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 ملخص

ومعالم  ,لألفرادالقدرة  معالم تقدير دقة أثر طول االستبانة على لتعرف إلىلهدفت الدراسة 

اختيار عينة الدراسة بالطريقة  فتم (.GRMالمتدرجة ) االستجابةوالمقياس وفق نموذج  لفقراتا

، معلمة( معلًما و1425حيث بلغ عدد أفراد العينة ) ،يع نماذج االستبانة على المعلمينالُمتيسرة؛ وذلك بتوز

فقرات(  10) االستبانةلنموذج  ومعلمة( معلًما 492؛ موزعين إلى )معلمة( 387( معلًما و)1038منهم )

، (فقرة 60لنموذج االستبانة ) ومعلمة( معلًما 436فقرة( و) 30لنموذج االستبانة ) ومعلمة( معلًما 497و)

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى و، الوظيفي للرضى انة استب استخدامتم  كما

في تقدير قدرات األفراد يُعزى لطول لألخطاء المعيارية ( بين األوساط الحسابية α=0.05الداللة )

وفقاً لطول االستبانة  ةالمعياريلألخطاء االستبانة؛ وأنَّ الفروق الجوهرية بين األوساط الحسابية 

لصالح و ،(30( ثم )10بانة )طول االستب( مقارنةً 60الستبانة )على الترتيب: لصالح طول ا كانت

وجود فروق دالة  أيضا أظهرت النتائجو (.10( مقارنةً بطول االستبانة )30طول االستبانة )

                                      
أثر طول االستبانة على دقة تقدير بعنوان "د الحميد القضاة من أطروحة الدكتوراة للطالب عب بحث مستلهذا ال  1†

والتي تم مناقشتها  "معالم القدرة والخصائص السيكومترية للفقرة والمقياس في ضوء نظرية االستجابة للفقرة

 ..م2018\12\27بتاريخ  في جامعة اليرموك
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التمييز للفقرات يُعزى لطول  معالمفي تقدير لألخطاء المعيارية إحصائيًا بين األوساط الحسابية 

كانت لصالح طول  ةالمعياري اءخطأنَّ الفروق الجوهرية بين األوساط الحسابية لألواالستبانة؛ 

( مقارنةً بطول 60(، ثم لصالح طول االستبانة )10( مقارنةً بطول االستبانة )30االستبانة )

طاء لألخبين األوساط الحسابية  عدم وجود فروق دالة إحصائيًاأظهرت النتائج و(. 10االستبانة )

لتفاعل اوطول االستبانة، و الصعوبة لفقرات يُعزى لمعالم عتبةا صعوبة معالمفي تقدير  ةالمعياري

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان على مطوري االستبانات كأداة لبحوثهم مراعاة بينهما، و

أن تكون  طول االستبانة للحصول على دقة في تقديرات القدرة لألفراد عينة الدراسة. واألفضل

 ( فقرة فأكثر.30من ذات )

نموذج  نظرية استجابة الفقرة، القدرة،طول االستبانة، دقة تقديرات الكلمات المفتاحية: 

 (.GRMالمتدرجة ) االستجابة

Abstract 

The present study aimed at identifying the effect of the length of the 

questionnaire on the Accuracy of Ability Estimation of the parameters of 

examinees and The parameters of Items and scale in the light of IRT, the 

sample of the study was selected in a available sample by distributing the 

questionnaire samples to the teachers. Amounted (1425) male and female 

teachers, were (1038) male and (387) female distributed to (492) teachers 

of the questionnaire (10 items) And (497) teachers of the questionnaire (30 

items) and (436) teachers of the questionnaire model (60 items), in order 

to achieve the objectives of the study; Abdel-Jawad & Metwally (1993) 

questionnaire job satisfaction of teachers was used, The results showed 

statistically significant differences at the level of (α = 0.05) between the 

standard error average in the estimation of the abilities of individual related 

to the length of the questionnaire; the results showed   differences between 

the standard error averages in favor Length of questionnaire (60) compared 

to (length of questionnaire (10) and (30)), then for (30) compared to the 

length of the questionnaire (10). The findings also indicate that  there were 

statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) 

between the averages of the standard error in estimating the discrimination 

parameter for the item related to the length of the questionnaire; a 

differences between the average of the standard error in favor for the length 

(30) compared to the length of the questionnaire (10), and in favor of the 

length of the questionnaire (60) compared to the length of the 

questionnaire (10). Lastly the results indicate there were no statistically 
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significant differences between the averages of the standard error in 

estimating the difficulty parameter of the item  due to the difficulty 

parameter and length of the questionnaire, and to the interaction of the 

difficulty parameter with the length of the questionnaire, and to the 

interaction of the difficulty parameter with the length of the questionnaire, 

in the light of the results of study the researcher recommended 

questionnaire developers as a tool for their research taking into account the 

length of the item to achieve  accuracy in the speed estimates of the sample 

elements. It is better to be from the same paragraph (30) or more. 

Keywords: Length of Questionnaire, Accuracy of Ability Estimates 

of Item, Item Response Theory, GRM Model. 

 

 المقدمة

وتحظى رجوة، في تحقيق أهداف البحث الم مه  س  تُعَّد المقاييس التربوية من أهم األسس التي تُ 

عتماد نظراً ال باهتمام المتخصصين في مجال القياس النفسي والتربويأيضا المقاييس التربوية 

 ،ُمتعددة تمجاالونها تُقدم معلومات ألطراف إحيث كثير من القرارات على نتائج هذه  المقاييس، ال

المقاييس  هذه تسقتأن فإنه البُد من  والنفسية التي تقدمها المقاييس التربوية القراراتونظراً ألهمية 

لنفسية التي ا، وخاصة في المقاييس قيم ثبات مرتفعةمع األهداف التي تُع د من أجلها، وأن تتمتع ب

تخدم ل فقرات يحتاج إلى دقة عالية، فإن انتقاء الومن مفحوص إلى آخر بتأثر الشخصية تتأثر

 (.2003 ،عدس) الغرض من بناء هذه المقاييس النفسية

 التي تستخدم على شكل واسع في البحوث التربويةأشهر المقاييس النفسية من  االستبانةوتعد 

س أداة قياكالقت االستبانة رواجاً كبيراً بين أوساط الباحثين والتربويين باستخدامها إذ ، والنفسية

من خاللها من أماكن متباعدة ولعدد  نظراً لسهولة جمع البيانات ؛رئيسة لجمع البيانات في بحوثهم

 تهدف لقياس فيتم إعداد استبانة تتضمن مجموعة من الفقرات، كبير من المفحوصين في آن واحد

شاف تستخدم االستبانة بشكٍل رئيس في مجال الدراسات التي تهدف إلى استكسمة أو سلوك ما، و

)التل  وسمات الشخصية ،وميول األفراد ،واستطالعات الرأي العام ،حقائق عن الممارسات الحاليَّة

إال أن االستبانة كأداة قياس يشوبها بعض المآخذ منها ملل المستجيب في االستجابة  .(2007 وقحل،

عدا عن الوقت عليها خاصة في حال زيادة عدد فقراتها، التقدير العشوائي من قبل المستجيبين، 

والجهد الذي يبذله الباحث في جمع المعلومات من خاللها، وهذا بدوره ربما يقود إلى ضعف في 

ستبانة مثالية تخدم وللوصول إلى ا دقة النتائج التي يُؤمل الحصول عليها عند تطبيق االستبانة؛ 

 Item Responseرة( ))نظرية استجابة الفق النظرية الحديثة للقياسقد عنيت ف ،هاالهدف من بنائ

Theory )تها االوثوق بقراريمكن  التيوهذه األداة،  بالطرق واالجراءات التي تقود للوصول إلى

 Tay, Meade)من خالل تقديم مؤشرات إضافية عن نظيرتها الكالسيكية  لى األفرادعند الحكم ع

& Smith, 2015) وتفترض هذه النظرية .(ITR )حوصين أثناء ة التنبؤ بأداء المفإمكاني
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، أو ما يعرف بسماتهم أو من خالل تحديد خصائص المفحوصيناالستجابة على فقرات االستبانة 

حيحة للفرد عن للسمة، بحيث يمكن تقدير احتمال اإلجابة الصقدراتهم على افتراض وجود متصل 

رة وقدرته يمكن الفقة بين أداء الفرد على وأن العالق .السمة على متصل (θ)فقرة ما إذا علم موقعه 

 ،(Curve Characteristic Item)خالل ما يسمى منحنى خصائص الفقـرة دد من أن تح

 Increasing) أن مقدار االحتمال يكون دالة متزايدة مطردة  أيضا تفترضو

Monotonically)ة الصحيحة يزداد بمة، مما يعني أن احتمال اإلجال السى متصع الفرد عللموق

 .(Hambleton, 1994)رد فبزيادة قدرة ال

عني أن تقدير أحد أهم المزايا المرتبطة بنظرية االستجابة للفقرة استقاللية القياس، وي ولعل  

 Sample) معالم الفقرات يكون مستقالً عن خصائص األفراد التي استخدمت في تقدير هذه المعالم

Free)  تطبق عليه، وأن تقدير قدرة الفرد يكون مستقالً عن عينة الفقرات التي.(Hambleton, 

1994) (Free-Item)  الكالسيكية المفصلية بين النظرية  وتعد استقاللية القياس بمثابة النقطة

 التغيير( بخاصية Lord, 1980ونظرية االستجابة للفقرة، وهو ما عبر عنه لورد )

لتطبيقات اببعض فإذا ما تحققت مثل هذه الخاصية يصبح باإلمكان القيام .  (Invariance))الثبات(

 & Rup) القياس التكيفيوالكشف عن تحيز الفقرات، وبنوك األسئلة، ومثل: معادلة االختبارات، 

Zumbo, 2006.)  َّة خاصة وجود دالة لكل فقر تفترض للفقرة االستجابةظرية نباإلضافة إلى أن

جابة حتمال اإلالمناظر الوهي تقدير القدرة  :(biالصعوبة ) معالمهي: ومعالم الفقرة  .ابه

