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 امللخص

واطن التشابو واالختالف بُت نظرييت القياس التقليدية ز ماىدفت الدراسة الراىنة إىل إبر 
ونظرية االستجابة للمفردة، وذلك من خالل دراسة اخلصائص السيكومًتية الستبانة إدارة الوقت 

طالباً، توزعت إىل:  644لعينة من طالب اجلامعة يف مصر والسعودية، وتكونت العينة ادلصرية من 
آلداب جامعة ادلنوفية، يف حُت تكونت العينة السعودية طالبة( بكلية ا 953طالب، و  701)

طالبة( بكلية الًتبية جامعة ادللك خالد، ومت التحقق  984طالباً،  741طالباً، توزعت إىل ) 559
من البناء العاملي للمقياس بُت العينتُت يف إطار النظريتُت، وأظهرت النتائج سباثاًل يف اخلصائص 

رة الوقت بُت العينتُت ادلصرية والسعودية، فمعامالت التمييز، الصعوبة السيكومًتية الستبانة إدا
والثبات للبعد األول لالستبانة كانت أعلى من نظريتها على البعدين الثاٍل والثالث، كما كشفت 

ة من نظرييت القياس التقليدية قالنتائج عن التماثل يف اخلصائص السيكومًتية لالستبانة ادلشت
فردة، كما كشفت النتائج أن خصائص مفردات االستبانة ادلستمدة من نظرية واالستجابة للم

االستجابة للمفردة ال تتأثر خبصائص العينة ادلستخدمة يف حساب تلك اخلصائص، كما أهنا تقدم 
معلومات حول خصائص مفردات وأبعاد استبانة إدارة الوقت مل تقدمها نظرية القياس التقليدية، 

 ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. ونوقشت النتائج يف
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 مقذمت
كانت ومازالت نظرية القياس التقليدية ظلوذج القياس السائد بُت ادلتخصصُت يف رلال 
القياس النفسي لبناء االختبارات أو تطبيقها، باإلضافة إىل تفسَت الدرجات اليت ػلصل عليها 

ذلك إىل سهولة ربق الشروط  Al- harbi (2003)األفراد على تلك االختبارات، ويرجع احلريب 
ادلتضمنة يف النظرية، وسهولة تفسَت النتائج ادلشتقة منها، وسهولة إجراء عمليتها احلسابية، إال أن 
نظرية القياس التقليدية عادة ما تثمر عن خصائص للمفردة واالختبار تعتمد على رلتمع 

لالختبار، فًتتفع درجات األفراد إذا  ادلفحوصُت ادلستخدمُت حلساب اخلصائص السيكومًتية 
كانت معامالت صعوبة ادلفردات منخفضة، وتنخفض كلما زادت معامالت صعوبة ادلفردات،  
كما أن اخلصائص السيكومًتية لالختبار، فًتتفع درجات األفراد إذا كانت معامالت صعوبة 

ن اخلصائص ادلفردات منخفضة، وتنخفض كلما زادت معامالت صعوبة ادلفردات، كما أ
السيكومًتية للمفردات تتأثر دبستوى قدرات أفراد العينة ادلستخدمة حلساب تلك اخلصائص، 

 Al- harbiفًتتفع أو تنخفض معامالت الصعوبة باطلفاض مستوى قدرات األفراد أو ارتفاعها )

2003.) 
لية بُت طُورت، يف بداية اخلمسينات من القرن ادلاضي، ظلاذج قياسية بديلة تسمح لالستقال
 Lordأداة القياس وادلفحوصُت الذين تقاس قدراهتم بواسطة تلك األداة، فقد طور لورد 

النماذج ثنائية االستجابة  Rasch (1960)وراش  Birnbaum (1958)، وبرنبام (1953)
Dichotomous Response Models  لنظرية االستجابة للمفردةItem Response 

Theory7قاييس اليت تتضمن عبارات تنحصر الدرجات عليها بُت )، وىي ظلاذج تصلح للم ،
صفر( مثل مقاييس القدرات، وأظهروا خاصية االستقاللية أو ادلوضوعية، ويقصد باالستقاللية أ، 

 عملية تقدير قدرة الفرد وعملية معايرة معامل ادلفردة عمليتان مستقلتان عن بعضها البعض.
 لكثَت من ادلشكالت العملية اليت سادت مدخل قدمت نظرية االستجابة للمفردة حلوالً 

نظرية القياس التقليدية. فعلى سبيل ادلثال، ؽلكن لنظرية االستجابة للمفردة أن تطور اختبارات 
مفصلة بصورة مثالية تثمر تقديرات لقدرة األفراد على ميزان القياس نفسو، حىت عندما يطبق 

أفضل للمفردات  االستجابة للمفردة بصورة اختبار سلتلف على كل فرد، كما تكشف نظرية
ة القياس التقليدية، باإلضافة إىل إمكانية ظلاذج االستجابة للمفردة، أن ربدد قبل ادلتحيزة عن نظري
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عملية التطبيق، كيف أن إضافة مفردة أو حذفها من اختبار ما سيؤثر على دقة القياس عند كل 
 .(Lu, 2006)مستويات القدرة؟ 
إىل أن معظم تطبيقات ظلاذج نظرية  Sinar and Zickar (2002)وزيكا أشار سينار 

االستجابة للمفردة على الرغم من شليزاهتا ارتبطت وقيدت بالنماذج اليت تتطلب مفردات ثنائية 
وباختبارات التحصيل والقدرات العقلية، ويف ادلقابل، القت ظلاذج  Dichotomousاالستجابة 

 Polychotomousاليت طورت خصيصاً للمفردات متعددة االستجابة ة در للمفنظرية االستجابة 
دراسات ميدانية قليلة جدا، وتعد اختبارات وقوائم الشخصية، واستبانات االذباىات وادليول، 
ومقاييس إدارة الوقت، من بُت ادلقاييس اليت تعتمد على ادلفردات متعددة االستجابة. وعلى الرغم 

االذباىات يف البحوث النفسية والًتبوية، وكذلك تعددت البحوث من شيوع مقاييس الشخصية و 
 ,e.g., Madera)األجنبية اليت استخدمت ظلاذج االستجابات ادلتعددة يف قياس االذباىات 

 ;Rubio; Aguado)والتوافق االنفعايل  (Lee, 1995)ومفهوم الذات  (2003

Hontangas & Hernandez, 2007) لرياضيات وتقييم األداء يف علم ا(Lanel Stone; 
Ankenmann & Liu, 1995) دراسات عربية  –يف حدود علم الباحث  –، فإنو ال يوجد

 تطبيقية لتلك النماذج، شلا يظهر احلاجة إىل ىذا النوع من البحوث.
تُعد استبانات إدارة الوقت من بُت ادلقاييس اليت ؽلكن استخدام ظلاذج نظرية االستجابة 

، فلكي تقوم استبانات إدارة الوقت بوظيفتها كأداة فعالة Calibrationيرهتا ادلتدرجة يف معا
لتوجيو دراسات إدارة الوقت، فإنو ال يد من توجيو اجلهود ضلو ربسُت اخلصائص السيكومًتية 
لتلك االستبانات، وأحد الطرق ضلو ىذا اذلدف تطبيق نظرية االستجابة للمفردة يف تقوؽلها، شلا 

نتائج الربامج التدريبية اليت تستخدم لتنمية سلوكيات إدارة الوقت، وبالتايل التحقق  يسهم يف تقييم
 ,eÁgÁ)أو الرفض لنتائج الدراسات اليت ربطت بُت مهارات إدارة الوقت والتحصيل الدراسي 

Morgan, 2003; Trueman & Hartley, 1996; Wells, 1993  واإلجهادStress 
(e.g., Edwards, 2006; Jex & Elacqua, 1999; Linclon; Adamson & 

Covic, 2004; Nonis; Hudson; Logan & Ford, 1998)  والرضا عن العمل واألداء
 .(e.g., Nonis; Teng & Ford, 2005)الوظيفي 

من إعداد بريتون  Time Management Questionnaireتعد استبانة إدارة الوقت 
من أكثر  –لذي استخدم يف الدراسة احلالية ا – Britton and Tesser (1991)وتيسَت 
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ادلقاييس استخدامًا يف تلك الدراسات، وأن ادلقياس يتمتع خبصائص سيكومًتية جيدة، اىتمت 
بعض الدراسات بالتحقق من البناء العاملي الستبانة إدارة الوقت يف دراسات مستقلة ويف 

 & Truemanربقق ترؽلان وىارتلي رلتمعات سلتلفة عن اجملتمع الذي أعد فيو ادلقياس. فقد 

Hartely (1995)  ،من البناء العاملي للمقياس على عينة من طالب اجلامعة يف ادلملكة ادلتحدة
على  Mpofu, D' Amico Cleghorn (1996)واستخدمو مبوفو ودي أميكو وسليجهورن 

 Garciaوىينوجزسا جونزالز  –روز، بَتيز  –عينة من طالب اجلامعة يف زؽلباويب وطبقو جارسيا 

– Ros, Perez _ Gonzalez & Hinojosa (2004)  على عينة من طالب التعليم
دراسة عربية التحقق من البناء  –يف حدود علم الباحث  –الثانوي يف أسبانيا، ولكن مل رباول 

 العاملي أو اخلصائص السيكومًتية الستبانة إدارة الوقت يف البيئة العربية.
دراسات أهنا استخدمت نظرية القياس التقليدية يف ربديد اخلصائص وأخذ على تلك ال

السيكومًتية الستبانة إدارة الوقت، ومل تستفد من نظرية االستجابة للمفردة، كما الحظ الباحث 
أن استخدامات البحوث العربية لنظرية االستجابة للمفردة اقتصر على استخدام النماذج أحادية 

؛ وىشام جاد 7385؛ وصالح عالم، 7338راش )مثل: وأمينة كاظم،  البعد واليت منها ظلوذج
(، الذي يفًتض أن ىناك إجابة واحدة صحيحة، وتساوي معامالت سبييز مفردات 7001الرب، 

ادلقياس، وأنو ال أثر للتخمُت يف استجابة الفرد دلفردات ادلقياس، األمر الذي ال يتحقق يف كثَت من 
 ة.ادلقاييس النفسية والًتبوي

 Gradedشلا سبق تظهر احلاجة إىل الدراسة احلالية اليت تستخدم ظلوذج االستجابة ادلتدرجة 

Response Model  الذي ؽلثل أحد ظلاذج نظرية االستجابة للمفردة الذي يتعامل مع
، سبيزه عن (e.g., Dodd, 1984)االستجابة ادلتعددة، وقد أظهرت نتائج عدد من الدراسات 

، Partial Credit Modelات ادلتعددة األخرى مثل ظلوذج التقدير اجلزئي ظلاذج االستجاب
دراسة عربية حاولت استخدام النماذج متعددة  –يف حدود علم الباحث  -خاصة وأنو ال يوجد 

االستجابة، بالتايل فإن البحوث العربية مل تستفد من النماذج األخرى اليت قدمتها النظرية، واليت 
جابة ادلتدرجة الذي ؽلكن استخدامو يف تدريج مقاييس الشخصية واالستبانات منها ظلوذج االست

 اليت تتبٌت ظلوذج ليكرت أو ما يطلق عليو االستجابات ادلتدرجة.
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 مشكلت البحث
ىدفت بعض الدراسات إىل تنمية مهارات إدارة الوقت لدى فئات سلتلفة من األفراد، إال إن 

يف ادلقام األول على توافر أداة لقياس إدارة الوقت تتمتع احلكم على صلاح تلك الربامج يعتمد 
خبصائص سيكومًتية جيدة، واعتمدت معظم الدراسات السابقة يف التحقق من اخلصائص 
السيكومًتية الستبانة إدارة الوقت على استخدام نظرية القياس التقليدية، دون استخدام ظلاذج 

رلال القياس النفسي بصفة عامة من االستفادة من نظرية االستجابة للمفردة، األمر الذي حرم 
إمكانيات تلك النظرية اليت تقدم عددًا من النماذج تصلح ألنواع سلتلفة من ادلقاييس، وبالتايل 
فهناك حاجة إىل التوسع يف استخدام تلك النظرية وإبراز ادليزات اليت تتفوق هبا على نظرية القياس 

من احللول اليت أمكن استخدامها يف حل عديد من ادلشكالت  التقليدية، كما أهنا تقدم عديداً 
 اليت واجهت رلال القياس النفسي.

 ;e.g., Al – harbi, 2003; Courville, 2004)كما الحظ عدد من الباحثُت 

Owens, 2000; Truskosky, 1999)  ندرة الدراسات األجنبية اليت قارنت بُت نظرية
تلك اس احلديثة باستخدام بيانات إمربيقية، إضافة إىل أن نتائج القياس التقليدية، ونظرية القي

 ;e.g., Courville, 2004)الدراسات جاءت غَت متسقة؛ فقد توصلت بعض الدراسات 

Owens, 2000)  إىل سبيز نظرية القياس التقليدية على نظرية االستجابة للمفردة، إضافة إىل أن
ة القياس التقليدية بدرجة أفضل من ربققها يف إطار خاصية تكافؤ القياس ربققت يف إطار نظري

 نظرية االستجابة للمفردة.
 ;e.g., Li & Leung, 2001)على اجلانب اآلخر توصلت بعض الدراسات 

McCue, 2003)  إىل سبيز نظرية االستجابة للمفردة على نظرية القياس التقليدية يف قدرهتا على
لذي صيغت من أجل قياسو، ويف كم البيانات التفصيلية ربديد ادلفردات اليت ربيد عن اذلدف ا

اليت تساعد يف ربديد أسباب اطلفاض اخلصائص السيكومًتية لبعض ادلفردات، وأخَتًا توصلت 
 (e.g., Al – Harbi, 2003; Hwang, 2002; Li & Leung, 2001)بعض الدراسات 

 إىل وجود سباثل بُت النتائج ادلشتقة من النظريتُت.
قد ىدفت الدراسة احلالية إىل اكتشاف أوجهو التشابو واالختالف بُت النظريتُت ذلذا، ف

يح كيف ؽلكن التكامل بُت ضوإبراز اإلمكانات اليت سبتاز هبا كل نظرية على النظرية األخرى، وتو 
النتائج ادلستمدة من النظريتُت لتحسُت اخلصائص السيكومًتية ألدوات القياس النفسية والًتبوية، 
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قيق ىذا اذلدف قام الباحث دبقارنة اخلصائص السيكومًتية ادلنبثقة من نظرية القياس التقليدية ولتح
بنظريتها ادلنبثقة من نظرية االستجابة للمفردة باستخدام استبانة إدارة الوقت، وذلك يف عينة من 

 طالب اجلامعة يف مصر والسعودية.
 لتالية:يمكن صياغة مشكلة البحث في اإلجابة عن األسئلة ا

العاملي للنسخة العربية الستبانة إدارة الوقت الذي ػلقق أفضل مطابقة مع ما البناء  -7
 بيانات العينة ادلصرية والعينة السعودية يف الدراسة احلالية؟

ىل زبتلف خصائص البناء العاملي للنسخة العربية الستبانة إدارة الوقت بُت العينة ادلصرية  -7
 والعينة السعودية؟

ف اخلصائص السيكومًتية للنسخة العربية الستبانة إدارة الوقت يف إطار نظرية ىل زبتل -9
 القياس التقليدية بُت العينتُت ادلصرية والسعودية؟

ىل زبتلف اخلصائص السيكومًتية للنسخة العربية الستبانة إدارة الوقت يف إطار نظرية  -6
 االستجابة للمفردة بُت العينتُت ادلصرية والسعودية؟

د عالقة بُت اخلصائص السيكومًتية دلفردات النسخة العربية الستبانة إدارة الوقت ىل توج -5
 وفق نظرية القياس التقليدية ونظرية االستجابة للمفردة يف العينتُت ادلصرية والسعودية؟

ىل زبتلف متوسطات درجات أبعاد معارات إدارة الوقت بُت العينتُت ادلصرية والسعودية  -4
 اس "التقليدية مقابل نظرية االستجابة للمفردة؟باختالف نظرية القي

 أهذاف الذراست
 يهدف البحث الحالي إلى:

توضيح الفروق بُت نظرية القياس التقليدية ونظرية االستجابة للمفردة، وذلك من  -7
 حيث الفروض والنماذج اليت تقوم عليها كل نظرية.

