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البنية العاملية لمقياس الكمالية متعدد األبعاد: دراسة باستخدام التحليل العاملى االستكشافى 

 والتوكيدى للبنود 

 

 * مصطفى رانيا امام د/ 

  المستخلص

من المتغيرات المهمة؛ نظراً الرتباطه بالعديد من المتغيرات التربوية والنفسية وسمات    يٌعد متغير الکمالية

الشخصية، ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى القياس المقنن لهذا المتغير، ومن بين أکثر المقاييس استخداماً 

مکون من ستة أبعاد  ( وهو مقياس  1990) .Frost et alفي الدراسات العربية واألجنبية ذلک الذى أعده  

بنداً في صورته النهائية؛ ومن ثم فقد هدف البحث الحالي إلى حساب البنية العاملية لهذا المقياس في    35و

البيئة العربية باستخدام منهجية التحليل العاملى للبنود بنوعيه االستکشافي والتوکيدي وهى من المنهجيات 

في   المالحظة  المتغيرات  تکون  عندما  التحليل  الحديثة  لنواتج  أدق  تقديرات  إلى  يؤدى  مما  رتبية  صورة 

التي  السابقة  الدراسات  من  العديد  في  استخدامه  ساد  الذى  لالختبارات  العاملي  التحليل  بمنهجية  مقارنة 

طالباً وطالبة من طالب الجامعة تم تقسيمهم    629تناولت البنية العاملية للمقياس، تکونت عينة البحث من  

إلى   الترتيب،   315و   314مجموعتين  عشوائياً  على  والتوکيدي  االستکشافي  العاملي  التحليل  إلجراء 

توصلت نتائج البحث إلى وجود ستة أبعاد تتشبع عليها بنود المقياس بعد حذف مفردتين وذلک بعد تحديد  

ت نتائج البحث  (، أما بالنسبة لنتائج التحليل العاملى التوکيدى للبنود فقد توصل7، 6، 5ثالثة حلول عاملية ) 

إلى أن کال النموذجين سواء األصلي أو الناتج من التحليل العاملى االستکشافى ال يتسما بمؤشرات جودة  

للبيانات عدا مؤشر   تماماً  التأکد من  RMSEAمطابقة  المقياس المعّرب بعد  باستخدام  الباحثة  ، وتوصى 

ظراً ألن متغير الکمالية من المتغيرات التي تختلف  بنيته العاملية في البيئة المراد استخدام المقياس فيها؛ ن

بإجراء دراسة کيفية   من ثقافة إلى أخرى أو من المتغيرات غير مستقرة عبر العينات، کما توصى أيضاً 

 لدراسة تداخل األبعاد في ضوء نتائج التحليل العاملى االستکشافى لبنود المقياس. 

 

 الکمالية، التحليل االستکشافىالعاملية، :  الكلمات المفتاحية

 مقدمة 

في العقدين األخرين اهتماًما متزايدً ا من علماء علم النفس    Perfectionismشهد مفهوم الكمالية  

لتأثيرها على الشخصية بكافة جوانبها المعرفية والوجدانية، وفي توجيه حياة الفرد، والمتتبع   والباحثين ؛

للدراسات النفسية حول مفهوم الكمالية ياُلحظ وجود تباين واضح بين الباحثين في مفهومها وتعدد أبعادها، 

وألن الشخصية اإلنسانية هي  فالكمالية سمة شخصية تتميز بمعايير عالية وتقييمات نقدية للنفس واآلخرين  

 التي تنشد ذلك الكمال فقد عدت من سماتها. 

مفهوم   تفسير  في  الرؤى  اختالف  عنه  نتج  والذي  الكمالية  لطبيعة  نظرتهم  في  العلماء  ويختلف 

أن   يرون  حيث  السلبية  الصورة  في  تتمثل  والتي   ، الجانب  أحادية  بنظرة  اليها  ينظر  من  فمنهم  الكمالية 

نون معايير عالية وأهدافا صعبة التحقيق والتي تؤدي إلى انخفاض االنتاجية وما يترتب عليه  الكماليين يتب
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من شعورهم باالضطرابات النفسية وسوء الصحة النفسية وانخفاض تقدير الذات لديهم وضعف في األداء 

كبير   بشكل  والمعرفي  ثنا (Stairs et al., 2012)األكاديمي  بنظرة  إليها  ينظر  من  ومنهم  البعد ،  ئية 

إيجابية/سلبية أي الكمالية السوية )صحية، إيجابية، تكيفية( حيث تعكس الكمالية نتائج إيجابية والتي تشير  

نحو  "السعي  عليها  يطلق  والتي  واألهداف  المعايير  عالية  شخصية  تعكس  والتي  الذاتية  التقييمات  إلى 

 (Dunkley et al., 2012; Stoeber & otto, 2006)الكمال" 

إلى أن السعي نحو الكمالية واإلتقان من قبل الطالب قد يصيبهم    Moon et al. (2009)ويشير    

شعورهم   على  يؤثر  مما  أدائهم  عن  الرضا  لعدم  نتيجة  االستمتاع  وعدم  والتوتر  باإلحباط  بالشعور 

 Chenو   Dickinson and David (2015) وإحساسهم بالرفاهية النفسية، كما أظهرت نتائج دراستى 

ارتباط مفهوم الرفاهية النفسية بكثير من متغيرات الشخصية وخاصة متغيري الكمالية والصمود    (2016)

إلى أن الكمالية تتضمن    Khawaja and Armstrong (2005)النفسي واألكاديمي، وهنا يشير كل من  

يقوم به ويقيد نفسه بقوة بهذه ا لمعايير بالرغم من أن هذه ميل الفرد إلى وضع معايير عالية لألداء الذي 

المعايير تفوق إمكاناته مما يجعله يوجه النقد الشديد لذاته والتي أطلق عليها الباحثون الكمالية الناقدة للذات  

Self-critical Perfectionism   والتي يتم تعريفها على أنها تمثل مخاوف واستجابات سلبية للعيوب مع

، كذلك يتصف الفرد أن لديه   (Rice et al., 2012)ن الفرد كامال  االعتقاد أن اآلخرين يريدون أن يكو

حساسية شديدة نحو األخطاء فهو يضخم األخطاء الصغيرة مع عدم تخليه عن تلك المعايير رغم الضرر 

 الذي يلحق به بسببها. 

والتي    Double-edgedتبدو الكمالية غير السوية )غير صحية، سلبية، غير تكيفية(، ذات حدين   

النشطة   المواجهة  المثال  سبيل  على  إيجابية  نتائج  إلى  منها  الطفيفة  الدرجات  تؤدي  أن   Activeيمكن 

coping  ،نتائج سلبية كالتفكير في االنتحار إلى  تؤدي  أن  الباحثين    ويمكن  إلى أن يضع بعض  أدى  مما 

ة االيجابية مقابل  إلى الكمالي  Slade and Owens (1998)تقسيمات للكمالية ثنائية القطب حيث قسمها  

فقسمها إلى الكمالية الصحية مقابل غير الصحية،    Stumpf and Parker (2000)الكمالية السلبية، أما  

األبعاد   متعددة  بنية  أنها  على  اآلخرون  ينظر   & Multidimensional construct  ،(Flettبينما 

Hewitt, 2016; Frost et al., 1990; Hanchon, 2010).  

كثير  في    يشير  والتفكير  القلق،  مثل  النفسية  المتغيرات  من  بكثير  الكمالية  ارتباط  الى  الباحثين  من 

النفسية،  االنتحار الرفاهية  على  سلبيًا  تأثيًرا  لها  أن  كما  واالكتئاب،   ،(Flett & Hewitt, 2008; 

Limburg et al., 2017; Smith et al., 2017, 2018) الباحثي اهتمام  مدى  يعكس  ذلك  وكل  ن  ، 

 بمفهوم الكمالية وأثره المهم في دراسة الشخصية اإلنسانية.

( للكمالية  مختلفة  ومقاييس  نماذج  عدة  ن  الباحثي   بعض  اقتراح   Flett and Hewittوقد 

للكمالية  2016) األبعاد  متعدد  "فروست"  مقياس  ويعد   ،  )Frost’s Multidimensional 

Perfectionism Scale (FMPS)   ر الذاتي الشائعة االستخدام للكمالية  أحد مقاييس التقري(Frost et 

al., 1990)  وهو المقياس الذى تتبناه الدراسة الحالية، حيث يتكون من ستة أبعاد تتمثل في مشاعر القلق  ،

األخطاء ) Concern over   Mistakes (CM)بشأن  الوالدية  التوقعات   ،EP  )Parental 

Expectationsالوالدي النقد   ، Parental Criticism (PC)  ( باألفعال  المرتبطة  والشكوك   ،DA  )

Doubts about Actions  التنظيم  ،Organization (OR)  ( الشخصية   PS  )Personalوالمعايير 

Standards . 
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الدراسات  تم استخدامها على نطاق واسع في كثيرمن  التي  المقاييس  أكثر  المقياس من  ويُعد هذا 

وآخرين،  مثل )شلبي  العربية  العبرية،    2020والبحوث سواء  ،  2014؛  الدراسات 2011؛ محمد  أو   ،)

 Gavino et al., 2019; Khawaja & Armstrong, 2005; Limburg et)األجنبية الحديثة مثل

al., 2017; Smith et al., 2018)  الدراسات هذه  بين  مشتركة  هناك سمة  أن  الى  اإلشارة  وتجدر   ،

لالختبارات   العاملى  التحليل  منهجية  استخدام  على  اعتمادها  هي   The common factorوالبحوث 

analysis   االستدالالت دقة صدق  عدم  وبالتالي  النتائج  تحيز  إلى  تؤدى  والتي  الرتبية  البيانات  كما    مع 

الباحثة إلى دراسة الخصائص السيكومترية لهذا   بالتفصيل في متن البحث الحالي؛ وهذا ما دعا  سيتضح 

للبنود   العاملى  التحليل  منهحية  أو  الرتبية  البيانات  لطبيعة  المالئمة  المنهجية  باستخدام   Itemالمقياس 

factor analysis ا الباحثون ومتخذوا القرارات ؛ حيث توجد حاجة ماسة ألدوات قياس أكثر دقة يحتاجه

بالعالج  والقائمين  واالجتماعي  النفسي  واألخصائي  المعلم  مثل  والنفسية  التربوية  المجاالت  مختلف  في 

تخدم   القياس  أدوات  فإن  لذلك  و  البحثية،  والمؤسسات  والبرامج  المشروعات  بتقويم  والمهتمين  النفسي 

 كما تخدم األغراض العلمية والتطبيقية .  المجاالت واألغراض البحثية األكاديمية النظرية

متعدد الألبعاد    Frostيتضح مما سبق أهمية مفهوم الكمالية وكذلك الحاجة الماسة إلى تقنين مقياس         

باستخدام منهحية حديثة تناسب طبيعة البيانات الرتبية أو مقاييس التقرير الذاتي مثل المقياس الحالي الذى 

 قاييس المستخدمة في الدراسات الحديثة.ما زال من أكثر الم

 مشكلة البحث

تُعد مرحلة جمع البيانات أحد أهم مراحل إجراء البحوث التربوية والنفسية والتي تتوقف على دقة 

المستخدمة، القياس  من    أداة  التأكد  يٌعد  الداخليةدليل  حيث  البنية  قصوى    صدق  أهمية  األدوات  لهذه 

التحليل  أسلوب  باستخدام  وذلك  الدراسة  موضع  للمتغيرات  الحقيقية  البنية  تعكس  نتائج  على  للحصول 

 االستكشافي والتوكيدي للبنود. العاملي

 :وتوجد مجموعة من المبررات إلجراء البحث الحالى يمكن ذكرها فيما يلي 

وكذلك شيوع    FMPSياسه من خالل مقياس "فروست" للكمالية  : أهمية متغير الكمالية والذي يتم قً  أوال

استخدامه بشكل ملحوظ في كثير من الدراسات والبحوث سواء في البيئات العربية او البيئات األجنبية ،  

والذي يعكس أهمية تناول هذا المتغير بالبحث والدراسة نظراً لتأثيره في سلوكيات الفرد  سواء السوية أو 

 ;Flett et al., 2002, 2011; Kawamura et al., 2002)ي مختلف المراحل العمرية  غير السوية ف

Purdon et al., 1999). 

للمقياس دون الوضع في االعتبار حجم   : استخدام التحليل العاملي االستكشافي في تحديد البنية العامليةثانيا  

العينة المالئم إلجراء هذه التحليالت العاملية كما سيتضح من عرض الدراسات السابقة، حيث يكتفي بعض  

االستكشافي   العاملي  التحليل  من  كل  مستخدما  اآلخر  والبعض  التوكيدي  العاملي  بالتحليل  الباحثين 

هجية في وجود عينة للتحليل العاملي االستكشافي وعينة مماثلة والتوكيدي معاً دون مراعاة الضوابط المن

الدراسات   هذه  في  مختلفة  عاملية  بنية  الي  التوصل  عنه  نتج  والذي  التوكيدي،  العاملي  التحليل  إلجراء 

والبحوث باإلضافة الى اختالفها أيضا عن البنية العاملية لمصمم المقياس األساسي وهذا اتضح بشكل جلي  

أبع الى في عدد  الوصول  بعد واحد من أجل  أبعاد معينة في  المقياس، أي حذف بعض االبعاد وإدماج  اد 

 ،   (Hawkins et al., 2006; Sotardi & Dubien, 2019)صورة مختصرة للمقياس 
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اختالف كثير من الباحثين في نماذج القياس المستخدمة في تحديد البنية العاملية لمقياس "فروست"  ثالثا :  

بنوده  للكمالية اختصار  الى  األبحاث  بعض  في  أدي  والذي  تطبيقه ،  سرعة   إلى    بهدف  اآلخر  والبعض 

البنية العاملية لمعد المقياس كما هو موضح في عرض  اختصار أبعاده والبعض اآلخر توصل إلى نفس 

التفسيرا تباين  النهاية  وفى  الكمالية  سمة  في  متباينة  نتائج  إلى  أدي  ذلك  كل  السابقة،  لهذا الدراسات  ت 

الدراسات   بعض  مثل  األخرى  النفسية  المتغيرات  ببعض  نفسي  كمتغير  الكمالية  عالقة  في  أو  المقياس، 

 ,.Carmo et al., 2017; Harvey et al)العربية التي تم ذكرها سابقاً وكذلك بعض الدراسات األجنبية  

2004; Khawaja & Armstrong, 2005; Piotrowski & Bojanowska, 2019)  ، ا  هذ

الرتبية في مقاييس   للبيانات  المالئمة  السيكومترية  النماذج  لم يستخدم  الباحثين  أن كثير من  إلى  باإلضافة 

للبنود  التحليل العاملى  للبيانات كما    التقرير الذاتي والتي من أهمها منهجية  والتي تراعى الطبيعة الرتبية 

عبد السميع  ها في البيئة العربية حيث يشير  سيتضح في ثنايا هذا البحث، بالرغم من عدم انتشار استخدام

إلى1160،  2020) البيانات   (  حالة  في  للبنود  العاملي  التحليل  أسلوب  استخدام  شيوع  عدم  يرجع  أنه 

االجتماعية   العلوم  في  اإلحصائية  الحزمة  في  مباشر  بشكل  وجوده  عدم  إلى  أشهر   SPSSالرتبية  وهى 

 .  يما في البيئة العربيةحزم تحليل البيانات بين الباحثين، وال س

مالئمة للغرض منها والتي تساعد في جمع   الحاجة الماسة لتقنين أدوات قياس لها كفاءة سيكومترية  رابعا :

التفسيرات  صدق  ثم  ومن  بالموضوعية،  تتسم  نتائج  على  الحصول  في  بدورها  تسهم  دقيقة  بيانات 

الملحوظ Validity of interpretations and inferencesواالستدالالت   االهتمام  يعكس  وهذا   ،

أوصت كثير من  والتربوي في الوقت الحالي، حيث  للباحثين في التربية وعلم النفس بمجال القياس النفسي  

دليل   من  التحقق  بضرورة  التطبيقية  والدراسات  الداخليةالبحوث  البنية  العاملية    صدق  البنية  فى  متمثالً 

االستكشافى  بنوعيه:  العاملى  التحليل  باستخدام  وذلك  والنفسية  التربوية  العلوم  فى  البيانات  جمع  ألدوات 

 ;Beccariaa et al., 2018; Besnoy et al., 2016; Boerebach et al., 2016)والتوكيدى  

Hamann et al., 2013; Struk et al., 2017) 

الكمالية   لمقياس  العاملية  البنية  لحساب  ماسة  السابقة وجود حاجة  االعتبارات  يتضح من عرض 

نظًرا   وذلك  األبعاد  في  متعدد  الثقة  وإحداث  المقنن  القياس  التربوية  ألهمية  والدراسات  البحوث  نتائج 

للبنود ، كما توظف الدراسة الحالية  والنفسية العاملي  التحليل  البنية العاملية الكامنة    منهجية  والتوصل الى 

العاملي  التحليل  في  الحديثة  البحثية  التوجهات  مراعاة  مع  األبعاد  متعدد  الكمالية  مقياس  بنود  وراء 

  ن العرض السابق يمكن صياغة مشكلة البحث فى السؤالين التاليين:االستكشافي والتوكيدي للبنود. م

العاملى   التحليل  باستخدام  الجامعة  لدى طالب  األبعاد  متعدد  الكمالية  لمقياس  األفضل  العاملية  البنية  ما 

 االستكشافي للبنود؟ 

امعة باستخدام  ما  النموذج العاملي المطابق لبيانات مقياس الكمالية متعدد األبعاد لدى طالب الج .1

 التحليل العاملي التوكيدي للبنود؟ 

 أهداف البحث

 يهدف البحث الحالي التوصل إلى:

العاملية .1 التحليل   البنية  باستخدام  الجامعة  طالب  لدى  األبعاد  متعدد  الكمالية  لمقياس  األفضل 

 العاملي االستكشافي للبنود.
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باستخدام   .2 الجامعة  طالب  لدى  األبعاد  متعدد  الكمالية  مقياس  لبيانات  المطابق  العاملي  النموذج 

 التحليل العاملي التوكيدي للبنود.

