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أوال اشكر هللا عز وجل القدير الذي أعاننا على انجاز هذا العمل العلمي، 
 ونتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد.

كما نتقدم بعميق شكرنا وخالص تقديرنا إلى أساتذتنا الكرام وشكر خاص  
جهدا في  يبخل  إلى األستاذ عمار ميلود الذي رغم انشغاالته الكثيرة لم  

 اإلشراف على هذا العمل.

وأيضا أشكر هيئة التدريس بقسم علم النفس من أكاديميين وإداريين ما  
 لدراسي.بذلوه من مساعدة وتوجيهات خالل المسار ا

 وأسأل هللا أن يجزي الجميع خير الجزاء.
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 ملخص البحث:

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى أتثري املدة الفاصلة بني االختبار القبلي والبعدي على معامل ثبات 
إىل ، وحماولة الوصول التعرف على املدة الزمنية املناسبة إلعادة تطبيق االختبار ،واالختبار مع اختالف العينة

 يق اإلعادة.قيمة معامل الثبات املناسبة لتحقيق ثبات االختبار عن طر 

الذي  ( و2013حجازي ) عالء، علي  االجتماعي لوجلمع البياانت مت استخدام مقياس القلق 
 فقرة. 22 منيتكون يف صورته النهائية 

البياانت وقد طُبق املقياس على عينتني متجانستني كل  حتليلاعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي يف 

 خمتلطة أجناسهم من ذكور وإانث. تلميذ. 36عينة هبا 

واستخراج معامل الثبات ) ولإلجابة على سؤال البحث مت إجراء جمموعة من التحليالت اإلحصائية، 

إعادة االختبار( لكل من اجملموعة األوىل واجملموعة الثانية، وذلك حبساب معامل ارتباط بريسون بني االختبار 

(  Hays( الذي وضعه هيز )Vتخدام االختبار اإلحصائي ) اسوكذلك  القبلي والبعدي لكل جمموعة.

واخلاص مبعرفة داللة الفروق بني عدة معامالت ارتباط بريسون، وذلك ملعرفة داللة الفروق بني معامالت ثبات 

: ص 1981(  Haysهيز )نقال عن  65: ص 2003سعيد حسني الغامدي  ) إعادة االختبار(. )

لتحليل البياانت واستخراج النتائج وقد Excel وبرانمج  spssبرانمج اعتمدان يف حساهبا على كما   (.467

خلصت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني معامالت ثبات االختبار عن طريق تطبيق االختبار 

  وإعادة تطبيقه ابختالف العينة. 
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 :عامة مقدمة

البحوث النفسية والرتبوية كغريها من البحوث العلمية متر مبراحل منهجية عديدة، انطالقا من اختيار  إن
املوضوع، وحتديد اإلشكالية وصياغة الفرضيات، مرورا بتحديد جمتمع وعينة الدراسة. مث تصميم أداة البياانت 

 بنتائج وتقدمي توصيات.وبعد ذلك تبويب هذه البياانت ومتثيلها وحتليله وصوال إىل اخلروج 

حيث تعد مرحلة مجع البياانت من أهم املراحل األساسية إلجراء البحوث، وهذه املرحلة تعتمد بدورها 
على أداة القياس املستخدمة، فكلما كانت هذه األداة دقيقة وتتمتع خبصائص جيدة كلما كانت الدراسة ذات 

 مدى اختالف اخلصائص السيكومرتي ألداة(قرارات.مصداقية عالية وميكن االعتماد عليها يف اختاذ ال
 2003املقياس،

فإن عملية بناء املقياس مبختلف مراحلها تعترب خطوة منهجية مصريية وحمددة للخطوات املوالية وملسار 
البحث ككل. وعليه هناك خصائص ينبغي التحقق منها يف أداة القياس، وهي اخلصائص السيكومرتية واملتمثلة 

أي أن املقياس يقيس فعال ما وضع لقياسه والثبات مبعىن خمتصر هو ضمان احلصول على نفس  يف الصدق:
 النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيق االختبار على نفس اجملموعة من األفراد.