مل بُت النظريتُت التعرف على نقاط القوة والضعف يف كل نظرية، لتحقيق التكا -7
 شلا يسهم إغلابياً يف جودة اخلصائص السيكومًتية للمقاييس النفسية والًتبوية.

ربديد خصائص السيكومًتية الستبانة إدارة الوقت، ومقارنة مواطن التشابو  -9
واالختالف يف تلك اخلصائص بُت نظرية االستجابة للمفردة ونظرية القياس 

 التقليدية.



 3122يونيو  –الجزء األول  – ::العدد     محمد حبشي حسيند.   المجلة التربوية 

 المجلد الخامس والعشرون :46

 

وذج ساميجيما لالستجابة ادلتدرجة الذي يستخدم مع التعرف على خصائص ظل -6
 ادلقاييس متعددة االستجابة مثل مقاييس الشخصية واالذباىات.

 أهمَت الذراست
 تكمن أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:

التعريف بإمكانيات كل من نظرييت القياس التقليدية واالستجابة للمفردة، حيث  -7
 العربية اليت قارنت بُت النظريتُت. توجد قلة من الدراسات

أو دراسة عربية تستخدم ظلاذج  –يف حدود علم الباحث  –تعد الدراسة احلالية  -7
نظرية االستجابة للمفردة اخلاصة باالستجابات ادلتعددة، فقد اقتصرت الدراسات 

 العربية السابقة على استخدام النماذج األحادية وبصفة خاصة ظلوذج راش.

ية مفهوم إدارة الوقت، تزداد احلاجة إىل تقدَل أداة لقياس ذلك ادلفهوم نظرًا ألعل -9
سبكن الباحثُت من تقييم الدور الذي يقوم بو ىذا ادلتغَت يف عديد من النواتج 

 ادلعرفية "مثل التحصيل الدراسي" وغَت ادلعرفية "مثل األداء والرضا الوظيفي".

 اإلطار النظرً
 تعريف إدارة الوقت

أكثر التعريفات انتشارًا يف دراسات  Lakein (1973)يف الذي قدمو الكُت يعد التعر 
إدارة الوقت، الذي يفًتض أن إدارة الوقت يتضمن عملية ربديد احلاجات، ووضع األىداف 

 لتحقيق تلك احلاجات، ترتيب األولويات، وزبطيط ادلهام لتحقيق تل األىداف.
بأنو "األسلوب الذي يتبعو مدير/  ( إدارة الوقت7334كما عرف نبيل سعد خليل )

ناظر ادلدرسة عند التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتوجيو وادلتابعة والتقوَل لكل النشاطات اليت يقوم 
هبا داخل ادلدرسة اليت يعمل هبا خالل فًتة تواجده فيها ويهدف إىل ربقيق فعالية يف استغالل ىذا 

 الًتبوية ادلنشودة". وإدارتو للوصول إىل األىدافالوقت ادلتاح 
( تعريفًا إلدارة الوقت يغلب عليو 7004وكذا قدم زلمد العمايرة، وصفاء شوػلات )

اخللفية اإلدارية وليس اخللفية النفسية متفقًا يف ذلك مع التعريفُت السابقُت حيث عرفاه بأنو 
 و"."الكيفية اليت يوزع مدير ادلدرسة ساعات العمل الرمسي على مهماتو ادلناطق ب
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وعلى اجلانب اآلخر فإن ىناك رلموعة أخرى من التعريفات اليت تنطلق من خلفية نفسية؛ 
تعريفًا إلدارة الوقت مفاده أنو:  Koch and Kleimmann (2003)فقدم كوتش، وكليممان 

 زلاولة ذاتية مضبوطة الستخدام الوقت بطريقة فعالة ذاتياً لتحقيق النواتج ادلرجوة.
تعريفًا إلدارة  Claessens, Erde & Rute (2007)ردي، وروييت وقدم كاليسنز، وإ

الوقت بعد مراجعة شاملة للتعريفات ادلختلفة يف الدراسات السابقة بأنو "سلوكيات هتدف إىل 
ربقيق استخدام فعال للوقت أثناء إجراء أنشطة موجهة ضلو ربقيق ىدف معُت، ويالحظ االتفاق 

واذلادف للوقت، فاستخدام الوقت ا يؤكد على االستخدام الكفء بُت التعريفُت السابقُت، فكالعل
ليس ىدفًا يف حد ذاتو، إال أنو وسيلة دلمارسة أنشطة موجهو ضلو ربقيق ىدف ما مثل العبء 

 األكادؽلي أو أداء مهمة تتعلق بالعمل وتنفذ بطريقة تتضمن استخداماً فعااًل للوقت.
 Britton andسة احلالية تعريف بريتون وتيسَت ويف ضوء التعريفات السابقة تتبٌت الدرا

Tesser (1991)  إلدارة الوقت على أنو نظام فوق معريفMetacognitive system  يتم
اختيار وترتيب األىداف الرئيسية والفرعية ادلستخدمة لتكوين مهام رئيسية ومهام فرعية ترتب 

تلك ادلهام يف قائمة لتنفيذىا وذبدول بدورىا وفقًا ألعليتها يف ربقيق تلك األىداف، مث توضع 
 وتنفذ.

ويعرف البحث احلايل إدارة الوقت إجرائياً يف تلك الدراسة على أنو: التعبَت الذايت للفرد دلا 
يقوم بو من زبطيط قصَت األمد، أو طويل األمد، باإلضافة إىل اذباىو ضلو التحكم يف وقتو 

 باستخدام استبانة إدارة الوقت.
 فسرة إلدارة الوقتالنماذج الم

حاولت بعض الكتابات يف منتصف السبعينات استخدام نظريات اإلدارة يف االختيار أو 
ازباذ القرار لتطبيقها على إدارة الوقت، وذلك من منطلق أن عملية إدارة الوقت سبثل عملية اختيار 

 Theory Rational Choiceأو ازباذ قرار ومن بُت تلك النظريات: نظرية االختيار ادلنطقي 
 Behavioral Decision – Making Perspectiveومنظور ازباذ القرار السلوكي 

(Koch & Kleinmann, 2002). 
 إدارة الوقت من منظور االختيار المنطقي

االفًتاض األساسي يف نظرية االختيار ادلنطقي أن البشر ػلاولون تعظيم الفائدة أو ادلنفعة، 
، مع األخذ يف االعتبار أن Costمطروح منها التكلفة  Gainسب وتعرف ادلنفعة بأهنا: ادلك
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ادلكسب والتكلفة ليست بالضرورة مادية. وفقا لتلك النظرية إذا أراد فرد أن يقوم باختيار عقالٍل 
أن يفكر يف ادلكسب )أو القيمة( اليت ؽلكن أن ػلصل عليها من  –بُت اختيارين، فإنو غلب أواًل 

أن يفكر يف التكلفة ادلتضمنة، لكي يقارن بُت ادلنفعتُت وأن ؼلتار اخليار  – ىذا االختيار، وثانياً 
األكثر منفعة، وفقًا ذلذه النظرية، فالشخص ؽلكنو تعظيم ادلنفعة من الوقت باستخدامو يف ربقق 

 & König)نواتج أعلى منفعة، وأن الفرد الذي غليد إدارة وقتو يسلك وفقًا لتلك النظرية 

Kleinmann, 2007). 

 إدارة الوقت من منظور اتخاذ القرار السلوكي
 ,e.g., Tversky & Kahnemanانتقد أصحاب منظور ازباذ القرار السلوكي 

، Descriptive Powerنظرية االختيار ادلنطقي على أهنا تفتقد القوة الوصفية  (1981)
حيز واحلدس قرارات الفرد، وأوضحوا أنو يوجد مواقف كثَتة ال يعظم األفراد ادلنفعة، بل يوجو الت

لسد الفجوة الوصفية يف نظرية االختيار ادلنطقي، واىتمت نظرية ازباذ القرار السلوكي بإظهار 
الفروق السلوكية بُت من يتقن إدارة وقتو والشخص العادي يف ربديد ادلكاسب، ربديد التكاليف، 

 وحساب ادلنفعة.
و، ال يعرف الشخص العادي على عكس الشخص الذي يتقن وقتتحديد المكاسب: 

يف إدارة الوقت عادة أىدافو، ردبا يرجع ذلك إىل مشكالت الذاكرة العادية، أو ردبا يعرف أىدافو 
 إال أنو ال يعرف أعليتها بالنسبة لألىداف األخرى.

التكلفة يف إدارة الوقت ىي الوقت الذي ػلتاجو الفرد لتحقيق ىدف  التكلفة: تحديد
الذي يدير وقتو بطريقة عادية يف كثَت من ادلواقف بالضبط مقدار الوقت ما، ال يعرف الشخص 

ه أقل شلا ينبغي، وذلك إما خلطأ يف ما يكون تقدير فغالبا الذي ػلتاجو لتحقيق ىدف معُت، 
بسبب عدم األخذ يف  Planning Fallacyاحلكم على حجم ادلهمة، أو دلغالطة التخطيط 

 ,Griffin & Buehler)رد يف ادلاضي إلصلاز مهام مشاهبة االعتبار الوقت الذي استغرقو الف

 . مث تأيت اخلطوة األخَتة واليت تتضمن حساب ادلنفعة واختيار اخليار األعلى منفعة.(1999
نظراً ألن النظريتُت السابقتُت مل توضحا البعد النفسي إلدارة الوقت، وأهنما وضعتا كلتاعلا 

استهالكية، فقد اىتمت الكتابات يف التسعينات وبدايات يف األصل لتفسَت ظاىر اقتصادية أو 
القرن احلادي والعشرين دبحاولة صياغة بعض النماذج التنظَتية اليت تظهر البعد النفسي إلدارة 
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وظلوذج  Britton and Glyne (1989)الوقت ومن بُت تلك النماذج: ظلوذج بريتون وجالين 
 .Macan (1994)ما كان 

 Garcia – Ros): أشار جارسيا روز Britton and Glynnين ظلوذج بريتون وجال

et al. (2004  إىل أن االعًتاف بإدارة الوقت يف اجملالُت األكادؽلي وغَت األكادؽلي أدى إىل
 Britton and Glynnتطوير ظلاذج تنظَتية ذلذا ادلفهوم النفسي، ويعد ظلوذج بريتون وجالين 

 من أبرز تلك النماذج. (1989)
 – Timeبُت مدير الوقت  Britton and Tesser (1991)بريتون وتيسَت قارن 

manger  وبرنامج نظام تشغيل احلاسب اآليلComputer's Operating System 

Software وقد أظهرت ادلقارنة أن الرابطة البسيطة بُت االثنُت يف أن كليهما غلب أ، يدير ،
تعقيد والدوام، فربنامج نظام تشغيل احلاسب اآليل، مصادر زلدودة إلصلاز أىداف عديدة متباينة ال

ؽلثل الشخص الذي يدير وقتو يف أنو يتابع ادلهام اليت غلب على ادلعاجل إصلازىا، ويرتبها وفقاً 
ألولويتها لكي ينفذىا بكفاءة، امتدادًا لتلك اخلاصية، عندما يتلقى نظام التشغيل مهامًا عديدة 

يهمل بعضها أو أن يغلق سباماً، وربدث النتيجة نفسها عندما يغمر أكثر شلا ينبغي، فإنو إما أن 
 فرد ما بعديد من األنشطة اليت ال ؽلتلك وقتاً كافياً ذلا.

ظلوذجًا إلدارة  Macan (1994)قدمت ماكان  :Process Modelنموذج العملية 
رة الوقت، فقد أشارت الوقت درلت فيو ادلتغَتات السابقة والوسيطة والناذبة بالنسبة لسلوكيات إدا

إىل أن برامج التدريب على إدارة الوقت هتدف إىل التأثَت على ثالث أنواع من سلوكيات إدارة 
تلك الوقت: وضع األىداف واألولويات، آليات إدارة الوقت والتفضيل للتنظيم، وافًتضت أن 

تو، باإلضافة إىل أن السلوكيات ستؤدي إىل الضبط ادلدرك للوقت، أو اإلحساس بامتالك الفرد لوق
التحكم ادلدرك يف الوقت يتوسط بُت سلوكيات إدارة الوقت والتوترات الناذبة عن العمل والتوترات 

 اجلسمية والرضا الوظيفي واألداء الوظيفي.
 نظرٍت القَاس الخقلَذٍت ونظرٍت االسخجابت للمفردة

لقياس التقليدية سادت نظرية ا :Classical Test Theoryنظرية القياس التقليدية 
 Truskoskyرلال القياس النفسي والًتبوي منذ بدايات القرن ادلاضي، ويرجع تروسكوسكي 

ذلك إىل بساطة النظرية بصورة عامة، فتطبيق فنيات النظرية، والعمليات احلسابية  (1999)
ير مباشرة، واخلطوط اإلرشادية لتطبيقها متوافرة على مدى واسع، كما أن تقد إلحصائياهتا
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اخلصائص السيكومًتية للمقاييس يف إطار نظرية القياس التقليدية تتطلب حجمًا صغَتًا للعينة 
مقارنة بنظرية االستجابة للمفردة، كما تتميز نظرية القياس التقليدية ببساطة االفًتاضات ادلتضمنة 

وع مكونُت: فيها، فاالفًتاض األساسي لنظرية القياس التقليدية أن الدرجة ادلالحظة )د( رلم
 الدرجة احلقيقية )ح( وخطأ القياس )خ(، وىذه العالقة يعرب عنها ادلعادلة التالية: د= ح +خ.

تلخيصًا الفًتاضات النظرية  Crocker and Algina (1986)وقد قدم كروكر وأجلينا 
ال يغَت من موقف اختباري إىل اليت من بينها: أن الدرجة احلقيقية لكل فرد ىي مقدار ثابت 

موقف اختباري آخر يقيس السمة نفسها، بينما زبتلف الدرجة ادلالحظة وخطأ القياس من موقف 
اختباري إىل موقف آخر، وأن الدرجة احلقيقية ىي متوسط الدرجات ادلالحظة لألفراد على عدد  

، ويتوزع خطأ Parallel Testsكبَت من التطبيقات لالختبار نفسو أو على اختبارات متوازية 
توزيعاً اعتدالياً متوسطو صفر، وباضلرافو ادلعياري يساوي اخلطأ ادلعياري للقياس، وأن الدرجة  القياس

 احلقيقية مستقلة عن األخطاء لالختبار نفسو أو على اختبارات متماثلة.
على الرغم من بساطة نظرية القياس التقليدية، فإنو يوجد هبا عدد من جوانب القصور اليت 

يف رلال القياس  (eg., Hambleton & Hones, 1993)احثُت الحظها عديد من الب
والتقوَل، من بينها اعتماد اخلصائص السيكومًتية لالختبار "معامالت الصعوبة والتمييز للمفردات 
وثبات االختبار" على خصائص األفراد الذين مت استخدامهم لتقدير تلك اخلصائص، وتتوقف 

ادلفردات ادلستخدمة يف ذلك التقدير، فإذا استخدمت  معامالت تقدير قدرة الفرد على خصائص
رلموعة من ادلفردات ذات معامالت الصعوبة ادلرتفعة لتقدير قدرة ما لفرد ما، سوف ؼلتلف ىذا 

 التقدير للقدرة نفسها وللفرد نفسو إذا استخدمت رلموعة من ادلفردات ذات الصعوبة ادلنخفضة.
 Standardة الفًتاضها أن اخلطأ ادلعياري للقياس انتقدت أيضاً، نظرية القياس التقليدي

Error of Measurment  مقدار ثابت بغض النظر عن مستوى قدرات األفراد على السمة
 & e.g., Crocker)الكامنة اليت يقيسها االختبار، وأخَتًا فقد انتقد عدد من الباحثُت 

Algina, 1986) ادلتحيزة  الستخدامها أساليب قاصرة يف ربديد ادلفرداتItem Bias. 
دفع القصور يف نظرية  :Item Response Theoryنظرية االستجابة للمفردة 

ة يف القياس ؽلكنها التغلب القياس النفسي إىل البحث عن نظريالقياس التقليدية الباحثُت يف رلال 
على جوانب القصور ىذه، ومن أىم تلك اجلوانب اعتمادية خصائص مفردات االختبار على 

بيعة العينة ادلستخدمة يف حساهبا، واعتماد تقديرات قدرات األفراد على ادلفردات ادلستخدمة يف ط
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قياسها، وأشبرت جهود الباحثُت عن ظهور نظرية االستجابة للمفردة اليت قدمت حلواًل لكثَت من 
 مشكالت نظرية القياس التقليدية.

