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فحص األداء التفاضلي لفقرات مقياس البحث 
العلمي يف جامعة عمان األهلية باستخدام طريقة 

هانزل العامة وفق متغريات اجلنس  –مانتل 
 والرتبة األكادميية وفرع الكلية

 

 محمد فايق مرشود*

 

 

هانزل العامة  –_ هدفت الدراسة لفحص األداء التفاضلي لفقرات مقياس البحث العلمي في جامعة عمان األهلية باستخدام طريقة مانتل امللخص

ية في وفق متغيرات الجنس والكلية والرتبة األكاديمية، باستخدام املنهج الوصفي املسحي، وتألف مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريس

( عضو، والتي  122( عضو، فيما تكونت عينة الدراسة من )257(، والبالغ عددهم ما يقارب )2017/  2018عمان األهلية للعام الجامعي ) جامعة

( فقرة وفق تدريج ليكرت الخماس ي، وقد تم التحقق من الصدق  30( أنثى، حيث تألفت أداة الدراسة من )40( ذكر و)82اختيرت عشوائيا منهم )

( وجميعها جاءت دالة إحصائيا عند 0.821 – 0.264لبنائي، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية على املقياس بين )الظاهري وا

وقد توصلت النتائج لتحقق أحادية البعد في املقياس، كما توصلت لعدم   (.0.929(، كما بلغت قيمة معامل الثبات )0.05( و)0.01مستوى الداللة )

 وفق متغير الجنس، بينما وجد فقرتين وفق متغير الرتبة األكاديمية، الفقرة )وج
ً
( وكانت لصالح من  14ود أي من فقرات املقياس تبدي أداء تفاضليا

ي  ( لم يتمكن البرنامج من حساب إحصائ 13( لصالح األستاذ واألستاذ املشارك، كذلك وجد أن الفقرة )29رتبتهم األكاديمية أستاذ مساعد، و)

(GMH( لها، فيما وجد أن فقرتين )وفق متغير فرع الكلية وهي الفقرتين ولصالح أعضاء الهيئة التدريسية من فرع  26، 25 
ً
( تبديان أداء تفاضليا

 الكليات العلمية، كما توصلت النتائج لوجود فروق ذات داللة إحصائية للفقرات ذات األداء التفاضلي في مؤشرات صدق البناء الداخلي.

 هانزل العامة، أحادية البعد، صدق البناء الداخلي.  ،: األداء التفاضلي، مقياس البحث العلمي، طريقة مانتللكلمات املفتاحيةا
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فحص األداء التفاضلي لفقرات مقياس البحث العلمي في جامعة عمان األهلية باستخدام 

 هانزل العامة وفق متغيرات الجنس والرتبة األكاديمية وفرع الكلية  –طريقة مانتل 
 . املقدمة 1

تحظى قضية بناء مقياس تربوي وعدالته باهتمام املختصين في مجال      

 ألهمية القرارات التي يتم اتخاذها 
ً
القياس النفس ي والتربوي، وذلك نظرا

والتوصل لها في ضوء نتائج تطبيق املقياس، إذ ال بد من توافر درجة مقبولة 

 بالن
ً
سبة لجميع من الصدق والثبات لذلك املقياس، فاملقياس يكون صادقا

 متساوية لجميع املفحوصين إلبداء 
ً
األفراد واملجموعات إذا أعطى فرصا

[، فإذا كان املقياس املصمم 1أرائهم وميولهم واتجاهاتهم وفق ما يتم قياسه ]

لقياس سمة ما يميز مجموعة من املفحوصين عن املجموعة أو املجموعات 

،
ً
وبالتالي ينتهك مبدأ  األخرى من املستوى نفسه، فيمكن اعتباره متحيزا

[، ويعتبر التحيز أحد مهددات صدق املقياس، 2العدالة بين املفحوصين ]

 من مجموعات املفحوصين عن املجموعات 
ً
فعندما تميز إحدى فقراته أيا

األخرى، فإن ذلك يعني أن هذه املجموعة لها أفضلية دون املجموعات األخرى 

لتحقق من خلو املقياس وفقراته من في الظاهرة التي يتم قياسها، لذلك فإن ا

 [.3التحيز يعد خطوة مهمة من خطوات بنائه ]

[ أن الفقرة تعتبر متحيزة إذا كان الفرق في 4ويرى هامبلتون وروجر ]   

( في املجموعات املختلفة ICCاملساحة بين منحنيات خصائص الفقرة )

، من مثل الذكر واألنثى 
ً
، أو من أعراق املتكافئة في القدرة دالة إحصائيا

مختلفة، أي أن احتمال استجابة الفرد الصحيحة على الفقرة مختلف عند 

األفراد في املجموعات الفرعية ممن هم في مستوى القدرة نفسها، كما يرى 

[ أن الفقرة تعتبر متحيزة إذا كانت ال تتأثر بنفس مصادر 5كروكر والجينا ]

جموعة التي ينتمي لها الفرد، التباين عند مستوى القدرة نفسها باختالف امل

[ فيرون أن الفقرة تكون متحيزة إذا عملت بشكل 6أما امبرتسون ورايز ]

[ أن 7مختلف ملجموعة ضد مجموعة أخرى، بينما يرى كاميلي وشيباريد ]

الفقرة تكون متحيزة إذا كانت أكثر صعوبة ملجموعة دون أخرى من نفس 

 مستوى القدرة للسمة املراد قياسها. 

[ فيرى أن التحيز قد يكون في عينة الفقرات، أو في صياغتها, كأن 8أما عودة ]   

 عندما تكون 
ً
تكون الصياغة في صالح بعض املفحوصين املتفوقين لفظيا

الصياغة غامضة أو عند استخدام مفردات غير شائعة، وقد يكون التحيز في 

ويعرف  محتوى الفقرات لصالح مجتمع أو عرق أو طبقة أو جنس معين،

[ التحيز بأنه خطأ منتظم يجعل أداء مجموعة على االختبار أفضل 9جنسن ] 

من املجموعات األخرى ممن هم بمستوى القدرة نفسه، أو هو تقدير متدن 

 على إحصائي العينة، ويفرق العلماء 
ً
أو مرتفع بانتظام ملعلمة املجتمع اعتمادا

 م
ً
ن وجهة النظرية الكالسيكية بين تحيز فقرات املقياس الذي نظر إليه سابقا

في القياس، وأصبح يطلق عليه األداء التفاضلي للفقرة وذلك من منظور 

نظرية االستجابة الفقرة، حيث تعتبر الفقرة ذات أداء تفاضلي إذا أدت 

وظيفة مختلفة لدى مجموعة جزئية من املفحوصين من املجموعة الكلية، 

القدرة فرص غير متساوية في وذلك عندما يكون لألفراد املتساويين في 

[، ويظهر األداء التفاضلي للفقرة 10احتمالية اإلجابة الصحيحة للفقرة ]

عندما تكون دوال االستجابة للفقرة غير متشابهة في املجموعات الفرعية 

 [. 11املختلفة ]

وينظر ملفهوم التحيز على أنه مفهوم يخفي وراءه معنى سلبي يرتبط بإطاره    

عدم العدالة، واالهتمام باملفاهيم املشحونة بالجانب السياس ي  العام بفكرة

واالجتماعي أكثر من ربطه باملفهوم السيكومتري، لذلك عمل املتخصصون في 

مجال القياس والتقويم على استخدام مفهوم األداء التفاضلي للفقرة للتعبير 

نطلق عن الطرق واملعاني اإلحصائية التي تستخدم للكشف عن التحيز من م

أنه من األفضل استخدام املعاني الفنية السيكومترية بدال من املشحونة 

[ 
ً
 واجتماعيا

ً
 [.12سياسيا

[ بين مفهومي التحيز واألداء التفاضلي للفقرة، 13كما يفرق دورنز وهوألند ]  

فالتحيز يحمل املعنى االجتماعي والذي يشير إلى عدم العدالة واملساواة، أما 

للفقرة فيشير لدراسة الخصائص السيكومترية للفقرة من  األداء التفاضلي

حيث الكيفية التي تعمل بها الفقرة في املجموعة بشكل مختلف عن املجموعة 

 األخرى.

[ يشير إلى أن الفقرة تعد متحيزة إذا قاست غير ما هو 14بينما وليمز ]  

 متوقع قياسه أو عندما يكون ما تقيسه الفقرة أقل مما هو متوقع من

 إذا كانت احتماالت استجابة الفرد 
ً
املحتوى، بينما تبدي الفقرة أداء تفاضليا

الصحيحة عنها مختلفة للمفحوصين املتساوين في السمة التي يتم قياسها في 

 املجموعات املختلفة.

[ فيفرق بين التحيز واألداء التفاضلي على مستوى االختبار، 15] أما أوسترلند  

 في القياس وبالتالي فهو يؤثر على ثبات االختبار 
ً
فالتحيز يعتبر خطأ منتظما

بدرجة أقل من تأثيره على صدقه، أما األداء التفاضلي فيمثل الفارق بين 

 األداء على االختبار بين املجموعتين املستهدفة واملرجعية. 

 لتعبر عن الفروق في احتمال   
ً
واألداء التفاضلي للفقرة دالة مشتقة إحصائيا

استجابة الفرد الصحيحة للفقرة بين مجموعتين ممن هم في نفس املستوى 

[، كما ينظر 17[ وغيرل وقودن وايشمان ]16من القدرة وفق ما يراه تيريس ]

أنه مفهوم  لألداء التفاضلي من وجهة نظر نظرية استجابة الفقرة على

يفحص العالقة بين االحتماالت املشروطة لإلجابة الصحيحة على الفقرة، 

وبين السمة الكامنة املراد قياسها، بحيث يتم مقارنة منحنيات خصائص 

( في املجموعتين الفرعيتين ICCs) (Item characteristic curvesالفقرة )

رسمها وفق النموذج  ملجتمع إحصائي لكشف األداء التفاضلي فيها والتي يتم

[، ومن أجل التحقق من األداء التفاضلي ال بد من 18اللوجستي املستخدم ]

 توفر طرق تهدف للكشف عنه. 

[ إلى أن طريقة مانتل هانزل تعد من أكثر طرق نظرية 19حيث أشار جوليا ]   

القياس الكالسيكية انتشارا في الكشف عن تحيز الفقرة وذلك لسهولة 

[، كما تعد إحدى طرق الكشف عن األداء التفاضلي 20راءاتها ]حساباتها وإج

في الوقت الحاضر، وقد استخدمها التربويون والعاملون في القياس بشقيه 

النفس ي والتربوي بسبب سهولة تطبيقها وحساباتها وإجراءاتها، فهي تفحص 

وعة ( وهي املجمG( واملستهدفة )Rاألداء التفاضلي بين املجموعتين املرجعية )

التي يعتقد بوجود فقرات تتحيز ضدها، وذلك وفق جدول توافق ثنائي البعد 

[، وقد طورت لتصبح أكثر فاعلية مع الفقرات متعددة التدريج، حيث 21]

هانزل العامة، والتي تركز على العالقة بين مستوى  –سميت بطريقة مانتل 
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لها وفق جدول القدرة واستجابات فئات املتغير، حيث تنظم البيانات من خال

 [. 22توافق متعدد األبعاد ]

وتقوم على استقصاء التحيز بين مجموعتين فرعيتين من مجتمع الدراسة،      

( واملجموعة األخرى Reference Groupمجموعة تسمى املجموعة املرجعية )

( وهي املجموعة التي يعتقد بوجود Focal Groupتسمى املجموعة املستهدفة )

ها، ويتم بناء الفرضية الصفرية من خاللها بحيث تنص فقرات تتحيز ضد

 في نسب اإلجابة الصحيحة بين 
ً
على عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 [.  23املجموعتين املرجعية واملستهدفة في مستوى القدرة الواحدة ]

 كلة الدراسة . مش2

 يسعى التربويون والباحثون عند بنائهم وتطبيقهم للمقاييس املختلفة أن     

تكون على درجة عالية من العدالة واملصداقية وغير متحيزة لفئة من الفئات 

التي يتم قياس سمتهم املستهدفة بالدراسة، ومن خالل تطور علم القياس 

النفس ي والتربوي، فمعظم الدراسات التي أجريت أو اهتمت ببناء وتطوير 

قياس، ولم وتصميم املقاييس ركزت على الخصائص السيكومترية للفقرة وامل

 من قبل 
ً
 تفاضليا

ً
يحظ موضوع دراسة الفقرات املتحيزة أو التي تبدي أداءا

الباحثين في ذلك وضمن نظريات القياس املختلفة، النظرية الكالسيكية 

 ونظرية االستجابة للفقرة إال بدراسات محدودة. 