 أهمية البحث  

 من التالي: نبعت أهمية البحث الحالي 

 أهمية القياس المقنن  لمتغيرالكمالية متعدد األبعاد.  .1

تقديم مقياس الكمالية متعدد األبعاد للبيئة العربية بعد الكشف عن بنيته العاملية باستخدام منهجية  .2

 التحليل العاملي االستكشافى والتوكيدى للبنود.  

 ربية. االستفادة من المقياس فى دراسات مستقبلية فى البيئة الع  .3

 مصطلحات البحث

 يتضمن البحث الحالى مجموعة من المصطلحات كما يلي:  

 الكمالية

أداء المهام المختلفة وتتكون من ستة أبعاد   رغبة الفرد إلى الوصول ألعلى مستويات اإلتقان فى 

تتمثل في القلق بشأن األخطاء، التوقعات الوالدية، النقد الوالدي، والشكوك حول األداء، التنظيم، والمعايير  

 ، حيث تم تعريف األبعاد كالتالى: (Frost et al., 1990)  الشخصية

اء متمثاًل في ميل الفرد الى إدراك األخطاء : ردود األفعال السلبية تجاه األخطالقلق بشأن األخطاء •

 على أنها مساوية للفشل ولوم النفس عليها، وبالتالي فقدان احترام اآلخرين بسبب هذا الفشل.

 : يشير الى إدراك الفرد للمتطلبات والتوقعات المرتفعة لآلباء واألمهات.التوقعات الوالدية •

 جاه تصرفات األبناء.: ردود فعل الوالدين الناقدة تالنقد الوالدى •

: ميل الفرد إلى عدم الرضا بما تم إنجازه والشك في قدرته على األداء وفق ما  الشكوك حول االداء •

 يتطلبه اآلخرون.  

 : إدراك الفرد لحاجته الى النظام والترتيب في العمل والمنزل. التنظيم •

يتطلبه الموقف، وهذا يعني وضع معايير  : مطالبة الفرد لذاته بإنجاز أقصى ما  المعايير الشخصية  •

 عالية وإعطائها أهمية كبيرة لتقويم الذات.

 التحليل االستكشافى للبنود 

أسلوب إحصائى متعدد المتغيرات يستخدم فى الكشف عن البنية العاملية ألداة القياس عندما تكون  

 البيانات فى صورة رتبية مثل مقاييس التقدير. 

 دىالتحليل العاملى للتوكي

أحد تطبيقات نماذج المعادلة البنائية يستخدم فى اختبار مدى مطابقة البنية العاملية المفترضة ألداة 

 القياس عندما تكون البيانات فى صورة رتبية مثل مقاييس التقدير. 

    حدود البحث  

النوعية بجامعة اسيوط  تم تطبيق مقياس الكمالية على عينة عشوائية من طالب كليتي التربية والتربية  

   م2020 -2019وذلك في الفصل الدراسي االول والثاني من العام الجامعي 
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 اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة  

من الطبيعي أن يسعى اإلنسان إلى تحقيق الكمال في كل مناحي حياته المختلفة، واإلنسان السوي  

يمكن أن يعتريه القصور مهما بذل االنسان من جهد،   يؤمن أن الكمال هلل وحده سبحانه وتعالى، فكل عمل

واألداء المتكامل أمر يصعب تحقيقه، فاإلنسان السوي يصنع لنفسه مستويات أداء مرتفعة تناسب قدراته 

والسعادة سواء  بالرضا  ويشعر  نتائج  من  حققه  بما  يقنع  لكنه   ، أهدافه  تحقيق  أجل  من  ويسعى  وإمكاناته 

ليه أم ال، لذلك فهو قادر على تعديل خططه وأهدافه وتوقعاته تبعاً للمواقف، بينما  استطاع تحقيق ما يهدف ا

كبيراً  سعياً  ويسعى  ويجاهد  واقعية،  وغير  فيها  مبالغ  أداء  مستويات  يتبنى  من  هو  العصابي  الكمالي 

قدرته على   لبلوغها، وال يتقبل الخطأ مهما كان ضئيال ويخشى الفشل، ويميل إلى تقييم ذاته بناًء على مدي

تحقيق أهدافه ، وال يمكنه الشعور بالرضا أو السعادة مهما بذل من جهد، ويخشى النقد ويشعر أن البيئة 

 ( 306، 1996االجتماعية المحيطة به تفتقر إلى المساندة وتمثل ضغوطا مستمرة وتشعره بالتهديد )باظة، 

نف  Slade et al. (1991)ويشير   مكوناً  تمثل  الكمالية  أن  الخفايا  إلى  من  كثيرا  يحمل  سيا 

اإلكلينيكية ويتوارى خلفه السواء والالسواء معاً، ويمكن اعتبارها صفة متعددة األبعاد وهي تشمل العديد 

أن الكمالية تُعد واحدة من من    Flett and Hewitt (2002)من الصفات اإليجابية والسلبية، كما يذكر  

اال نحو  بالسعي  تتميز  التي  الشخصية  لألداء السمات  عالية  معايير  ووضع  العيوب  من  الخالي  نجاز 

 مصحوبة بميل لتقييم السلوك بشكل نقدي. 

والمتتبع للدراسات والبحوث في مجال الكمالية يجد تباينًا واضُحا بين الباحثين في تناولهم لمفهوم    

يمثل   البعد،  ثنائي  مفهوم  أنها  على  اليها  ينظر  من  فهناك  أبعادها  وتعدد  "الكمالية  الكمالية  االول  البعد 

السوية" وهي التي تدفع الفرد نحو النجاح والتميز واالنجاز وتحقيق الذات مصحوبا بشعوره بالرضا عن 

بما   تحقيقها  بأساليب  وعي  ولديه  واقعية  أهدافًا  لنفسه  يضع  أنه  الى  باإلضافة  إنجاز  من  حققه  وما  أدائه 

"الكمالية الالسوية" أو الكمالية العصابية والتي يشعر من  يتوافق مع مرحلته العمرية، ويمثل البعد الثاني  

عالية   ومعايير  واقعية  غير  أهدافا  لتبني  دائماً  يميل  فهو  وانجازاته،  أدائه  عن  الرضا  بعدم  الفرد  خاللها 

، بينما هناك من  (Hamachek, 1978, 29)لألداء والتقييم، مما يجعله دائما مدفوعا للخوف من الفشل  

بعاد للكمالية ، يمثل البعد االول "الكمالية الموجهة نحو الذات" والتي تعني ميل الفرد لوضع  تبنى ثالثة أ 

معايير مرتفعة وليست واقعية لتقييم ذاته، ويمثل البعد الثاني "الكمالية الموجهة نحو اآلخرين" والتي تعني 

الث "الكمالية الموجهة نحو المجتمع"  تبني الفرد معايير مرتفعة لتقييم وقياس أداء اآلخرين، ويمثل البعد الث

والتي تشير الى شعور وإحساس الفرد بأن االشخاص المهمين في حياته يتبنون معايير عالية لتقييم أدائه، 

ومعارف   أفكار  من  يمتلكه  وما  للفرد  المعرفي  التقييم  على  اساساً  تعتمد  الكمالية  أن  الى  باإلضافة  هذا 

 .مشوهة

الكمالية في معجم علم النفس والطب النفسي بأنها ميل قهري لمطالبة    وتجدر اإلشارة الى تعريف

اآلخرين والذات بأعلى مستوى من األداء أو أعلى من المستوى الذي يتطلبه الموقف على األقل )جابر ، 

بأنها حالة من عدم الرضا يشعر بها الفرد تجاه   Frost et al. (1990)(، ويعرفها  2698،  1993كفافي،  

 ه أو أي عمل يقوم به، حيث يضع لنفسه معايير غير واقعية ويكافح من أجل تحقيقها. مجهودات

( الشخص الكمالي بأنه يتصف باإلسراف في توقعاته وتطلعاته  178،  2014ويعرف القريطي )

مع كونه متشددًا في جلد ذاته ونقدها، فهو مدفوع داخليا وحريص على تحقيق مستويات فائقة من اإلنجاز،  
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خرط في البكاء لدى شعوره بالفشل في ذلك ومن ثم اإلحباط، فالنزعة الكمالية أو المثالية لديه تزيد  وقد ين

عن مجرد التفوق أو التميز، فهو ال يقبل الخطأ حتى وإن كان ضئيال، ويتخوف من فقدان احترام اآلخرين  

ق إنجاًزا يصل إلى مرتبة الكمال،  لو لم يكن أداؤه مثالياً، كما أنه ال يشعر بالرضا أو االرتياح ما لم يحق

للتميز  يسعى  من  أن  حين  على  ومتفوقًا،  موهوبًا  الفرد  كان  وإن  حتى  مستحيالً  التحقيق  هذا  يبدوا  وقد 

والتفوق بصورة اعتيادية غالبا ما يشعر بالرضا واالرتياح عندما يبذل قصارى جهده في إنجاز واجباته  

 Flett&Hewitt,2008 ;Flett et)اإلشارة الى نوعي الكمالية ومهامه، ويقنع بما حققه من نتائج ويمكن 

al,2011)  : 

   Normal Perfectionismالكمالية السوية:  -1

بالرضا   القيام بجهود وأعمال صعبة، ويشعر  الحقيقية من خالل  بالسعادة  الفرد  فيها  التي يشعر  هي 

ويسعد   إيجابيًا  ذاته  ويقدر  ومستواه،  لجودته  وفقاً  أدائه  ويضع عن  براعته  وتعجبه  ومهاراته  بأدائه 

 لنفسه مستويات تتناسب مع قدراته وإمكاناته. 

    Neurotic Perfectionismالكمالية العصابية  -2

هي التي يرى فيها الفرد أن عمله وجهوده ليست جيدة بالرغم من جودة أدائه، ويرى أنه البد أن يكون 

الوصول   يستطيع  لنفسه مستويات ال  ويضع  الرضا،  بعدم  ذلك شعوره  باستمرار، ويصاحب  أفضل 

  Flett et al. (2011)اليها بقدراته وإمكاناته، كما أنه لديه خوف من الفشل، هذا وقد أاشار كل من  

بأنهم   يعتقدون  العصابيون  فالكماليون  الالعقالنية،  العصابية بعض األفكار  الكمالية  أنه يصاحب  إلى 

فهو   الكمال  إلى درجة  أي شيء ال يصل  وأن  به،  يقومون  أي عمل  في  الكمال  تحقيق  لهم من  البد 

يع لديهم، حيث  الذات  تقدير  انخفاض  إلى  يؤدي  قيمة له، مما  الذات  شيء غير مقبول وال  تقدير  تمد 

 لديهم على المكافأة الخارجية بدال من الداخلية. 

بين العوامل السلوكية والدافعية واالنفعالية    التفاعل  القول أن الكمالية مفهوم معقد يعكس  ويمكن 

والمعرفية للفرد، واختلفت النظرة في كون الكمالية سوية أو عصابية فالكمالي السوي هو الفرد الذي 

ع إلى  الصعبة،  ينظر  واألعمال  الجهود  من  السعادة  ويشتق  الحقيقي،  بقدره  جيد  بأنه  ومجهوده  مله 

الكمالي  بينما  أدائه،  مع  يتناسب  بالسعادة  شعوره  أي  أدائه،  خالل  من  ذاته  تقدير  زيادة  إلى  ويميل 

م العصابي هو الفرد الذي ينظر إلى مجهوداته وأعماله على أنها غير جيدة بالقدر الكافي على الرغ 

 Dunkley)من جودة هذا األداء، كما أنه يضع لنفسه مستويات غير واقعية ويجاهد من أجل تحقيقها 

et al., 2012; Limburg et al., 2017).  

إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات التي توضح معاناة الفرد    Frost et al. (1990)ويشير   

 للكمالية العصابية هي: 

 كاب األخطاء ومعاقبة النفس عليها. االنشغال المبالغ فيه بارت -

 وضع معايير عالية من األداء واإلنجاز يحددها الفرد لنفسه. -

 إدراكه للتوقعات السلبية للوالدين أو أحدهما.  -

 إدراكه لنقد أحد الوالدين أو كليهما. -

 الشك في قدرته على األداء وفق ما يراه اآلخرون.  -

 التعامل بإيجابية في حل المشكالت. فقدان الثقة في مهاراته وكفاءاته على  -

ولم تقتصر دراسات الكمالية على الطالب العاديين، بل انها اشتملت على دراسات لذوي الفئات  

إلى أن الكمالية متغير جوهري في بحوث ودراسات   Silverman (2003,12-13)الخاصة حيث يشير  
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تفو  إلى  الكمالية  تؤدي  فقد  عقلياً،  والمتفوقين  اليأس  الموهوبين  إلى  به  تؤدي  وقد  وإنجازه،  الفرد  ق 

واإلحباط، بذلك يحتاج المتفوقون والموهوبون إلى اإلرشاد والتوجيه خاصة عندما تسبب لهم هذه الخاصية  

التي   باألعمال  االقتناع  من  والموهوب  المتفوق  تمنع  فالكمالية  االنفعالي،  واالضطراب  الدراسي،  التأخر 

ألفضل فيقضي معظم وقته في إعادة الموضوع عدة مرات حتى ينتهي الوقت  يقوم بأدائها ألنه يرغب في ا

المحدد، وبالتالي ال يستطيع أن يقدم عماًل مكتماًل، كما أنه ال يدير الوقت بالشكل الصحيح مما يدفعه إلى 

ن  مغادرة قاعة االمتحان وهو يردد أن الوقت غير كاف إلنهاء اإلجابة ويطلب مزيداً من الوقت بالرغم م 

أن إجابته على أسئلة االختبار تكون أفضل من غيره، ولكن مطلب الكمالية قد يعيق اقتناعه بتلك اإلجابة ، 

بذلك فالمتفوقون عقلياً هم مجموعة الكماليين الذين يعانون من سوء التوافق نتيجة لكماليتهم، والذي يتمثل  

ومعان الدراسي  والتأخر  لديهم،  الذات  تقدير  مستوى  انخفاض  االنفعالية في  االضطرابات  بعض  من  اتهم 

التقدم في كل   لها  ينسب  فئة مهمة  المتغير مع  هذا  بدراسة  االهتمام  إلى  يدعو  الذي  األمر   ، واالجتماعية 

 المجتمعات.

قام    وقد      .Chan (2010)   الطالب الكمالية وأبعادها على عينة من  للتعرف على  المقياس  باستخدام 

بلغت   طال  380المتفوقين  الكماليين  من  درجات  ارتفاع  النتائج  أظهرت  وقد  كونج،  هونج  مدارس  ب 

األسوياء على بعدي التنظيم والتوقعات الوالدية، وانخفاض درجاتهم على باقي األبعاد، كما أظهرت النتائج  

قام   المقياس، كما  أبعاد  العصابيين على جميع  الكماليين  بدراستها على     Chan (2012)ارتفاع درجات 

التكيفيين،   الطالب  غير  المثاليون   ، التكيفيون،  )الكماليون  مجموعات  ثالث  إلى  تقسيمهم  بعد  الموهوبين 

غير الكماليين( وقد توصل إلى أن الموهوبين ذوي الكمالية التكيفية يتمتعون بأعلى درجات الرفاهية الذاتية  

لية في المجموعات الثالثة، وما  في المجموعات الثالثة، وقد أظهر الكماليون غير التكيفيين أقل مرونة عق

في   المنشورة  الدراسات  في  حتى  استخدامه  استمرارية  المقياس  أهمية  إلى  هدفت 2020يشير  حيث  م 

( إلى وضع أنموذج بنائي للعالقات والتأثيرات بين الرفاهية األكاديمية وكل 2020دراسة شلبي وآخرين )

 جامعة أبها بالمملكة العربية السعودية.  من الكمالية والصمود األكاديمي والتحصيل لدى طلبة

  مقياس الكمالية متعدد األبعاد وخصائصه السيكومترية: 

كمحاولة مقننة لتحديد أبعاد الكمالية، حيث تكون المقياس  Frost et al. (1990)أعد هذا المقياس 

ايير الشخصية  بندًا في ضوء أسلوب "ليكرت" موزعة على خمسة أبعاد )المع  67في صورته األولية من  

Personal standards  األخطاء بشأن  القلق   ،Concern over mistakes  الوالدية التوقعات   ،

Parental expectations  األفعال حول  الشك   ،Doubting over actions  التنظيم  ،

Organization  .) 