رية االستجابة نظ Brinbaum (1958)وبرينباَل  Lord (1953)طور لورد 
وقدما ادلفاىيم الرئيسية للنظرية مثل ادلنحٌت ادلميز للمفردة، ادلنحٌت ادلميز لالختبار، دالة للمفردة،

ظلوذج االستجابة  Rasch (1960)ادلفردة ادلعلوماتية، ودالة االختبار ادلعلوماتية، وقدم راش 
عد أكثر ظلاذج النظرية الذي ي One Parameter Logistic Modelللمفردة أحادية ادلعلم 

 انتشاراً.
إىل أنو بينما قدمت نظرية  Embretson and Reise (2002)أشار إؽلربتسون، ورايز 

القياس التقليدية ظلوذجاً واحداً للقياس افًتضت أنو يصلح لكل ادلقاييس، قدمت نظرية االستجابة 
ت منها: عدد البدائل أمام كل للمفردة عددًا من النماذج اليت اختلفت باختالف عدد من ادلتغَتا

مفردة عدد من العوامل اليت ربد تقدَل الفرد استجابة صحيحة للمفردة، كما اختلف ظلوذج القياس 
يف نظرية االستجابة للمفردة عن نظَته يف نظرية القياس التقليدي؛ ففي حُت تبنت الثانية ظلوذجاً 

التايل فقد تطلب ذلك استخدام أساليب ذا عالقة خطية افًتضت األوىل أن العالقة منحنية؛ وب
إحصائية أكثر تعقيدًا والوصل إىل حلول تقريبية، وليست حلواًل قاطعة كما ىو احلال يف نظرية 
القياس التقليدية، األمر الذي ترتب عليو ضرورة استخدام برامج إحصائية متخصصة مثل 

BILOG وMULTILOG تخدام برامج يف حُت يكفي يف نظرية القياس التقليدية اس
 .SPSSإحصائية عامة مثل 

 ;e.g., Courville, 2004; Dodd, 1984)اىتم عدد من الدراسات 

Humbleton & Jones, 1993)  ،دبقارنة نظرية االستجابة للمفردة بنظرية القياس التقليدية
ظهر أن   تلك الدراسات إىل إبراز العالقة بُت النظريتُت وإبراز عدم التناقض بينهما، وكيف وىدفت

كثَتًا من ادلفاىيم ادلتضمنة يف نظرية القياس التقليدية ؽلكن اشتقاقها من خالل نظرية االستجابة 
وأضافت إىل افًتاضاهتا، كما للمفردة وأن نظرية االستجابة للمفردة قبلت نظرية القياس التقليدية 

 ستجابة للمفردة ومنها:أبرزت تلك الدراسات بعض ادلعوقات أو ادلشكالت ادلتضمنة يف نظرية اال
صعوبة ربقيق الفروض اليت قامت عليها النظرية اليت من أعلها افًتاض أحادية البعد، تعقد 
العمليات احلسابية ادلتضمنة فيها، صعوبة فهم مفاىيم النظرية يف مقابل بساطة مفاىيم نظرية 

رات األفراد. ذلذا اذبو عدد القياس التقليدية، كرب حجم العينة الالزمة حلساب معامل ادلفردات وقد
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من الدراسات إىل استخدام النظريتُت يف التحقق من اخلصائص السيكومًتية للمقاييس يف البحوث 
 األمبَتيقية، وأظهرت تلك الدراسات إىل وجود تقارب شديد بُت النتائج ادلستمدة من النظريتُت.

الستجابة للمفردة إال أن على الرغم من أن ىناك عددًا كبَتًا من النماذج يف نظرية ا
النماذج الثنائية وبصفة خاصة ظلوذج راش ظلت ىي النماذج السائدة يف البحوث النفسية 

 ;e.g., Madera, 2003; Rubio et al., 2007والًتبوية، فقد أشار عدد من الباحثُت 

Lane et al., 1995)  يف إىل ضرورة االىتمام بتطبيقات ظلاذج نظرية االستجابة للمفردة
مقاييس االذباىات والشخصية أي االىتمام بالنماذج متعددة االستجابة ومن بينها ظلاذج 

 .Samekima's Graded Item Responseساميجيما ادلتدرج لالستجابة 
أكثر النماذج استخدامًا يف ربليل ادلفردات  Samejima (1969)يعد ظلوذج ساميجيما 

النموذج يف ربديد اخلصائص السيكومًتية  Lee (1995)متعددة االستجابة، فقد استخدمو يل 
 Parkeوباركي  Lane et al. (1995)دلقياس تنسي دلفهوم الذات، وألن وستون وأنكنيمان 

، وكَتاسكي Mathematics Performanceيف معايرة مفردات األداء الرياضي  (1998)
السيكومًتية الستبانة يف تقييم اخلصائص  Kirisci, Moss, & Tarter (1996)وموس وتارتَت
 Madera (2003)وماديرا  Situational Confidence Questionnaireالثقة ادلوقفية 

يف ربديد اخلصائص  Rubio et alÁيف تقييم اذباىات الطالب، واستخدمو رويبو وآخرون 
 السيكومًتية دلقياس التوافق االنفعايل.

 e.g., Dodd, 1984; Truskosky, 1999; Van Der)اىتمت بعض الدراسات 

Ark, 2001)  ادلختلفة للمفردات متعددة االستجابة، إال أنو يف حدود تلك دبقارنة النماذج
األدلة القليلة يعد ظلوذج االستجابة ادلتدرجة لسيماجيما أفضلها، فيختلف النموذج عن ظلوذج 

اوي قيم معامالت سبييز الدرجات اجلزئية دلاسًت، وظلوذج التقدير اجلزئي ألندريش اللذين يفًتضا تس
ادلفردات باعتبارعلا امتدادًا لنموذج راش، وذلذا فإن ظلوذج سيماجيما صورة أكثر عمومية من 
النموذجُت السابقُت، وذلك الفًتاضو تساوى معامالت التميز بُت ادلفردات، ويؤيد تلك النتيجة 

الدراسة احلالية ظلوذج سيماجيما تواتر استخدام ىذا النموذج مقارنة بالنماذج األخرى، ذلذا، تبنت 
 يف تقييم اخلصائص السيكومًتية الستبانة إدارة الوقت.
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 الذراساث السابقت
 Britton and Tesserحظيت استبانة إدارة الوقت اليت قام بإعدادىا بريتون وتيسَت 

باىتمام عدد من الدراسات ىدفت إىل التحقيق من خصائصها السيكومًتية يف ثقافات  (1991)
سلتلفة عن الثقافة الغربية باستخدام عينات من طالب اجلامعة وطالب التعليم الثانوي، إال أنو ويف  

ال توجد دراسة أجريت على البيئة العربية دلعرفة اخلصائص السيكومًتية  –حدود علم الباحث 
 لتلك االستبانة.

تبانة إىل إعداد اس Britton and Tesser (1991)هدفت دراسة بريتون وتيسير 
طالبًا وطالبة يدرسون  30إدارة الوقت، والكشف عن بنائها العاملُت وذلك على عينة مكونة من 

% من 30مقررًا عن مقدمة يف علم النفس جبامعة جورجيا بالواليات ادلتحدة األمريكية، وكان 
التحليل  % األقلية العرقية، وأظهرت نتائج70أمريكي يف حُت ؽلثل  –أفراد العينة من أصل أرويب 

% من 94العاملي باستخدام طريقة ادلكونات األساسية، وجود ثالثة عوامل مستقلة تفسر 
التباين، وكانت قيم معامالت االرتباط بُت العوامل الثالثة تقًتب من الصفر، ومل يقم الباحثان 

 حبساب قيم معامالت ثبات االستبانة باستخدام أي طريقة من طرق حساب الثبات.
 Factor structureإىل ربديد البناء العاملي  Wells (1993)ويلز  ةهدفت دراس

طالبة(، من بُت  57طالباً،  94طالبًا ) 88الستبانة إدارة الوقت، وتكونت عينة البحث من 
عاماً، واستخدم الباحث طريقة  74إىل  78طالب اجلامعة بكندا، وتراوحت أعمار العينة من 

تدوير ادلائل الكتشاف العوامل اليت تتكون منها االستبانة، ربليل ادلكونات األساسية مع ال
، وزبتلف ىذه النتيجة عما ادلفردات% من التباين يف 73وأظهرت النتائج وجود عاملُت يفسران 

 .Briotton and Tesser (1991)توصل إليو بريتون وتيسر 
اكتشاف  Trueman and Hartley (1995)دراسة ترومان وهارتلي  وأعادت

طالبة( جبامعة كيلي  777طالبًا و  80طالبًا ) 907بناء العاملي لالستبانة على عينة مكونة من ال
عامًا يف حُت كان متوسط عينة الطالبات  79.6بادلملكة ادلتحدة، متوسط أعمال عينة الطلبة 

لبعد التخطيط  0.87. توصلت الدراسة إىل أن قيم معامالت ثبات أبعاد االستبانة كانت 79.7
رت نتائج للتخطيط طويل األمد، كما أظه 0.68لبعد اذباىات الوقت، و  0.51صَت األمد، ق

التحليل العاملي باستخدام طريقة ربليل ادلكونات األساسية اتفاقًا جزئيًا مع نتائج بريتون وتيسر 
Britton and Tesser (1991)  من التباين أطلق على 91.3لوجود عاملُت يفسران %
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اسم "نشاطات التخطيط اليومي" وعلى العامل الثاٍل "الثقة يف التخطيط طويل العامل األول 
 األمد".

 Barling, Kelloway and Cheungبارلنج كيلواي وتشاينج حاولت دراسة 

التحقق من البناء العاملي الستبانة إدارة الوقت على عينة من البائعُت بلغ حجمها  (1996)
، استخدم الباحثون التحليل 3.97اماً، واضلراف معياري ع 97.71بائع، متوسط أعمارىم  707

، ومؤشرات جودة 7، وأظهرت قيم كاCinfirmatory Factory Analysisالعاملي التحقيق 
تطابق بيانات الدراسة مع النموذج الثنائي ادلقًتح،  Goodness of Fit Indicesادلطابقة 

 Brittonد الذي اقًتحتو دراسة بريتون وتيسر وبالتايل مل تؤيد الدراسة النموذج الثالثي األبعا

and Tesser (1991)  وبلغت قيم معامالت االتساق الداخلي لبعد التخطيط قصَت األمد
 .0.57، وبلغت قيم معامالت االرتباط بُت البعدين 0.19، ولبعد التخطيط طويل األمد 0.85

البناء العاملي اكتشاف  Mpofu et al. (1996) مبوفو وآخرين مث أعادت دراسة 
طالبة( بكلية الًتبية  778طالباً و  776طالباً ) 617الستبانة إدارة الوقت، على عينة مكونة من 

طالباً يف الفرقة الثالثة  777طالباً من أفراد العينة بالفرقة األوىل يف حُت كان  750هبراري زؽلباويب، 
، وأظهرت نتائج التحليل 6.8ري سنة، واضلراف معيا 79.5أو النهائية، متوسط عمر العينة 

العاملي االستكشايف، باستخدام طريقة ربليل ادلكونات األساسية والتدوير ادلتعامد باستخدام 
% من التباين، كما أظهرت النتائج 99وجود ثالثة عوامل، فسرت  Varimaxطريقة الفارؽلكس 

 قريبة من الصفر.استقاللية العوامل فقد كانت قيم معامالت االرتباط بُت العوامل 
جبانب اختبار  Trueman and Hartley (1996)ترومان وهارتلي ىدفت دراسة 

داللة الفروق بُت الذكور واإلناث، وبُت الطالب األكرب سناً واألصغر سنا يف مهارات إدارة الوقت 
كشايف إىل اكتشاف البناء العاملي الستبانة إدارة الوقت، وذلك باستخدام التحليل العاملي االست

طالبة( جبامعة كيلي بادلملكة ادلتحدة،  11طالباً،  774طالبًا ) 739على عينة مكونة من 
وقسمت العينة إىل ثالث عينات وفقا للعمر الزمٍت، مث أجريت أربعة ربليالت إحصائية: التحليل 

: على عاماً، والتحليل الثاٍل 73.7طالباً( دبتوسط  777األول: على عينة الطالب األصغر سنًا )
طالباً(  717، والتحليل الثالث: على العينة الثالثة )77.6طالباً( دبتوسط  050العينة الثانية 

عاماً، والتحليل الرابع: على العينة الرابعة وىي نتاج دمج العينة الثانية والثالثة.  97.5دبتوسط 
أن قيم معامالت كرونباك أظهرت النتائج التحليل العاملي يف العينات ادلختلفة وجود عاملُت، كما 
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، كما أظهرت النتائج أن قيمة معامل االرتباط 0.84و 0.41الداخلي تراوحت بُت  لالتساقألفا 
 .0.99بُت العاملُت 

اليت ىدفت إىل  Carsia – Ros et al. (2004)روس وآخرين  –جارسيا دراسة 
، وفيها تكونت العينة بإسبانياة تقوَل مناسبة استخدام استبانة إدارة الوقت لطالب ادلرحلة الثانوي

 74.3عاماً دبتوسط  78و  74طالباً بالتعليم الثانوي، وتراوح مدى عمر العينة ما بُت  950من 
% من حجم العينة يف حُت كانت 63، بلغت النسبة ادلئوية للذكور 0.84عاماً، واضلراف معياري 
ملي االستكشايف للفصح ادلبدئي %. استخدم الباحثون التحليل العا57نسبة ادلئوية لإلناث 

دلكونات االستبانة، مث التحليل العاملي التحقيقي. وأجري التحليل العاملي االستكشايف على 
% من 66طالبًا من العينة الكلية، وأظهرت نتائج ىذه اخلطوة وجود ثالثة عوامل فسرت  791

الثالثي األبعاد لبيانات الدراسة، التباين، وأيدت نتائج التحليل العاملي التحققي مطابقة النموذج 
كانت دالة إحصائياً، فقد كانت مؤشرات جودة ادلطابقة أكرب من   7على الرغم من أن قيمة كا

، وتراوحت قيم معامالت 0.40و  0.87، كما تراوحت قيم معامالت كرونباك ألفا بُت 0.80
 .0.66و 0.99االرتباط بُت العوامل بُت 

 قتحعلَق علي الذراساث الساب
 يتضح من خالل العرض السابق لدراسات السابقة اآلتي:

أن صبيع الدراسات السابقة مل يكن اذلدف الوحيد منها التحقق من البناء  -7
العاملي للمقياس، وإظلا كانت ذلا أىداف أخرى مثل دراسة العالقة بُت إدارة 

أو إغلاد الفروق يف  (e.g., Welss, 1993)الوقت والتحصيل الدراسي 
 ,.e.g., Barling et. al)ات إدارة الوقت بُت فئات سلتلفة من األفراد مهار 

1996). 