وقد تم التوصل إلى نظرية استجابة الفقرة والتي تعتبر نظرية حديث     

العهد؛ تعالج ما أخفقت به نظرية القياس الكالسيكية، ومن ضمن ما 

أضافته نظرية استجابة الفقرة، طرق الكشف عن األداء التفاضلي للفقرات 

سواء على مستوى االختبار أم على مستوى املقاييس، إضافة إلى اختالف 

بيعة االستجابة سواء كانت ثنائية االستجابة أم متعددة االستجابة، وفي ط

ضوء اطالع الباحث على الدراسات املختلفة الحظ أن اغلب الدراسات 

اعتمدت في تحققها لألداء التفاضلي على فقرات االختبارات التحصيلية، 

سواء باستخدام النظرية الكالسيكية كطرق )مانتل هانزل، والتحليل 

عاملي، وتحليل التباين، وصعوبة وتمييز الفقرة(، من خالل استخدام ال

معالم الفقرات الصعوبة والتمييز، أم من خالل استخدم طرق نظرية 

استجابة الفقرة، املعتمدة على االستجابات الثنائية كطرق )منحنى خصائص 

ل الفقرة، وصعوبة الفقرة، وصعوبة الفقرة املحولة، ومعامل التمييز، ومعام

 التمييز املعدل، ومانتل هانزل، والسمات الكامنة(. 

كما أن معظم الدراسات ركزت على املقارنة بين الطرق املختلفة للكشف     

عن األداء التفاضلي للفقرة سواء على مستوى النظرية الكالسيكية أو نظرية 

، ولم يالحظ الباحث أي من الدراسات 
ً
االستجابة للفقرة أو االثنتين معا

ستخدمت طرق الكشف عن األداء التفاضلي في مقياس متعدد االستجابة، ا

باإلضافة لتناول الفقرات، لذلك تسعى الدراسة الحالية إلى دراسة ما 

 تجاهلته الدراسات السابقة. 

 كما الحظ الباحث أن املقاييس التي تم بناؤها وتطبيقها ال تأخذ في   

 تفا
ً
 وفقا لجنس ورتبة أعضاء الهيئة االعتبار الفقرات التي تبدي أداءا

ً
ضليا

التدريسية األكاديمية وفرع كليتهم، كما أن اغلب الدراسات السابقة تناولت 

فئة طلبة املدارس والطلبة الجامعيين ولم تتطرق أي منها لدراسة أعضاء 

الهيئة التدريسية في الجامعات والذين هم اقدر على تحديد اتجاههم في 

بوية ملا يتمتعوا به من وعي وثقافة وقدرة على ذلك، السمات النفسية والتر 

إضافة إلى تناولها مواضيع مختلفة ومتعلقة بالسمات األكاديمية كالتحصيل 

الدراس ي ولم تتطرق إلى السمات النفسية والتربوية، لذلك تسعى الدراسة 

 الحالية إلى تناول ما لم تتناوله الدراسات السابقة. 

 . أسئلة الدراسة أ

 ثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية: تتم  

 هل مقياس البحث العلمي أحادي البعد؟ .1

 وفق متغير الجنس؟  .2
ً
 تفاضليا

ً
 هل تظهر فقرات مقياس البحث العلمي أداءا

 وفق متغير الرتبة  .3
ً
 تفاضليا

ً
هل تظهر فقرات مقياس البحث العلمي أداءا

 األكاديمية؟

 وفق متغير فرع هل تظهر فقرات م .4
ً
 تفاضليا

ً
قياس البحث العلمي أداءا

 الكلية؟

ما اثر الفقرات ذات األداء التفاضلي على مؤشرات صدق البناء الداخلي  .5

 ملقياس البحث العلمي؟

 . أهداف الدراسة ب

تهدف الدراسة إلى فحص األداء التفاضلي لفقرات مقياس البحث العلمي      

هانزل العامة وفق متغيرات الجنس والرتبة  –باستخدام طريقة مانتل 

األكاديمية وفرع الكلية، والذي جرى تطبيقه على أعضاء الهيئة التدريسية في 

 جامعة عمان األهلية.

 د. أهمية الدراسة

سة في جانبين نظري وعملي، فمن الجانب النظري تحاول تتمثل أهمية الدرا    

الدراسة الحالية الوقوف على كيفية التحقق من الخصائص السيكومترية 

هانزل العامة في الكشف عن -للمقاييس، إضافة إلى تناولها طريقة مانتل

األداء التفاضلي لفقرات مقياس، والذي يهدف الباحث من خالل دراسته إلى  

ين في مجال القياس والتقويم في كيفية الكشف عن الفقرات التي إفادة العامل

 وفق استجابات األفراد على مختلف السمات التي يتم 
ً
 تفاضليا

ً
تبدي أداءا

 .
ً
 تفاضليا

ً
 دراستها بحيث تتوفر أداة قياس خالية من الفقرات التي تبدي أداءا

 فتنبع أهميتها من أنها تعّد دراسة عربية حد    
ً
يثة توفر معلومات أما عمليا

هانزل العامة في الكشف عن األداء التفاضلي والتي  -حول طريقة مانتل 

تسهم في مساعدة الباحثين اآلخرين الراغبين في استخدامها الحقا في إجراء 

دراساتهم، والتي تعتبر من أفضل طرق الكشف عن األداء التفاضلي لفقرات 

 املقياس. 

عاملين في املجال التربوي والنفس ي، من خالل كما تفيد الدراسة حاليا ال    

إلقائها الضوء على إحدى آليات الكشف عن األداء التفاضلي في مقاييس 

متعددة االستجابة، والتي من املمكن أن تفيد العاملين في االختبارات التربوية 

 والنفسية املحتوية على فقرات متعددة التدريج.

 ـ. حدود الدراسة ج

 اقتصرت أداة الدراسة على استخدام مقياس البحث العلمي املعد وفق  .أ

(، 2(، غير مناسب )1تدريج ليكرت الخماس ي )غير مناسب على اإلطالق ) 

 )4(، مناسب )3متوسط )
ً
(( واملصنف وفق فقرات متعددة 5(، مناسب جدا

 التدريج.

العامة، ومدى  هانزل  -تتحدد أداة الدراسة في مدى مالئمتها لطريقة مانتل .ب

 توافر دالالت إحصائية مقبولة عن خصائص أداة الدراسة السيكومترية.

اقتصرت عينة الدراسة على أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان  .ت

( والتي يتمثل فيها مجتمع 2017/ 2018األهلية خالل العام الجامعي ) 



 

21 

ون فيه عينات الدراسة، حيث سيتم تعميم نتائج الدراسة بالقدر الذي يك 

 مماثلة للعينة التي تم اختيارها.

ستعتمد النتائج التي يتم التوصل إليها على برامج الحاسوب التي أمكن  .ث

 توفيرها أثناء القيام بتحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة.

 . مصطلحات الدراسةد

 لتعبر عن الفروق
ً
في استجابة  األداء التفاضلي: وهو دالة مشتقة إحصائيا

الفرد على الفقرة بين مجموعتين من املفحوصين ممن هم في نفس املستوى 

 من القدرة. 

مقياس البحث العلمي: أداة قياس تهدف لقياس مستوى البحث العلمي في 

( 30جامعة عمان األهلية من حيث التحديات واملعوقات، والتي تكون من )

 فقرة. 

التعليم العالي األردني، والتي  جامعة عمان األهلية: هي إحدى مؤسسات

(، حيث تعتبر أول جامعة خاصة في األردن، تحتوي على 1990تأسست عام )

( 31( برنامج ماجستير و)12( برنامج أكاديمي منها )43( كليات يتوزع فيها )9)

 برنامج بكالوريوس. 

هانزل العامة: إحدى طرق الكشف عن الفقرات التي تبدي  –طريقة مانتل 

 
ً
 على مؤشر قيمة مانتل_هانزل ودرجات الحرية أداءا

ً
 اعتمادا

ً
تفاضليا

 ومستوى الخطأ، من خالل مقارنة أداء املجموعتين املرجعية واملستهدفة.

 دراسات السابقة ال. 3

[ ملقارنة أداء ثالثة إجراءات )االنحدار 24وتيساي ] هدفت دراسة لي أن وا     

(، واختالف دالة الفقرة LRT(، اختبار نسبة األرجحية )LogRاللوجستي )

( تحت نموذج DIF((، للكشف عن دالة األداء التفاضلي )DFTIواالختبار )

االستجابة املتدرجة في دراسة محاكاة، وتوصلت الدراسة إلى أن اختبار نسبة 

( األقوى بين الثالثة إجراءات في الحاالت جميعها، كما كان LRTية )األرجح

( أقل قوة من اختبار نسبة األرجحية DFITاختالف دالة الفقرة واالختبار )

(LRT(( كما توصلت النتائج إلى أن إجراء االنحدار اللوجستي ،)LOGR  لدالة

األداء  ( كان حساسا فقط للفقرات ذات حجم دالةDIFاألداء التفاضلي )

 ( الكبير.DIFالتفاضلي )

[ دراسة بهدف الكشف عن دالة األداء 25فيما أجرى الوزيا وويلز ]     

( في فقرات متعددة التدريج باستخدام نموذج املتوسط وبناء DIFالتفاضلي )

( ونظرية استجابة الفقرة واالنحدار اللوجستي الرتبي، بهدف MACSالتغاير )

نوع األول وقوة اإلجراءات القائمة على نموذجين مقارنة معدل الخطأ من ال

اثنين، وتم توليد بيانات املحاكاة التي وظفت االستجابات متعددة التدريج مع 

(، Samejimaخمس فئات باستخدام نموذج االستجابة املتدرجة سيمجما )

( MACSوأظهرت النتائج إلى أن طريقتي نموذج املتوسط وبناء التغاير )

( قد عرضت معدالت قوة مماثلة؛ ومع ذلك، IRTة الفقرة )ونظرية استجاب

 مقارنة بالطريقتين األخيرتين 
ً
االنحدار اللوجستي الرتبي أظهر قوة أعلى قليال

( غير DIFألحجام العينة األصغر، كذلك توصلت إلى أن األداء التفاضلي )

بكثير ( قد عرض قوة أكثر من ذلك IRTاملنتظم وفق نظرية استجابة الفقرة )

( واالنحدار اللوجستي MACSمقارنة بطريقتي نموذج املتوسط وبناء التغاير )

 الرتبي.

[ الستقصاء األداء التفاضلي ملتغيري 26وسعت دراسة اوغبيبور واونوكا ]    

نوع املدرسة )الخاصة والعامة(، وموقع املدرسة )الحضرية والريفية( في 

 National Examinations)فقرات اختبار مجلس االمتحانات الوطنية 

Council – NECO وقد توصلت نتائج االنحدار اللوجستي إلى  2010( لعام ،

 وفقا لنوع املدرسة، في حين أبدت )10أن )
ً
( 8( فقرات أبدت أداء تفاضليا

 وفقا ملوقع املدرسة.
ً
 فقرات أداء تفاضليا

قياس [ عن األداء التفاضلي لفقرات م27وكشفت دراسة عبد الوهاب ]     

أساليب املعاملة الوالدية بين اآلباء واألمهات وبين األبناء من الجنسين، والتي 

استخدم فيها مقياس أساليب املعاملة الوالدية لعبد املقصود املكون من 

( فقرة ثنائية التدريج مستخدما طريقة مانتل هانزل، وقد توصلت النتائج 60)

 بين ( فقرات من فقرات مقياس صورة األ 9لوجود )
ً
 تفاضليا

ً
ب تبدي أداءا

( فقرات عند 9( فقرة في صورة األم، و)11الذكور واإلناث من األبناء، و)

 ( فقرات عند اإلناث من األبناء.7الذكور من األبناء، و)

[ للكشف عن األداء التفاضلي لبنود اختبار 28وهدفت دراسة رشوان ]     

قد " في ضوء التخصص واطسون وجليسر " النسخة القصيرة للتفكير النا

األكاديمي باستخدام نماذج بارامترية )ثنائي املعلم( والبارامترية )نموذج 

االنحدار الالبارامتري املمهد( في نظرية استجابة الفقرة، والكشف عن تأثير 

األداء التفاضلي للفقرات على األداء التفاضلي لالختبار باستخدام التحليل 

جموعات، وقد توصلت النتائج إلى أن العديد من العاملي التوكيدي متعدد امل

 لصالح التخصصات العلمية وبعض منها 
ً
 تفاضليا

ً
فقرات االختبار أبدت أداءا

 للتخصصات األدبية، كما توصلت النتائج إلى تأكيد تأثير 
ً
 تفاضليا

ً
أبدى أداءا

األداء التفاضلي للفقرات على األداء التفاضلي لالختبار ككل باستخدام 

 يل العاملي التوكيدي متعدد املجموعات.التحل

[ عن األداء التفاضلي لفقرات مقياس 29وكشفت دراسة العبادي ]     

 لتوزيع الفقرات السالبة 
ً
اتجاهات نحو اإلحصاء لطلبة الجامعة األردنية تبعا

%( باستخدام 100% 75%، 50%، 25)صفر% فقرة سالبة املضمون، 

( وفق نموذج االستجابة G2و x2ي )طريقتي الكشف عن األداء التفاضل

املتدرجة، وعند مستويات داللة مختلفة، وتوصلت النتائج إلى أن أعلى نسبة 

 لطريقة 
ً
 تبعا

ً
 تفاضليا

ً
 =αعند  x2توزيع للفقرات السالبة التي أبدت أداءا

%( على التوالي، 100%، 25%، 75%، 50( قد كانت )0.05، 0.01، (0.005

أن أعلى نسبة توزيع للفقرات السالبة التي شخصت كما توصلت النتائج إلى 

 لطريقة 
ً
 تبعا

ً
 تفاضليا

ً
( α=0.005) ،0.01 ،0.05عند  G2على أنها تبدي أداءا

%( على التوالي، كما توصلت 25%، 75%، 50%، 100قد كانت عند النسب ) 

النتائج إلى أن أعلى نسبة اتفاق في توزيع الفقرات السالبة بين طريقتي 

األداء التفاضلي للفقرات التي شخصت على أنها تبدي أو ال تبدي الكشف عن 

 عند 
ً
 تفاضليا

ً
%( 100%، 75%، 25%، 50( قد كانت )α= 0.005) ،0.01أداءا

 على التوالي.