ت الجامعة، طالبة من طالبا  232بندًاعلى  67بتطبيق     Frost et al. (1990)وقد قام كل من      

بندًا بعد إجراء بعض طرق الثبات التى تم حذف بعض البنود فى    47حيث تم خفض عدد البنود إلى  

قوامها   أخرى  عينة  على  البنود  هذه  تطبيق  تم  ثم  ومن  أيضاً   178ضوئها؛  الجامعة  طالبات  من 

تدوير   باستخدام  وتدويرالعوامل  األساسية  المكونات  تحليل  واإلبقاء المتعامد   Varimaxلتوظيف   ،

  10، حيث أشارت نتائج المكونات األساسية إلى وجود  1على العوامل التي يزيد جذرها الكامن عن  

، مع وجود أربعة منها غير قابلة للتفسير أو تشبع عليها بند واحد 1مكونات يزيد جذرها الكامن عن  

 (: 1كما يتضح من جدول )ولذلك تم استبعادها ليصبح العدد النهائي للعوامل المستخلصة ستة عوامل 
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 أبعاد مقياس الكمالية متعدد األبعاد بعد الدراسة األولى لتحليل المكونات األساسية  (1جدول )

 النسبة المئوية للتباين المفسر  عدد البنود  البعد  م

 22.5 9 القلق بشأن األخطاء 1

 12.5 6 التنظيم  2

 6.6 8 المعايير الشخصية 3

 5.4 5 الوالدية التوقعات  4

 3.8 4 النقد الوالدى  5

 2.8 4 الشك حول األفعال  6

 53.6 التباين الكلى

( جدول  من  الحل 1يتضح  في  عاملين  صورة  في  ظهر  الوالدية  بالتوقعات  الخاص  البعد  أن   )

(، وقد تم إخضاع هذه البنود للتحليل العاملى مرة ثانية مما  النقد الوالدى  –العاملى )التوقعات الوالدية  

أدى إلى حذف بند من المعايير الشخصية واإلبقاء على البنود ليس في ضوء التشبع األعلى ولكن ما  

 ( جدول  ويوضح  إليه،  ينتمى  الذى  للبعد  اإلجرائى  المفهوم  مع  للمقياس  2يتسق  النهائية  الصورة   )

  معامل ألفا لثبات الدرجات: موزعة عليه بنوده وكذلك 

 ( 2جدول )

 أبعاد مقياس الكمالية متعدد األبعاد في صورته النهائية 

 معامل ألفا  أرقام البنود  عدد البنود  البعد  م

 , 88 34،  25، 23،  21،  18،  14،  13،  10، 9 9 القلق بشأن األخطاء 1

 , 83 30، 24، 19، 16، 12، 6، 4 7 المعايير الشخصية 2

 , 84 26،  20،  15،  11، 1 5 التوقعات الوالدية  3

 , 84 35، 22، 5، 3 4 النقد الوالدى  4

 , 77 33، 32، 28، 17 4 الشك حول األفعال  5

 , 93 31،  29،  27، 8، 7، 2 6 التنظيم  6

( أبعاد 6بنداً موزعة على )  35( أن عدد بنود المقياس في صورته النهائية  2يتضح من جدول )

 معامالت ثبات مرتفعة للدرجات. ذات 

 بعض الدراسات التي تناولت الخصائص السيكومترية لمقياس الكمالية متعدد األبعاد  

التي تناولت البنية العاملية لمقياس الكمالية متعدد   -سواء العربية أواألجنبية    –تعددت الدراسات    

الدرسات FMPSاألبعاد   هذه  من  لكل  ولكن  الخصائص   ،  حساب  في  القصور  أوجه  أو  محدداتها 

تم   التى  االعتبارات  فى  ذلك  توضيح  تم  كما  منها،  استفادة  أقصى  تحقيق  دون  تحول  التي  السيكومترية 

التى هدفت التحقق    Harvey et al. (2004)مناقشتها فى مشكلة البحث، ومن أمثلة هذه الدراسات دراسة  

عاما  78-18فردا في المدى العمري من    255لك على عينة قوامها  وذ   FMPSمن البنية العاملية لمقياس  

عمري   باستخدام    37بمتوسط  المتعامد  والتدوير  االستكشافي  العاملي  التحليل  عن  نتج  حيث  عاما، 

اإلنجاز،  وتوقعات  الوالدين  وتأثيرات  والتنظيم  السلبية  التوقعات  على  اشتملت  عوامل  أربعة  الفاريماكس 

أ بين  اختالف  مقياس وهناك  التوصل    FMPS  بعاد  تم  التي  دراسة  واألبعاد  في     Harvey et alإليها 

وتُرجع الباحثة هذا االختالف  إلى عدم استقرار نتائج البنية العاملية وكذلك كيفية حساب التحليل العاملي 
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بيرسون معامالت  مصفوفة  استخدام  تم  ألنه  الرتبية  البيانات  طبيعة  تالئم  ال  بطريقة  مع    االستكشافي 

 البيانات الرتبية. 

  11إلى أربعة أبعاد فقط مع حذف    Kawaja and Armstrong (2005)كما توصلت دراسة    

فردًا   271عينة قوامها   بند من المقياس وذلك من خالل تحليل المكونات األساسية والتدوير المتعامدعلى

المك  64  -17فى المدى العمري من   الباحثين استخدما  أنها تحليل سنة، وياُلحظ أن  ونات األساسية على 

وفي  التوكيدى،  العاملى  التحليل  باستخدام  إليها  التوصل  تم  التي  العاملية  البنية  تأكيد  عدم  وكذلك  عاملى 

( واصف  عويضة  حلمي  أيمن  االستكشافي 2010دراسة  العاملي  التحليل  إجراء  على  فيها  اعتمد  التي   )

ولُوحظ أنه لم يقم بإجراء التحليل العاملي التوكيدي للمقياس،  طالباً وطالبة    150للمقياس على عينة قوامها  

كما لُوحظ أنه قام بإجراء تحليل المكونات األساسية وكان من األفضل إجراء التحليل العاملي االستكشافي 

عينتين   استخدام  يراع  ولم  ليكرت  تدريج  يتبع  المقياس  ألن  نظراً  الرتبية،  البيانات  مع  تتناسب  بطريقة 

 ين إلجراء تحليل المكونات األساسية وكذلك التحليل العاملى التوكيدى. مستقلت 

( وآخرين  القريطي  دراسة   هدفت  لمقياس  2015وقد  السيكومترية  الخصائص  إلى  التوصل   )

أحد المقاييس التي تم الرجوع اليها في هذه   FMPSالكمالية العصابية لدى المراهقين حيث كان  مقياس  

الدراسة ويُؤخذ على هذه الدراسة استخدامها لطريقة المكونات األساسية واستخدام محك كايزر في تقدير  

األساسي  البناء  تمثل  التي  العوامل  استخالص  في  االستمرار  أو  للتوقف  كمؤشر  المستخلصة  العوامل 

( التقدير  1للمصفوفات االرتباطية، وقد تم التوصل إلى ثالثة عوامل: )    وكذلك استخدامها للتدوير المتعامد 

( للذات،  )2المتدني  للكمالية،  المصاحبة  الالعقالنية  األفكار  من  3(  وبالرغم  األداء،  عن  الرضا  عدم   )

 إجراء التحليل العاملي من الدرجة الثانية والتوصل إلى وجود عامل واحد مما يؤكد أن المقياس يقيس سمة 

 واحدة ويعبر عنها بدرجة كلية، إال أن هذه الطريقة ال تتفق مع البيانات الرتبية. 

( 149هدفت لتحديد البنية العاملية للمقياس على عينة قوامها )  ( والتي2011دراسة محمد )وفي  

األقصى   االحتمال  بطريقة  والتوكيدي  األساسية  المكونات  تحليل  باستخدام  الجامعة  طالب  من  طالباً 

Maximum Likelihood الدراسة هذه  على  ويؤخذ  المقياس،  مفردات  من  العديد  حذف  تم  حيث   ،

استخدام المكونات األساسية كتحليل عاملى وأيضاً استخدام عينة واحدة إلجراء نوعى التحليل وهذا خطأ  

التو العاملى  التحليل  نتائج  لقبول  المطابقة  جودة  مؤاشرات  الستخدام  الخاطئ  والتوظيف  كيدى، منهجى، 

وكذلك عدم مراعاة الطبيعة الرتبية للبيانات حيث أن طريقة االحتمال األقصى تتطلب االعتدالية المتعددة 

الرتبية،   البيانات  في  يتوافر  ال  ما  الموزونة  وهو  الصغرى  المربعات  استخدام طريقة  األفضل  من  حيث 

 للمتوسطات والتباين كما تنتهج الدراسة الحالية.

( والتي هدفت التحقق من البنية العامليه للمقياس وذلك على عينة بلغت 2014ة )وفي دراسة العبري

767   ( على    475ذكور،   292طالبا  الدراسة  واعتمدت  قابوس،  السلطان  جامعة  كليات  من جميع  إناث( 

التحليل ستة   للمقياس، حيث أظهر  العامليه  البنية  للتحقق من  المتعامد  المكونات األساسية والتدوير  تحليل 

تفسر   التي  الدراسة   %47أبعاد  في  إليها  التوصل  تم  التي  األبعاد  نفس  وهي  للمقياس  الكلي  التباين  من 

األساسية للمقياس، ويُوخذ على هذه الدراسة مثل سابقيها استخدامها لتحليل المكونات األساسية وكذلك عدم  

التوصل إليها، مما يجعل االعتماد على  إجراء التحليل العاملي التوكيدي للتحقق من البنية العاملية التي تم  

 البنية العاملية لهذه الدراسة غير مؤكد للعوامل المستخلصة.
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وقد تناولت بعض الدراسات الحديثة أيضاً البنية العاملية للمقياس، ومن أمثلة هذه الدراسات دراسة  

Carmo et al. (2017)  باستخدا للمقياس  العاملية  البنية  من  التحقق  هدفت  العاملي التي  التحليل  م 

  291من االناث،    541طالباً في المدارس الثانوية والكليات )   832التوكيدي، وتكونت عينة الدراسة من  

مطابقا   كان  الستة  لألبعاد  التوكيدي  العاملي  التحليل  نموذج  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  الذكور(،  من 

 Sotardi and Dubien  لى للبنود، أما دراسةللبيانات، ولكن هذه الدراسة لم توظف منهجية التحليل العام

التي هدفت التحقق من البنية العاملية للمقياس لدى عينة من طالب الجامعات في نيوزيلندا )ن =   (2019)

العاملى  1028 التحليل  إجراء  بعد  أبعاد  خمسة  من  يتكون  المقياس  أن  الى  الدراسة  وتوصلت   ،)

البني أن  النتائج  أشارت  اإلناث(، االستكشافى، كما  )الذكور،  النوع  باختالف  تختلف  للمقياس ال  العاملية  ة 

 ويُوخذ على هذه الدراسة استخدامها للتحليل العاملى االستكشافى فقط.

التي هدفت التعرف على البنية العاملية    Piotrowski and Bojanowska (2019)  وفي دراسة

في وقد شارك  األبعاد،  للكمالية متعددة  أعمارهم    696الدراسة    لمقياس "فروست"  تتراوح  طالبًا جامعيًا 

(، وتوصلت نتائج الدراسة من 7.56، انحرف معياري =  26.74سنة )متوسط حسابي =    42و  18بين  

المقياس تتكون من خمسة عوامل هى:   المعدلة من  النسخة  أن  إلى  التوكيدي  العاملي  التحليل  نتائج  خالل 

اإلجراءا حول  شكوك  األخطاء،  بشأن  الشخصية، مخاوف  المعايير  الوالدين،  نقد  الوالدين،  توقعات  ت، 

( دراسة  في  أما  للمقياس،  الفرعية  األبعاد  كأحد  التنظيم  استبعاد  تم    التي Gavino et al. (2019 حيث 

( طالباً من أسبانيا  1648هدفت التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس، وتكونت عينة الدراسة من )

(، وقد أشارت نتائج التحليل العاملي التوكيدي إلى أن  2.28وانحراف المعياري  سنة    13.3)بمتوسط عمر 

المقياس يتكون من ستة أبعاد، ومن أهم ما تم مالحظته في هاتين الدراستين هو األخذ في االعتبار منهجية  

 التحليل العاملى للبنود عند إجراء التحليل العاملى.

 Item factor analysisالتحليل العاملى للبنود 

يُعد نموذج التحليل العاملى للبنود أحد المنهجيات الحديثة المالئمة لطبيعة البيانات الرتبية، والتي  

 Asu´n, et)( أو البيئةاألجنبية  2020أوصت بها الدراسات الحديثة سواء في البيئة العربية )عبدالسميع،  

al, 2016; Lee, 2013; Maydeu-Olivares et al., 2017).     

( إلى 1156-1155،  2020وفيما يتعلق بأهمية منهجية التحليل العاملى للبنود يشير عبدالسميع )

أن التحليل العاملى للبنود بنوعيه االستكشافي والتوكيدي أحد أهم األساليب اإلحصائية لحساب دليل صدق 

الداخلية   العلوم   Validity evidence based on internal structureالبنية  فى  القياس  ألدوات 

رتبية   صورة  في  المالحظة  المتغيرات  تكون  عندما  وذلك  والتربوية   Ordinal observedالنفسية 

variables   أسلوب ضوء  في  بنودها  صياغة  تم  بأدوات  جمعها  يتم  التي  البيانات  في  الحال  هو  كما 

العاملى التحليل  الباحثون  يستخدم  حيث   ، العاملية    "ليكرت"  البنية  عن  للكشف   Factorاالستكشافى 

structure   رفض أو  لتأكيد  التوكيدى  العاملى  التحليل  استخدام  يتم  حين  فى  بالقياس،  المستهدفة  للسمة 

 النماذج التي تم افتراضها في ضوء نظريات ودراسات سابقة تدعمها. 

ا  Wirth and Edwards (2007, 2)ويوصى   التحليل  استخدام  التوكيدي  بضرورة  لعاملي 

مالءمة   أكثر  ألنه  البحثية؛  األدبيات  فى  شائع  هو  كما  للبنود  العاملي  التحليل  نموذج  أو  الرتبية  للبيانات 
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في   البنود  االستجابات على  أن  يفترض  "ليكرت" حيث  بأسلوب  يتم جمعها  التي  الرتبية  البيانات  لطبيعة 

 منة متصلة. أسلوب "ليكرت" عبارة عن مؤشرات منفصلة الستجابات كا

البيانات    للبنود الذى يراعى طبيعة  التحليل العاملى  وفى سياق البحث الحالى يتم توظيف أسلوب 

ارتباط   معامالت  مصفوفة  على  باالعتماد  وذلك  متن    Polychoricالرتبية  في  ذلك  قبل  التنويه  تم  كما 

المست  الحاسوبية  بالبرامج  بدًء  البيانات  تحليل  نتائج  عرض  وكذلك  البيانات،  البحث،  تحليل  في  خدمة 

التوكيدى   العاملى  التحليل  نتائج  يليه  للبنود،  االستكشافي  العاملي  التحليل  للبنود،  الوصفية  اإلحصاءات 

 للبنود. 

وياُلحظ من العرض السابق لإلطار النظري والدراسات ذات الصلة االنتشار الواسع في استخدام 

"فروست"   الن  FMPSمقياس  والدراسات  البحوث  كما في  والمقياس،  المفهوم  أهمية  يوضح  مما  فسية 

الدراسات  أغلب  وأن  المقياس،  لهذا  العاملية  البنية  تحديد  في  المنهجية  االختالفات  واضح  بشكل  ياُلحظ 

السيكومترية المنشورة لهذا المقياس استخدمت منهجيات ال تراعى طبيعة البيانات الرتبية، حيث كان من  

ى الطبيعة الرتبية للبيانات وإجراء التحليل العاملى االستكشافى والتوكيدى األفضل استخدام منهجية تراع

للمقياس على عينتين مستقلتين؛ مما أدى إلى الحاجة لدراسة تراعى كل ما سبق وهذا ما سعت اليه الدراسة 

ا على  تعتمد  التي  المقاييس  تالئم  والتي  للبنود  العاملى  التحليل  لمنهجية  استخدامها  في  في الحالية  لرتب 

مما   مستقلة  عينات  على  والتوكيدى  االستكشافى  العاملى  التحليل  إجراء  وكذلك  بنودها،  على  االستجابة 

يؤدى إلى مزيد من الثقة في نتائج الدراسة الحالية مقارنة بالبحوث والدراسات السابقة، ومن ثم تُعد إضافة 

 ألدبيات البحث التربوى والنفسى. 

 إجراءات البحث

 البحث عينة 

من   الحالي  البحث  عينة  النوعية    629تكونت  والتربية  التربية  كليتي  طالب  من  وطالبة  طالباً 

( االستكشافي  العاملي  التحليل  عينتين إلجراء  الى  تقسيمهم عشوائيًا  تم  أسيوط، حيث  طالباً    314بجامعة 

الشائعة بين الباحثين إجراء  طالباً وطالبة( لبنود المقياس، ويالحظ أن األخطاء    315وطالبة( والتوكيدي )

للبيانات   مطابقة  يُعد  مما  العينة  نفس  على  والتوكيدي  االستكشافي  العاملى    Fitting the dataالتحليل 

وليس النموذج وفى أغلب األحيان ال يؤدى إلى مؤشرات جودة مطابقة جيدة بسبب التشبعات الثانوية التي  

لتكون صفر في التحليل    Constrainsوتم وضع قيود عليها  , في التحليل العاملى االستكشافى  3تزيد عن  

والتوكيدي على عينتين مستقلتين   العاملي االستكشافي  التحليل  بإجراء  يُوصى  ثم   van)التوكيدي، ومن 

Prooijen, & van der Kloot, 2001)  . 

 ترجمة المقياس في البحث الحالي

العربية على اللغة  إلى  ترجمته  بعد  المقياس  اإلنجليزية    تم عرض  اللغة  في  المتخصصين  بعض 

 Back)ثالثة محكمين في تخصص علم النفس التربوي واللغة االنجليزية( وذلك إلجراء الترجمة العكسية  

translation    له دون اإلطالع على النسخة األصلية للمقياس في ضوء ما أشار إليهBrislin (1970) ،

مترجمة للتأكد من دقة الترجمة، وقد تبيّن دقة الترجمة في معظم  وبعد ذلك تم مقارنة النسختين األصلية وال

البنود من خالل اتساق المعنى، في حين تم إجراء بعض التعديالت على بعض البنود لتكون أكثر وضوحاً  
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حتى يتم االستجابة عليها بموضوعية، ومن ثم أصبح المقياس صالحاً لالستخدام في البيئة العربية )ملحق  

1 .) 

