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 ملخص
داة  الصدق ل كال من معامالت الثبات و   عىلاختالف عدد بدائل االستجابة    عىل مدىالتعرف    إىلهدف هذا البحث  

ي بدائل اال  إىلكما هدف   اس،القي
. معرفة االختالف ف  ي   عىلالتعرف و  ستجابة لمقياس القلق الرقمي

الخصائص   االختالف ف 
ية ل السيكوم ي ض   القياسداة  تر

ا  وء تباينف  ات  ستجابة تبعا ال عدد بدائل  حث  االباتبع  و   والمرحلة الدراسية.   النوع،  لمتغتر
، ي التحليىلي

واح    إناث،  75كور،  ذ   75)  ( طالبا 150ة )بلغ حجم العينو   المنهج الوصف     30  -10عمارهم بير   أتتر
 
  50،  عاما

ال  المرحلة  الثانوية،من    50  ساسية،من  الجامعي  50  المرحلة  المرحلة  القصدية  ا( وتم  ةمن  العينة  ختيارهم عن طريق 
ي عدد بي  ذجير  و نم  و ستخدام مقياس القلق الرقمي ذا. تم تصميم و والعشوائية الطبقية

ي  )ستجابات  دائل اال ختلف ف 
ثالث 

ب(،  وخماسي  البيانات  تحليل  ال اوتم  الحزمة  اال ستخدام  للعلوم  )حصائية  توصل(SPSSجتماعية  النتائج    إىل   البحث   . 
ل ا وجد  يالتالية:   ية  السيكومتر الخصائص  ي 

ف  اال ختالف  بدائل  عدد  تباين  ي ضوء 
ف  القياس  المقياس  داة  لصالح  ستجابة 

ي ب  ختالف ايوجد    خماسي البدائل،
ي    ختالف ا ستجابة لمقياس القلق الرقمي لصالح البدائل الخماسية، يوجد  دائل اال ف 

ف 
ل  ية  السيكومتر ا الخصائص  ي داة 

ف  تبا  لقياس  اضوء  بدائل  عدد  تبعا ال ين  الذكور،  ستجابة  لصالح  النوع  يوجد    لمتغتر 
ل ا ية  السيكومتر الخصائص  ي 

ف  اختالف  اال داة  بدائل  عدد  تباين  ضوء  ي 
ف  تبعستجابلقياس  الدراسية    ا ة  المرحلة  لمتغتر 

الجامعية   المرحلة  الثالصالح  المرحلة  لكلولصالح  المقياسير  م  نوية  البد  ن  وخماسي  ي 
الباحث و   ل. ائ ثالث  بعض    قدم 

اال   منها:   وصياتتال بدائل  أثر عدد  ي موضوع 
ف  دقة  أكت   ية،  إجراء بحوث  السيكومتر الخصائص  من  وعستجابة عىل  دد 

حات لبحوث مستقبل  ختبار عىل صدقه وثباته. تأثتر عدد بنود اال   ية منها: المقتر
ية : المفتاحيةالكلمات   . القلق الرقمي  ؛ستجابةال بدائل ا  ؛الثبات ؛الصدق ؛الخصائص السيوكومتر
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Abstract 
This research aimed at identifying the effect of differences in the number of response 

alternatives on the validity and reliability coefficients of a scale, and differences in response 
alternatives for a digital anxiety scale, and also investigating the differences in the 
psychometric properties of the scale in light of the variance in the number of response 
alternatives according to the variables of gender and study level. The research followed 
descriptive analytical method, and a sample of (n = 150) students (75 males, 75 females) (10 
– 30 years) (50 primary level students, 50 secondary level students, 50 undergraduate level 
students) were selected through purposive and stratified random sampling. Digital anxiety 
scale was designed and used, with four models differing in the number of response 
alternatives (two, three, four, and five response alternatives respectively), and the data were 
analyzed using the statistical package for the social sciences (SPSS). The research revealed 
the following results: There were differences in the psychometric properties of the scale in 
light of the variance in the number of response alternatives in favor of the scale with five 
response alternatives. There were differences in the response alternatives of the digital 
anxiety scale in favor of the five alternatives. There were differences in the psychometric 
properties of the scale in light of the variance in the number of response alternatives 
according to the gender variable in favor of males. There were differences in the 
psychometric properties of the scale in light of the variance in the number of response 
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alternatives according to the study level variable in favor of undergraduate level students., 
and in favor of secondary level students in the scales with three and five alternatives. The 
researcher concluded with a number of recommendations including the need to conduct 
more research on the effect of response alternatives on psychometric properties, and some 
suggestions for future research including the effect of test items on its validity and reliability. 

Keywords: psychometric properties; validity; reliability; response alternatives: digital 
anxiety. 