[ للكشف عن األداء 30وسعت دراسة عبد العزيز ومحمد وشاه ودين ]    

ترنت وفق متغير التفاضلي في فقرات اختبار متعة تعلم االنجليزية عبر االن

الجنس، باستخدام نموذج التقدير الجزئي املعتمد على قيمة اللوجت، 

وتوصلت النتائج لعدم وجود فروق جوهرية في األداء التفاضلي بين الذكور 

 وفق 7واإلناث، كما توصلت النتائج عن وجود )
ً
 تفاضليا

ً
( فقرات أبدت أداءا

ج أن اإلناث تفوقن على الذكور متغير الجنس ولصالح اإلناث، كما بينت النتائ

في مجال االرتياح، في حين كان الذكور متساويين مع اإلناث في املجاالت 

 األخرى.

[ بدراسة هدفت لفحص األداء التفاضلي 31وقام البطوش والقرعان ]    

للفقرات في أدوات تقييم الطلبة لجودة التعليم العالي في األردن حسب الكلية 
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ام طريقة مانتل هانزل العامة، وتوصلت النتائج لوجود األكاديمية باستخد

 في املقياس وفقا للكلية، ولصالح طلبة كلية 4)
ً
( فقرات أبدت أداء تفاضليا

العلوم على حساب كليتي التربية واآلداب، كما توصلت النتائج لوجود اثر دال 

 للفقرات ذات األداء التفاضلي في مؤشرات صدق البناء الداخلي 
ً
  إحصائيا

 ألداة الدراسة.

 التعقيب على الدراسة السابقة: 

من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة يالحظ أنها تطرقت للعديد     

من األفكار فمنها ما درس الكشف عن األداء التفاضلي في نظرية استجابة 

ثنائية االستجابة والتي  الفقرة من خالل استخدام نماذج بارامترية والبارامترية

تأخذ باالعتبار مقاييس االتجاه وامليول واالختبارات املوضوعية ثنائية 

[، 28[ ورشوان ]27[ وعبد الوهاب ]26التدريج كدراسة اوغبيبور واونوكا ]

ومن درسها وفقا لنماذج بارامترية متعددة االستجابة والتي تأخذ باالعتبار 

تبارات املقالية متعددة التدريج كدراسة لي أنوا مقاييس االتجاه وامليول واالخ

[، والتي استخدمت نموذج 29[ والعبادي ]25[ والوزيا وويلز ]24وتيساي ]

[ والتي 30االستجابة املتدرجة، ودراسة عبد العزيز ومحمد وشاه ودين ]

استخدمت نموذج التقدير الجزئي، ومن درسها باستخدام طرق الكشف 

نماذج نظرية استجابة الفقرة كدراسة البطوش  الغير معتمدة على احد

 بعدم ارتكازها 31والقرعان ]
ً
[، مما يعطي الدراسة الحالية أهمية ومنطلقا

على أي من نماذج استجابة الفقرة والذي أغفلته الدراسات السابقة في هذا 

[ والتي جاءت 31الجانب، باستثناء دراسة كدراسة البطوش والقرعان ]

الدراسة، كما يسعى الباحث من خالل دراسته هذه إلى متوافقة مع هدف 

تناول مقياس البحث العلمي ليسلط الضوء على مدى أهمية دراسة املقاييس 

 والتحقق من خصائصها وخصائص فقراتها. 

كما يرى الباحث أن الدراسات املتناولة ركزت في دراستها على فحص دالة   

ارنة بينها كدراسة لي أن وا وتيساي األداء التفاضلي باستخدام عدة طرق واملق

(، اختبار LogR[ والتي استخدمت ثالثة إجراءات )االنحدار اللوجستي )24]

((، والوزيا DFTI(، واختالف دالة الفقرة واالختبار )LRTنسبة األرجحية )

( ونظرية MACS[ والتي استخدمت نموذج املتوسط وبناء التغاير )25وويلز ]

[ والتي 26حدار اللوجستي الرتبي، واوغبيبور واونوكا ]استجابة الفقرة واالن

[ والتي استخدمت طريقة 27استخدمت االنحدار اللوجستي، وعبد الوهاب ] 

[ والتي استخدمت التحليل العاملي التوكيدي، 28مانتل هانزل، ورشوان ]

(، وعبد العزيز ومحمد G2و x2[ والتي استخدمت طريقتي )29والعبادي ]

[  31[ والتي استخدمت قيمة اللوجت، والبطوش والقرعان ]30وشاه ودين ]

والتي استخدمت طريقة مانتل هانزل العامة والتي تتشابه مع الطريقة 

املستخدمة في هذه الدراسة، علما أن هذه الطريقة تعتبر من أفضل الطرق 

في الكشف عن األداء التفاضلي للفقرات متعددة التدريج وفق ما أشار إليه 

 [.19[ وجوليا ] 21[ وفادلكوا وماديرا ]22ونافاس ]بينيتوا 

كما يرى الباحث أن بعض الدراسات السابقة ركزت في دراستها على فحص     

[  26دالة األداء التفاضلي وفقا ملتغيرات متعدد كدراسة اوغبيبور واونوكا ]

والتي كشفت عن األداء التفاضلي وفق نوع املدرسة )الخاصة والعامة( 

[ وعبد العزيز 27ملدرسة )الحضرية والريفية(، وعبد الوهاب ]وموقعها ا

[ وفقا للتخصص 28[ وفقا للجنس، ورشوان ]30ومحمد وشاه ودين ]

[ وفقا للكلية، ويسعى الباحث في دراسته 31األكاديمي، والبطوش والقرعان ]

هذه إلى دراسة متغيري الجنس وفرع الكلية والتي تم دراستها سابقا، باإلضافة 

ى متغير أخر لم يتم دراسته أخر وهو الرتبة األكاديمية في سعيه إلضافة إل

 بعد جديدة تبرز من خالله دراسته وتعطيها أهمية ووضوح. 

كما تسعى الدراسة الحالية إلى اخذ عينتها من إحدى فئات املجتمع والتي      

يئة لم يتم الطرق لها في أي من الدراسات السابقة أال وهي فئة أعضاء اله

التدريسية في املؤسسات األكاديمية واملتمثلة بجامعة عمان األهلية في هذه 

 الدراسة.

 جراءات  ال و  الطريقة .4

 أ. منهج الدراسة 

تم استخدام املنهج الوصفي املسحي والذي يعتبر من أكثر املناهج       

 
ً
 في مثل هذه الدراسات، فهو يعتمد على وصف الظاهرة وصفا

ً
استخداما

 
ً
 ووصف خصائصها، إضافة لوصفها كميا

ً
 كيفيا

ً
 والتعبير عنها تعبيرا

ً
دقيقا

ع وتوضيح درجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى، وهذا ينسجم م 

طبيعة الدراسة وأهدافها، وذلك باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات 

 الالزمة.

 ب. مجتمع وعينة الدراسة 

تألف مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان      

( عضو 257(، والبالغ عددهم ما يقارب ) 2017/ 2018األهلية للعام الجامعي ) 

( عضو هيئة تدريسية، 122ا تكونت عينة الدراسة من )هيئة تدريسية، فيم

%( من مجتمع الدراسة األصلي، حيث أخذت 47والتي شكلت ما نسبته )

( برتبة 17( أنثى، كذلك منهم )40( ذكر و)82بأسلوب العينة العشوائية منهم )

( برتبة أستاذ مساعد، كذلك منهم 69( برتبة أستاذ مشارك و)36أستاذ )

 ( في الكليات العلمية.62ات اإلنسانية و)( في الكلي60)

 ج. أدوات الدراسة

قام الباحث بتصميم وبناء أداة الدراسة والهادفة لقياس البحث العلمي      

)التحديات واملعوقات( في جامعة عمان األهلية، وذلك من خالل اإلطالع على 

في  مجموعة من االستبانات واألدب النظري املتعلق بقياس البحث العلمي 

( فقرة، كما تم استخدام تدريج 30الجامعات، حيث تألفت أداة الدراسة من )

 – 150ليكرت الخماس ي بحيث تكون الدرجة الكلية على املقياس تتراوح بين )

( غير مناسب 1(، حيث تعطى الدرجات على الفقرات وف األتي )الدرجة )30

( 4، الدرجة )( متوسط3( غير مناسب، الدرجة )2على اإلطالق، الدرجة )

(، كما تم التحقق من صدق أداة الدراسة 5مناسب، الدرجة )
ً
( مناسب جدا

 وثباتها.

 صدق األداة: يشير الصدق إلى ما إذا كان املقياس املعد يقيس بالفعل ما  .1

وضع لقياسه وال يقيس ش يء أخر، وقد اعتمد الباحث على الصدق الظاهري 

ة من خالل عرضها على مجموعة من اجل التحقق من صدق األداة املصمم

من املحكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أجل األخذ برأيهم حول مدى 

مناسبة األداة التي تم وضعها من حيث مالئمتها للهدف املراد قياسه والدقة 

والصياغة والسالمة اللغوية ووضوحها وخلوها من اإلشارات التوجيهية 

وتنقيح الفقرات حيث يلزم وفق  ومناسبتها، حيث قام الباحث بتعديل

مالحظات املحكمين، كما قام الباحث بالتحقق من الصدق البنائي من خالل 

إيجاد معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية على املقياس، حيث أظهرت 

(، وقد جاءت جميع الفقرات على 0.821 – 0.264النتائج أنها تراوحت بين )

(، وهذا 0.05( و)0.01ة عند مستوى الداللة )املقياس ذات داللة إحصائي
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مؤشر على أن املقياس يتمتع بمؤشرات صدق بنائي مرتفعة تدلل على مدى 

 صالحيته لقياس ما وضع لقياسه ومناسبته لتحقيق غرض الدراسة.

الثبات: تم استخدام معادلة كرونباخ الفا للتحقق من دالالت ثبات أداة  .2

حص االتساق الداخلي الستجابات املفحوصين الدراسة، والتي تعمل على ف

( والتي تعتبر مرتفعة جدا، وهذا 0.929على فقرات األداة، والتي بلغت قيمته )

 مؤشر عن مدى صالحية األداة ومناسبتها لتحقيق غرض الدراسة.

 د. اجراءات الدراسة

وقد أتبع الباحث اإلجراءات التالية من أجل جمع البيانات، حيث قام   

بة رئاسة الجامعة من أجل تسهيل مهمته بجمع البيانات من قبل بمخاط

أعضاء الهيئة التدريسية بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي، وقام بعرض 

املقياس على مجلس العمداء الذين اعتبروا كمحكمين، وقام بأخذ مالحظاتهم 

 في االعتبار عند إعداد الصورة النهائية للمقياس، ومن ثم تم تحديد زمن

التطبيق والية توزيع املقياس، وقام بجمع أوراق املقياس بعد تطبيقه، ومن 

ثم قام بتجهيز االستجابات من أجل إدخالها على البرامج اإلحصائية 

 والحصول على النتائج املتعلقة 
ً
املستخدمة في الدراسة لتحليلها إحصائيا

 باإلجابة على أسئلة الدراسة.