لتمييز بين استطيع بوساطتها الفقرة تعبر عن الدرجة التي (: تiaالفقرة ) ة تمييزملالصحيحة، ومع

صائص الفقرة السفلي لمنحنى خ االستواء(: هو iCتخمين الفقرة ) معالمو .مستويات القدرة المختلفة

(Hambleton & Swaminathan, 1985 )  وضوعية ثنائية م خاص بالفقرات المعل  وهذا الم

 تدريج.ال االستجابة متعددةم ال يخص بيانات عل  من متعدد، وهذا الم   االختيارالتدريج من نوع 

( على مجموعة من االفتراضات ذكرها IRTوبنيت نظريَّة االستجابة للفقرة )

وهي:  افتراض أحادية البعد  (Hambelton & Swaminthan, 1985هامبلتونوسواميثان )

(Unidimensionality )ا،الذي يعني بأن يقيس االختبار سمة واحدة تفسر أداء الفرد عليه 

 ويقصد به أن تكون استجابات الفرد (Local Independence)وافتراض االستقالل الموضعي 

ن فقرة ما على فقرات االختبار مستقلة إحصائياً عند مستوى قدرة معينة، أي أن استجابة الفرد ع

 ً حديد العالقة بين وتقوم نماذج استجابة الفقرة على ت،  أو إيجاباً على استجابتهيجب أن ال تؤثر سلبا

 على األداة والسمات غير المالحظة (Observable)أداء المفحوصين المالحظ 

(Unobservable)  ،قوم توصف هذه العالقة بدوال رياضية  حيثالمتوقعة لألداء على االختبار

. (Hambleton & Swaminathan 1985)االختبار.يانات على افتراضات محددة فيما يخص ب

لمجالين اوقد تم تطوير هذه النماذج كطرق لتحليل االختبارات التربوية، وُطبقت بشكل واسع في 

 ,Fontanella)النفسي واالجتماعي، إضافة إلى توافقها بشكل جيٍد مع نتائج مقاييس االتجاهات 

Villano & Donato, 2015). 

 عي عنايةً دقيقة، فقد طورت ونظرية االستجابة للفقرة بالقياس الموض ُعن يتوقد 

ثنائية التدريج ومنها النموذج  ماذجالنماذج االحتمالية لتحديد العالقة بين أداء الفرد على الن
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 النموذج اللوجستي و(، One Parameter Logistic Modelالمعلم )اللوجستي أحادي 

النموذج اللوجستي ثالثي المعلم (، وTwo Parameters Logistic Modelثنائي المعلم )

(Three Parameters Logistic Model) (Hambleton & Swaminathan, 1985). 

 Polytomousمتعددة التدريج )ظرية بالنماذج االحتمالية نعنيت الوباإلضافة لذلك فقد 

ITR Models  ل )( ومنها نموذج االستجابة المتدرجة المعدMGRM: Modified Graded 

Response Model( ونموذج التقدير الجزئي العام ،)GPCM: Generalized Partial 

Credit Model( ونموذج التقدير الجزئي )PCM: Partial Credit Modelوأشهر النماذج ،) 

(، وهو Graded Response Model GRMالمتدرجة) االستجابةنموذج  ؛متعددة التدريج

مستجيب على المعلم، ويفترض أن االستجابات مرتبة وفقاً لمستوى موافقة ال امتداد للنموذج ثنائي

كثر ألاوهو النموذج  نص الفقرة، ويناسب هذا النموذج المقاييس التي تصمم وفق مقياس ليكرت

ويتوافق ترتيب فئات (، Samejima, 1997) مة للتحقق من موضوعية أداة االستبانةمالء

 بة منمرت االستجابة، حيث فئات في مقياس ليكرت ع بناء الفقراتفي هذا النموذج م االستجابة

غير  لالستجابة نحو السمة )مثالً: تعطي نقطة واحدة االتجاهاألدنى إلى األعلى تبعاً لقياسها لقوة 

 لالستجابةط موافق، وأربع نقا لالستجابةغير موافق، وثالث نقاط  لالستجابةموافق بشدة، ونقطتان 

نحو السمة المقاسة  تجاهاً إيجابياً أكبرالذي يختار الفئة األعلى، يمتلك ان الفرد يث إموافق بشدة(، ح

 (.bi1<bi2<bi3<bi4( )Samejima, 1997أي )

 ( Difference Models) كما أن االستجابة المتدرجة لساميجما من نماذج الفرق

تجابات وهي مناسبة لالسالتي يستخدم فيها الطرح للحصول على احتمالية اإلجابة لفئة معينة، 

فقرات ذات فئات تبية، ويعد نموذج االستجابة المتدرجة أول توسعة لنظرية استجابة الفقرة إلى الالرُ 

 ,Lustinaاإلجابة المتعددة، واستخدمت ساميجما نماذج المنحنى الطبيعي واللوجستي كوحدات )

رة ءم مع اإلجابات على فق( ليتالSamejima, 1994طورت ساميجما هذا النموذج )إذ (، 2004

 + mj)إلى عدد  jتحتوي على أكثر من فئتين رتبيتين لإلجابة، وصنفت االستجابات على الفقرة 

في نموذج  أعداداً صحيحةً متتابعة، ويوجد j( من الفئات الرتبية، وأعطيت درجات الفئة لفقرة 1

ددت وح د الفئة لكل فقرة.ومجموعة من حدو ( معلم تمييزGRMاالستجابة المتدرجة لساميجما )

 ة: معين سيجيب على فئة معين Ɵساميجما مرحلتين للحصول على احتمالية أن شخص ما بمستوى 

 هي: jأو أعلى فقرة  Kاالحتمالية ألي شخص ليجيب على فئة المرحلة األولى: 

 

 حيث:
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ي ساو( على عالمة فئة أكبر من أو تӨ: احتمالية حصول المفحوص ذي القدرة )ixP*حيث: 

(x( على الفقرة )i ،)iαمعلم : ( التمييز للفقرةi ،)ibالموقع )الصعوبة(،  : معلمjc .معالم عتبة الفئة : 

 xي فئة ف)احتمال االستجابة  x jP(Ɵ)االحتمالية لإلجابة على فئة معينة  المرحلة الثانية:

على( أأو  x+1لفئة )احتمال االستجابة في ا Ɵ )p* i(x+1)( بإجراء عملية طرح )iضمن الفقرة 

 أو أعلى( كما في المعادلة : x)احتمال االستجابة في الفئة p* ix (Ɵمن )

 

، فلم ري الموضوعيكومتيومن دقة اهتمام النظرية الحديثة للقياس بالحصول على القياس الس

نماذج إلى إيجاد ال ذلك حصائية االحتمالية، بل تعدتتقتصر النظرية على تطوير النماذج اإل

هدف من بناء للوصول إلى ال تقدير معالم الفقرات واألفرادلحصائية التي تعنى بالتحقق العددي اإل

ات أو تسمى بالسم مباشرة والتيالمتغيرات التي ال يمكن قياسها  وذلك عن طريق قياس ،األداة

والتي  ،(Ability Scoresتُعرف ) درجة قدرةبافتراض أن لكل مفحوص  الكامنة،القدرات 

 ة واألفرادالفقر معالم تقدير. فDe Ayala, 2009) م في تفسير أداء كل من الفقرة واالختبارتستخد

معظم  خاصة وأن، للفقرة االستجابة نظرية استخدام عند مهمة قضية عد؛ يعند تطبيق االستبانة

 رضيفت. وهنا البحوث التربوية التي تستخدم أداة االستبانة تقوم على العينات العشوائية

ً  تتوزع السمات أنتطوير أدوات القياس ب نخصصوالمت ً  توزيعا  كان وكلما المجتمع، في طبيعيا

ً  في العينة السمة توزيع يكون وبالتالي ممثلة، العينة كانت كبيرا حجم العينة  التوزيع نم قريبا

 .Hambleton & Sawminthan, 1985)الطبيعي )

 من نهم، فمةثرة على دقة تقديرات القدرؤومن هنا فقد اهتمت تربويات القياس بالعوامل الم

 ,Drasgowدراسة دراسغو )كما جاء في  ؛التقدير دقة على أثر االختبار وطول العينة لحجم يرى

ون دراسة ست أما، بير بحجم العينة وطول االختبار( أن عملية التقدير تتأثر وبشكل ك1989

(Stone, 1992 ) لصعوبة ر ومباشر على تقدير معالم اطول االختبار له تأثير كبيت أن أوضحفقد

ن مأنه  فبين (Stocking, 1990) ستوكنغ يرة. أمابوالقدرة سواء أكانت العينة صغيرة أم ك

ايرة المغ ذا كان التخطيط الختيار عينةالمحتمل الحصول على تقديرات لمعالم الفقرة بشكل أدق إ

 العتبار دقة تقدير معلمات الفقرة.يأخذ بعين ا

إلى أن عدد المفحوصين  (Hambeleton & Cook, 1983)بلتون وكوك ويشير هام

 المستخدمين في تقدير معلمات الفقرة وعدد الفقرات في االختبار تؤثران على استقرار 

ودقة تقدير معلمات الفقرات الثنائية، كما أنه من الممكن أن يكون لعدد فقرات االختبار تأثير على 

 بشكل واضح أن  (Lord, 1980)السياق بين لورد  وفي هذا .ثبات وصدق االختبار

 ري وجينسن وأشار يؤثران على جودة تقدير المعلمات. طول االختبار وحجم عينة المفحوصين

(Ree & Jenesen, 1983) أثبتتو ؤثر على نتائج معادلة االختبارات.إلى أن حجم العينة ي 

 ,Hambleton & Cook,1980; Hambleton & Jones 2013)بني عطا،  دراسة كل من
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1994; Sass, Schmitt & Walker, 2004;   )دقة في كبيراً  دوراً  يلعب العينة حجم بأن 