 رامج الحاسوبية المستخدمة في تحليل البياناتالب 

 تم استخدام البرامج التالية: 

1. R    ًمجانا متاح  برنامج  للتحليالت   Open source softwareوهو  أكواد  كتابة  على  يعتمد 

تم   وقد  اإلحصائية؛  التحليالت  هذه  من  للكثير  المتعددة  بإمكاناته  ويتميز  المختلفة،  اإلحصائية 

ا البحث  في  تحديد استخدامه  االستكشافى وكذلك  التحليل  افتراضات  توافر  من  التحقق  في  لحالي 

 .  Parallel analysisعدد العوامل المستخلصة باستخدام التحليل الموازي 

2. Mplus    وهو أحد أحدث البرامج الحاسوبية الخاص بالتحليالت اإلحصائية للبيانات الرتبية، حيث

التي تناسب طبيعة البيانات وبالتالي الحصول على نتائج  يتيح طرق تقدير معالم النماذج المختلفة  

اإلحصائية   بالمنعة  تناول Statistical robustnessتتسم  في  بإمكاناته  البرنامج  هذا  ويتميز   ،

الصغرى  المربعات  طريقة  باستخدام  للبنود  والتوكيدي  االستكشافي  العاملي  التحليل  نوعى 

والتباين   للمتوسطات  والمعدلة   Weighted Least Squares Mean Varianceالموزونة 

adjusted (WLSMV) الرتبية البيانات  تحليل  طرق  أفضل  من  الطريقة  هذه  وتُعد   ،

(Beauducel & Herzberg, 2006; DiStefano et al., 2019)  الباحث يزود  كما   ،

إضافة للبنود  االستكشافى  العاملى  التحليل  في  العاملية  للحلول  مطابقة  جودة  إلى   بمؤشرات 

 اختبارات داللة التشبعات.

االجتماعية   العلوم  في  اإلحصائية  الحزمة  استخدام  عدم  ،   SPSSويرجع  الحالية  الدراسة  في 

برنامجي   إجراء    Amos and LISRELوكذلك  في  الباحثين  بين  انتشاراً  األكثر  أنها  من  بالرغم 

التحليل العاملي االستكشافي و التوكيدي، وخاصة في البيئة العربية لكونها ذات إمكانات محدودة في 

 تحليل البيانات الرتبية، أو بعبارة أخرى نموذج التحليل العاملي المالئم للبنود. 

 الدراسة األولى

 الستكشافى لبنود المقياس التحليل العاملى ا

قابلية   للبيانات وكذلك األكثر  العاملي األكثر مالئمة  الحل  إيجاد  إلى  التوصل  الدراسة  هدفت هذه 

ضوء   في  للبنود  والتوكيدى  االستكشافى  العاملى  التحليلين  إجراء  تم  أنه  إلى  التنويه  ويجب  للتفسير، 

(، حيث أشارت نتائج  2020عبدالهادى عبدالسميع )   المنهجية المتبعة والمُوصى بها في نتائج دراسة محمد 

ألن   نظراً  المتبعة؛  المنهجية  دقة  على  االستكشافي  العاملي  التحليل  نتائج  دقة  تتوقف  أنه  إلى  الدراسة 

نتائج   وكتابة  العوامل  من  عدد  واختيار  الحاسب  إلى  البيانات  إدخال  على  يقتصرون  الباحثين  كثيًرامن 

ليًا على مخرجات البرنامج اإلحصائي المستخدم أو االستناد بشكل كبير إلى هذا  التحليل واالعتماد بذلك ك

البرامج اإلحصائية   أن  إلى  التنويه  التمسك بحل عاملي دون غيره، مع ضرورة  البرنامج اإلحصائي في 

رياضية   أسس  على  المناسب    Mathematical basesتعتمد  العاملى  للحل  التوصل  أثناء  نفسية  وليس 

اإلطار  للبيانات  وبين  بينها  والربط  العاملية  البنية  هذه  تفسير  في  للباحثة  الرئيس  الدور  يبقى  ثم  ومن  ؛ 

األسس   اتباع  البحث  هذا  في  تم  فقد  ثم  ومن  بالقياس،  المستهدف  المتغير  لبنية  والنفسى  التربوى  النظرى 

 المنهجية التي تدعم الصدق اإلحصائي للنتائج ومن ثم دقة االستدالالت.
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أ في تتمثل  أخطاء  وجود  من عدم  للتأكد  للبيانات  مراجعة  إجراء  فى  المنهجية  هذه  ولى خطوات 

بهدف   وذلك  بند،  لكل  بالنسبة  االستجابة  لفئات  الطالب طبقاً  استجابات  توزيع  اإلدخال من خالل حساب 

 Ceilingالتعرف على البنود التي تتمركز غالبية استجابات الطالب فيها على الفئة األعلى أو ما يُعرف  

effect  وأيضاً البنود التي تتمركز غالبية استجابات الطالب فيها على الفئة األدنى أو ما يُعرف ،Floor 

effect  حيث إذا زاد عدد هذه البنود فإن ذلك يؤثر على الخصائص السيكومترية ألداة القياس؛ نظراً ألن ،

االرتب  معامالت  قيم  على  يؤثر  االستجابات  في  التباين  التحليل  انخفاض  في  التشبعات  قيم  وبالتالي  اط، 

استجابات  زيادة  حالة  في  أنه  إلى  أيضاً  التنويه  يجب  كما  الدرجات،  ثبات  معامالت  قيم  وأيضاً  العاملي 

الطالب في الفئة األدنى أو األعلى فإن ذلك يعد مؤشراً على أن البند ال يميز بين المرتفعين والمنخفضين  

عالوة القياس،  موضع  السمة  البنود   في  في  األدنى  أو  األعلى  الفئة  في  النسبة  هذه  زادت  إذا  أنه  على 

المصاغة صياغة موجبة وسالبة على الترتيب فإن ذلك يعد مؤشراً على ارتفاع نسب االستجابات التي تسم  

أو أن عينة الطالب غير ممثلة بالنسبة للمجتمع. ويوضح    Social desirabilityبالمرغوبية االجتماعية  

هذه  3)جدول   توزيع  على  مؤشراً  تُعد  ألنها  البنود  على  الطالب  استجابات  لتوزيع  المئوية  النسب   )

االستجابات على فئات االستجابة التي تدل على قدرة البنود على التمييز بين المرتفعين والمنخفضين في  

 أبعاد الكمالية: 

  (3جدول )

 ( 314االستجابة )ن = توزيع استجابات الطالب طبقاً لفئات 

 م
 توزيع استجابات الطالب طبقاً لفئات االستجابة

 موافق بشدة  موافق متردد غير موافق غير موافق بشدة 

1 029 , 029 , 303 , 373 , 268 , 

2 022 , 054 , 280 , 280 , 363 , 

3 277 , 315 , 274 , 064 , 070 , 

4 108 , 121 , 299 , 229 , 242 , 

5 223 , 220 , 283 , 134 , 140 , 

6 013 , 022 , 194 , 373 , 398 , 

7 048 , 070 , 328 , 290 , 264 , 

8 010 , 025 , 134 , 373 , 459 , 

9 057 , 083 , 280 , 258 , 322 , 

10 032 , 083 , 213 , 306 , 366 , 

11 010 , 019 , 080 , 223 , 669 , 

12 105 , 121 , 354 , 226 , 194 , 

13 341 , 201 , 274 , 111 , 073 , 

14 073 , 111 , 283 , 287 , 245 , 

15 178 , 143 , 318 , 207 , 153 , 

16 019 , 073 , 264 , 328 , 315 , 

17 118 , 185 , 315 , 210 , 172 , 

18 045 , 089 , 255 , 303 , 309 , 

19 019 , 048 , 153 , 401 , 379 , 

20 016 , 032 , 157 , 364 , 431 , 

21 172 , 201 , 369 , 146 , 111 , 

22 185 , 162 , 315 , 169 , 169 , 

23 134 , 169 , 268 , 226 , 204 , 

24 080 , 140 , 331 , 258 , 191 , 

25 252 , 239 , 264 , 150 , 096 , 

26 176 , 083 , 220 , 211 , 310 , 

27 042 , 054 , 218 , 337 , 349 , 

28 064 , 102 , 229 , 239 , 366 , 

29 032 , 121 , 264 , 583 , --- 

30 029 , 105 , 360 , 303 , 204 , 

31 019 , 067 , 178 , 239 , 497 , 

32 115 , 178 , 331 , 229 , 146 , 

33 041 , 124 , 303 , 268 , 264 , 

34 115 , 099 , 182 , 271 , 334 , 

35 299 , 232 , 271 , 102 , 096 , 
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( تركزت فيها معظم استجابات  31،  29،  20،  11،  8،  6( أن بعض البنود )3يتضح من جدول )

 الطالب على الفئة األعلى لالستجابة. 

 التحليل العاملي  االستكشافي  لبنود المقياس 

 تم إجراء التحليل العاملي االستكشافي لبنود المقياس طبقًا للخطوات المنهجية التالية: 

 افتراضات التحليل العاملى االستكشافى للبنود: 

تم التأكد من افتراضات التحليل العاملي االستكشافي والتي تمثلت في مدى مالئمة حجم العينة من  

ويُفضل أن تزيد    1  –  0الذى تنحصر قيمته بين    Kaiser–Meyer–Olkin (KMO)اختبار خالل نتائج  

( قيم  4. وهى قيمة أعلى من المتوسط، ويعرض جدول )79ل  ,، وقد بلغت قيمته للمقياس كك60قيمته عن  

 :1هذا االختبار لكل بند على حدة

 ( 4جدول )

 ( 314لبنود مقياس الكمالية متعدد األبعاد )ن =  KMOقيم اختبار  

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 البند 

 , KMO 71 , 77 , 78 , 78 , 67 , 83 , 75  , 72 , 87قيمة 

 18 17 16 15 14 13 12 11 10 البند 

 , KMO 88 , 69 , 76 , 83 , 88 , 74 , 74 , 78 , 82قيمة 

 27 26 25 24 23 22 21 20 19 البند 

 , KMO 79 , 66 , 81 , 82 , 89 , 85 , 85 , 69 , 75قيمة 

  35 34 33 32 31 30 29 28 البند 

  , KMO 88 , 67 , 82 , 81 , 57 , 68 , 79 , 72قيمة 
 

لجميع بنود المقياس الكمالية متعدد األبعاد تزيد عن    KMO( أن قيم اختبار  4يتضح من جدول )

, وبذلك تُعد بيانات عينة البحث  60, وهى قيمة تقترب من  57( والذى بلغت قيمته  32, عدا بند رقم ) 60

التأك تم  متصل  سياق  وفى  للبنود،  االستكشافى  العاملى  التحليل  مالئمة إلجراء  مصفوفة  الحالي  أن  من  د 

 Identityتختلف عن مصفوفة الوحدة    Observed correlation matrixمعامالت االرتباط للبيانات  

matrix    نتائج اختبار يتبع توزيع اختبار كا  Bartlett’s test of sphericityوذلك من خالل    2والذى 

  595وبدرجات حرية    2632,396=    2ويجب أن تكون قيمته دالة، حيث بلغت قيمته للبيانات الحالية )كا

أقل   ليست  0001وبداللة  االرتباط  معامالت  مصفوفة  أن  على  مؤشراً  كانت  فقيمته  المحدد  قيمة  أما   ،),

 مصفوفة الوحدة؛ ومن هنا يمكن القول أن البيانات تستوفى افتراضات التحليل العاملى االستكشافى للبنود.

 االستكشافي للبنود:  محك استخالص عدد العوامل التحليل العاملي

الحالي؛   المقياس  لبيانات  المستخلصة  العوامل  تحديد عدد  في  الموازى  التحليل  استخدام محك  تم 

نظًراألنه يتميز بدقته مقارنة بالكثير من محكات تحديد عدد العوامل مثل محك الجذر الكامن الذى يؤدى 

 

للمقياس ككل    KMOأثناء التحقق من افتراضات التحليل العاملي االستكشافي هو إمكانية الحصول على قيمة الختبار    Rهم ما يميز برنامج  أ 1 
 ,، والذى ربما يمثل مشكلة أثناء تحليل البيانات 6أو لكل بند على حدة ومن ثم تحديد البند التي تقل قيمته عن . 
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ً   factoring-Over  2إلى زيادة عدد العوامل المستخلصة    Scree plotمحك تراكم الجذور الكامنة    وأيضا

بيانات من   توليد  الموازى على  التحليل  االنحناء، ويعتمد محك  نقطة  تحديد  الباحث في  بذاتية  يتأثر  الذى 

خالل المحاكاة حيث يتم توليد بيانات مماثلة لتلك التى تم جمعها، ومن ثم يتم اإلبقاء على العوامل التي يزيد 

 ( نتائج هذا المحك: 1ور الكامنة للبيانات التي تم توليدها، ويوضح شكل ) جذرها الكامن عن الجذ 

 

 ( منحنى التحليل الموازي لبيانات مقياس الكمالية متعدد األبعاد 1شكل )

( وجود ستة عوامل مقترحة تشبعت عليها بنود مقياس الكمالية متعدد األبعاد 1يتضح من شكل )

وذلك من خالل عدد المثلثات التي تقع فوق خط المحاكاة )األسفل( كما يتضح من الدائرة أعاله، ويُرجى  

أدلة إرشادية للعدد  التنويه إلى أن كل محكات تحديد عدد العوامل المستخلصة مهما كانت دقتها ما هي إال  

المقترح للعوامل المستخلصة وليست قرار مطلق البد من االلتزام به، حيث يبقى الدور الرئيس للباحث في 

القدرة على اختيار الحل العاملي األكثر مالئمة للمتغير موضع القياس، حيث يمكن تحديد مدى معين لعدد 

ير مع اإلشارة إلى أن محك التحليل الموازي يسهم في  العوامل المستخلصة وتحديد أيها أكثر قابلية للتفس

للبيانات    7-5تحديد نقطة منتصف هذا المدى، ومن ثم فقد تحديد مدى عدد العوامل المستخلصة ليكون من  

العوامل من   آخر الختيار مدى  ثمة سبب منهجي  الحالي، ولعل  البحث  أدى   7  –  5في  أن  هو في حالة 

دة عدد العوامل المستخلصة فقد تم تحديد خمسة عوامل بدالً من ستة أما في  محك التحليل الموازى إلى زيا

المستخلصة   العوامل  عدد  انخفاض  إلى  أدى  إنه  العوامل   Under-factoringحالة  عدد  زيادة  تم  فقد 

 ليصبح سبعة عوامل بدالً من ستة.

 
للبيانات الحالية ولكن البعض منها غير قابل للتفسير،   عوامل 10أدى إلى استخالص عدد  1ٌيرجى التنويه أن محك الجذر الكامن أكبر من   2

 وذلك يدل على عدم دقة هذا المحك في تحديد عدد العوامل المستخلصة.



 2021 الثانيالعدد                            22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  47 - 

 تدوير العوامل: 

باستخدام   العوامل  تدوير  ت  GEOMINتم  يشبه  تدوير مائل  بدوره    Promaxدوير  وهو  ويسهم 

، ويرجع اختيار التدوير المائل في   Muthén and Muthén (1998-2017)في بساطة البنية العاملية  

الدراسة الحالية إلى أن المتغيرات التربوية والنفسية مرتبطة بطبيعتها؛ ومن ثم التدوير المائل هو األنسب  

 في الدراسات التربوية والنفسية. 

 على البنود: محك اإلبقاء 

.، مع ضرورة التنويه  3تتساوى أو تزيد قيمته على    3تم اإلبقاء على البنود التي تشبعت تشبعاً داالً  

أكثر من عامل   تتشبع على  التي  البنود  أنه في حالة  البند في ضوء   Cross-loadingsإلى  يتم احتساب 

 ً تشبعا األعلى  وليس  إليه  االنتماء  يُتوقع  الذى  للعامل  كمى    مالئمته  مؤشر  إال  هي  ما  التشبع  قيمة  ألن 

Quantitative    الرتباط البند بالعامل؛ ومن ثم البد أال يتم االعتماد عليها فقط في الحكم على مدى انتماء

البند لعامل دون غيره دون الفحص الدقيق لمحتوى هذا البند ومدى إسهامه فى العوامل التي يتشبع عليها  

أو    Qualitativeن االستجابات عليه، أو بصيغة توضيح الحاجة إلى دليل كيفى  تشبعاً داالً في تفسير تباي 

 نفسى يدعم انتماء هذا البند لعامل دون غيره. 