 ومناقشتها. النتائج 5

: نتائج الدراسة املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها والذي ينص على " هل 
ً
أوال

 :" مقياس البحث العلمي أحادي البعد؟

لإلجابة على السؤال األول تم التحقق من أحادية بعد مقياس البحث العلمي، 

( فقرة من خالل تطبيقه على عينة الدراسة، وذلك 30واملكون من )

 تحليل العاملي بعد التحقق شروط استخدامه وهي:باستخدام ال

 Correlation Matrixمؤشر محدد مصفوفة معامالت ارتباط ) .1

Determinant وقد توصلت نتائج ،
ً
( فقرات املقياس أن ال يساوي صفرا

التحليل العاملي أن قيمة محدد مصفوفة معامالت ارتباط املقياس يساوي 

(8.272E-11مما يؤشر على تحقق ،)  .هذا الشرط 

 Kaiser-Meyer-Olkinمؤشر كايز ماير اولكن لقياس كفاية العينة ) .2

Measure of Sampling Adequacy لقياس فقرات املقياس، والذي يجب )

( قد بلغ  KMO( في حده األدنى، وقد أسفرت نتائج التحليل أن )0.5أن يكون )

 لشرط.( وهي قيمة كبيرة جدا، مما يؤشر على تحقق هذا ا0.887)

(، والذي Bartlett's Test of Sphericityمؤشر اختبار بارتليت للكروية ) .3

يفحص مدى تجانس العينة بالنسبة لحجمها، ويفترض أن يكون دال 

 عند )
ً
(، وقد أسفرت نتائج التحليل أن القيمة 0.05أو  α = 0.01إحصائيا

( عند 2557.584( قد بلغت )Approx. Chi-Squareالتقريبية لكاي سكوير )

 عند )α = 0.000( و)435درجات حرية )
ً
و  α = 0.01(، وهي دالة إحصائيا

 (، مما يؤشر على تحقق هذا الشرط.0.05

سابقة الذكر، تم  بعد التحقق من شروط استخدام التحليل العاملي

استخدام التحليل العاملي بطريقة املكونات األساسية، والتي يظهرها الجدول 

(1 .) 

 نتائج التحليل العاملي ملقياس البحث العلمي   1جدول 

 التباين املفسر التراكمي  التباين املفسر  الجذر الكامن  العامل 
جذر كامن أول 

جذر كامن ثاني
 

جذر كامن ثاني) − (جذر كامن أول 

جذر كامن ثالث) − (جذر كامن ثاني
 

1 12.048 40.159 40.159 4.063 10.389 

2 2.965 9.884 50.044 1.418 1.402 

3 2.091 6.970 57.014 1.425 1.833 

4 1.467 4.891 61.905 1.302 2.833 

5 1.127 3.757 65.661 1.119  

6 1.007 3.356 69.017   

 املكونات  بطريقة العاملي التحليل أن  السابق الجدول  من يالحظ      

 ،(1) من أعلى الكامنة جذورها قيم كانت عوامل ( 6)بـ احتفظ قد األساسية

 املقياس، على االستجابة في التباين من%(  69.017) نسبته ما فسرت والتي 

 ملقياس البعد أحادية افتراض تحقق  على تؤشر والتي ( 1) الجدول  يظهرها كما

 تساوي  أن  يفترض والذي األول  املؤشر مؤشرات، أربعة وفق العلمي  البحث

 بلغت وقد%( 20) من أعلى األول  املكون  على املفسر التباين قيمة

 الجذر قسمة ناتج حاصل يكون  أن  ويفترض الثاني املؤشر ،%(40.159)

 وكما( 4.063) بلغ وقد( 2) من أعلى الثاني الكامن الجذر على األول  الكامن

 الجذر  قسمة حاصل يكون  أن  يفترض الثالث املؤشر ،(1) الشكل يظهرها

  األول  الكامن الجذر من الثاني الكامن
ً
 الجذر طرح حاصل على  مقسوما

 بلغت وقد( 7) عن تزيد ضخمة قيمة الثاني الكامن الجذر من الثالث الكامن

 املفسر التباين مجموع قيمة تكون  أن  يفترض الرابع واملؤشر ،(10.389)

 [. 32%( ]69.017) بلغت وقد%( 54)  من أعلى املكونات جميع على التراكمي 

 
 العلمي البحث لقياس املكونة الكامنة الجذور  قيم توزع يوضح بياني تمثيل 1 شكل
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 فقرة فكل  الفقرات بين  عالقة وجود لعدم النتيجة هذه الباحث ويعزو 

 على  يؤشر كما العلمي، البحث محاور  من محدد جانب وتقيس بذاتها مستقلة

 بناء في املتبعة اإلجراءات سالمة مدى يؤكد وهذا املقياس، ومتانة دقة

 والثبات الصدق وهي الجيد االختبار خصائص بتحقق ارتسمت والتي  االختبار

 مع  انسجمت والتي  جمعها تم التي  البيانات وسالمة صحة ومدى واملوضوعية،

 محددة واحدة سمة يقيس املقياس أن  على تؤشر والتي  البعد، أحادية تحقق

 .متعددة سمات وليس

 
ً
"  على ينص والذي ومناقشتها الثاني بالسؤال املتعلقة الدراسة نتائج:  ثانيا

  العلمي  البحث مقياس فقرات تظهر هل
ً
  أداءا

ً
 :"الجنس؟ متغير وفق تفاضليا

 والتي  العامة هانزل  – مانتل طريقة استخدام تم الثاني السؤال على لإلجابة  

 بهدف وذلك ،[33] فادلكوا قبل من املوضوع( GMHDIF) برنامج يوفرها

  تبدي التي  الفقرات عن الكشف
ً
  أداءا

ً
 وفق العلمي  البحث مقياس في تفاضليا

 .الجنس متغير

 جميع على املستجيبين  درجات مجموع بحساب( GMHDIF) برنامج قام وقد  

 فقرة، ( 30) عددها والبالغ الجنس، متغير وفق العلمي  البحث مقياس فقرات

( 150 – 64) بين  تراوح قد املستجيبين درجات مدى أن  النتائج أظهرت حيث

 تقسيم تم وقد درجاتهم، توزع على يؤشر مما والثانية، األولى املرحلتين  في

 – 150) التالية املعادلة وفق الناتجة( stratum) طبقة( 87) إلى املدى

 درجة إسقاط مراعاة مع املستجيبين  درجات تمثل والتي  ،((87=1(+64

 تحقيق  وفق وذلك الطبقات، من طبقة أي  في درجته ترصد لم التي  املستجيب

 املستجيبين  درجات من أي إسقاط يتم لم حيث ،(GMHDIF) برنامج شروط

  تظهر التي  الفقرات عن الكشف يتم ثم ومن الجنس، متغير وفق
ً
 أداءا

 
ً
 كما وذلك الجنس، متغير وفق املقياس في فقرة( 30) أصل من تفاضليا

 (.2) الجدول  يوضحه

 2 جدول 

   تبدي التي الفقرات عن للكشف والثانية األولى املرحلة نتائج
 
  أداءا

 
  تفاضليا

 
  أوليا

 
 الجنس  متغير  وفق العلمي البحث مقياس فقرات كافة على ونهائيا

 نص الفقرة  الفقرة

 املرحلة الثانية نتائج نتائج املرحلة األولى

QMH 
درجة  

 الحرية

احتمالية 

 الخطأ 
QMH 

درجة  

 الحرية

احتمالية 

 الخطأ 

 0.6711 4 2.3535 0.6711 4 2.3535 توفر الجامعة املحفزات واملكافآت املادية واملعنوية للباحثين.  1

 0.6322 4 2.5698 0.6322 4 2.5698 الجامعة مراجع حديثة ومتنوعة تساهم في زيادة املشاركة البحثية. توفر 2

 0.2611 4 5.2653 0.2611 4 5.2653 تساهم الجامعة في توفير مختبرات مجهزة إلجراء البحوث العلمية.  3

 0.5406 4 3.1038 0.5406 4 3.1038 الجامعة على استخدام مواردها في إجراء البحوث العلمية. تشجع 4

 0.7947 4 1.6778 0.7947 4 1.6778 اشعر بان إجراء البحوث والدراسات يزيد من أعبائي املادية.  5

 0.6154 4 2.6645 0.6154 4 2.6645 اشعر بأنني أحتاج لتطوير مهاراتي البحثية. 6

7 
وسائل االتصال املتاحة من قبل الجامعة )هاتف، بريد إلكتروني مراسالت،  

 فاكس،... الخ( فعالة.
8.6505 4 0.0705 8.6505 4 0.0705 

 0.4632 4 3.5974 0.4632 4 3.5974 تساهم شبكة االنترنت املتاحة بشكل دائم في إجرائي للبحوث والدراسات.  8

9 
تساعدني الكتب األساسية املتوفرة في مكتبة الجامعة ضمن مجال تخصص ي  

 املعرفي في إجراء البحوث. 
1.1022 4 0.8939 1.1022 4 0.8939 

10 
ومجالت ودوريات علمية متنوعة بكل من اللغتين العربية   توفـر الجامعة كتب

 واإلنجليزية. 
0.5284 4 0.9707 0.5284 4 0.9707 

 0.1645 4 6.5041 0.1645 4 6.5041 توفر مكتبة الجامعة الدوريات املختلفة بنوعيها الورقي وااللكتروني. 11

 0.1872 4 6.1640 0.1872 4 6.1640 توفر الجامعة البرامج الحاسوبية الخاصة بتخصص ي.  12

13 
فرص التدريب املتاحة تكفي لتطوير قدراتي البحثية وتزيد من فرص اإلبداع  

 والتطور.
5.1406 4 0.2732 5.1406 4 0.2732 

 0.8339 4 1.4587 0.8339 4 1.4587 تساهم الجامعة في مشاركتي بالدورات واملؤتمرات العلمية ضمن اختصاص ي. 14

 0.3875 4 4.1394 0.3875 4 4.1394 عدد الساعات املعتمدة ضمن عبئي التدريس ي تساهم في قدرتي البحثية. 15

 0.6589 4 2.4205 0.6589 4 2.4205 تساهم مجالس الحاكمية في دعم البحث العلمي.  16

17 
تتوفر آلية واضحة لضمان تكافؤ الفرص بين أعضاء الهيئة التدريسية في 

 دعم بحثي. الحصول على 
2.0475 4 0.7270 2.0475 4 0.7270 

18 
تجهيزات املكتب من األدوات األساسية )تكنولوجيا، كمبيوتر، أدوات مكتبية... 

 الخ( مناسبة لطبيعة عملي.
1.6460 4 0.8005 1.6460 4 0.8005 

 0.3694 4 4.2806 0.3694 4 4.2806 تعليمات ومعايير وأنظمة األنشطة البحثية سلسة وواضحة ومالئمة. 19

 0.4789 4 3.4936 0.4789 4 3.4936 حداثة الكتب املوجودة ومواكبتها للتقدم املعرفي.  20

 0.0113 4 12.9923 0.0113 4 12.9923 في قواعد بيانات إلكترونية دولية. توفر اشتراك املكتبة 21

 0.4752 4 3.5178 0.4752 4 3.5178 ساعات دوام املكتبة مناسبة. 22
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 نص الفقرة  الفقرة

