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 ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس اتجاهات نحو العنف االلكتروني لدى عينة من       

      . وفق النظرية الحديثة في القياس ،مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بجامعة آل البيت
فقرة موزعة  ٤٤األبعاد الرئيسة للمقياس وصياغة  ولتحقيق هدف الدراسة تم تحديد       

 طالباً  ٥٥٠وقد تم تطبيق األداة على عينة مؤلفة من . على األبعاد بشكل غير متساوٍ 
 . وطالبة من طلبة جامعة آل البيت ممن يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي

لم يتبق من  -)IRT( ةوفق نظرية استجابة الفقر  -وعند تحليل استجابات أفراد العينة      
وتمتع المقياس بصورته . مجاالت رئيسة ثالثةفقرة، موزعة في  ٢٩فقرات المقياس سوى 

فقرة بخصائص سيكومترية مناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس  ٢٩ النهائية
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها . ، كما تمتع المقياس بدالالت متعددة للصدق٠,٩٤

 .اسة قدم الباحثان مجموعة من التوصيات والمقترحاتالدر 
ـــات المفتاحيـــة العنـــف االلكترونـــي، مقيـــاس اتجاهـــات، مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي،  :الكلم

 .النظرية الحديثة في القياس
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      To achieve the objectives of the study, the factors of the scale were 
identified, and a preliminary scale of 44 items was constructed. The scale 
was applied on 550 network users at Al al-Bayt University. 
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 : المقدمة
ع الكثير من الباحثين من الظواهر السلبية المعقدة التي تشجّ ) Violence(تعّد ظاهرة العنف      

لجتها بالطرق العلمية وتتكاتف حولها الجهود للحد منها أو التخفيف من حدتها ومعا ،على دراستها
 ). Dimond, Fiesler & Bruckman, 2011(الصحيحة 

العنف بأنه لغة التخاطب التي يستخدمها الفرد عندما يشعر بالعجز ) ٢٠٠٠(إذ يعّرف بلقيز      
ف علماء االجتماع العنف، بأنه سلوك يهدف القائم ويعرّ . ايصال صوته بوسائل الحوار العادية عن

عندما ) Barker, 2011( باركروهذا ما يؤكده ). ٢٠٠٠تمام، (آلخرين عن قصد به إلى إيذاء ا
أي سلوك عن قصد ونية، يأتي به الفرد في  بأنه الذي يرى فيه العنف" باندورا"أشار إلى تعريف 

 .مواقف اإلحباط، الناتجة عن إعاقة إشباع دوافعه، أو تحقيق رغباته
راع القيم، حيث يهدف محترفو العنف إلى تحقيق أن العنف قمة ص) ٢٠٠٣(ضيف صالح تو      

وال غرابة . أهدافهم المتمثلة بتخفيف األلم الناتج عن الشعور باإلحباط بصرف النظر عن الوسيلة
لكترونية، وتغير أنماط الحياة االجتماعية، وشيوع ، خصوصا في ظل الثورة التقنية اإلفي ذلك

      ).Draucker & Martsolf, 2010(نترنت اإل ومواقع المحطات التلفازية واأللعاب اإللكترونية،
وعلى الرغـم من تعدد تعريفات العنف واختالفها، إال أن المنظرين جميعهم يتفقون أن سـلوك       

 ).Erdely, 2011(ة أو القصد العنف مشـروط بالنيّ 
إلى شيوع ظاهرة  ، وتشير األحداثنف في معظم دول العالم بشكل عاموتتزايد معّدالت الع     

 ).Ibarra & Erez, 2005; Shipway,  2006( اب بشكل ملحوظالعنف بين قطاع الشب
تعليمية، وهو ما ظاهرة العنف في مجتمعنا العربي بصورة واضحة، السيما في المؤسسات ال وبرزت

           Data analysis for testing items that measure the electronic violence 
kept 29 items, according to item response theory (IRT), distributed into three 
fields. The scale in it's final form exemplified suitable psychometric 
properties with a reliability coefficient of 0.94. The scale also has several 
validity indicators. In the light of the study findings, a number of conclusions 
and recommendations are suggested. 
Keywords: Social Networking Website's, Electronic Violence, Attitudinal    
Scale, Item Response Theory. 
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؛ ٢٠٠٩عبداهللا وأبو فخيذة،  ؛٢٠٠٧، الختاتنة( والبحوث الدراساتمعظم  تناولته وأوضحت
 ). ٢٠٠٩غامدي، ال

وهناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير العنف، من حيث دوافعه ومسبباته ونتائجه،      
ويرجع االختالف في هذه النظريات لالختالف في خلفيات رّوادها، ولالختالف في تركيز كل منها، 

بأن السلوك العنيف هو التي يعتقد رّوادها ) Theory Theological(وأهمها، النظرية االثيولوجية 
، ونظرية سمات طريا للسلوك العنيف كغريزة فطريةف جزء من تراثنا البيولوجي، أي أن هناك ميالً 

التي يرى رّوادها أن السلوك العنيف سمة من سمات ) Personality Trait Theory(الشخصية 
 Learning Theory(، ونظرية التعلم اإلشراطي )Goldstein, 1994(الشخصية 

Operational ( ّعزيزمه الفرد إذا ارتبط بالتالتي ينظر رّوادها للسلوك العنيف على أنه سلوك يتعل ،
" بترسون"التي يرفض رّوادها أمثال  )Social Learning Theory(ونظرية التعلم االجتماعي 

 مكتسباً  اً أن يكون السلوك العنيف وليد دوافع داخلية، بل يعتبرون السلوك العنيف سلوك" وباندورا"
) Psychoanalytic Theory(، ونظرية التحليل النفسي )Hess & Hagenb, 2005( متعلماً 

أن العنف ليس سلوكا فطريا فحسب بل هو حتمي، وٕاذا لم " فرويد"والتي يعتقد رّوادها وأشهرهم 
 .)Goldstein, 1994(يستطع اإلنسان توجيه العدوان نحو اآلخرين، فهو سوف يوجهه نحو ذاته 

السلوك ) Frustration – Aggression   Theory(العدوان  -فيما تفسر نظرية  اإلحباط  
ما استجاب كائن بعنف، فسلوكه يكون ناتجا حباط، فكلّ إمن الفرد العنيف بناء على ما يتعرض له 

 .)Hess & Hagenb, 2005(عن اإلحباط 
في المجتمع، منها العوامل  وتتعدد وتتداخل العوامل التي تسهم في رفع درجة العنف     

وعوامل ذاتية نجد مصدرها في الفرد ذاته، وهى . األسرة، والمدرسة، والجامعة: ثلاالجتماعية م
، وحالة الحي والمسكن، وضعف الوازع الديني ،زايد باإلحباط وضعف الثقة بالنفسالشعور المت

؛ القدهي، ٢٠٠٩مدي، ؛ الغا٢٠٠٩الشهري، (والبطالة  ،ووسائل اإلعالم ،وجماعة الرفاق
٢٠٠١ .( 
ُتعرف  أو ما )Social Networking(من جهة أخرى، لفتت مواقع الشبكات االجتماعية      

أنظار الكثير من الشباب في  )Social Networking Website's(بمواقع التواصل اإلجتماعي 
ومختلف المستويات جميع أنحاء العالم بصفة عامة، وجذبت انتباه العديد من الفئات على كافة 

حيث بدأت الشبكات ). Namo, 2011؛ ٢٠٠٠رمضان، (السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
 زعلى يد المبدع راندي كونراد ١٩٩٥االجتماعية بالظهور في أواخر التسعينات وبالتحديد في عام 

Randy Conrads  والذي استخدمها للربط بين زمالئه في الدراسة)Erdely, 2011 .( بعدها و



 ومحمد بني خالد  ةإياد حمادن................................بناء مقياس اتجاهات نحو العنف اإللكتروني 
 

 

۸۰  
 
 
 
 
 
 
 

       ٢٠١٣، الثالث العدد ، التاسع عشر المجلد ،رةالمنا

توالت الشبكات االجتماعية بالظهور وبأهداف مختلفة، ومن أشهر هذه المواقع على المستوى 
فالشبكات . Twitterو، YouTube'sو، tagged.comو، MySpaceو ،Facebookالمحلي 

تقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين، كالمحادثة الفورية، ) ويب(االجتماعية عبارة عن مواقع 
خاصة، والبريد اإللكتروني، والفيديو، والتدوين، ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات والرسائل ال

)Namo, 2011 .( ّهايلي فهافيما يعر )Highley, 1999( اجتماعية بين األصدقاء،  بأنها حلقات
من فيها اهتماماتهم المشتركة، وتضم مواضيع خاصة وعامة من كتابات وصور وفيديو  يتبادل

 .ارف، والفرق الوحيد أنها عبر اإلنترنتودردشات وتع
وتجدر اإلشارة، أن الشبكات االجتماعية قد أحدثت ثورة في االتصال؛ وذلك لجمعها لماليين      

