادي 
 القصير

 حجم العينة
قيمة معامل 

 القرار المحسوبة  Z الجدولية Z االرتباط باإلعادة

االك
تئاب

 

284 0.572 

1.96 

 غير دال 0.25025
 425 0.559 

284 0.572 
 غير دال 0.12223

 567 0.566 
425 0.559 

 غير دال -0.1597
 567 0.566 

البارانويا
 

284 0.675 

1.96 

 غير دال 0.024
 425 0.674 

284 0.675 
 غير دال 0.518

 567 0.654 
425 0.674 

0.558 
 غير دال

 
 

567 0.654 

الفصام
 

284 0.575 

1.96 

 غير دال -0.0785
 425 0.579 

284 0.575 
0.1867- 

 غير دال
 567 0.584 

425 0.579 
0.1178- 

 غير دال
 
 

567 0.584 
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الهوس
 

284 0.504 

1.96 

 غير دال -0.088
 425 0.509 

284 0.504 
 غير دال 0.0185-

 567 0.505 
425 0.509 

 غير دال 0.0839
 567 0.505 

الثبات بين كل في معاممت  لة إحصائيةتدذات عدم  ج د فر ن  السابقين:يتبين من الجد لين 
ذا ما يتفن مع ،  هيالقصير    الط يمةمقياس من المقاييس العيادية  كللالبحث، من عينات  عينتين

 .(V)حصائي نتائ  اتبتبار اإل
 :والرابع الثالثاإلجابة عن السؤالين : ثانياً 

ين معامالت ثبات االتساق الداخمي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب :الثالثالسؤال 
 باختالف طول االختبار؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت ثبات االتساق الداخمي  :الرابعالسؤال 
 تالف حجم العينة؟   باخ

حساا معاممت ثبات ألفا كر نباخ لكل مقياس من  لإلجابة عن السؤالين الثالث  الرابع تمّ 
،  عند كل حجم من أحجام العينات في اتبتبارين الط يل  القصيرالمقاييس العيادية اوربعة 

لجد ل اآلتي  ا، لمرائزالكمي %( من عدد البن د 200%(  )150%(، )100%(، )50) :اآلتية
 .قيم هذا المعاممت ي ضح

ممقاييس العيادية الطويمة والقصيرة وفق أحجام العينات لمعامالت ثبات ألفا كرونباخ  قيم: 22الجدول رقم 
 المختمفة

 

 الهوس الخفيف الفصام البارانويا االكتئاب المقياس العيادي

 قصير طويل قصير طويل قصير طويل قصير طويل

%50 ((284 0.463 0.432 0.674 0.697 0.775 0.805 0.605 0.472 

%100 ((567 0.441 0.383 0.661 0.682 0.753 0.781 0.586 0.462 

%150 ((851 0.395 0.339 0.638 0.663 0.745 0.772 0.533 0.420 

%200 (1134) 0.372 0.312 0.631 0.657 0.740 0.767 0.526 0.421 

قييم معياممت ثبيات ألفيا فيي المقياييس الط يمية  القصييري ميع ازديياد  هبي ط السابن من الجد ل يتبين
كيل  عنيد ، القصييري المقياييس الط يمية بيينت هيذا المعيامم فييالفير ن  دتلية حجم العينة،  تبتبيار

 حجم العينة
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البياص بدراسية دتلية الفيرن  (M)حصيائي اتبتبيار اإل تطبيين تيم، حجم من أحجام العينات اوربع
 عم  النح  اآلتي: كانت النتائ  ، مستقمةكر نباخ لعينات  ممت ألفابين عدي معا

فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين معاااامالت ثباااات االتسااااق                      هنااااك لمعرفاااة فيماااا إذا كانااات- أ
 : الداخمي باختالف طول االختبار

االتخالتييتخوالتييتختبت ييحخال يي ،(Mحصييائي )ن الحاليية الثالثيية ميين اتبتبييار اإلقامييت الباحثيية بتطبييي

خ: الجدا ل اآلتية تبين نتائ  هذا اتبتبار وأ جامخالعيناتخمتساوية،خا خعددخال نودخمبتلفخيكونخفيها

المقاييس   بينمعامالت ثبات ألفا  فيالفروق داللة ( الختبار Mحصائي )نتائج االختبار اإل :23 رقم جدولال
 (284) حجم العينةالقصيرة عند و الطويمة 

المقياس 
عدد  حجم العينة اديالعي

 البنود
معامل قيمة 

 ألفا
كاي 
 مربع

درجات 
 القرار M  Sigقيمة الحرية

 االكتئاب

284 
(50)% 57 0.463 

5.99 2 
 غير دال 0.64 0.222 

284 
(50)% 49 0.432 

 البارانويا

284 
(50)% 40 0.674 

5.99 2 
 غير دال 0.52 0.415 

284 
(50)% 34 0,697 

 الفصام

284 
(50)% 78 0.775 

5.99 
2 

 غير دال 0.24 1.407 
284 

(50)% 68 0,805 

الهوس 
 الخفيف

284 
(50)% 46 0.605 

5.99 2 
 دال 0.01 6.042 

284 
(50)% 

34 0,472 

بين  (،0.05عند مست ى الدتلة )عدم  ج د فر ن دالة إحصائيًا  :السابنيتبين من الجد ل 
عند هذا  ،اتكتئاا  الباران يا  الفصام :من مقياس لكلٍ القصيري   يس الط يمة لمقايامعاممت ثبات 

فرن دال إحصائيًا بين   ج د Mأظ رت نتائ  اتبتبار اتحصائي  كماالحجم من أحجام العينة، 
عند هذا الحجم من أحجام بالنسبة لمقياس ال  س البفي   ،القصير  معاممي ثبات ألفا الط يل 

  .معامل ثبات المقياس الط يلالعينة؛ لصالح 
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المقاييس   بينمعامالت ثبات ألفا  في( الختبار داللة الفروق Mنتائج االختبار االحصائي ) : 24رقم جدول ال
 (567) حجم العينةالطويمة والقصيرة عند 

المقياس 
عدد  حجم العينة العيادي

 البنود
معامل قيمة 

 ألفا
كاي 
 مربع

درجات 
 قرارال M  Sigقيمة الحرية

 االكتئاب

567 
(100)% 57 0.441 

5.99 2 
 غير دال 0.25 1.351 

567 
(100)% 49 0.383 

 البارانويا

567 
(100)% 40 0.661 

5.99 2 
 غير دال 0.42 0.643 

567 
(100)% 

34 0,682 

 الفصام

567 
(100)% 78 0.753 

5.99 2 
 غير دال 0.16 1.931 

567 
(100)% 68 0,781 

الهوس 
 الخفيف

567 
(100)% 

46 0.586 
5.99 2 

 دال 0.00 9.451 
567 

(100)% 34 0,462 

بين  (،0.05عند مست ى الدتلة ) عدم  ج د فر ن دالة إحصائياً يتبين من الجد ل السابن: 
هذا عند  ،اتكتئاا  الباران يا  الفصاملكٍل من مقياس: القصيري   لمقاييس الط يمة امعاممت ثبات 

فرن دال إحصائيًا بين   ج د Mحصائي كما أظ رت نتائ  اتبتبار اإلالحجم من أحجام العينة، 
عند هذا الحجم من أحجام بالنسبة لمقياس ال  س البفي   ،القصير  معاممي ثبات ألفا الط يل 

  .العينة؛ لصالح معامل ثبات المقياس الط يل
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المقاييس   بينمعامالت ثبات ألفا  في( الختبار داللة الفروق Mائي )نتائج االختبار االحص :25رقم جدول ال
 (851) حجم العينةالطويمة والقصيرة عند 

المقياس 
عدد  حجم العينة العيادي

 البنود
معامل قيمة 

 ألفا
كاي 
 مربع

درجات 
 القرار M Sigقيمة  الحرية

 االكتئاب

851 
(150)% 57 0.395 

5.99 2 
 غير دال 0.20 1.632 

851 
(150)% 49 0.339 

 البارانويا

851 
(150)% 40 0.638 

5.99 2 
 غير دال 0.28 1.179 

851 
(150)% 

34 0,663 

 الفصام

851 
(150)% 78 0.745 

5.99 2 
 غير دال 0.11 2.493 

851 
(150)% 68 0,772 

الهوس 
 الخفيف

851 
(150)% 

46 0.533 
5.99 2 

 دال 0.00 9.745 
851 

(150)% 34 0,420 

بين  (،0.05عند مست ى الدتلة )عدم  ج د فر ن دالة إحصائيًا يتبين من الجد ل السابن: 
عند هذا  ،اتكتئاا  الباران يا  الفصاملكٍل من مقياس: القصيري   لمقاييس الط يمة امعاممت ثبات 

فرن دال إحصائيًا بين   د ج Mحصائي كما أظ رت نتائ  اتبتبار اإلالحجم من أحجام العينة، 
عند هذا الحجم من أحجام بالنسبة لمقياس ال  س البفي   ،القصير  معاممي ثبات ألفا الط يل 

  .العينة؛ لصالح معامل ثبات المقياس الط يل
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المقاييس   بينمعامالت ثبات ألفا  في( الختبار داللة الفروق Mحصائي )نتائج االختبار اإل :26رقم جدول ال
 (1134) حجم العينةلطويمة والقصيرة عند ا

المقياس 
عدد  حجم العينة العيادي

 البنود
معامل قيمة 

 ألفا
كاي 
 مربع

درجات 
 الحرية

 القرار M  Sigقيمة

 االكتئاب

1134 
(200)% 57 0.372 

5.99 2 
 غير دال 0.13 2.311 

1134 
(200)% 49 0.312 

 البارانويا

1134 
(200)% 40 0.631 

5.99 2 
 غير دال 0.20 1.632 

1134 
(200)% 

34 0,657 

 الفصام

1134 
(200)% 78 0.740 

5.99 2 
 غير دال 0.07 3.183 

1134 
(200)% 68 0,767 

الهوس 
 الخفيف

1134 
(200)% 

46 0.526 
5.99 2 

 دال 0.00 11.12 
1134 

(200)% 34 0,421 

بين  (،0.05عند مست ى الدتلة ) ن دالة إحصائيًا عدم  ج د فر يتبين من الجد ل السابن: 
عند هذا  اتكتئاا  الباران يا  الفصاملكٍل من مقياس: القصيري   لمقاييس الط يمة امعاممت ثبات 

فرن دال إحصائيًا بين   ج د Mحصائي كما أظ رت نتائ  اتبتبار اإلالحجم من أحجام العينة، 
عند هذا الحجم من أحجام النسبة لمقياس ال  س البفي  بالقصير   معاممي ثبات ألفا الط يل 

  .العينة؛ لصالح معامل ثبات المقياس الط يل
القصيير لط ييل   ثبيات مقيياس ال ي س ا فر ن الدالية إحصيائيًا بيين معيامميالظ  ر  أن ُتعزى  يمكن

 القصييير فييي الط يييل  عنيد أحجييام العينييات اوربييع، إليي  زيييادي الفييرن فييي عييدد البنيي د بييين اتبتبييارين
حيييث تصييل نسييبة الفييرن فييي عييدد البنيي د إليي   /13الييرقم / ذي الجييد لالم ضييح فييي هييذا المقييياس 

 .%( أي ما يقارا ربع بن د المقياس26.08)
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بات االتساق فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت ث هناك كانت فيما إذالمعرفة   - ب
  :الداخمي باختالف حجم العينة

خ ،(Mحصائي )اإلاتبتبار لحالة الثانية من قامت الباحثة بتطبين ا ال االتخالتتخختدحسوالتت

خفيها خالعيناتخمبتلفةخيكون خوأ جام خمتساٍو خال نود ثبات ألفا فر ن في معاممت تبتبار ال ،عدد
عم   ي القصير  ةالط يم المقاييسلكٍل من حجمين من أحجام العينات اوربع، كر نباخ بين كل 

 نتائ  هذا اتبتبار: ي ضحان نن اآلتيات الجد   ،حدي
ممقاييس لالفروق بين معامالت ثبات ألفا داللة ( الختبار Mحصائي )نتائج االختبار اإل : 27رقم جدول ال

  المختمفةأحجام العينات  عندالطويمة 
المقياس 

معامل قيمة  عدد البنود ةحجم العين العيادي
مستوى   Mقيمة كاي مربع* ألفا

 القرار الداللة

 كتئاباال 

284 (50)% 57 0.463 

7.81 4.264 
 غير دال 0.12 

567 (100)% 57 0.441 
851 (150)% 57 0.395 

1134 (200)% 57 0.372 

 البارا نويا

284 (50)% 40 0.674 

7.81 2.583 
 0,661 40 %(100) 567 غير دال 0.27 

851 (150)% 40 0,638 
1134 (200)% 40 0,631 

 الفصام

284 (50)% 78 0.775 

7.81 2.565 
 غير دال 0.28 

567 (100)% 78 0,753 

851 (150)% 78 0,745 

1134 (200)% 78 0,740 

الهوس 
 الخفيف

284 (50)% 46 0.605 

7.81 6.415 
 دال 0.04 

567 (100)% 46 0,586 

851 (150)% 46 0,533 

1134 (200)% 46 0,526 

 (3عدد درجات الحرية تبتبار كاي مربع ه  ) *
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بين  (،0.05يتبين من الجد ل السابن عدم  ج د فر ن دالة إحصائيًا عند مست ى الدتلة )
ة: وحجام العينات اوربع المدر سة، بالنسبة لممقاييس العيادي معاممت ثبات المقاييس الط يمة

 ج د فر ن دالة  Mبينما أظ رت نتائ  اتبتبار اتحصائي لفصام، اتكتئاا  الباران يا  ا
( بين معاممت ثبات ألفا بالنسبة لمقياس ال  س الط يل 0.05إحصائيًا عند مست ى الدتلة )

(  التي تبمغ 284وحجام العينات اوربع،  هذا الفر ن لصالح معامل ارتباط العينة اوصأر )
 .لمرائز الكميبن د ال( من عدد %50نسبت ا )

الفروق بين معامالت ثبات ألفا داللة ( الختبار  Mحصائي ) نتائج االختبار اإل : 28رقم جدول ال
  المختمفةأحجام العينات  عندممقاييس القصيرة ل

المقياس 
مستوى   Mقيمة كاي مربع قيمة ألفا عدد البنود حجم العينة العيادي

 القرار الداللة

 االكتئاب

284 (50)% 49 0.432 

 غير دال 0.07 5.215 7.81
567 (100)% 49 0.383 
851 (150)% 49 0.339 
1134 (200)% 49 0.312 

 البارا نويا

284 (50)% 34 0.697 

 غير دال 0.31 2.361 7.81
567 (100)% 34 0,682 

851 (150)% 34 0,663 
1134 (200)% 34 0,657 

 الفصام

284 (50)% 68 0.805 

 غير دال 0.14 3.918 7.81
567 (100)% 68 0,781 
851 (150)% 68 0,772 
1134 (200)% 68 0,767 

الهوس 
 الخفيف

284 (50)% 34 0.472 

 غير دال 0.38 1.917 7.81
567 (100)% 34 0,462 

851 (150)% 34 0,420 

1134 (200)% 34 0,421 

 .(3عدد درجات الحرية تبتبار كاي مربع ه  ) *
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 السابن:يتبين من الجد ل 
بين معاممت ثبات ألفا كر نباخ ( 0.05عدم  ج د فر ن دالة إحصائيًا عند مست ى الدتلة ) 

بالنسبة لممقاييس اوربعة: اتكتئاا، الباران يا، الفصام  ال  س ، المدر سة وحجام العينات اوربع
 البفي .

 :والسادس الخامساإلجابة عن السؤالين : لثاً ثا
هل توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين معاامالت الصادق المحكاي بااختالف  :الخامسالسؤال 

 طول االختبار بداللة محك قائمة األعراض؟
هل توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين معاامالت الصادق المحكاي بااختالف  :السادسالسؤال 

 محك قائمة األعراض؟ حجم العينة بداللة
اتكتئيياا  :حسيياا معيياممت ارتبيياط المقيياييس العيادييية لإلجابيية عيين السييؤالين البييامس  السييادس تييمّ 

الط يمييية  القصييييري ميييع مثيمت يييا فيييي قائمييية شيييطا اوعيييراض، وحجيييام عينيييات   الباران ييييا  الفصيييام
س البفيي   ذليك اسيتثنا  مقيياس ال ي   %( من عدد البن د، في حيين تيمّ %50(  )%75(  )100)

تيييي يقيسييي ا هيييذا المقيييياس، لعيييدم  جييي د مقيييياس فيييي قائمييية اوعيييراض يقييييس النييي احي اإلكمينيكيييية ال
 معاممت:هذا القيم   الجد ل اآلتي ي ضح

قائمة مثيالتها في مع  ممقاييس العيادية الطويمة والقصيرةل المحكي صدقال معامالتقيم  :29الجدول رقم 
 العينات المختمفةحجام أل اً وفقاألعراض  شطب

 

 الفصام البارانويا االكتئاب المقياس العيادي

 قصير طويل قصير طويل قصير طويل

%50 (284) 0.504** 0.438** 0.439** 0.380** 0.582** 0.490** 

%75 ((425 0.498** 0.460** 0.483** 0.384** 0.593** 0.498 ** 

%100 ((567 0.528** 0.488** 0.495** 0.396** 0.610** 0.522** 

ممقيياييس القصيييري عيين مثيمت ييا ل لمحكيييالصييدن اهبيي ط قيييم معيياممت  السييابن: ميين الجييد ليتبييين 
عنيد كيل لممقياييس الط يمية  القصييري معياممت هيذا ال بيينالفير ن دتلة الط يمة،  تبتبار لممقاييس 

د تح يييييل معيييياممت ( بعيييVاتبتبيييار اتحصييييائي ) تطبييييين تييييمّ . العينييييات اليييثمثحجيييم ميييين أحجيييام 
  بين نتائ  اتبتبار:يبطريقة فيشر،  الجد ل اآلتي Z اترتباط إل  قيم 

 
 
 
 

 حجم العينة
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لممقاييس المحكي  الصدقمعامالت  بين( لفحص الفروق  V )نتائج االختبار االحصائي : 30رقم جدول ال
 الطويمة والقصيرة عند أحجام العينات المختمفة

حجم 
 القرار قيمة المعنوية *كاي مربع Vقيمة  معامل االرتباط المقياس العينة

567 

 غير دال 0.31 3.841   1.0307 0.488 0.528 االكتئاب

 دال 0.04 3.841 4.3196 0.396 0.495 البارانويا

 دال 0.03 3.841 4.7538 0.522 0.610 الفصام

425 

 غير دال 0.37 3.841 0.8204 0.460 0.498 االكتئاب

 غير دال 0.07 3.841 3.1928 0.384 0.483 البارانويا

 دال 0.04 3.841 4.337 0.498 0.593 الفصام

284 

 غير دال 0.47 3.841 0.5207 0.438 0.504 االكتئاب

 غير دال 0.40 3.841 0.7194 0.380 0.439 البارانويا

 غير دال 0.12 3.841 2.3952 0.490 0.582 الفصام

 (1بع ه  )عدد درجات الحرية تبتبار كاي مر  *
عدم  ج د فر ن دالة إحصائيًا بين معاممي الصدن المحكي لمقياس السابن: جد ل اليتبين من    