 املرحلة الثانية نتائج نتائج املرحلة األولى

QMH 
درجة  

 الحرية

احتمالية 

 الخطأ 
QMH 

درجة  

 الحرية

احتمالية 

 الخطأ 

 0.7464 4 1.9419 0.7464 4 1.9419 توفر دوريات ومجالت حديثة ومتنوعة. 23

24 
بأن مؤسسات وأفراد املجتمع في القطاعات املختلفة يستفيد من نتائج   اشعر

 البحوث العلمية.
9.7328 4 0.0452 9.7328 4 0.0452 

 0.6584 4 1.6044 0.6584 4 1.6044 أتكلم لغة أجنبية بطالقة.  25

 0.1370 4 5.5276 0.1370 4 5.5276 بإمكاني كتابة بحث علمي بلغة أجنبية. 26

 0.8227 4 1.5219 0.8227 4 1.5219 تدعم الجامعة نشر البحوث في مجالت عاملية. 27

 0.4036 4 4.0177 0.4036 4 4.0177 أجد صعوبة في اختيار مواضيع لألبحاث.  28

 0.7876 4 1.7171 0.7876 4 1.7171 أجد صعوبة في توظيف مناهج بحثية كمية. 29

 0.7325 4 2.0177 0.7325 4 2.0177 بحثية نوعية.أجد صعوبة في توظيف مناهج  30

 (α = 0.01) الداللة مستوى  عند دالة* 

 العلمي  البحث مقياس فقرات من أي وجود عدم( 2) الجدول  من يالحظ  

  تبدي
ً
  أداءا

ً
  تفاضليا

ً
 ( األولى املرحلة في) أوليا

ً
 وفق( الثانية املرحلة في) ونهائيا

 .الجنس متغير

 العلمي  البحث في واملعوقات التحديات لكون  النتيجة هذه الباحث ويعزو      

 يعيشها التي  الظروف تساوي  بسبب وذلك متساوية، الجنسين  كال تواجه التي 

 والقوانين  التعليمات حيث من أكانت سواء التدريسية الهيئة أعضاء

 حيث  من أم العلمي  للبحث والناظمة املطبقة واإلجراءات والسياسات

 التدريسية الهيئة أعضاء من الباحثين لتشجيع والهادفة املقدمة التسهيالت

 . األخر حساب على الجنسين  احد مع تتوافق ال والتي 

 توصلت التي [ 27] الوهاب عبد دراسة مع الدراسة هذه نتيجة وتختلف     

  تبدي فقرات لوجود
ً
  أداءا

ً
 الذكور  لصالح بعضها الجنسين  لكال تفاضليا

 ودين وشاه ومحمد العزيز عبد دراسة مع تختلف كما اإلناث، لصالح وأخرى 

 .اإلناث لصالح تفاضلي أداء تبدي فقرات لوجود توصلت التي [ 30]

 
ً
"  على ينص والذي ومناقشتها الثالث بالسؤال املتعلقة الدراسة نتائج: ثالثا

  العلمي  البحث مقياس فقرات تظهر هل
ً
  أداءا

ً
 الرتبة متغير وفق تفاضليا

 ": األكاديمية؟

 والتي  العامة هانزل  – مانتل طريقة استخدام تم الثالث السؤال على لإلجابة  

 بهدف وذلك ،[33] فادلكوا قبل من املوضوع( GMHDIF) برنامج يوفرها

  تبدي التي  الفقرات عن الكشف
ً
  أداءا

ً
 العلمي  البحث مقياس في تفاضليا

 على البرنامج يعمل حيث األكاديمية، الرتبة متغير وفق األهلية عمان  بجامعة

 :مرحلتين 

 املستجيبين درجات مجموع بحساب( GMHDIF) برنامج قام:  األولى املرحلة .أ

 األكاديمية، الرتبة متغير وفق العلمي  البحث مقياس فقرات جميع على

 املستجيبين  درجات مدى أن  النتائج أظهرت حيث فقرة،( 30) عددها والبالغ

 تقسيم تم وقد درجاتهم، توزع على يؤشر مما ،(150 – 64) بين  تراوح قد

 – 150) التالية املعادلة وفق الناتجة( stratum) طبقة( 87) إلى املدى

 درجة إسقاط مراعاة مع املستجيبين  درجات تمثل والتي  ،((87=1(+64

 تحقيق  وفق وذلك الطبقات، من طبقة أي  في درجته ترصد لم التي  املستجيب

 املستجيبين  درجات من أي إسقاط يتم لم حيث ،(GMHDIF) برنامج شروط

 تظهر التي  الفقرات عن الكشف يتم ثم ومن األكاديمية، الرتبة متغير وفق

 
ً
  أداءا

ً
 األكاديمية، الرتبة متغير وفق املقياس في  فقرة( 30) أصل من تفاضليا

 (.3) الجدول  يوضحه كما وذلك

 3 جدول 

  تبدي التي الفقرات عن للكشف األولى املرحلة نتائج 
 
  أداءا

 
  تفاضليا

 
 األكاديمية الرتبة متغير   وفق العلمي البحث مقياس  فقرات كافة على أوليا

 نص الفقرة  الفقرة

 املرحلة األولى نتائج

QMH 
درجة  

 الحرية

احتمالية 

 الخطأ 

 0.5420 8 6.9500 توفر الجامعة املحفزات واملكافآت املادية واملعنوية للباحثين.  1

 0.5355 8 7.0102 الجامعة مراجع حديثة ومتنوعة تساهم في زيادة املشاركة البحثية. توفر 2

 0.9905 8 1.6233 تساهم الجامعة في توفير مختبرات مجهزة إلجراء البحوث العلمية.  3

 0.8797 8 3.7411 الجامعة على استخدام مواردها في إجراء البحوث العلمية. تشجع 4

 0.5142 8 7.2096 اشعر بان إجراء البحوث والدراسات يزيد من أعبائي املادية.  5

 0.7243 8 5.3072 اشعر بأنني أحتاج لتطوير مهاراتي البحثية. 6

 0.1122 8 12.9888 )هاتف، بريد إلكتروني مراسالت، فاكس،... الخ( فعالة.وسائل االتصال املتاحة من قبل الجامعة  7

 0.4304 8 8.0316 تساهم شبكة االنترنت املتاحة بشكل دائم في إجرائي للبحوث والدراسات.  8

 0.4591 8 7.7419 مجال تخصص ي املعرفي في إجراء البحوث. تساعدني الكتب األساسية املتوفرة في مكتبة الجامعة ضمن 9

 0.0800 8 14.0686 توفـر الجامعة كتب ومجالت ودوريات علمية متنوعة بكل من اللغتين العربية واإلنجليزية. 10

 0.9857 8 1.8327 توفر مكتبة الجامعة الدوريات املختلفة بنوعيها الورقي وااللكتروني. 11

 GMHال يمكن حساب اإلحصائي   الجامعة البرامج الحاسوبية الخاصة بتخصص ي. توفر  12
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 نص الفقرة  الفقرة

 املرحلة األولى نتائج

QMH 
درجة  

 الحرية

احتمالية 

 الخطأ 

 0.8755 8 3.7906 فرص التدريب املتاحة تكفي لتطوير قدراتي البحثية وتزيد من فرص اإلبداع والتطور. 13

 0.4537 8 7.7954 تساهم الجامعة في مشاركتي بالدورات واملؤتمرات العلمية ضمن اختصاص ي. 14

 0.1197 8 12.7789 عدد الساعات املعتمدة ضمن عبئي التدريس ي تساهم في قدرتي البحثية. 15

 *0.0024 8 23.9045 تساهم مجالس الحاكمية في دعم البحث العلمي.  16

 0.4493 8 7.8391 تتوفر آلية واضحة لضمان تكافؤ الفرص بين أعضاء الهيئة التدريسية في الحصول على دعم بحثي.  17

 0.4965 8 7.3775 تجهيزات املكتب من األدوات األساسية )تكنولوجيا، كمبيوتر، أدوات مكتبية... الخ( مناسبة لطبيعة عملي. 18

 0.9505 8 2.7242 تعليمات ومعايير وأنظمة األنشطة البحثية سلسة وواضحة ومالئمة. 19

 0.3929 8 8.4276 حداثة الكتب املوجودة ومواكبتها للتقدم املعرفي.  20

 0.8666 8 3.8933 توفر اشتراك املكتبة في قواعد بيانات إلكترونية دولية. 21

 0.2548 8 10.1486 ساعات دوام املكتبة مناسبة. 22

 0.5611 8 6.7748 توفر دوريات ومجالت حديثة ومتنوعة. 23

 0.7494 8 5.0758 بأن مؤسسات وأفراد املجتمع في القطاعات املختلفة يستفيد من نتائج البحوث العلمية. اشعر 24

 0.5824 8 4.7030 أتكلم لغة أجنبية بطالقة.  25

 0.7161 8 3.7084 بإمكاني كتابة بحث علمي بلغة أجنبية. 26

 0.4724 8 7.6102 البحوث في مجالت عاملية. تدعم الجامعة نشر 27

 0.9989 8 0.8821 أجد صعوبة في اختيار مواضيع لألبحاث.  28

 0.5543 8 6.8370 أجد صعوبة في توظيف مناهج بحثية كمية. 29

 0.8575 8 3.9961 أجد صعوبة في توظيف مناهج بحثية نوعية. 30

 (α = 0.01) الداللة مستوى  عند دالة* 

 تبدي العلمي  البحث بمقياس واحدة فقرة وجود( 3) الجدول  من يالحظ     

 
ً
  أداءا

ً
  تفاضليا

ً
 الفقرة  وهي األكاديمية الرتبة متغير وفق( األولى املرحلة في) أوليا

 ،" العلمي  البحث دعم في الحاكمية مجالس تساهم"  على تنص والتي ( 16)

 حساب  من البرنامج يتمكن لم واحدة فقرة لوجود النتائج توصلت كما

 البرامج الجامعة توفر"  على تنص والتي ( 12) الفقرة وهي لها( GMH) إحصائي

 ".بتخصص ي  الخاصة الحاسوبية

 املستجيبين استجابات بإسقاط( GMHDIF) برنامج قام: الثانية املرحلة .ب

  أبدت التي ( 16)  الفقرة على
ً
  أداءا

ً
  تفاضليا

ً
 خالل  من األولى، املرحلة في أوليا

 العلمي  البحث مقياس فقرات بقية على املستجيبين  درجات مجموع حساب

  تبدي لم والتي  األكاديمية الرتبة متغير وفق
ً
  أداءا

ً
  تفاضليا

ً
  املرحلة في أوليا

 

 املستجيبين  درجات مدى لتحديد وذلك فقرة،( 29) عددها والبالغ  األولى،

  تبدي لم والتي  الفقرات بقية على
ً
  أداءا

ً
  تفاضليا

ً
 وفق األولى املرحلة في أوليا

 مما ،(140 – 61) بين  الدرجات مدى تراوح وقد األكاديمية، الرتبة متغير

( stratum) طبقة( 80) إلى املدى تقسيم تم حيث درجاتهم، توزع على يؤشر

 درجات تمثل والتي  ،((80=1(+61 – 140) التالية املعادلة وفق الناتجة

 أي في درجته ترصد لم التي  املستجيب درجة إسقاط مراعاة مع املستجيبين 

 لم حيث ،(GMHDIF) برنامج شروط تحقيق وفق وذلك الطبقات، من طبقة

 ثم  ومن األكاديمية، الرتبة متغير وفق املستجيبين  درجات من أي إسقاط يتم

  تظهر التي  الفقرات عن الكشف يتم
ً
  أداءا

ً
  تفاضليا

ً
 فقرة ( 30) أصل من نهائيا

 (.4) الجدول  يوضحه كما وذلك األكاديمية، الرتبة متغير وفق املقياس في

 4 دول ج

  تبدي التي الفقرات عن للكشف الثانية املرحلة نتائج
 
  أداءا

 
  تفاضليا

 
 األكاديمية الرتبة متغير   وفق العلمي البحث مقياس  فقرات كافة على نهائيا

 نص الفقرة  الفقرة

 نتائج املرحلة الثانية

QMH 
درجة  

 الحرية

احتمالية 

 الخطأ 

 0.2037 8 10.9645 توفر الجامعة املحفزات واملكافآت املادية واملعنوية للباحثين.  1

 0.5702 8 6.6923 الجامعة مراجع حديثة ومتنوعة تساهم في زيادة املشاركة البحثية. توفر 2

 0.3485 8 8.9273 تساهم الجامعة في توفير مختبرات مجهزة إلجراء البحوث العلمية.  3

 0.7846 8 4.7435 الجامعة على استخدام مواردها في إجراء البحوث العلمية. تشجع 4

 0.7619 8 4.9591 اشعر بان إجراء البحوث والدراسات يزيد من أعبائي املادية.  5

 0.2067 8 10.9133 اشعر بأنني أحتاج لتطوير مهاراتي البحثية. 6

 0.0111 8 19.8042 )هاتف، بريد إلكتروني مراسالت، فاكس،... الخ( فعالة.وسائل االتصال املتاحة من قبل الجامعة  7

 0.2249 8 10.6089 تساهم شبكة االنترنت املتاحة بشكل دائم في إجرائي للبحوث والدراسات.  8

 0.2681 8 9.9557 مجال تخصص ي املعرفي في إجراء البحوث. تساعدني الكتب األساسية املتوفرة في مكتبة الجامعة ضمن 9
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 نص الفقرة  الفقرة

 نتائج املرحلة الثانية

QMH 
درجة  

 الحرية

احتمالية 

 الخطأ 

 0.5489 8 6.8863 توفـر الجامعة كتب ومجالت ودوريات علمية متنوعة بكل من اللغتين العربية واإلنجليزية. 10

 0.3804 8 8.5642 توفر مكتبة الجامعة الدوريات املختلفة بنوعيها الورقي وااللكتروني. 11