 .للفقرة االستجابة نظرية استخدام عند األفراد وقدرة معالم الفقرات تقديرات

 ( إلى أن الدقة في تقدير معالم القدرة تزداد عند زيادة عدد 2004وأشار عبابنة )

 لمعيارية اتبار، كما أن تقديرات معالم القدرة تكون أكثر دقة عند استخدام الطريقة فقرات االخ

 & Hambeleton)وسوامينثان ويشير هامبلتونت مقارنة بالطريقة العشوائية. في اختيار الفقرا

Swaminithan, 1985) أن االستبيان القصير من المتوقع أن تقدم تقديرات أكثر دقة عند 

أن االستبانة  المتدنية، كمالذا فهي أكثر فائدة للمفحوصين ذوي القدرة  ؛المتدنية مستويات القدرة

أكثر فائدة  لة من المتوقع أن تقدم معلومات أكثر دقة عند مستويات القدرة العليا، لذا فهيالطوي

 لدتو قدبار وطول االخت المختلفة العينات بأنَّ  يتضح حيث؛ وفعالية للمفحوصين ذوي القدرة العليا

 . مختلفة تقديرات

( أن 1992ب ستون )؛ فبحسشكل توزيع القدرةعلى دقة التقدير ومن العوامل المؤثرة 

التمييز  ولكن تغيرت تقديرات معلمة ،قديرات معلمة الصعوبة بقيت مستقرة عبر توزيعات القدرةت

وكشفت  .درةي للقوبقيت مستقرة عند التوزيع الطبيع ،عندما كان التوزيع المسبق للقدرة غير طبيعي

توزيع  بأنَّ تقديرات معلمة التمييز تكون أكثر دقة إذا كان شكل( Seong, 1990سونج )دراسة 

ً وتوزيع شكل القدرة المسبق طبيعيا عندما يكو ن حجم العينة القدرة الحقيقة ملتويا التواًء سالبا

لحقيقة اتوزيع القدرة  صغيراً، في حين كانت تقديرات معلمة الصعوبة أكثر دقة عندما كان شكل

ً التواًء موجباً وحجم العينة صغيراً   & Sass, Schmittوأشار ساس وسشمت ووكر ) .ملتويا

Walker, 2004 ارة ملتويعندما كان توزيع القد التقديرات في معالم الفقرات كانت أقل دقة( بأن 

مة الصعوبة يارية بين معل، وعند مقارنة األخطاء المعاوأكثر دقة عندما كان توزيع القدرة طبيعي

( أن 2011) كما يشير كل من بني عطا والشريفين .زالتمييوالتمييز لوحظ بأنها األعلى عند معلمة 

ئيا كمؤشر تقـديرات معـالم الفقـرات المعـايرة تبعـا لشـكل توزيـع القـدرة كانـت دالـة إحصا

ة المعلومات رة. باإلضافة إلى أن دالالستقرار معالم الفقـرات عبـر التوزيعـات المختلفـة للقـد

لسابقة الذكر اولكن يالحظ أن جميع الدراسات  لالختبار قد تباينـت بـاختالف شـكل توزيـع القـدرة.

 مطبقة على االختبارات التحصيلية ثنائية التدريج.

 الظروفووالتي عنيت بالبحث بالعوامل متعددة التدريج النماذج الدراسات التي تناولت ومن 

 المؤثرة على دقة التقدير 

الثبات  ( إلى تقييم أثر حجم االستبانة على دقةGolia, 2011جوليا )دراسةتت فقد هدف

مقياس متدرج خماسي مقابل كل فقرة،  ة ذاتاناستب الدراسة ، وقد استخدمتراش باستخدام نموذج

، ةالقصير ةبانتاالس( في حال 0.95أظهرت الدراسة ارتفاع في الثبات اإلمبريقي إذ بلغ )و

ولصالح  ودقة تقدير واستقرار القدرة االستبانةأظهرت النتائج أن هناك عالقة عكسية بين طول و

( Brown & Olivares, 2011وليفارز )هدفت دراسة براون أوكما  .طول االستبانة القصيرة

ذات االستجابات  االستبانةإلى الكشف عن فاعلية نظرية االستجابة للفقرة في تقدير االستجابة على 

المحددة ومتعددة األبعاد، وخفض المشكالت التي تواجه الطريقة التقليدية للقياس على فقرات 
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( أبعاد 5مكونة من ) استبانةحاكاة باستخدام بيانات محصلة من االستبانة، من خالل دراسة م

ة أن نظرية ، أظهرت الدراسا( مستجيب438الشخصية ل ) للفقراتصادرة عن المجموعة الدولية 

متعددة التدريج ومتعددة  لالستبانةتقدير قدرات األفراد والفقرات االستجابة للفقرة قادرة على 

 حتمالية التحيز في ، كما أن استخدام نظرية االستجابة للفقرة يقلل من ااألبعاد

ص في الخصائ اوأظهرت النتائج ارتفاع ،أن دقة تقدير السمة تكون نتائجها أدقو ،االستجابة

ن دراسة جانسن وآخرينتائج  أظهرتفي حين على الفقرة وعلى األبعاد. لالستبانة السيكومترية

(Jansen, et al. 2010)  لتحقق من الخصائص السيكومترية الستبانتين لتقييم إلى اوالتي هدفت

 أن تعدد والشلل في األطراف السفلية،نوعية الحياة ذات الصلة بالمرضى المصابين بالتصلب الم

 36نموذجي )مقارنة ب( فقرة. 18) االستبانةألفا كانت أعلى في نموذج  كرونباخمعامالت ثبات 

أظهرت معامالت ( فقرة. و136انخفض معامل ثبات كرونباخ ألفا في النموذج )( فقرة، و18و

ً في اارتفالصدق   اظهرتكما  ( فقرة. 136)انخفض لنموذج  ( فقرة فيما18و36 نموذجي )عا

ً رات من خالل النموذج اللوجستي فروقمعالم الفق  ( فقرة.18دالة إحصائياُ لصالح النموذج ذو ) ا

ة انمن تأثير طول االستبالتحقق إلى ( (E.Bolt & Heide, 2013يبللوت وهايدي إ دراسةوهدفت 

 لكتروني على معدالت االستجابة في مسح طبي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إرسال استبانة عبر البريد اإل

من أطباء  (400( مشارك ومشاركة منهم )1100صفحات إلى ) 4اتخاذ قرار في نهاية العمر، مكونة من 

مكونة من صفحتين  أقصر( أخصائي طبي، كما تم إرسال استبانة إلكترونية أخرى 500رعاية المسنين، و)

إلى األطباء مكونة من صفحة واحدة  استبانة، وبعد ثالثة شهور تم إرسال ( أخصائي طبي500إلى )

أظهرت النتائج أن وصفحات والصفحتين(.  4ين )تالسابق االستبانتينواألخصائيين الذين لم يستجيبوا على 

 190بلغ عدد المستجيبين ) حيثصفحات والصفحتين(.  4) االستجابة كانت متقاربة بين االستبانتينمعدالت 

( بعد إرسال النموذج القصير %64إلى ) (%53من ) االستجابةللنموذجين، فيما ارتفع مستوى معدل  (191و

 .االستجابةالصفحة الواحدة من  ذي

ى (، التي هدفت إل2013دراسة بني عطا )ومن الدراسات التي اهتمت بموضوع طول االختبار 

وء تغير طول ضلمعالم الفقرة وقدرة األفراد، في  معالمتقصي دقة تقدير النموذج اللوجستي ثالثي ال

ة  50اقع العينة. ولتحقيق الهدف من الدراسة ولدت بيانات ثنائية االستجابة بواالختبار وحجم  مرَّ

 مستويات لحجم ةفقرة( وست 300، 100، 75، 50، 25، 10لستة مستويات من طول االختبار )

(. WINGEN( من خالل استخدام برنامج )4000، 2000، 1000، 500، 250، 100العينة )

تقاطع مستوى طول  ( حللت البيانات المولدة لكل خلية منBILOG-MG3وباستخدام برنامج )

مؤشر التحيز  وإيجاد قيم ،االختبار ومستوى حجم العينة من أجل تقدير معالم الفقرات وقدرة األفراد

(Bias( والجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ )RMSE) لمعالم الفقرات وقدرة األفراد .

نة ذي داللة إحصائية لكل من طول االختبار وحجم العي كشفت نتائج الدراسة عن وجود أثرو

ا أنَّ الوسط والتفاعل بينهما في دقة تقديرات معالم الفقرات وقدرة األفراد. وكشفت النتائج أيضً 

تبار على خذ بالتناقص عندما زاد طول االخاألفراد أ لمعالم الفقرات وقدرة RMSEالحسابي لقيم 

ضافة إلى . وقد أيدت قيم معامالت االرتباط شبه التام، باإل2000فقرة وزاد حجم العينة على  50

 .ذلك كانت قيم التحيز في التقديرات قريبة من الصفر
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 دراسة هدفت للكشف عن أثر طول االختبار وشكل توزيع القدرة( 2014وأجرت الحواري )

رات، وفق مات للفقصعوبة للفقرات، واقتران المعلولقدرة لألفراد، وتقديرات معالم في تقديرات ا

مجموعة ونموذج راش في نظرية استجابة الفقرة. ومن ضمن إجراءات الدراسة تم توليد البيانات، 

( 60، 30)( مفحوص، بطول االختبار 1000الفقرات، وقدرات األفراد؛ إذ تم توليد بيانات بواقع )

فق النموذج األحادي  موجبًا(، و، ملتو التواءً افقرة وشكل توزيعات القدرة )ملتو التواًء سالبًا، طبيعي

( WINGENو) (BILOG-MG3. تم تحليل البيانات المولدة باستخدام البرمجيات )معالمال

اء ( بين متوسطات األخطα=0.05أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية )و(. SPSSو)

يث كانت االختبار، حطول ألفراد تعزى لشكل توزيع القدرة والمعيارية في تقديرات معالم قدرة ا

( 30ر )تقديرات قدرة األفراد أكثر دقة لصالح شكل االلتواء السالب والموجب. ولطول االختبا

وكانت  ،ةلم الصعوبافقرة. كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات مع

راء المزيد صي الباحثة بإج( فقرة؛ إذ زود بمعلومات أكثر. وتو30النتائج لصالح االختبار بطول )

 ة األخرى، واستخدام بيانات حقيقية.من البحوث باعتماد النماذج المعلمي  

( دراسة حول تأثير اختصار طول االستبانة على معدل Allen, 2016وأجرى ألين )

اسة غهام يونغ درمنريعتبر استبانة الخريجين لجامعة باحيث  ؛االستجابة وجودة االستجابة

سؤال. وبعد إعداد نسخة ُمختصرة من  200أولية طويلة تحتوي على أكثر من استقصائية 

كثر الذكور أ من نوكان المستجيبو ،ابة بصورة جوهريةظهرت زيادة معدالت اإلجأاالستبانة، 

 اقتناعا باإلجابة على النسخة الُمختصرة مقارنة بالنسخة الطويلة. 