فر ن دالة إحصائيًا  ج د يتبين  في حين القصير عند أحجام العينات الثمث،اتكتئاا الط يل   
لصالح  (567)عند حجم العينة الط يل  القصير مقياس الباران يا بين معاممي الصدن المحكي ل

( 425لم تصل هذا الفر ن لمست ى الدتلة عند حجمي العينة )   الط يل،المقياس صدن معامل 
الط يل لمقياس الفصام محظ  ج د فر ن دالة إحصائيًا بين معاممي الصدن المحكي يُ   (، 284) 

 المقياس الط يل، بينما لم صدن(، لصالح معامل 567(  )425 القصير عند حجمي العينة )
 .(284تصل هذا الفر ن لمست ى الدتلة عند حجم العينة )

تصبح ،   الصدن المحكي بين معاممت الفر نمحظ أن  مع انبفاض حجم العينة تقل يُ كما    
 الصدنحصائيًا؛ مما يعني أن حجم العينة  عدد البن د يؤثران معًا في ارتفاع معامل غير دالة إ

 عينة تبد أن يك ن عدد البن د أط ل. انبفاض ،  بالتالي كمما قل حجم ال
لفحص الفر ن ( 0.05( عند مست ى الدتلة )Zاستبدام اتبتبار اتحصائي )  لمزيد من التأكد تم  

 العيناتعند كل حجم من أحجام  ،لممقاييس الط يمة  القصيري الصدن المحكيمعاممت  بين
 :نتائ  هذا اتبتبار الجد ل اآلتي يبين ، الثمث
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الطويمة والقصيرة  لممقاييس روق في معامالت االرتباط المحكي( لفحص الف Z )االختبار  قيم :31رقم ول الجد
 المختمفةأحجام العينات عند 

لمقييياس  المحكييي الصييدنعييدم  جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا بييين معيياممي : السييابنجييد ل يتبييين ميين ال
إحصيائيًا  ةن دالي  فير  دفيي حيين يتبيين  جي   لقصير عنيد أحجيام العينيات اليثمث،ا  اتكتئاا الط يل 

 ون قيمة ( 567حكي لمقياس الباران يا الط يل  القصير عند حجم العينة )بين معاممي الصدن الم

Z  الجد لية أعم  من قيمةZ  بينميا  المقيياس الط ييل،صيدن لصالح معاميل  هذا الفرن  المحس بة
 جيي د فيير ن ُيمحييظ (،   284)  (425عنييد حجمييي العينيية )لييم تصييل هييذا الفيير ن لمسييت ى الدتليية 

ي العينيية ميي القصييير عنييد حجالط يييل  مقييياس الفصييامل المحكييي الصييدنمي داليية إحصييائيًا بييين معييام
بينميييا ليييم تصيييل هيييذا الفييير ن لمسيييت ى المقيييياس الط ييييل،  صيييدن، لصيييالح معاميييل (425(  )567)

 .(284الدتلة عند حجم العينة )
 (.Vحصائي )( مع قيم اتبتبار اإلZحصائي )محظ اتفان قيم اتبتبار اإليُ كما 

ك فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين معااامالت فيمااا إذا كاناات هناااؤال السااادس لإلجابااة عاان السااو 
 :الصدق المحكي باختالف حجم العينة بداللة محك قائمة األعراض

معياممت الصيدن المحكيي  فييتبتبيار الفير ن  (V)حصيائي اتبتبيار اإلباسيتبدام الباحثة  قامت 
 ي القصيير  ةالط يمي المقياييسمين  لكيلٍ   ، المدر سية العينيات اليثمث أحجيام بين كل حجمي عينية مين

  32   31 رقيم  الجيد تن .بطريقة فيشررZ وذلك بعد تحويل معامالت االرتباط إلى قيم  عم  حيدي،
 ي ضحان نتائ  هذا اتبتبار: 

 

حجم 
 القرار المحسوبة Z الجدوليةZ معامل االرتباط المقياس العينة

567 
 غير دال 1.01526 1.96 0.488 0.528 االكتئاب
 دال 2.07838 1.96 0.396 0.495 البارانويا
 دال 2.18032 1.96 0.522 0.610 الفصام

425 
 غير دال 0.90574 1.96 0.460 0.498 االكتئاب
 غير دال 1.78685 1.96 0.384 0.483 البارانويا
 دال 1.98421 1.96 0.498 0.593 الفصام

284 
 غير دال 0.72166 1.96 0.438 0.504 االكتئاب
 غير دال 0.84822 1.96 0.380 0.439 البارانويا
 غير دال 1.54766 1.96 0.490 0.582 الفصام
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عينتين بين كل المحكي  الصدق( لفحص الفروق في معامالت  V )االختبار االحصائي  نتائج: 32رقم ول الجد
  ةالطويم ييسالمقافي 

المقياس 
 القرار Sig *كاي مربع Vقيمة  معامل االرتباط حجم العينة العيادي الطويل

االكتئاب
 

284 0.504 
 غير دال 0.92 3.841 0.011002

425 0.498 
284 0.504 

 غير دال 0.65 3.841 0.203095
567 0.528 
425 0.498 

 غير دال 0.53 3.841 0.40358
567 0.528 

البارانويا
 

284 0.439 
 غير دال 0.46 3.841 0.53568

425 0.483 
284 0.439 

 غير دال 0.32 3.841 0.97477
567 0.495 
425 0.483 

 غير دال 0.81 3.841 0.06053
567 0.495 

الفصام
 

284 0.582 
 غير دال 0.83 3.841 0.04838

425 0.593 
284 0.582 

 غير دال 0.55 3.841 0.35809
567 0.610 
425 0.593 

 غير دال 0.68 3.841 0.17271
567 0.610 

 (1عدد درجات الحرية تبتبار كاي مربع ه  ) *
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 عينتينبين كل المحكي  الصدق( لفحص الفروق في معامالت  V )حصائي االختبار اإل نتائج: 33رقم جدول ال
  ةالقصير  المقاييسفي 

المقياس 
 القرار Sig *كاي مربع Vقيمة  معامل االرتباط حجم العينة القصير العيادي

االكتئاب
 

284 0.438 0.1302 
 غير دال 0.72 3.841 

425 0.460 
284 0.438 0.7695 

 غير دال 0.38 3.841 
567 0.488 
425 0.460 0.3174 

 غير دال 0.57 3.841 
567 0.488 

البارانويا
 

284 0.380 0.00376 
 غير دال 0.95 3.841 

425 0.384 
284 0.380 0.06733 

 غير دال 0.80 3.841 
567 0.396 
425 0.384 0.04874 

 غير دال 0.83 3.841 
567 0.396 

الفصام
 

284 0.490 0.0192 
 

 الغير د 0.89 3.841
425 0.498 
284 0.490 0.35128 

 غير دال 0.55 3.841 
567 0.522 
425 0.498 0.25611 

 غير دال 0.61 3.841 
567 0.522 

 (1عدد درجات الحرية تبتبار كاي مربع ه  ) *
معييياممت الصيييدن  فيييي تلييية إحصيييائيةدذات عيييدم  جييي د فييير ن ين: السيييابق ينيتبيييين مييين الجيييد ل   
 يمكيين أن القصيييري، الط يميية   المقيياييس العيادييية  فييي الييثمثعينييات الكييل عينتييين ميين بييين لمحكييي ا

( إليي  اقتييراا قيييم اإلحصييا ات ال صييفية ل ييذا العينييات 14ذلييك  بييالرج ع إليي  الجييد ل رقييم ) يعيي د
   التيييي تتضيييمن قييييم المت سيييط  اتنحيييرا  المعيييياري  التبييياين  البطيييأ المعيييياري  أيضيييًا قييييم اتلتييي ا

 التفرطح، كما يمكن أن يع د ذلك لعدم  ج د فر قات في التجانس بين هيذا العينيات ذات اوحجيام 
 .المبتمفة

حيييث قامييت الباحثيية بحسيياا التجييانس بييين هييذا العينييات عنييد كييل مقييياس ميين المقيياييس العيادييية،  
ار بمأييييت ل ييييذا اتبتبيييي Sigلمتجييييانس،  قييييد بينييييت النتييييائ  أن قيميييية ال  Levenباسييييتبدام ابتبييييار 
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( بالنسييبة 0.400( بالنسييبة لمقييياس الباران يييا،  )0.787( بالنسييبة لمقييياس اتكتئيياا،   )0.736)
(  بالتيالي تت جييد فير ن داليية إحصيائيًا لمتجييانس بييين 0.05لمقيياس الفصييام،  هيذا القيييم أكبير ميين )

 نات.مما يدل عم  تجانس هذا العيهذا العينات بالنسبة لممقاييس العيادية اوربعة، 
لفحييص  ،(0.05عنييد مسييت ى الدتليية ) (z)اسييتبدام اتبتبييار اإلحصييائي  تييمّ د التأك يي لمزيييد ميين    

الط يمة  القصيري من المقاييس العيادية  لكلٍ  ،بين كل عينتين الصدن المحكيالفر ن في معاممت 
  :اتبتبار هذا نتائ  ي ضحان  الجد تن اآلتيان ،المدر س ارتباط ا مع مثيمت ا في قائمة الشطا

تين عينالمحكي بين كل الصدق معامالت  فيلفحص الفروق  ((Z اإلحصائي االختبارنتائج  : 34رقم جدول ال
 ةالطويم المقاييسفي  من العينات الثالث

المقياس العيادي 
قيمة معامل  حجم العينة الطويل

القرار عند مستوى  المحسوبة  Z الجدولية Z االرتباط 
 (0.05الداللة )

االكتئاب
 

284 0.504 

1.96 

 غير دال 0.1048
 425 0.498 

284 0.504 
 غير دال -0.4507

 567 0.528 
425 0.498 

 غير دال -0.6353
 567 0.528 

البارانويا
 

284 0.439 

1.96 

 غير دال -0.7319
 425 0.483 

284 0.439 
 غير دال -0.9873

 567 0.495 
425 0.483 

 غير دال -0.246
 567 0.495 

الفصام
 

284 0.582 

1.96 

 غير دال -0.22
 425 0.593 

284 0.582 
0.5984- 

 غير دال
 567 0.610 

425 0.593 
 غير دال -0.4156

 567 0.610 
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تين عينالمحكي بين كل الصدق معامالت  فيلفحص الفروق  ((Zاإلحصائي االختبار  نتائج :35رقم جدول ال
 القصيرة المقاييسفي  من العينات الثالث

المقياس 
 حجم العينة العيادي القصير

قيمة معامل 
 المحسوبة  Z الجدولية Z االرتباط 

القرار عند مستوى 
 (0.05الداللة )

االكتئاب
 

284 0.438 

1.96 

 غير دال -0.3608
 425 0.460 

284 0.438 
 دال غير 0.8338-

 567 0.488 
425 0.460 

 غير دال -0.5635
 567 0.488 

البارانويا
 

284 0.38 

1.96 

-0.0613 
 غير دال

 425 0.384 
284 0.38 

 غير دال -0.2595
 567 0.396 

425 0.384 
 غير دال -0.2208

 567 0.396 

الفصام
 

284 0.490 

1.96 

0.1386- 
 غير دال

 425 0.498 
284 0.490 

0.5927- 
 غير دال

 567 0.522 
425 0.498 

0.5061- 
 غير دال

 567 0.522 

الصييدن فييي معيياممت  تليية إحصييائيةدذات عييدم  جيي د فيير ن  :(34(  )33)ميين الجييد لين  يتبييين
 ةياديية الط يميلكيل مقيياس مين المقياييس الع ،الثمث المدر سةعينات المن  عينتينبين كل  المحكي

 .(V)حصائي ذا ما يتفن مع نتائ  اتبتبار اإل ه، يالقصير   
هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين معااامالت صاادق  :عابسااالالسااؤال اإلجابااة عاان : رابعاااً 

 مضااطربين نفساايًا/والسااويا ، بااين عينتااي األ/ المتضااادةاالختبااار باسااتخدام طريقااة المجموعااات 
  اآلتية:الفرعية يتفرع عن هذا السؤال األسئمة باختالف طول االختبار؟ و 

هيييل ت جيييد فييير ن ذات دتلييية إحصيييائية بيييين معييياممت صيييدن اتبتبيييار باسيييتبدام طريقييية  -
  اتكتئاا العيادي؟مقياس بابتم  ط ل  المتضادي،المجم عات 
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هيييل ت جيييد فييير ن ذات دتلييية إحصيييائية بيييين معييياممت صيييدن اتبتبيييار باسيييتبدام طريقييية  -
  ؟العيادي الباران يامقياس بابتم  ط ل  متضادي،الالمجم عات 

هيييل ت جيييد فييير ن ذات دتلييية إحصيييائية بيييين معييياممت صيييدن اتبتبيييار باسيييتبدام طريقييية  -
 الفصام العيادي؟مقياس المتضادي، بابتم  ط ل المجم عات 

هيييل ت جيييد فييير ن ذات دتلييية إحصيييائية بيييين معييياممت صيييدن اتبتبيييار باسيييتبدام طريقييية  -
 العيادي؟ال  س مقياس بابتم  ط ل  تضادي،المالمجم عات 

مقياس درجات  اتابتبار الفر ن بين مت سطقامت الباحثة ب :لإلجابة عن السؤال الفرعي األول
من لن عي بن د اتبتبار الط يل  القصير،  ،المضطربين نفسياً   اوس يا   من عينتي ئاا، لكلٍ اتكت

 التحميل:هذا  الجد ل اآلتي يبين نتائ   ،(ANOVA)إجرا  تحميل التباين اوحادي بمل 
األسويا   من عينتي لكل   االكتئابمقياس لتباين األحادي لمتوسطات درجات تحميل ا نتائج :36رقم جدول ال

 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير ،المضطربين نفسياً و 

حجم  العينة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

موع مج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
  F Sigاختبار  المربعات

ن مضطربو
بين  4.78 27.86 150 طويل نفسياً 

 1325.59 3 3976.77 المجموعات

69.853 
 

0.000 
 

ضمن  4.66 31.73 150 أسويا  طويل
 18.97 596 11310.18 المجموعات

 4.09 28.21 150 أسويا  قصير
ن طربومض 599 15286.95 المجموع

 3.81 24.44 150 قصير نفسياً 

 فيييي ،(0.05عنيييد مسيييت ى الدتلييية ) جييي د فييير ن ذات دتلييية إحصيييائية  :السيييابن مييين الجيييد ل بيييينيت
المضييطربين نفسيييًا   اوسيي يا   ميين عينتييي لٍ كييبييين  ،مت سييطات درجييات المقييياس العيييادي اتكتئيياا

لمفييير ن بيييين  ة بحسييياا حجيييم التيييأثيرقاميييت الباحثيييقيييد نييي عي بنييي د اتبتبيييار الط ييييل  القصيييير،   ل
 :كما يميالمت سطات باستبدام إحصا  إيتا تربيع 

                  / المجميييييييييييي ع الكمييييييييييييي لمتربيييييييييييييعالمربعييييييييييييات البينييييييييييييية قيميييييييييييية إحصييييييييييييا  إيتييييييييييييا تربيييييييييييييع  مجميييييييييييي ع 
 (246، ص 2006)باتنت، 

ليي  إرشييادات باتنييت إ  بيالرج ع -هييذا القيميية ُيمَحييظ أن  ،(0.26) هكيذا كانييت قيميية إيتييا تربييع   
 كبير. تأثيرتدل عم  حجم  -لتفسير ق ي قيم إيتا تربيع
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  Dunnett's (C)إجيرا  عممييات المقارنيات البعديية،  فين ابتبيار  لمكشي  عين هيذا الفير ن تيمّ    

أي ت جد فر ن دالة  ،(0.018)بمأت  Levenالختبار  Sigقيمة  ونلممجم عات غير المتجانسة، 
هيذا نتيائ  ين العينات،  بالتالي العينات غير متجانسية،  الجيد ل اآلتيي ي ضيح إحصائيًا لمتجانس ب

  :المقارنات
األسويا   ينتيمن ع لكل   متوسطات درجات مقياس االكتئاب  بين المقارنات البعدية نتائج : 37رقم جدول ال

 المضطربين نفسيًا لنوعي بنود االختبار الطويل والقصيرو 

الفروق بين  (j) العينة            (    I)  العينة المقياس
 المتوسطات

الخطأ 
 المعياري

 %95مستوى الثقة 

 الحد األعمى الحد األدنى

 االكتئاب

ن مضطربو
 طويل نفسياً 

 -2.4522 5.2909- 0.54624 -*3.87154 أسويا  طويل 

 0.9753 -1.6924 0.51338 -0.35854 أسويا  قصير

 ن نفسياً مضطربو
 4.7108 2.1159 0.49936 *3.41333 قصير

 أسويا  طويل
 4.8306 2.1954 0.50710 *3.51300 أسويا  قصير

 ن نفسياً مضطربو
 8.5656 6.0041 0.49290 *7.28488 قصير

 ن نفسياً مضطربو أسويا  قصير
 4.9572 2.5866 0.45620 *3.77188 قصير

The mean difference is significant at the (0.05) level  

المضييطربين عينيية درجييات   جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا بييين مت سييط :يتبييين ميين الجييد ل السييابن   
اتبتبييار عميي  المضييطربين نفسيييًا عينيية مت سييط لصييالح ين الط يييل   القصييير، عميي  اتبتبييار  نفسييياً 

ارين عينيية اوسيي يا  عميي  اتبتبييدرجييات ،  كييذلك  جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا بييين مت سييط الط يييل
داًت  ، ما يعني أن هناك أثراً اتبتبار الط يلعينة اوس يا  عم  مت سط لصالح  ط يل  القصير،ال

 .اتبتبار صدنمعاممت  بالتالي عم   لط ل اتبتبار عم  مت سط درجات العينتين،
مقيياس درجيات  اتبتبيار الفير ن بيين مت سيطقاميت الباحثية با لإلجابة عن السؤال الفرعاي الثااني:

 من لن عي بن د اتبتبار الط يل  القصير، ،ً المضطربين نفسيا  اوس يا   لكٍل من عينتي ، ياالباران
 التحميل:هذا ،  الجد ل اآلتي يبين نتائ  (ANOVA) إجرا  تحميل التباين اوحاديبمل 
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األسويا   من عينتي لكل   البارانويامقياس لتباين األحادي لمتوسطات درجات تحميل ا نتائج : 38رقم جدول ال
 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير ،المضطربين نفسياً و 