فعلى سبيل المثال وصل عدد . من المستخدمين الذين يتبادلون كميات هائلة من المعلومات
ترك حول العالم، وكذلك شهدت مليون مش ٥٢إلى أكثر من  Facebookالمشتركين في موقع 

زيادة مّطردة في أعداد المشاركين فيها بنسبة تفوق  MySpaceو tagged.comمواقع أخرى مثل 
 & Draucker(للسنة الواحدة، معظمهم من طلبة المدارس والجامعات والشباب % ١٠٠

Martsolf, 2010.( 
ق مفهوم المشاركة والتواصل ا، تعمّ وتتمتع الشبكات االجتماعية بمجموعة من اإليجابيات منه     

ز على التفكير االبداعي والتعلم بأنماط وطرق مختلفة؛ بسبب التواصل مع مع اآلخرين، وتحفّ 
أشخاص من بيئات مختلفة، وتساعد على قبول القضايا الخالفية، وتساعد على تنشيط المهارات 

  .)Namo, 2011( ق قدرًا ال بأس به من الترفيه والتسليةلدى المستخدم، وتحقّ 
وبالرغم من اإليجابيات التي تتمتع بها الشبكات االجتماعية إال أنها ال تخلو من بعض      

ل الكثير من األعمال، وظهور لغة جديدة بين الشباب السلبيات، كإدمان الجلوس عليها مما يعطّ 
المستخدمين،  من خالل تحويل بعض حروف اللغة العربية إلى رموز وأرقام متعارف عليها بين

تعّرض المستخِدم  من االختصارات، ناهيك عن وغيرها" 9"والصاد " 3"والعين " 7"الحاء فباتت 
 .)٢٠٠١؛ عبدالمطلب، ٢٠٠٠، رمضان(للجرائم اإللكترونية من خاللها 

لكتروني ودوره في حياتنا، ومع وجود الساحة المفتوحة أمام حيث أنه وفي ظل الفضاء اإل     
، ظهر العنف )Nicknames(دل اآلراء ووجهات النظر باستخدام األسماء الوهمية الجميع لتبا
أو العنف  التقني أو ما يسمى بالعنف ،)٢٠٠٩خير، ( Electronic Violenceاإللكتروني 

بأنه العنف الذي يمارس من خالل مواقع الصحف اإللكترونية، واستخدام كاميرات  ويعّرف ،رقميال
والتسجيالت الصوتية، باإلضافة الختراق الخصوصيات عبر مواقع االنترنت؛  الموبايل، والبلوتوث،

 .)٢٠١١داماني، ( بهدف ايقاع األذى باآلخرين
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نواع العنف، إال أن الفرق بين العنف أالعنف اإللكتروني كغيره من من الجدير بالذكر، إن و      
ث على شبكة االنترنت هو الذي يحدث بين الطالب وجها لوجه والعنف اإللكتروني الذي يحد

الغموض الذي يتسم به النوع الثاني من العنف، إذ بإمكان األشخاص على شبكة االنترنت أن 
حيث يأخذ العنف . )٢٠٠٩خير، ( يتقمصوا هويات متعددة ومختلفة من أجل مضايقة اآلخرين

حسابه في موقع عدة، كاختراق البريد االلكتروني لشخص ما، أو السطو على  شكاالً ألكتروني اإل
فشاء إلة، أو نشر صور معّدل عليها، أو ما، ثم إرسال رسائل بذيئة أو صور غير مقبو 

خصوصيات شخص ما ومناقشتها بصورة غير شرعية، أو سرقة معلومات هامة، أو نشر رقم 
هاتف لشخص ما دون إذنه، أو إثارة شائعات سيئة وكاذبة، أو إرسال فيروسات بغرض تدمير 

 ;Highley, 1999( لموجودة على جهاز شخص ما، وغيرها من األشكال واألهدافالبيانات ا

Kasey & Tim, 2011( . 
موضوع االتجاهات مكانة هامة في األدب التربوي والنفسي، فقد  يحتلّ من جهة أخرى،      

قياس االتجاهات ليست مهمة سهلة، و . حظيت دراستها باهتمام كبير لدى علماء النفس والتربويين
بل هي المهمة األصعب في عملية التقويم؛ وذلك لكون االتجاهات هي سمات مفترضة بطبيعتها 

)Hendcson & Morris & Fitz, 1987( ؛ لذا ظهرت الحاجة الماسة إلى إيجاد مقاييس فعالة
 .لقياس االتجاهات

م، ومقاييس وهناك العديد من المعايير التي استخدمت الختيار فقرات أدوات القياس بشكل عا     
، والغالبية العظمى من هذه المعايير انبثق عن مفاهيم )٢٠٠٤النبهان، (االتجاهات بشكل خاص 

فيما ذكر انستازي ). Classic Test Theory, CTT(الكالسيكية في القياس أو  التقليدية النظرية
)Anastasi, as cited in Gruijter & kamp, 2005  (اس، أو ما أن النظرية الحديثة في القي

تشكل إطارًا علميا� جديدًا ) Item Response Theory, IRT( تعرف بنظرية استجابة الفقرة 
ووثيقًا في اختيار الفقرات في الوقت الحالي، وهي تعالج الكثير من القضايا التربوية والنفسية بشكل 

 .تقليديةأكثر فاعلية من النظرية ال
أنه يمكن التنبؤ بأداء المفحوصين، أو يمكن تفسير ) IRT( رض نظرية استجابة الفقرةتفتو      

، )Trait(أدائهم في اختبار نفسي أو تربوي، في ضوء خاصية مميزة لهذا األداء تسمى السمة 
ويصعب مالحظة هذه السمة مباشرة؛ لذلك يجب تقديرها أو االستدالل عليها من أداء المفحوص 

 ,Hambleton(لمقياس أو االختبار الذي يمكن مالحظته على مجموعة من فقرات ا

Swaminathan & Rogers, 1991 .( 
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تعــرف باســم نمــاذج الســمات الكامنـــة  للنظريــة الحديثــة فـــي القيــاسوتــم تطــوير نمــاذج مختلفــة      
)Latent Trait Models, LTM( تهـدف فـي مجملهـا إلـى تحديـد العالقـات بـين أداء الفـرد فـي ،

علـى  نظريـة اسـتجابة الفقـرةوتقوم بعض نماذج . هذا األداء وتفّسره االختبار والسمة التي تكمن وراء
 افتــــــراض أحاديــــــة البعــــــد: ، هــــــي)Gruijter & kamp, 2005( افتراضــــــات أساســــــية

)Unidimensionality(وافتراض االسـتقالل الموضـعي ، )Local Independence(وافتـراض ، 
، وافتـراض التحـرر )Item Characteristic Curve, ICC(منحنـى خصـائص الفقـرة المطابقـة ل

 .)Speededness(من السرعة 
أو ما يسمى بنموذج راش نسبة ) One Parameter Model(المعلمة الواحدة  ويعّد نموذج      

؛ ومن المميزات التي أعطت هذا استخداماً  نظرية استجابة الفقرةمن أكثر نماذج ) Rasch(للعالم 
تطابق البيانات مع هذا النموذج، فإن معالم الفقرات التي همية خاصة، هو أنه عندما تأالنموذج 

تتمثل في درجة صعوبتها يمكن تقديرها بشكل مستقل عن العينة المستخدمة، كما أن قدرات األفراد 
 & Hambleton, Swaminathan(يمكن تقديرها بشكل مستقل عن درجة صعوبة الفقرات 

Rogers, 1991.( 
النموذج : م كل منها نوعا خاصّا من البيانات، منهائة نماذج؛ لتالثق عن نموذج راش عدوانب     

، ونموذج )Partial Credit(، ونموذج التقدير الجزئي )Dicotomous Model(ثنائي التدريج 
الذي يستخدم في البيانات المستمدة من ساللم التقدير، ) Rating Scale Model(سلم التقدير 

). Andrich, as cited in Wright & Masters, 1982(وأول من طوره هو العالم اندرش 
، هي أن كل فقرة تحمل شحنة نفسية إجمالية تعبر عن تي يقوم عليها نموذج سلم التقديروالفكرة ال

اتجاه الفرد بما يتفق مع تقديره لتلك الفقرة، ويقوم النموذج بتقدير هذه الشحنة لكل فقرة حسب الدالة 
، هو نموذج سلم التقديرالنموذج، حيث إن المعلم الوحيد الذي يتعامل معه االحتمالية التي يعتمدها 

 .وذلك في مقاييس االتجاهات biمعلم الصعوبة 
البرمجية  يمكن للباحث استخداموللكشف عن درجة التطابق بين الفقرة ونموذج سلم التقدير،      

ما تحمله الفقرة الواحدة  للحصول على بيانات كمية تدّل على مقدار) BIGSTEPS(اإلحصائية 
من شحنة إنفعالية دالة على اإلتجاه، أو السمة المقاسة، كما أنها توفر بيانات واقعة على مقياس 

عالوة على ذلك، فإن البرمجية توفر مؤشرات حول تطابق أفراد العينة مع . فئوي على األقل
 . النموذج المستخدم
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في القياس، أو ما تعرف بنظرية استجابة الفقرة  يتضح مما سبق، أهمية النظرية الحديثة     
)IRT ( في بناء مقاييس االتجاهات، وكذلك أهمية تسليط الضوء على مفهوم العنف االلكتروني
)Electronic Violence(واتجاهات مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي نحوه ،.  