 0.9077 8 3.3877 الجامعة البرامج الحاسوبية الخاصة بتخصص ي. توفر  12

 GMHال يمكن حساب اإلحصائي   فرص التدريب املتاحة تكفي لتطوير قدراتي البحثية وتزيد من فرص اإلبداع والتطور. 13

 *0.0000 8 90.4298 تساهم الجامعة في مشاركتي بالدورات واملؤتمرات العلمية ضمن اختصاص ي. 14

 0.1781 8 11.4377 عدد الساعات املعتمدة ضمن عبئي التدريس ي تساهم في قدرتي البحثية. 15

 0.6960 8 5.5638 تساهم مجالس الحاكمية في دعم البحث العلمي.  16

 0.4867 8 7.4720 تتوفر آلية واضحة لضمان تكافؤ الفرص بين أعضاء الهيئة التدريسية في الحصول على دعم بحثي.  17

 0.8879 8 3.6416 تجهيزات املكتب من األدوات األساسية )تكنولوجيا، كمبيوتر، أدوات مكتبية... الخ( مناسبة لطبيعة عملي. 18

 0.8727 8 3.8234 تعليمات ومعايير وأنظمة األنشطة البحثية سلسة وواضحة ومالئمة. 19

 0.1455 8 12.1301 املعرفي. حداثة الكتب املوجودة ومواكبتها للتقدم  20

 0.5305 8 7.0568 توفر اشتراك املكتبة في قواعد بيانات إلكترونية دولية. 21

 0.1303 8 12.4993 ساعات دوام املكتبة مناسبة. 22

 0.3859 8 8.5038 توفر دوريات ومجالت حديثة ومتنوعة. 23

 0.5049 8 7.2974 بأن مؤسسات وأفراد املجتمع في القطاعات املختلفة يستفيد من نتائج البحوث العلمية. اشعر 24

 0.4973 8 5.3700 أتكلم لغة أجنبية بطالقة.  25

 0.8660 8 2.5217 بإمكاني كتابة بحث علمي بلغة أجنبية. 26

 0.5564 8 6.8181 البحوث في مجالت عاملية. تدعم الجامعة نشر 27

 0.7400 8 5.1634 أجد صعوبة في اختيار مواضيع لألبحاث.  28

 *0.0000 8 42.0744 أجد صعوبة في توظيف مناهج بحثية كمية. 29

 0.5765 8 6.6349 أجد صعوبة في توظيف مناهج بحثية نوعية. 30

 (α = 0.01) الداللة مستوى  عند دالة* 

 أداء تبدي العلمي  البحث بمقياس فقرتين  وجود( 4) الجدول  من يالحظ      

 
ً
 وهي  األكاديمية الرتبة متغير وفق( الثانية املرحلة وفق) نهائيا تفاضليا

 مشاركتي  في الجامعة تساهم"  على تنصان واللتان ( 29 ،14) الفقرتين 

 توظيف في صعوبة أجد" و"  اختصاص ي  ضمن العلمية واملؤتمرات بالدورات

 لم  واحدة فقرة  وجود النتائج أظهرت كما التوالي، على"  كمية بحثية مناهج

 تنص والتي ( 13) الفقرة وهي لها( GMH) إحصائي حساب من البرنامج يتمكن

 فرص من وتزيد البحثية قدراتي لتطوير تكفي املتاحة التدريب فرص"  على

 ". والتطور  اإلبداع

 للفقرتين  التفاضلي األداء مصدر األكاديمية الرتبة لتحديد: الثالثة املرحلة .ت

 بونفيرروني اختبار إجراء تم العلمي، البحث مقياس في ( 29 ،14)

(Bonferroni )(.5) الجدول  يوضحه كما وذلك املتعددة، البعدية للمقارنات 

 5 جدول 

  أبدت التي للفقرات املتعددة البعدية للمقارنات(  Bonferroni) بونفيرروني اختبار  نتائج
 
  أداءا

 
 األكاديمية الرتبة متغير  وفق العلمي البحث مقياس في  تفاضليا

 نص الفقرة  الفقرة

أستاذ  –أستاذ 

 مشارك 
 أستاذ مساعد  –أستاذ 

  –أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد 

QMH 
احتمالية 

 الخطأ 
QMH 

احتمالية 

 الخطأ 
QMH 

احتمالية 

 الخطأ 

 0.3028 4.8522 0.0279 10.8805 0.0787 8.3783 تساهم الجامعة في مشاركتي بالدورات واملؤتمرات العلمية ضمن اختصاص ي. 14

 0.3477 4.4571 0.9560 0.6617 0.9903 0.2917 أجد صعوبة في توظيف مناهج بحثية كمية. 29

 (α = 0.01) الداللة مستوى  عند دالة* 

 تساهم"  على تنصان  واللتان ( 29 ،14) الفقرتين  أن ( 5) الجدول  من يالحظ    

"  و"  اختصاص ي  ضمن العلمية واملؤتمرات بالدورات مشاركتي  في الجامعة

  أبدتا قد التوالي، على" كمية بحثية مناهج توظيف في صعوبة أجد
ً
 أداءا

 
ً
 من الباحث وليتمكن األكاديمية، الرتب من أي لصالح يظهر لم لكنه تفاضليا

 تم  فقد( 29 ،14) للفقرتين  التفاضلي األداء وراء الكامنة األسباب تفسير

 ى عل املستجيبين  استجابات لتفاعل املعدل املعياري  البواقي إحصائي حساب

 (.6) الجدول  يوضحه كما وذلك األكاديمية، للرتبة وفقا الفقرتين  تدريجات
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 6 جدول 

 األكاديمية للرتبة وفقا الفقرتين تدريجات على املستجيبين استجابات لتفاعل املعدل املعياري  البواقي  إحصائي نتائج

رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة 

 الرتبة

 األكاديمية

وافق   م

 
 
 جدا

وافق   متوسط  م
غير 

وافق   م

وافق   غير م

 على الطالق 

14 
تساهم الجامعة في مشاركتي بالدورات واملؤتمرات العلمية ضمن  

 اختصاص ي.

 1.2- 1.6- 1.5 0.5 0.2- أستاذ

 1.1- 0.1- 0.2- 0.0 1.0 أستاذ مشارك 

 1.8 1.2 0.9- 0.3- 0.7- أستاذ مساعد

 صعوبة في توظيف مناهج بحثية كمية.أجد  29

 0.4- 0.5 0.6 0.6- 0.8- أستاذ

 0.2- 0.3- 1.1 0.1- 1.3- أستاذ مشارك 

 0.4 0.1- 1.5- 0.5 1.8 أستاذ مساعد

 ( 14) الفقرة أبدا وراء الكامن السبب أن  أعاله الجدول  من يالحظ     
ً
 أداءا

 
ً
 أستاذ رتبة من املستجيبين  ولصالح العلمي  البحث مقياس في تفاضليا

 غير) املنخفضة التدريجات على املالحظة التكرارات لكون  وذلك مساعد،

  اختلفت قد( موافق غير اإلطالق، على موافق
ً
 املتوقعة التكرارات عن جوهريا

 عدم يعني  مما ،(α = 0.05) عند املعدل املعياري  البواقي إحصائي نتائج وفق

 الفقرة، ومحتوى  مضمون  على مساعد أستاذ رتبة من املستجيبين  توافق

 مضمون  على مشارك وأستاذ أستاذ رتبة من املستجيبين بموافقة مقارنة

 . الفقرة ومحتوى 

 ممن التدريسية الهيئة أعضاء نسبة أن  إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو       

 من الحد في يساهم مما مرتفعة الجامعة في مساعد أستاذ رتبة يحملون 

 بسبب  وذلك اختصاصاتهم، ضمن العلمية واملؤتمرات بالدورات مشاركتهم

 في  تساهم قد والتي  الجامعة، على تترتب أن  املمكن من التي  املالية األعباء

 ميزانيتها في مخصص مالي مبلغ وجود من الرغم على احتياجاتها، سد عدم

 أمام املجال بفتح املتعلقة النفقات لتغطية كافي يكون  ال قد انه إال لذلك،

 الرتب على اقتصارها في يساهم مما التدريسية، الهيئة أعضاء جميع

 له وصلت ما يعزز  ما وهذا اقل، نسبة يشكلون  والذين األخرى  األكاديمية

 .مساعد أستاذ من األعلى األكاديمية للرتب متحيزة غير الفقرة بان  الدراسة

 ( 29)  الفقرة أبدا وراء الكامن السبب كان  بينما     
ً
  أداءا

ً
 مقياس  في تفاضليا

 وذلك مشارك، وأستاذ أستاذ رتبة من املستجيبين  ولصالح العلمي  البحث

 على موافق غير) املنخفضة التدريجات على املالحظة التكرارات لكون 

  اختلفت قد ( موافق غير اإلطالق،
ً
 نتائج وفق املتوقعة التكرارات عن جوهريا

 توافق عدم يعني  مما ،(α = 0.05) عند املعدل املعياري  البواقي إحصائي

 الفقرة، ومحتوى  مضمون  على مشارك وأستاذ أستاذ رتبة من املستجيبين 

 ومحتوى  مضمون  على مساعد أستاذ رتبة من املستجيبين  بموافقة مقارنة

 . الفقرة

 مساعد  أستاذ رتبة يحملون  من اغلب أن  إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو  

 الجهد توفر بحيث وأسرع وانظم أسهل لكونها الكمية البحوث إلى يميلون 

 اقل، بوقت أكاديمية ترقية على للحصول  السعي في منهم امآل واملال، والوقت

 في خبرتهم أن  إلى إضافة أعلى، بمصداقية تتمتع منها املتحققة النتائج أن  كما

 فترة إلى يحتاج الذي النوعي البحث من أعلى  بمستوى  تكون  قد الكمي  البحث

 من تقديمها يتم التي  للمعلومات والتقنين  والتمحيص البحث من أطول  زمنية

 لخبرة حاجته إلى إضافة والعلمي، املنطقي التحليل على واملبنية خالله

 رتبة يحملون  من اغلب في نجده ال ما وهذا التخصص، في وتعمق وممارسة

 .التكوين حديثة البسيطة لخبراتهم مساعد أستاذ

 
ً
 هل " على ينص والذي ومناقشتها الرابع بالسؤال املتعلقة الدراسة نتائج: رابعا

  العلمي  البحث مقياس فقرات تظهر
ً
  أداءا

ً
 :" الكلية؟ فرع متغير وفق تفاضليا

 والتي  العامة هانزل  – مانتل طريقة استخدام تم الرابع السؤال على لإلجابة 

 بهدف وذلك ،[33] فادلكوا قبل من املوضوع( GMHDIF) برنامج يوفرها

  تبدي التي  الفقرات عن الكشف
ً
  أداءا

ً
 وفق العلمي  البحث مقياس في تفاضليا

 :مرحلتين  على البرنامج يعمل حيث الكلية، فرع متغير

 املستجيبين درجات مجموع بحساب( GMHDIF) برنامج قام:  األولى املرحلة .أ

 والبالغ  الكلية، فرع متغير وفق العلمي  البحث مقياس فقرات جميع على

 قد املستجيبين درجات مدى أن النتائج أظهرت حيث فقرة،( 30) عددها

 املدى تقسيم تم وقد درجاتهم، توزع على يؤشر مما ،(150 – 64) بين  تراوح

  – 150) التالية املعادلة وفق الناتجة( stratum) طبقة( 87) إلى

 درجة إسقاط مراعاة مع املستجيبين  درجات تمثل والتي  ،((87=1(+64

 تحقيق  وفق وذلك الطبقات، من طبقة أي  في درجته ترصد لم التي  املستجيب

 املستجيبين  درجات من أي إسقاط يتم لم حيث ،(GMHDIF) برنامج شروط

  تظهر التي  الفقرات عن الكشف يتم ثم ومن الكلية، فرع متغير وفق
ً
 أداءا

 
ً
 كما وذلك الكلية، فرع ملتغير وفقا املقياس في فقرة( 30) أصل من تفاضليا

 (.7) الجدول  يوضحه

 7 جدول 

  تبدي التي الفقرات عن للكشف األولى املرحلة نتائج
 
  أداءا

 
  تفاضليا

 
 الكلية فرع متغير   وفق العلمي البحث مقياس  فقرات كافة على أوليا

 نص الفقرة  الفقرة

 نتائج املرحلة األولى

QMH 
درجة  

 الحرية

احتمالية 

 الخطأ 

 0.6274 4 2.5966 توفر الجامعة املحفزات واملكافآت املادية واملعنوية للباحثين.  1

 0.3342 4 4.5707 الجامعة مراجع حديثة ومتنوعة تساهم في زيادة املشاركة البحثية. توفر 2