حجم  العينة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
مجموع  مصدر التباين المعياري

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
  F Sigاختبار  المربعات

ن مضطربو
 4.97 23.89 150 طويل نفسياً 

بين 
 2062.27 3 6186.82 المجموعات

97.713 
 

0.000 
 

أسويا  
ضمن  4.42 18.51 150 طويل

 596 12578.80 المجموعات
21.105 

أسويا  
 4.16 15.25 150 قصير

 599 18765.62 المجموع
ن مضطربو

 4.76 21.25 150 قصير نفسياً 

 فيييي ،(0.05عنيييد مسيييت ى الدتلييية ) جييي د فييير ن ذات دتلييية إحصيييائية  :السيييابنمييين الجيييد ل  يتبيييين
 المضييطربين نفسيييًا اوسيي يا   كييٍل ميين عينتييي، بييين طات درجييات المقييياس العيييادي الباران يييامت سيي

قاميييت الباحثييية بحسييياا حجيييم التيييأثير لمفييير ن بيييين قيييد نييي عي بنييي د اتبتبيييار الط ييييل  القصيييير،   ل
 المت سطات باستبدام إحصا  إيتا تربيع كما يمي:

                   المجميييييييييييي ع الكمييييييييييييي لمتربيييييييييييييع /المربعييييييييييييات البينييييييييييييية قيميييييييييييية إحصييييييييييييا  إيتييييييييييييا تربيييييييييييييع  مجميييييييييييي ع 
 (.246، ص المرجع السابن)
بالرج ع إلي  إرشيادات باتنيت    -هذا القيمة ُيمَحظ أن (، 0.33 هكذا كانت قيمة إيتا تربيع   )  

 ر كبير.يأثتتدل عم  حجم  -لتفسير ق ي قيم إيتا تربيع
لممجم عيييات   LSDلبعديييية  فييين ابتبيييارإجيييرا  عممييييات المقارنيييات ا  لمكشييي  عييين هيييذا الفييير ن تيييمّ 

أي ت ت جد فر ن دالة إحصيائيًا فيي  ،(0.622)بمأت  Levenالختبار  Sigقيمة  ونالمتجانسة، 
 هذا المقارنات:نتائ  التجانس بين المجم عات،  بالتالي العينات متجانسة،  الجد ل اآلتي ي ضح 
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األسويا   من عينتي لكل   البارنويامقياس متوسطات درجات بين المقارنات البعدية  نتائج :39رقم جدول ال
 المضطربين نفسيًا لنوعي بنود االختبار الطويل والقصيرو 

 (j)العينة                (I)العينة  المقياس
الفروق بين 
 المتوسطات

الخطأ 
 المعياري

 %95مستوى الثقة 

 الحد األعمى الحد األدنى

 البارانويا

ن مضطربو
 طويل نفسياً 

 6.4201 4.3330 0.53137 *5.37655 أسويا  طويل 

 9.6752 7.5950 0.52960 *8.63506 أسويا  قصير

 ن نفسياً مضطربو
 قصير

2.64000* 0.53048 1.5982 3.6818 

 أسويا  طويل

 4.3004 2.2166 0.53049 *3.25850 أسويا  قصير

 ن نفسياً مضطربو
 قصير

2.73655*- 0.53137 -3.7801 -1.6930 

 ن نفسياً مضطربو أسويا  قصير
 قصير

-5.99506* 0.52960 -7.0352 4.9550- 

The mean difference is significant at the (0.05) level 

درجيات عينية المضيطربين نفسييًا  يتبين من الجد ل السابن:  ج د فير ن دالية إحصيائيًا بيين مت سيط
مت سط عينة المضطربين نفسيًا عم  اتبتبار الط يل،  لصالحين الط يل   القصير، عم  اتبتبار 

ارين الط ييييل  كيييذلك  جييي د فييير ن دالييية إحصيييائيًا بيييين مت سيييط درجيييات عينييية اوسييي يا  عمييي  اتبتبييي
لصالح مت سط عينة اوس يا  عم  اتبتبيار الط ييل، ميا يعنيي أن هنياك أثيرًا داًت لطي ل   القصير،

 .اتبتبار صدنمعاممت  بالتالي عم  اتبتبار عم  مت سط درجات العينتين، 
مقيياس درجيات  اتالفير ن بيين مت سيط قاميت الباحثية بابتبيار لإلجابة عن السؤال الفرعي الثالاث:

 مينلن عي بن د اتبتبيار الط ييل  القصيير،  ،المضطربين نفسياً   اوس يا   من عينتي لكلٍ  ،لفصاما
 التحميل:هذا  ل اآلتي يبين نتائ   الجد ،(ANOVA)إجرا  تحميل التباين اوحادي بمل 
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األسويا   من عينتي لكل   الفصاممقياس لتباين األحادي لمتوسطات درجات تحميل ا نتائج : 40رقم جدول ال
 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير ،المضطربين نفسياً و 

حجم  العينة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
  F Sigاختبار  المربعات

ن مضطربو
 11.21 44.66 150 طويل نفسياً 

بين 
 9546.13 3 28638.40 المجموعات

114.611 
 

0.000 
 

أسويا  
ضمن  7.47 32.28 150 طويل

 83.29 596 49641.66 المجموعات

أسويا  
 7.11 26.33 150 قصير

 599 78280.07 المجموع
ن ربومضط
 10.04 38.98 150 قصير نفسياً 

 فيييي(، 0.05عنيييد مسيييت ى الدتلييية ) جييي د فييير ن ذات دتلييية إحصيييائية  :السيييابن مييين الجيييد ل يتبيييين
 المضيييطربين نفسييييًا اوسييي يا   مييين عينتيييي كيييلٍ بيييين  ،مت سيييطات درجيييات المقيييياس العييييادي الفصيييام

بحسييياا حجيييم التيييأثير لمفييير ن بيييين قاميييت الباحثييية قيييد ،   عي بنييي د اتبتبيييار الط ييييل  القصييييرنييي  ل
 المت سطات باستبدام إحصا  إيتا تربيع كما يمي:

                 / المجميييييييييييي ع الكمييييييييييييي لمتربيييييييييييييع  قيميييييييييييية إحصييييييييييييا  إيتييييييييييييا تربيييييييييييييع  مجميييييييييييي ع المربعييييييييييييات البينييييييييييييية
 (.246، ص المرجع السابن)

إلي  إرشيادات باتنيت بيالرج ع    - هيذا القيمية  ُيمَحيظ أن ،(0.36 هكذا كانت قيمة إيتا تربييع   )
  ر كبير.يأثتتدل عم  حجم   -لتفسير ق ي قيم إيتا تربيع

  Dunnett's (C)إجييرا  عمميييات المقارنييات البعدييية  فيين ابتبييار  لمكشيي  عيين هييذا الفيير ن تييمّ 

أي ت جد فير ن دالية  (0.000)بمأت  Levenالختبار  Sigقيمة  ونلممجم عات غير المتجانسة، 
هيذا نتيائ  العينات،  بالتالي العينات غير متجانسية،  الجيد ل اآلتيي ي ضيح  إحصائيًا لمتجانس بين

  المقارنات:
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األسويا   من عينتي لكل   الفصاممقياس بين متوسطات درجات المقارنات البعدية  نتائج : 41رقم جدول ال
 المضطربين نفسيًا لنوعي بنود االختبار الطويل والقصيرو 

الفروق بين  (jالعينة )          (     Iالعينة ) المقياس
 المتوسطات

الخطأ 
 المعياري

 %95مستوى الثقة 

 الحد األعمى الحد األدنى

 الفصام

ن مضطربو
 طويل نفسياً 

 15.2344 9.5085 1.10184 *12.37141 أسويا  طويل 

 21.1437 15.5140 1.08338 *18.32887 أسويا  قصير

 ن نفسياً مضطربو
 8.8671 2.4795 1.22921 *5.67333 قصير

 أسويا  طويل
 8.1478 3.7671 0.84301 *5.95746 أسويا  قصير

 ن نفسياً مضطربو
 4.0382- 9.3579- 1.02367 -*6.69808 قصير

 أسويا  قصير
 ن نفسياً مضطربو

 -10.0475 15.2635- 1.00377 *12.6555- قصير

The mean difference is significant at the (0.05) level 

درجييات عينيية المضييطربين  يتبييين ميين الجييد ل السييابن:  جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا بييين مت سييط   
لصييالح مت سييط عينيية المضييطربين نفسيييًا عميي  اتبتبييار ين الط يييل   القصييير، نفسيييًا عميي  اتبتبييار 

ن اريالط يييل،  كييذلك  جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا بييين مت سييط درجييات عينيية اوسيي يا  عميي  اتبتبيي
لصالح مت سط عينة اوس يا  عم  اتبتبار الط يل، ما يعني أن هناك أثرًا داًت  الط يل  القصير،

 .اتبتبار صدنمعاممت لط ل اتبتبار عم  مت سط درجات العينتين،  بالتالي عم  
مقيياس درجيات  اتالفير ن بيين مت سيطقاميت الباحثية بابتبيار  :لإلجابة عن السؤال الفرعي الرابعو 
 مينلني عي بني د اتبتبيار الط ييل  القصيير،  ،المضطربين نفسياً   اوس يا   من عينتي لكلٍ  ،  سال

 التحميل:هذا  الجد ل اآلتي يبين نتائ  ، (ANOVA)إجرا  تحميل التباين اوحادي بمل 
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 نتيلكل  من عيمقياس الهوس الخفيف لتباين األحادي لمتوسطات درجات تحميل ا نتائج :42رقم جدول ال
 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير ،المضطربين نفسياً و األسويا  

حجم  العينة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
  F Sigاختبار  المربعات

ن مضطربو
 5.98 30.16 150 طويل نفسياً 

بين 
 3763.01 3 11284.04 المجموعات

164.159 
 

0.000 
 

أسويا  
ضمن  4.82 22.77 150 طويل

 22.92 596 13662.07 المجموعات

أسويا  
 3.73 18.09 150 قصير

 599 24951.11 المجموع
ن مضطربو

 4.33 22.50 150 قصير نفسياً 

 فييي ،(0.05عنييد مسيت ى الدتلية ) جي د فيير ن ذات دتلية إحصيائية السيابن: مين الجييد ل يتبيين    
 المضييطربين اوسيي يا   ميين عينتييي كييلٍ بييين  ،ييي فمت سييطات درجييات المقييياس العيييادي ال يي س الب

قاميت الباحثية بحسياا حجيم التيأثير لمفير ن بيين قيد ن عي بن د اتبتبيار الط ييل  القصيير،   لنفسيًا 
 المت سطات باستبدام إحصا  إيتا تربيع كما يمي:

                  / المجميييييييييييي ع الكمييييييييييييي لمتربيييييييييييييعالبينييييييييييييية  المربعيييييييييييياتقيميييييييييييية إحصييييييييييييا  إيتييييييييييييا تربيييييييييييييع  مجميييييييييييي ع 
 (.246، ص المرجع السابن)

بيالرج ع إليي  إرشييادات باتنييت    -هييذا القيميية  ُيمَحييظ أن ،(0.45 هكيذا كانييت قيميية إيتييا تربييع   )
  ر كبير.يأثتتدل عم  حجم   -لتفسير ق ي قيم إيتا تربيع

  Dunnett's (C)مقارنييات البعدييية  فيين ابتبييارإجييرا  عمميييات ال  لمكشيي  عيين هييذا الفيير ن تييمّ 

أي ت جييد فيير ن  ،(0.000)بمأييت  Levenالختبررار  Sigقيميية  ونلممجم عييات غييير المتجانسيية، 
نتيائ   الجيد ل اآلتيي ي ضيح  ت،  بالتالي العينات غير متجانسية،دالة إحصائيًا لمتجانس بين العينا

 هذا المقارنات:
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من عينتي  لكل   الهوس الخفيفمقياس بين متوسطات درجات ارنات البعدية المقنتائج  :43رقم جدول ال
 المضطربين نفسيًا لنوعي بنود االختبار الطويل والقصيراألسويا  و 

الفروق بين  (j(               العينة )Iالعينة ) المقياس
 المتوسطات

الخطأ 
 المعياري

 %95مستوى الثقة 

 الحد األعمى الحد األدنى

 الخفيفوس اله

ن بومضطر 
 طويل نفسياً 

 9.0275 5.7623 0.62833 *7.39485 أسويا  طويل 

 13.5616 10.5730 0.57513 *12.06733 أسويا  قصير

 ن نفسياً مضطربو
 9.2271 6.0929 0.60314 *7.66000 قصير

 أسويا  طويل
 5.9673 3.3776 0.49835 *4.67247 أسويا  قصير

 ن نفسياً مضطربو
 1.6434 1.1131- 0.53043 0.26515 قصير

 أسويا  قصير
 ن نفسياً مضطربو

 -3.1961 5.6186- 0.46619 *4.40733- قصير

The mean difference is significant at the (0.05) level  

درجيات عينية المضيطربين نفسييًا  يتبين من الجد ل السابن:  ج د فير ن دالية إحصيائيًا بيين مت سيط
ن الط يل   القصير، لصالح مت سط عينة المضطربين نفسيًا عم  اتبتبار الط يل، عم  اتبتباري

 كيييذلك  جييي د فييير ن دالييية إحصيييائيًا بيييين مت سيييط درجيييات عينييية اوسييي يا  عمييي  اتبتبيييارين الط ييييل 
 القصير، لصالح مت سط عينة اوس يا  عم  اتبتبيار الط ييل، ميا يعنيي أن هنياك أثيرًا داًت لطي ل 

   مت سط درجات العينتين،  بالتالي عم  معاممت صدن اتبتبار.اتبتبار عم
 اتمتوساااط باااينهااال توجاااد فااروق ذات داللاااة إحصااائية  :الثااامنالساااؤال اإلجاباااة عاان : خامساااً 

مرحمااة التعماايم الجااامعي، حمااة الدراسااية /اسااتنادًا لمترياار المر  المقاااييس العياديااة عمااى درجاتالاا
 باختالف طول االختبار؟  لماجستير/ا –ومرحمة التعميم ما بعد الجامعي 
 اآلتية:الفرعية ويتفرع عن هذا السؤال األسئمة 

 اتكتئييياا العيييياديس ييييامق درجيييات اتمت سيييط بيييينهيييل ت جيييد فييير ن ذات دتلييية إحصيييائية  -
  ؟مقياسالراسية، بابتم  ط ل استنادًا لمتأير المرحمة الد
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 قيييياس الباران ييييا العيييياديم درجييياتات مت سيييط بيييينهيييل ت جيييد فييير ن ذات دتلييية إحصيييائية  -
  ؟مقياسالراسية، بابتم  ط ل استنادًا لمتأير المرحمة الد

 الفصيييام العييييادي مقيييياس درجيييات اتمت سيييط بيييينهيييل ت جيييد فييير ن ذات دتلييية إحصيييائية  -
 ؟المقياسراسية، بابتم  ط ل استنادًا لمتأير المرحمة الد

 ال ييي س العييييادي مقيييياس درجيييات اتمت سيييط بيييينهيييل ت جيييد فييير ن ذات دتلييية إحصيييائية   -
  ؟مقياسالراسية، بابتم  ط ل استنادًا لمتأير المرحمة الد

مقيياس درجيات  اتبتبيار الفير ن بيين مت سيطقاميت الباحثية با لإلجابة عان الساؤال الفرعاي األول:
لنييي عي بنييي د اتبتبيييار الط ييييل  ،طمبييية الماجسيييتير  الطمبييية الجيييامعيينعينتيييي مييين  لكيييلٍ  اتكتئييياا،
هيذا ،  الجيد ل اآلتيي يبيين نتيائ  (ANOVA)إجيرا  تحمييل التبياين اوحيادي بيمل  مين القصيير، 
 التحميل:

طمبة عينتي من  مقياس االكتئاب لكل  لتباين األحادي لمتوسطات درجات تحميل ا نتائج :44رقم جدول ال
 الماجستير والطمبة الجامعيين لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير

حجم  العينة
 العينة

متوسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
  F Sigاختبار  المربعات

طمبة 
ماجستير 

 طويل
206 31.868 3.72 

بين 
 1028.09 3 3084.28 المجموعات

66.824 
 

0.000 
 

طمبة 
ن وجامعي

 طويل
ضمن  4.51 31.762 206

 820 12615.88 المجموعات
15.38 

مبة ط
ماجستير 

 قصير
206 27.694 3.36 

 823 15700.17 المجموع
طمبة 

ن وجامعي
 قصير

206 28.237 3.99 

 فيي ،(0.05عنيد مسيت ى الدتلية ) ج د فير ن ذات دتلية إحصيائية  السابن:  من الجد ل يتبين   
 الطمبيييية الماجسييييتير  طمبييييةعينتييييي ميييين  كييييلٍ بييييين  ،مت سييييطات درجييييات المقييييياس العيييييادي اتكتئيييياا

قاميت الباحثية بحسياا حجيم التيأثير لمفير ن قيد ن عي بن د اتبتبار الط ييل  القصيير،   لالجامعيين 
 يمي: ت باستبدام إحصا  إيتا تربيع كمابين المت سطا
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                 المجميييييييييييي ع الكمييييييييييييي لمتربيييييييييييييع /قيميييييييييييية إحصييييييييييييا  إيتييييييييييييا تربيييييييييييييع  مجميييييييييييي ع المربعييييييييييييات البينييييييييييييية 
 (.246، ص 2006)باتنت، 

بيالرج ع إلي  إرشيادات باتنيت    -هيذا القيمية  ُيمَحيظ أن  ،(0.19كذا كانت قيمة إيتا تربيع   ) ه
  ر كبير.يأثتتدل عم  حجم   -لتفسير ق ي قيم إيتا تربيع

  Dunnett's (C) فين ابتبيار ،إجيرا  عممييات المقارنيات البعديية  لمكش  عن هيذا الفير ن تيمّ     

أي ت جييد فيير ن  ،(0.000)بمأييت  Levenالختبررار  Sigقيميية  ونلممجم عييات غييير المتجانسيية، 
نتيائ  دالة إحصائيًا لمتجانس بين العينات،  بالتالي العينات غير متجانسية،  الجيد ل اآلتيي ي ضيح 

 هذا المقارنات:
طمبة عينتي من  مقياس االكتئاب لكل  المقارنات البعدية  بين متوسطات درجات نتائج  :45رقم جدول ال

 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير ،والطمبة الجامعيين الماجستير