لى ن أثر حجم العينة وطول االختبار ع( هدفت الكشف ع2016وفي دراسة أجراها القيسي )

معلمية، اعتمادا على دقة تقدير معـالم الفقـرة والقـدرة باسـتخدام نمـاذج نظرية االستجابة للفقرة الال

د ، وق (RMSE) ،والجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ (BIAS) مؤشري دقة القياس التحيز

ر حجم تعزى لمتغي a دقة تقدير معلمة التمييز أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا

مؤشـر  فـي متوسـطات( α = 05.0) العينة، كمـا اظهـرت النتـائج وجـود فـروق دالـة إحصـائية

حجـم العينـة، )تعـزى لمتغيـري الدراسـة  c فـي دقـة تقـدير معلمـة التخمـين( BIAS) دقـة القيـاس

ينهما، كما سـطات مؤشـر دقـة القيـاس االختبار والتفاعل بفـي متو) (α = 05.0) وطـول االختبار

 θ ة القـدرةفي دقـة تقـدير معلمـ  (BIAS)بينت النتـائج وجـود فـروق دالـة إحصـائياً في مؤشر 

إحصائياً    تعـزى لمتغيـري )حجـم العينـة، وطـول االختبـار(، فـي حـين لـم تظهـر فـروق دالـة

(α = 05.0 ) ت مؤشر دقة القياسفي متوسطا (BIAS)  في دقة تقدير معلمة الصعوبة b . 

التعرف على الفروق  إلى بعد استعراض الدراسات السابقة يالحظ أن بعض الدراسات هدفت

)عدد  ( في ضوء طول االستبانةاالستبانةلنماذج متعددة التدريج )ل لخصائص السيكومتريةبين ا

(، (Waller,. & Meyer,.&Ohanian, 2001 اينوأوهن ولرومايرالفقرات( كدراسة كل من 

ن جانسن وآخري(، Brown & Olivares, 2011، براون وأوليفارز )(Golia, 2011جوليا )

(Jansen, et al. 2010)  في تقدير ومن الدراسات من استخدمت النظرية الحديثة للقياس

والمقارنة مع النظرية التقليدية  باالستبانةتعلقة ترية للنماذج متعددة التدريج المالخصائص السيكوم
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 ,Brown & Olivaresاوليفارز )وبراون (، Golia, 2011جوليا )في القياس كدراسة كل من 

2011.) 

قق عنيت بالتحالتي أن الدراسات األجنبية  يالحظ ومن خالل استعراض الدراسات السابقة

التي محلية الوعربية الدراسات الندرة يالحظ و، التدريجعددة تالعوامل المؤثرة على النماذج ممن 

العالقة نها ، ومالتدريجدير للنماذج متعددة قصي العوامل المؤثرة على دقة التقبتبحثت بشكل صريح 

ص والخصائ  من الدقة في تقدير القدرة، وفق النظرية الحديثة للقياس، كلبين طول االستبانة على 

التدريج  النماذج ثنائية لعربية كانت تتناولأغلب الدراسات االسيكومترية للفقرة والمقياس، ف

ز هذه مييإنَّ ما )االختبارات التحصيلية( في تقصي العوامل المؤثرة على دقة تقديرات القدرة. 

اذج متعددة القدرة على النم تقديراتالدراسة أنها تعتبر بداية لتقصي العوامل المؤثرة على دقة 

 .-نيود علم الباحثفي حد –مجال القياس التربوي التدريج في

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

طالعات والنفسية واستاالستبانة أكثر أدوات القياس شيوعاً في قياس السمات الشخصية تعد 

ية صبحت تُستخدم في شتى مجاالت العلوم )اإلدارية والصحية واالجتماعالرأي، كما أنها أ

للتمكن  ذات موثوقية وموضوعية عاليةواالقتصادية( وهذا يؤكد على أهمية الحصول على استبانة 

نة في معظم ا، باإلضافة إلى أن أداة االستبامن الوثوق بالقرارات التي ستُتخذ بناء على نتائجه

من  بويةعملية جمع البيانات في البحوث الترالبحوث تطبق على عينات ومجتمعات كبيرة، إال أن 

 مقبولة منها عملية تكاد تكون صعبة وغير الصعوبات التي تجعلقد يواجهه بعض  ةانخالل االستب

 روشعالمعدة في البحوث،  االستبانةيكون السبب طول فقرات إذ قد  من أغلب المستجيبين،

ت ذا ما طبقإلمستجيب ا، كما أن ةالطويل ةاناء االستجابة خاصة بفقرات االستبالمستجيب بالملل أثن

ليها أثناء عن يحصل أأن فترة الراحة التي يمكن ب باالستياءفي أوقات دوامه يشعر  ةانعليه االستب

فقرات  أكبر إذا ما وجدها ذات باستياء، ويشعر ةانفي اإلجابة على االستبفترة العمل ستذهب 

من قبل  طويلة، وهذا بدوره يشكل عامالً هاماً في إمكانية عدم الحصول على دقة في االستجابة

ول على قبله، وبالتالي االحتمالية الكبرى الحص المستجيب وستكون عملية التقدير عشوائية من

 األخطاء في القياس التي قد تؤثر على خصائصها السيكومترية، وعدم الحصول على دقة في

 .واألفراد الفقرات معالم تقديرالبيانات وفي قياس 

براون تشير  -وفي الجانب اآلخر نالحظ بأنه في النظرية الكالسيكية صيغة معادلة سبيرمان

 IRTستجابة ن زيادة عدد الفقرات يؤدي إلى زيادة الثبات، وكذلك كمية المعلومات في نظرية االبأ

ن خالله مدة عدد الفقرات، ولكن يبقى السؤال ما هو عدد الفقرات األنسب الذي يظهر تزداد بزيا

 معالم الفقرات.دقة التقديرات للقدرة و

هذه قرات في القياس السيكومتري، فقد جاءت لفومعالم الألفراد ألهمية تقدير القدرة  ونظًرا

 ؛وهي طول االستبانة لتقصي العوامل المؤثرة في تقدير القدرة على النماذج متعددة التدريجالدراسة 

من القياس السيكومتري للنماذج متعددة التدريج  ومن هنا جاءت الحاجة للقيام بعمل يثري عملية
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تقديرات القدرة والخصائص السيكومترية للفقرة خالل دراسة أثر طول االستبانة على دقة 

 : السؤالين التاليين تسعى لإلجابة عنفإن هذه الدراسة والمقياس، وبالتحديد 

  :30، 10) هل تختلف دقة تقدير معالم القدرة لألفراد باختالف طول االستبانةالسؤال األول ،

 (؟60

  :ل االستبانة تمييز للفقرات باختالف طوهل تختلف دقة تقدير معالم الصعوبة والالسؤال الثاني

 (؟"60، 30، 10)

 أهداف الدراسة

ة هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى أثر طول االستبانة على دقة تقدير معالم القدر

لتعرف ، كما هدفت االسيكومترية للفقرة والمقياس في ضوء نظرية االستجابة للفقرةوالخصائص 

ت النسبي، كونها داة قياس المتغيرات النفسية التي تمتاز بعدم الثباعلى طرق بناء استبانة مثالية كأ

ؤخذ بعين تتتأثر بالشخصية اإلنسانية، كما تهدف الدراسة التعرف على أهم العوامل التي يجب أن 

 تربوية.االعتبار عند بناء االستبانة للحصول على النتائج المرجوة من الدراسات النفسية وال

 أهمية الدراسة

سة في أنها اسة أهمية نظرية وعملية على حٍد سواء، إذ تبرز األهمية النظرية لهذه الدراللدر

 تمثل إضافة للدراسات العربية التي ستبحث في موضوع طول االستبانة، نظراً لكونها من

ما يساعد م -إن لم تكن األولى من نوعها في حدود علم الباحثين –ل في هذا المجال راسات األوالد

كشف اء األدب التربوي، ويساعد في سد الفجوات في مجال الدراسات، وذلك من خالل الفي إثر

، أو في إعطاء تقديرات أدق للقدرة (،60، 30، 10عدد فقرات االستبانة )عن الطول األنسب ل

 .الحصول على الخصائص السيكومترية األفضل

على  لعملا المجال على ااحثين اآلخرين في هذومن الناحية العملية فإن الدراسة تحث الب

 إجراء مجموعة من الدراسات ذات العالقة في موضوع طول االستبانة، كما يتوقع أن يكون

يرها، لنتائجها صدًى كبير في الجهات المهتمة في هذا المجال من منظمات حكومية أو خاصة وغ

 من خالل االختيار األفضل لطول االستبانة. 

 حدود الدراسة ومحدداتها

(، 60، 30، 10الدراسة بثالث نماذج من األطوال الستبانة الرضى الوظيفي وهي )تتحدد 

وتأثيرها على دقة تقدير معالم القدرة والخصائص السيكومترية للفقرة واالستبانة، كما تتحدد الحدود 

من الجنسيات القطرية وغير القطرية خالل بعينة عشوائية من المعلمين في دولة قطر  البشرية

ة يتتحدد نتائج الدراسة بالخصائص السيكومتر كما، 2015/2016لدراسي الثاني من العام الفصل ا

 ألداة الدراسة )استبانة الرضى الوظيفي(.
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 التعريفات االصطالحية واإلجرائية

هي عملية التعبير الكمي عن المعالم باستخدام برنامج  تقدير المعالم للفقرات واألفراد:

IRTPRO. 