 0.4832 4 3.4654 تساهم الجامعة في توفير مختبرات مجهزة إلجراء البحوث العلمية.  3

 0.5458 4 3.0720 الجامعة على استخدام مواردها في إجراء البحوث العلمية. تشجع 4
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 نص الفقرة  الفقرة

 نتائج املرحلة األولى

QMH 
درجة  

 الحرية

احتمالية 

 الخطأ 

 0.2154 4 5.7897 اشعر بان إجراء البحوث والدراسات يزيد من أعبائي املادية.  5

 0.9515 4 0.6988 اشعر بأنني أحتاج لتطوير مهاراتي البحثية. 6

 0.6780 4 2.3150 )هاتف، بريد إلكتروني مراسالت، فاكس،... الخ( فعالة.وسائل االتصال املتاحة من قبل الجامعة  7

 0.3748 4 4.2373 تساهم شبكة االنترنت املتاحة بشكل دائم في إجرائي للبحوث والدراسات.  8

 GMHال يمكن حساب اإلحصائي   مجال تخصص ي املعرفي في إجراء البحوث. تساعدني الكتب األساسية املتوفرة في مكتبة الجامعة ضمن 9

 0.8740 8 1.2246 توفـر الجامعة كتب ومجالت ودوريات علمية متنوعة بكل من اللغتين العربية واإلنجليزية. 10

 0.2507 8 5.3775 توفر مكتبة الجامعة الدوريات املختلفة بنوعيها الورقي وااللكتروني. 11

 0.3475 8 4.4583 توفر الجامعة البرامج الحاسوبية الخاصة بتخصص ي.  12

 GMHال يمكن حساب اإلحصائي   فرص التدريب املتاحة تكفي لتطوير قدراتي البحثية وتزيد من فرص اإلبداع والتطور. 13

 0.3266 4 4.6373 تساهم الجامعة في مشاركتي بالدورات واملؤتمرات العلمية ضمن اختصاص ي. 14

 0.3772 4 4.2188 عدد الساعات املعتمدة ضمن عبئي التدريس ي تساهم في قدرتي البحثية. 15

 0.7965 4 1.6684 تساهم مجالس الحاكمية في دعم البحث العلمي.  16

 0.4889 4 3.4280 تتوفر آلية واضحة لضمان تكافؤ الفرص بين أعضاء الهيئة التدريسية في الحصول على دعم بحثي.  17

 0.1776 4 6.3034 تجهيزات املكتب من األدوات األساسية )تكنولوجيا، كمبيوتر، أدوات مكتبية... الخ( مناسبة لطبيعة عملي. 18

 0.4697 4 3.5542 تعليمات ومعايير وأنظمة األنشطة البحثية سلسة وواضحة ومالئمة. 19

 0.4729 4 3.5327 املعرفي. حداثة الكتب املوجودة ومواكبتها للتقدم  20

 0.1583 4 6.6042 توفر اشتراك املكتبة في قواعد بيانات إلكترونية دولية. 21

 0.5267 4 3.1893 ساعات دوام املكتبة مناسبة. 22

 0.4469 4 3.7086 توفر دوريات ومجالت حديثة ومتنوعة. 23

 0.7537 4 1.9027 بأن مؤسسات وأفراد املجتمع في القطاعات املختلفة يستفيد من نتائج البحوث العلمية. اشعر 24

 *0.0022 4 14.5995 أتكلم لغة أجنبية بطالقة.  25

 *0.0008 4 16.6274 بإمكاني كتابة بحث علمي بلغة أجنبية. 26

 0.2812 4 5.0600 البحوث في مجالت عاملية. تدعم الجامعة نشر 27

 0.9184 4 0.9422 أجد صعوبة في اختيار مواضيع لألبحاث.  28

 0.1060 4 7.6333 أجد صعوبة في توظيف مناهج بحثية كمية. 29

 0.2264 4 5.6552 أجد صعوبة في توظيف مناهج بحثية نوعية. 30

 (α = 0.01) الداللة مستوى  عند دالة* 

  تبدي العلمي  البحث بمقياس فقرتين  وجود( 7) الجدول  من يالحظ     
ً
 أداءا

 
ً
  تفاضليا

ً
 ،25) الفقرتين  وهي الكلية فرع متغير وفق( األولى املرحلة في) أوليا

 بحث كتابة بإمكاني"  و"  بطالق أجنبية لغة أتكلم"  على تنصان واللتان ( 26

 يتمكن لم فقرتين  وجود النتائج أظهرت كما التوالي، على"  أجنبية بلغة علمي 

 واللتان( 13 ،9) الفقرتين  وهي لهما( GMH) إحصائي حساب من البرنامج

 ضمن الجامعة مكتبة في املتوفرة األساسية الكتب تساعدني"  على تنصان 

 تكفي املتاحة التدريب فرص"و"  البحوث إجراء في املعرفي تخصص ي  مجال

 ". والتطور  اإلبداع فرص من وتزيد البحثية قدراتي لتطوير

 املستجيبين استجابات بإسقاط( GMHDIF) برنامج قام: الثانية املرحلة .ب

  أبدت التي ( 26 ،25) الفقرتين  على
ً
  أداءا

ً
  تفاضليا

ً
 خالل  األولى، املرحلة في أوليا

 العلمي  البحث مقياس فقرات بقية على املستجيبين  درجات مجموع حساب

  تبدي لم والتي  الكلية فرع متغير وفق
ً
  أداءا

ً
  تفاضليا

ً
 األولى، املرحلة في أوليا

 بقية على املستجيبين درجات مدى لتحديد وذلك فقرة،( 28) عددها والبالغ

  تبدي لم والتي  الفقرات
ً
  أداءا

ً
  تفاضليا

ً
 فرع متغير وفق األولى املرحلة في أوليا

 توزع على يؤشر مما ،(130 – 52) بين  الدرجات مدى تراوح وقد الكلية،

 وفق  الناتجة( stratum) طبقة( 79) إلى املدى تقسيم تم حيث درجاتهم،

 مع  املستجيبين درجات تمثل والتي  ،((79= 1(+52 – 130) التالية املعادلة

 من طبقة أي في درجته ترصد لم التي  املستجيب درجة إسقاط مراعاة

 يتم لم حيث ،(GMHDIF) برنامج شروط تحقيق وفق وذلك الطبقات،

 يتم ثم ومن الكلية، فرع متغير وفق املستجيبين درجات من أي إسقاط

  تظهر التي  الفقرات عن الكشف
ً
  أداءا

ً
  تفاضليا

ً
 في  فقرة( 30) أصل من نهائيا

 (.8) الجدول  يوضحه كما وذلك الكلية، فرع ملتغير وفقا املقياس
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 8 جدول 

  تبدي التي الفقرات عن للكشف الثانية املرحلة نتائج
 
  أداءا

 
  تفاضليا

 
 الكلية فرع متغير   وفق العلمي البحث مقياس  فقرات كافة على نهائيا

 نص الفقرة  الفقرة

 نتائج املرحلة الثانية

QMH 
درجة  

 الحرية

احتمالية 

 الخطأ 

 0.4479 4 3.7016 الجامعة املحفزات واملكافآت املادية واملعنوية للباحثين. توفر  1

 0.7280 4 2.0421 توفر الجامعة مراجع حديثة ومتنوعة تساهم في زيادة املشاركة البحثية. 2

 0.4605 4 3.6159 تساهم الجامعة في توفير مختبرات مجهزة إلجراء البحوث العلمية.  3

 0.4580 4 3.6328 الجامعة على استخدام مواردها في إجراء البحوث العلمية. تشجع 4

 0.0271 4 10.9544 اشعر بان إجراء البحوث والدراسات يزيد من أعبائي املادية.  5

 0.6285 4 2.5906 اشعر بأنني أحتاج لتطوير مهاراتي البحثية. 6

 0.4789 4 3.4935 )هاتف، بريد إلكتروني مراسالت، فاكس،... الخ( فعالة.وسائل االتصال املتاحة من قبل الجامعة  7

 0.1370 4 6.9789 تساهم شبكة االنترنت املتاحة بشكل دائم في إجرائي للبحوث والدراسات.  8

 0.6516 4 2.4614 مجال تخصص ي املعرفي في إجراء البحوث. تساعدني الكتب األساسية املتوفرة في مكتبة الجامعة ضمن 9

 0.4631 4 3.5980 توفـر الجامعة كتب ومجالت ودوريات علمية متنوعة بكل من اللغتين العربية واإلنجليزية. 10

 0.4106 4 3.9661 توفر مكتبة الجامعة الدوريات املختلفة بنوعيها الورقي وااللكتروني. 11

 0.2966 4 4.9102 الجامعة البرامج الحاسوبية الخاصة بتخصص ي. توفر  12

 0.4581 4 3.6317 فرص التدريب املتاحة تكفي لتطوير قدراتي البحثية وتزيد من فرص اإلبداع والتطور. 13

 0.3075 4 4.8086 تساهم الجامعة في مشاركتي بالدورات واملؤتمرات العلمية ضمن اختصاص ي. 14

 0.1610 4 6.5614 الساعات املعتمدة ضمن عبئي التدريس ي تساهم في قدرتي البحثية.عدد  15

 0.8616 4 1.2986 تساهم مجالس الحاكمية في دعم البحث العلمي.  16

 0.4394 4 3.7606 تتوفر آلية واضحة لضمان تكافؤ الفرص بين أعضاء الهيئة التدريسية في الحصول على دعم بحثي.  17

 0.0849 4 8.1903 تجهيزات املكتب من األدوات األساسية )تكنولوجيا، كمبيوتر، أدوات مكتبية... الخ( مناسبة لطبيعة عملي. 18

 0.9769 4 0.4636 تعليمات ومعايير وأنظمة األنشطة البحثية سلسة وواضحة ومالئمة. 19

 0.1930 4 6.0838 حداثة الكتب املوجودة ومواكبتها للتقدم املعرفي.  20

 0.2686 4 5.1875 توفر اشتراك املكتبة في قواعد بيانات إلكترونية دولية. 21

 0.8892 4 1.1318 ساعات دوام املكتبة مناسبة. 22

 0.3238 4 4.6618 توفر دوريات ومجالت حديثة ومتنوعة. 23

 0.8555 4 1.3347 بأن مؤسسات وأفراد املجتمع في القطاعات املختلفة يستفيد من نتائج البحوث العلمية. اشعر 24

 *0.0085 4 11.6951 أتكلم لغة أجنبية بطالقة.  25

 *0.0006 4 17.3029 بإمكاني كتابة بحث علمي بلغة أجنبية. 26

 0.3748 4 4.2373 البحوث في مجالت عاملية. تدعم الجامعة نشر 27

 0.5807 4 2.8646 أجد صعوبة في اختيار مواضيع لألبحاث.  28

 0.4502 4 3.6860 أجد صعوبة في توظيف مناهج بحثية كمية. 29

 0.0527 4 9.3621 أجد صعوبة في توظيف مناهج بحثية نوعية. 30

 (α = 0.01) الداللة مستوى  عند دالة* 

  تبدي  العلمي  البحث بمقياس فقرتين  وجود( 8) الجدول  من يالحظ      
ً
 أداءا

 
ً
  تفاضليا

ً
 ،25) الفقرتين  وهي الكلية فرع متغير وفق( الثانية املرحلة في) نهائيا

 بحث كتابة بإمكاني"  و"  بطالق أجنبية لغة أتكلم"  على تنصان واللتان ( 26

 فرع من التدريسية الهيئة أعضاء ولصالح التوالي، على"  أجنبية بلغة علمي 

 .العلمية الكليات

 التفاضلي األداء وراء الكامنة األسباب تفسير من الباحث وليتمكن      

 لتفاعل  املعدل املعياري  البواقي إحصائي حساب تم فقد( 26 ،25) للفقرتين 

 كما وذلك الكلية، لفرع وفقا الفقرتين  تدريجات  على املستجيبين  استجابات

 (.9) الجدول  يوضحه

 الكليات في التدريسية الهيئة أعضاء لكون  النتيجة هذه الباحث ويعزو       

 والكتابة واملخاطبة التحدث على قدرتهم حيث من اللغة في متمرسين  العلمية

 حصلوا التي  الجامعية الشهادات ملختلف دراستهم أن  بسبب وذلك والقراءة،

 توصف والتي  معها التعامل عليهم يسهل مما االنجليزية باللغة تتم كانت عليها

 العربية، اللغة وهي األم لغتهم من عليهم أسهل تكون  قد بأنها بعضهم عند

 باللغة واملراجع الكتب في املتوفر والتقني  العلمي  التطور  مواكبة بسبب كذلك

 لنشر  سعيهم إلى إضافة العربية، باللغة متوفرة تكون  ال قد والتي  االنجليزية

 اكبر نقاط جمع بهدف ومصنفة محكمة عاملية ومؤتمرات مجالت في أبحاثهم

 بهدف الجامعات اغلب له تسعى ما وهو أكاديمية، ترقية على للحصول 

 والذي والعاملية، والعربية املحلية التصنيفات في أفضل ترتيب على الحصول 
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 الهيئة وأعضاء للبرامج األكاديمي  االعتماد متطلبات من كمتطلب أيضا يدرج