اختالف نتائج الدراسات يف عدد العوامل اليت تتكون منها استبانة إدارة الوقت،  -7
 e.g., Barling et al., 1996; Trueman)فقد توصلت بعض الدراسات 

& Hartley, 1995, 1996)  صلت بعضها إىل وجود عاملُت، يف حُت تو
(e.g., Britton & tesser, 1991; Carsia – Ros et al., 2007; 

Mpotu, 1996) .إىل أن االستبانة تتكون من ثالثة عوامل 
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 ;e.g., Britton & Tesser, 1991)استخدام بعض الدراسات السابقة  -9

Wells, 1993; Barling et al., 1996)  لعينات صغَتة احلجم، فقد كان
طالباً، بينما   Britton and Tesser (1991) 30دراسة  حجم العينة يف

طالبا. على اجلانب اآلخر، كان  Wells (1993) 80كانت يف دراسة ويلز 
 Carsia – Ros et al. (2004) 950حجم العينة يف دراسة كارسيا وآخرين 

 طالباً. Mrofu et al. (1996) 617طالباً، ويف دراسة مبوفو وآخرين 

دراسات السابقة على التحليل العاملي االستكشايف بطريقة ربليل اعتماد صبيع ال -6
ادلكونات األساسية الكتشاف مكونات االستبانة، يف حُت درلت دراسة واحدة 

(Carsia – Ros et al., 2004)  بُت التحليل العاملي االستشكايف والتحليل
 العاملي التحققي.

قيم االتساق  (e.g., Wells, 1993)مل تقدم بعض الدراسات السابقة  -5
 e.g., Carsia – Ros)الداخلي ألبعاد االستبانة، يف استخدام بعضها اآلخر 

et al., 2004)  طريقة كرونباك ألفا يف إطار نظرية القياس التقليدية حلساب
االتساق الداخلي، وتباينت تلك القيم بُت الدراسات، وال توجد يف حدود علم 

لقياس احلديثة للتحقق من ثبات االستبانة، استخدمت نظرية ا دراسة –الباحث 
 شلا تقدمو تلك النظرية احلديثة من إمكانات تفوق نظرية القياس التقليدية.

ترؽلان  تنوعت الثقافات اليت نقل إليها مقياس إدارة الوقت، فقد استخدمو -4
للتحقق من البناء العاملي  Trueman & Hartely (1995)وىارتلي 

طالب اجلامعة يف ادلملكة ادلتحدة "بريطانيا"، ومبوفو للمقياس على عينة من 
مع عينة من طالب اجلامعة يف زؽلبابوي وه  Mpotu et al. (1996)وآخرون 
مع عينة من  Garcia – Ros et alÁ (2004)روز وآخرون  –جارسيا 

 –يف حدود علم الباحث  –. بينما ال توجد إسبانياطالب التعليم الثانوي يف 
استخدمت استبانة إدارة الوقت، أو ربققت من اخلصائص  دراسة عربية

السيكومًتية لو على عينات عربية، وبالتايل فإن ترصبة ادلقياس ونقلو للثقافة 
العربية، ردبا يسهم يف فهم الطريقة اليت يؤثر هبا ىذا ادلفهوم يف النواتج ادلعرفية 

 رلاهبة الضغوط". لطالب اجلامعة "التحصيل" والنواتج غَت ادلعرفية "أساليب
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 إجراءاث الذراست
 أواًل: العينة

مت اختيار عينة الدراسة احلالية من بُت طالب كلية الًتبية، وادلركز اجلامعي لدراسة 
الطالبات جبماعة ادللك خالد بادلملكة العربية السعودية، وطالب كلية اآلداب جبامعة ادلنوفية، 

على قدر اإلمكان بُت طالب اجلامعتُت، وكان وروعي يف اختيار العينتُت سباثل التخصصات 
 7.74، ع = 73.44ادلتوسط واالضلراف ادلعياري للعمر الزمٍت للعينتُت ادلصرية )الذكور: م = 

؛ اإلناث: م = 7، ع=79078( والسعودية )الذكور: م= 7.67، ع = 78.36اإلناث: م = 
البية األفراد يف العينُت من ( أن غ7( على الًتتيب، كما يتضح من جدول )7.45، ع= 77.97

اإلناث، ونظرًا ألن غالبية الطالب يف الكليات النظرية باجلامعات ادلصرية من اإلناث، فقد روعي 
 عند اختيار العينة السعودية أن تكون نسبة الذكور إىل اإلناث مقاربة لنظريتها يف العينة ادلصرية.

 (2جدول )
 لجنستوزيع أفراد العينة وفقاً للمجتمع وا

 العينة السعودية العينة المصرية المجتمع
 إناث ذكور إناث ذكور الجنس

 984 741 953 701 العدد )ن(
 %10 %90 %11 %79 النسبة ادلئوية

 ثانياً: أداة الدراسة
 Britton and Tesser (1991)تتكون استبانة إدارة الوقت اليت أعدىا بريتون وتيسَت 

أسلوب التقرير الذايت اعتمادًا على ظلوذج بريتون وجالين  من شبان عشرة مفردة باستخدام
Britton and Glynn (1989). 

وتضمن النموذج مكونات عديدة إلدارة الوقت مثل: اختيار أىداف، وأىداف فرعية، 
ترتيب األىداف وفقاً لألولويات، تكوين مهام رئيسية وفرعية من األىداف، ترتيب أولويات ادلهام، 

 ,Britton & Tesser)دلهام وفقًا لتنفيذىا، عمل جدول بادلهام، وتنفيذ ادلهام عمل قائمة با

1991). 
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 Short – Range األمد من ثالثة أبعاد ىي: التخطيط قصَت تتكون االستبانة

Planning  خالل يوم أو أسبوع، االذباىات ضلو الوقتTime Attitudes  امتالك الفرد
مثل وضع  Long – Range Planningيط طويل األمد اإلحساس بالسيطرة على وقتو، التخط

أىداف للفصل الدراسي كاماًل، االحتفاظ بادلواعيد يف تقوَل واحد، إكمال التكليفات الرئيسية 
 جون العمل يف اللحظة األخَتة.

تدرجت االستجابة يف مخس فئات لكل عبارة بنظام ليكرت، تباينت دائمًا بُت )مخس 
حدة(، مع عكس ىذا الًتتيب بالنسبة للعبارات السالبة، ونظرًا ألن درجات( وأبدًا )درجة وا

عبارات االستبانة تتأثر بادلرغوبية االجتماعية فقد أضيفت سبع عبارات، سبثل بعد الكذب من 
، وبالتايل فقد أصبحت عدد مفردات االستبانة اليت طبقت على الطالب EPQاستخبار أيزنك 

 مفردة. 75
 نخائج الذراست

ابة عن السؤال األول "ما البناء العاملي للنسخة العربية الستبانة إدارة الوقت لإلج
 الذي يحقق أفضل مطابقة مع بيانات العينة المصرية والعينة السعودية في الدراسة الحالية؟".

 Confirmatory Factor Analysisاستخدم الباحث التحليل العاملي التحققي 
 Britton and Tesser (1991)ستبانة. ونظراً ألن بريتون وتيسر للتحقق من البناء العاملي لال

اللذين قاما بإعداد ادلقياس يف صورتو األجنبية افًتضا وجود ثالثة عوامل مستقلة، فقد مت اختبار 
صحة ىذا النموذج مقارنة بنموذج العامل الواحد، واعتمدت الدراسة احلالية عند ربديد درجة 

وجذر متوسط مربع اخلطأ التقرييب  7مع بيانات الدراسة على قيمة كامطابقة النموذج ادلقًتح 
Root Mean Square Error of Approximation  إضافة إىل مؤشر جودة ادلطابقة

،  Normed Fit indexومؤشر جودة ادلطابقة ادلعياري  Comparative Fit indexادلقارنة 
بُت النموذجُت  7موذجُت على الفروق يف قيمة كاكما اعتمدت الدراسة احلالية عند ادلقارنة بُت الن

ذات داللة إحصائية يقبل النموذج ادلركب وىو ظلوذج العوامل الثالثة ادلرتبطة، واستخدم الباحث 
لتحديد درجة ادلطابقة بُت النموذجُت ادلقًتحُت، وحساب مؤشرات  LISREL 8.54برنامج 

 جودة ادلطابقة.
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 (3جدول )
 مطابقة للنموذج الثالثي ونموذج العامل الوحيدومؤشرات جودة  3قيم كا

 للعينتين المصرية والسعودية
درجة  العينة مؤشرات

 الحرية
جذر متوسط  الداللة 3كا

الخطأ 
 التقريبي

مؤشر المطابقة 
 يالمعيار 

مؤشر 
جودة 
 المطابقة

 0.37 0.37 0.041 0.00 949.8 795 ادلصرية ظلوذج العامل الوحيد
 0.39 0.39 0.51 0.0 973.5 797 ادلصرية ثة ادلرتبطةظلوذج العوامل الثال

 0.07 0.07 0.07 0.00 66.6 9  الفرق
 0.37 0.37 0.016 0.00 689.8 795 السعودية ظلوذج العامل الوحيد

 0.36 0.36 0.054 0.00 967.3 797 السعودية ظلوذج العوامل الثالثة ادلرتبطة 
 0.09 0.09 0.078 0.00 760.3 9  الفروق

( تطابق مؤشرات جودة ادلطابقة للنموذج الثالثي مع بيانات الدراسة 7يتضح من جدول )
 7بصورة أفل من ظلوذج العامل الوحيد يف العينتُت ادلصرية والسعودية، فعلى الرغم من أن قيم كا

، كما أن قيمة جذر متوسط 0.3دالة إحصائية إال أن مؤشرات جودة ادلطابقة كانت أكرب من 
، كما يتضح من اجلدول أن الفروق بُت النموذجُت دالة 0.05طأ التقرييب قريبة من مربع اخل

إحصائياً، كما أن الفروق بُت مؤشرات جودة ادلطابقة كانت دالة لصاحل النموذج الثالثُت، شلا يدل 
على أن النموذج يتطابق بصورة أفضل من النموذج األحاديث العامل، وتتفق ىذه النتيجة مع ما 

وجارسيا روز وآخرين  Britton and Tesser (1991)ت إليو دراسة بريتون وتيسر توصل
Garcia – Ros et al. (2004) كما تتفق ىذه النتيجة مع النظرة ادلعاصرة إلدارة الوقت على ،

 ,.e. g)، فقد أكدت عدد دراسات Multidimesional Conceptأنو مفهوم متعدد األبعاد 

Britton & Tesser, 1991; Trumen & Hartely, 1995)  على أن مفهوم إدارة
 الوقت يتكون من عدد من األبعاد الفرعية ادلرتبطة فيما بينها.

( أن قيم تشبعات النموذج الثالثي كانت صبيعها أكرب من 9كما يتضح من جدول )
الثالث، كما يف البعد  79يف البعد الثاٍل وادلفردة رقم  7، ماعدا ادلفردة رقم 0.90الدرجة القاطعة 

( أن صبيع تشبعات أبعاد استبانة إدارة الوقت كانت دالة 6من جدول ) –أيضا  –يتضح 
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" جلميع ادلفردات ما عدا 7إحصائياً، فقد كانت قيمة "ت" كانت أكرب من القيمة القاطعة "
= "، كما أن متوسط تشبعات مفردات البعد األول )م العينة ادلصرية 79.7ادلفردتُت السابقتُت "

( كانت أعلى من متوسط تشبعات ادلفردات البعد الثاٍل )م 0.43، م العينة السعودية = 0.51
، )م 0.65( والثالث ))م العينة ادلصرية = 0.61)م العينة السعودية =  0.67العينة ادلصرية = 

رية (، كما أن معامل ارتباط تشبعات مفردات االستبانة بُت العينة ادلص0.69العينة السعودية = 
( إىل مرتفعة جدًا )ر البعد الثاٍل = 0.17والعينة السعودية كانت مرتفعة )ر البعد األول = 

( 0.34بُت تشبعات مفردات البعد الثالث )ر البعد الثالث = (، وكانت أكرب قيمة ذلا 0.039
 شلا يدل على التماثل يف تشبعات العوامل بُت العينتُت ادلصرية والسعودية.

 (4جدول )
 توسطات واالنحراف المعياري للمفردات والتشبعات في العينتين المصرية والسعوديةالم

أرقام  البعد
 المفردات

 العينة السعودية العينة المصرية 
الخطأ  التشبعات

 المعياري
الخطأ  التشبعات قيمة ت

 يالمعيار 
 قيمة ت

التخطيط 
 قصَت األمد

7 0.45 0.05 76.97 0.10 0.06 74.10 
5 0.47 0.05 79.77 0.89 0.05 74.78 
70 0.47 0.05 79.73 0.87 0.05 78.60 
76 0.45 0.05 76.71 0.17 0.06 71.41 
78 0.68 0.05 70.00 0.45 0.05 79.83 
79 0.59 0.05 77.75 0.10 0.04 77.76 
75 0.64 0.05 3.55 0.66 0.05 3.91 

االذباىات 
 ضلو الوقت

7 0.76 0.04 7.77 0.78 0.05 9.55 
1 0.60 0.05 1.63 0.58 0.05 77.76 
77 0.97 0.05 5.74 0.93 0.04 1.00 
74 0.67 0.05 8.41 0.61 0.05 3.51 
70 0.17 0.04 77.86 0.18 0.06 71.89 
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أرقام  البعد
 المفردات

 العينة السعودية العينة المصرية 
الخطأ  التشبعات

 المعياري
الخطأ  التشبعات قيمة ت

 يالمعيار 
 قيمة ت

76 0.96 0.05 5.34 0.65 0.05 8.98 
التخطيط 

 طويل األمد
6 0.95 0.05 7.34 0.77 0.04 9.96 
8 0.56 0.05 3.36 0.53 0.04 3.96 
79 0.77 0.04 7.89 0.08 0.04 7.69 
71 0.67 0.04 1.91 0.50 0.04 8.03 
77 0.40 0.04 70.80 0.16 0.04 77.95 

وتتفق ىذه النتيجة أيضاً مع ما توصلت إليو نتائج عدد من الدراسات السابقة اليت ىدفت 
 Truemanرأى ترومان وىارتلي  إىل فحص اخلصائص السيكومًتية الستبانة إدارة الوقت، فقد

and Gartley (1995)  ضرورة حذف ثالثة مفردات من استبانة إدارة الوقت، وذلك لتحسُت
الستبانة، ونظرًا ألن اذلدف من الدراسة الراىنة ىو ادلقارنة بُت نظرييت اخلصائص السيكومًتية ل

رنة تتمثل يف منطق كل طريقة يف القياس التقليدية ونظرية القياس احلديثة، وأن أحد جوانب ادلقا
ربديد ادلفردات اليت يتم حذفها من االستبانة، ذلذا فإن الباحث سيبقي على ىاتُت ادلفردتُت 
لتحديد أوجو االتفاق أو االختالف بُت نظرييت القياس التقليدية واالستجابة للمفردة يف التعرف 

 على أسباب سوء اخلصائص السيكومًتية ذلاتُت ادلفردتُت.
لإلجابة عن السؤال الثاني "هل تختلف خصائص البناء العاملي للنسخة العربية 

 الستبانة إدارة الوقت بين العينة المصرية والعينة السعودية؟"
 Groupاستخدم الباحث التحليل العاملي التحققي للمجموعات ادلتعددة 

Confirmatory Factory Multiple Analysis وامل، واخلطأ وذلك دلقارنة تشبعات الع
 7ادلعياري للقياس، ومعامالت االرتباط بُت العوامل، ومت حساب الفرق يف درجة احلرية، وقيم كا

بُت النموذج الذي يفًتض تساوي تشبعات العوامل والنموذج الذي يفًتض أن تشبعات العوامل 
متساوية، وبالتايل  غَت دالة استنتج أن العوامل 7، فإذا كان الفرق يف قيمة كاُتتسلتلفة بُت العين

يقبل الفرض وينتقل إىل الفرض الثاٍل وىو فرض تساوي أخطاء القيام الذي ؼلترب بالطريقة نفسها، 
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( نتائج اإلجابة عن السؤال 6وبادلثل بالنسبة لفرض تساوي معامالت االرتباط، ويوضح جدول )
 الثاٍل.