تعبير يشير لجودة التقدير التي يميزها االحتمالية الكبيرة في أن التقدير قريب هو  دقة التقدير:

من القيمة الحقيقية، وفي هذه الدراسة تم استخدام معدل مربعات األخطاء أو األخطاء المعيارية في 

 التقدير للحكم على مدى الدقة.

لفرد من السمة التي يتم وهي معالم قدرات األفراد، وهي مقدار ما يمتلكه ا معالم األفراد:

 .(GRMقياسها تبعاً لنماذج نظرية االستجابة للفقرة المتعددة التدريج لساميجما )

يُعد من المفاهيم األساسية في نظرية االستجابة للفقرة سواء : Ɵ(iI ( دالة المعلومات للفقرة

ذه الدالة في بناء أدوات كانت الفقرة ثنائية التدريج، أو تتطلب استجابات متعددة التدريج، وتساعد ه

قياس تجعل دقة القياس أو المعلومات أكبر ما يمكن، وتبين مدى مساهمة الفقرة في دالة المعلومات 

لالستبانة بشكل مستقل عن الفقرات األخرى، وفي هذه الدراسة سيتم تقديرها باستخدام دالة 

  األرجحية العظمى.

اضية تعبر عن مجموع دوال المعلومات لجميع وهي دالة ري: I(Ɵ)دالة المعلومات لالستبانة

 .فقرات االستبانة عند مستوى معين من القدرة

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

لفقرة لتم استخدام المنهج الوصفي للكشف عن أثر طول االستبانة على دقة تقديرات القدرة 

ج ذا ه. وذلك لمناسبة (Graded Response Model (GRM)) وفقًا لنموذج االستجابة الُمتدر  

 المنهج وطبيعة هذه الدراسة وأهدافها.

 مجتمع الدراسة

ة في في المدارس المستقل (13112تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين البالغ عددهم )

ي من العام خالل الفصل الدراسي الثان قطريةالغير من الجنسيات القطرية و دولة قطر

الي في تعليم السنوية الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العات ال، بحسب إحصائي2015/2016

 دولة قطر.

 عينة الدراسة

إذ علمين ورقيًا، وذلك بتوزيع نماذج االستبانة على الم ؛العشوائيةتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة 

( 492إلى ) ين؛ موزعةملمع( 387( معلًما و)1038، منهم )ةمعلم( معلًما و1425بلغ عدد أفراد العينة )

( 436فقرة( و) 30لنموذج االستبانة ) ةملمع( معلًما و497فقرات( و) 10) االستبانةلنموذج  لمةمعمعلًما و

 .(1) ما هو ُمبيَّن في جدولوذلك ك (،ورقي× فقرة  60لنموذج االستبانة ) ةملمعمعلًما و



 965ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الحميد القضاة، ونضال الشريفين

 2020( 6)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد لمعة النجاح مجلة جا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طول االستبانةس ووالجنأفراد عينة الدراسة تبعًا للمرحلة التعليمية  توزيع (:1) جدول

طول 

 االستبانة

المرحلة 

 التعليمية
 المؤهل العلمي

 الجنس
 الكلي

 أنثى ذكر

 فقرات 10

 ابتدائي
 151 42 109 تربوي

 17 11 6 غير تربوي

 إعدادي
 126 5 121 تربوي

 82 5 77 غير تربوي

 ثانوي
 74 6 68 تربوي

 42 2 40 غير تربوي

 492 71 421 المجموع

 فقرة. 30

 ابتدائي
 69 30 39 تربوي

 24 13 11 غير تربوي

 إعدادي
 113 18 95 تربوي

 66 17 49 غير تربوي

 ثانوي
 182 35 147 تربوي

 43 25 18 غير تربوي

 497 138 359 المجموع

 فقرة. 60

 ابتدائي
 140 110 30 تربوي

 31 18 13 غير تربوي

 إعدادي
 68 4 64 تربوي

 14  14 تربويغير 

 ثانوي
 116 37 79 تربوي

 67 9 58 غير تربوي

 436 178 258 المجموع

 1425 387 1038 المجموع الكلي

 أداة الدراسة

التي تطبق على المعلمين في  الوظيفياستبانة الرضى  استخدامدراسة؛ فقد تم بهدف تحقيق أهداف ال

)عبد الجواد، متولي؛  والمطورة من قبل السنوات السابقةفي  في دولة قطر العالي والتعليم التعليموزارة 

نت 1993 عةً إلى ستة مجاالت؛ هي: التقدي ( فقرة60من )( ذات الصلة بموضوع الدراسة، التي تكوَّ ر موزَّ

( 59، 55، 48، 40، 33، 30، 26، 20، 17، 13، 5، 1ات األرقام )( فقرة ذ12واحترام الذات وله )

( فقرات ذوات األرقام 10(، واالنتماء وله )48، 33، 30، 20ة االتجاه هي )ويتضمن أربع فقرات سالب
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، 36، 21، 18( ويتضمن أربع فقرات سالبة االتجاه هي )60، 50، 46، 38، 36، 21، 18، 10، 8، 2)

، 41، 39، 34، 29، 23، 15، 12، 7، 3( فقرة ذوات األرقام )12(، وطبيعة العمل في ذاته وله )60

(، والتفاعل اإلداري 54، 45، 39، 15، 12، 3ويتضمن ست فقرات سالبة االتجاه هي )( 56، 54، 45

( ويتضمن ثالث 57، 53، 47، 43، 37، 32، 28، 19، 9، 4( فقرات ذوات األرقام )10والمهني وله )

، 11، 6( فقرات ذوات األرقام )10(، والتفاعل االجتماعي وله )57، 37، 9فقرات سالبة االتجاه هي )

(، ثم األجور 51، 14، 6( ويتضمن ثالث فقرات سالبة االتجاه )58، 51، 49، 44، 35، 25، 22 ،14

( ويتضمن ثالث فقرات سالبة 52، 42، 31، 27، 24، 16( فقرات ذوات األرقام )6والمكافآت وله )

 .(42، 27، 24االتجاه هي )

نة من ) ل من )لف النموذج األ( فقرة؛ حيث تأ60تم إنتاج نموذجين من االستبانة الُمكوَّ ( 10وَّ

فقرة وصواًل ( إلى رقم ال6( وبزيادة مقدارها )6فقرات ذوات األرقام الزوجية ابتداًء من الرقم )

موذج ( ، كما تألف الن60، 54، 48، 42، 36، 30، 24، 18، 12، 6( وهي )60إلى رقم الفقرة )

( إلى رقم 2( وبزيادة مقدارها )2) ( فقرة ذوات األرقام الزوجية ابتداء من الرقم30الثاني من )

، 24 ،22، 20، 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2( وهي )60الفقرة وصواًل إلى رقم الفقرة )

26 ،28 ،30 ،32 ،34 ،36 ،38 ،40 ،42 ،44 ،46 ،48 ،50 ،52 ،54 ،56 ،58 ،60.) 

د المعلم درجة موافقته على ما جاء في ال التجاه افقرة ذات وتتطلب اإلجابة عنها أن يُحد  

( وتعني 1تي: الدرجة )و اآلاإليجابي من خمس درجات حسب طريقة ليكرت، وذلك على النح

تعني ( و4( وتعني غير متأكد، الدرجة )3( وتعني أعارض، الدرجة )2أعارض تماًما، الدرجة )

د المعلم درجة موافقته على ما ج ( وتعني أوافق تماًما.5، الدرجة )أوافق اء في الفقرة ذات وأن يُحد  

تعني و( 1االتجاه السلبي من خمس درجات حسب طريقة ليكرت، وذلك على النحو االتي: الدرجة )

تعني ( و4( وتعني غير متأكد، الدرجة )3( وتعني أوافق، الدرجة )2أوافق تماًما، الدرجة )

 ( وتعني أعارض تماًما.5أعارض، الدرجة )

 األصليةخصائص االستبانة في صورتها 

الوظيفي للمعلمين؛  ىقام الباحثان باستخدام عدة طرق للتحقق من صدق وثبات مقياس الرض

 ،بعرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في القياس وهي: الصدق المنطقي

البنائي  لصدق، وتم التحقق من ااالستبانةمة نسبة مرتفعة من االتفاق على مالء وقد حصلت على

ق التجانس الداخلي واحتساب معامل ارتباط بيرسون بين الفقرة والدرجة الكلية باستخدام صد

ً عند مستوى ) ،لالستبانة والصدق ، (0.01وأظهرت القيم أن جميع المعامالت دالة إحصائيا

ً بين  تميز)االستبانة ة أظهرت نتائجه أن التمييزي من خالل المقارنة الطرفي تمييزاً واضحا

المنخفضة من الرضا الوظيفي. أما فيما يتعلق بالتحقق من معامالت الثبات فقد المستويات العليا و

. (0.85الذي بلغ ) فاوطريقة كرونباخ أل (،0.87والذي بلغ ) استخدام ثبات طريقة إعادة االختبارتم 

 .جميعها معامالت صدق وثبات مرتفعةو
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 (Graded Response Model (GRM))التحقق من افتراضات نموذج االستجابة المتدرج 

 لة قطرالوظيفي لدى المعلمين في دو حادية البعد لنماذج استبانة الرضىالتحقق من افتراض أ  

الوظيفي تم إجراء التحليل  البعد لفقرات نماذج استبانة الرضىللتحقق من افتراض أُحادية 

ق النهائي لعينة باالعتماد على بيانات التطبي SPSS v25.0العاملي االستكشافي باستخدام برنامج 

يبين نتائج التحليل العاملي االستكشافي لفقرات نماذج االستبانة  (2)الدراسة المستهدفة، وجدول 