ءات المختلفة لبناء مقاييس وبالرغم من األدب التربوي الزاخر في وصف الطرق واإلجرا     
، إال أنها لم تحظ باالهتمام الكبير على )IRT(نظرية استجابة الفقرة االتجاهات وفق نماذج 

مستوى الدراسات والبحوث العربية، فقد وجد الباحثان بأن غالبية مقاييس االتجاهات التي 
عالوة ). CTT(دية في القياس استخدمت في الدراسات العربية تم بناؤها وفق مفاهيم النظرية التقلي

على ذلك، معظم الدراسات التربوية التي أجريت حول ظاهرة العنف تناولت مفهوم العنف من 
ناحية تقليدية، فمنها ما تناول العنف األسري، والعنف المدرسي، والعنف الجامعي، والعالقة بينها، 

ف عن اتجاهات األفراد نحوها، للكش ةواتجاهات األفراد نحوها، واستخدمت فيها مقاييس متعدد
ها اتفقت على أن العنف يهدف إلى ايقاع األذى باآلخرين، ولم يتمكن الباحثان من الوصول عوجمي

لذا تتميز الدراسة الحالية عن غيرها . رقميإلى أي دراسة تناولت ما يعرف بالعنف االلكتروني أو ال
التي تسعى إلى بناء مقياس  -الباحثين في حدود علم – ة األولىمن الدراسات، في أنها الدراس

؛ في محاولة التواصل اإلجتماعياتجاهات نحو العنف اإللكتروني لدى عينة من مستخدمي مواقع 
لتوفير أداة قياس موضوعية في موضوع العنف اإللكتروني وفق نماذج النظرية الحديثة في القياس 

)IRT(تتطرق له أي دراسة سابقة، وهو ما لم  -حسب حدود معرفة الباحثين -، فهذا الموضوع
 .حاولت الدراسة الحالية القيام به
 :مشكلة الدراسة وأهميتها

لكتروني خر من أشكال العنف، وهو العنف اإلمشكلة هذه الدراسة بظهور شكل آ تتمثل     
يقة الناجم عن الثورة التكنولوجية ودورها في الحياة االجتماعية، والحاجة إلى وجود أداة قياس دق

لقياس اتجاهات مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي نحو ظاهرة العنف االلكتروني، بحيث تتفق 
وهذا ما ولد لدى الباحثين ضرورة إعداد مقياس موضوعي يقيس .  ومعايير القياس الموضوعي

نظرية استجابة الفقرة اتجاهات مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي نحو العنف االلكتروني، وفق 
)IRT ( التي تشكل إطارًا علميا� جديدًا ووثيقًا في اختيار الفقرات في الوقت الحالي، وهي تعالج

 & Gruijter(الكثير من القضايا التربوية والنفسية بشكل أكثر فاعلية من النظرية الكالسيكية 

kamp, 2005 .(مقياس اتجاهات نحو العنف بناء : من هنا تهدف الدراسة الحالية إلى
وني لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بجامعة آل البيت وفق النظرية لكتر اإل 
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آخذة بعين االعتبار التوجهات العلمية المتعلقة ببناء المقاييس االنفعالية وفق . الحديثة في القياس
  :تيينوبالتحديد تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤالين اآل ).IRT( نظرية استجابة الفقرة

ما درجة مطابقة بيانات الدراسة حول فقرات مقياس اتجاهات عينة من مستخدمي مواقع  -١
 ؟نظرية استجابة الفقرةالتواصل االجتماعي نحو العنف االلكتروني وفق 

نظرية نحو العنف االلكتروني اعتمادا على  االتجاهاتما دالالت صدق وثبات مقياس  -٢
  ؟استجابة الفقرة

 
 :لى أهمية الدراسة الحالية في الجوانب اآلتيةوتتج     

معظم الدراسات التي تناولت العنف، قد تناولته بمفهومه التقليدي، ولم يكن نصيب إن   .۱
نحو في تسليط الضوء لدراسة الحالية اساهم لذا ت .يذكر لمفهوم العنف اإللكتروني

من ظاهرة العنف ول الحّد ح التي يبذلها المشتغلون، استمرارًا للجهود اإللكتروني العنف
 .في المجتع المحلي بشكل عام، وفي البيئة الجامعية بشكل خاص

والمهتمين بموضوع بناء  المقاييستفيد إجراءات هذه الدراسة مصممي يتوقع أن   ..۲۲
أداة قياس موضوعية؛ لتحديد اتجاهات عينة من مستخدمي مواقع ب مقاييس اإلتجاهات

، وذلك بإيجاد نظرية استجابة الفقرةلكتروني وفق التواصل االجتماعي نحو العنف اال
فقرات مقياس متحرر من خصائص األفراد، وتحرر األفراد من خصائص فقرات 

تحرر تدريج أدوات القياس من خصائص : المقياس، ألن موضوعية المقياس تعني
األشياء المقيسة، وتحرر قياس األشياء من خصائص أدوات القياس، مما يوفر لهذا 

 قياس قيمة تربوية خاصة؛ ليلبي حاجات كثير من المهتمين حول ظاهرة العنفالم
  . اإللكتروني



 ومحمد بني خالد  ةإياد حمادن................................بناء مقياس اتجاهات نحو العنف اإللكتروني 
 

 

۸٥  
 
 
 
 
 
 
 

       ٢٠١٣، الثالث العدد ، التاسع عشر المجلد ،رةالمنا

 :مصطلحات الدراسة

هو أي سلوك موجه بهدف إيذاء شخص أو أشخاص آخرين ال يرغبون في ذلك، : العنف -
 ).٢٠٠٣صالح، (ويحاولون تفاديه في محاولة لالبتعاد 

على شبكة االنترنت من خالل مواقع التواصل العنف الذي يحدث  هو: لكترونيالعنف اإل  -
 .االجتماعي، وباستخدام أسماء مستعارة في أغلب األحيان، وليس وجها لوجه

ك إيجابًا أو حالة من االستعداد العقلي االنفعالي للسلو : االتجاه نحو العنف االلكتروني -
لى مقياس لكتروني، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الفرد عسلبًا نحو العنف اإل

 .في الدراسة الحالية االتجاهات المعدّ 

 ةهو أحد نماذج النظرية الحديثة في القياس، وهو نموذج لوجستي ذو معلم: نموذج راش -
، ويعمل على تقدير احتمالية إجابة الفرد عن فقرة ما إجابة صحيحة، بداللة قدرته ةواحد

)θ( ومعامل صعوبة الفقرة ،)bi(رات وحجم العينة، بغض النظر عن عدد الفق. 

الفقرة، المنبثق عن نموذج راش، وهو أحد نماذج نظرية استجابة : نموذج سلم التقدير -
يستخدم في البيانات المستمدة من ساللم التقدير، وبتدريجات تفصل بينها مسافات و 

 .متساوية، وباستجابات متعددة

 :الدراسة حدداتم

 :تتحدد الدراسة الحالية بما يلي    

ت الدراسة على عينة من الطلبة والطالبات مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي اقتصر  -١
 ,٢٠١٣/ ٢٠١٢بجامعة آل البيت، في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 .اقتصرت الدراسة على شكل واحد من أشكال العنف، وهو العنف اإللكتروني -٢

 .نظرية استجابة الفقرةتقدير، وفق نموذج سلم العلى تطبيق افتراضات  اقتصرت الدراسة -٣
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اقتصرت الدراسة على  ثالث برمجيات إحصائية متخصصة في بناء مقاييس االتجاهات وفق  -٤
-SPSS & BIGSTEPS & Bilog(النظرية الحديثة في القياس والتي أمكن توفرها وهي 

MG3 (على الترتيب. 