 (5جدول )
 العينتين المصرية والسعوديةدرجات الحرية وقيم كايتربيع للنموذج الثالثي بين 

الفروق في درجة  3كا درجة الحرية مؤشرات
 الحرية

الفروق في قيمة 
 3كا

الداللة 
 اإلحصائية

 - - - 413.64 746 ظلوذج العوامل الثالثة ادلرتبطة
 0.70 71.74 78 104.41 787 افًتاض تساوي تشبعات العوامل
 0.00 86.73 78 130.84 900 اء القياسافًتاض تشبعات العوامل وأخط

افًتاض تشبعات العوامل والتباين يف أخطاء 
 القياس ومعامالت االرتباط بُت العوامل

909 134.96 9 5.68 0.90 

كانت غَت دالة عند افًتاض تساوي   7(، إن الفرق يف قيمة كا6كما يتضح من جدول )
ت االرتباط بُت العوامل شلا تشبعات العوامل، كما أهنا كانت غَت دالة عند افًتاض تساوي معامال

كانت دالة يف حالة افًتاض تساوي تباين   7يدل على ربقق ىذين الفرضُت، يف حُت أن قيمة كا
أخطاء القياس بُت العينتُت شلا يدل على عدم ربقق ىذا الفرض، أي أن ىناك فروقًا بُت العينتُت 

تباين كان أعلى يف العينة ادلصرية يف يف مقدار تباين أخطاء القياس لعبارات االستبانة، وأن ىذا ال
 بعض ادلفردات، يف حُت أنو كان أكرب يف العينة السعودية يف البعض اآلخر.

 (6جدول )
 معامالت االرتباط بين أبعاد استبانة إدارة الوقت للعينتين المصرية والسعودية

التخطيط قصير  العينة األبعاد
 األمد

االتجاهات نحو 
 الوقت

التخطيط قصير 
 ألمدا

   - العينة ادلصرية التخطيط قصَت األمد
   - العينة السعودية 

  - 0.67 العينة ادلصرية االذباىات ضلو الوقت
  - 0.69 العينة السعودية 
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التخطيط قصير  العينة األبعاد
 األمد

االتجاهات نحو 
 الوقت

التخطيط قصير 
 ألمدا

 - 0.73 0.91 العينة ادلصرية التخطيط الطويل األمد
 - 0.67 0.66 العينة السعودية 

بُت العوامل الثالثة كانت متوسط يف  ( أن معامالت االرتباط5كما يتضح من جدول )
، كما يالحظ أيضًا أن قيمة معامل االرتباط 0.07الثقافتُت وصبيعها دالة إحصائيًا عند مستوى 

بُت االذباه ضلو الوقت، والتخطيط قصَت األمد كانت أكرب من نظَتهتا بُت االذباه ضلو الوقت 
ة، وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصلت إليو والتخطيط طويل األمد وبصفة خاصة يف الثقافة ادلصري

، إال أهنا (e.g., Barling, 1996; Garcia – Ros et al., 2004)عديد من الدراسات 
، ودراسة موبوفو Britton ant Tesser (1991)زبتلف مع نتائج دراسة بريتون وتيسر 

Mpofu (1996) انة كانت قريبة من والتان توصلتا إىل أن معامالت االرتباط بُت أبعاد االستب
الصفر، ويرجع الباحث ىذا االختالف بُت نتائج الدراسات إىل استخدام الدراستُت السابقتُت 
التدوير ادلتعامد للمحاور، والذي يستخرج عوامل مستقلة، ويرى الباحث أن ىذا النوع من التدوير 

تها فيما بينها، وبالتايل التدوير ال يتفق مع طبيعة ادلفاىيم يف علم النفس والًتبية واليت ترتبط بطبيع
 ادلائل ىو األنسب وليس ادلتعامد.

لإلجابة عن السؤال الثالث "ما الخصائص السيكومترية الستبانة إدارة الوقت في 
 ن المصرية والسعودية؟"يإطار نظرية القياس التقليدية في العينيت

فردات لتقييم اخلصائص السيكومًتية دل PARASCALاستخدم الباحث برنامج 
االستبانة يف إطار نظرية القياس التقليدية، حلساب معامالت سبييز ادلفردات استخدام الباحث 

حلساب االرتباط بُت الدرجة الكلية  Polyserial Correlationاالرتباط التسلسلي ادلتعدد 
على البعد والدرجة على ادلفردة، كما مت حساب نسب ادلتوسط الوزٍل كمؤشر على مستوى 

 بة ادلفردة.صعو 
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 (7جدول )
 المتوسطات واالنحراف المعياري ومعامالت التمييز الستبانة إدارة الوقت

أرقام  البعد
 المفردات

االنحراف  المتوسط العينة
 المعياري

حجم  قيمة ت
 التأثير

معامالت 
 التمييز

حجم تأثير  فيشر ذي
 كوهين

التخطيط 
قصَت 
 األمد

 0.00 0.00 0.14 0.009 7.10 7.07 7.77 ادلصرية 7
   0.14   7.06 7.07 السعودية 
 0.76 7.78 0.17 0.007 7.09 7.73 7.33 ادلصرية 5

  دالة 0.18   7.71 7.37 السعودية 
 0.79 9.47 0.19 0.078 6.71 7.78 7.96 ادلصرية 70
  دالة 0.87   7.79 7.09 السعودية 
 0.78 7.80 0.16 0.073 5.56 7.77 7.71 ادلصرية 76
  دالة 0.87   7.07 7.80 السعودية 
 0.76 7.77 0.41 0.007 0.38 7.74 7.78 ادلصرية 78
  دالة 0.16   7.77 7.77 السعودية 
 0.06 0.53 0.41 0.000 0.50 7.77 7.84 ادلصرية 79
  غَت دالة 0.43   7.96 7.87 السعودية 
 0.09 0.61 0.58 0.008 7.37 7.77 9.45 ادلصرية 75
  غَت دالة 0.54   7.01 9.65 السعودية 

االذباىات 
 ضلو الوقت

 0.07 0.70 0.65 0.031 70.69 7.09 9.74 ادلصرية 7
  غَت دالة 0.64   7.06 7.58 السعودية 
 0.79 9.45 0.57 0.009 7.87 7.05 7.14 ادلصرية 1

  دالة 0.44   7.05 7.88 السعودية 
 0.04 0.37 0.58 0.071 6.77 7.75 9.71 ادلصرية 77
  غَت دالة 0.56   7.71 7.85 السعودية 
 0.07 0.70 0.04 0.00 0.49 7.07 9.10 ادلصرية 74
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أرقام  البعد
 المفردات

االنحراف  المتوسط العينة
 المعياري

حجم  قيمة ت
 التأثير

معامالت 
 التمييز

حجم تأثير  فيشر ذي
 كوهين

  غَت دالة 0.01   7.07 9.16 السعودية 
 0.01 7.09 0.46 0.718 76.84 7.74 9.40 ادلصرية 70
  غَت دالة 0.40   7.79 7.59 السعودية 

التخطيط 
طويل 

 مداأل

 0.05 0.81 0.56 0.000 0.68 7.99 9.05 ادلصرية 6
  غَت دالة 0.50   7.97 9.03 السعودية 
 0.08 7.77 0.54 0.009 7.47 7.77 9.71 ادلصرية 8

  غَت دالة 0.47   7.99 9.06 السعودية 
 0.06 0.40 0.09 0.009 7.43 7.77 9.50 ادلصرية 79
  دالة غَت 0.05   7.77 9.49 السعودية 
 0.06 0.44 0.57 0.007 7.04 7.94 9.08 ادلصرية 71
  غَت دالة 0.56   7.96 9.71 السعودية 
 0.04 0.33 0.58 0.091 4.78 7.70 7.13 ادلصرية 77
  غَت دالة 0.47   7.71 7.96 السعودية 

( أن مستوى صعوبة مفردات االستبانة كما عربت عنها قيم 4كما يتضح من جدول )
دلتوسطات كانت حول ادلتوسط، وفقًا للمقياس اخلماسي لالستبانة، فمتوسط معامالت صعوبة ا

، وكان يف العينة السعودية 7.47البعد األول "التخطيط قصَت األمد" كانت يف العينة ادلصرية 
فقد كان متوسط معامالت سهولة  "، وبادلثل9توسط النظري لالستبانة "أي أنو أقل من ادل 7.65

( على الًتتيب، 7.39، 9.74د الثاٍل "االذباه ضلو الوقت" يف العينتُت ادلصرية والسعودية )البع
( 9.05، 9.77ويف البعد الثالث "التخطيط طويل األمد" كانت يف العينتُت ادلصرية والسعودية )

على الًتتيب، يالحظ أن قيم متوسطات معامالت سهولة األبعاد كانت يف العينة ادلصرية أعلى 
 ليالً من نظَتهتا للعينة السعودية بصورة متسقة عرب األبعاد الثالثة.ق

الختبار داللة الفروق بُت العينتُت يف متوسطات معامالت السهولة استخدم الباحث 
( فإن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل العينة ادلصرية 4اختبارات، وكما يتضح من جدول )

( للبعد الثاٍل، 76، 77، 7( للبعد األول، وادلفردات أرقام )75، 76، 70يف ادلفردات أرقام )
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فقد مت حساب حجم التأثَت كمؤشر للداللة التطبيقية، إلزالة تأثَت حجم العينة، وكما يتضح من 
( إىل متوسط )أقل من 0.07ة )أقل من ن قيم مربع إيتا كانت صبيعها صغَت ( أ1جدول )

( وادلفردة 0.04قيمة حجم التأثَت أكرب من ادلتوسط ) فقد كانت 7(، ما عدا ادلفردة رقم 0.04
 .(Stevens, 1996)( 0.76كانت قيمة حجم التأثَت ذلا كبَتاً )أكرب من   76رقم 

( أن قيم معامالت التمييز دلفردات أبعاد االستبانة كانت 4كما يتضح أيضًا من جدول )
 ,Crocker & Algina)دلقبولة ( لقيم معامالت التمييز ا0.9صبيعًا أعلى من احلد األدٌل )

، وجاءت متوسطات معامالت التمييز يف العينتُت ادلصرية والسعودية على الًتتيب للبعد (1996
 (.0.11، 0.10األول )

(، ويالحظ أن قيم 0.56، 0.59( وللبعد الثالث )0.51، 0.56وللبعد الثاٍل )
معامالت التمييز للبعد األول كانت أعلى من نظَتتيها يف البعدين الثاٍل والثالث وذلك للعينتُت 
ادلصرية والسعودية، كما يالحظ أن معامالت التمييز للعينة السعودية كانت أعلى قلياًل على 

 د الثالثة.مستوى األبعا
استخدم الباحث اختبار فيشر ذي الختبار الداللة اإلحصائية للفروق بُت معامالت سبييز 

( أن ىناك 4حلساب حجم التأثَت، ويتضح من جدول ) qادلفردات، واستخدم مؤشر كوىُت 
( للبعد األول، 78، 77، 5فروقًا ذات داللة إحصائية بُت معامالت سبييز ادلفردات أرقام )

( يف البعد الثاٍل، يف حُت ال توجد فروق بُت العينتُت يف مفردات البعد 77، 1دتُت أرقام )وادلفر 
الثالث، وأن صبيع الفروق كانت لصاحل العينة السعودية. إال أنو عند حساب حجم التأثَت، فقد  

( وفقًا للدرجات القاطعة 0.90( أو أقل من متوسط )0.07كانت صبيعها قيماً صغَتة )أقل من 
 .Stevens (1996)يت حددىا ستيفنس ال

 (8جدول )
في العينتين  معامالت الثبات وقيم فيشر ذي وحجم التأثير ألبعاد استبانة إدارة الوقت

 المصرية والسعودية
معامل ألفا   العينة األبعاد

 كرونباك
حجم التأثير  قيمة قيشر ذي

 لكوهين
 0.77 7.43 0.11 ادلصرية  التخطيط قصَت األمد

  غَت دالة 0.87 ديةالسعو  
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معامل ألفا   العينة األبعاد
 كرونباك

حجم التأثير  قيمة قيشر ذي
 لكوهين

 0.07 0.78 0.44 ادلصرية  االذباىات ضلو الوقت
  غَت دالة 0.45 السعودية 

 0.07 0.74 0.47 ادلصرية  التخطيط الطويل األمد
  غَت دالة 0.47 السعودية 

استخدم الباحث معامل كرونباك ألفا حلساب معامل ثبات أبعاد االستبانة يف إطار نظرية 
( فإن قيم معامالت ثبات البعد األول كانت يف 1دية، وكما يتضح من جدول )القياس التقلي

العينتُت ادلصرية والسعودية أعلى من نظَتتيها يف البعدين الثاٍل والثالث، وإهنا كانت يف البعد األول 
ثاٍل أعلى يف العينة السعودية عن العينة ادلصرية، إال أهنا كانت متقاربة بُت العينتُت يف البعدين ال

والثالث، استخدم الباحث اختبار فيشر ذي والختبار داللة اإلحصائية يف قيم معامالت الثبات 
( 1حلساب حجم التأثَت، وكما يتضح من جدول ) qتُت، كما استخدم مؤشر كوىُت نيبُت الع

بُت فإنو ال توجد داللة إحصائية أو تطبيقية "حجم تأثَت" بُت قيم معامالت ثبات أبعاد االستبانة 
العينتُت ادلصرية والسعودية، شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية أو تطبيقية يف قيم 

 معامالت ثبات االستبانة بُت العينتُت.
السيكومترية للنسخة العربية  الخصائصلإلجابة عن السؤال الرابع "هل تختلف 

ين العينتين المصرية والسعودية؟" الستبانة إدارة الوقت في إطار نظرية االستجابة للمفردة ب
 قام الباحث بإتباع الخطوات التالية:

اختبار مدى ربقق شروط استخدام نظرية االستجابة للمفردة "أحادية البعد  -7
Unidimensionality  واالستقالل ادلوضعيLocal Independence  يف

 البيانات ادلستمدة من العينتُت ادلصرية والسعودية.

مفردات أبعاد االستبانة "تقدير معامالت التمييز، العتبات  Calibrationمعايرة  -7
الفارقة، ومعامل الثبات" لكل بعد بصورة مستقلة عن البعد األخر وداخل كل عينة على 

للمفردات ذات فئات االستجابة  Samejimaحدة، واستخدم ظلوذج ساميجيما 
 Raju, Linden and Fleer (1995)ادلتدرجة، استخدم اختبار راجو ليندين وفلَت 
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لتحديد األداء الفارق للمفردات واألبعاد بُت العينتُت ادلصرية والسعودية وكذلك برنامج 
DFITP .النسخة اخلامسة للمفردات متعددة االستجابة 

 (9جدول )
 مقدار التباين المفسر بالعامل األول ومؤشرات جودة مطابقة أحادية البعد ألبعاد

 االستبانة
التباين  البعد العينة

المفسر 
بواسطة 

 العامل األول

الجذر 
الكامن 
 األول

درجة 
 الحرية

جذر  3كا
متوسط 
الخطأ 
 التقريبي

مؤشر 
المطابقة 
 المعياري

مؤشر 
جودة 
 المطابقة

 0.34 0.34 0.065 56.78 76 7.3 %67.59 التخطيط قصَت األمد العينة ادلصرية
 0.36 0.36 0.066 74.00 3 7.46 %71.67 االذباه ضلو الوقت 
 0.31 0.31 0.074 4.87 5 7.98 %71.47 التخطيط طويل األمد 

 0.36 0.36 0.05 777.00 76 9.71 %64.44 التخطيط قصَت األمد العينة السعودية
 0.34 0.34 0.06 73.85 3 7.81 %97.77 االذباه ضلو الوقت 
 7.00 7.00 0.00 7.45 5 7.59 %71.49 التخطيط طويل األمد 

 شروط نظرية االستجابة للمفردة أواًل: 
 Unidimensionalityأحادية البعد 

نظرًا ألن نظرية االستجابة للمفردة تتطلب توافر شرط أحادية البعد، ذلذا فإنو مت معايرة 
مفردات كل بعد من أبعاد االستبانة بصورة منفردة، كما مت أيضًا استخدام التحليل العاملي 

ي التحققي، للتأكد من مدى توافر شرط أحادية البعد، كما يتضح االستكشايف، والتحليل العامل
( أن مقدار التباين ادلفسر بواسطة العامل األول لكل األبعاد أكرب من الدرجة 8من جدول )

، كما أن مقدار اجلذر الكامن للعامل Reckase (1979)%( اليت حددىا ريكاس 70القاطعة )
ل على وجود عامل واحد سائد يف كل بعد من أبعاد األول أكرب من الواحد الصحيح، شلا يد
( أن نتائج التحليل العاملي التحققي تؤيد جودة مطاقة 3االستبانة، كما يتضح أيضاً من جدول )

إىل عدد احلرية أقل من مخسة، كما أن قيم  7البيانات مع النموذج األحادي العامل، فنسبة كا
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، وصبيع قيم مؤشرات جودة ادلطابقة أكرب 0.05ن جذر متوسط اخلطأ التقرييب تساوي أو أقل م
 .0.30من 

 Local Independenceاالستقالل الموضعي 
يقصد باالستقالل ادلوضعي أن يكون احتمال اإلجابة الصحيحة للفرد على مفردة 
اختبارية مستقال عن ناتج إغلابيتو على أي مفردة أخرى  يف االختبار، عند ضبط كل من القيمة 

 (.7006لقدرتو، والقيمة التقديرية خلصائص ادلفردة )صالح عالم،  التقديرية
برنامج حلساب أربعة  Kim, Cohen, & Lin (2006)كم، وكوىُت ولُت قدم  

 LDIP: Local Independenceمؤشرات لالستقالل ادلوضعي للمفردات متعددة االستجابة 

indices for Ploytomous Item. 
للتحقق من شرط االستقالل ادلوضعي، وأظهرت النتائج  LDIPاستخدم الباحث برنامج 

تو على ادلفردة والدرجة جأن قيم معامل االرتباط بُت درجة الفرد على ادلفردة والباقي؛ الفرق بُت در 
ادلتنبأ هبا باستخدام ظلوذج االستجابة للمفردة "داخل كل بعد كانت قريبة من الصفر، كما أن قيم 

طريقة االحتمالية العظمى "كانت غَت دالة إحصائيًا يف العينتُت  اختبار مربع كاي باستخدام
 ادلصرية والسعودية، شلا غلعلنا نطمئن إىل ربقق شرط االستقالل ادلوضعي.