 وفقًا لطول االستبانة:

 .لطول االستبانة نتائج التحليل العاملي االستكشافي لفقرات نماذج االستبانة وفقًا: (2)جدول 

 طول
 االستبانة

 المكون
 ليةالجذور الكامنة األو  

 القيمة
التباين 
 المفسر%

التباين المفسر 
 التراكمي %

10 

1 4.10 41.00 41.00 

2 1.45 14.51 55.51 

3 1.34 13.44 68.95 

30 

1 7.41 24.71 24.71 

2 2.20 7.33 32.04 

3 1.64 5.47 37.51 

60 

1 13.13 21.88 21.88 

2 4.59 7.64 29.53 

3 2.65 4.42 33.95 

طول االستبانة تُحق  ق أُحادية متغير ل ا فقرات نماذج االستبانة وفقً أنَّ  (2)من جدول  يالحظ

 فقرات نماذج االستبانة وفقًا (Factor loadings) كما تم حساب تشبعات ،مؤشرات البعد بثالثة

 باستخدام برنامج  (Cai, 2010-a, 2010-b, 2010-c)لطول االستبانة واألخطاء المعيارية لها

IRTPro v4، ( 3وجدول)  إحصاءات القيمتين الصغرى والعظمى والوسط النتائج من يُبي  ن

ا واألخطاء المعيارية لها وفقً  المعيارية لتشبعات فقرات نماذج االستبانة اتالحسابي واالنحراف

 .لطول االستبانة

ة إحصاءات القيمتين الصغرى والعظمى والوسط الحسابي واالنحراف المعياري :(3) جدول

 لطول االستبانة. لتشبعات فقرات نماذج االستبانة واألخطاء المعيارية لها وفقًا

 المعياري الخطأ 1λ اإلحصائي طول االستبانة

10 

 0.053 0.534 القيمة الصغرى

 0.064 0.639 الوسط الحسابي

 0.008 0.072 االنحراف المعياري

 0.074 0.736 القيمة العظمى
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 (3)تابع جدول رقم  ...

 المعياري الخطأ λ1 اإلحصائي طول االستبانة

 0.059 0.401 رىالقيمة الصغ 30

 0.076 0.691 الوسط الحسابي

 0.011 0.153 االنحراف المعياري

 0.091 0.899 القيمة العظمى

 0.042 0.405 القيمة الصغرى 60

 0.071 0.595 الوسط الحسابي

 0.011 0.130 االنحراف المعياري

 0.089 0.899 القيمة العظمى

ق مالحظة بين األوساط الحسابية لقيم تشبعات الفقرات وفقًا وجود فرو (3)يالحظ من جدول 

 االستبانة.لطول 

معلمين الوظيفي لدى ال ىالرض التحقُّق من افتراض االستقالل الموضعي لفقرات نماذج استبانة

 في دولة قطر

الوظيفي فقد تم  الرضى للتحقُّق من افتراض االستقالل الموضعي لفقرات نماذج استبانة

ل من  2χStandardized LDلالستقالل الموضعي المعيارية ) 2χة حساب قيم ( لكل زوج ُمت شك  

 2χ، فإذا كانت قيمة Pro v4 IRTتقاطع أي  فقرتين من فقرات نماذج االستبانة؛ باستخدام برنامج 

(فمعنى ذلك أنَّ تقاطع زوج الفقرتين يُحق  ق االستقالل 5لالستقالل الموضعي المعيارية أقل من )

( فمعنى ذلك أنَّ تقاطع زوج الفقرتين ال يُحق  ق 5موضعي وإذا كانت قيمته أكبر من أو تساوي )ال

رصد التكرارات والنسب المئوية لحالة االستقالل الموضعي لكل تقاطع  الموضعي، ثم تماالستقالل 

 .4ن، وذلك كما هو ُمبيَّن في جدول زوج فقرتي

 الة االستقالل الموضعي لفقرات نماذج االستبانة وفقًاالتكرارات والنسب المئوية لح :(4) جدول

 .لطول االستبانة

 طول االستبانة
حالة االستقالل 

 الموضعي

أزواج  تكرار تقاطع

 الفقرات

 النسبة

 المئوية

10 

 44.44 20 تبعية موضعية

 55.56 25 استقالل موضعي

 100.00 45 الكلي

 35.17 153 تبعية موضعية 30

 64.83 282 استقالل موضعي

 100.00 435 الكلي
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 (4)تابع جدول رقم  ...

 طول االستبانة
حالة االستقالل 
 الموضعي

أزواج  تكرار تقاطع
 الفقرات

 النسبة
 المئوية

 6.84 121 تبعية موضعية 60

 93.16 1649 استقالل موضعي

 100.00 1770 الكلي

لطول االستبانة  أنَّ االستقالل الموضعي ُمتحق  ق لنماذج االستبانة وفقًا (4)يالحظ من جدول 

 (.%100.00( وحتى )%55.56حيث تراوحت النسب المئوية لالستقالل الموضعي من )

الوظيفي لدى  ىالرض القدرة للمعلمين على فقرات نماذج استبانة معالم التحقُّق من مطابقة

 المعلمين في دولة قطر

القدرة للمعلمين على فقرات نماذج االستبانة  معالم؛ لتقدير IRTPro v4تم استخدام برنامج 

حساب إحصاءات القيمتين الصغرى  والخطأ المعياري لها واحتمالية الخطأ لمطابقة المعلمين، ثُمَّ تم

الُمقدَّرة في معرض استجابتهم  والعظمى والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لقدرات المعلمين

وفقًا لطول  على فقرات نماذج االستبانة واألخطاء المعيارية لها واحتمالية الخطأ لُمطابقتهم

 .5كما هو ُمبيَّن في جدول  االستبانة، وذلك

إحصاءات القيمتين الصغرى والعظمى والوسط الحسابي واالنحراف المعياري : (5)جدول 

لقدرات المعلمينالُمقدَّرة في معرض استجابتهم على فقرات نماذج االستبانة واألخطاء المعيارية لها 

 .واحتمالية الخطأ لمطابقتهم وفقًا لطول االستبانة

طول 
 االستبانة

 EAP وفق القدرة اإلحصائي
 اريالمعي الخطأ

 للقدرة
 احتمالية
 الخطأ

10 

 0.01088 0.333 2.723- القيمة الصغرى

 0.38279 0.384817 0.000199- الوسط الحسابي

 0.29404 0.0305 0.9234 االنحراف المعياري

 1.00000 0.519 3.875 القيمة العظمى

 0.01013 0.299 3.464- القيمة الصغرى 30

 0.38520 0.341491 0.000103- الوسط الحسابي

 0.29476 0.0368 0.9400 االنحراف المعياري

 0.99783 0.603 3.799 القيمة العظمى

 0.01043 0.165 1.756- القيمة الصغرى 60

 0.26940 0.207511 0.000989 الوسط الحسابي

 0.28384 0.0339 0.9786 االنحراف المعياري

 0.97208 0.429 3.42 القيمة العظمى
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ماذج نالُمقدَّرة على فقرات  أنَّ أكبر وسط حسابي لقدرات المعلمين (5)ن جدول يالحظ م

قداره م( بانحراف معياري 0.000989( قد بلغت قيمته )60االستبانة يكون عند طول االستبانة )

(، وتراوحت 3.42( وحتى )1.756-( حيث تراوحت قيم قدرة المعلمين فيها من )0.9786)

يها من وتراوحت احتمالية الخطأ لُمطابقتهم ف (،0.429( وحتى )0.165)من  ها المعياريةؤأخطا

ع يُطابق جمي GRMنموذج االستجابة المتدرج  (. مما يُعني أنَّ 0.97208( وحتى )0.01043)

 .ا لطول االستبانةالمعلمين وفقً 

 الوظيفي لدى المعلمين في دولة قطر ىالرض التحقق من دالالت صدق نماذج استبانة

 الوظيفي لدى المعلمين في  استبانة الرضىمن دالالت صدق فقرات نماذج  للتحقق

ح لفقرات نماذج االستبانة مع  ردولة قط تم حساب قيم معامالت االرتباط الُمصحَّ

، للتحقُّق SPSS v25.0باستخدام برنامج   (Corrected Item-Total correlation)االستبانة

اءات القيمتين إحص يُبي  ن (6)وجدول  .ة وفقًا لطول االستبانةمن دالالت صدق فقرات نماذج االستبان

ح الصغرى والعظمى والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لقيم معامالت االرتباط الُمصحَّ 

 لطول االستبانة: للفقرات مع نماذج االستبانة التي تتبع لها وفقًا

ابي واالنحراف المعياري لقيم إحصاءات القيمتين الصغرى والعظمى والوسط الحس :(6)جدول 

ح للفقرات مع نماذج االستبانة التي ت  .تبع لها وفقًا لطول االستبانةمعامالت االرتباط الُمصحَّ

 قيم معامالت االرتباط المصححة اإلحصائي االستبانة طول

10 

 0.490 القيمة الصغرى

 0.531 الوسط الحسابي

 0.034 االنحراف المعياري

 0.587 ىالقيمة العظم

30 

 0.310 القيمة الصغرى

 0.564 الوسط الحسابي

 0.224 االنحراف المعياري

 0.997 القيمة العظمى

60 

 0.329 القيمة الصغرى

 0.491 الوسط الحسابي

 0.109 االنحراف المعياري

 0.971 القيمة العظمى

ح للفقرات مع  أنَّ أصغر وسط حسابي لقيم معامالت االرتباط (6) يالحظ من جدول الُمصحَّ

أنَّ أكبر و( 0.491( قد بلغت قيمته )60نماذج االستبانة التي تتبع لها يكون عند طول االستبانة )
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ح للفقرات مع نماذج االستبانة التي تتبع لها يكون عند  وسط حسابي لقيم معامالت االرتباط الُمصحَّ

 (.0.564قد بلغت قيمته )( 30طول االستبانة )