الفروق بين  (jالعينة )               (Iالعينة ) المقياس
 المتوسطات

الخطأ 
 المعياري

 %95مستوى الثقة 

 الحد األعمى الحد األدنى

 االكتئاب

طمبة ماجستير 
 طويل

ن وطمبة جامعي
 1.1628 0.9492- 0.40768 0.10680 طويل

طمبة ماجستير 
 5.0813 3.2682 0.35000 *4.17476 قصير

ن وطمبة جامعي
 4.6167 2.6454 0.38052 *3.63107 قصير

ن وطمبة جامعي
 طويل

طمبة ماجستير 
 5.0843 3.0517 0.39236 *4.06796 قصير

ن وطمبة جامعي
 4.6117 2.4369 0.41981 *3.52427 قصير

طمبة ماجستير 
 قصير

ن وطمبة جامعي
 0.3993 1.4867- 0.36406 -0.54369 قصير

The mean difference is significant at the (0.05) level  

طمبية الماجسيتير درجات عينية  د فر ن دالة إحصائيًا بين مت سط ج   السابن: من الجد ل يتبين   
، الط يييل بييارتبتماجسييتير عميي  اطمبيية العينيية مت سييط القصييير، لصييالح عميي  اتبتبييارين الط يييل   

عمي  اتبتبيارين الطمبية الجيامعيين  كما يتبين  ج د فير ن دالية إحصيائيًا بيين مت سيط درجيات عينية
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ما يعني أن هنياك ، تبتبار الط يلعم  االطمبة الجامعيين عينة مت سط القصير، لصالح   الط يل 
  درجات العينتين. اتمت سط فيأثرًا داًت لط ل اتبتبار 

مقيياس الفير ن بيين مت سيطات درجيات  ابتبيارقاميت الباحثية ب ل الفرعاي الثااني:لإلجابة عن السؤا
لنييي عي بنييي د اتبتبيييار الط ييييل  ،لكيييٍل مييين عينتيييي طمبييية الماجسيييتير  الطمبييية الجيييامعيين، الباران ييييا

هييذا ،  الجييد ل اآلتييي يبييين نتييائ  (ANOVA)إجييرا  تحميييل التبيياين اوحيياديبييمل  ميين القصييير، 
 التحميل:

طمبة عينتي من  لكل   البارانويامقياس ات تحميل التباين األحادي لمتوسطات درج نتائج :46م رقجدول ال
 الماجستير والطمبة الجامعيين لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير

حجم  العينة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
  F Sigاختبار  المربعات

طمبة 
ماجستير 

 طويل
بين  3.36 17.568 206

 845.600 3 2536.80 المجموعات

57.832 
 

0.000 
 

طمبة 
ن وجامعي

 طويل
ضمن  4.43 18.679 206

 820 11989.79 المجموعات
14.622 

 
 

طمبة 
ماجستير 

 قصير
206 14.242 3.13 

 823 14526.59 المجموع
طمبة 

ن وجامعي
 قصير

206 15.344 4.20 

 فيييي ،(0.05عنيييد مسيييت ى الدتلييية )إحصيييائية  جييي د فييير ن ذات دتلييية السيييابن:  مييين الجيييد ليتبيييين 
طمبيييية الماجسييييتير  الطمبيييية عينتييييي ميييين  كييييلٍ بييييين  ،مت سييييطات درجييييات المقييييياس العيييييادي الباران يييييا

لمفير ن قاميت الباحثية بحسياا حجيم التيأثير قيد    بتبار الط ييل  القصيير،ن عي بن د اتلالجامعيين 
 ي:إيتا تربيع كما يأت بين المت سطات باستبدام إحصا 

                  / المجميييييييييييي ع الكمييييييييييييي لمتربيييييييييييييعالمربعييييييييييييات البينييييييييييييية قيميييييييييييية إحصييييييييييييا  إيتييييييييييييا تربيييييييييييييع  مجميييييييييييي ع 
 ( 246، ص 2006)باتنت، 

بييالرج ع إليي  إرشييادات    -، حيييث ُيمَحييظ أن هييذا القيميية (0.17 هكييذا كانييت قيميية إيتييا تربيييع   )
 ر كبير. يأثتتدل عم  حجم  -نت لتفسير ق ي قيم إيتا تربيعبات
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  Dunnett's (C)إجيرا  عمميييات المقارنيات البعديية  فين ابتبيار  لمكشي  عين هيذا الفير ن تيمّ    

أي ت جييد فيير ن  ،(0.000)بمأييت  Levenالختبررار  Sigقيميية  ونلممجم عييات غييير المتجانسيية، 
نتيائ  التالي العينات غير متجانسية،  الجيد ل اآلتيي ي ضيح دالة إحصائيًا لمتجانس بين العينات،  ب

 هذا المقارنات:
طمبة عينتي من  مقياس البارانويا لكل  بين متوسطات درجات المقارنات البعدية نتائج  :47رقم جدول ال

 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير ،الماجستير والطمبة الجامعيين

الفروق بين  (jالعينة )  (             Iالعينة ) المقياس
 المتوسطات

الخطأ 
 المعياري

 %95مستوى الثقة 

 الحد األعمى الحد األدنى

 البارانويا

طمبة ماجستير 
 طويل

ن وطمبة جامعي
 0.1068- 2.1165- 0.38794 -*1.11165 طويل

طمبة ماجستير 
 4.1543 2.4962 0.32008 *3.32524 قصير

ن وطمبة جامعي
 3.1948 1.2518 0.37508 *2.22330 قصير

ن وطمبة جامعي
 طويل

طمبة ماجستير 
 5.4172 3.4566 0.37846 *4.43689 قصير

ن وطمبة جامعي
 4.4384 2.2315 0.42599 *3.33495 قصير

طمبة ماجستير 
 قصير

ن وطمبة جامعي
 -0.1558 2.0481- -0.36527 -*1.10194 قصير

The mean difference is significant at the (0.05) level  

يتبييين ميين الجييد ل السييابن:  جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا بييين مت سييط درجييات عينيية طمبيية الماجسييتير 
عميي  اتبتبييارين الط يييل  القصييير، لصييالح مت سييط عينيية طمبيية الماجسييتير عميي  اتبتبييار الط يييل، 

ين عمي  اتبتبيارين كما يتبين  ج د فير ن دالية إحصيائيًا بيين مت سيط درجيات عينية الطمبية الجيامعي
ما يعني أن هنياك الط يل  القصير، لصالح مت سط عينة الطمبة الجامعيين عم  اتبتبار الط يل، 

  مت سطات درجات العينتين. فيأثرًا داًت لط ل اتبتبار 
مقيياس الفير ن بيين مت سيطات درجيات ابتبيار قاميت الباحثية ب لإلجابة عن السؤال الفرعي الثالاث:

لنيييي عي بنيييي د اتبتبييييار الط يييييل  ،ميييين عينتييييي طمبيييية الماجسييييتير  الطمبيييية الجييييامعيين لكييييلٍ ، الفصييييام
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هييذا  الجييد ل اآلتييي يبيين نتييائ  ، (ANOVA)إجيرا  تحميييل التبيياين اوحيادي بييمل  ميين القصيير، 
 التحميل:

طمبة عينتي من  مقياس الفصام لكل  لتباين األحادي لمتوسطات درجات تحميل انتائج  :48رقم جدول ال
 اجستير والطمبة الجامعيين لنوعي بنود االختبار الطويل والقصيرالم

حجم  العينة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
  F Sigاختبار  المربعات

طمبة 
ماجستير 

 طويل
بين  5.04 30.830 206

 المجموعات
8177.33 3 2725.77 

70.572 
 

0.000 
 

طمبة 
ن جامعيو
 طويل

206 32.640 7.38 
ضمن 

 820 31671.58 المجموعات
38.62 

طمبة 
ماجستير 

 قصير
206 24.771 4.91 

 823 39848.91 المجموع
طمبة 
ن جامعيو
 قصير

206 26.650 7.09 

 فيييي ،(0.05عنيييد مسيييت ى الدتلييية ) جييي د فييير ن ذات دتلييية إحصيييائية السيييابن:  مييين الجيييد ل يتبيييين
بيييية الماجسييييتير  الطمبيييية طمعينتييييي ميييين  كييييلٍ ، بييييين مت سييييطات درجييييات المقييييياس العيييييادي الفصييييام

قاميت الباحثية بحسياا حجيم التيأثير لمفير ن قيد ن عي بن د اتبتبار الط ييل  القصيير،   عيين لالجام
 بين المت سطات باستبدام إحصا  إيتا تربيع كما يمي:

                  المجميييييييييييي ع الكمييييييييييييي لمتربيييييييييييييع /البينييييييييييييية  قيميييييييييييية إحصييييييييييييا  إيتييييييييييييا تربيييييييييييييع  مجميييييييييييي ع المربعييييييييييييات
 (246، ص 2006)باتنت، 

بيالرج ع إلي  إرشيادات باتنيت    -هيذا القيمية  ُيمَحيظ أن  ،(0.20 هكذا كانت قيمة إيتا تربيع   )
 تدل عم  حجم أثر كبير.   -لتفسير ق ي قيم إيتا تربيع

  Dunnett's (C) فيين ابتبييار ،رنييات البعديييةإجييرا  عمميييات المقا  لمكشيي  عيين هييذا الفيير ن تييمّ 

أي ت جد فر ن دالة  ،(0.000)بمأت  Levenالختبار  Sigقيمة  ونلممجم عات غير المتجانسة، 
هيذا نتيائ  إحصائيًا لمتجانس بين العينات،  بالتالي العينات غير متجانسية،  الجيد ل اآلتيي ي ضيح 

 المقارنات:
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طمبة عينتي من  مقياس الفصام لكل  بعدية  بين متوسطات درجات المقارنات النتائج  :49رقم جدول ال
 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير ،الماجستير والطمبة الجامعيين

الفروق بين  (j(               العينة )Iالعينة ) المقياس
 المتوسطات

الخطأ 
 المعياري

 %95مستوى الثقة 

 الحد األعمى الحد األدنى

 الفصام

بة ماجستير طم
 طويل

ن وطمبة جامعي
 0.1963- 3.4251- 0.62326 -*1.81068 طويل

طمبة ماجستير 
 قصير

6.05825* 0.49038 4.7880 7.3285 

ن وطمبة جامعي
 5.7506 2.6085 0.60650 *4.17961 قصير

طمبة 
ن وجامعي

 طويل

طمبة ماجستير 
 9.4701 6.2677 0.61817 *7.86893 قصير

 نوطمبة جامعي
 7.8392 4.1414 0.71379 *5.99029 قصير

طمبة ماجستير 
 قصير

ن وطمبة جامعي
 -0.3212 3.4361- 0.60127 -*1.87864 قصير

The mean difference is significant at the (0.05) level  

يتبين من الجد ل السابن:  ج د فر ن دالة إحصائيًا بين مت سط درجات عينية طمبية الماجسيتير    
اتبتبييارين الط يييل  القصييير، لصييالح مت سييط عينيية طمبيية الماجسييتير عميي  اتبتبييار الط يييل،  عميي 

كما يتبين  ج د فير ن دالية إحصيائيًا بيين مت سيط درجيات عينية الطمبية الجيامعيين عمي  اتبتبيارين 
ما يعني أن هنياك الط يل  القصير، لصالح مت سط عينة الطمبة الجامعيين عم  اتبتبار الط يل، 

  ثرًا داًت لط ل اتبتبار عم  مت سطات درجات العينتين.أ
مقيياس تبيار الفير ن بيين مت سيطات درجيات اببقاميت الباحثية  لإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع:و 

لني عي بني د اتبتبيار الط ييل  ،لكٍل من عينتي طمبة الماجستير  الطمبة الجامعيين، ال  س البفي 
هييذا  الجييد ل اآلتييي يبيين نتييائ  ، (ANOVA) ل التبيياين اوحياديإجيرا  تحميييبييمل  ميين ، القصيير
 التحميل:
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طمبة  عينتي من لكل   الهوس الخفيفمقياس لتباين األحادي لمتوسطات درجات تحميل ا نتائج :50رقم جدول ال
 الماجستير والطمبة الجامعيين لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير

حجم  العينة
 العينة

المتوسط 
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
  F Sigاختبار  المربعات

طمبة 
ماجستير 

 طويل
بين  3.87 22.165 206

 1532.41 3 4597.25 المجموعات

98.689 
 

0.000 
 

طمبة 
ن وجامعي

 طويل
ضمن  4.77 22.912 206

 820 12732.70 المجموعات
15.52 

طمبة 
ر ماجستي
 قصير

206 17.577 3.17 

 823 17329.96 المجموع
طمبة 

ن وجامعي
 قصير

206 18.145 3.77 

 فييي ،(0.05عنييد مسيت ى الدتلية ) جي د فيير ن ذات دتلية إحصيائية السيابن:  مين الجييد ل يتبيين   
 طمبية الماجسيتير  الطمبيةعينتيي مين  كيلٍ ، بيين مت سطات درجات المقياس العييادي ال ي س البفيي 

قاميت الباحثية بحسياا حجيم التيأثير لمفير ن قيد ن عي بن د اتبتبار الط ييل  القصيير،   جامعيين لال
 بين المت سطات باستبدام إحصا  إيتا تربيع كما يمي:

                  المجميييييييييييي ع الكمييييييييييييي لمتربيييييييييييييع /قيميييييييييييية إحصييييييييييييا  إيتييييييييييييا تربيييييييييييييع  مجميييييييييييي ع المربعييييييييييييات البينييييييييييييية 
 (.246، ص 2006)باتنت، 

بيييالرج ع إلييي  إرشيييادات    -هيييذا القيمييية   ُيمَحيييظ أن، (0.26كانيييت قيمييية إيتيييا تربييييع   )  هكيييذا   
 تدل عم  حجم أثر كبير.   -باتنت لتفسير ق ي قيم إيتا تربيع

  Dunnett's (C) فين ابتبيار ،إجيرا  عممييات المقارنيات البعديية  لمكشي  عين هيذا الفير ن تيمّ    

أي ت جد فر ن دالة  ،(0.000)بمأت  Levenالختبار  Sig قيمة ونلممجم عات غير المتجانسة، 
هيذا نتيائ  إحصائيًا لمتجانس بين العينات،  بالتالي العينات غير متجانسية،  الجيد ل اآلتيي ي ضيح 

 المقارنات:
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طمبة  عينتي من مقياس الهوس الخفيف لكل  بين متوسطات درجات  المقارنات البعديةنتائج  : 51رقم جدول ال
 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير ،والطمبة الجامعيين الماجستير

الفروق بين  (j)(               العينة Iالعينة ) المقياس
 المتوسطات

الخطأ 
 المعياري

 %95مستوى الثقة 

 الحد األعمى الحد األدنى

 الهوس

طمبة ماجستير 
 طويل

ن وطمبة جامعي
 0.3621 1.8573- 0.42841 -0.74757 طويل

طمبة ماجستير 
 قصير

4.58738* 0.34896 3.6837 5.4911 

ن وطمبة جامعي
 4.9949 3.0439 0.37662 *4.01942 قصير

طمبة 
ن وجامعي

 طويل

طمبة ماجستير 
 6.3700 4.2999 0.39958 *5.33495 قصير

ن وطمبة جامعي
 5.8653 3.6687 0.42400 *4.76699 قصير

طمبة ماجستير 
 قصير

 نوطمبة جامعي
 0.3217 1.4576- 0.34347 -0.56796 قصير

The mean difference is significant at the (0.05) level 

يتبين من الجد ل السابن:  ج د فر ن دالة إحصائيًا بين مت سط درجات عينية طمبية الماجسيتير    
الط يييل،  عميي  اتبتبييارين الط يييل  القصييير، لصييالح مت سييط عينيية طمبيية الماجسييتير عميي  اتبتبييار

كما يتبين  ج د فير ن دالية إحصيائيًا بيين مت سيط درجيات عينية الطمبية الجيامعيين عمي  اتبتبيارين 
ما يعني أن هنياك الط يل  القصير، لصالح مت سط عينة الطمبة الجامعيين عم  اتبتبار الط يل، 

  أثرًا داًت لط ل اتبتبار عم  مت سطات درجات العينتين.
 قطعق ذات داللة إحصائية بين درجات هل توجد فرو :التاسعالسؤال  اإلجابة عن: سادساً 

 باختالف طول االختبار؟سويا  والمضطربين نفسيًا، لكل  من عينتي األ المقاييس العيادية
نيي عي التائييية، العميييا  الييدنيا، ل  درجييات القطييع البييام  ميين كييل   حسيياا السييؤال تييمّ  هييذا لإلجابيية عيين

إلمكانيية  ،  ذليك المضيطربين نفسيياً اوسي يا   مين عينتيي لكيلٍ   القصييري،ة لمقاييس العيادية الط يما
 المقارنة بين ا.
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 :* الجدا ل اآلتية ت ضح هذا الدرجات المحس بة بطريقة المت سط  اتنحرا  المعياري 
ن نفسيًا المضطربيو األسويا   من عينتي لكل   االكتئاب العيادي،لمقياس درجات القطع الخام  : 52رقم جدول ال

 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير

المتوسط  حجم العينة نوع المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة القطع 
 العميا

درجة القطع 
 الدنيا

 18.3 37.42 4.78 27.86 150 طويل ن نفسياً مضطربو

 16.82 32.06 3.81 24.44 150 قصير ن نفسياً مضطربو

 22.41 41.05 4.66 31.73 150 أسويا  طويل

 20.03 36.39 4.09 28.21 150 أسويا  قصير

 
درجات القطع التائية لمقياس االكتئاب العيادي، لكل  من عينتي األسويا  والمضطربين نفسيًا  :53الجدول رقم 

 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير

 حجم العينة نوع المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة القطع الدنيا القطع العميادرجة 

 أنثى ذكر أنثى ذكر

 36 42 71 83 11.11 59.33 150 طويلن نفسيًا مضطربو

 32 37 62 72 8.85 52.13 150 قصيرن نفسيًا ربومضط

 43 50 79 91 8.69 64.14 150 أسويا  طويل

 40 46 70 80 9.17 57.84 150 أسويا  قصير

                          
 
 
 باستخدام المعادلتين اآلتيتين: العميا والدنياتم حساب درجتي القطع  *

 االنحراف معياري. × 2درجة القطع العميا= متوسط الدرجات +  -

 االنحراف معياري. × 2 –درجة القطع الدنيا= متوسط الدرجات  -
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المضطربين نفسيًا و األسويا   عينتيمن  لكل   ،العياديالبارانويا درجات القطع الخام لممقياس  :54رقم جدول ال
 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير

المتوسط  حجم العينة نوع المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة القطع 
 العميا

درجة القطع 
 الدنيا

 13.95 33.83 4.97 23.89 150 طويلن نفسيًا مضطربو
 11.73 30.77 4.76 21.25 150 قصيرن نفسيًا مضطربو