 الطريقة واإلجراءات

 :مجتمع الدراسة وعينتها
 جامعة آل البيتفي  الطلبة المقبولين في برنامج البكالوريوسالدراسة من جميع جتمع تكون م    

من خالل االستعانة  وذلك( وطالبة طالبا )٢٨٥٧(، والبالغ عددهم ٢٠١٢/٢٠١٣ الجامعيللعام 

  .)دائرة القبول والتسجيل في جامعة آل البيتبالكراس اإلحصائي السنوي في 
جامعة آل البيت البكالوريوس بوطالبة من طلبة طالبًا ) ٥٥٠(بلغت  أما عينة الدراسة فقد     

/ ٢٠١٢خالل الفصل الثاني من العام الجامعي  ،ممن يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي
وفقدت  ،استبانة) ٥٥٠(، حيث تم توزيع العشوائية البسيطة وقد تم اختيار العينة بالطريقة .٢٠١٣

بتوزيعها على عينة الدراسة ولم ترجع،  انرة التطبيق، حيث قام الباحثعدد من االستبانات أثناء فت
عددًا من أوراق االستجابة  انمن العينة، كما استبعد الباحث%) ٢,٣٦(بنسبة  استبانة )١٣(وبلغت 

من العينة، وبلغ %) ٣,٨٢(بنسبة استبانة ) ٢١(على أداة البحث نظرًا لنقص البيانات فيها بلغت 
 .الكلية من العينة%) ٩٣,٨٢(بنسبة  ةاستبان) ٥١٦(عليه عملية التحليل  العدد الذي تمت

العدد الموزع، والعدد المفقود، والعدد  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة، من حيث )١( والجدول
 .المستبعد، والعدد النهائي الذي تمت عليه عملية التحليل
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 )١(الجدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة

 المتغير
 العدد المتبقي العدد المستبعد العدد المفقود العدد الموزع

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %٨٢,١٨ ٤٥٢ %١,٨٢ ١٠ %١,٤٥ ٨ %٨٥,٤٥ ٤٧٠ ذكور

 %١١,٦٤ ٦٤ %٢ ١١ %٠,٩١ ٥ %١٤,٥٥ ٨٠ إناث

 %٩٣,٨٢ ٥١٦ %٣,٨٢ ٢١ %٢,٣٦ ١٣ %١٠٠ ٥٥٠ المجموع

نظرية وفق  المقياس إجراءات بناء
 :)IRT(استجابة الفقرة 

      

نظرية تم ألغراض الدراسة الحالية بناء مقياس اتجاهات نحو العنف اإللكتروني، وفق      
 & Hulin, Drasgow(، تبعًا للخطوات التي بينها هلن ودراسجو وبارسونز استجابة الفقرة

Parsons, 1983 (وذلك على النحو اآلتي: 
 :      اجعة األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع االتجاهاتمر : أوالً 

سمات مفترضة بطبيعتها، لذا ظهرت تعّد عملية قياس االتجاهات من األمور الصعبة؛ لكونها      
وفي مقاييس االتجاهات يكون الباحث . الحاجة الماسة إليجاد مقاييس فعالة لقياس االتجاهات

والخاصة جة األولى بجمع قائمة من العبارات التي تغطي جميع اآلراء المحتملة، مهتمّا بالدر 
من  بحيث تكون العبارة واضحة ومختصرة، وتركز على الشعور بدالً بالمفهوم موضع الدراسة، 

 ).١٩٨٩ثورندايك وهيجن، (من المعلومات  الحقائق، وعلى االتجاه ذاته بدالً 
دروكر دب السابق حول هذا الموضوع، منها المقياس الذي أعده استفاد الباحثان من األفقد      

دور قياس ا استبانة تهدف إلى ن طور االلذ) Draucker & Martsolf, 2010( ومارتسولف
 ,Polichnowski( بولشنوسكي مقياس، و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العنف المدرسي

دايموند ، ودراسة لجامعة نحو العنف الجامعياتجاهات عينة من طلبة ا الذي تناول فيه) 2008
التي تناولت عالقة تكنولوجيا ) Dimond, Fiesler & Bruckman, 2011( فيزلر وبركمانو 

) ٢٠٠٩(المعلومات واالتصاالت بالعنف األسري، والمقياس الذي استخدمه عبداهللا وأبو فخيذة 
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لتعرف العالقة ) ٢٠٠٩(دمة الغامدي لقياس اإلتجاهات نحو العنف الجامعي، والمقياس الذي استخ
، )٢٠٠٩(المقاالت التي قدمها خير كما تم االستفادة من  .بين العنف الجامعي والعنف األسري

 .في توضيح مفهوم العنف اإللكتروني وأسبابه وبعض مظاهره) ٢٠١١(وداماني 
وم وأسباب العنف تم االطالع على بعض الكتب والمقاالت التي تناولت مفه، عالوة على ذلك     

 ,Namo(، ونامو )٢٠٠١(، وعبدالمطلب )٢٠٠٠(ان رمض: لكتروني بشكل غير مباشر مثلاإل

 ).٢٠٠١(، والقدهي )2011

 : تحديد أبعاد المقياس: ثانياً 
تعّد هذه الخطوة من أهم الخطوات في بناء مقاييس االتجاهات، فبعد اإلطالع على عدد من      

 بشكل عام، واالتجاهات نحو العنف نحو العنف في مجال االتجاهات بوالمقاالت والكت الدراسات
من تحديد االتجاهات نحو العنف االلكتروني، والتي أمكن  تمكن الباحثانبشكل خاص،  اإللكتروني

 :إدراجها في ثالثة أبعاد رئيسة، وهي
 .لكترونياالتجاهات نحو مفهوم العنف اإل -١
 .يلكتروناالتجاهات نحو أسباب العنف اإل -٢
 .كترونيلالعنف اإل نحو مظاهراالتجاهات  -٣

 : الصياغة اإلجرائية لفقرات المقياس: ثالثاً 
 ,Hendcson(وهندكسون وزمالؤه ، )٢٠٠٤(تم االستفادة من االقتراحات التي قدمها النبهان      

et al., 1987( المتعلقة ببناء مقاييس االتجاهات وهي على النحو اآلتي: 
 .اس بعبارات اتجاهية تضبط جميع االتجاهات عدا االتجاه المراد قياسهكتابة فقرات المقي-
 .خاصة األسماء والصفات ةالتحقق من كل كلمة رئيسة ومفتاحي-
 .تطبيق المقياس في البيئة الطبيعية لألفراد من قبل المعني بالقياس-
 .إجراء دراسة استطالعية لفحص العبارات-

 :من مراعاة ما يلي وعند صياغة الفقرات كان البد     
 .تجنب العبارات التي تشير إلى الماضي-
 .تجنب العبارات التي تعبر عن حقائق أو يمكن تفسيرها على أنها حقائق-
 .ب العبارات التي يمكن أن تفسر بأكثر من طريقةنتج-
 .استخدام اللغة البسيطة الواضحة وتجنب استخدام الكلمات غير المفهومة-
 .فقرة فكرة واحدة بسيطةضرورة أن تتضمن ال-
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يحب ال  المستخدمينليس أي من (عدم استعمال الجمل والعبارات التي تتضمن النفي المزدوج -
 ).العنف اإللكتروني

 .دائما، وأبدا، وكل، وليس: تجنب استخدام كلمات شمولية أو تعميمات مثل-
 .فقط، ومجرد: الحذر عند استخدام كلمات مثل-

فقرة، اشتملت األبعاد ) ٤٤(طوات السابقة، تمكن الباحثان من صياغة واعتمادا على الخ     
الثالثة السابقة، وكانت من نوع ليكرت الخماسي الذي يعّد من المقاييس األكثر استعماًال؛ لسهولة 

؛ حتى وزيع الفقرات سلبا وٕايجابا وعشوائيا� التصميم والتطبيق والتصحيح، وراعى الباحثان أن يكون ت
ووفق هذا المقياس تحول استجابة . لمفحوص االتجاه العام للموضوع المراد قياسهال يعرف ا

: ، ففي حالة بدائل االستجابة الخمسة٥-١المفحوص على كل عبارة إلى أوزان تقديرية تتراوح من 
) ٣(، والدرجة"ال أوافق"لالستجابة ) ٢(، والدرجة"ال أوافق بشدة"لالستجابة ) ١(تعطى الدرجة 

، "أوافق بشدة"لالستجابة ) ٥(، وأخيرَا الدرجة "أوافق"لالستجابة ) ٤(، والدرجة "محايد" لالستجابة
وذلك في حالة العبارات الموجبة، أما في حالة العبارات السالبة فيتم تصحيحها باالتجاه العكسي 

 .للتقديرات السابقة
 :تطبيق المقياس: رابعاً 

 :  تجريب المقياس على عينة استطالعية -)أ
محكمًا ممن يحملون درجة الدكتوراه في علم ) ٢٥(فقرة على ) ٤٤(تم عرض المقياس بفقراته      

النفس التربوي، والقياس والتقويم، وعلم االجتماع؛ بغرض التحقق من وضوح الفقرات وصياغتها، 
ح أي ومدى انتماء الفقرة للبعد وللمقياس، ومدى مطابقتها لمعايير صياغة فقرات االتجاه، واقترا

ات المقياس لالتجاه نحو العنف تعديالت، أو أي فقرات من شأنها أن تزيد من تغطية فقر 
وبناًء على مالحظات المحكمين، وأخذها بعين االعتبار، فقد تم تعديل صياغة بعض . لكترونياإل

ودمج الفقرات، وحذف بعض الفقرات التي كان هناك توافق بين رأي المحكمين على ضعفها، 
. فيما بينها على وجود تداخل أو تشابه كان هناك توافق بين رأي المحكمينالتي  قراتبعض الف

. فقرة موزعة على األبعاد الثالثة بشكل غير متساوٍ ) ٣١(وعليه تشكل المقياس بصورته األولية من 
 .على األبعاد الثالثة توزيع الفقراتيبين ) ١( الملحقو 