 الحلول العاملية في ضوء عدد العوامل المستخلصة: 

بين   ليتراوح  المستخلصة  العوامل  مدى  تحديد  حلول  7-5تم  ثالثة  على  الحصول  تم  ثم  ومن   ،

تفسير  7،  6،  5عاملية ) في  أفضل  بشكل  يسهم  لإلبقاء على حل عاملى  أكبر  تكون هناك فرصة  ( حتى 

البينية   االرتباطات  تفسير  أو  الطالب  األ  Intercorrelationsاستجابات  أو  للمقياس  المكونة  كثر للبنود 

برنامج   يميز  ما  أهم  ولعل  للكمالية،  األبعاد  متعددة  البنية  مع  بيانات   Mplusاتساقاً  تحليل  في  المستخدم 

مؤشرات   وكذلك  المستخلصة  للعوامل  مدى  أو  محدد  عدد  بإعطاء  يتعلق  فيما  مرونته  هو  الحالي  البحث 

الم جودة  مؤشرات  التالى  الجزء  ويعرض  العاملية،  للحلول  المطابقة  ضوء جودة  في  والتشبعات  طابقة 

 مصفوفة النمط ومصفوفة معامالت االرتباط بين العوامل المستخلصة للحلول العاملية الثالثة: 

 مؤشرات جودة المطابقة: 

برنامج   مخرجات  تحديدها،   Mplusتتضمن  تم  التي  العاملية  للحلول  المطابقة  جودة  مؤشرات 

 (: 5ومن بين أهم هذه المؤشرات ما يتضح من جدول )

 

 

 

 

 
ومن ثم يمكن اختبار داللة التشبعات، ولعل أيضًا ذلك ُيعد أحد مميزات هذا   المعياري يعطى قيم للخطأ  Mplusًيرجى التنويه إلى أن برنامج   3

 .للبنود االستكشافي العامليالبرنامج في التحليل 
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 ( 5جدول )

 ( 314مؤشرات جودة المطابقة للحلول العاملية في بيانات البحث الحالى )ن = 

 ما يقيسه  المؤشر 
محكات  

 القبول 

 الحلول العاملية 

5 6 7 

 2كا

مدى التشابه بين مصفوفة معامالت  

االرتباط الخاصة بالبيانات وتلك الناتجة  

 من الحل العاملى 

 غير دال

  430د.ح = 

 القيمة =  

645.796 

 001.>الداللة:  

القيمة   400د.ح = 

= 

552.742 

 001.>الداللة:  

  371د.ح = 

 القيمة =

491.105 

 001.>الداللة:  

RMSEA 

مدى االختالف بين مصفوفة معامالت  

االرتباط الناتجة من الحل العاملى وتلك 

 الخاصة بالمجتمع

 , 08أقل من 

 ,040القيمة = 

 حدود الثقة = 

033 ,- 046, 

 ,035القيمة = 

 حدود الثقة = 

027 ,- 042, 

 ,032القيمة = 

 حدود الثقة = 

024 ,- 039, 

CFI 

عن النموذج   مدى أفضلية الحل العاملى

الصفرى الذى ال توجد به ارتباط بين 

 البنود
 , 9أكبر من 

 

928 , 949 , 960 , 

TLI 
باإلضافة إلى عدم تأثره بعدد  CFIيشبه 

 النماذج الحرة في الحل العاملى
901 , 924 , 936 , 

 

الثالثة، كما اتضح أن بقية مؤشرات جودة    دالة للحلول العاملية  2( أن قيمة كا5يتضح من جدول ) 

المطابقة تقع في نطاق محكات قبول هذه القيم وذلك بالنسبة للحلول العاملية الثالثة أيضاً، ولعل ذلك يٌعد  

 دليالً على عدم االكتفاء بهذه المؤشرات لقبول حل عاملى دون غيره.  

 (:5ملحوظات خاصة بجدول ) 

كا • اختبار  داللة  وجود  بحجم    2تتأثر  حالة  في  حتى  دالة  القيمة  هذه  تكون  أن  يمكن  حيث  العينة، 

 فروق طفيفة بين المصفوفتين، وهذا ما حدث في الحلول العاملية الثالثة. 

 Root Mean Squared Errorالجذر التربيعى لمتوسط خطأ االقتراب  إلى    RMSEAتشير   •

of Approximation . 

 . Comparative Fit Indexمؤشر المطابقة المقارن إلى  CFIتشير  •

 .    Tucker–Lewis Indexلويس  –مؤشر تاكر  إلى  TLIتشير   •

 تشير د.ح إلى درجات الحرية  •

 الحل العاملى األول: عدد العوامل المستخلصة خمسة 

في ضوء مصفوفة النمط ومعامالت االرتباطات البينية بين العوامل    ( التشبعات 6يعرض جدول )

 :4( لبنود مقياس الكمالية متعدد األبعاد 5المستخلصة )

 

 
تباين  ُيالحظ أنه لم يتم تدوين الجذور الكامنة ألنه لم يتم االعتماد عليها كمحك لتحديد عدد العوامل المستخلصة، وكذلك لم يتم عرض نسبة ال   4

المكونات    التي العاملى؛ نظرًا ألن هدف  التحليل  وليس  المكونات األساسية  بتحليل  المفسر هي إجراء خاص  التباين  يفسرها كل عامل ألن نسب 
النظرية   بناء  في  ويسهم  للتفسير  قابل  عاملى  حل  إلى  التوصل  إلى  العاملى  التحليل  يهدف  حين  في  التباين  من  قدر  أكبر  تفسير  هو  األساسية 

دوات القياس، وبالمثل الشيوع فقد تكون قيمة الشيوع لبند ما مرتفعة مقارنة بآخر في حين أن األولى تنتج عن قيم تشبعات مرتفعة للبند  الخاصة بأ
بقية   تقترب من الصفر على  بقيمة مرتفعة وتشبعات  البند على عامل واحد  تشبع  تنتج عن  الثانية  أن  في حين  المستخلصة  العوامل  على جميع 

 المستخلصة وهو المطلوب في الحلول العاملية التي تتسم بالنقاء العاملى.العوامل 
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 ( 6جدول )

 ( 5في ضوء مصفوفة النمط ومعامالت االرتباطات البينية بين العوامل المستخلصة ) التشبعات 

 العوامل   

 البنود 
 الخامس  الرابع  الثالث  الثانى  األول 

1 -0.01 -0.06 0.111 0.580* 0.027 

2 0.05 -0.052 0.724* -0.118 0.019 

3 0.317* 0.134 -0.067 -0.077 0.029 

4 -0.095 0.334* -0.027 -0.008 0.387* 

5 0.587* -0.027 -0.042 -0.374* 0.001 

6 -0.158 0.032 0.241 0.178 0.357* 

7 0.026 0.009 0.465* 0.036 0.189 

8 -0.023 0.133 0.661* -0.001 -0.016 

9 -0.157 0.716* 0.047 -0.033 0.199 

10 0.046 0.444* 0.059 0.062 -0.02 

11 -0.144 0.067 -0.013 0.631* -0.002 

12 0.07 0.022 -0.01 -0.03 0.523* 

13 0.114 0.600* -0.061 -0.041 0.002 

14 0.028 0.638* -0.009 -0.036 0.233 

15 0.387* 0.08 -0.208 0.075 0.250 

16 0.115 -0.314* 0.136 0.109 0.575* 

17 -0.028 0.348* -0.085 -0.096 0.392* 

18 -0.211 0.484* -0.045 0.036 0.349* 

19 -0.078 -0.032 0.049 0.183 0.469* 

20 0.081 -0.072 -0.006 0.981* 0.037 

21 0.412* 0.454* 0.117 0.049 -0.206* 

22 0.144 0.463* -0.209 0.004 -0.012 

23 0.114 0.690* 0.067 -0.099 -0.042 

24 0.093 0.08 0.128 -0.191 0.418* 

25 0.369* 0.313* 0.025 0.05 0.091 

26 0.096 0.291 -0.089 0.400* -0.051 

27 -0.043 0.11 0.614* 0.062 0.103 

28 0.114 0.455* 0.019 0.151 0.069 

29 -0.024 0.196 0.134 0.186 0.06 

30 0.260 0 0.201 -0.007 0.331* 

31 0.028 -0.029 0.229 -0.001 0.508* 

32 0.185 0.141 -0.014 0.117 -0.074 

33 0.1 0.327* 0.062 0.129 -0.069 

34 0.269 0.312* 0.058 0.12 0.023 

35 0.425* 0.177 -0.203 -0.059 0.041 

معامالت  

االرتباط بين  

العوامل  

 المستخلصة 

1     

326 , 1    

004 , 048 , 1   

132 , -028 , 271 , 1  

068 , 242 , 345 , 227 , 1 
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 الحل العاملى الثانى: عدد العوامل المستخلصة ستة 

في ضوء مصفوفة النمط ومعامالت االرتباطات البينية بين العوامل    ( التشبعات 7يعرض جدول )

 ( لبنود مقياس الكمالية متعدد األبعاد: 6المستخلصة )

 ( 7جدول )

 ( 6التشبعات في ضوء مصفوفة النمط ومعامالت االرتباطات البينية بين العوامل المستخلصة )

 العوامل   

 البنود 
 السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثانى  األول 

1 -0.014 0.085 0.008 0.580* 0.103 -0.064 

2 -0.068 0.732* 0.012 -0.132 0.043 -0.007 

3 0.096 -0.029 0.013 -0.117 0.239 0.194 

4 0.320* -0.036 0.392* 0.015 -0.037 -0.036 

5 -0.01 -0.017 -0.033 -0.417* 0.445* 0.186 

6 0.046 0.221 0.355* 0.205 -0.059 -0.122 

7 -0.039 0.503* 0.172 0.022 0.018 0.065 

8 0.1 0.660* -0.01 -0.013 -0.011 0.011 

9 0.706* 0.018 0.219 -0.011 -0.083 -0.048 

10 0.468* 0.026 -0.017 0.064 0.097 -0.02 

11 0.026 -0.002 -0.002 0.624* -0.058 0.053 

12 0.032 -0.015 0.510* -0.012 0.113 -0.04 

13 0.569* -0.074 0.021 -0.06 0.121 0.096 

14 0.608* -0.018 0.244 -0.034 0.056 0.053 

15 0.069 -0.195 0.230 0.045 0.357* 0.16 

16 -0.317* 0.141 0.559* 0.117 0.159 -0.021 

17 0.19 -0.006 0.422* -0.121 -0.118 0.261 

18 0.387* -0.014 0.372* 0.045 -0.196 0.087 

19 -0.031 0.048 0.457* 0.206 0.001 -0.063 

20 -0.055 -0.023 0.015 0.963* 0.215 0.046 

21 0.581* 0.056 -0.264 0.027 0.517* -0.052 

22 0.334* -0.138 0 -0.044 0.032 0.330 

23 0.656* 0.056 -0.026 -0.119 0.111 0.102 

24 0.087 0.126 0.406* -0.179 0.105 -0.029 

25 0.371* -0.038 0.088 0.032 0.437* -0.006 

26 0.154 -0.025 -0.041 0.353* 0.044 0.323* 

27 0.111 0.613* 0.089 0.064 -0.003 -0.046 

28 0.246 0.169 0.059 0.082 -0.043 0.490* 

29 0.147 0.167 0.052 0.174 -0.023 0.098 

30 0.029 0.191 0.307* -0.016 0.294 -0.003 

31 -0.113 0.281 0.504* -0.007 0.005 0.11 

32 -0.045 0.128 -0.097 0.044 0.037 0.451* 

33 0.118 0.219 -0.084 0.052 -0.057 0.475* 

34 0.297* 0.061 0.011 0.085 0.279 0.124 

35 -0.045 -0.076 0.047 -0.165 0.247 0.558* 

معامالت  

االرتباط بين  

العوامل  

 المستخلصة 

1      

085 , 1     

270 , 337 , 1    

-059 , 293 , 188 , 1   

153 , 060 , 085 , 098 , 1  

354 , -117 , 076 , -010 , 145 , 1 
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 الحل العاملى الثالث: عدد العوامل المستخلصة سبعة 

 ( 8جدول )

 ( 7في ضوء مصفوفة النمط ومعامالت االرتباطات البينية بين العوامل المستخلصة ) التشبعات 
 العوامل   

 البنود 
 السابع  السادس  الخامس  الرابع الثالث  الثانى  األول 

1 0.012 -0.012 0.119 0.604* -0.007 -0.014 -0.096 

2 -0.053 -0.163 0.687* -0.129 0.047 0.137 0.025 

3 0.240 0.045 -0.032 -0.054 0.032 0.129 0.15 

4 -0.121 0.299 -0.042 -0.019 0.350* 0.155 -0.016 

5 0.753* -0.019 0.04 -0.256 -0.021 0.04 0.016 

6 -0.167 0.067 0.221 0.181 0.328* 0.031 -0.096 

7 0.057 0.041 0.502* 0.075 0.152 -0.051 0.023 

8 -0.144 -0.029 0.628* -0.039 0.002 0.207 0.054 

9 -0.096 0.624* 0.034 -0.03 0.115 0.276 -0.066 

10 -0.025 0.278 0.02 0.05 -0.04 0.333* -0.007 

11 -0.228 -0.017 -0.006 0.572* 0.01 0.026 0.101 

12 0 0.027 -0.03 -0.014 0.521* 0.104 -0.027 

13 -0.003 0.364* -0.097 -0.078 0.005 0.398* 0.11 

14 0.116 0.600* 0.014 0.019 0.138 0.216 -0.036 

15 0.357* 0.064 -0.179 0.151 0.238 0.108 0.065 

16 0.028 -0.245 0.129 0.141 0.596* -0.04 -0.016 

17 0.012 0.389* -0.002 -0.093 0.354* -0.096 0.197 

18 -0.151 0.478* -0.005 0.017 0.287 0.025 0.07 

19 -0.122 0.006 0.045 0.185 0.450* 0.012 -0.034 

20 0.009 -0.092 0.001 1.003* 0.034 0.024 0.018 

21 0.248 0.123 0.038 0.072 -0.218 0.663* -0.042 

22 0.214 0.448* -0.109 0.038 -0.073 -0.02 0.223 

23 0.027 0.443* 0.04 -0.122 -0.061 0.422* 0.099 

24 0.16 0.170 0.145 -0.112 0.361* 0.018 -0.095 

25 0.106 -0.024 -0.094 0.024 0.171 0.607* 0.041 

26 -0.002 0.153 -0.033 0.363* -0.038 0.051 0.297 

27 0.087 0.192 0.679* 0.133 -0.003 -0.021 -0.137 

28 0.096 0.374* 0.176 0.135 0.014 -0.05 0.412* 

29 -0.014 0.169 0.177 0.188* 0.021 0.019 0.071 

30 0.118 -0.086 0.169 0.021 0.344* 0.236 0.002 

31 -0.01 0.024 0.273 0.018 0.490* -0.073 0.09 

32 0.013 -0.053 0.083 0.04 -0.032 0.013 0.471* 

33 -0.121 0.081 0.177 0.007 -0.043 0.076 0.545* 

34 -0.03 -0.033 0 0.047 0.094 0.495* 0.203 

35 0.281 -0.013 -0.113 -0.093 0.109 0.045 0.499* 

معامالت  

االرتباط بين 

العوامل  

 المستخلصة 

1       

170 , 1      

-078 , 080 , 1     

002 , -029 , 229 , 1    

-020 , 205 , 334 , 193 , 1   

201 , 312 , 072 , 121 , 197 , 1  

160 , 212 , -089 , 028 , 014 , 274 , 1 
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 ملخص الحلول العاملية الثالثة  

( العاملية9يعرض جدول  الحلول  ملخص  كل   (  على  تشبعت  التي  البنود  أرقام  من حيث  الثالثة 

عامل والبنود التي تشبعت تشبعاً مشتركاً )تم وضع خطين تحتها( وكذلك عدد البنود التي لم تتشبع تشبعاً  

 داالً على كل حل عاملى: 

 ( 9جدول )

 ملخص الحلول العاملية الثالثة 

 الحلول العاملية          

 األبعاد                

 أرقام البنود المتشبعة على العوامل طبقا  للحلول العاملية 

 سبعة ستة خمسة

 35،  25، 21، 15، 5، 3 األول 
4 ،9 ،10 ،13 ،14  ،16 ،18  ،

21 ،22 ،23 ،25 ،34   
5 ،15   

 الثانى 

4 ،9 ،10 ،13 ،14  ،16  ،

17 ،18 ،21 ،22 ،23 ،25  ،

28 ،33 ،34   

2 ،7 ،8 ،27   
9 ،13 ،14 ،17 ،18 ،22 ،23  ،

28 

    27، 8، 7، 2 الثالث 
4 ،6 ،12 ،16 ،17  ،18 ،19  ،

24 ،30 ،31  
2 ،7 ،8 ،27   

   26، 20، 11، 1   26، 20، 11، 5، 1   26، 20، 11، 5، 1 الرابع 

 الخامس 
4 ،6 ،12 ،16 ،17  ،18  ،

19 ،24 ،30 ،31   
5 ،15 ،21 ،25 

4 ،6 ،12 ،16 ،17  ،19 ،24  ،

30 ،31  ، 

  السادس 
22 ،26،   

 ،28 ،32 ،33 ،35 
10 ،13 ،21 ،23 ،25 ،34 

 35، 33، 32، 28   السابع 

أرقام البنود التي لم تتشبع  

 تشبعا  داال   
29 ،32 3 ،29   3 ،29 

عدد البنود التي لها  

 تشبعات مشتركة 
7 8 4 

 

 ( التالى:9يتضح من جدول ) 

البنود وقابليتها   • العاملية في ضوء تشبعات  الحلول  لعدد األبعاد ومقارنة  تحديد مدى محدد  أهمية 

 للتفسير وكذلك مدى االتساق مع اإلطار النظرى الذى تم كتابة البنود في ضوئه. 

بعض البنود تشبعت على أبعاد ال تتسق مع بقية البنود والتعريف اإلجرائى للبعد في الحل العاملى   •

 األول )خمسة عوامل(، مما يؤدى إلى صعوبة في تفسير هذا الحل. 

الحل  • أن  على  مؤشراً  يُعد  مما  فقط  اثنان  السابع  البعد  على  داالً  تشبعاً  تشبعت  التي  البنود  عدد 

 سبعة غير مالئم للبيانات وبالتالي تم استبعاده.  العاملى الذى يتضمن

البنود   • على    27،  8،  7،  2تشبعت  مؤشراً  يُعد  مما  العاملى  الحل  باختالف  العامل  نفس  على 

 استقرار هذا البعد.