 9.67 27.35 4.42 18.51خ150 أسويا  طويل
 6.93 23.57 4.16 15.25 150 أسويا  قصير

 
المضطربين نفسيًا و األسويا   نتيمن عي لكل   ،العيادي البارانويا لمقياس درجات القطع التائية  :55رقم جدول ال

 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير

المتوسط  حجم العينة نوع المقياس
 بيالحسا

االنحراف 
 المعياري

 درجة القطع الدنيا درجة القطع العميا

 أنثى ذكر أنثى ذكر

 47 53 97 105 13.07 78.20 150 طويل مضطربون نفسياً 
 42 47 89 97 12.73 71.43 150 قصير مضطربون نفسياً 

 37 42 82 89 10.72 62.95 150 أسويا  طويل
 29 34 72 79 10.45 54.65 150 أسويا  قصير

 
المضطربين نفسيًا و األسويا   من عينتي لكل   ،العياديالفصام درجات القطع الخام لممقياس  :56رقم جدول ال

 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير

المتوسط  حجم العينة نوع المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة القطع 
 العميا

درجة القطع 
 الدنيا

 22.24 67.08 11.21 44.66 150 طويل مضطربون نفسياً 
 18.9 59.06 10.04 38.98 150 قصير مضطربون نفسياً 

 17.34 47.22 7.47 32.28 150 أسويا  طويل
 12.11 40.55 7.11 26.33 150 أسويا  قصير
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 المضطربين نفسياً و األسويا   من عينتي لكل   ،العيادي الفصاملمقياس تائية درجات القطع ال : 57رقم جدول ال
 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير

المتوسط  حجم العينة نوع المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة القطع الدنيا درجة القطع العميا

 أنثى ذكر أنثى ذكر

 49 53 93 96 11.95 72.42 150 طويلن نفسيًا مضطربو
 46 49 85 88 9.60 67.43 150 قصيرن نفسيًا مضطربو

 45 48 73 77 6.94 60.32 150 طويل أسويا 
 40 43 66 70 6.59 54.63 150 أسويا  قصير

 
المضطربين نفسيًا و األسويا   عينتي ، لكل  منالعياديالهوس لمقياس درجات القطع الخام  :58 رقم جدولال

 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير

المتوسط  حجم العينة نوع المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

درجة القطع 
 العميا

درجة القطع 
 الدنيا

 18.2 42.12 5.98 30.16 150 طويلن نفسيًا مضطربو

 13.84 31.16 4.33 22.50 150 قصيرن نفسيًا مضطربو

 13.13 32.41 4.82 22.77 150 أسويا  طويل
 10.63 25.55 3.73 18.09 150 أسويا  قصير

خ

المضطربين نفسيًا و األسويا   عينتي ، لكل  منالعياديالهوس مقياس لدرجات القطع التائية  :59رقم جدول ال
 لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير

المتوسط  حجم العينة نوع المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة القطع الدنيا درجة القطع العميا

 أنثى ذكر أنثى ذكر

 46 48 101 97 13.15 73.65 150 طويلن نفسيًا مضطربو
 35 38 76 75 9.63 57.01 150 قصيرن نفسيًا مضطربو

 35 38 78 77 10.92 57.29 150 أسويا  طويل
 28 31 62 63 8.42 46.86 150 أسويا  قصير

خ
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هبييي ط قييييم درجيييات القطيييع فيييي اتبتبيييارات القصييييري بمجمم يييا عييين السيييابقة: يتبيييين مييين الجيييدا ل    
حييظ أيضييًا فييي معظييم اوحيييان أن المييدى بييين درجييات القطييع مثيمت ييا فييي اتبتبييارات الط يميية،  نم

 ،  بالتيالي يمكينمين نظييرا فيي اتبتبيارات القصييري العميا  الدنيا في اتبتبيارات الط يمية كيان أ سيع
تكيي ن أكثيير دقيية ميين حيييث قييدرت ا عميي   القيي ل بييأن درجييات القطييع فييي اتبتبييارات الط يميية يمكيين أن

  .مت ا في اتبتبارات القصيريمثيإعطا  مؤشرات إكمينيكية من 
مثيمت يا    الط يميةالمقياييس قطيع بيين درجيات  لمعرفة فيما إذا كانت هذا الفر ن دالية إحصيائيًا    

، لممقارنيييية بييييين ( سييييتي دنت(t، قامييييت الباحثيييية باسييييتبدام اتبتبييييار اتحصييييائي القصيييييريلممقيييياييس 
 لجد ل اآلتي يبين نتائ  هذا اتبتبار: ا مت سطات درجات القطع لمبتبارات الط يمة  القصيري،

 المقاييس لكل  من لعينتي األسويا  والمضطربين نفسيًا، فروقات بين متوسطات درجات القطعال :60 رقمجدول ال
 القصيرةو الطويمة 

االنحراف  المتوسط المقياسنوع  المقياس
 المعياري

الخطأ 
مستوى  * tقيمة  المعياري

 القرار الداللة

 االكتئاب
 5.56 11.12 29.79 الطويل لمقياسا

 غير دال 0.65 0.47
 4.69 9.38 26.32 القصير المقياس

 البارانويا
 5.64 11.29 21.20 الطويل المقياس

 غير دال 0.72 0.37
 5.44 10.88 18.25 القصير المقياس

 الفصام
 11.56 23.12 38.47 الطويل المقياس

 غير دال 0.72 0.36
 10.68 21.37 32.65 صيرالق المقياس

الهوس 
 الخفيف

 6.62 13.24 26.46 الطويل المقياس
 غير دال 0.48 0.75

 4.83 9.67 20.29 القصير المقياس

 (1عدد درجات الحرية ه  ) *
من هب ط قييم درجيات القطيع فيي اتبتبيارات القصييري عين   عم  الرغم أن   السابنمن الجد ل  بينيت

 صل إل  مست ى الدتلة اإلحصائية.الفر ن لم تقيمة هذا ، إت أن تبارات الط يمةمثيمت ا في اتب
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 ،كل من عينتي اوس يا   المضطربين نفسياً  الجد ل اآلتي يبين اإلحصا ات ال صفية لدرجات 
 عي بن د اتبتبار الط يل  القصير:لن   ،عم  المقاييس العيادية اوربعة

وصفية لدرجات كل من عينتي األسويا  والمضطربين نفسيًا، عمى المقاييس اإلحصا ات ال :61رقم جدول ال
 العيادية األربعة، لنوعي بنود االختبار الطويل والقصير

 المنوال الوسيط المتوسط العينة نوع المقياس
 االنحراف
 التفرطح االلتوا  المعياري

 األسويا  االكتئاب الطويل
 

31.72 32.00 32.00 4.65 -0.364 0.895 

 1.213 0.378- 4.108 27.00 28.00 28.20 االكتئاب القصير

 المرضى االكتئاب الطويل
 

27.86 29.00 29.00 4.78 -0.103 -0.574 

 0.318- 0.084 3.81 25.00 25.00 24.44 االكتئاب القصير

 األسويا  البارانويا الطويل
 

18.52 18.50 17.00 4.41 0.148 -0.564 

 0.491- 0.217 4.161 14.00 15.00 15.22 يرالبارانويا القص

 المرضى البارانويا الطويل
 

23.89 24.00 25.00 4.978 -0.604 0.562 

 0.959 0.870- 4.76 22.00 22.00 21.25 البارانويا القصير

 األسويا  الفصام الطويل
 

32.28 31.00 29.00 7.45 0.426 0.405 

 0.215 0.514 7.12 24.00 25.00 26.29 الفصام القصير

 المرضى الفصام الطويل
 

44.66 42.00 42.00 11.21 0.226 -1.035 

 1.020- 0.124 10.04 36.00 37.00 38.98 الفصام القصير

 األسويا  الهوس الطويل
 

22.76 23.00 22.00 4.81 -0.143 0.346 

 0.965 0.179- 3.73 17.00 18.00 18.08 الهوس القصير

 مرضىال الهوس الطويل
 

30.166 31.00 32.00 5.982 -0.132 -0.656 

 0.570- 0.135- 4.33 24.00 23.00 22.50 الهوس القصير
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اوشكال البيانية اآلتية المدرجات  المنحنيات التكرارية لدرجات كل من عينتي اوس يا  كما تمثل 
 تبار الط يل  القصير:عي بن د اتبلن   ،عم  المقاييس العيادية اوربعة ، المضطربين نفسياً 

 

 
 مقياس االكتئاب الطويل لعينة األسويا : المدرج التكراري لدرجات 3رقم شكل ال             

 

 
 لعينة األسويا  االكتئاب القصيرمقياس : المدرج التكراري لدرجات 4رقم الشكل            
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 لعينة المضطربين نفسياً  الطويلياس االكتئاب مق: المدرج التكراري لدرجات 5رقم الشكل 

 

                                 
 لعينة المضطربين نفسياً  مقياس االكتئاب القصير: المدرج التكراري لدرجات 6رقم الشكل 
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 لعينة األسويا  البارانويا الطويلمقياس : المدرج التكراري لدرجات 7رقم الشكل 

 
 

 
 لعينة األسويا  القصيرمقياس البارانويا : المدرج التكراري لدرجات 8رقم الشكل 
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 لعينة المضطربين نفسياً  مقياس البارانويا الطويل: المدرج التكراري لدرجات 9رقم شكل ال

 

 
 القصير لعينة المضطربين نفسياً  مقياس البارانوياالمدرج التكراري لدرجات  :10رقم الشكل   
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 مقياس الفصام الطويل لعينة األسويا المدرج التكراري لدرجات  :11رقم الشكل                

 

 مقياس الفصام القصير لعينة األسويا المدرج التكراري لدرجات  :12رقم الشكل                 
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 لعينة المضطربين نفسياً  الطويلمقياس الفصام المدرج التكراري لدرجات  :13رقم الشكل 

 

 
 مقياس الفصام القصير لعينة المضطربين نفسياً المدرج التكراري لدرجات  :14 رقم الشكل
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 يا مقياس الهوس الطويل لعينة األسو المدرج التكراري لدرجات  :15رقم الشكل          

                           

 
 مقياس الهوس القصير لعينة األسويا المدرج التكراري لدرجات   16:رقمالشكل 
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 لعينة المضطربين نفسياً  الطويلمقياس الهوس : المدرج التكراري لدرجات 17 رقم الشكل

 

 
 عينة المضطربين نفسياً ل القصيرمقياس الهوس المدرج التكراري لدرجات  :18 رقم الشكل          

هب ط قيم مقاييس النزعة المركزية في المقاييس  :ُيمحظ من الجد ل  المدرجات التكرارية السابقة
  ، اقتراا قيم مقاييس النزعة المركزية القصيري عن مثيمت ا في المقاييس الط يمة، كما ُيمحظ
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س من المقاييس العيادية الط يمة بالنسبة لكل عينة عند كل مقيا (المت سط  ال سيط  المن ال)
 القصيري، مما يدل عم  أن ت زع درجات المقاييس العيادية تقترا من الت زيع الطبيعي إل  حٍد 

محظ أن جميع اتلت ا ات كانت قريبة من الصفر، حيث  قعت هذا اتلت ا ات ضمن ، كما يُ كبير
(، مما 3-، 3رطح دابل المجال من )+(،  معامل التف1-، 1الحد د الطبيعية التي تترا ح بين )+

 طبيعيًا اعتداليًا. سبن يمكن الق ل أن درجات المقاييس تت زع بين أفراد العينة ت زعاً 
 فاايمااا أثاار التفاعاال بااين طااول االختبااار وخصااائص العينااة  :العاشاار السااؤال عاان: اإلجابااة سااابعاً 

 ؟الخصائص السيكومترية لالختبار
ا هيذا السيؤال مين بيمل اإلجابية عين اوسيئمة السيابقة،  فيميا يميي ت اإلجابة عن معظم ج انيتمّ    

 : لنتائ  المتعمقة ب عرض أهم ا
 :ما يميثبات اإلعادي دتلة الفر ن بين معاممت لدراسة  (V)حصائي أظ رت نتائ  اتبتبار اإل

ا القصييير الط ييل مييع نظيير  الباران يييا مقيياساإلعيادي ل جي د فير ن داليية إحصيائيًا بييين معياممي ثبييات 
 ةن داليييي  فيييير  عييييدم  جيييي د (. 567(  )425لصييييالح معامييييل الثبييييات الط يييييل عنييييد حجمييييي العينيييية )

، كما أظ رت نتائ  هيذا اتبتبيار (284عند حجم العينة )إحصائيًا بين معاممي ثبات هذا المقياس 
 عند القصير نظيرا مع الط يل ال  س لمقياس اإلعادي ثبات معاممي بين إحصائياً  دالة فر ن  ج د
أمييا بالنسييبة  الط يييل، المقييياس ثبييات معامييل لصييالح بمجمم ييا الفيير ن  هييذا الييثمث، العينييات أحجييام

عيييدم  جييي د فييير ن دالييية إحصيييائيًا بيييين نتيييائ  هيييذا اتبتبيييار لمقياسيييي اتكتئييياا  الفصيييام فقيييد بينيييت 
 معاممت ثبات هذا المقاييس الط يمة  القصيري عند أحجام العينات المبتمفة.

حيث أن ن عدد البن د  حجم العينة يؤثران معًا في ارتفاع معامل الثبات  انبفاض ، ُيمحظ أ
 .اتبتبار الط يل مع حجم العينة اوكبر أعط  دتلة إحصائية هامة لمفر ن بين معاممت الثبات

 لصييدن المحكيييادتليية الفيير ن بييين معيياممت لدراسيية  (V)حصييائيأظ ييرت نتييائ  اتبتبييار اإلكمييا 
 :يميما
لح القصيير لصيا  مقياس الباران يا الط ييل ل الصدن المحكي يإحصائيًا بين معامم ةن دال  ج د فر    

داليية إحصييائيًا بييين معيياممي  فيير ن  عييدم  جيي د، (567معامييل المقييياس الط يييل عنييد حجييم العينيية )
 كيييذلك بينيييت نتيييائ  هيييذا  (.284(   )425عنيييد حجميييي العينييية )المقيييياس  يييذا ل الصيييدن المحكيييي

مقييياس الفصييام الط يييل مييع ل الصييدن المحكييي جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا بييين معيياممت اتبتبييار 
 هييذا الفيير ن داليية لصييالح معيياممت المقييياس  ،(425)  (567)نظيييرا القصييير عنييد حجمييي العينيية 

إحصييائيًا بييين معيياممي ارتبيياط هييذا المقييياس الط يييل  ةن داليي  فيير فييي حييين لييم تكيين هنالييك الط يييل، 
فقد بينت النتائ  عدم  جي د فير ن  لمقياس اتكتئااأما بالنسبة ، )284)لعينة  القصير عند حجم ا

أحجييام العينييات داليية إحصييائيًا بييين معيياممت الصييدن المحكييي ل ييذا المقييياس الط يييل  القصييير عنييد 
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اترتبياط التييي تمثييل  تقيل قيييم الفييرن بيين معيياممتمحييظ أني  مييع انبفيياض حجيم العينيية  يُ  .المبتمفية
ممييا يعنييي أن حجييم العينيية حصييائيًا؛ غييير داليية إ  يياتأييد  الفيير ن بين   صييدن المحكييي ،معيياممت ال

  عدد البن د يؤثران معًا في ارتفاع معامل الصدن  انبفاض .
عرفيية دتليية الفيير ن بييين عييدي معيياممت ألفييا م( البيياص ب M) أظ ييرت نتييائ  اتبتبييار اإلحصييائي   

 :ما يميكر نباخ 
أحجييام عنييد القصييير لط يييل   اال يي س لمقييياس بييين معيياممت ثبييات ألفييا إحصييائيًا  جيي د فيير ن داليية خ

جمم يييا كانيييت هيييذا الفييير ن بم% مييين عيييدد بنييي د الرائيييز، 200%  150%  100 % 50العينيييات 
فيير ن داليية إحصييائيًا بييين معيياممت ثبييات لصييالح معامييل الثبييات الط يييل، فييي حييين لييم تكيين هنالييك 

أحجيييام عنيييد  اتكتئييياا  الباران ييييا  الفصيييامييس العياديييية: بالنسيييبة لممقييياالقصييييري   لمقييياييس الط يمييية ا
النسييبة لمقييياس أ ضييحت نتييائ  هييذا اتبتبييار  جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا بكمييا العينييات المبتمفيية، 

المبتمفيييييية،  هييييييذا الفيييييير ن لصييييييالح معامييييييل ثبييييييات العينيييييية العينييييييات حجييييييام ال يييييي س الط يييييييل بييييييين أ
كما ُيمحظ ارتفاع قيمة معاميل دد بن د اتبتبار، %( من ع50بت ا )(  التي تبمغ نس284اوصأر)

  ثبات ألفا مع انبفاض حجم العينة.
ُيمحظ هنا  بالنسبة لمعامل ثبات ألفا بأن اتبتبار الط يل مع حجم العينة اوصأر أعط  العمقة 

 التي ( 2008تتفن هذا النتيجة مع النتائ  التي ت صمت ل ا دراسة ل زان  )ذات الدتلة اإلحصائية 
أ ضحت أن أفضل نتائ  ثبات لمقاييس التصني  الُمعتمدي من قبل الباحث كانت عند حجم العينة 

(.  قيييد تيييّم اإلشييياري فيييي 500(،  )300(،  )200(،  بيييدأت بالتنييياقص عنيييد أحجيييام العينيييات )50)
إليي  أن اسيتبدام عينييات ذات حجيي م صيأيري فييي بعييض البحيي ث العدييد ميين أدبيييات القيياس  التقيي يم 

بمييا كييان أفضييل ميين اسييتبدام عينييات ذات أحجييام كبيييري مثييل الدراسييات التييي تعتمييد عميي  التحميييل ر 
النفسييي  أد ات القييياس اإلسييقاطي،  أن العينييات كبيييري الحجييم فييي الدراسييات التجريبييية ُتعييد ضييعيفة 

 (.55، ص2011ون  سيك ن هناك عدد من المتأيرات غير المضب طة )در يش  رحمة، 
 ،اتبتبار الط يل  القصيربن د تبار تحميل التباين  حساا حجم اوثر بين ن عي أظ رت نتائ  اب

 ما يمي: المضطربين نفسيًا  س يا لعينتي اوبالنسبة 
درجييات عينيية المضييطربين نفسيييًا عميي  اتبتبييارين الط يييل    جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا بييين مت سييط

اتبتبيار الط ييل،  كيذلك  جي د فير ن دالية  القصير، لصالح مت سط عينة المضطربين نفسيًا عم  
إحصييائيًا بييين مت سييط درجييات عينيية اوسيي يا  عميي  اتبتبييارين الط يييل  القصييير، لصييالح مت سييط 