فقرة، تم تطبيقه على عينة استطالعية مؤلفة ) ٣١(األولية  وبعد أن تم إعداد المقياس بصورته     
. ، ومن خارج عينة الدراسةطالبا وطالبة ممن يستخدمون مواقع التواصل اإلجتماعي) ٩٥(من 

وبعد جمع االستبانات، تم األخذ بعين االعتبار بعض الفقرات التي أبديت المالحظات حولها، كما 
وفي هذه المرحلة لم يتم . التي كانت االستجابة عنها متطرفة أجريت بعض التعديالت حول الفقرات
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حذف أي من الفقرات المنتمية ألبعاد المقياس الثالثة، حيث تم اإلبقاء على فقرات المقياس 
 ). ١(فقرة، كما هو مبين في الملحق ) ٣١(بصورته األولية 

 )Pearson- Correlation(وتم استخراج معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون      
أسابيع بين التطبيق األول والتطبيق الثاني، فبلغت قيمة معامل الثبات كما هو مبين  ثالثةبفارق 

 ).٢(في الجدول 
 

 )٢(جدول 
 .معامالت الثبات للمقياس حسب األبعاد الثالثة

 البعد
االتجاهات نحو مفهوم 

 .العنف اإللكتروني

االتجاهات نحو 
أسباب العنف 

 .ترونياإللك

االتجاهات نحو 
مظاهر العنف 

 .اإللكتروني
 المقياس ككل

 ٠,٨٦ ٠,٧٤ ٠,٨٠ ٠,٨٣ معامل الثبات

 
 : تطبيق المقياس على عينة الدراسة -)ب

وطالبة من طلبة البكالوريوس بجامعة آل البيت ممن طالبًا ) ٥٥٠(طبق المقياس على      
 ،٢٠١٣/ ٢٠١٢الثاني من العام الجامعي  خالل الفصل ،يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي

من مجتمع الدراسة، وذلك من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من  تم اختيارهم عشوائيا
طالبا وطالبة مثلوا أفراد ) ٥١٦(وتبّقى ، )المفحوصين( مستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي

في نظرية ) نموذج راش(واحدة إذ إنه عند استخدام النموذج اللوجستي ذي المعلمة الالدراسة، 
 & Crocker(مفحوص لكل مجموعة  ٢٠٠فإننا نحتاج على األقل إلى  )IRT( استجابة الفقرة

Algina, 1986.(  
 

 :المعالجة اإلحصائية

طالبا ) ٥١٦(استجابات أفراد الدراسة المتعلقة ب تم إدخال البياناتلإلجابة عن أسئلة الدراسة      
للتحقق من افتراض أحادية ؛ )SPSS(اسوب باستخدام البرمجية اإلحصائية إلى جهاز الح ،وطالبة
 )Bilog- MG3(الحديثة  فيما استخدمت البرمجية اإلحصائية .)Unidimensionality( البعد

 أفراد الدراسةللكشف عن مطابقة بيانات الدراسة حول فقرات مقياس اتجاهات  )BIGSTEPS(و
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، ودراسة الخصائص السيكومترية لفقراته المتحررة سلم التقديرمع نموذج  العنف اإللكترونينحو 
 .نفسه من األفراد اعتمادا على النموذج

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
مطابقة بيانات الدراسة حول فقرات مقياس اتجاهات عينة من بمدى  النتائج المتعلقة: أوال

 ؟نظرية استجابة الفقرةي وفق مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي نحو العنف االلكترون
ال بّد من التحقق من افتراض أحادية البعد إلجابة عن هذا السؤال، قبل ا     

)Unidimensionality( . نظرية استجابة الفقرةتفترض نماذج حيث )IRT( ، وجود قدرة واحدة
هذا االفتراض وللتحقق من . تفسر أداء المفحوص في المقياس، ولذلك تسمى بالنماذج أحادية البعد

طالبا وطالبة ممن يستخدمون ) ٥١٦(تم إجراء تحليل عاملي لبيانات المقياس المتعلقة باستجابات 
فقرة، باستخدام البرمجية اإلحصائية ) ٣١(عن  مواقع التواصل اإلجتماعي بجامعة آل البيت

SPSS. 
 Principle(الرئيسة  اتمكونالتحليل العاملي بطريقة تحليل الفقد تم استخراج نتائج إجراء      

Components Analysis, PCA( والتدوير تبعًا لمحاور متعامدة ،)Varimax .( حيث أفرز
من التباين، وفسرت جميع العوامل % ١٥,٨١٧عامال، فسر العامل األول منها ) ١٢(التحليل 
ونسبة  ،)Eigenvalues(قيم الجذور الكامنة ) ٣(ويبين الجدول . من التباين الكلي% ٥٢,٧٣٦

 .التباين المفسر لكل عامل، وكذلك نسبة التباين المفسر التراكمية
 

 )٣(الجدول 
 فقرة) ٣١(فردًا على مقياس االتجاهات) ٥١٦(خالصة نتائج التحليل العاملي الستجابة 

 %نسبة التباين المفسر التراكمي  %نسبة التباين المفسر الجذر الكامن رقم العامل

١٥,٨١٧ ١٥,٨١٧ ٥,٥٦٢ ١ 
١٩,٨٠٨ ٣,٩٩١ ١,٩٢١ ٢ 
٢٣,٧٣٢ ٣,٩٢٤ ١,٦٣٢ ٣ 
٢٧,٤٤٧ ٣,٧١٥ ١,٥٤١ ٤ 
٣١,٠٧٥ ٣,٦٢٨ ١,٤٢٠ ٥ 
٣٤,٦٥٢ ٣,٥٧٧ ١,٣٥٣ ٦ 
٣٨,٠٥١ ٣,٣٩٩ ١,٣١٨ ٧ 
٤١,٢١١ ٣,١٦٠ ١,٢١٤ ٨ 
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٤٤,٢٢٦ ٣,٠١٥ ١,١٦٧ ٩ 
٤٧,١١٩ ٢,٨٩٣ ١,١٥٨ ١٠ 
٤٩,٩٣٠ ٢,٨١١ ١,١٣٥ ١١ 
٥٢,٧٣٦ ٢,٨٠٦ ١,٠٩٦ ١٢ 

ويفسـر مـا نسـبته  ٥,٥٦٢، أن قيمة الجذر الكامن للعامـل األول بلغـت )٣(يتبين من الجدول       
مـــن التبـــاين الكلـــي، وهـــي قيمـــة مرتفعـــة إذا مـــا قورنـــت مـــع قـــيم الجـــذور الكامنـــة لبقيـــة % ١٥,٨١٧

مـــن % ٣,٩٩١ويفســـر مـــا نســـبته  ١,٩٢١العوامـــل، أمـــا قيمـــة الجـــذر الكـــامن للعامـــل الثـــاني بلغـــت 
أضف إلـى . لي، بمعنى أن العامل األول فسر ما يزيد عن ضعفي ما فسره العامل الثانيالتباين الك

ذلــك، يالحــظ بــأن نســبة التبــاين المفســر لكــل مــن العوامــل المتبقيــة متقاربــة، بمعنــى أنــه يوجــد شــبه 
اســتقرار فــي نســب التبــاين المفســر لجميــع العوامــل باســتثناء العامــل األول، وهــذا مؤشــر علــى تحقــق 

، أي )Hulin, Drasgow & Parson, 1983; Hattie, 1985(أحاديـة البعـد للمقيـاس  افتـراض
 . أن المقياس يقيس سمة واحدة

ة، مـــن خـــالل تمثيـــل الجـــذور يـــ، للمقيـــاس المعـــّد بالدراســـة الحالويتعـــزز افتـــراض أحاديـــة البعـــد     
ي يظهـر فـي الشــكل الــذ) Scree plot(الكامنـة بيانيـًا باسـتخدام مــا يعـرف باختبـار فحـص العوامــل 

)١.( 

 
 )١(الشكل 

 .التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة للمقياس على البيانات الكلية

، أن الجـــذر الكـــامن للعامـــل األول يطغـــى بشـــكل واضـــح علـــى الجـــذور )١(يتبـــين مـــن الشـــكل      
 .ضًا على أحادية البعد لبيانات المقياسالكامنة لبقية العوامل، وهذا مؤشر أي

لالســتجابات عــن ) goodness –of –Fit –test(وللتحقــق مــن افتــراض حســن المطابقــة      
فقــــد أخضــــعت البيانــــات للتحليــــل باســــتخدام البرمجيــــة : فقــــرات المقيــــاس وفــــق نمــــوذج ســــلم التقــــدير

) ٥١٦(أفـــراد الدراســـة حيـــث تـــم إدخـــال البيانـــات الخاصـــة باســـتجابة ). BIGSTEPS(اإلحصـــائية 
فقــرة تبعــا ) ٣١(طالبــا وطالبــة عــن فقــرات مقيــاس االتجاهــات نحــو العنــف اإللكترونــي، والمكــون مــن 