 الوظيفي لدى المعلمين في دولة قطر ىالرض من ثبات نماذج استبانةالتحقُّق 

ي ؛ للتحقق من الثبات الكالسيكCronbach’sα تم حساب قيم االتساق الداخلي باستخدام

يم معامل وبلغت ق ،SPSS v25.0لفقرات نماذج االستبانة وفقًا لطول االستبانة باستخدام برنامج 

( 30نة )( لنموذج االستبا0.748( فقرات، و)10ذج االستبانة )( لنمو0.837ثبات كرونباخ ألفا )

 .( فقرة60( لنموذج االستبانة )0.930فقرة، و)

 متغيرات الدراسة

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 المتغيرات المستقلة؛ وهي: .أ

 ( فقرة.60، 30، 10طول االستبانة: وله ثالثة مستويات؛ هي: ) -

 :المتغيرات التابعة؛ وهي .ب

 تقديرات قدرات األفراد. -

 المعالجات اإلحصائية

ية وفترة فقد تم حساب األوساط الحسابية واألخطاء المعيار األول راسةلإلجابة عن سؤال الد

 ثُمَّ  االستبانة،ول الثقة لها واالنحرافات المعيارية للخطأ المعياري في تقدير قدرات األفراد وفقًا لط

بار ليفين إجراء اخت ومن ثم االستبانة،لها وفقًا لطول  التفاعلتم إجراء تحليل التباين ثنائي 

(Leveneللكشف عن انتهاك تجانس التباين من عدمه بين األوساط الحسابية للخطأ المع ) ياري

ً لطول االستبانة، ثُمَّ  -Games) هويلل-تم استخدام اختبار جيمس في تقدير قدرات األفراد وفقا

Howell)  المتعددة.للمقارنات البعدية 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

لم القدرة "هل تختلف دقة تقدير معاالذي نص  على:  األول النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

 (؟"60، 30، 10لألفراد باختالف طول االستبانة )

ترة الثقة ؛ فقد تم حساب األوساط الحسابية واألخطاء المعيارية وفالدراسةلإلجابة عن سؤال 

، 10ستبانة )وفقًا لطول اال نحرافات المعيارية للخطأ المعياري في تقدير قدرات األفرادلها واال

 .(7) ( وذلك كما هو ُمبيَّن في جدول60، 30
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يارية للخطأ األوساط الحسابية واألخطاء المعيارية وفترة الثقة لها واالنحرافات المع :(7) جدول

 .ول االستبانةا لطالمعياري في تقدير قدرات األفراد وفقً 

 طول

 االستبانة
 العدد

 الوسط

 الحسابي

 الخطأ

 المعياري

 االنحراف

 المعياري

 %95فترة الثقة 

 الحد

 األدنى

 الحد

 األعلى

10 492 0.385 0.002 0.030 0.382 0.388 

30 497 0.341 0.002 0.037 0.338 0.345 

60 436 0.208 0.002 0.034 0.204 0.211 

 0.313 0.309 0.081 0.001 0.315 1425 الكلي

وجود فروق ظاهرة بين األوساط الحسابية للخطأ المعياري في تقدير  (7) يالحظ من جدول

وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرة؛  ة.قدرات األفراد ناتجة عن اختالف مستويات طول االستبان

 .(8) ، وذلك كما هو ُمبيَّن في جدولاألحاديفقد تم إجراء تحليل التباين 

وفقًا فراد التفاعل للخطأ المعياري في تقدير قدرات األ تحليل التباين األحادينتائج  :(8) جدول

 .لطول االستبانة

 التباين مصدر
 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 مجموع وسط

 المربعات
 ف

 الداللة

 اإلحصائية
 األثر حجم

 %82.32 0.0001 6924.991 8.137 2 16.274 طول االستبانة

    0.001 2974 3.495 لخطأا

     2979 20.659 الكلي

ساط ( بين األوα=0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (8)يتضح من جدول 

االستبانة  الحسابية للخطأ المعياري في تقدير قدرات األفراد يُعزى لطول االستبانة؛ ولكون طول

اين من ( للكشف عن انتهاك تجانس التبLeveneيفين )متعدد المستويات، فقد تم إجراء اختبار ل

ستبانة، حيث عدمه بين األوساط الحسابية للخطأ المعياري في تقدير قدرات األفراد وفقاً لطول اال

لداللة ( بداللة إحصائية عند مستوى ا7.89المحسوبة الختبار ليفين ما مقداره ) Fبلغت قيمة 

(α=0.05( عند درجتي حرية )للبسط،5 ) (للمقام؛ بما يفيد وجود انتهاك في تجا2974و ) نس

نس التباين التباين؛ مما أوجب استخدام أحد اختبارات المقارنات البعدية التي تراعي انتهاك تجا

دة؛ بهدف للمقارنات البعدية المتعد (Games-Howell) هويلل-حيث تم استخدام اختبار جيمس

ٍ من مستويات طول االستبا لحسابية انة قد كانت الفروق الجوهرية بين األوساط تحديد لصالح أي 

 .10في تقدير قدرات األفراد، وذلك كما هو مبين في جدول  ةالمعيارياء خطلأل
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 لألخطاء المعياريةويلل للمقارنات البعدية بين األوساط الحسابية ه-نتائج اختبار جيمس :(9) جدول

 .ات األفراد وفقاً لطول االستبانةفي تقدير قدر

 10 30 60 طول االستبانة

Games-Howell 0.38 0.32 0.20 الوسط الحسابي 

60 0.20  0.12 0.18 

30 0.32   0.06 

10 0.38    

ي تقدير أنَّ الفروق الجوهرية بين األوساط الحسابية للخطأ المعياري ف (9جدول )يتضح من 

ً لطول االستبانة؛ قد كانت لصالح كل ٍ منطول ( مقارنةً ب60ستبانة )طول اال قدرات األفراد وفقا

 (.10( مقارنةً بطول االستبانة )30لصالح طول االستبانة ) فقرة ثم( 30( و)10انة )االستب

بانة طول االستقدرات األفراد أفضل من تقدير ليعطي  60أي أن طول االستبانة المكون من 

أن ة إلى النتيج عزىتُ قد و ة،لطول االستبان ، وأن دقة التقدير كانت بشكل تنازلي تبعاً 10و 30

م نظرية ، كما أن استخداللمفحوصينعلى تحديد السمات الكامنة  للفقرة قادرةنظرية االستجابة 

كما   ،ستجابةاالستجابة للفقرة في التحقق من دقة تقديرات الفقرة يقلل من احتمالية التحيز في اال

وليفارز عليه مع نتائج دراسة براون أ تفقتاأن دقة تقدير السمة تكون نتائجها أدق. وهذا ما 

(Brown & Olivares, 2011و ،)أن من العوامل المؤثرة على دقةإلى تعزى النتيجة  ربما 

 & Hambeleton)هامبلتون وكوك يشير كما ‘ االستبانةتقديرات الفقرة عدد الفقرات في 

Cook, 1983) ت دقة تقدير معلماإلى أن عدد الفقرات في االختبار تؤثران على استقرار و

 .ختبارالفقرات، كما أنه من الممكن أن يكون لعدد فقرات االختبار تأثير على ثبات وصدق اال

نتيجة قد تعزى الو.على جودة تقدير المعلمات يؤثرأن طول االختبار  (Lord, 1980)لورد ويشير

ألفراد اأن قدرات  على الرغم منف ،لى دقة تقدير قدرات األفرادأن عدد فقرات االختبار يؤثر ع

 ختبار.فقرات اال عليها عددتكون مستقلة عن فقرات االختبار إال ان أحد أهم العوامل المؤثرة 

كمية ودقة  الفقرات تؤثر على النتيجة إلى أن طبيعة البيانات والمعلومات وعدد زىتعُ قد كما 

ن والذي وظيفي للمعلميال ىستبيان يقيس الرضخاصة وأن اال ،المعلومات التي تقدمها االستبانة

في مما الوظي أكبر قدر من المعلومات حول الرضى ويريدون أن يعطوا ،يعتبر سمة هامة للمعلمين

يحوي على  فقرة، لكون هذا العدد من الفقرات 60أثر على دقة التقدير على فقرات االستبانة ذات 

ضوع بعين االعتبار مو يؤخذكمية كبيرة من المعلومات التي تهم المفحوصين. وهنا يفضل أن 

وبالتالي  ،اتالتي يمكن أن تقدم أكبر قدر من المعلوم الفقراتوهدف بناء االستبانة في تحديد عدد 

انة له أثر عزى النتيجة إلى أن طول االستبتُ ربما  لذلك باإلضافة الحصول على دقة تقدير عالية.

ة، كافية ( فقر60الفقرات )يها تلك على توازن أو تجانس المحتوى، وأن كمية المعلومات التي تعط

ة في تقدير ة وبالتالي يعطي دقيبقي المعلومات ثابت حجم الفقراتوإن زيادة  ،متصل السمة لتغطية

قيقة يفضل ( أنه إلنتاج دقة تقديرات د2014واتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة بني عطا ) األفراد.

 .فقرة 50استخدام أطوال تزيد عن 
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عكسية  أظهرت أن هناك عالقة التي( Golia, 2011جوليا )مع نتائج دراسة  تيجةنواختلفت ال

 .Jansen, et alجانسن وآخرون )ودقة تقدير واستقرار القدرة. ودراسة  االستبانةبين طول 

ً للنماذج قصيرة الفقراتوجود التي أظهرت  (2010 ئج ، واختلفت مع نتافروق دالة إحصائيا

 ةاالستجابع مستوى معدل اأظهرت ارتفالتي ( (E.Bolt & Heide, 2013وهايدي يبللوت إ. دراسة

 لنموذج االستبانة القصير.