مت سيييط  فييييعينييية اوسييي يا  عمييي  اتبتبيييار الط ييييل، ميييا يعنيييي أن هنييياك أثيييرًا داًت لطييي ل اتبتبيييار 
 درجات العينتين،  بالتالي عم  معاممت صدن اتبتبار.
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اتبتبيار الط ييل  القصيير بني د أظ رت نتائ  ابتبار تحميل التباين  حساا حجم اوثر بيين ني عي 
 :ما يمي / طمبة التعميم الجامعي،  طمبة الماجستير/ بالنسبة لمتأير المرحمة الدراسية

 جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا بييين مت سييط درجييات عينيية طمبيية الماجسييتير عميي  اتبتبييارين الط يييل  
صييير، لصييالح مت سييط عينيية طمبيية الماجسييتير عميي  اتبتبييار الط يييل،  كييذلك  جيي د فيير ن داليية  الق

إحصييائيًا بييين مت سييط درجييات عينيية الطمبيية الجييامعيين عميي  اتبتبييارين الط يييل  القصييير، لصييالح 
ميا يعنيي أن هنياك أثيرًا داًت لطي ل اتبتبيار مت سط عينة الطمبة الجامعيين عمي  اتبتبيار الط ييل، 

  مت سطات درجات العينتين. في
 *ما أثر التفاعل باين طاول االختباار وخصاائص العيناة :الحادي عشرالسؤال  عن: اإلجابة ثامناً 

 ؟درجات القطع في
لعينتي اوس يا  القصيري    تبتبارات الط يمةاالفر ن بين درجات قطع أن أظ رت النتائ     

يادي ط ل صائية، أي أن  لم يترتا عم  ز لم تصل لمست ى الدتلة اإلح المضطربين نفسيًا 
 دال إحصائيًا في درجات القطع. اتبتبار ارتفاع أ  تدنّ 

 مناقشة نتائج البحث:: تاسعاً 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت ثبات : األولمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 

 درجات االختبار باإلعادة باختالف طول االختبار؟
 ج د فر ن دالة إحصائيًا بين معاممي ثبات اإلعادي ( V)اإلحصائي  اتبتبارنتائ   أظ رت

لمقياس الباران يا الط يل مع نظيرا القصير لصالح معامل الثبات الط يل عند حجمي العينة 
(، كما أظ رت نتائ  هذا 284فر ن دالة عند حجم العينة )  عدم  ج د(. 567(  )425)

 نظيرا مع الط يل ال  س لمقياس اإلعادي ثبات معاممي بين إحصائياً  الةد فر ن اتبتبار  ج د
الط يل،  المقياس ثبات معامل لصالح بمجمم ا الفر ن  هذا الثمث، العينات أحجام عند القصير
عدم  ج د فر ن دالة إحصائيًا بين  بالنسبة لمقياسي اتكتئاا  الفصام بينت النتائ  في حين

ذلك إل    قد ُيعزىخمقاييس الط يمة  القصيري عند أحجام العينات المبتمفة.معاممت ثبات هذا ال
نظيرا الط يل    الباران يا  ال  س البفي  يمقياسكلٍ  من بين زيادي نسبة الفرن في عدد البن د 

%(،  في مقياس ال  س البفي  (15نسبة في مقياس الباران يا إل  ال هذا ، حيث تصلالقصير
لتالي أدى ذلك إل  زيادي نسبة الفرن في معاممت اترتباط بين اتبتبارات ،  با((26.08%إل 

 . ذين المقياسينل الط يمة  القصيري
التفاعل بين الباحثة درست أثر أن أي  ؛مترير الحالة الصحية العينة المدروسة في هذا السؤال هي اصيةخ *

 .درجات القطع فيطول االختبار والحالة الصحية 
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حيث ا سبن أن حجم العينة  عدد البن د يؤثران معًا في ارتفاع معامل الثبات  انبفاض ، ُيمحظ مم
أن اتبتبار الط يل مع حجم العينة اوكبر أعط  دتلة إحصائية هامة لمفر ن بين معاممت 

 حجم الون زيادي  ،أن زيادي حجم العينة أعط  دتلة إحصائيةبالثبات،  يمكن تفسير هذا النتيجة 
 ممايق د إل  دقة أكبر في تمك المعم مات   بالتاليالحص ل عم  معم مات أكثر،  دي إل  يؤ 
 .(155، ص2001)ممحم،  لمقياس قمص مقدار البطأ المعيارييُ 

كمميا كانيت بالتيالي عينية أكبير مين السيم ك،    كما أن زيادي عدد البن د يؤدي إل  الحصي ل عمي    
ل في ا بشكل مستقر العدد اوكبر من مك نات السم ك أ  القيدري مثالعينة أكبر كان من المت قع أن يُ 

  فقيييًا لمعادلييية سيييبيرمان  .(347، ص2007 )فيييرج، التطبيييينالمقيسييية،  القابيييل لمظ ييي ر فيييي مرتيييي 
فإن ثبات درجات اتبتبار يزداد بازدياد ط ل اتبتبار بشرط أن تقيس أسئمت   مفرداتي  التيي برا ن 

خ.(97، ص2006ة نفس ا التي تقيس ا بقية مفردات اتبتبار )عمم، أّدت إل  زيادي الط ل السم
هنا نجد العمقة اترتباطية بين عدد البن د الكبير  حجم العينة الكافي من حيث عمقت ما برفع   

ذات  ارتباطيةحيث أن عدد البن د اوكبر مع حجم العينة اوكبر أنت  عمقة  عامل الثبات،قيمة م
 ائية. أهمية  دتلة إحص

( ذات Rالص ري الط يمة )أن  التي بينت( 2013تتفن هذا النتيجة مع دراسة كٍل من السكت )   
 ، كما تتفن مع نتيجةثباتال( أعم  قيم لمعاممت 200)  (100بندًا  حجم العينة ) 100ال 

قن ذ  البعد ال احد يحاوط ل ( اوصمي Sposأما مقياس ) التي بينت أن (2006هيممان )دراسة 
أن عدد البن د عندما إل   نتائ  هاتين الدراستينبمصت ، كما  أعم  من النسبة المبتصري ثباتاً 

مع أيضًا تتفن   أدبل مع حجم العينة إل  اود ات أنتجت عمقة ارتباطية ذات أهمية إحصائية، 
جم لط ل اتبتبار  ح دال  ج د حجم تأثير التي أ ضحت( 2008اوحمدي )دراسة كل من نتائ  
 ج د فر ن ذات دتلة ( التي بينت 2004 دراسة ع ض )، النتائ  اتسان دقة  فيالعينة 

( في قيمة معامل الثبات المحس بة لكل من ص رتي اتبتبار 0،05إحصائية عند مست ى الدتلة )
 التحصيمي الُمعد ل ذا الدراسة لصالح الص ري اوط ل.

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت ثبات  :الثانيمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 
 ؟اإلعادة لدرجات االختبار باختالف حجم العينة

كيل عينتيين مين عينيات بين ثبات الأظ رت النتائ  عدم  ج د فر ن دالة إحصائيًا في معاممت    
الجد ل رقم  ذلك  بالرج ع إل  يع ديمكن أن حيث الط يمة  القصيري،  المقاييس العيادية فيالبحث 

( إليي  اقتييراا قيييم اإلحصييا ات ال صييفية ل ييذا العينييات  التييي تتضييمن قيييم المت سييط  اتنحييرا  14)
المعياري  التباين  البطأ المعياري  أيضًا قيم اتلت ا   التفرطح، كما يمكن أن يع د ذلك لعدم  ج د 

 .فر قات في التجانس بين هذا العينات ذات اوحجام المبتمفة
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ت الباحثيية بحسيياا التجييانس بييين هييذا العينييات عنييد كييل مقييياس ميين المقيياييس العيادييية، حيييث قاميي 
ل ييييذا اتبتبييييار بمأييييت  Sigلمتجييييانس،  قييييد بينييييت النتييييائ  أن قيميييية ال  Levenباسييييتبدام ابتبييييار 

( بالنسييبة 0.400( بالنسييبة لمقييياس الباران يييا،  )0.787( بالنسييبة لمقييياس اتكتئيياا،   )0.736)
( بالنسييبة لمقييياس ال يي س البفييي ،  هييذا القيييم أكبيير ميين 0.420م، فييي حييين بمأييت)لمقييياس الفصييا

(  بالتالي تت جد فر ن دالة إحصائيًا لمتجانس بيين هيذا العينيات بالنسيبة لممقياييس العياديية 0.05)
اوحميييدي  ميييع نتيييائ  دراسيييةهيييذا النتيجييية تتعيييارض ، مميييا ييييدل عمييي  تجيييانس هيييذا العينييياتاوربعييية، 

كميا تتعيارض النتيائ ،  اتسيان ة تأثير دال لحجيم العينية عمي  دقي ج د حجم أظ رت ( التي 2008)
( التي بينت أن حجم العينة الكبيير يزييد مين الثبيات كميا أ ضيحت 2013دراسة السكيت )مع نتيجة 

   24( عنييد المقارنيية بييين حجمييي العينيية )N جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا فييي معامييل الثبييات لمبعييد )
 نة اوكبر.لصالح العي (48

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت ثبات  :الثالثمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 
 ؟االتساق الداخمي لدرجات االختبار باختالف طول االختبار

عدم  ج د فر ن دالة إحصائيًا بين معاممت ثبات  (M)اإلحصائي  اتبتبارأظ رت نتائ     
(، بالنسبة لممقاييس العيادية: اتكتئاا 0.05صيري عند مست ى الدتلة )المقاييس الط يمة  الق

 عند أحجام العينات المبتمفة.  الباران يا  الفصام
 ج د فرن دال إحصائيًا بين معاممي ثبات ألفا  ((Mبينما أظ رت نتائ  اتبتبار اتحصائي    

ة لمقياس ال  س البفي  عند أحجام بالنسب (،0.05عند مست ى الدتلة ) لممقياس الط يل  القصير
ذلك إل  زيادي الفرن في  ت المقياس الط يل.  يمكن أن ُيعزىالعينات المبتمفة لصالح معامل ثبا

/ 13الرقم / ذا المقياس  الم ضح في الجد ل ذيعدد البن د بين اتبتبارين الط يل  القصير في ه
 ما يقارا ربع بن د المقياس. %( أي26.08حيث تصل نسبة الفرن في عدد البن د إل  )

 يمكن تفسير هذا النتيجة بأن زيادي عدد البن د يؤدي إل  رفع قيمة معامل الثبات، ون  كمما زاد 
اتبتبارات  أن حيثعدد البن د أصبح المقياس أقدر عم  كش  الفر ن الحقيقية بين اوفراد، 

ام المفح ص لتحديد ما يشعر ب   ما الط يمة ذات العدد اوكبر من البن د تتيح فرصة كافية أم
يعبر عن شبصيت  بدقة،  هذا بد را يزيد من كمية التباين الحقيقي عم  حساا تباين البطأ، مما 
يؤدي إل  ارتفاع قيمة معامل اتتسان الدابمي  هذا بد را يزيد من الثبات، عم  عكس اتبتبارات 

عدد محد د من  عنمفح ص في ا لإلجابة يضطر ال  التياوقصر ذات العدد اوقل من البن د، 
العدد المحد د من البن د غير البن د، ربما ت يمبي احتياجات   ت ينسجم مع رأي ،  ربما يك ن هذا 

لمتعبير عن شبصيت  بدقة، مما يؤدي إل   ق ع  باوبطا  المقص دي  غير المقص دي  كا 
قيقي،  هذا يؤدي إل  بفض قيمة معامل لمقياس،  بالتالي يزيد تباين البطأ عم  التباين الح
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 بعض ا يمأيألبطا  العش ائية الم جبة  السالبة أن زيادي عدد البن د يسمح لون  ذلكالثبات. 
 بنفس الطريقة تعطي اتبتبارات  ،الحقيقية ت درجالممحظة من الفرد درجة تقترا بذلك    ،اآلبر

 .(181، ص 2000)عمم،  القصيري أ  الفرعية درجات أقل ثباتاً 
التي أظ رت  ج د حجم تأثير دال لط ل ( 2008نتائ  دراسة اوحمدي )مع هذا النتيجة تتفن    

 ج د فر ن التي بينت ( 2004ع ض )دراسة   اتبتبار  حجم العينة عم  دقة  اتسان النتائ ، 
من  في قيمة معامل الثبات المحس بة  لكل (0،05حصائية عند مست ى الدتلة )ذات دتلة إ

( 2006) هيمماندراسة    ،ص رتي اتبتبار التحصيمي الُمعد ل ذا الدراسة لصالح الص ري اوط ل
ذ  البعد ال احد فيتميز باتسان دابمي  اوط ل( اوصمي Sposأما مقياس  ) أنأظ رت  التي

دراسة ،  كذلك تتفن مع نتائ   ل ذا المقياس عالٍ  أكثر،  يحقن ثباتًا أعم  من النسبة المبتصري
لمقياس أيزنك لمشبصية أعطت ( Aالص ري المبتصري )التي أظ رت أن ( 2013السكيت )

البصائص كما أظ رت أن (، S(  القصيري )Rمن الص رتين الط يمة )أدن  معاممت ثبات 
ذا ازداد  السيك مترية ود ات القياس تتأثر بعدد البن د  حجم العينة  هي ليست مستقمة عن ا،  ا 

 حجم العينة تزداد قيم معاممت الصدن  الثبات  بفر ن دالة إحصائيًا عند مست ى  عدد البن د
 (.0,05الدتلة )

: هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين معااامالت                                              الرابااعمناقشااة النتااائج المتعمقااة بالسااؤال 
باااختالف حجاام العينااة فااي كاال  ماان المقاااييس القصاايرة  ثبااات االتساااق الااداخمي لاادرجات االختبااار

 والطويمة؟ 
عدم  ج د فر ن دالة إحصائيًا عند مست ى الدتلة  (M)أظ رت نتائ  اتبتبار اتحصائي    
 أحجام العينات اوربع المدر سة، بين  القصيري معاممت ثبات المقاييس الط يمة في(، 0.05)

 ج د  فيما عدا، %( من عدد البن د الكمي لمبتبار200%(  )150%(، )100%(، )50) هي 
بالنسبة لمقياس ال  س معاممت ثبات ألفا  في( 0.05فر ن دالة إحصائيًا عند مست ى الدتلة )

( 284أحجام العينات اوربع،  هذا الفر ن لصالح معامل ارتباط العينة اوصأر )الط يل بين 
 رائز الكمي. ( من عدد بن د ال%50 التي تبمغ نسبت ا )

 جي د التيتخ ينيتخ(خ2013دحاسيةخالسكي تخ خإليهيامعخالنتائجخالتتختوصلتخهذهخالنتيجةختتعاحضخخخخ
خ(48   24( عنييد المقارنيية بييين حجمييي العينيية )Nفيير ن داليية إحصييائيًا فييي معامييل الثبييات لمبعييد )

(  التيي 2008) يا دراسية ل زاني  يلإفيي حيين تتفين ميع النتيائ  التيي ت صيمت لصالحخالعينيةخاكك يح،خ
حجم العينة  عند من قبل الباحث كانت لمقاييس التصني  الُمعتمدي ثباتأن أفضل نتائ   أ ضحت

  (.500)(،  300(،  )200) اتالعين أحجام بالتناقص عند  بدأت(، 50)
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استبدام عينات ذات حج م صيأيري إل  أن   التق يمأدبيات القياس  من العديدتّم اإلشاري في   قد   
عييض البحيي ث ربمييا كييان أفضييل ميين اسييتبدام عينييات ذات أحجييام كبيييري مثييل الدراسييات التييي فييي ب

تعتميييد عمييي  التحمييييل النفسيييي  أد ات القيييياس اإلسيييقاطي،  أن العينيييات كبييييري الحجيييم فيييي الدراسيييات 
                ك عييييييييييدد ميييييييييين المتأيييييييييييرات غييييييييييير المضييييييييييب طةهنييييييييييا   سيييييييييييك نالتجريبييييييييييية ُتعييييييييييد ضييييييييييعيفة ونيييييييييي

 . (55، ص3122)در يش  رحمة، 
هل توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين معاامالت  :الخامسمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 

 الصدق المحكي باختالف طول االختبار بداللة محك قائمة األعراض؟
عدم  ج د فر ن دالة إحصائيًا بين معاممي الصدن ( V)اإلحصائي  اتبتبارأظ رت نتائ     

 ج د فر ن  بينتتئاا الط يل  القصير عند أحجام العينات الثمث. في حين المحكي لمقياس اتك
دالة إحصائيًا بين معاممي الصدن المحكي لمقياس الباران يا الط يل  القصير عند حجم العينة 

( لصالح معامل ارتباط المقياس الط يل. بينما لم تصل هذا الفر ن لمست ى الدتلة عند 567)
بالنسبة لمقياس الفصام  ج د فر ن دالة  بينت النتائ (، كما 284 )( 425حجمي العينة )

( 425إحصائيًا بين معاممي الصدن المحكي ل ذا المقياس الط يل  القصير عند حجمي العينة )
(،  هذا الفر ن لصالح معامل ارتباط المقياس الط يل، بينما لم تصل هذا الفر ن لمست ى 567 )

 (.284الدتلة عند حجم العينة )
تأد  غير ،   الصدن المحكي اممتن بين مع   ُيمحظ أن  مع انبفاض حجم العينة تقل الفر    

حصائيًا؛ مما يعني أن حجم العينة  عدد البن د يؤثران معًا في ارتفاع معامل الصدن إدالة 
   انبفاض ،

افي مييين حييييث نجيييد العمقييية اترتباطيييية بيييين عيييدد البنييي د الكبيييير  حجيييم العينييية الكيييأيضيييًا هنيييا    
حيييث أن عييدد البنيي د اوكبيير مييع حجييم العينيية اوكبيير أنييت   الصييدن،عمقت مييا برفييع قيميية معامييل 

 .ة  دتلة إحصائيةذات أهمي ارتباطيةعمقة 
مسييمة المقيسيية،  بالتييالي ل  يمكيين تفسييير هييذا النتيجيية أنيي  كممييا زاد عييدد بنيي د اتبتبييار زاد تمثيميي   

لمعم ميات دقيقية عين   صمحيت  لمستبدام من حيث تقديمي  ت ، مما يرجح ق   صدقمعامل  ارتفع
 ،المفح صيييين، أميييا إذا كييييان اتبتبيييار قصييييرًا  تضييييمن عيييددًا ضيييئيًم ميييين البنييي د يضيييع  تمثيميييي 

 (.178 -175، ص ص 2008 بالتالي يضع  صدق . )ميبائيل، 
( ذات Rط يميية )الصيي ري الالتييي بينييت أن  (2013دراسيية السييكت )تتفيين هييذا النتيجيية مييع نتيجيية    
أعميييي  قيييييم لمعيييياممت الصييييدن بطريقيييية أعطييييت  ،(200 ) (100 حجييييم العينيييية ) ،بنييييداً  100ال 