البنود   • تتشبع  البند    29،  3لم  تشبع  أو سبعة، وعندما  العوامل ستة  كان عدد  عندما  داالً    3تشبعاً 

ال في  داالً  تعريفه  تشبعاً  مع  يتسق  الذى  البعد  على  يتشبع  لم  )أبعاد(  خمسة  األول  العاملى  حل 

مع   يتفق  ذلك  ولعل  للمقياس،  النهائية  الصورة  من  حذفهما  تم  ولذلك  الوالدى(،  )النقد  اإلجرائى 

ضرورة عدم حذف البنود إلى بعد عدم تشبعها على أكثر من حل عاملى، والجدير بالذكر في هذا  

باحثين يقوم بحذف البنود بعد تشبعها على أي بعد في ضوء حل عاملى واحد السياق أن بعض ال
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وهذا خطأ شائع فيُوصى بحذف البنود التي لم تتشبع على أي بُعد وذلك بعد اختبار أكثر من حل 

 عاملى.   

 اختيار الحل العاملى األكثر قابلية للتفسير 

تم اختيار عدد العوامل ستة ألنه األكثر قابلية للتفسير وكذلك األكثر اتساقاً مع اإلطار النظرى، أما  

بالنسبة للتشبعات المشتركة فقد تم اإلبقاء على تلك التي تشبعت على أبعادها التي تتسق مع التعريفات  

نق تم  أنه  التنويه  مع  المقياس األصلى،  في  الفرعية  لألبعاد  في اإلجرائية  أبعادها  البنود من  بعض  ل 

وكذلك  االستكشافى  العاملى  التحليل  نتائج  ضوء  في  جديدة  أبعاد  إلى  األصلى  المقياس  ضوء 

من   يتضح  كما  المصرية  والبيئة  بها  المقياس  تصميم  تم  التي  الكندية  البيئة  بين  الثقافية  االختالفات 

 (: 10جدول )

 ( 10جدول )

 وتفسيراتها البنود التي تم نقلها من بُعد آلخر 

رقم  

 البند 

 األبعاد
 التفسير 

 إلى  من 

15 
التوقعات  

 الوالدية 
 النقد الوالدى  

يرتبط هذا البند بمعايير إرضاء الوالدين فيما يخص تميز األداء وإن لم  

 يؤده الفرد يُعد نقد والدى

17 
الشك حول  

 األفعال

المعايير  

 الشخصية 

ثقافة ألخرى فبدالً من أن يشك الفرد  تختلف المعايير الشخصية من بيئة  

 حول أفعاله يحاول وضعه ضمن مبادئه الشخصية 

 النقد الوالدى  22
القلق بشأن 

 األخطاء
 ما يهم الفرد في ثقاتنا ويُتوقع نقد والديه يقلق كثيراً بشأنه 

25 
القلق بشأن 

 األخطاء
 النقد الوالدى 

ا يهم الفرد في ثقافتنا  يتبلور محتوى هذا البند حول نقد اآلخرين ولكن م

 هو نقد الوالدين في المقام األول

 التنظيم  31
المعايير  

 الشخصية 
 يُعد التنظيم جزء أصيل من المعايير والمبادئ الشخصية لألفراد 

35 
 النقد

 الوالدى  

الشك حول  

 األفعال

والديه  يضعها  التي  للمعايير  طبقاً  األداء  على  قدرته  بعدم  الفرد  شعور 

 يجعله يشك في أفعاله  
 

( المقياس  11أبعاد، ويعرض جدول )   6بنداً موزعة    33تكون المقياس في صورته النهائية من  

 بصورته النهائية:   

 ( 11جدول )                                    

 أبعاد مقياس الكمالية متعدد األبعاد في صورته النهائية لدى عينة البحث الحالى       

 أرقام البنود  عدد البنود  البعد  م

 34،  23، 22،  21،  18،  14،  13،  10، 9 9 القلق بشأن األخطاء 1

           27، 8، 7، 2 4 التنظيم  2

   31، 30، 24، 19، 17، 16، 12، 6، 4 9 المعايير الشخصية 3

           26،  20،  11، 1 4 التوقعات الوالدية  4

      25،  15، 5 3 النقد الوالدى  5

       35، 33، 32، 28  4 الشك حول األفعال  6
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 الدراسة الثانية 

 التحليل العاملى التوكيدى لبنود المقياس 

( لمعرفة مدى استقرار الحل العاملى عبر 315على العينة الثانية )ن=   تم إجراء التحليل العاملى

، مع التنويه أن معدو المقياس لم  Stability of the factorial solution across samplesالعينات  

العاملية   البنية  التأكد من  ثم فلما يتسنى لهم  لبنود المقياس، ومن  التحليل العاملى التوكيدى  يقوموا بإجراء 

للمقياس في ضوء نتائج التحليل العاملى االستكشافى التي توصلوا لها، أما في البحث الحالي فقد تم إجراء  

مسح للبيانات للتأكد من عدم وجود أخطاء في اإلدخال  وكذلك تحديد توزيع استجابات الطالب طبقاً لفئات 

 ( نتائج هذه الخطوة: 12جدول ) االستجابة كما حدث في التحليل العاملى االستكشافى للبنود، ويوضح 

 ( 12جدول )

 ( 315توزيع استجابات الطالب طبقاً لفئات االستجابة )ن = 

 م
  توزيع استجابات الطالب طبقاً لفئات االستجابة

 موافق بشدة  موافق متردد غير موافق غير موافق بشدة 

1 .035 .276 .368 .321 -- 

2 .010 .063 .232 .321 .375 

3 .330 .327 .229 .048 .067 

4 .124 .098 .337 .248 .194 

5 .270 .283 .273 .121 .054 

6 .016 .038 .216 .378 .352 

7 .038 .102 .298 .270 .292 

8 .003 .016 .140 .390 .451 

9 .032 .117 .295 .263 .292 

10 .013 .089 .219 .286 .394 

11 .003 .019 .079 .238 .660 

12 .089 .130 .276 .260 .244 

13 .308 .232 .251 .121 .089 

14 .048 .175 .308 .238 .232 

15 .181 .203 .260 .241 .114 

16 .006 .067 .206 .422 .298 

17 .105 .137 .308 .292 .159 

18 .032 .092 .244 .333 .298 

19 .030 .060 .121 .352 .435 

20 .006 .025 .159 .371 .438 

21 .168 .270 .346 .133 .083 

22 .178 .225 .273 .181 .143 

23 .111 .190 .311 .213 .175 

24 .089 .114 .317 .311 .168 

25 .229 .257 .286 .149 .079 

26 .124 .140 .225 .254 .257 

27 .025 .041 .200 .314 .419 

28 .041 .098 .210 .251 .400 

29 .019 .032 .146 .327 .476 

30 .019 .108 .327 .327 .219 

31 .010 .070 .181 .286 .454 

32 .105 .222 .289 .225 .159 

33 .032 .089 .362 .251 .267 

34 .117 .102 .165 .327 .289 

35 .317 .263 .248 .092 .079 
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( تركزت  31،  29،  28،  27،  20،  19،  11،  10،  8( أن بعض البنود )12يتضح من جدول )

االستكشافي،   العاملي  التحليل  في  حدث  كما  لالستجابة  األعلى  الفئة  على  الطالب  استجابات  معظم  فيها 

فضل  ، وبفحص محتوى هذا البند تبين أنه يتضمن "رغبة الوالدين أن يكون ابنهما األ11وخاصة البند رقم 

 Collectivistفي كل شيء"، وربما طبيعة المجتمعات العربية ألنها ثقافات تتمركز حول القيم الجماعية  

cultures    الفردية القيم  حول  تتمركز  ثقافات  فهى  الغربية  المجتمعات  عكس   Individualistعلى 

cultures المرتفعين بين  يميز  ال  ألنه  نظراً  البند؛  هذا  محتوى  في  النظر  إعادة  إلى  نحتاج  وربما   ،

 والمنخفضين في الكمالية.  

 النماذج العاملية المفترضة لبنود مقياس الكمالية متعدد األبعاد:

تساقاً تم اختبار نموذجين لبنود المقياس للتعرف على أيهما أكثر مطابقة للبيانات )إن وجد(، وذلك ا

 (Kline, 2011)مع اختبار النماذج البديلة طبقاً لتوصيات األدبيات الحديثة في التحليل العاملى التوكيدى  

 كما يلى: 

 ( 2النموذج األصلى لمعدى المقياس كما تم عرضه في جدول ) .1

 (: 11النموذج الذى تم افتراضه بناًء على نتائج التحليل العاملي االستكشافي كما في جدول ) .2

 ( مؤشرات جودة المطابقة للنموذجين المفترضين: 13ض جدول )يعر

 ( 13جدول )

 مؤشرات جودة المطابقة للنموذجين المفترضين 

 المؤشر 
 النماذج المفترضة 

 الناتج من التحليل العاملى االستكشافى األصلى 

 2كا

  545درجات الحرية = 

 القيمة =  

1188.578 

 001.>الداللة:  

 480درجات الحرية = 

 القيمة =

1138.672 

 001.>الداللة:  

RMSEA 

 ,061القيمة = 

 حدود الثقة = 

056 ,- 066, 

 ,066القيمة = 

 حدود الثقة = 

061 ,- 071, 

CFI 801 , 792 , 

TLI 782 , 772 , 
 

دالة للنموذجين المفترضين وقد ينتج ذلك نتيجة لحجم العينة    2( أن قيمة كا13يتضح من جدول )

كما تم التنويه مسبقاً، كما اتضح أن بقية مؤشرات جودة المطابقة أيضاً لم تقع في المدى المقبول عدا قيمة 

RMSEA :ومن ثم تم إجراء ثالثة خطوات منهجية مهمة بالنسبة لنتائج كل نموذج مفترض كالتالي ، 

التشب .1 قيم  الداللة، فحص  الحرجة،  النسبة  به،  المرتبطة  المعياري  الخطأ  وقيم  المعيارية  عات 

 ومعامالت االرتباط بين األبعاد المفترضة للمقياس 

، ألن القيمة الموجبة تدل |10.|فحص مصفوفة ارتباط البواقى والتركيز على القيمة التي تزيد عن   .2

االرتباط تقدير  إلى خفض  أدى  المفترض  النموذج  أن  أن    على  على  السالبة  القيمة  تدل  في حين 

  .النموذج المفترض أدى إلى زيادة تقدير االرتباط

 فحص مؤشرات التعديل المقترحة  .3
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 ( 2نتائج النموذج األصلى لمعدى المقياس كما تم عرضه في جدول ) 

 ( 14جدول )

 التشبعات المعيارية وقيم الخطأ المعيارى، النسبة الحرجة، الداللة

 البعد 
 رقم

 البند 

التشبعات  

 المعيارية 

 الخطأ 

 المعيارى

 النسبة 

 الحرجة 
 الداللة 

القلق بشأن  

 األخطاء 

 

9 0.565 0.046 12.314 <.001 

10 0.55 0.048 11.526 <.001 

13 0.6 0.045 13.477 <.001 

14 0.754 0.033 22.75 <.001 

18 0.54 0.048 11.302 <.001 

21 0.575 0.041 13.959 <.001 

23 0.735 0.03 24.733 <.001 

25 0.678 0.036 19.057 <.001 

34 0.439 0.054 8.07 <.001 

المعايير  

 الشخصية 

 

4 0.557 0.047 11.935 <.001 

6 0.615 0.05 12.252 <.001 

12 0.542 0.046 11.769 <.001 

16 0.496 0.048 10.358 <.001 

19 0.524 0.044 11.913 <.001 

24 0.502 0.049 10.192 <.001 

30 0.44 0.05 8.795 <.001 

 التوقعات الوالدية 

 

1 0.546 0.058 9.331 <.001 

11 0.311 0.075 4.145 <.001 

15 0.558 0.058 9.695 <.001 

20 0.736 0.052 14.238 <.001 

26 0.24 0.07 3.442 .001 

 النقد الوالدى 

 

3 0.338 0.073 4.626 <.001 

5 0.239 0.07 3.431 .001 

22 0.648 0.052 12.348 <.001 

35 0.578 0.055 10.536 <.001 

الشك حول  

 األفعال 

 

17 0.565 0.057 9.888 <.001 

28 0.549 0.057 9.647 <.001 

32 0.471 0.058 8.064 <.001 

33 0.356 0.058 6.136 <.001 

 التنظيم 

 

2 0.586 0.048 12.323 <.001 

7 0.619 0.042 14.797 <.001 

8 0.604 0.045 13.476 <.001 

27 0.65 0.049 13.356 <.001 

29 0.439 0.06 7.315 <.001 

31 0.555 0.055 10.026 <.001 
 

( جدول  من  التشبعات 14يتضح  قيم  كل  أن  التشبعات    (  قيم  انخفاض  من  بالرغم  دالة  المعيارية 

( البنود  ببعض  الخاصة  تشبعات  33،  26،  11،  5،  3المعيارية  هناك  تكون  عندما  أنه  التنويه  مع   ،)

بالعامل   كثيراً  يرتبط  ال  البند  هذا  أن  على  يدل  ذلك  فإن  التوكيدى  العاملى  التحليل  في  منخفضة  معيارية 

 ضمن البنية العاملية للمقياس. المفترض عليه أو أنه ال يدخل

 

 

 



 2021 الثانيالعدد                            22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  57 - 

 ( 15جدول )

 معامالت االرتباط بين األبعاد للنموذج األصلى 

 األبعاد 
القلق بشأن  

 األخطاء 

المعايير  

 الشخصية 

التوقعات  

 الوالدية 

 النقد 

 الوالدى 

الشك حول  

 األفعال 
 التنظيم 

القلق بشأن  

 األخطاء 
1      

المعايير  

 الشخصية 
0.530 1     

التوقعات  

 الوالدية 
0.279   0.673 1    

   1 0.199 0.141 0.657 النقد الوالدى 

الشك حول  

 األفعال 
0.802 0.337 0.211 0.778 1  

 1 0.275 0.015 0.548 0.802 0.243 التنظيم 
 

( أن يوجد ارتباط قوى بين بعدى القلق بشأن األخطاء والشك حول األفعال،  15يتضح من جدول )

 يوجد ارتباط قوى أيضاً بين التنظيم والمعايير الشخصية مما يدل على ارتباط محتوى البعدين. كما 

 نتائج فحص مصفوفة ارتباط البواقى:

( الخاصة بالنموذج األصلى المفترض أن هناك 2تبيّن من فحص مصفوفة ارتباط البواقى )ملحق   

ألمر الذى يدل على أن النموذج المفترض في بعض البنود مرتبطة ارتباط إيجابى ببعض البنود األخرى، ا

ضوء األبعاد األصلية للمقياس أدى إلى خفض االرتباطات بين البنود مما أدى إلى زيادة قيم البواقى، حيث  

 تم مالحظة التالى: 

 الذى يتبع البعد األول )القلق بشأن األخطاء(.  18بالبند رقم  1ارتباط البند رقم  •

 .  31،  15بالبنود رقم  3ارتباط البند رقم  •

البند رقم   • البند رقم    18،  10،  9بالبنود أرقام    4ارتباط  تشبع تشبعاً مشتركاً على    4)ملحوظة 

البنود   عليه  تتشبع  التي  األول  العاملى 18،  10،  9العامل  التحليل  نتائج  ضوء  في  وذلك   )

بنقد الفرد لذاته إذا   البند يختص  )القلق بشأن  االستكشافى وهذا  لم يضع معاييراً مرتفعة لألداء 

 األخطاء(.  

 . 18بالبند رقم   15، 6ارتباط البندين رقما  •

 .  31بالبند رقم  18ارتباط البند رقم  •

 .  26بالبند رقم  22ارتباط البند رقم  •

التشبعات -يتضح   مع  منها  البعض  اتسق  والتي  البواقى  ارتباط  مصفوفة  فحص  في   من  المشتركة 

أن أبعاد المقياس وبنوده متداخلة فيما بينها وربما ال تدعم بشكل   -ضوء نتائج التحليل العاملى االستكشافى 

االستكشافى   العاملى  التحليل  نتائج  من  أيضاً  ذلك  اتضح  وقد  المقياس،  لبنود  التمييزى  الصدق  دليل  كبير 

التي تشبعت تشبعات مشتركة؛ مع ضرورة التنويه    لمعدى المقياس حيث أشاروا إلى أنه هناك بعض البنود 

 إلى أن نتائج التحليل العاملى التوكيدى ومطابقة النماذج تتأثر أكثر بالتشبعات المشتركة.  
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 نتائج فحص مؤشرات جودة المطابقة المقترحة: 

ك ( مع فحص مصفوفة ارتباط البواقى وكذل2اتسقت نتائج فحص مؤشرات جودة المطابقة )محلق  

 التشبعات المشتركة في التحليل العاملى االستكشافى كالتالى: 

رقم   • البند  التعديل   4ارتباط  مؤشر  قيمة  بلغت  حيث  األخطاء  بشأن  بالقلق  الخاص  بالبعد 

(81.522 .) 

 (. 65.954بالبعد الخاص بالنقد الوالدى حيث بلغت قيمة مؤشر التعديل ) 4ارتباط البند رقم  •

رقم   • البند  التعديل بالبع  4ارتباط  مؤشر  قيمة  بلغت  حيث  األفعال  حول  بالشك  الخاص  د 

(71.661 .) 

 (.54.912بالبعد الخاص بالتنظيم حيث بلغت قيمة مؤشر التعديل ) 4ارتباط البند رقم  •

رقم   • البند  التعديل    15ارتباط  مؤشر  قيمة  بلغت  حيث  األخطاء  بشأن  بالقلق  الخاص  بالبعد 

(79.061 .) 

 (. 68.099د الخاص بالنقد الوالدى حيث بلغت قيمة مؤشر التعديل )بالبع 15ارتباط البند رقم  •

رقم   • البند  التعديل    15ارتباط  مؤشر  قيمة  بلغت  حيث  األفعال  حول  بالشك  الخاص  بالبعد 

(72.091 .) 

رقم   • البند  التعديل    18ارتباط  مؤشر  قيمة  بلغت  حيث  الشخصية  بالمعايير  الخاص  بالبعد 

(81.305 .) 