عوبة "هل تختلف دقة تقدير معالم الصالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي نص  على: 

 (؟"60، 30، 10والتمييز للفقرات باختالف طول االستبانة )

معيارية حساب األوساط الحسابية واالنحرافات اللإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني؛ فقد تم 

هو ُمبيَّن في  وذلك كما االستبانة،التمييز للفقرات وفقًا لطول  معالمفي تقدير لألخطاء المعيارية 

 .(10)جدول 

يز التمي الممعفي تقدير لألخطاء المعيارية األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(10)جدول 

 .ول االستبانةللفقرات وفقًا لط

 المعياري االنحراف الحسابي الوسط االستبانة طول

10 0.14 0.02 

30 0.11 0.02 

60 0.13 0.03 

 0.03 0.12 الكلي

 فيلألخطاء المعيارية وجود فروق ظاهرة بين األوساط الحسابية  (10)يالحظ من جدول 

وهرية جوللتحقق من  ستبانة،االالتمييز للفقرات ناتجة عن اختالف مستويات طول  معالمتقدير 

خطاء ألواالفروق الظاهرة؛ فقد تم إجراء تحليل التباين األحادي التفاعل لألوساط الحسابية 

 .(11)يَّن في جدول التمييز للفقرات وفقًا لطول االستبانة، وذلك كما هو ُمب معالمفي تقدير المعيارية 

 معالمدير في تقلألخطاء المعيارية لحسابية نتائج تحليل التباين األحادي لألوساط ا :(11) جدول

 .يز للفقرات وفقًا لطول االستبانةالتمي

 التباين مصدر
 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 مجموع وسط

 المربعات
 ف

 الداللة

 اإلحصائية
 األثر حجم

 %9.28 0.001 9.92 0.01 2 0.01 طول االستبانة

    0.00 194 0.14 الخطأ

     199 0.15 الكلي

( بين α=0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (11) يتضح من جدول

التمييز للفقرات يُعزى لطول االستبانة؛ ولكون  معالماألوساط الحسابية للخطأ المعياري في تقدير 
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( للكشف عن انتهاك تجانس Leveneطول االستبانة متعدد المستويات، فقد تم إجراء اختبار ليفين )

التمييز للفقرات وفقاً  معالمفي تقدير  لألخطاء المعياريةباين من عدمه بين األوساط الحسابية الت

( بدون داللة إحصائية 1.26المحسوبة الختبار ليفين ما مقداره )Fلطول االستبانة، حيث بلغت قيمة 

عدم وجود ( للمقام؛ بما يفيد 194( للبسط، و)5( عند درجتي حرية )α=0.05عند مستوى الداللة )

انتهاك في تجانس التباين؛ مما أوجب استخدام أحد اختبارات المقارنات البعدية التي تراعي تجانس 

للمقارنات البعدية المتعددة؛ بهدف تحديد لصالح  (Scheffe) حيث تم استخدام اختبار شفييه ؛التباين

ٍ من مستويات طول االستبانة  لألخطاء ط الحسابية قد كانت الفروق الجوهرية بين األوساوأي 

 .(12)التمييز للفقرات، وذلك كما هو مبين في جدول  معالمفي تقدير المعيارية 

في معيارية لألخطاء النتائج اختبار شفييه للمقارنات البعدية بين األوساط الحسابية  :(12)دول ج

 .يز للفقرات وفقاً لطول االستبانةالتمي معالمتقدير 

 60 30 10 طول االستبانة

 0.12 0.11 0.14  الوسط الحسابي 

10 0.14  0.01 0.03 

30 0.11   0.02 

60 0.12    

في ية لألخطاء المعيارأنَّ الفروق الجوهرية بين األوساط الحسابية  (12)يتضح من جدول 

( مقارنةً 30)التمييز للفقرات وفقاً لطول االستبانة؛ قد كانت لصالح طول االستبانة  معالمتقدير 

في حين  (10طول االستبانة )مع ( مقارنةً 60الستبانة )(، ثم لصالح طول ا10االستبانة ) لبطو

يين ( بين الوسطين الحسابα=0.05لم يكن هناك من فرٍق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

مقارنةً مع  (60كون طول االستبانة )التمييز للفقرات عندما ي معالمفي تقدير  لألخطاء المعيارية

 .(30ل االستبانة )طو

 30و 60ة طوال االستبانعليها في دقة تقدير القدرة التي تم الحصول النتيجة إلى أن  وتعزى

 .الت ارتباطالتمييز هو باألصل معام معالمن التمييز، إذ إ معالمانعكس على قيم معامالت ارتباط 

ئج دراسة واختلفت مع نتا نة من أهم العوامل المؤثرة على معامل ارتباط الفقرات.افطول االستب

ُ jansen, et al, 2010ن )جانسن وآخري ت لصالح لمعالم الفقرا ( التي أظهرت فروق دالة إحصائيا

 ( فقرة.36( فقرة مقارنة مع نموذج )18) النموذج ذي

فات وكذلك لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني؛ فقد تم حساب األوساط الحسابية واالنحرا

األولى، الثانية، العتبة ) معالمالعتبة للفقرات وفقًا ل معالمفي تقدير  معياريةلألخطاء الالمعيارية 

 .(13)الثالثة، الرابعة( ولطول االستبانة وذلك كما هو ُمبيَّن في جدول 
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العتبة  الممعفي تقدير لألخطاء المعيارية ألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ا(: 13) جدول

 .طول االستبانةو الصعوبة للفقرات وفقًا لعتبة

 طول

 االستبانة

 العتبة معالمالخطأ المعياري ل

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

10 0.16 0.04 0.09 0.02 0.14 0.03 0.31 0.08 

30 24.03 97.44 15.30 64.13 8.14 34.43 5.54 18.02 

60 0.96 2.35 0.45 1.03 0.37 1.07 0.94 2.72 

 10.21 2.26 19.00 2.68 35.39 4.87 53.84 7.80 الكلي

 في ةالمعيارياء خطوجود فروق ظاهرة بين األوساط الحسابية لأل (13جدول )يالحظ من 

قق من وطول االستبانة، وللتح عتبات الصعوبةتبة للفقرات ناتجة عن اختالف الع معالمتقدير 

عل لألوساط التفا ثنائيجوهرية الفروق الظاهرة؛ فقد تم إجراء تحليل التباين للقياسات المتكررة 

طول االستبانة، ول الصعوبة العتبة للفقرات وفقًا لعتبة معالمفي تقدير لألخطاء المعيارية الحسابية 

 .(14)ك كما هو ُمبيَّن في جدول وذل

لألخطاء ة التفاعل لألوساط الحسابي ثنائينتائج تحليل التباين للقياسات المتكررة  :(14) جدول

 الستبانة.العتبة ولطول ا معالمالعتبة للفقرات وفقًا ل معالمفي تقدير المعيارية 

 

 ( بينα=0.05داللة )وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ال عدم (14)يتضح من جدول 

 بة.العت معالمالعتبة للفقرات يُعزى ل معالماألوساط الحسابية للخطأ المعياري في تقدير 
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( α=0.05عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )( 14)فيما يتضح من جدول 

لطول يُعزى  راتالعتبة للفق معالمبين األوساط الحسابية للوسط الحسابي للخطأ المعياري في تقدير 

 االستبانة.

ن ( بيα=0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) ( عدم14)ويتضح من جدول 

العتبة مع  ممعالالعتبة للفقرات يُعزى لتفاعل  معالماألوساط الحسابية للخطأ المعياري في تقدير 

 طول االستبانة.

 تباين الختالف يعود الصعوبة ربماعتبة في عدم وجود فروق ل السبب إلى أن  وتعزى النتيجة 

 إليه أشارتا م عيتفق م وهذا األفراد، لجميع كانت نفسها الفقرات أنَّ  من الرغم األفراد على قدرة

بعدم  انةوطول االستب الصعوبة معالم باختالفالمتكررة  اتللقياس األحادي التباين تحليل نتائج

ة إلى أن تعزى النتيجقد  بانة والتفاعل بينهما. كماوجود فروق تعزى لعتبة الصعوبة وطول االست

يسار مما يدل الحصول على دقة تقدير لألفراد يشير إلى أن االلتواء لشكل الفقرة إلى اليمين أو ال

م وجود فروق وبالتالي عد األخطاء المعياريةعلى تقارب صعوبة الفقرة والتمييز مما يقلل من قيمة 

 إحصائية.

لجميع  60جاءت متقاربة عند أطوال االستبانة  لألخطاء المعيارية حسابيةكما أن األوساط ال

 لفقرات.تقديرات القدرة مما يدل على عدم وجود تباين في قدرات األفراد في اإلجابة عن هذه ا

روق التي أظهرت ف( Jansen, et al. 2010ن )جانسن وآخري نتائج دراسة النتيجة مع  واختلفت

 .( فقرة36( فقرة مقارنة مع طول )18) لصالح النموذج ذيالفقرات  لمعالم دالة إحصائي ا

 التوصيات

ظرية تتأثر بطول االستبانة في ضوء ن القدرةأن دقة تقديرات إلى أشارت نتائج الدراسة 

 تم وضع التوصيات اآلتية: ذلكوبناء على  ،االستجابة للفقرة

 ديرات تقفي تبانة للحصول على دقة داة لبحوثهم مراعاة طول االسعلى مطوري االستبانات كأ

 ( فقرة.30لألفراد عينة الدراسة. واألفضل أن تكون من ذات األكثر من ) القدرة

  لتحقق من الفت انتباه المختصين بالقياس والتقويم إلجراء البحوث والدراسات التي تهدف إلى

رة، ديرات القدالطرق والعوامل التي تؤثر على الخصائص السيكومترية لالستبانة ودقة تق

 يةوإعطائها العناية بالبحوث كنظيراتها من أدوات القياس وخاصة االختبارات التحصيل

 ( في البح60-30استخدام االستبانات ذات األطوال التي تتراوح بين ).وث التربوية 

  ريج التد القدرة كنوعإجراء الدراسات التي تتناول أثر متغيرات أخرى على دقة تقديرات

 )خماسي، رباعي، ثالثي(، وطبيعة السمة التي تقيسها االستبانة،  لالستبانة

 يع شكل القدرة على معالم الفقراتإجراء دراسات تبحث في أثر توز. 
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