 .البينية اترتباطات
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هال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين معاامالت  :الساادسمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 
 ؟ة األعراضالصدق المحكي لدرجات االختبار باختالف حجم العينة بداللة محك قائم

عييدم  جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا فييي معيياممت الصييدن (V)اإلحصييائي  اتبتبييارأظ ييرت نتييائ     
،  القصييري البحيث، لكيل مقيياس مين المقياييس العياديية الط يميةالمحكي بين كل عينتين مين عينيات 

ة ل ييذا ( إليي  اقتييراا قيييم اإلحصييا ات ال صييفي14ذلييك  بييالرج ع إليي  الجييد ل رقييم ) يعيي د يمكيين أن 
العينيييات  التيييي تتضيييمن قييييم المت سيييط  اتنحيييرا  المعيييياري  التبييياين  البطيييأ المعيييياري  أيضيييًا قييييم 
اتلت ا   التفرطح، كما يمكن أن يع د ذلك لعدم  جي د فر قيات فيي التجيانس بيين هيذا العينيات ذات 

 .اوحجام المبتمفة
قييياس ميين المقيياييس العيادييية، حيييث قامييت الباحثيية بحسيياا التجييانس بييين هييذا العينييات عنييد كييل م 

ل ييييذا اتبتبييييار بمأييييت  Sigلمتجييييانس،  قييييد بينييييت النتييييائ  أن قيميييية ال  Levenباسييييتبدام ابتبييييار 
( بالنسييبة 0.400( بالنسييبة لمقييياس الباران يييا،  )0.787( بالنسييبة لمقييياس اتكتئيياا،   )0.736)

ن داليية إحصيائيًا لمتجييانس بييين (  بالتيالي تت جييد فير  0.05لمقيياس الفصييام،  هيذا القيييم أكبير ميين )
 مما يدل عم  تجانس هذا العينات.هذا العينات بالنسبة لممقاييس العيادية اوربعة، 

 : والثامن السابع ينمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت صدق االختبار باستخدام السؤال السابع: 

 باختالف طول االختبار؟ مضطربين نفسيًا/ األسويا ، والبين عينتي/ تضادةالمطريقة المجموعات 
المقاييس  بين متوسطات الدرجات عمىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية السؤال الثامن: 

مرحمة التعميم الجامعي، ومرحمة التعميم ما بعد حمة الدراسية /استنادًا لمترير المر  العيادية
 باختالف طول االختبار؟ الماجستير/ –الجامعي 

  جي د فير ن دالية إحصيائيًا بيين مت سيطأوض تخنتائجخابت احخت ليلخالت اينخوالمقاحناتخال عديةخخخخ

درجيييييات عينييييية المضيييييطربين نفسييييييًا عمييييي  اتبتبيييييارين الط ييييييل   القصيييييير، لصيييييالح مت سيييييط عينييييية 
بييين مت سييط درجييات المضييطربين نفسيييًا عميي  اتبتبييار الط يييل،  كييذلك  جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا 

عينيية اوسيي يا  عميي  اتبتبييارين الط يييل  القصييير، لصييالح مت سييط عينيية اوسيي يا  عميي  اتبتبييار 
 فييييمت سيييط درجيييات العينتيييين،  بالتيييالي  فييييالط يييل، ميييا يعنيييي أن هنييياك أثيييرًا داًت لطييي ل اتبتبيييار 

 معاممت صدن اتبتبار.
 جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا بييين نيياتخال عديييةخكميياخأوضيي تخنتييائجخابت يياحخت ليييلخالت يياينخوالمقاحخخخ

مت سط درجات عينة طمبة الماجستير عم  اتبتبارين الط يل  القصير، لصالح مت سط عينة طمبة 
الماجسييتير عميي  اتبتبييار الط يييل،  كييذلك  جيي د فيير ن داليية إحصييائيًا بييين مت سييط درجييات عينيية 
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صيالح مت سيط عينية الطمبية الجيامعيين عمي  الطمبة الجيامعيين عمي  اتبتبيارين الط ييل  القصيير، ل
  ما يعني أن هناك أثرًا داًت لط ل اتبتبار عم  مت سطات درجات العينتين.اتبتبار الط يل، 

ميين المقيياييس  أن المقياييس الط يميية كانييت أقيدر عميي  إظ ييار الفير ن فييي الييدرجات بيين العينييات     
دد البنيي د يتيييح فرصيية كافييية أمييام المفحيي ص ، حيييث تعييز  الباحثيية ذلييك إليي  أن زيييادي عيي القصيييري

لتحديد ما يشعر ب   يبتار بالتالي ما يعبر عن شبصيت  بدقة أعمي ،  هيذا بيد را يزييد مين مسيت ى 
حيييث يكيي ن  ،التبيياين الحقيقييي بييين اوفييراد، عميي  عكييس المقيياييس القصيييري التييي ل ييا عييدد بنيي د أقييل

 بالتييالي يكيي ن لممقييياس  ،ت يمبييي احتياجاتيي   ربميياعييدد بنيي د أقييل  عيينبيية المفحيي ص مضييطرًا لإلجا
  أقل عم  إظ ار التباين في السمة م ضع القياس. قدري
( ذات ال Rالص ري الط يمة )بينت أن  التي( 2013السكت )النتيجة مع نتيجة دراسة تتفن هذا    

 .أعم  قيم لمعاممت الصدنأعطت ( 200 ) (100بندًا  حجم العينة ) 100
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات القطع  :التاسعئج المتعمقة بالسؤال مناقشة النتا

   الناتجة عن االختبار باختالف طول االختبار؟
أ ضييحت النتييائ  هبيي ط قيييم درجييات القطييع فييي اتبتبييارات القصيييري بمجمم ييا عيين مثيمت ييا فييي    

ات القطع العميا  الدنيا في اتبتبيارات اتبتبارات الط يمة،  في معظم اوحيان كان المدى بين درج
الط يميية أ سيييع مييين نظييييرا فيييي اتبتبيييارات القصييييري،  بالتيييالي يمكييين القييي ل بيييأن درجيييات القطيييع فيييي 
 اتبتبارات الط يمة  يمكن أن تك ن أكثر دقة من حيث قيدرت ا عمي  إعطيا  مؤشيرات إكمينيكيية مين

 .مثيمت ا في اتبتبارات القصيري
ذلك  كما تّم اإلشاري آنفًا إل  أن عدد البن د الكافي يتيح الفرصة أميام المفحي ص يمكن أن يع د    

لتحدييد مييا يعبير عيين شبصييت  بدقيية أعمي ، عميي  عكيس المقيياييس القصييري التييي ل يا عييدد بني د أقييل 
لتيالي يكي ن عدد بن د أقل  ربما ت يمبيي احتياجاتي ،  با عنحيث يك ن المفح ص مضطرًا لإلجابة 

 أقل عم  إعطا  مؤشرات إكمينيكية ح ل السمة م ضع القياس. اوقصر قدريلممقاييس 
( سييتي دنت أن يي  عميي  الييرغم ميين هبيي ط قيييم درجييات (tحصييائي بتبييار اإلكمييا أ ضييحت نتييائ  ات   

القطييع فييي اتبتبييارات القصيييري عيين مثيمت ييا فييي اتبتبييارات الط يميية، إت أن قيميية هييذا الفيير ن لييم 
( التييي 1999دراسيية التميمييي ) نتيجييةمييع هييذا النتيجيية تفيين تخ.ليية اإلحصييائيةصييل إليي  مسييت ى الدتت

بينييييت تسييييا ي أ  تقييييارا نسييييا درجييييات قطييييع اتبتبييييار الط يييييل  المت سييييط  القصييييير  فيييين الطييييرن 
المبتمفة لحساا درجات القطع باستثنا  طريقة المجم عات المتضادي، حييث تسيا ت نسيا درجيات 

القصير  فن طريقتي ندلسكاي  المجم عات المحكيية  بمأيت هيذا قطع اتبتبار الط يل  المت سط   
(، في حين تقاربت هذا النسا  لم تصل إل  مست ى الدتلة  فن طريقة أنج   مما 57.1النسبة )

أي ت يترتيا عمي  زييادي  ،تحدييد درجيات القطيع فييدل عم  عدم  ج د أثر لمتأير ط ل اتبتبار 
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( 2013دراسية ذييا )نتيجة تتفن مع  كذلكخ،القطع نسا درجاتعدد المفردات تدني أ  ارتفاع في 
 تيييييتسييييا ي نسييييا درجييييات قطييييع اتبتبييييار الط يييييل  المت سييييط  القصييييير  فيييين طريقالتييييي أظ ييييرت 

(، كميييا أظ يييرت أن اتبتبيييار الط ييييل 64.3 المجم عيييات المحكيييية  بمأيييت هيييذا النسيييبة ) نيدلسيييكاي
 هييييذا النسييييبة بمأييييت ، حيييييثات المتضييييادي فقييييًا لطريقيييية المجم عيييي حقيييين أعميييي  نسييييبة لدرجيييية القطييييع

(72.6.) 
خمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤالين العاشر والحادي عشر: 

الخصاااائص  فااايماااا أثااار التفاعااال باااين طاااول االختباااار وخصاااائص العيناااة  الساااؤال العاشااار:
 ؟السيكومترية لالختبار
  ؟مى درجات القطعما أثر التفاعل بين طول االختبار وخصائص العينة ع السؤال الحادي عشر:

 سئمة السابقة.اونتائ  اقشة نتائج ما من بمل مناقشة تّمت من
 مقترحات البحث:: عاشراً 

 اعتمادًا عم  نتائ  البحث ت صمت الباحثة إل  المقترحات اآلتية:
ن الباصة بمن   ما  را  العمل عم  إجرا  المزيد من اوبحاث  الدراسات التي تتنا ل الق اني -

  تتبع مراحل إجرائ . حصائيالتحميل اإل
جرا  بح ث  ،اث ما  را  التحميل اإلحصائيالع دي إل  البر ت ك تت المنش ري ح ل أبح -  ا 

  دراسات متعمقة ب ا بشكل أعمن.
القان ن اإلحصائي لمعامل ألفا  العمل عم  إجرا  المزيد من اوبحاث  الدراسات التي تتنا ل -

 كر نباخ،  الع امل المؤثري في .
را  دراسات  بح ث ح ل إمكانية إيجاد نماذج مبتصري من اتبتبارات  المقاييس الترب ية إج -

بشكل عام،  النفسية عم   ج  البص ص، بحيث تحافظ عم  البصائص السيك مترية 
 .تعتمد عم  تقنيات التحميل العاممي  من   ما را  التحميل اإلحصائيتبار، الجيدي لمب

   كابتباري MMPI-2عم  المقاييس المشتقة من رائز  المزيد من الدراساتإجرا   -
MMPI-RF   MMPI-A التي تبتم  بن دها بشكل كامل عن ابتبار MMPI-2. 

 حصائية  الرياضية لتقدير حجم العينة.اتهتمام باوساليا اإل -
 

 



 

571 

 :اللغة العربيةملخص البحث ب

هدف البحث لمعرفة  ثرةر  ةن مةل اةخن ار وبةمر خحيةة الع اة  ائة  ال كةمتر ال ة  خمور       
 .MMPI – 2 ر وبمر الش ك   الموعدد األخيه م ا  خومخدريمت القاع 

خليمةةع الب ماةةمت خوحق ةةف ثهةةداف البحةةث ثممةةت البمحرةة  بواب ةةف ا ةةو بمر الش كةة   م ا  ةةخوم    
  ميمخا  ا امت ائ  الاحخ اآلوي:ائ  

  و خاةةةت الدرا ةةة  مةةةل ائبةةة  ال ةةةا  الرابعةةة   فةةةي يممعةةة  دمشةةةف : عينةةةة ةلبةةةة الاعلةةةي  ال ةةةامع
( املةةة  1134خالبةةةملد اةةةددهة   ،خالعئةةةخة ااا ةةةما   ،خالوربخ ةةة  ،خالواب ق ةةة  ،بأث ةةةممام الاب ةةة 

ؤخل الاةب  فةي خرار  خفقةم  احكةمت مت مد ر ة  شة مل األث مة الوي وةة ال ةح  مااةم، خاملب 
الع اة  بار قة  الع اة  هةه  ، ح ث يةر   ةح  ة 2013/ 2012عملي لئعمة الدرا ي الوعئ ة ال
 %.10.34% خ 28.57وراخحت ا   ال ح  ب ل ، العشخات  

   املةة  206بئةةد اةةدد ثفرادهةةم   /:ةلبةةة الما يةةاير/عينةةة ةلبةةة الاعلةةي  مةةا بعةة  ال ةةامع )
 خاملب .

   مشةة   ابةةل رشةةد لامةةراة الا  ةة   خمر ةةر الشةةا د  وةةة  ةةحبام مةةل :عينةةة المرةةةربيس ن يةةيا
  /.الع مد  الا      /ره ر حبي 

%( 75%( خ 50س ثررهةةةم ائةةة  ال كةةةمتر ال ةةة  خمور  ،   ماةةةت ثحيةةةمة الع اةةةمت المةةةدرخ خ 
%( مةةةةةل اةةةةةدد باةةةةةخد ار ةةةةةو بمر، ااومةةةةةدت البمحرةةةةة  المةةةةةاا  200%( خ 150%( خ 100خ 

 ع  خمخضخع البحث.الخك ي الوحئ ئي لمبءموه اب 
 :الومل  خثد وخكن البحث إل  الاومت  

خيةةخد ابثةة  اروبما ةة  بةة ل اةةدد الباةةخد ال ب ةةر خحيةةة الع اةة  ال ةةمفي، مةةل ح ةةث وأر رهمةةم ائةة   -
رفةةع ث مةة  معممةةن اروبةةما ب ر ةةخل ح ةةث ثل اةةدد الباةةخد األ بةةر مةةع حيةةة الع اةة  األ بةةر ثاةةو  

 ابث  اروبما   هات ثهم   خدرل  إحكمت  .
اةةدة خيةةخد فةةرخف دالةة  إحكةةةمت م  فةةي معةةممبت ارروبةةما بةة ل  ةةةن حيمةةي ا اةة  مةةل ا اةةةمت  -

 خالقك ر . البحث ل ن مق مس مل المقم  س الع مد   الاخ ئ 
خيةةخد فةةرخف دالةة  إحكةةمت م  بةة ل معةةممبت ربةةمت ثل ةةم لئمق ةةمس الاخ ةةن خمعةةممبت ربةةمت ثل ةةم  -

  لمق ةةمس الاةةخس ال   ةةف ااةةد ثحيةةمة (، بملا ةةب0.05لئمق ةمس القكةة ر ااةةد م ةةوخ  الدرلةة   
 الع امت األربع؛ خهها ال رف لكملح معممبت ربمت المق مس الاخ ن.

اةدة خيةخد فةةرخف دالة  إحكةةمت م  بة ل معةةممبت ربةمت ثل ةةم  رخابةما بملا ةةب  لئمقةم  س القكةة ر   -
 ب ل ثحيمة الع امت األربع، لئمقم  س الع مد    مف . 
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( 0.05ادة خيخد فرخف دال  إحكمت م  ب ل معممبت ربمت ثل م  رخابما ااد م وخ  الدرل    -
 لئمقم  س الربر  ار وتم  خالبمرااخ م خال كمة الاخ ئ ، ب ل ثحيمة الع امت األربع.

خيخد فرخف دال  إحكمت م  ب ل معممبت ربمت ثل م  رخابما لب وبةمر الاخ ةن لمق ةمس الاةخس  -
 ل ثحيمة الع امت األربع، خهه  ال رخف لكملح معممن اروبما الع ا  األكغر.ال   ف ب 

اةةةل فةةةي المقةةةم  س القكةةة ر   المح ةةةي ثظاةةةرت اوةةةمت  البحةةةث هبةةةخا ثةةة ة معةةةممبت ارروبةةةما -
 .مر بوام في المقم  س الاخ ئ 

 ثرر دان لاخن ار وبمر في موخ ا دريمت الع امت الم وئ  . خيخد -
القكةة ر ، إر ثل هةةه  خ فرخثةةمت بةة ل دريةةمت القاةةع لب وبةةمرات الاخ ئةة   ائةة  الةةرنة مةةل خيةةخدخ  -

 .ال رخف لة وكن إل  م وخ  الدرل  ااحكمت  
 خوخكن البحث ااوممدا  ائ  اومتيه إل  المقورحمت اآلو  :   
ل ال مك  بماا  مم العمن ائ  إيراء المر د مل األبحمث خالدرا مت الوي ووامخن القخاا  -

 خووبع مراحن إيراته. ن ااحكمتيخراء الوحئ 
 الور  ر ائ  ا و داة القخاا ل ارحكمت   خالر مض   الوي   واد إل ام هها الماا . -
يراء  ،ماا  مم خراء الوحئ ن ااحكمتي العخد  إل  البرخوخ خرت الماشخر  حخن ثبحمث - خا 

 بحخث خدرا مت موعئق  بام بش ن ثامف.
القماخل ااحكمتي لمعممن  مث خالدرا مت الوي ووامخنالعمن ائ  إيراء المر د مل األبح -

 ثل م  رخابما، خالعخامن المؤرر  ف ه.
إيراء درا مت خبحخث حخن إم ما   إ يمد اممهج م وكر  مل ار وبمرات خالمقم  س  -

الوربخ   بش ن امة، خالا     ائ  خيه ال كخر، بح ث وحمفظ ائ  ال كمتر 
 رمل ثداء خياد خو مل ف ثثن.ال   خمور   الي د  لب وبمر، ب

 حكمت   خالر مض   لوقد ر حية الع ا .ارهوممة بمأل مل   اا -
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 أواًل: المراجع العربية

أثر اختالف طول االختبار وحجم العينة عمى   (.8002األحمدي، شرف بنت حامد عبد اهلل. ) -
رسالة ماجستير غيىر  ،ةدقة واتساق تقدير بارامترات المفردة والفرد في نظرية االستجابة المفرد

 جامعة أم القرى. ،السعودية ،منشورة
 4         كميىىىىىىىىىىة العمىىىىىىىىىىوم االجتماعيىىىىىىىىىىة .قيىىىىىىىىىىاس الشخصىىىىىىىىىىية .(8000) .بىىىىىىىىىىدر محمىىىىىىىىىىد .األنصىىىىىىىىىاري -

 جامعة الكويت.

. القىىاىرة4 مكتبىىة األنجمىىو (3)ط.. التقىىويم النفسىىي(. 2003أبىىو حطىىب، فىىؤاد وعثمىىان، أحمىىد. ) -
 المصرية.