رقم   • البند  التعديل   18ارتباط  مؤشر  قيمة  بلغت  حيث  الوالدية  بالتوقعات  الخاص  بالبعد 

(74.643 .) 

 (. 73.697بالبعد الخاص بالتنظيم حيث بلغت قيمة مؤشر التعديل )  18ارتباط البند رقم  •

يتضح من نتائج فحص مؤشرات جودة المطابقة أن أكثر البنود التي أدت إلى عدم مطابقة النموذج  

(؛ نظراً ألنها تداخلت مع أكثر من بعد من األبعاد المفترضة مما يجعل من الضرورى  18،  15،  4هي )

 الفحص الدقيق لمحتوى هذه البنود للتعرف على التداخل النظرى والنفسى بين هذه البنود.
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 ( 11نتائج النموذج الذى تم افتراضه بناء  على نتائج التحليل العاملى االستكشافى كما في جدول ) 

 ( 16جدول )

 التشبعات المعيارية وقيم الخطأ المعيارى، النسبة الحرجة، الداللة

 البعد 
 رقم

 البند 

التشبعات  

 المعيارية 

 الخطأ 

 المعيارى

 النسبة 

 الحرجة 
 الداللة 

القلق بشأن  

 األخطاء 

9 .568 .045 12.629 <.001 

10 .548 .047 11.661 <.001 

13 .608 .044 13.788 <.001 

14 .755 .033 23.114 <.001 

18 .537 .048 11.311 <.001 

21 .584 .041 14.285 <.001 

22 .446 .048 9.298 <.001 

23 .735 .03 24.573 <.001 

34 .439 .054 8.076 <.001 

 التنظيم 

2 .618 .049 12.691 <.001 

7 .644 .042 15.436 <.001 

8 .651 .045 14.325 <.001 

27 .687 .049 14.079 <.001 

المعايير  

 الشخصية 

4 .558 .046 12.027 <.001 

6 .593 .05 11.973 <.001 

12 .543 .046 11.769 <.001 

16 .482 .047 10.257 <.001 

17 .462 .045 10.174 <.001 

19 .505 .044 11.547 <.001 

24 .486 .049 9.862 <.001 

30 .428 .05 8.624 <.001 

31 .458 .055 8.271 <.001 

التوقعات  

 الوالدية 

1 .607 .057 10.648 <.001 

11 .362 .073 4.983 <.001 

20 .855 .058 14.821 <.001 

26 .234 .076 3.095 .002 

 النقد الوالدى 

 النقد الوالدى 

5 .15 .064 2.359 .018 

15 .472 .055 8.535 <.001 

25 .749 .052 14.43 <.001 

الشك حول  

 األفعال 

28 .565 .06 9.412 <.001 

32 .494 .06 8.302 <.001 

33 .387 .06 6.392 <.001 

35 .493 .06 8.15 <.001 
 

( جدول  من  التشبعات  16يتضح  قيم  انخفاض  من  بالرغم  دالة  المعيارية  التشبعات  قيم  كل  أن   )

(، وهى جزء من البنود التي كان لها تشبعات منخفضة في  33،  26،  11المعيارية الخاصة ببعض البنود )

 ضوء النموذج المفترض الخاص بمعد المقياس. 
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 ( 17جدول )

 معامالت االرتباط بين األبعاد للنموذج المفترض في ضوء نتائج التحليل العاملى االستكشافى 

 األبعاد
القلق بشأن  

 األخطاء
 التنظيم 

المعايير  

 الشخصية

التوقعات  

 الوالدية

 النقد 

 الوالدى  

الشك حول  

 األفعال

القلق بشأن  

 األخطاء
1      

     1 0.187 التنظيم 

المعايير  

 الشخصية
0.557   0.738 1    

التوقعات  

 الوالدية
0.113 0.511 0.566 1   

  1 0.201 0.629 0.202 0.828 النقد الوالدى 

الشك حول  

 األفعال
0.808 0.124 0.228 0.046 0.748 1 

 

( جدول  من  حول  17يتضح  والشك  األخطاء  بشأن  القلق  بعدى  بين  مرتفع  ارتباط  هناك  أن   )

 األفعال وكذلك النقد الوالدى، كما يوجد ارتباًطا مرتفعًا أيضاً بين التنظيم والمعايير الشخصية. 

 نتائج فحص مصفوفة ارتباط البواقى:

لنموذج المفترض في ضوء نتائج  ( با3تبيّن من فحص مصفوفة ارتباط البواقى الخاصة )ملحق   

األمر   البنود األخرى،  ببعض  إيجابى  ارتباط  البنود مرتبطة  أن هناك بعض  االستكشافى  العاملى  التحليل 

الذى يدل على أن هذا النموذج المفترض أدى أيضاً إلى خفض االرتباطات بين البنود مما أدى إلى زيادة  

 قيم البواقى، حيث تم مالحظة التالى: 

التنويه أن بعدى   15بالبند رقم    1البند رقم    ارتباط • بالنقد الوالدى، مع  البعد الخاص  يتبع  الذى 

 التوقعات الوالدية والنقد الوالدى كانا بعد واحد في الدراسة األولى لمعدى المقياس. 

رقم   • البند  أرقام    4ارتباط  رقم    23،  21،  18،  10،  9بالبنود  البند  تشبعاً    4)ملحوظة  تشبع 

( وذلك في ضوء نتائج 23،  21،  18،  10مشتركاً على العامل األول التي تتشبع عليه البنود،  

داء التحليل العاملى االستكشافى وهذا البند يختص بنقد الفرد لذاته إذا لم يضع معاييراً مرتفعة لأل

 )القلق بشأن األخطاء(.  

 . 35بالبند رقم  5ارتباط البند رقم  •

 . 18بالبند رقم   15، 6ارتباط البندين رقما  •

رقم   • البند  أرقام    17ارتباط  بالبنود  الشخصية  بالمعايير  الخاصة    35،  33،  32،  18الخاص 

 بالشك حول األفعال. 

الخاص بالشك    35خطاء بالبند رقم  ، الخاصة بالقلق بشأن األ26،  22،  21ارتباط البندان رقما   •

 حول األفعال.  

 . 32بالبند رقم  27ارتباط البند رقم  •

 . 34بالبند رقم  30ارتباط البند رقم  •
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في -يتضح   المشتركة  التشبعات  مع  منها  البعض  اتسق  والتي  البواقى  ارتباط  مصفوفة  فحص  من 

ه متداخلة فيما بينها وربما ال تدعم بشكل أن أبعاد المقياس وبنود   -ضوء نتائج التحليل العاملى االستكشافى 

االستكشافى   العاملى  التحليل  نتائج  من  أيضاً  ذلك  اتضح  وقد  المقياس،  لبنود  التمييزى  الصدق  دليل  كبير 

لمعدى المقياس حيث أشاروا إلى أنه هناك بعض البنود التي تشبعت تشبعات مشتركة؛ مع ضرورة التنويه  

 التوكيدى ومطابقة النماذج تتأثر أكثر بالتشبعات المشتركة.      إلى أن نتائج التحليل العاملى 

 نتائج فحص مؤشرات جودة المطابقة المقترحة: 

اتسقت نتائج فحص مؤشرات جودة المطابقة مع فحص مصفوفة ارتباط البواقى وكذلك التشبعات  

 المشتركة في التحليل العاملى االستكشافى كالتالى: 

رقم   • البند  التعديل بالبع  4ارتباط  مؤشر  قيمة  بلغت  حيث  األخطاء  بشأن  بالقلق  الخاص  د 

(62.703 .) 

 (. 56.449بالبعد الخاص بالنقد الوالدى حيث بلغت قيمة مؤشر التعديل ) 4ارتباط البند رقم  •

رقم   • البند  التعديل   4ارتباط  مؤشر  قيمة  بلغت  حيث  األفعال  حول  بالشك  الخاص  بالبعد 

(52.157 .) 

 (.51.419البعد الخاص بالتنظيم حيث بلغت قيمة مؤشر التعديل )ب  4ارتباط البند رقم  •

رقم   • البند  التعديل    17ارتباط  مؤشر  قيمة  بلغت  حيث  األخطاء  بشأن  بالقلق  الخاص  بالبعد 

(76.738 .) 

رقم   • البند  التعديل    17ارتباط  مؤشر  قيمة  بلغت  حيث  األفعال  حول  بالشك  الخاص  بالبعد 

(77.953 .) 

 (. 78.067بالبعد الخاص بالنقد الوالدى حيث بلغت قيمة مؤشر التعديل ) 17ارتباط البند رقم  •

رقم   • البند  التعديل    18ارتباط  مؤشر  قيمة  بلغت  حيث  الشخصية  بالمعايير  الخاص  بالبعد 

(87.403 .) 

 . (52.157بالبعد الخاص بالنقد الوالدى حيث بلغت قيمة مؤشر التعديل ) 18ارتباط البند رقم  •

 (. 70.643بالبعد الخاص بالتنظيم حيث بلغت قيمة مؤشر التعديل )  18ارتباط البند رقم  •

 (. 49.164بالبعد بالشك حول األفعال حيث بلغت قيمة مؤشر التعديل ) 18ارتباط البند رقم  •

يتضح من نتائج فحص مؤشرات جودة المطابقة أن أكثر البنود التي أدت إلى عدم مطابقة النموذج  

(؛ نظراً ألنها تداخلت مع أكثر من بُعد من األبعاد المفترضة مما يجعل من الضرورى  18،  17،  4هي )

وأبعادها   البنود  هذه  بين  والنفسى  النظرى  التداخل  على  للتعرف  البنود  هذه  لمحتوى  الدقيق  الفحص 

بالنم النموذج مقارنة  أقل في هذا  المؤشرات كانت  نتائج هذه  إلى  أن  التنويه  السابق،  المفترضة، مع  وذج 

 . 15فكان البند رقم  17كما أن نتائج هذا النموذج اتسقت مع النموذج السابق عدا البند رقم 

التوكيدى   العاملى  التحليل  نموذج  تحديد  إعادة  مدخل  الباحثين  بعض  يتبنى  مهمة:   Modelملحوظة 

respecification    مطابقة جودة  مؤشرات  على  للحصول  المقترحة  التعديل  مؤشرات  نتائج  على  بناًء 

الناحية   على  تعتمد  المطابقة  جودة  مؤشرات  ألن  نظراً  غالباً؛  خاطئ  مدخل  وهذا  المفترضة  للنماذج 

اإلحصائية فقط وليس النظرية أو النفسية؛ ومن ثم فال تتسق في معظم األحيان مع الجانب النظرى لبنود 

بأبعاده  ال الخاصة  اإلجرائية  والتعريفات  هذا  (Kline, 2011)مقياس  الباحثة  تتبنى  فلم  لذلك  ونتيجة  ؛ 
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نموذج  بافتراض  التوصية  في  منها  واالستفادة  المقترحة  التعديل  مؤشرات  مناقشة  فضلت  حيث  المدخل 

 مستقبلية.      جديد للكمالية في ضوء أبعاد المقياس الحالي يمكن االستفادة منه في دراسات عاملية

 تعليق عام على نتائج التحليل العاملى االستكشافى والتوكيدى لبنود المقياس 

مقياس   لبنود  مستقلتين  عينتين  على  والتوكيدى  االستكشافى  العاملى  التحليل  إجراء  بعد  اتضح 

لعينات، حيث أشارت الكمالية متعدد األبعاد أن البنية العاملية لهذا المقياس ال تتسم باالستقرار التام عبر ا

نتائج التحليل العاملى االستكشافى للبنود إلى وجود ستة عوامل والتي ربما تتسق في العدد مع عدد األبعاد 

من خالل  جلياً  اتضح  ما  وهذا  مشتركة  تشبعات  وجود  إلى  التنويه  مع  المقياس،  معدى  إليه  توصل  التى 

وك المقياس  لبنود  االستكشافى  العاملى  التحليل  البواقى نتائج  ارتباط  لمصفوفة  الدقيق  الفحص  ذلك 

ومؤشرات التعديل المقترحة؛ ونتيجة لذلك يمكن القول أن أبعاد مقياس الكمالية متعدد األبعاد متداخلة فيما 

 .   Overlappingبينها 

النظرى والتى تتضمن   تم عرضها فى اإلطار  التى  الدراسات  البحث مع معظم  نتائج هذا  وتتفق 

ف النظر  جمع إعادة  فى  استخدامه  قبل  مجتمع  أى  فى  تقنينه  إعادة  وضرورة  استخدامه  قبل  المقياس  ى 

الباحثون   يقوم  أن  المفضل  من  أنه  حيث  حدة،  على  دراسة  كل  أهداف  مع  يتسق  بما  بحث البيانات  فى 

الكمالية بصفة عامة وفى علم النفس بصفة خاصة لمناقشة محتوى كل مقياس على حدة للوقوف على مدى 

وتشجيع    تداخل الحالى  البحث  من  االستفادة  تعظيم  فى ضوئه  يمكن  مقترح  نموذج  إلعداد  وذلك  األبعاد 

 مزيداً من البحوث المستقبلية.   

 التوجهات المستقبلية في ضوء نتائج البحث 

 يتمثل أهم ما توصى به الباحثة في ضوء نتائج الدراسة الحالية التالى: 

 األبعاد فيما بينها:  إجراء دراسة كيفية لمناقشة مدى تداخل .1

o  الشك حول األفعال والقلق بشأن األخطاء 

o  المعايير الوالدية والنقد الوالدى 

o  المعايير الشخصية والتنظيم 

o   البعد عن البنود التي تتداخل بين األبعاد في معناها مثل تلك التي تكون معايير شخصية

 وتجعل الفرد يقلق بشأن أخطائه.  

)ذكر .2 النوع  كمتغير  الديموجرافية  المتغيرات  بعض  ضوء  فى  الدراسة  إجراء  أنثى(،   -إعادة 

 ؤ القياس. ومتغير البيئة، ومتغير المستوى التعليمي مع التأكيد على إجراء تكاف

 تنويع عدد فئات االستجابة للمقياس ومقارنة البنية العاملية. .3

 إجراء دراسة عبر ثقافية ومقارنة النتائج بالدراسة الحالية. .4
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 مالحق البحث 

 ( 1ملحق )

 مقياس الكمالية متعدد األبعاد 

Multidimensional Perfectionism Scale 

 إعداد 

Frost, Marten, Lahart and Rosenblate (1990) 

 ترجمة الباحثة 

 

 االسم )اختياري(: .....................الكلية:..................الفرقة:................... 

فى  واالتقان  التميز  فى  يرغب  الذي  الفرد  سلوكيات  تصف  التالية  انطباق    العبارات  مدى  حدد  واليومية.  الدراسية  أعماله 

،  العبارة عليك بوضع عالمة) √ ( فى الخانة التي تعبر عن رأيك تحت اختيارك المناسب الذي ينطبق عليك )دائماً، كثيراً، أحياناً، نادراً 

 ة. ال تنطبق(، الحظ أنه ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة، حاول اإلجابة عن كل العبارات بصدق وجدي 

   الحظ أن

 هى األعمال اليومية التي تقوم بها أثناء الدراسة وفي حياتك اليومية. :بعض عبارات المقياسبكلمة األعمال فى المقصود    -

المعايير المقصود   - فى   بكلمة  توافرها  يجب  التي  الشروط  المقياس: هي  عبارات  بعض  تتصف    فى  الدراسة حتى  أثناء  أدائك 

 بالجودة واالتقان. 