 :لتدريج ليكرت الخماسي، وتم استخراج النتائج وفق هذه البرمجية حسب الخطوات اآلتية
لمطابقـــة ولتعـــرف مؤشـــرات ا): Persons- Fit(تعـــرف مؤشـــرات المطابقـــة الخاصـــة بـــاألفراد  -أ

الخاصــة بــاألفراد، فقــد تــم تقــدير القــدرة لكــل فــرد، باإلضــافة إلــى الخطــأ المعيــاري فــي قيــاس هــذه 
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، وهـو مؤشـر إحصـائي للسـلوكيات )INFIT(كما تـم حسـاب إحصـائي المطابقـة الداخليـة . ةالقدر 
، غير المتوقعة التي تؤثر فـي االسـتجابات عـن الفقـرات التـي تكـون قريبـة مـن مسـتوى قـدرة معـين

لكـل تقـدير مـن هـذه التقـديرات، ) OUTFIT(باإلضافة إلى حساب إحصائي المطابقة الخارجية 
وهــو مؤشــر أكثــر حساســية للســلوكيات غيــر المتوقعــة مــن األفــراد عــن الفقــرات التــي تبتعــد عــن 

 ). INFIT(مستوى قدرتهم، وله صفات مشابهة لإلحصائي السابق 
واالنحـــراف المعيـــاري لكـــل تقـــدير مـــن تقـــديرات قـــدرات يبـــين المتوســـط الحســـابي ) ٤(والجـــدول      

، ومتوســطات المربعــات  ) MODEL ERROR(فــي قيــاس هــذه القــدرة األفــراد، والخطــأ المعيــاري 
وقــيم  ،)Mean Square Infit Statistic, MNSQ( إلحصــائي المطابقــة الداخليــة والخارجيــة

 The Standardized(  إحصـــــائيات المطابقـــــة إلحصـــــائي المطابقـــــة الداخليـــــة والخارجيـــــة

Information Weighted Fit Statistics for Persons, ZSTD.( 
 
 
 
 

 )٤(الجدول 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل تقدير من تقديرات قدرات األفراد، والخطأ المعياري في قياس 

جية، وقيم إحصائيات إلحصائي المطابقة الداخلية والخار ) MNSQ(هذه القدرة، ومتوسطات المربعات 
 .إلحصائي المطابقة الداخلية والخارجية) ZSTD(المطابقة 

 القدرة 
الخطأ 
 المعياري

إحصائي المطابقة الداخلية 
)INFIT( 

إحصائي المطابقة الخارجية 
)OUTFIT( 

متوسط 
المربعات 

)MNSQ( 

قيمة 
اإلحصائي 

)ZSTD( 

متوسط المربعات 
)MNSQ( 

قيمة اإلحصائي 
)ZSTD( 

توسط الم
 الحسابي

٠,٢- ١,٠٣ ٠,١- ١,٠٥ ٠,٢٨ ٠,٣٤ 

االنحراف 
 المعياري

١,٢ ٠,٧٢ ١,٣ ٠,٥٣ ٠,٠٤ ٠,٨٧ 

الداخليــــة ) MNSQ(، أن المتوســــط الحســــابي لمتوســــطات المربعــــات )٤(يتبــــين مــــن الجــــدول      
علــى الترتيــب، بمعنــى أنهــا تقتــرب مــن الواحــد صــحيح، وهــو ) ١,٠٣(و ) ١,٠٥(والخارجيــة بلغــت 
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كمـا يتبـين أن متوسـط قـيم إحصـائي المطابقـة الداخليـة قـد بلـغ . ع المثالي كمـا يتوقعـه النمـوذجالوض
، وهــي تقتــرب أيضــا مــن القــيم المثاليــة التــي يقترحهــا )١,٣(واالنحــراف المعيــاري لهــا بلــغ ) ٠,١-(

د وكذلك تبين أن متوسط قيم إحصائي المطابقة الخارجية ق. على الترتيب) ١صفر، (النموذج وهي 
، وهي تقترب أيضا من القيم المثالية التي يقترحهـا )١,٢(، واالنحراف المعياري لها بلغ )٠,٢-(بلغ 

 .على الترتيب) ١صفر، (النموذج، وهي 
 

فــردا ) ٢٩(وعنــد تفحــص قــيم إحصــائي المطابقــة الخارجيــة المــوزون لألفــراد، فقــد تبــين وجــود      
المتوقعة تبعا لقـدراتهم، أي أن قـيم متوسـط المربعـات ابتعدت استجاباتهم المالحظة عن االستجابات 

المناظرة لقدراتهم تزيد عن الواحـد صـحيح، أو أن قـيم إحصـائي المطابقـة الخارجيـة المقابلـة لقـدراتهم 
) Alastair & Hutchinson, 1987(وكما أشار كل من أالستير وهيتشينسـون ). ٢+(تزيد على 

فــإن قــدرة الفــرد تعــد غيــر متطابقــة مــع قــدرات ) ٢+(د علــى بأنــه إذا كانــت قيمــة هــذا اإلحصــائي تزيــ
 .مجموعة األفراد، لذا فإن هؤالء األفراد غير مطابقين للنموذج، ويجب استبعادهم الستكمال التحليل

 
بعد استبعاد األفراد التسعة والعشرين الذين لم تتطـابق اسـتجاباتهم وتوقعـات النمـوذج، تـم إعـادة  -ب

ـــم ). Item- Fit(مطابقـــة فقـــرات المقيـــاس للنمـــوذج التحليـــل الختبـــار مـــدى  فقـــد تـــم تقـــدير معل
الصــــعوبة لكــــل فقــــرة، والخطــــأ المعيــــاري فــــي قيــــاس هــــذا المعلــــم، وٕاحصــــائي المطابقــــة الداخليــــة 

) ٥(والجــدول . باإلضـافة إلـى إحصــائي المطابقـة الخارجيــة وذلـك لكـل معلــم مـن معــالم الصـعوبة
عيـــاري لكـــل مـــن تقـــديرات معـــالم الصـــعوبة والخطـــأ المعيـــاري فـــي يبـــين المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف الم

 .قياس هذه التقديرات، باإلضافة إلى إحصائيات المطابقة الداخلية والخارجية للفقرات
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 )٥(الجدول 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من تقديرات معالم الصعوبة والخطأ المعياري في قياس هذه 

 ).٣١= ، عدد الفقرات٤٨٧= عدد األفراد(ات المطابقة الداخلية والخارجية للفقرات التقديرات، وٕاحصائي

 صعوبةال 
الخطأ 
 المعياري

إحصائي المطابقة الداخلية 
)INFIT( 

إحصائي المطابقة الخارجية 
)OUTFIT( 

متوسط 
المربعات 

)MNSQ( 

قيمة 
اإلحصائي 

)ZSTD( 

متوسط المربعات 
)MNSQ( 

قيمة اإلحصائي 
)ZSTD( 

المتوسط 
 الحسابي

٠,٢- ٠,٩٧ ٠,١- ١,٠٠ ٠,٠٨ ٠,٠٠ 

االنحراف 
 المعياري

١,٤ ٠,١٣ ١,٣ ٠,١٤ ٠,٠١ ٠,٧٢ 

، أن المتوســط الحســابي لمتوســطات المربعــات كانــت قريبــة مــن الواحــد )٥(يتبــين مــن الجــدول      
لمطابقــة كمــا يتبــين أن متوســط قــيم إحصــائي ا. صــحيح، وهــو الوضــع المثــالي كمــا يتوقعــه النمــوذج

وهــي تقتــرب أيضــا مــن القــيم المثاليــة ) ١,٣(، واالنحــراف المعيــاري لهــا بلــغ )٠,١-(الداخليــة قــد بلــغ
وكـــذلك تبـــين أن متوســـط قـــيم إحصـــائي . علـــى الترتيـــب) ١صـــفر، (التـــي يفترضـــها النمـــوذج، وهـــي 

مـن القـيم وهـي أيضـا تقتـرب ) ١,٤(واالنحراف المعياري لهـا بلـغ ) ٠,٢-(المطابقة الخارجية قد بلغ 
 .المثالية التي يفترضها النموذج

) ٣١(وعند تفحص قيم إحصائي المطابقة الداخلية والخارجية لفقرات المقياس بصورته األوليـة      
، واألخـرى تجـاوزت قـيم )٢+(فقرة، تبين وجـود فقـرتين إحـداهما تجـاوزت قـيم إحصـائي المطابقـة لهـا 

ر علـى أنهـا فقـرات غيـر مطابقـة لتوقعـات النمـوذج متوسـط المربعـات لهـا الواحـد صـحيح، وهـذا مؤشـ
)Linacre & Wright, 1993(لــذا فقــد تـــم  ١٥، ٧ذوات األرقــام التسلســلية  ان، وهمــا الفقرتـــ

 .استبعادهما من التحليل
بعــد حـــذف األفـــراد غيـــر المطـــابقين والفقـــرات غيـــر المطابقـــة لتوقعـــات النمـــوذج، والبـــالغ عـــددها  -ج