 ثانياً: معايرة أبعاد االستبانة في العينتين المصرية والسعودية
عايرة  لالستجابة ادلتدرجة دل Samejima's Modelاستخدم الباحث ظلوذج ساميجيما 

كل بعد من أبعاد االستبانة على حدة، وذلك ألن مفردات االستبانة صيغت حبيث توضع أمام  
كل عبارة مخس بدائل متدرجة وفقًا دلقياس ليكرت، وىي الصورة اليت تعكس طبيعة سلوك إدارة 
الوقت الذي يوجد لدى صبيع األفراد ولكن بدرجات سلتلفة، أي أنو يوجد بصورة متدرجة وليس 

حلساب معامالت سبييز ادلفردات  MULTILOG V7صورة ثنائي، واستخدم الباحث برنامج ب
، ونظرًا ألن ىناك مخس استجابات أمام كل عبارة، فهناك أربع Thresholdsوالعتبات الفارقة 

 عتبات فارقة لكل مفردة، يف حُت ىناك معامل سبييز واحد فقط لكل مفردة.
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 (:جدول )
 بات الفارقة والخطأ المعياري )بين األقواس( لبعدمعامالت التمييز والعت

 التخطيط قصير األمد
 المفردات 

 
 العتبة

مؤشر  العينة السعودية العينة المصرية
الفرق 

 التعويضي
معامل 
 التمييز

معامل  العتبات الفارقة
 التمييز

 العتبات الفارقة

 *2 3 4 5  *2 3 4 5 
7 7.78 -0.64 0.97 7.81 7.19 0.01 -0.77 0.47 7.19 7.43 0.008 

(0.73) (0.08) (0.01) (0.75) (0.73) (0.78) (0.31) (0.08) (0.79) (0.75)  
5 7.94 -7.18 -0.46 0.43 7.83 7.53 -7.04 -0.64 0.45 7.41 0.077 

(0.76) (0.73) (0.77) (0.77) (0.77) (0.75) (0.79) (0.03) (0.70) (0.74)  
70 7.10 -0.17 0.97 7.65 7.71 7.54 -0.78 0.55 7.50 7.74 0.070 

(0.75) (0.77) (0.03) (0.76) (0.77) (0.70) (0.04) (0.01) (0.77) (0.74)  
76 7.30 -0.57 0.50 7.55 7.63 7.73 0.01 0.36 7.16 7.13 0.001 

(0.74) (0.03) (0.03) (0.76) (0.76) (0.70) (0.01) (008) (0.79) (0.78) 0.001 
78 7.78 -0.53 0.45 7.18 7.14 7.50 -0.50 0.19 7.84 7.47 0.004 

(0.79) (0.76) (0.77) (0.77) (0.99) (0.76) (0.70) (0.70) (0.73) (0.74)  
79 7.05 -7.45 -0.40 0.89 7.11 7.77 -7.06 -0.93 0.45 7.71 0.076 

(0.79) (0.79) (0.76) (0.74) (0.98) (0.79) (0.71) (0.77) (0.79) (0.71)  
75 0.87 -9.38 -7.60 -0.98 7.67 0.13 -6.94 -7.78 7.71 7.05 0.075 

(0.77) (0.40) (0.91) (0.71) (0.74) (0.77) (0.46) (0.97) (0.75) (0.99)  
 0.077 7.97 7.3 0.73- 7.01- 7.10 7.97 7.77 091- 7.98- 7.68 ادلتوسط

(0.75) (0.77) (0.76) (0.74) (0.78) (0.74) (0.97) (0.79) (0.79) (0.76)  
= االنتقال من أحياناً 9= االنتقال من نادراً إىل أحياناً، 7=االنتقال من أبداً إىل نادراً، 7*
 = االنتقال من غالباً إىل دائماً.6إىل غالباً، 
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( أن قيم معامالت سبييز مفردات البعد األول كانت وفقاً 3كما يتضح من جدول )
إىل  0.4منخفضة/  0.46إىل  0.95منخفضة جداً،  0.96إىل  0.07ية )للخطوط اإلرشاد

مرتفعة جداً( اليت وضعها باكَت  7.10مرتفعة، أكرب من  7.43إىل  7.95متوسطة،  7.96
Baker (2001)  تقع ما بُت عالية جداً وعالية، وأن أقل قيمة دلعامل التمييز بُت مفردات البعد

 ك يف العينتُت ادلصرية والسعودية.وذل 75األول كانت للمفردة رقم 
( اخلاصية التزايدية لقيم العتبات الفارقة، فمتوسط القدرة 3كما يتضح أيضًا من جدول )

الكامنة الالزمة النتقال الفرد من مستوى "أبداً" إىل مستوى "نادراً" أقل من مستوى القدرة الكامنة 
ياناً"، كما أن مدى متوسط العتبات الفارقة الالزمة لالنتقال من مستوى "نادراً" إىل مستوى "أح

(، أي أن 7.97على  7.01-(، وللعينة السعودية )7.97إىل  7.98-)للعينة ادلصرية كانت 
ادلدى كان أصغر إىل حد ما يف العينة السعودية عن العينة ادلصرية كما أن صغر قيم متوسط اخلطأ 

العينتُت ادلصرية والسعودية على الًتتيب  ( يف0.74، 0.75ادلعياري لتقدير معامالت التمييز )
( شلا يدل على الدقة يف تقدير معامالت التمييز 0.77، 0.73وقرهبما لنظَتهتما للعتبات الفارقة )

 والعتبات الفارقة دلفردات البعد األول يف العينتُت ادلصرية والسعودية.
 (21جدول )

لبعد االتجاهات نحو  )بين األقواس( معامالت التمييز والعتبات الفارقة والخطأ المعياري
 الوقت

 العتبة
 

 المفردات

مؤشر  العينة السعودية العينة المصرية
الفرق 

 التعويضي
معامل 
 التمييز

معامل  العتبات الفارقة
 التمييز

 العتبات الفارقة

 *2 3 4 5  *2 3 4 5 
6 0.10 -6.45 -7.84 7.99 6.78 0.10 -6.47 -7.71 7.74 6.55 0.00 

(0.77) (7.71) (0.87) (0.45) (7.07) (0.70) (7.30) (0.85) (0.55) (7.37)  
8 7.04 -7.90 -7.00 0.71 7.06 0.36 -7.37 -0.80 0.57 7.04 0.006 

(0.76) (0.97) (0.78) (0.77) (0.78) (0.77) (0.74) (0.74) (0.76) (0.78)  
79 0.65 -4.96 -7.13 -0.73 7.90 0.60 -4.76 -9.53 -7.77 7.90 0.007 

(0.79) (7.09) (0.88) (0.99) (0.14) (0.03) (7.50) (0.89) (0.97) (0.56)  
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 العتبة
 

 المفردات

مؤشر  العينة السعودية العينة المصرية
الفرق 

 التعويضي
معامل 
 التمييز

معامل  العتبات الفارقة
 التمييز

 العتبات الفارقة

 *2 3 4 5  *2 3 4 5 
71 0.47 -6.45 -7.69 0.30 5.08 0.10 -6.98 -7.05 0.13 9.68 0.000 

(0.03) (7.87) (7.93) (0.50) (7.07) (0.70) (7.74) (0.40) (0.95) (7.07)  
77 7.51 -7.54 -0.67 0.35 7.99 7.66 -0.87 0.99 7.57 7.57 0.005 

(0.74) (0.74) (0.70) (0.77) (0.76) (0.76) (0.77) (0.70) (0.74) (0.75)  
 0.007 9.78 0.51 7.48- 9.13- 0.80 9.67 0.19 7.10- 6.7- 0.86 ادلتوسط

(0.79) (7.90) (0.59) (0.78) (0.46) (0.77) (0.07) (0.57) (0.90) (0.80)  
( أن متوسط معامالت سبييز ادلفردات بالنسبة للبعد الثاٍل من 70تضح من جدول )كما ي

 7.78بالنسبة للعينة ادلصرية، بينما كانت  0.87أبعاد االستبانة "االذباىات ضلو الوقت" كانت 
 بالنسبة للعينة السعودية، وأنو كانت أقل من البعد األول، إال أهنا كانت سبثل البعد األول يف العينة
-السعودية أعلى من العينة ادلصرية، وبادلثل فإن مدى متوسط العتبات الفارقة يف العينة ادلصرية )

(، كما أن قيم متوسط اخلطأ 7.58إىل  6.76-( أكرب من العينة السعودية )9.07إىل  6.55
يب  ( يف العينتُت ادلصرية والسعودية على الًتت0.76، 0.79ادلعياري لتقدير معامالت التمييز )

( شلا يدل على دقة أكثر يف تقدير 0.68، 0.49كانت أقل من نظَتهتا للعتبات الفارقة )
 معامالت التمييز عن تقدير العتبات الفارقة يف العينتُت ادلصرية والسعودية.

 (22جدول )
لبعد التخطيط طويل  معامالت التمييز والعتبات الفارقة والخطأ المعياري )بين األقواس(

 األمد
 ةالعتب

 
 المفردات

مؤشر  العينة السعودية العينة المصرية
الفرق 

 التعويضي
معامل 
 التمييز

معامل  العتبات الفارقة
 التمييز

 العتبات الفارقة

 *2 3 4 5  *2 3 4 5 
7 0.41 -6.83 -6.70 7.63 5.77 0.41 -6.84 -9.64 0.67 9.78 0.007 
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 ةالعتب
 

 المفردات

مؤشر  العينة السعودية العينة المصرية
الفرق 

 التعويضي
معامل 
 التمييز

معامل  العتبات الفارقة
 التمييز

 العتبات الفارقة

 *2 3 4 5  *2 3 4 5 
(0.77) (7.96) (7.77) (0.54) (7.66) (0.77) (7.41) 7.003 (0.79) (0.37)  

1 
0.85 -7.67 -0.45 7.53 9.39 7.67 -7.17 -0.17 0.84 7.81 0.007 

(0.77) (0.91) (0.78) (0.71) (0.47) (0.79) (0.73) (0.77) (0.77) (0.97)  

77 
0.45 -9.38 -7.54 0.010 7.37 0.43 -6.73 -7.68 0.84 9.03 0.007 

(0.77) (0.83) (0.67) (0.78) (0.41) (0.70) (0.80) (0.75) (0.53)   

74 
0.63 -1.54 -9.31 -0.39 7.51 0.64 -1.96 -6.87 -7.03 7.65 0.007 

(0.77) (7.01) (0.33) (0.95) (0.48) (0.03) (7.53) (0.36) (0.99) (0.68)  

70 
7.46 -7.35 -0.36 0.51 7.94 9.96 -7.56 -0.15 0.43 7.86 0.005 

(0.74) (0.73) (0.77) (0.70) (0.76) (0.71) (0.03) (0.04) (0.04) (0.77)  

76 
0.34 -9.68 -7.86 -0.73 7.79 0.13 -9.43 -7.33 0.00 7.39 0.006 

(0.79) (0.78) (0.71) (0.76) (0.77) (0.77) (0.54) (0.97) (0.75) (0.96)  

 ادلتوسط
0.37 -6.55 -7.78 0.37 9.07 7.78 -6.76 -7.70 0.73 7.58 0.009 

(0.79) (7.05) (0.59) (0.78) (0.46) (0.76) (0.87) (0.61) (0.73) (0.64)  
( أن متوسط تقدير معامالت التمييز للبعد الثالث التخطيط طويل 77يتضح من جدول )

( على الًتتيب، كما أن مدى متوسط الفروق 0.10، 0.16األمد "للعينتُت ادلصرية والسعودية )
(، 9.78إىل  9.13-( والسعودية )9.67إىل  6.7-ات الفارقة للعينتُت ادلصرية )يف قيم العتب

( ويف العينة السعودية 0.79وكان متوسط اخلطأ ادلعياري دلعامالت التمييز يف العينة ادلصرية )
(، ومتوسط اخلطأ ادلعياري لتقدير معامالت العتبات الفارقة كانت يف العينة ادلصرية 0.77)
(، مؤكدًا على النتيجة السابقة بأن دقة تقدير 0.41 بلغ يف العينة السعودية )( يف حُت0.86)

معامالت التمييز أعلى من دقة تقدير معامالت العتبات الفارقة، وأهنا متقاربة يف العينتُت. الختبار 
داللة الفروق يف معامالت خصائص ادلفردة "معامالت التمييز والعتبات الفارقة" بُت العينتُت 

 Raju et al. (1995)صرية والسعودية، استخدم الباحث الطريقة اليت قدمها راجو وآخرون ادل
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 -Nonواليت تعتمد على حساب ادلؤشر غَت التعويضي لألداء ادلتمايز للمفردة ولالختبار 

compensatory Differential Item/Test Function index ومقارنة ىذا ادلؤشر ،
حدد قيمتها وفقًا لعدد البدائل أمام كل عبارة، وربدد الدرجة القاطعة بالدرجات القاطعة اليت تت

بالنسبة للبعد ككل من خالل حاصل ضرب الدرجة القاطعة للمفردة يف عدد ادلفردات، ويف حالة 
، والدرجة القاطعة 0.034األداة ادلستخدمة يف الدراسة احلالية، فإن الدرجة القاطعة للمفردة ىي 

( على الًتتيب، ويالحظ اختالف قيم 0.680، 0.514، 0.417كانت )لألبعاد الثالثة  
 الدرجات القاطعة لألبعاد نتيجة الختالف عدد ادلفردات يف كل بعد.