 المعلومات الخاصة بك ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي........شكراً لتعاونك. -
 

 ال تنطبق  نادرا   أحيانا   كثيرا  دائما  العبارات  م

      تتوقع أسرتي أن أحقق مستويات عالية فى أدائى  1

      حياتيالتنظيم من األمور المهمة في   2

      أسرتي تعاقبني مثل األطفال عندما أؤدي أعمالي بصورة غير جيدة  3

      إذا لم أضع معايير عالية ألدائي اعتبر نفسي إنسان من الدرجة الثانية  4

      ال تحاول أسرتي تفهم أخطائي  5

      من المهم لي أن أؤدي كل أعمالي بكفاءة عالية 6

      دقيق جداً أنا شخص  7

8  ً       أحاول أن أكون منظما

      لو لم اتمكن من أداء عمل معين أشعر بأني إنسان فاشل  9

      عندما ارتكب خطأ معين أحرج من األخرين 10

      تأمل أسرتي في أن أكون األفضل في كل شيء  11

      أضع لنفسي أهدافاً عالية مقارنة باألخرين 12

      عندما يقوم زميلي بعمل معين ويعجب به األخرون أشعر بالنقص والفشل  13

      إذا كلفت بعمل معين ولم أتميز فيه أشعر بالنقص 14

      ال تقبل مني أسرتي إال المتميز من األعمال 15

      أستطيع تركيز جهودي لتحقيق أهدافي 16

17 
عمل ومع ذلك ال أرضى عن مستوى  أبذل كل جهدي في إنجاز ما أكلف به من 

 أدائي فيه 

     

      أكره أن يكون ما أقوم به من أعمال ال يصل لمستوى التميز 18

      لدي بالفعل أهداف مرموقة  19

      تتوقع مني أسرتي التميز  20

      الوقوع في الخطأ يقلل من شأني في نظر األخرين  21

      لم أشعر أبداً بأني حققت ماتتوقعه أسرتي 22

      إذا لم يكون عملي جيد مثل أعمال االخرين أشعر بالفشل  23

      يقبل االخرون أن ال تتحقق في أعمالهم معايير الجودة ولكني ال أقبل  24

      ان لم تكن كل أعمالي متميزة سأفقد تقدير االخرين 25

      مستقبلي أعلى بكثير عما أتوقع توقعات أسرتي عن  26

      أحاول ان أكون شخصا دقيقا  27

      عادة ما أشعر بالخوف من الفشل في ما أقوم به من أعمال ولو كانت سهلة  28

      اعتبر أداء األعمال بصورة متقنة يعد مكافأة في حد ذاته بالنسبة لى  29

      أتوقع أن أقوم بأعمالي اليومية بصورة أفضل من األخرين 30

      عندما أقوم بعمل معين ال اهدأ حتى انتهي منه  31
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 ال تنطبق  نادرا   أحيانا   كثيرا  دائما  العبارات  م

32 
ومرات  حتى اتأكد من جودة ما أقوم به من عمل احتاج لتكرار خطواته مرات  

 لدرجة أني ال أكمل العمل في بعض األحيان

     

      أحتاج لوقت طويل حتى أقوم بالعمل بصورة جيدة  33

      كلما قلت أخطائي كلما زاد حب األخرين لي 34

      تحدد أسرتي معايير وشروط ألدائي ال أستطيع تحقيقها 35

    

 ( 2ملحق )

 الخاصة بالنموذج األصلى   مصفوفة ارتباط البواقى

 V1 V2 V3 V4 V5 

V1      

V2 0.011     

V3 -0.04 0.04    

V4 -0.043 -0.125 0.171   

V5 -0.111 -0.14 -0.005 0.062  

V6 0.148 0.072 0.027 -0.07 -0.102 

V7 0.044 0.009 0.109 -0.172 -0.026 

V8 -0.036 0.154 0.02 -0.158 -0.05 

V9 -0.096 -0.15 0.03 0.212 -0.08 

V10 -0.027 -0.07 0.059 0.205 0.023 

V11 0.059 -0.008 -0.004 -0.1 -0.197 

V12 0.016 -0.107 -0.021 -0.034 0.026 

V13 -0.226 -0.078 0.015 0.048 -0.002 

V14 -0.099 -0.063 0.001 0.166 0.021 

V15 -0.071 -0.025 0.206 0.016 0.114 

V16 0.073 0.12 0.059 -0.081 -0.244 

V17 0.013 -0.074 -0.049 0.171 -0.095 

V18 0.13 0.03 -0.03 0.196 -0.015 

V19 0.052 0.024 -0.002 -0.018 -0.163 

V20 0.078 0.054 0.09 -0.155 -0.169 

V21 -0.133 -0.085 0.071 0.102 0.152 

V22 -0.169 -0.038 -0.108 0.066 -0.026 

V23 -0.149 -0.117 0.023 0.109 0.024 

V24 -0.032 0.002 0.001 -0.028 0.001 

V25 -0.074 -0.066 -0.04 0.059 0.061 

V26 -0.052 -0.003 0.121 -0.146 0.016 

V27 -0.02 -0.145 0.01 -0.144 -0.13 

V28 -0.003 -0.141 0.035 0.048 -0.06 

V29 0.013 -0.119 0.104 -0.018 0.006 

V30 0.062 0.018 -0.017 -0.041 -0.135 

V31 0.026 -0.027 0.153 -0.002 -0.075 

V32 -0.058 -0.105 -0.063 0.048 0.086 

V33 -0.201 -0.174 0 0.096 0.022 

V34 -0.064 0.127 0.037 0.096 -0.056 

V35 -0.225 -0.064 -0.022 0.033 0.076 
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 V6 V7 V8 V9 V10 

V7 0.097     

V8 -0.025 -0.032    

V9 -0.169 -0.09 -0.018   

V10 -0.126 -0.09 -0.012 0.119  

V11 0.083 -0.053 0.025 -0.143 -0.052 

V12 -0.046 -0.125 -0.065 0.066 -0.109 

V13 -0.146 -0.163 -0.06 0.022 -0.077 

V14 -0.079 -0.027 0.042 0.051 0.122 

V15 0.014 -0.011 -0.138 -0.06 0.035 

V16 0.057 0.056 0.093 -0.123 -0.151 

V17 0.06 0.068 -0.001 -0.023 -0.08 

V18 0.207 0.119 0.095 -0.05 -0.076 

V19 0.064 -0.02 0 -0.099 -0.14 

V20 0.033 0.071 -0.013 -0.125 -0.11 

V21 -0.143 0.017 -0.079 -0.009 -0.005 

V22 0.007 0.012 0.024 0.029 -0.054 

V23 -0.13 -0.037 -0.019 0.061 0.025 

V24 0.007 0.008 0.055 -0.076 -0.031 

V25 -0.042 0.05 -0.042 -0.111 -0.135 

V26 -0.066 0.039 0.019 -0.026 -0.049 

V27 0.05 0.09 0.048 0.017 -0.045 

V28 -0.034 -0.088 -0.011 0.146 0.067 

V29 0.048 -0.006 -0.12 -0.033 0.178 

V30 -0.038 -0.056 0.036 -0.047 0 

V31 0.023 -0.048 -0.104 0.08 -0.038 

V32 -0.113 0.059 -0.064 -0.012 0.005 

V33 -0.239 -0.048 -0.075 0.015 0.02 

V34 -0.033 0.081 0.037 -0.053 0.091 

V35 -0.063 -0.055 -0.01 -0.097 -0.109 

 

 V11 V12 V13 V14 V15 

V12 0.002     

V13 -0.09 0.055    

V14 -0.054 -0.051 0.089   

V15 -0.073 0.049 0.145 0.087  

V16 0.053 -0.051 -0.208 -0.129 -0.037 

V17 -0.124 0.133 -0.011 -0.09 0.188 

V18 0.093 0.095 -0.132 -0.134 0.231 

V19 0.113 0.034 -0.105 -0.093 0.005 

V20 0.163 -0.05 -0.15 -0.058 -0.216 

V21 -0.148 0.046 0.066 -0.105 0.274 

V22 -0.111 0.145 0.011 -0.004 0.045 

V23 -0.113 0.071 0.065 0.065 0.032 
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V24 -0.259 0.085 -0.07 -0.029 -0.054 

V25 -0.091 0.082 0.067 -0.095 0.222 

V26 0.09 -0.038 0.041 0.067 -0.02 

V27 0.01 -0.042 -0.064 0.035 -0.092 

V28 -0.02 0.054 -0.039 -0.01 -0.071 

V29 0.026 -0.053 -0.144 0.089 0.017 

V30 -0.047 0.079 -0.043 0.009 0.06 

V31 0.019 -0.108 -0.059 0.054 -0.069 

V32 -0.113 0.017 -0.027 0.013 0.082 

V33 -0.041 -0.035 0.011 0.029 0.031 

V34 -0.035 0.055 -0.049 -0.155 0.148 

V35 0.019 0.112 0.09 -0.084 0.143 

 

 V16 V17 V18 V19 V20 

V17 0.05     

V18 0.036 0.119    

V19 0.055 0.015 0.173   

V20 0.009 -0.001 0.093 0.103  

V21 -0.059 -0.06 -0.079 -0.163 -0.045 

V22 -0.069 0.09 -0.101 0.035 -0.04 

V23 -0.143 -0.031 -0.079 -0.141 -0.017 

V24 0.021 0.062 0.156 -0.079 -0.044 

V25 -0.062 0.07 -0.095 -0.045 -0.116 

V26 -0.02 0.047 0.051 -0.112 0.074 

V27 0.111 0.086 0.092 0.015 0.068 

V28 -0.137 -0.1 -0.005 -0.032 -0.011 

V29 -0.096 0.065 0.126 0.069 0.055 

V30 0.024 0.043 0.116 0.08 0.004 

V31 0.156 -0.019 0.175 0.012 0.008 

V32 -0.11 -0.072 -0.072 -0.18 0.046 

V33 -0.142 -0.016 0.063 -0.115 -0.154 

V34 0.015 -0.039 -0.054 0.055 0.058 

V35 -0.136 -0.05 -0.199 -0.012 -0.064 

 

 V21 V22 V23 V24 V25 

V22 -0.008     

V23 -0.014 -0.012    

V24 -0.088 0.034 -0.005   

V25 0.11 -0.003 -0.052 0.112  

V26 0.056 0.234 0.028 -0.065 0.081 

V27 0.003 0.167 0.014 -0.08 -0.026 

V28 -0.143 -0.004 0.025 0.036 0.043 

V29 -0.043 -0.007 0.019 0.103 0.106 

V30 -0.126 0.035 -0.055 -0.106 -0.021 

V31 -0.051 -0.096 0 0.093 0.054 
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V32 0.057 0.044 0.01 0.016 -0.022 

V33 0.038 0.011 -0.069 0.017 -0.017 

V34 0.027 -0.1 -0.026 0.081 0.015 

V35 0.185 0.037 -0.002 -0.1 0.127 

 

 V26 V27 V28 V29 V30 

V27 0.004     

V28 0.067 0.073    

V29 -0.022 -0.08 0.011   

V30 -0.032 -0.046 -0.032 -0.02  

V31 -0.115 -0.073 0.071 0.049 0.04 

V32 0.078 0.13 0.042 0.056 -0.024 

V33 0.041 0 0.04 0.058 -0.043 

V34 0.058 0.01 -0.009 0.231 0.164 

V35 0.26 0.094 -0.053 -0.09 -0.107 

 

 V31 V32 V33 V34 V35 

V32 -0.018     

V33 0.035 0.146    

V34 0.177 -0.083 0.067   

V35 -0.086 -0.003 -0.03 -0.036  
 

 ( 3ملحق )

 الخاصة بالنموذج المفترض في ضوء نتائج التحليل العاملى االستكشافى   مصفوفة ارتباط البواقى

 V1 V2 V4 V5 V6 

V1      

V2 -0.005     

V4 -0.03 -0.117    

V5 -0.103 -0.157 0.028   

V6 0.17 0.091 -0.058 -0.137  

V7 0.03 -0.026 -0.16 -0.043 0.121 

V8 -0.057 0.106 -0.156 -0.067 -0.012 

V9 -0.048 -0.135 0.202 -0.062 -0.173 

V10 0.02 -0.054 0.197 0.041 -0.127 

V11 0.01 -0.023 -0.097 -0.193 0.09 

V12 0.029 -0.1 -0.035 -0.007 -0.035 

V13 -0.176 -0.063 0.036 0.016 -0.151 

V14 -0.036 -0.043 0.154 0.045 -0.083 

V15 0.176 0.095 0.06 0.069 0.069 

V16 0.09 0.134 -0.073 -0.273 0.076 

V17 -0.081 -0.193 0.02 -0.033 -0.097 

V18 0.176 0.045 0.188 0.003 0.205 

V19 0.071 0.04 -0.008 -0.193 0.087 

V20 -0.038 0.021 -0.148 -0.16 0.051 

V21 -0.085 -0.071 0.09 0.17 -0.149 
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V22 -0.13 -0.083 -0.022 0.073 -0.084 

V23 -0.088 -0.097 0.097 0.049 -0.133 

V24 -0.014 0.017 -0.019 -0.028 0.028 

V25 -0.062 -0.063 -0.004 0.055 -0.1 

V26 -0.063 0 -0.13 0.02 -0.045 

V27 -0.039 -0.189 -0.136 -0.149 0.07 

V28 0.045 -0.096 0.079 -0.022 0.003 

V30 0.077 0.029 -0.035 -0.161 -0.022 

V31 0.035 0.09 -0.009 -0.116 0.025 

V32 -0.017 -0.067 0.073 0.118 -0.082 

V33 -0.171 -0.146 0.114 0.044 -0.218 

V34 -0.027 0.139 0.089 -0.042 -0.035 

V35 -0.176 -0.097 0.016 0.159 -0.08 
 

 V7 V8 V9 V10 V11 

V8 -0.077     

V9 -0.073 -0.004    

V10 -0.073 0.002 0.119   

V11 -0.066 0.008 -0.117 -0.027  

V12 -0.114 -0.063 0.057 -0.117 0.004 

V13 -0.146 -0.046 0.015 -0.08 -0.063 

V14 -0.004 0.061 0.048 0.123 -0.019 

V15 0.117 -0.016 -0.194 -0.093 0.066 

V16 0.073 0.102 -0.127 -0.153 0.059 

V17 -0.055 -0.129 0.088 0.029 -0.181 

V18 0.136 0.109 -0.05 -0.073 0.118 

V19 0.001 0.012 -0.102 -0.141 0.12 

V20 0.04 -0.053 -0.064 -0.049 0.083 

V21 0.034 -0.066 -0.016 -0.008 -0.122 

V22 -0.036 -0.024 0.017 -0.064 -0.089 

V23 -0.015 0 0.059 0.027 -0.079 

V24 0.027 0.065 -0.079 -0.032 -0.253 

V25 0.055 -0.041 -0.08 -0.101 -0.086 

V26 0.044 0.021 -0.003 -0.027 0.08 

V27 0.051 -0.007 0.033 -0.028 -0.006 

V28 -0.04 0.035 0.135 0.059 0.007 

V30 -0.041 0.043 -0.05 -0.003 -0.042 

V31 0.078 0.011 0.011 -0.103 0.019 

V32 0.099 -0.026 -0.025 -0.006 -0.091 

V33 -0.019 -0.047 -0.001 0.006 -0.025 

V34 0.095 0.048 -0.054 0.092 -0.015 

V35 -0.088 -0.045 -0.108 -0.118 0.047 
 

 V12 V13 V14 V15 V16 

V13 0.043     
V14 -0.062 0.082    
V15 0.091 0 -0.09   
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V16 -0.044 -0.213 -0.134 0.007  
V17 -0.015 0.104 0.057 0.117 -0.078 

V18 0.088 -0.134 -0.133 0.104 0.033 

V19 0.044 -0.109 -0.096 0.052 0.072 

V20 -0.044 -0.085 0.025 0.114 0.022 

V21 0.034 0.055 -0.113 0.135 -0.065 

V22 0.06 -0.005 -0.019 -0.058 -0.143 

V23 0.059 0.059 0.065 -0.141 -0.147 

V24 0.093 -0.075 -0.033 -0.01 0.036 

V25 0.021 0.097 -0.052 -0.026 -0.111 

V26 -0.022 0.065 0.098 0.092 -0.004 

V27 -0.034 -0.048 0.058 0.041 0.125 

V28 0.084 -0.053 -0.022 -0.206 -0.107 

V30 0.084 -0.048 0.005 0.099 0.036 

V31 -0.115 -0.133 -0.036 -0.035 0.156 

V32 0.042 -0.044 -0.004 -0.037 -0.086 

V33 -0.017 -0.008 0.008 -0.064 -0.125 

V34 0.048 -0.053 -0.155 0.044 0.012 

V35 0.096 0.075 -0.098 0.033 -0.15 
 

 V17 V18 V19 V20 V21 

V18 0.225     
V19 -0.118 0.172    
V20 -0.136 0.152 0.118   
V21 0.051 -0.082 -0.168 0.017  
V22 0.26 -0.11 -0.042 0.012 -0.024 

V23 0.113 -0.077 -0.143 0.063 -0.021 

V24 -0.067 0.155 -0.061 -0.03 -0.093 

V25 0.16 -0.062 -0.094 -0.106 0.138 

V26 0.014 0.073 -0.094 0.051 0.079 

V27 -0.047 0.109 0.032 0.031 0.019 

V28 0.151 -0.013 0 0.052 -0.156 

V30 -0.071 0.114 0.094 0.015 -0.132 

V31 -0.144 0.111 0.014 0.01 -0.122 

V32 0.142 -0.083 -0.153 0.099 0.041 

V33 0.144 0.049 -0.097 -0.114 0.019 

V34 0.047 -0.053 0.054 0.106 0.023 

V35 0.153 -0.208 -0.026 0.001 0.171 
 

 V22 V23 V24 V25 V26 

V23 -0.026     
V24 -0.041 -0.009    
V25 0.009 -0.01 0.064   
V26 0.253 0.057 -0.048 0.091  
V27 0.116 0.036 -0.065 -0.022 0.008 

V28 0.069 0.013 0.067 0.025 0.088 

V30 -0.031 -0.059 -0.094 -0.065 -0.017 

V31 -0.204 -0.088 0.094 -0.07 -0.103 

V32 0.103 -0.006 0.041 -0.043 0.096 

V33 0.051 -0.089 0.034 -0.04 0.054 

V34 -0.108 -0.026 0.079 0.041 0.075 

V35 0.234 -0.016 -0.114 0.108 0.282 
 

 V27 V28 V30 V31 V32 

V28 0.123     

V30 -0.034 -0.006    

V31 0.056 0.096 0.04   

V32 0.172 0.022 -0.002 0.002  

V33 0.03 0.017 -0.028 0.049 0.122 

V34 0.023 -0.016 0.162 0.125 -0.093 

V35 0.058 -0.084 -0.119 -0.133 -0.035 
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Abstract  

Perfectionism is one of the most important variables due to its association with 

many educational and psychological variables such as personality traits. Thus, 

there is an urgent need for the standardized measurement of perfectionism. Frost 

and colleagues (1990) developed the most commonly used scale of 

perfectionism in both the Arab and foreign countries. The Frost 

Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS) is composed of six dimensions 

and 35 items in its final form. Hence, the present study aimed at investigating 

the factor structure of the scale using item exploratory and confirmatory factor 

analysis in the Arab environment. Item factor analysis is a recently developed 

methodology for fitting factor analytic models with ordinal data. It yeilds 

unbiased estimates compared to the common factor model. It was noted that the 

latter approach was used in almost all published studies that may impact the 

credibility of the results obtained. Participants were 629 university students who 

were randomly split into two groups 314 and 315 to conduct item exploratory 

and confirmatory factor analyses, respectively. After fitting 5-7 factor analytic 

models, the results revealed the six-factor model is the most interpretable after 

removing two items. As for the results of item confirmatory factor analysis, both 

the original and the one obtained from EFA had lack of fit indices except 

RMESA. Based on the results of the study, it is recommended to use the 

translated scale after confirming its factor structure in the intended population 

since perfectionism is a malleable variable that differs from one culture to 

another. 
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