ىىىى(1)ط.. تقىىىىويم الىىىىتعمم(. 2005أبىىىىو عىىىىالم، رجىىىىا  محمىىىىود. )   - ان4 دار المسىىىىيرة لمنشىىىىر . عم 
 والتوزيع.

          . اإلحصىىىىىىىىىىا  النفسىىىىىىىىىىي واالجتمىىىىىىىىىىاعي والتربىىىىىىىىىىوي(. 1987محمىىىىىىىىىىود السىىىىىىىىىىيد. )أبىىىىىىىىىىو النيىىىىىىىىىىل،  -
 4 كمية اآلداب.جامعة عين شمس

           . (3)ط.التقيىىىىىىىىىىىيم التربىىىىىىىىىىىوي. (. مبىىىىىىىىىىىادئ القيىىىىىىىىىىىاس النفسىىىىىىىىىىىي و 1985أبىىىىىىىىىىىو لبىىىىىىىىىىىدة، سىىىىىىىىىىىبع. ) -
 كمية التربية.4 الجامعة األردنية

الختبىىىار محكىىىي المرجىىىع فىىىي تحديىىىد درجىىىة القطىىىع  (.8002.)أحمىىىد الشىىىريم، يوسىىىف سىىىوالمة -
الرياضيات باستخدام نموذجي أنجوف وندلسكي4 دراسة مقارنة بمعرفىة صىعوبة الفقىرات وعىدم 

 جامعة اليرموك. ة،المجمة األردنية في العموم التربويمعرفتيا. 
تطىىوير أسىىموب قىىا م عمىىى  األىىىداف السىىموكية لتحديىىىد  (.8000) .أحمىىد عىىودة، أحمىىد الشىىىريم -

جامعىىة  ة،المجمىة األردنيىىة فىي العمىوم التربويىة مقارنىة مىىع أسىموب أنجىوف. درجىة القطىع4 دراسى
 اليرموك.

أثىىر طىىول االختبىىار عمىى  تحديىىد درجىىة القطىىع الختبىىىار  (.8002) .عبىىد الكىىريم ذيىىب ،إيمىىان -
 تحصيمي محكي المرجع غي مادة عمم نفس الشخصية،  الجامعة العراقية، كمية التربية.

. عمىىىىىىان4 دار SPSSميىىىىىىل اإلحصىىىىىىا ي باسىىىىىىتخدام برنىىىىىىام  ال (. التح2006باالنىىىىىىت، جىىىىىىولي. ) -
 الفاروق. )ترجمة خالد العامري(.

تعيير اختبار روتر لتكممة الجمل الناقصىة وفاعميىة اسىتخدامو فىي (. 2007البقاعي، ىيفا . ) -
 جامعة دمشق. ،رسالة ماجستير غير منشورة ،تشخيص بعض االضطرابات النفسي
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. القىاىرة4 (3)ط.. عمىم الىنفس اإلحصىا ي وقيىاس العقىل البشىري(. 2005البيي السيد، فؤاد. ) -
 دار الفكر.

أثر كل من نوع المحكم وطول االختبار عم  تحديىد درجىة (. 1999. )خالد بن حسن ،التميمي  -
االعىداد  فيي الممييياا الحسيابيل  يي الكفايات الرياضية  الختبار محكي المرجع يقيسالقطع 

جامعىىة أم  ،السىىعودية ،رسىىالة ماجسىىتير غيىىر منشىىورة ،نىىة جىىدةبمديبالصىىف السىىادس االبتىىدا ي 
 القرى.

    .(2)ط.. اإلحصىىىىىىا  الوصىىىىىىفي فىىىىىىي العمىىىىىىوم التربويىىىىىىة(. 2007الجىىىىىىادري، عىىىىىىدنان حسىىىىىىين. ) -
 األردن4 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 .تحميل البيانات واالختبارات اإلحصا ية(. 8003حريري، عبد الرحمن. ) -
 . مصر4 دار الفكر العربي. اإلحصا  النفسي(. 0331) محمد.خيري، السيد  -
 . شبكة األبحاث والدراسات االقتصادية.اإلحصا  الوصفي(. 2015خميل، شرف الدين. ) -
. دمشىىق4 منشىىورات جامعىىة اإلحصىىا  الوصىىفي(. 8008) درويىىش، رمضىىان ورحمىىة، عزيىىزة. -

 دمشق.
. رسىالة را ز وكسمر لذكا  الراشدين التحميل اإلحصا ي لصدق وثبات(. 1999رحمة، عزيزة. )  -

 دمشق.   ،ماجستير غير منشورة

 .4 كمية التربية. جامعة دمشقمناى  البحث(. 2008رزوق وسناد، إبراىيم وجالل. )  -

أثىىىر طرا ىىىق تقىىىدير الىىىدرجات فىىىي الخصىىىا ص السىىىيكومترية الختبىىىار (. 2011رضىىىوان، رانيىىىا. )  -
. ضىىيات لمصىىف الرابىىع مىىن التعمىىيم األساسىىيتحصىىيمي ذي االختيىىار مىىن متعىىدد فىىي مىىادة الريا

 جامعة دمشق. ،رسالة ماجستير غير منشورة

   . (1)ط.. أسىىىىىاليب القيىىىىىاس والتشىىىىىخيص فىىىىىي التربيىىىىىة الخاصىىىىىىة(. 1996الروسىىىىىان، فىىىىىاروق. )  -
 ان.األردن4 عم  

أثر حجم العينة وعدد البنىود عمى  الخصىا ص السىيكومترية لمقيىاس (. 2013السكت، فاديا. ) -
رسيالل ماجسييتير  ، دراسيل لييدي  يميل ميين ايبيل جامميل دم يي  (EPQ-Rخصىية )آيزنىك لمش

 جامعة دمشق. ،كمية التربية ،غير منشورة

 .(. دار الفكر العربي1)ط.. القياس واالختبارات النفسية(. 2002السيد عبده، عبد اليادي. ) -

      (.0.ط .)مبىىىىىىىادئ الطىىىىىىىرق االحصىىىىىىىا ية (.0322.)الحميىىىىىىىد عبىىىىىىىد، وربيىىىىىىىع، ، جىىىىىىىاللالصىىىىىىىياد -
 4 جدة.المممكة العربية السعودية

. تعييىىر را ىىز مينيسىىوتا متعىىدد األوجىىو لمشخصىىية الخىىاص بىىالمراىقين(. 8000) الطيىىب، مىىالذ. -
 جامعة دمشق. ،رسالة ماجستير غير منشورة
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. جامعتىىىىا اإلسىىىىكندرية (3)ط.. اسىىىىتخبارات الشخصىىىىية(. 2005عبىىىىد الخىىىىالق، أحمىىىىد محمىىىىد. ) -
 ية.والكويت4 دار المعرفة الجامع

دار الفكىر القىاىرة4 . (3)ط.. القيىاس النفسىي، النظريىة والتطبيىق(. 1998عبد الرحمن، سعد. ) -
 العربي. 

 -األعىراض -عمم األمىراض النفسىية والعقميىة. )األسىباب (.2000. )عبد الرحمن، محمد السيد -
 دار قبا  لمطباعة. 4الجز  األول. القاىرة العالج(. -التشخيص

. الريىىاض4 دار البحىىث العممىىي، مفيومىىو، أدواتىىو وأسىىاليبو(. 1993. )عبيىىدات، ذوقىىان وآخىىرون -
 أسامة لمنشر.

، مجمىة اتحىاد عمىدا  كميىة التربيىىة، MMPI-2سىوتا يتقنىين را ىز مين 4عىز، إيمىان )قيىد النشىر( -
 .كمية التربية 4جامعة دمشق

ربىىىىي را ىىىىز بيرنروتىىىىر لمشخصىىىىية، دراسىىىىة الرا ىىىىز وتعييىىىىره فىىىىي القطىىىىر الع(4 1990عىىىىز، إيمىىىىان ) -
 جامعة دمشق. ،كمية التربية، السوري. رسالة ماجستير غير منشورة

                . (1)ط.. المنيىىىىىىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىىىىىىي العمىىىىىىىىىىىىىىىىوم التربويىىىىىىىىىىىىىىىىة(. 2008العىىىىىىىىىىىىىىىىزاوي ، رحىىىىىىىىىىىىىىىىيم يىىىىىىىىىىىىىىىىونس. ) -
 المممكة األردنية الياشمية4 دار دجمة.

و . القيىىىىىاس والتقىىىىىويم التربىىىىىوي والنفسىىىىىي أساسىىىىىياتو وتطبيقاتىىىىى(2002عىىىىالم ، صىىىىىالح الىىىىىدين. ) -
 . القاىرة4 دار الفكر العربي.وتوجياتو المعاصرة

األسىاليب اإلحصىا ية االسىتداللية فىي تحميىل بيانىات البحىوث (. 2005عالم، صىالح الىدين. ) -
 القاىرة4 دار الفكر العربي. .-البارامترية والالبارامترية –النفسية والتربوية واالجتماعية 

 ان4 دار الفكر.. عم  مقاييس التربوية والنفسيةاالختبارات وال(. 2006عالم، صالح الدين. ) -

(. دراسة مقارنة لبعض طرق تحديد مستويات األدا  في اختبار 1991عالم، صالح الدين. ) -
 .1. العدد المجمة المصرية لمدراسات النفسيةمحكي المرجع. 

( باسىىىتخدام MMPI-2تىىىدري  اختبىىىار مينيسىىىوتا لمشخصىىىية )(. 8000العمىىىي، ديىىىاال صىىىال . ) -
 جامعة دمشق. ،كمية التربية، ذج راش. رسالة ماجستير غير منشورةنمو 

، رسىىالة تعييىىر را ىىز مينيسىىوتا متعىىدد األوجىىو لمشخصىىية ر. م. م. ش(4 1990عنبىىر، أحمىىد ) -
 جامعة دمشق. ،كمية التربية ،دكتوراه غير منشورة

العينىة دراسة أثر عدد المفردات وموقع المفىردة مىن االختبىار وحجىم (. 2004عوض، رضا. ) -
معيىد الدراسىات  ،. رسالة ماجستير غيىر منشىورةوعدد البدا ل عم  قيمة معامل ثبات المقياس

 جامعة القاىرة. ،مصر ،والبحوث التربوية

    جامعىىىىة اإلسىىىىكندرية4. اإلحصىىىىا  السىىىىيكولوجي والتطبيقىىىىي(. 2000عيسىىىىوي، عبىىىىد الىىىىرحمن. ) -
 كمية اآلداب.
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مكتبىىىىىة  األنجمىىىىىو . القىىىىىاىرة4 التقىىىىىويم والقيىىىىىاس النفسىىىىىي والتربىىىىىوي(. 1996الغريىىىىىب، رمزيىىىىىة. ) -
 المصرية.

 . القاىرة4 مكتبة األنجمو المصرية.(6)ط.. القياس النفسي(. 2007فرج، صفوت. ) -

اإلحصىىىا  بىىىىال معانىىىاة، المفىىىاىيم مىىىىع التطبيقىىىات باسىىىىتخدام (. 2005فيمىىىي، محمىىىد شىىىىامل. ) -
 فيد الوطنية. . الجز  األول. الرياض4 مكتبةSPSSبرنام  ال

 . جامعة المنصورة4مبادئ اإلحصا  والقياس االجتماعي(. 8001القصاص، ميدي محمد. ) -
 كمية اآلداب.

       . (4)ط.. القيىىىىىىاس والتقىىىىىىويم فىىىىىىي عمىىىىىىم الىىىىىىنفس والتربيىىىىىىة(. 1989الكيالنىىىىىىي، عبىىىىىىد اهلل زيىىىىىىد. ) -
 .مركز الكتب االردني

. مصىر4 مكتبىة األنجمىو السىموكية البحىث العممىي فىي العمىوم(. 2007محمود، جىودت شىاكر. ) -
 المصرية.

. (0)ط.. أسس بنا  االختبىارات والمقىاييس النفسىية والتربويىة(. 8001مجيد، سوسن شاكر. ) -
 ان4 دار ديبونو لمنشر والتوزيع.عم  

. عمىىان4 (0)ط.. اضىىطرابات الشخصىىية، أنماطيىىا، قياسىىيا(. 8002مجيىىد، سوسىىن شىىاكر. ) -
 دار صفا  لمنشر والتوزيع.

، (. االختبىىارات والمقىىاييس فىىي العمىىوم النفسىىية والتربويىىة2002د، صىىالح وسىىميمان، أمىىين. )مىىرا  -
 . القاىرة4 دار الكتاب الحديث.خطوات إعدادىا وخصا صيا

ىىى(2)ط.. القيىىىاس والتقىىىويم فىىىي التربيىىىة وعمىىىم الىىىنفس(. 8002ممحىىىم، سىىىامي محمىىىد. )  -     ان4. عم 
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

ان4 دار المسىيرة . عم ى(2)ط.. القياس والتقويم في التربية وعمىم الىنفس(. 8000ممحم، سامي. ) -
 لمنشر والتوزيع.

              .(0)ط.. اإلحصىىىىىىىىىىىىىىىىا  التربىىىىىىىىىىىىىىىىوي(. 8002المنيىىىىىىىىىىىىىىىىزل، عبىىىىىىىىىىىىىىىىداهلل وغرايبىىىىىىىىىىىىىىىىة، عىىىىىىىىىىىىىىىىايش. ) -
 األردن4 دار المسيرة.

4 جامعة دمشق . منشوراتالقياس والتقويم في التربية الحديثة(. 1997ميخا يل، امطانيوس. ) -
 .كمية التربية

4 منشىىىورات جامعىىىة دمشىىىق القيىىىاس النفسىىىي )الجىىىز  األول(.(. 2006ميخا يىىىل، امطىىىانيوس. ) -
 .كمية التربية

4 منشىىىورات جامعىىىة دمشىىىق القيىىىاس النفسىىىي )الجىىىز  الثىىىاني(.(. 2008ميخا يىىىل، امطىىىانيوس .) -
 .كمية التربية
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. األردن4 دار الشروق (1)ط.. السموكيةأساسيات القياس في العموم (. 2004النبيان، موس . ) -
 لمنشر والتوزيع.
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 (155555< -555)من تحديد حجم العينة : 1الملحق رقم 

 

 

 

 

   %10±و  %7± %، 5± ، %3± حجم العينة عند مستويات الدقة
  P = 5% و 95حيث مستوى الثقة 

 حجم المجتمع
 حجم العينة

±3% ±5% ±7% ±10% 
555 a 222 145 83 
655 a 245 152 86 
755 a 255 158 88 
855 a 267 163 89 
955 a 277 166 95 
1555 a 286 169 91 
2555 714 333 185 95 
3555 811 353 191 97 
4555 875 364 194 98 
5555 959 375 196 98 
6555 938 375 197 98 
7555 959 378 198 99 
8555 967 381 199 99 
9555 989 383 255 99 
15555 1555 385 255 99 
15555 1534 395 251 99 
25555 1553 392 254 155 
25555 1564 394 254 155 
55555 1587 397 254 155 
155555 1599 398 254 155 

>155555 1111 455 254 155 
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 (455 -155)من تحديد حجم العينة : 2الملحق رقم 

 

 
   %10±و  %7± %، 5± ، %3± حجم العينة عند مستويات الدقة

 P = 5% و 95حيث مستوى الثقة 

 حجم المجتمع
 حجم العينة

±5% ±7% ±10% 

111 81 67 51 

125 96 78 56 

151 111 86 61 

175 122 94 64 

211 134 111 67 

225 144 117 71 

251 154 112 72 

275 163 117 74 

311 172 121 76 

325 181 125 77 

351 187 129 78 

375 194 132 81 

411 211 135 81 

425 217 138 82 

451 212 141 82 



 

I 

The research summary 
 

The present study aimed to determine the effect of each of the test 

length and the size of the sample on the psychometric characteristics and 

cut of degrees to Multi-Faceted Minnesota Personality Inventory      

MMPI -2. 

To collect data and achieve the goals of research, the researcher applying 

the scale on samples group as follows: 

 a sample of university education students: study consisted of fourth 

year students at Damascus University Departments including: medical 

sections, applied sections, education and humanities sections, total 

number of sample is (1134) students, according to the statistics of the 

Directorate of Student in the Ministry of Higher Education 2012/2013, 

where This sample was withdrawn with random sampling method, 

drag ratios ranged between (28.57%) and (10.34%) of each section. 

 sample of education students after the university /Masters 

students/: the number of members reached to 206 students. 

 sample of psychologists patients: was withdrawn from the hospital 

Ibn Rushd psychiatric, and center of /Zuhair Hubbi/ Psychiatric Clinic. 

The sizes of the samples studied their impact on the psychometric 

properties were: (50%) and (75%) and (100%) and (150%) and (200%) of 

the number of scale items, the researcher adopted the descriptive 

analytical approach to the nature and relevance of the research topic. 

The research has found the following results: 

- The existence of correlation between the large number of items and the 

enough sample size, in terms of their impact on raising the value of the 

Pearson correlation coefficient, as the large number of items with the 

enough sample size produced a correlation with statistical significance. 

- There is no statistically significant differences in the correlation 

coefficients between every two sample size from research samples, to 

each clinical scale long and short. 



 

II 

- There are significant differences between the alpha coefficients 

reliability  for long scale and  the alpha coefficients reliability  short scale 

at the significance level (0.05), for Hypomania scale to the four sample 

sizes; and this difference in favor of the long-scale coefficient. 

- There is no statistically significant differences between Cronbach's 

alpha coefficients for short-scales between the four sample sizes, in all 

clinical measurements. 

- There is no statistically significant differences between Cronbach Alpha 

coefficients at the significance level (0.05) for the three measures of 

depression, paranoia and schizophrenia long scales, at the four sample 

sizes. 

- There are significant differences between Cronbach's alpha coefficient 

for Hypomania long scale  among the four sample sizes, and these 

differences in favor of the smaller sample correlation coefficient. 

- Finds showed reduction  in the values of correlation coefficients 

criterion for the short scales from those in long scales. 

- The existence of significant effect to the test length on the average 

scores of different samples. 

- In spite of the existence of differences between the cut of scores of long 

scales and the cut of scores of short scales, but these differences did not 

reach the level of statistical significance. 

The research found depending on its findings to the following proposals 

- Work on doing  further research and studies dealing with special laws 

approach beyond the meta- analyzes approach  and following its 

applications. 

- Focus on the use of statistical and mathematical laws underlying this 

approach 

- Go to the published protocols about meta- analyzes approach research 

and conducting studies related to them deeper. 

- Work on further research and studies dealing with the statistical law 

Cronbach's alpha coefficient, and the factors affecting on it. 



 

III 

- Conduct studies and research on the possibility of a brief educational 

models of tests and scales in general, and in particular psychological, so 

that keeps the good psychometric properties of the test, a time of 

performance, effort and costs less 

 .More Interesting in statistical and mathematician  methods to estimate 

the sample size.  
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