( أن متوسط قيم ادلؤشر غَت التعويضي للبعد األول 77، 70، 3ويالحظ من اجلدول )
صائص السيكومًتية بُت العينتُت أكرب منها مقارنة بالبعدين الثاٍل والثالث، شلا يدل على تقارب اخل

يف البعدين الثاٍل والثالث ومقارنة بالبعد األول، شلا يدل على تقارب اخلصائص السيكومًتية بُت 
العينتُت يف البعدين الثاٍل والثالث مقارنة بالبعد األول، إال أنو بصفة عامة مل تظهر أية فروق يف 

 العينتُت، فكانت صبيع قيم ادلؤشر غَت التعويضي اخلصائص السيكومًتية على مستوى ادلفردات بُت
دلفردات االستبانة يف العينتُت ادلصرية والسعودية أقل من الدرجات القاطعة، شلا يدل على عدم 
وجود فروق يف قيم معامالت سبييز ادلفردات ومعامالت العتبة الفارقة بُت العينتُت ادلصرية 

 والسعودية.
"هل توجد عالقة بين الخصائص السيكومترية للنسخة لإلجابة عن السؤال الخامس 

العربية الستبانة إدارة الوقت وفقًا لنظرية القياس التقليدية ونظريتها وفقًا لنظرية االستجابة 
 والسعودية؟"للمفردة في العينتين المصرية 

استخدم الباحث الطريقة االرتباطية وليس طريقة الفروق وذلك الختالف وحدة قياس 
ئص السيكومًتية للمفردات يف الطريقتُت، فعلى سبيل ادلثال تنحصر قيم معامالت التمييز اخلصا

فهو يف األصل معامل االرتباط، يف حُت تنحصر قيم  7-و  7يف نظرية القياس التقليدية ما بُت +
اية" وسال "ما ال هناية"، ابة للمفردة ما بُت موجب "ما الهنمعامالت التمييز يف نظرية االستج

وذلك ألهنا سبثل يف األصل درجة االلتواء يف ادلنحٍت ادلميز للمفردة واليت يعرب عنها بظل الزاوية عند 
 وسط ادلنحٍت.

كما يالحظ عند ادلقارنة بُت نظرية االستجابة للمفردة ونظرية القياس التقليدية أن األوىل 
دم نظرية القياس التقليدية قيمة تقدم كم وأنواع من البيانات أكثر شلا تقدمو الثانية، ففي حُت تق
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جابة للمفردة نظرية االستوحيدة للخطأ ادلعياري للقياس، وذلك على مستوى ادلقياس ككل، تقدم 
خطأ معياريًا لكل مفردة من مفردات ادلقياس بل إهنا تقدم عدد الهنائي من قيم اخلطأ ادلعياري 

ثل تقدم عدد من القيم لألخطاء لكل مفردة وذلك عند كل مستوى من مستويات القدرة، وبادل
ادلعيارية للبعد أو للمقياس تقابل كل مستوى من مستويات قدرة األفراد، وأيضاً تقدم نظرية القياس 
التقليدية قيمة واحدة دلعامل ثبات ادلقياس، تقدم نظرية االستجابة للمفردة عددًا من القيم 

 دلعامالت ثبات ادلقياس مقابلة دلستويات القدرة.
ظراً ذلذا الكم الكبَت يف البيانات اليت تقدمها نظرية االستجابة للمفردة، ولتسهيل عملية ون

ادلقارنة بُت النظريتُت قام الباحث حبساب مؤشر عام لصعوبة ادلفردة، وذلك حبساب متوسط قيم 
ي صعوبة العتبة الفارقة األوىل واألخَتة، وبادلثل مت حساب متوسط قيم معامالت اخلطأ ادلعيار 

" Marginal Standard Error of Measurementللمقياس "اخلطأ ادلعياري اذلامشي 
 ;Marginal Reliability "(Sireciومتوسط قيم معامالت ثبات ادلقياس "الثبات اذلامشي 

Thissen, & Wainer, 1991). 
دية كما تقدم نظرية االستجابة للمفردة معلومات ليس ذلا مقابل يف نظرية القياس التقلي

 Item\ Test Information Functionواليت منها مفهوم الدالة ادلعلوماتية للمفردة واالختبار 
ومعلومات حول درجة مطابقة النموذج ادلستخدم مع بيانات الدراسة، كما أهنا تتيح الفرصة 

 الختبار رلموعة من الفروض مثل افًتاض تساوي قيم معامالت التمييز بُت ادلفردات.
( ارتباط قيم معامالت صعوبة مفردات أبعاد االستبانة وفقاً 77مع جدول ) كما يتضح

لنظرية القياس التقليدية بالسالب مع تقديرات معامالت الصعوبة وفقًا لنظرية االستجابة للمفردة 
( لبعد التخطيط قصَت األمد، 0.35-، 0.34-على مستوى صبيع أبعاد االستبانة، فقد كانت )

( لبعد التخطيط قصَت 0.39-، 0.37-لبعد االذباه ضلو الوقت و )( 0.35-، 0.37-و )
األمد يف العينتُت ادلصرية والسعودية على الًتتيب، ويفسر ذلك االرتباط السالب بأنو كلما ارتفعت 
قيمة متوسط درجات األفراد على ادلفردة كلما زادت سهولة ادلفردة، يف حُت أنو كلما ارتفعت قيم 

 لمفردة كلما دل ذلك على ارتفاع مستوى صعوبة الفرد.العتبات الفارقة ل
قوية بُت تقديرات معامالت سبييز ادلفردات  العكس فقد كانت ىناك عالقة موجبة،على 

وفقًا لنظرية القياس التقليدية ونظريتها وفقًا لنظرية االستجابة للمفردة، وقيمة معامل االرتباط بُت 
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( يف حُت  0.83، 0.30 العينتُت ادلصرية والسعودية )معامالت سبييز مفردات البعد األول يف
 ( على الًتتيب.0.89، 0.15( وللبعد الثالث )0.86، 0.15كانت للبعد الثاٍل )

 (23جدول )
 معامالت الصعوبة والتمييز واالرتباط ألبعاد استبانة إدارة الوقت في إطار نظرية

 تين المصرية والسعوديةالقياس التقليدية ونظرية االستجابة للمفردة في العين

 البعد
أرقام 

 المفردات
 العينة

 معامالت الصعوبة

 معامل االرتباط

 معامالت التمييز

النظرية  معامل االرتباط
 التقليدية

نظرية 
االستجابة 

 للمفردة

النظرية 
 التقليدية

نظرية 
االستجابة 

 للمفردة
التخطيط 
 قصَت األمد

 )العينة ادلصرية( 0.30 7.78 0.14 0.34- 7.79 7.77 ادلصرية 7
  7.01 0.14 ()العينة ادلصرية 7.78 7.07 السعودية 
  7.94 0.17  0.04 7.33 ادلصرية 5

  7.53 0.18  0.75 7.37 السعودية 
  7.10 0.19  7.19 7.96 ادلصرية 70
  7.54 0.87  0.31 7.09 السعودية 
  7.30 0.16  0.33 7.71 ادلصرية 76
 0.83 7.73 0.87 0.35- 7.69 7.80 ةالسعودي 
 )العينة السعودية( 7.78 0.41 )العينة السعودية( 7.08 7.78 ادلصرية 78
  7.50 0.16  7.04 7.77 السعودية 
  7.05 0.41  0.54 7.84 ادلصرية 79
  7.77 0.43  0.57 7.87 السعودية 
  0.87 0.58  7.78- 9.45 ادلصرية 75

االذباىات 
 الوقتضلو 

  0.13 0.54  7.75- 9.65 السعودية 
 0.15 0.91 0.65 0.37- 7.93- 9.74 ادلصرية 7

 )العينة ادلصرية( 0.61 0.64 )العينة ادلصرية( 7.13- 9.67 السعودية 
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 البعد
أرقام 

 المفردات
 العينة

 معامالت الصعوبة

 معامل االرتباط

 معامالت التمييز

النظرية  معامل االرتباط
 التقليدية

نظرية 
االستجابة 

 للمفردة

النظرية 
 التقليدية

نظرية 
االستجابة 

 للمفردة
  0.58 0.57  0.14 7.14 ادلصرية 1

  7.67 0.44  0.51 7.88 السعودية 
  0.55 0.58  0.59- 9.71 ادلصرية 77
  0.53 0.56  0.40- 9.75 السعودية 
  0.63 0.93  0.50- 9.10 ادلصرية 74
 0.86 0.64 0.93 0.35- 7.66- 9.16 السعودية 
 )العينة السعودية( 7.46 0.45 )العينة السعودية( 0.77 9.04 ادلصرية 70
  9.96 0.16  0.57 7.38 السعودية 
  0.34 0.46  7.79- 9.40 ادلصرية 76
  0.13 0.40  0.88- 9.61 لسعوديةا 
 0.15 0.90 0.56 0.37- 0.73- 9.05 ادلصرية 6

 )العينة ادلصرية( 0.90 0.50 )العينة ادلصرية( 0.09- 9.03 السعودية 
  7.04 0.54  0.79- 9.71 ادلصرية 8

  0.36 0.47  0.08 9.06 السعودية 
  0.65 0.61  0.07- 9.50 ادلصرية 79
  0.60 0.66  7.31- 9.49 يةالسعود 
  0.97 0.57  0.77 9.08 ادلصرية 71
 0.89) 0.60 0.56 0.39- 0.65- 9.71 السعودية 
 )العينة السعودية( 7.51 0.58 )العينة السعودية( 0.93 7.13 ادلصرية 77
  7.66 0.47  0.85 7.96 السعودية 
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تقديرات معامالت الثبات  ( وجود ارتباط موجب قوي بُت79كما يتضح من جدول )
وفقاً لنظرية القياس التقليدية ونظريتها يف نظرية االستجابة للمفردة، إال أنو غلب مالحظة أن نظرية 
االستجابة للمفردة ال تعط مثل نظرية القياس التقليدية قيمة واحدة دلعامل ثبات البعد بل تعطي 

ة اليت يف اجلدول، ىي متوسط تلك القيم قيمة لكل مستوى من مستويات قدرة األفراد وأن القيم
 ولذلك أطلق عليها معامل الثبات اذلامشي.

( أن تقدير اخلطأ ادلعياري للقياس وفقًا لنظرية القياس 79كما يتضح أيضًا من جدول )
التقليدية يتأثر بتباين درجات األفراد على البعد، فبالرغم من أن قيمة معامل ثبات البعد األول  

قارنة بالبعدين الثاٍل والثالث إال أن قيمة اخلطأ ادلعياري للقياس ذلذا البعد كانت كانت أعلى م
أكرب مقارنة هبذين البعدين نتيجة ألن تباين درجات األفراد على البعد األول أكرب من تباينهم على 

صائص البعدين الثاٍل والثالث، وىذا يربز أحد عيوب نظرية القياس التقليدية اليت تتأثر فيها اخل
( فإن تقديرات 79السيكومًتية للمفردات خبصائص األفراد، ورغمًا من ذلك يتضح من جدول )

اخلطأ ادلعياري ألبعاد االستبانة وفقًا لنظرية االستجابة للمفردة مل تتأثر خبصائص األفراد، فقد كان 
والثالث شلا يدل على اخلطأ ادلعياري للبعد األول أصغر من القيمتُت ادلناظرتُت يف البعدين الثاٍل 

وجود دقة أكثر يف قياس البعد األول "التخطيط قصَت األمد "مقارنة بالبعدين الثاٍل "االذباه ضلو 
الوقت" والبعد الثالث "التخطيط طويل األمد" األمر الذي يتفق مع ارتفاع قيمة ثبات ىذا البعد 

 مقارنة بالبعدين اآلخرين.
 (24جدول )

ونظرية االستجابة  دارة الوقت في إطار نظرية القياس التقليديةمعامالت ثبات استبانة إ
 للمفردة

معامل ألفا   العينة األبعاد
 كرونباك

معامل الثبات 
 الهامشي

الخطأ 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
 الهامشي

التخطيط 
 قصَت األمد

 0.68 7.68 0.87 0.11 ادلصرية
 0.61 7.95 0.89 0.87 السعودية

االذباىات 
 وقتضلو ال

 0.45 7.35 0.17 0.44 ادلصرية
 0.41 7.07 0.10 0.45 السعودية
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معامل ألفا   العينة األبعاد
 كرونباك

معامل الثبات 
 الهامشي

الخطأ 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
 الهامشي

التخطيط 
 الطويل األمد

 0.10 7.39 0.43 0.47 ادلصرية
 0.19 7.09 0.48 0.47 السعودية

لإلجابة عن السؤال السادس "ىل زبتلف متوسطات درجات أبعاد مهارات إدارة الوقت 
 ف نظرية القياس" التقليدية مقابل احلديثة"؟بُت العينتُت ادلصرية والسعودية باختال

استخدم الباحث الدرجات اخلام "رلموع درجات األفراد على ادلفردات اليت سبثل البعد 
"كمؤشر على السمة اليت يقيسها ذلك البعد يف إطار نظرية القياس التقليدية يف حُت استخدم 

 MULTILOG 7ىي أحد نواتج برنامج تقدير قدرة األفراد يف إطار نظرية االستجابة للمفردة و 
للمقارنة بُت متوسط درجات األفراد على االستبانة يف العينتُت باستخدام اختبارات، كما مت 

 حساب حجم التأثَت حلذف تأثَت حج العينة على نتائج الدراسة.
 (25جدول )

 المتوسط واالنحراف المعياري ودرجة الحرية وقيمة ت وحجم التأثير
حجم  ينةالع األبعاد 

 العينة
االنحراف  المتوسط

 المعياري
درجة 
 الحرية

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

حجم 
 التأثير

نظرية القياس 
 التقليدية

التخطيط قصَت 
 األمد

 0.077 0.007 9.55 7071 5.78 78.97 644 ادلصرية
 5.60 71.77 559 السعودية

نظرية االستجابة 
 للمفردة

التخطيط قصَت 
 األمد

 0.077 0.007 9.54 7071 0.48 0.95- 644 ادلصرية
 0.17 0.57- 559 السعودية

نظرية القياس 
 التقليدية

االذباىات ضلو 
 الوقت

 0.000 0.471 0.50 7071 9.96 73.56 644 ادلصرية
 9.93 73.46 559 السعودية

نظرية االستجابة 
 للمفردة

االذباىات ضلو 
 الوقت

- 7071 0.66 0.73 644 ادلصرية
0.97 

0.151 0.000 
 0.65 0.70 559 السعودية

 0.009 0.033 7.45 7071 9.76 75.53 644 ادلصريةالتخطيط نظرية القياس 
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حجم  ينةالع األبعاد 
 العينة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

حجم 
 التأثير

 9.75 75.74 559 السعودية الطويل األمد التقليدية
نظرية االستجابة 

 للمفردة
التخطيط 

 الطويل األمد
 0.009 0.041 7.86 7071 0.63 0.03 644 ادلصرية

 0.57 0.09 559 السعودية
( فقد كان ىناك تقارب يف قيم اختبارات اليت توصلت إليها 76كما يتضح من جدول )

الدراسة باستخدام نظرية القياس التقليدية ونظرية االستجابة للمفردة، فقد أظهرت النتائج وجود 
بعد التخطيط قصَت األمد لصاحل  بُت العينتُت يف 0.007فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

العينة ادلصرية، يف حُت مل يكن ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية بُت العينتُت يف بعدي االذباه ضلو 
قصَت األمد، إال أن ىذه الفروق مل ربقق داللة تطبيقية حيث أن قيم حجم الوقت والتخطيط 

 جداً للبعدين الثاٍل والثالث.التأثَت كانت صغَتة بالنسبة للبعد األول وكانت صغَتة 
بالرغم من االتفاق يف النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة سواء باستخدام الدرجة اخلام 
منحٌت نظرية القياس التقليدية "أو تقديرات القدرة" منحٌت نظرية االستجابة للمفردة" إال أن ىناك 

تائج نظرية االستجابة للمفردة واليت بعض االستنتاجات اليت ؽلكن التوصل إليها من خالل قراءة ن
 منها:

إنو ؽلكن ادلقارنة بُت درجات الطالب عرب أبعاد االستبانة اعتماد على متوسط قدرات 
األفراد يف نظرية االستجابة للمفردة، إال أن ىذه ادلقارنة غَت شلكنة  يف نظرية القياس التقليدية 