للحصـول علـى تقــديرات  -اعتمـادا علـى نفـس البرمجيـة –ل للمـرة الثالثـة ، فقـد أعيـد التحليـانفقرتـ
يبـين نتـائج التحليـل للقـيم ) ٦(والجـدول . نهائية متحـررة لكـل مـن صـعوبة الفقـرات وقـدرات األفـراد

 .المتحررة لقدرات األفراد
 )٦(الجدول 
 ).٢٩= فقرات، عدد ال٤٨٧= عدد األفراد(نتائج التحليل للقيم المتحررة لقدرات األفراد 
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 القدرة 
الخطأ 
 المعياري

إحصائي المطابقة الداخلية 
)INFIT( 

إحصائي المطابقة الخارجية 
)OUTFIT( 

متوسط 
المربعات 

)MNSQ( 

قيمة 
اإلحصائي 

)ZSTD( 

متوسط المربعات 
)MNSQ( 

قيمة اإلحصائي 
)ZSTD( 

المتوسط 
 الحسابي

٠,١- ١,٠٢ ٠,٠٩- ١,٠٣ ٠,٣٠ ٠,٣٥ 

االنحراف 
 ريالمعيا

١,٠٩ ٠,٧٤ ١,١ ٠,٢٧ ٠,٠٤ ٠,٩٣ 

وحـدة ) ٠,٣٥(، أن متوسط توزيـع التقـديرات النهائيـة لقـدرات األفـراد بلـغ )٦(يتبين من الجدول      
وحــدة لوجــت، وهــي تقتــرب مــن الوضــع المثــالي الــذي ) ٠,٩٣(لوجــت، واالنحــراف المعيــاري لهــا بلــغ 

تشير إلى دقة تحديد مواقـع األفـراد علـى متصـل يفترضه النموذج، باإلضافة إلى أنها قيمة متدنية، و 
        . السمة
 .نتائج التحليل للقيم المتحررة لصعوبة الفقرات) ٧(فيما يبين الجدول      

 )٧(الجدول 
 ).٢٩= ، عدد الفقرات٤٨٧= عدد األفراد(نتائج التحليل للقيم المتحررة لصعوبة الفقرات 

 لصعوبةا 
الخطأ 
 المعياري

ابقة الداخلية إحصائي المط
)INFIT( 

إحصائي المطابقة الخارجية 
)OUTFIT( 

متوسط 
المربعات 

)MNSQ( 

قيمة 
اإلحصائي 

)ZSTD( 

متوسط المربعات 
)MNSQ( 

قيمة اإلحصائي 
)ZSTD( 

المتوسط 
 الحسابي

٠,١٧- ٠,٩٧ ٠,١- ١,٠٠ ٠,٠٨ ٠,٠٠ 

االنحراف 
 المعياري

١,٠٣ ٠,١٦ ١,٠٢ ٠,١٨ ٠,٠١ ٠,٧٢ 

، أن متوسط القيم التقديرية المتحررة لصعوبة الفقرات تتوزع بمتوسط )٧(من الجدول يتبين      
وحدة لوجت، وهي تقترب من الوضع ) ٠,٧٢(حسابي قدره صفر لوجت، وانحراف معياري قدره 

المثالي الذي يفترضه النموذج، مما يشير إلى دقة تقدير صعوبة الفقرات، بمعنى أن هناك نوعا من 
 .درج صعوبة الفقرات، وأن المقياس يقيس مدى مقبوال من القدراتاالتساق في ت
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النتائج المتعلقة بدالالت صدق وثبات مقياس اتجاهات عينة من مستخدمي مواقع : ثانياً 

 نظرية استجابة الفقرةالتواصل االجتماعي بجامعة آل البيت نحو العنف اإللكتروني اعتمادا على 

)IRT(: 
لمقياس يقيس اتجاهات عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي تم التحقق من أن ا     

نحو العنف اإللكتروني، الذي صمم لقياسه، من خالل التحليل النظري لمفهوم العنف اإللكتروني، 
. وتحديد األبعاد التي تندرج تحته، ومن خالل تحديد الفقرات وأسلوب صياغتها، وطريقة تحكيمها

بين األداء على المقياس ) Pearson- Correlation(تباط بيرسون كما تم حساب معامالت ار 
وأبعاده من جهة، ومعامالت ارتباط بيرسون بين األداء على أبعاد المقياس مع بعضها من جهة 

فقرة، واألبعاد ) ٢٩(قيم تلك المعامالت للمقياس بصورته النهائية ) ٨(ويبين الجدول . أخرى
ات عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بجامعة آل المختلفة له، والتي تقيس اتجاه

 .البيت نحو العنف اإللكتروني
 )٨(الجدول 

 .قيم معامالت ارتباط بيرسون بين األداء على المقياس واألداء على أبعاده المختلفة

 الكلي الثالث الثاني األول البعد

 ٠,٦٧ ∗ ٠,٧٤ ∗ ٠,٨١ ∗  األول

 ٠,٦٨ ∗ ٠,٦٨ ∗   الثاني

 ٠,٦٢ ∗    الثالث

 ). α < 0.01(مستوى الداللة  ∗

، أن قيم معامالت ارتباط بيرسون بين األداء على المقياس وأبعاده، )٨(يتبين من الجدول      
وكذلك معامالت ارتباط بيرسون بين األداء على أبعاد المقياس مع بعضها، كانت جميعها متقاربة، 

كما تم حساب معامل ثبات االتساق الداخلي .  α < 0.01وداله إحصائيا عند مستوى الداللة 
فقرة، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغ ) ٢٩(لفقرات المقياس، بصورته النهائية المكون من 

 .، وتدل على تمتع المقياس بدرجة مقبولة من الثبات)SPSS(، باستخدام برمجية )٠,٩٢(
ا على معامل الثبات للمقياس وفق النظرية الحديثة ومن المؤشرات األخرى التي يستدّل منه     

، حيث أن منحنى دالة المعلومات )Information Function(في القياس، هو دالة المعلومات 
 :وفق العالقة اآلتية ،للمقياس ينتج من تجميع منحنيات الفقرات فوق بعضها

I(θ) = ∑ Ig(θ) 
            P

g
P            

هي مجموع دوال  Ig(θ) ∑، و  θلمعلومات للمقياس عند مستوى القدرة هي كمية ا I(θ)حيث  
، ولذلك فإن زيادة عدد الفقرات يعطي خطًأ معيارّيا θعند مستوى القدرة  المعلومات لفقرات المقياس
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يؤدي إلى زيادة كمية المعلومات  θونقصان قيمة الخطأ المعياري في تقدير القدرة  صغيرًا 
 :قدمها المقياس وفق العالقة اآلتيةالتي ي

I(θ)  

 . وعليه، فإن نقصان قيمة الخطأ المعياري في تقدير القدرة يؤدي إلى زيادة قيمة معامل الثبات
عن النظرية التقليدية في القياس، هو أن تقدير الثبات في  وما يميز نظرية استجابة الفقرة     

تقدم لنا تقديرًا للخطأ المعياري للقياس  نظرية استجابة الفقرةلعينة، بينما النظرية التقليدية مرتبط با
عند كل مستوى من مستويات القدرة، وباإلمكان من خاللها تحديد مدى مساهمة كل فقرة في تحديد 

تقدير كمية ل )Bilog- MG3(تم استخدام البرمجية اإلحصائية ولتطبيق ذلك، فقد . دقة القياس
رسم العالقة بين قيم دالة قياس عند كل مستوى من مستويات القدرة المحّددة، و المعلومات للم

لفقرات ) Standard Error(، والخطأ المعياري للتقدير )Information Function(المعلومات 
 ).٢(، كما هو مبين في الشكل المقياس

 

 
 )٢(الشكل 

 .فق النظرية الحديثة في القياسدالة معلومات المقياس والخطأ المعياري للتقدير لفقراته و 

، أن أكبر كمية من المعلومات التي يقدمها المقياس كانت عند القـدرات )٢(يالحظ من الشكل      
المتوســطة، فيمــا يالحــظ أن أقــل كميــة مــن المعلومــات التــي يقــدمها المقيــاس كانــت عنــد مســتويات 

أقــــل عــــن األفــــراد ذوي االتجاهــــات  القــــدرة العاليــــة والمتدنيــــة، بمعنــــى أن المقيــــاس يعطــــي معلومــــات
فيمـا  ٦,٤١١وأظهرت النتائج أن أعلى كمية دالة معلومات يقدمها االختبار هي . االيجابية والسلبية

أضــف إلــى ذلــك، يالحــظ أن كميــة .  ٠,١٢٥كانـت القيمــة العظمــى لدالــة المعلومــات لكــل فقــرة هــي 
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ياري للتقدير، وهذا ما يتطابق مع توقعات المعلومات التي يقدمها المقياس تزداد بنقصان الخطأ المع
 .نظرية استجابة الفقرةنموذج سلم التقدير وفق 