 .املختلفة والتخصصات التدريسية

 وجود أظهرت والتي [ 28] رشوان  دراسة مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق ال     

  تبدي الفقرات بعض
ً
  أداءا

ً
 كما العلمية، التخصصات لصالح تفاضليا

  تبدي فقرات وجود في معها تختلف
ً
  أداءا

ً
 التخصصات  لصالح تفاضليا

 لوجود توصلت والتي [ 31]  والقرعان  البطوش دراسة مع تتفق كما اإلنسانية،

  تبدي فقرات
ً
  أداءا

ً
 كليتي  حساب على العلوم كلية طلبة لصالح تفاضليا

 .واآلداب التربية

 9 جدول 

 الكلية لفرع وفقا الفقرتين تدريجات على املستجيبين استجابات لتفاعل املعدل املعياري  البواقي  إحصائي نتائج

رقم  

 الفقرة 
 نص الفقرة

الرتبة 

 األكاديمية

وافق   م

 
 
 جدا

وافق   متوسط م
غير 

وافق   م

وافق  غير م

 على الطالق

 أتكلم لغة أجنبية بطالقة. 25
 0 1.1 4.2 1.3- 2.5- اإلنسانية

 0 1.1- 4.2- 1.3 2.5 العلمية

 بإمكاني كتابة بحث علمي بلغة أجنبية. 26
 0 2.8 3.5 0.8- 2.9- اإلنسانية

 0 2.8- 3.5- 0.8 2.9 العلمية

( 26 ،25) الفقرتين  أبدا وراء الكامن السبب أن  أعاله الجدول  من يالحظ     

 
ً
  أداءا

ً
 الكلية فرع من املستجيبين  ولصالح العلمي  البحث مقياس في تفاضليا

 غير) املنخفضة التدريجات على املالحظة التكرارات لكون  وذلك العلمية،

  اختلفت قد( متوسط موافق،
ً
 نتائج وفق املتوقعة التكرارات عن جوهريا

 توافق عدم يعني  مما ،(α = 0.05) عند املعدل املعياري  البواقي إحصائي

 مقارنة الفقرتين، ومحتوى  مضمون  على اإلنسانية الكلية فرع من املستجيبين 

 .الفقرتين  ومحتوى  مضمون  على العلمية الكلية فرع من املستجيبين  بموافقة

 
ً
 ينص  والذي ومناقشتها الخامس بالسؤال املتعلقة الدراسة نتائج:  خامسا

 الداخلي البناء صدق مؤشرات على التفاضلي األداء ذات الفقرات اثر ما" على

 :"العلمي؟ البحث ملقياس

 البناء صدق مؤشرات بحساب الباحث قام الخامس، السؤال على لإلجابة 

 ثقة، فترة لها يتوافر التي( CMIN, NCP, FMIN, RMSEA, ECVI) الداخلي

 ملؤشرات  الثقة فترتي بين  عدمه من تقاطع يوجد كان إذا عما الكشف بهدف

 التي  الفقرات عن الكشف قبل العلمي  البحث ملقياس الداخلي البناء صدق

  تبدي
ً
  أداءا

ً
  تبدي التي  الفقرات إسقاط وبعد تفاضليا

ً
  أداءا

ً
 لم والتي  تفاضليا

 إسقاطها تم التي  والفقرات لها،( GMH) إحصائي حساب من البرنامج يتمكن

  أبدتا واللتان ( 29 ،14) الفقرتين ) هي
ً
  أداءا

ً
 الرتبة متغير وفق تفاضليا

  أبدتا واللتان ( 26 ،25) والفقرتين  ،(األكاديمية
ً
  أداءا

ً
 فرع متغير وفق تفاضليا

( GMH)  إحصائي حساب من البرنامج يتمكن  لم التي ( 13) والفقرة ،(الكلية

 تبدي التي  الفقرات اثر عن الكشف بهدف األكاديمية، الرتبة متغير وفق لها

 
ً
  أداءا

ً
 يوضحه كما وذلك لألداة، الداخلي البناء صدق مؤشرات على تفاضليا

 (.  10) الجدول 

 10 جدول 

  تبدي التي الفقرات عن  الكشف وبعد قبل العلمي البحث ملقياس الداخلي البناء صدق مؤشرات نتائج
 
  أداءا

 
 تفاضليا

 النتيجة  بعد الحذف  قبل الحذف  صدق البناء الداخلي ملقياس البحث العلمي في جامعة عمان األهلية مؤشرات

  25 30 عدد الفقرات 

  325 465 عدد العزوم املميزة للعينة

  50 60 عدد املعالم 

)2χCMIN ( 1181.387 706.447 474.94 

 130 275 405 املعالم(عدد  –درجة الحرية )عدد العزوم املميزة للعينة 

 0.000 0.000 0.000 احتمالية الخطأ

CMIN / DF 2.917 2.569  

NCP 776.387 431.447  

 ال يوجد تقاطع 356.778 677.235 0.90الحد األدنى لفترة الثقة 

 513.787 883.157 0.90الحد األعلى لفترة الثقة 

FMIN 9.764 5.838  

F0 6.416 3.566  

 ال يوجد تقاطع 2.949 5.597 0.90األدنى لفترة الثقة الحد 

 4.246 7.299 0.90الحد األعلى لفترة الثقة 

RMSEA 0.126 0.114  

 يوجد تقاطع 0.104 0.118 0.90الحد األدنى لفترة الثقة 

 0.124 0.134 0.90الحد األعلى لفترة الثقة 

  0.000 0.000 احتمالية الخطأ
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 النتيجة  بعد الحذف  قبل الحذف  صدق البناء الداخلي ملقياس البحث العلمي في جامعة عمان األهلية مؤشرات

ECVI 10.755 6.665  

 ال يوجد تقاطع 6.048 9.936 0.90الحد األدنى لفترة الثقة 

 7.345 11.638 0.90الحد األعلى لفترة الثقة 

MECVI 11.097 6.891  

 ,CMIN( أن نتائج مؤشرات صدق البناء الداخلي )10من الجدول ) يتضح     

NCP, FMIN, ECVI ملقياس البحث العلمي لم تظهر وجود فرق جوهري في )

( وجود فرق جوهري RMSEAحين أظهرت نتائج مؤشر صدق البناء الداخلي )

( بين فترتي الثقة ملؤشرات صدق البناء الداخلي للمقياس α = 0.05عند )

، ولصالح مؤشرات قبل وب
ً
 تفاضليا

ً
عد الكشف عن الفقرات التي تبدي أداءا

 ،
ً
 تفاضليا

ً
صدق البناء الداخلي للمقياس بعد حذف الفقرات التي تبدي أداءا

 أصبح 
ً
 تفاضليا

ً
مما يعني أن املقياس بعد تحرره من الفقرات التي أبدت أداءا

حسبما يشير بأي يميل إلى صدق البناء الداخلي أكثر من قبل تحرره منها، و 

[، فان وجود فقرات ذات أداء تفاضلي في املقياس تحد من صدقه 34]

الداخلي وباملحصلة تحد من ثباته، وذلك لحساسية إحدى مستويات 

 أكثر من أو 
ً
 تفاضليا

ً
متغيرات الدراسة تجاه مضامين الفقرات التي أبدت أداءا

ا، على الرغم من اقل من حساسية مستويات متغيرات الدراسة األخرى تجاهه 

تكافؤ قدرات املستجيبين وفق تصنيفهم في فئات مستويات متغيرات 

 تحد من أحادية البعد 
ً
 تفاضليا

ً
الدراسة، كما أن الفقرات التي تبدي أداءا

للمقياس فهي تشير إلى تعددية في البعدية، كما أنها تنتهك الالتغاير 

(Invarianceلذلك في حال التخلص منها يميل املق ) ياس بفقراته إلى أحادية

( والتي تنص على )تساهم الجامعة في مشاركتي 14البعد، أي أن الفقرة ) 

بالدورات واملؤتمرات العلمية ضمن اختصاص ي( توصف بأنها فقرة صعبة 

بالنسبة ملن رتبتهم أستاذ مساعد بداللة أن معظم استجاباتهم على تدريجاتها 

يستدل منه على انخفاض قدراتهم  قد كانت على التدريجات املنخفضة، مما

( والتي          تنص 29إزاء تقييمهم ملضامين هذه الفقرة، فيما توصف الفقرة )

على )أجد صعوبة في توظيف مناهج بحثية كمية( بأنها فقرة صعبة بالنسبة 

ملن رتبتهم أستاذ وأستاذ مشارك بداللة أن معظم استجاباتهم على تدريجاتها 

ريجات املنخفضة، مما يستدل منه على انخفاض قدراتهم قد كانت على التد 

( واللتان 26، 25إزاء تقييمهم ملضامين هذه الفقرة، بينما وصفت الفقرتين )

تنصان على الترتيب )أتكلم لغة أجنبية بطالقة، بإمكاني كتابة بحث علمي 

أن  بلغة أجنبية( بأنها فقرتان صعبتان بالنسبة ملن فرع كليتهم إنسانية بداللة

معظم استجاباتهم على تدريجاتها قد كانت على التدريجات املنخفضة، مما 

 يستدل منه على انخفاض قدراتهم إزاء تقييمهم ملضامين هذه الفقرتين.

[ والتي توصلت 31وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة البطوش والقرعان ]

 للفقرات ذات األداء التفاضلي في مؤ 
ً
شرات صدق لوجود اثر دال إحصائيا

 البناء الداخلي ألداة الدراسة.

 . التوصيات5

وفي ضوء النتائج التي توصل لها الباحث من خالل إجراءه للدراسة، فإنه 

 يوص ي بما يلي:

 .  إجراء دراسات مشابهة للكشف عن األداء التفاضلي في مقاييس أخرى. 1

. العمل على استخدام برمجيات مختلفة للتحقق من األداء التفاضلي في 2

 فقرات املقاييس املختلفة. 

. الكشف عن األداء التفاضلي في االختبارات املبنية على الفقرات أو األسئلة 3

 ذات اإلجابة املصوغة واالختبارات النفسية متعددة التدريج.

التفاضلي املستخدمة في نظريتي . املقارنة بين طرق الكشف عن األداء 4

 القياس الكالسيكية واالستجابة للفقرة في الفقرات متعددة التدريج.

. الكشف عن اثر استبعاد الفقرات ذات األداء التفاضلي على افتراضات 5

نظرية االستجابة للفقرة والخصائص السيكومترية للمقياس )الصدق 
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EXAMINE THE DIFFERENTIAL ITEMS FUNCTION OF 

THE SCIENTIFIC RSEARCH SCALE AT AL-AHLIYYA 
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MANTEL-HANSEL METHOD BY SEX, COLLEGE AND 

ACADEMIC RANK 
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ABSTRACT_ The study aimed to examine the differential items function of the scientific research scale at Al-

Ahliyya Amman University using the general Mantel-Hansel method by sex, college and academic rank. The 

researcher used the descriptive survey method. The study population consisted of all faculty members for the 

academic year (2017\2018) the study population was (257) members. The study sample consisted of (122) 

members, (82) males and (40) females were randomly chosen. The study instrument consisted of (30) items 

using the Likert pentagonal scale. The apparent and constructed validity was verified, where the correlation 

coefficients ranged. Between the item and the total score on the scale between (0.264 - 0.821) and all 

statistically significant at the level of significance (0.01) and (0.05), and the value of the coefficient of stability 

was (0.929).The results were found to verified unidimesionaly in the scale, also the items scale dose not 

showing differential performance according to gender variable, while it found two items according to the 

academic grade variable, item (14) and was in favor of faculty members of the rank of assistant professor, and 

(29) The faculty members of the rank of professor and associate professor, as well as the presence that item 

(13) was not able to calculate the statistical (GMH), while found the two items show final differential 

performance depending on the variable branch of the college, namely, items (25, 26) and for the benefit of 

faculty members from Scientific faculties branch, and the results of the existence of statistical differences For 

items with differential item function in the indicators of the validity of the internal construction . 

KEYWORDS: Differential Item Function, Scientific Rsearch Scale, General Mantel-Hansel Method, 

Unidimesionality, Internal Construction Validity . 

  

 

 

 

 

 