تتأثر بعدد ادلفردات اليت يتكون منها ذلك وذلك لتأثَت متوسط درجات على أبعاد االستبانة 
البعد، يف حُت أن تقدير القدرة يف نظرية االستجابة للمفردة ال يتأثر بعدد ادلفردات اليت يتكون 

 منها البعد.
أن تقديرات قدرات األفراد وفقا لنظرية االستجابة للمفردات قابلة للتفسَت يف حُت أن 

ال إذا كان ىناك زلك أو معيار، وسوف ؼلتلف ىذا احلكم الدرجات اخلام غَت قابلة للتفسَت إ
( فإن متوسط تقديرات العينة ادلصرية 76باختالف ىذا احملك أو ادلعيار، فكما يتضح من جدول )

والعينة السعودية على بعد التخطيط قصَت األمد كانت سالبة، شلا يدل على أن مستوى قدرة 
ط وفقاً للتوزيع االعتدايل، يف حُت متوسط التقديرات على األفراد على ىذا البعد كانت دون ادلتوس

 البعدين الثاٍل والثالث كانت أعلى من ادلتوسط بقليل.
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 مناقشت النخائج
ىدفت تلك الدراسة إىل إبراز جوانب التشابو واالختالف بُت نظرييت القياس التقليدية 

رض بُت النتائج ادلستخرجة من واالستجابة للمفردة، وأظهرت نتائج الدراسة إىل عدم وجود تعا
النظريتُت إال أن نظرية االستجابة للمفردة قدمت نتائج تفصيلية أمكن من خالذلا تشخيص 

مفردات االستبانة، شلا يساعد بصورة أفضل يف ربسُت  ضأسباب سوء اخلصائص السيكومًتية لبع
 احلالية.اخلصائص السيكومًتية الستبانة إدارة الوقت اليت استخدمتها الدراسة 

 البناء العاملٌ السخبانت إدارة الوقج
أظهرت نتائج التحليل العاملي التحققي أن مفهوم إدارة الوقت، مفهوم متعدد األبعاد 

Multidimensional Construct وأكدت من الدراسات ،(e. g., Garcia - :Ros et 

al., 2004; Glaessens et al., 2007 König & Kleinmann, 2007) ىذه 
النتيجة، واتفقت الدراسة احلالية مع البناء العاملي للنسخة األصلية اليت قدمها بريتون وتيسَت 

Britton and Tesser (1991)  حول عدد العوامل اليت تكونت منها االستبانة إال أهنا
 Britton andاختلفت معها يف طبيعة العالقة بُت ىذه األبعاد، ففي حُت افًتض بريتون وتيسَت 

Tesser (1991)  ،توصلت الدراسة احلالية إىل ارتباط تلك األبعاد.استقاللية أبعاد االستبانة 
 اخلصائص السَكومرتٍت لالسخبانت يف إطار نظرٍت القَاس الخقلَذٍت

ول "التخطيط قصَت األمد" الستبانة أظهرت نتائج الدراسة احلالية تتمتع مفردات البعد األ
ًتية جيدة العينتُت ادلصرية والسعودية، فقد كانت قيم معامالت إدارة الوقت يف خبصائص سيكوم

السهولة أقل من ادلتوسط النظري دلفردات االستبانة، باإلضافة إىل أن صبيع قيم معامالت التمييز 
، كما أن حذف أي 0.10، كما كانت معامالت الثبات يف العينتُت أكرب من 0.60أكرب من 

 إحصائية يف قيمة معامالت الثبات البعد.مفردة ال يؤدي إىل زيادة دالة 
وأظهرت النتائج أن قيم معامالت سهولة ادلفردات للبعدين الثاٍل "االذباىات ضلو الوقت" 
والثالث "التخطيط طويل األمد" كانت أعلى من نظَتهتا يف البعد األول، يف حُت كانت قيم 

الثاٍل والثالث، كما أظهرت النتائج يف  معامالت التمييز للبعد األول أعلى من نظَتهتا يف البعدين
"ىل تعتقد أنو يوجد رلال للتحسُت يف  74العينتُت ادلصرية والسعودية أن معامل سبييز ادلفردتُت 

 –عمل ما  –" يف اليوم احملدد لتسليم تكليف 79الطريقة اليت تدير هبا وقتك" يف البعد الثاٍل و 
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، كما أن قيم 0.60يف البعد الثالث أقل من ىل ذبد نفسك مستمر يف العمل الستكمالو" 
 معامالت سهولة ىايت ادلفردتُت كانت أكرب من نظَتهتا يف البعد الذي تنتمي إليو.

 ,.e. g., Farcia –Ros et al)تتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة 

2004; Trueman & Hartley, 1993) ت اليت توصلت إىل ضرورة حذف بعض عبارا
البعد الثاٍل والثالث وذلك لتحسُت اخلصائص السيكومًتية الستبانة إدارة الوقت، واتفقت 

يف حُت اختلفا مع  74الدراستُت السابقتُت مع الدراسة الراىنة حول ضرورة حذف العبارة رقم 
 ، وىناك عدد من التفسَتات احملتملة لألداء السيء على79الدراسة الراىنة يف حذف ادلفردة رقم 

ىاتُت ادلفردتُت منها يرجع إىل عدم جودة الًتصبة من اللغة اإلصلليزية إىل اللغة العربية، أو طول 
ادلفردتُت مقارنة ببقية ادلفردات يف االستبانة، كما يالحظ أن ادلفردتُت صيغتا يف صورة سالبة شلا 

 & e. g., Fletcher)يوجد احتمال لسوء فهم أفراد العينة ذلما، كما أظهرت بعض الدراسات 

Hattie, 2004)  إىل أن اخلصائص السيكومًتية للمفردات السالبة غالبًا ما تكون أقل من
 نظَتهتا ادلوجبة.

وكشفت نتائج الدراسة إىل وجود سباثل جزئي يف اخلصائص السيكومًتية لالستبانة بُت 
عينتُت، وأقل بقليل من العينتُت ادلصرية والسعودية، فقد كانت قيم معامالت السهولة متوسطة يف ال

النظري ( يف البعد األول "التخطيط قصَت األمد" أو أعلى بقليل من ادلتوسط 9ادلتوسط النظري )
 يف البعدين الثاٍل "االذباىات ضلو الوقت" الثالث " التخطيط قصَت األمد".

يف كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت العينتُت ادلصرية والسعودية 
معامالت سهولة مفردات سبع مفردات من بُت شبانية عشرة مفردة من مفردات االستبانة بنسبة 

%، بواقع ثالث مفردات يف البعدين األول والثاٍل، ومفردة واحدة يف البعد الثالث، وإن ىذا 93
فقد  العدد خفض إىل ثالث مفردتُت عند استخدام حجم التأثَت إلزالة تأثَت حجم العينة، وبادلثل

أظهرت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت العينتُت ادلصرية والسعودية يف معامالت 
%، بواقع ثالث مفردات يف البعد األول 78سبييز مخس مفردات من بُت شباٍل عشرة مفردة بنسبة 

تأثَت، شلا ومفردتُت يف البعد الثاٍل، واطلفض ذلك العدد إىل مفردتُت عند االعتماد على حجم ال
ربقق خاصية استقاللية القياس بُت العينتُت وىذه أحد عيوب نظرية القياس يدل على عدم 

حيث تتأثر فيها اخلصائص  (Kirisci, et al., 1996; Rubio et al., 2007)التقليدية 
يف السيكومًتية للمفردات خبصائص عينة األفراد، ونظرًا للتقارب بُت العينتُت ادلصرية والسعودية 
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مستوى مهارات إدارة الوقت فقد كان ىناك استقالل جزئي للخصائص السيكومًتية للمقياس، مع 
 توقع ازدياد الفجوة يف اخلصائص السيكومًتية لالستبانة بُت العينتُت كلما زادت التباين بينهما.

 اخلصائص السَكومرتٍت لالسخبانت يف إطار نظرٍت االسخجابت للمفردة
سة أن اخلصائص السيكومًتية دلفردات البعد األول كانت صبيعها أظهرت نتائج الدرا

 .Rubio et alجيدة، فادلدى بُت قيم العتبات الفارقة صغَت، فكما أشار روبيو وآخرون 

إىل ارتباط العتبات الفارقة طردياً باخلطأ ادلعياري لقياس ادلفردة وعكسيا بالدالة ادلعلوماتية  (2007)
  Baker (2001)قيم معامالت التمييز وفقا للمؤشرات اليت صاغها باكر للمفردة، كما أن صبيع 

( وعالية جدًا )أكرب ًل 7.96( وعالية )أكرب من 0.45كانت ما بُت متوسطة )أكرب من 
7.10.) 

وبادلثل فقد أظهرت النتائج أن مدى قيم العتبات الفارقة للبعدين الثاٍل والثالث كانت 
يف البعد الثاٍل، وادلفردة  74ول، وإهنا كانت يف أكرب قيمتها للمفردة أكثر تباينا مقارنة بالبعد األ

الفارقة األوىل للمفردتُت السابقتُت كانت منخفضة  يف البعد الثالث، كما كانت قيمة العتبة 79
جداً كما أن اخلطأ ادلعياري لتقدير العتبة الفارقة األوىل يف ادلفردتُت كانت كبَتة مقارنة بنظريتها يف 

 Ferrando; Lorenzo & Molina (2001)لعبارات األخرى، ويرى فراندو، لورنيز ومولينا ا
أن اطلفاض قيم معامل صعوبة ادلفرد مؤشر على تأثر استجابة األفراد حملتوى ادلفردة بادلرغوبية 
االجتماعية، وسبثل ذلك يف قلة عدد األفراد الذين اختاروا البديل األول من بدائل االستجابات، 
وأثر ىذا سلبيًا على قيمة اخلطأ ادلعياري لفئة االستجابة األوىل من االستجابة مقارنة بالبدائل 
األخرى، شلا يدل على أنو يفضل حذف البديل األول لتصبح عدد البدائل لتلك ادلفردة أربع بدائل 

 .من مخسة بدائل، األمر الذي يسهم إغلابياً يف ربسُت اخلصائص السيكومًتية للمفردتُت
صغَتة مقارنة بقيم  79و  74بادلثل فقد كانت قيم معامالت التمييز للمفردتُت أرقام 

أن  Zickar & Ury (2002) يريردات، ويرى كال من زيكار و فمعامالت التمييز لبقية ادل
اطلفاض قيم معامالت سبييز ادلفردات كمؤشر لغموض ادلفردة، فادلفردة اليت تصاغ بصورة صحيحة 

ييز مرتفع، يف حُت أن ادلفردات الغامضة اليت تفهم بطرق سلتلفة من قبل األفراد ذلا ذلا معامل سب
معامالت سبييز منخفضة، وكلما زاد طول ادلفردات زاد غموضها، وىذا ما ينطبق على ادلفردتُت 

 .السابقتُت، وذلذا يقًتح إعادة صياغة ادلفردتُت حبيث تصَتا أقصر من الصورة اليت عليهما
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النتائج أيضًا عدم وجود فروق يف اخلصائص السيكومًتية دلفردات استبان إدارة وأوضحت 
ية، وىذه النتيجة تربز أحد دة بُت العينتُت ادلصرية والسعودالوقت يف إطار نظرية االستجابة للمفر 

يف تقدير  Measurment Invarianceاخلصائص ادلهمة لتلك النظرية، وىي استقاللية القياس 
دة عن خصائص العينة اليت اشتقت منها، واتفقت تلك النتيجة مع ما أشارت إليو خصائص ادلفر 

 ,e. g., De Jong, Steenkamp, Fox, and Baumgartner)عديد من الدراسات 

2008; Rubio et al, 2007). 
 المقارنة بين نظرية القياس التقليدية ونظرية االستجابة للمفردة

النتائج اخلاصة باخلصائص السيكومًتية للمفردات بُت كشفت الدراسة احلالية عن اتساق 
نظرية القياس التقليدية ونظرية االستجابة للمفردة، فقد كانت قيم معامالت االرتباط بُت 
معامالت الصعوبة وادلتوسط العام دلعامالت صعوبة ادلفردة وفقًا لنظرية االستجابة للمفردة مرتفعة 

 ادلصرية والسعودية عل الًتتيب، وىذا ما توصلت إليو ( يف العينتُت0.36-، 0.39-وسالبة )
حيث يزداد معامل الصعوبة كما يقاس بواسطة  (eg, Owens, 2000)عديد من الدراسات 

متوسط الدرجات كلما قل متوسط الدرجات، يف حُت أنو يزداد يف نظرية االستجابة للمفردة كلما 
 زادت قيم العتبات الفارقة.

( بُت قيم 0.84، 0.86وجود ارتباط موجب قوي )لدراسة إىل بادلثل فقد توصلت ا
معامالت التمييز يف العينتُت ادلصرية والسعودية على الًتتيب، شلا يدل على االتساق بُت النظريتُت، 

إىل أن نظرية القياس التقليدية  Holland & Hoskens (2003)فقد أشار ىوالند وىوسكينز 
للمفردة، وأن نظرية االستجابة للمفردة مل ترفض ما قامت عليو حالة خاصة من نظرية االستجابة 

نظرية القياس التقليدية إال أهنا أضافت إليها، فقد توصلوا إىل أنو ؽلكن اشتقاق قوانُت نظرية 
 القياس التقليدية من خالل نظرية االستجابة للمفردة، وأن نظرية القياس التقليدية تعد دبثابة نظرية

 .First – order item response theoryة من الدرجة األوىل القياس التقليدي
فإن توجو الدراسات احلالية ىو تفضيل استخدام نظرية االستجابة للمفردة على نظرية ذلذا 

القياس التقليدية، بشرط أن تتوافر لدى الباحث الذي يستخدمها ادلهارة واخلربة سواء يف تفسَت 
ة، واستخدام الربامج اخلاصة بتلك النظرية، توافر حجم مناسب البيانات ادلستمدة من تلك النظري

( حالة، ويزداد ىذا العدد بزيادة 600يسمح باستخدام نظرية االستجابة للمفردة ال يقل عن )
عدد ادلفردات اليت تتكون منها االستبانة، تدعو الدراسة احلالية الباحثُت إىل ضرورة إبراز التطبيقات 



 3122 يونيو  –الجزء األول  – ::العدد     محمد حبشي حسيند.   المجلة التربوية 

 4:9 المجلد الخامس والعشرون
 

ستجابة للمفردة وعدم االقتصار على ظلوذج راش الذي ال تتحقق شروطو إال يف ادلختلفة لنظرية اال
حاالت خاصة جدًا ال تتوافر يف كثَت من ادلقاييس النفسية والًتبوية، كما تدعو الدراسة احلالية 
الباحثُت إىل التوسع يف استخدام نظرية االستجابة للمفردة يف قوائم تقدير الذات، مقاييس 

استبانات الشخصية، بعد أن أثبتت النظرية كفاءهتا يف معايرة اختبارات التحصيل االذباىات، و 
 والقدرات العقلية وادلعرفية.
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Abstract 

The aim of the present study was to emphasize the similar and 

different aspects between classical test theory and item response 

theory by investigating the psychometric properties of the time 

management questionnaire in a sample of Egyptian and Saudi 

undergraduate college students. The Egyptian sample consists of 107 

male and 359 female students from menofia University whereas the 

Saudi sample consists of 167 male and 386 female students from 

King Khalid University. The structure of the questionnaire was tested 

across the two samples to determine the similarity in the 

psychometric properties of the time management questionnaire 

between the two samples. The results indicated that there is a 

similarity In the psychometric properties of the questionnaire across 

the two samples. The results also indicated that the item 

discrimination and difficulty indices and the reliability of the first 

dimension were higher than the second and third dimensions. The 

results also indicated that there is a close similarity of the 

psychometric properties derived from classical test theory and item 

response theory. However, the psychometric properties of the 

questionnaire derived from item response theory were invariance 

from the sample characteristics used to compute these properties. 

Also, item response theory provides additional information that can 

not be reached by classical test theory, that information might be 

used to diagnose the misfit of bad items. The results were discussed 

in the light of theoretical framework and previous literature. 
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