وعالوة على ذلك، فقد تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام البرمجية اإلحصائية      
)BIGSTEPS(حيث . ثبات المقياس، وثبات األفراد: ، والتي تعطي تقديرين لمعامل الثبات، هما

، فيما بلغت  Item Separation Index( 6.94( الفصل بين فقرات المقياس رمؤشبلغت قيمة 
وكلتا القيمتين تزيد عن Person Separation Index(  2.41(قيمة مؤشر الفصل بين األفراد 

)٢) (Wright & Masters, 1982( بمعنى أن معامل ثبات المقياس بلغ ،)ومعامل )٠,٩٤ ،
ال شك، فإن هذه القيم هي قيم مرتفعة وتشير إلى كفاية فقرات ، وب)٠,٨٦(ثبات األفراد بلغ 

المقياس في الفصل بين األفراد، والتمييز بين مستويات القدرة المختلفة لألفراد من جهة، وكفاية 
عينة األفراد في الفصل بين فقرات المقياس  وتعريف متصل السمة الذي تقيسه الفقرات من جهة 

 . أخرى
 

دقة، فإن األفراد يتوزعون بشكل مناسب على متصل السمة الممثل بفقرات  وبمعنى أكثر     
مقياس اتجاهات عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بجامعة آل البيت نحو العنف 

 ). IRT( نظرية استجابة الفقرةاإللكتروني التي بنيت وفق 
 

المبني في الدراسة الحالية وفق  -وعلى أية حال، فقد كان معامل ثبات مقياس االتجاهات     
أعلى من معامالت الثبات المحسوبة لمقاييس االتجاهات في بعض  -نظرية استجابة الفقرة

وزمالؤه ، ودراسة دايموند )Polichnowski, 2008(الدراسات السابقة، مثل دراسة بولشنوسكي 
)Dimond et al., 2011 ( ودراسة عبداهللا وأبو فخيذة)٢٠٠٩(غامدي ودراسة ال) ٢٠٠٩.( 
 

 :والمقترحات التوصيات
 :بما يلي انيوصي الباحث، ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية في     

فقرة للكشف عن اتجاهات مستخدمي مواقع التواصل  ٢٩استخدام المقياس بصورته النهائية  .١
وقعات نموذج سلم مطابق لتاالجتماعي نحو العنف اإللكتروني؛ نظرا لتمتع المقياس المبني وال

 .بدالالت صدق وثبات مقبولة) IRT( استجابة الفقرةلنظرية التقدير التابع 
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إجراء المزيد من الدراسات على الصورة األولية للمقياس المبني في الدراسة الحالية، باستخدام  .٢
أخرى، من أجل  نماذج السمات الكامنة المختلفة، وٕاجراء مقارنة بينها، وتطبيقه ليشمل جامعات

تأكيد الثقة حول صدق وثبات المقياس في الكشف عن اتجاهات مستخدمي مواقع التواصل 
 .االجتماعي بالجامعات نحو العنف اإللكتروني

 SPSS & BIGSTEPS(االستناد على البرمجيات اإلحصائية المستخدمة بالدراسة الحالية  .٣

& Bilog-MG3 ( ومحاولة االستفادة  رية استجابة الفقرة،نظفي بناء مقاييس االتجاهات وفق
 .من المؤشرات األخرى التي تقدمها هذه البرمجيات في بناء مقاييس االتجاهات

 :المراجع
 :المراجع باللغة العربية

 .٢٠٠٠، دار الكنوز، بيروت، العنفبلقيز، عبداهللا، 
 .٢٠٠٠، عربية، القاهرة، دار النهضة الالجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب اآلليتمام، احمد، 

عبــداهللا زيــد الكيالنــي : ترجمــة(ثورنــدايك، روبــرت؛ هــيجن، اليزابيــث، القيــاس والتقــويم فــي علــم الــنفس والتربيــة 
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نحو العنف اإللكتروني لدى بناء مقياس اتجاهات يقوم الباحثان بإجراء دراسة تهدف إلى     

عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بجامعة آل البيت وفق النظرية الحديثة في 
 :ولتحقيق هدف الدراسة نرجو اإلجابة عن السؤال اآلتي. القياس

 ,Facebook, Twitter, YouTube's(هل أنت ممن يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي 

 ؟ )...
 ال                             نعم                          :   اإلجابة

 .، نرجو التلطف بتسليم االستبانة مشكورا)ال(إذا كانت إجابتك 
)  x( ، نرجو التلطف باإلجابة عن جميع فقرات االستبانة بوضع إشارة )نعم(أما إذا كانت إجابتك 
أوافق (ن اتجاهك نحو العنف اإللكتروني، وذلك في إطار الخيارات الخمسة أمام كل فقرة تعبر ع

 ).ال أوافق بشدة، ال أوافق ،أوافق، محايدبشدة، 
  
 ذكر                        أنثى:                           الجنس -
 
 : موقع التواصل االجتماعي الذي أستخدمه -

   
                Facebook                                                          

Twitter 
   

                 YouTube's                                                           أخرى 
   

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 البعد          

          
 الفقرةرقم 

مفهوم : البعد األول
 ونيالعنف اإللكتر 

أوافق 
 بشدة

 ال أوافق محايد أوافق
 ال أوافق

 بشدة

١ 
نوع من السب والشتم 

 .غير المباشر
   

 
 

٢ 
وسيلة إلثارة الشائعات 

 .إلكترونيا
   

 
 

٣ 
أعمال إجرامية 

غير  ةإلكتروني
 . مشروعة

   

 

 

٤ 
اعتداء على 

 .خصوصيات اآلخرين
   

 
 

٥ 
تطرف إلكتروني ال 

 .صلة له باإلسالم
   

 
 

٦ 
تفجير إلكتروني 
لطاقات شخص يشعر 

 .بالفراغ
   

 

 

٧* 
للذات وجذب  إثبات

النتباه اآلخرين 
 .إلكترونيا 

   

 

 

٨ 
وسائل الكترونية تهدد 

 .الحرية
   

 
 

٩ 
الخروج عن القانون 

 .إلكترونيا
   

 
 

١٠ 
احتقانات يتم تفريغها 

 .إلكترونيا
   

 
 

١١ 

وسيلة لتهديد اآلخرين 
واالنتقام منهم 

 .لكترونياإ
   

 

 

١٢ 
عمليات إلكترونية 

 . منافية لإلنسانية
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أسباب : البعد الثاني

 العنف اإللكتروني
   

 
 

      .الشعور باإلحباط ١٣

١٤ 
عدم انتشار الوعي 

 .الثقافي
   

 
 

١٥* 
الحرمان المادي 

 .والمعنوي في الحياة
   

 
 

١٦ 
ضعف الوازع الديني 

 .واألخالقي
   

 
 

      .ة لسوء التربيةنتيج ١٧

١٨ 
الرّد على الشتائم 

 .اإللكترونية
   

 
 

١٩ 
عدم استثمار الوقت 

 .بشكل مناسب
   

 
 

٢٠ 

غياب الرقابة والمساءلة 
حول التعليقات الظاهرة 
في مواقع التواصل 

 .االجتماعي

   

 

 

٢١ 

االعتقاد بأن العنف 
اإللكتروني لغة 

 .العصر
   

 

 

٢٢ 

خرين إثارة الفتنة بين اآل
من خالل اإلشاعات 

 .اإللكترونية
   

 

 

٢٣ 

عن  الرضاعدم 
التغيرات السياسية التي 
تحصل فيما يعرف 

 .بالربيع العربي

   

 

 

 
مظاهر : البعد الثالث

 العنف اإللكتروني
   

 
 

٢٤ 
نشر الشائعات 
واألكاذيب اإللكترونية 
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۱۰٦  
 
 
 
 
 
 
 

       ٢٠١٣، الثالث العدد ، التاسع عشر المجلد ،رةالمنا

حول خصوصيات 
 .شخص ما

٢٥ 

إرسال برمجيات ضارة 
بواسطة  )فيروسات(

البريد اإللكتروني 
بغرض تدمير البيانات 

 .في حواسيب اآلخرين

   

 

 

٢٦ 

اختراق البريد 
اإللكتروني لشخص ما، 

 .والسطو على حسابه
   

 

 

٢٧ 

المزاج  ممارسة
المتطرف بلغة رمزية 

 .غير اللغة العربية
   

 

 

٢٨ 
ستخدام العبارات ا

 .البذيئة كوسائل تهديد
   

 
 

٢٩ 

ءات استخدام إيما
األشكال والرسومات 

) اليد -الوجه(والرموز 
 .كوسائل تهديد

   

 

 

٣٠ 

حقيقية أو  ةنشر صور 
معّدلة لشخص ما دون 

 .إذنه
   

 

 

٣١ 

نشر فيديو على مواقع 
التواصل االجتماعي 

 .صاحبهدون إذن 
   

 

 

 
الحديثة في القياس، والمستخدم في الدراسة أحد نماذج النظرية (تطابق نموذج سلم التقدير  لمتشير إلى أرقام الفقرات التي * 

 ).الحالبة
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