القياس تكون دقيقة وهذا يعين عدم تدخل العوامل الذاتية يف بناء األداة  وكما سبق الذكر أن أداة
طبقت على عينة ما مث صححت فستظل النتائج كما هي بغض النظر عمن قام بتطبيق هذه  وحتليلها أي إذا

 اليت جيب توافرها يف األداة. األداة لذلك فإن موضوعية أداة القياس خاصية أساسية

القياس النفسي أن العينة املختارة اجليدة التكوين هي األصدق متثيال  صائينيخأومما هو متداول لدى 
للمجتمع األصلي، وذلك فإن من الشروط األساسية ألداة القياس أن تكون العينة شاملة ممثلة جلميع مكوانت 

 اخلاصية املطلوبة قياسها.

ال يستطيع الباحث أن يدرس السمة املراد قياسها من خالل اجملتمع ككل فال يوجد أمامه إال أن  حيث
 خيتار عينة من وحدات اجملتمع.

فإن اختيار الباحث للعينة من اخلطوات واملراحل املهمة للبحث ، إذا أراد نتائج صحيحة، فعليه أن 
بحث وأهدافه، لكي يستطيع التحكم يف خطوات حبثه يفكر يف عينة البحث منذ أن يبدأ يف حتديد مشكلة ال
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ومراحله واختيار أداة القياس املناسبة، فاألهداف اليت سيضعها الباحث واإلجراءات اليت يستخدمها ستحدد 
 (.21: 2006طبيعة العينة اليت سيختارها. ) الدردير، 

 وقد اشتمل هذا البحث على الفصول التالية:

أمهية  ،أهداف الدراسة ، فرضية البحث ، اإلشكالية:  إىل والتعرضخل الدراسة الذي تضمن مدالفصل األول 
 .حدود الدراسة ،مصطلحات البحث، الدراسة

 لالختبار. اخلصائص السيكومرتية ،االختبار النفسيالفصل الثاين: 
 ،اختيار العينةخطوات  ،اختيار العينة طشرو  ،العيناتأنواع  ،أمهية العيناتالفصل الثالث اشتمل على: 

 مزااي وعيوب العينة ،العوامل املؤثرة يف حتديد حجم العينة ،أخطاء املعاينة
اخلصائص   ،خطوات بناء املقياس، أدوات الدراسة ،الدراسية االستطالعيةوالفصل الرابع احتوى على:
، منهج  الدراسة، الدراسة  األساسية، ثبات املقياس، الداخلي االتساقصدق ، السيكومرتية ألداة الدراسة

 .األساليب اإلحصائيةو  خطوات مجع البياانت،عينة الدراسة،جمتمع الدراسة
 أما الفصل اخلامس فاشتمل على: عرض ومناقشة النتائج.
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 :إشكالية الدراسة .1

متر البحوث النفسية والرتبوية مبراحل عديدة ومن أمهها مرحلة مجع املعلومات والبياانت واليت تعتمد على 
جيدة  واالختبارات،وبقدر ما تتمتع هذه األدوات خبصائص سيكومرتية أداة البحث املستخدمة مثل االستبيان

ومن بني هذه اخلصائص سيكومرتية اليت جيب ، بقدر ما تكون نتائج الدراسة وقراراهتا ذات مصداقية عالية
على أداة البحث أن تتمتع هبا هي خاصية الثبات )ثبات االختبار(، واملقصود به ثبات درجات االختبار أي 

للسمة  مدى قياس االختبار للمقدار احلقيقيتظمة اليت تشوب القياس ومبعىن نمدى خلوها من األخطاء غري امل
، وتتعدد طرق قياس الثبات لالختبارات (130 :2000 ،صالح حممود عالم)اليت يهدف االختبار لقياسها. 

وطريقة الصور املتكافئة وطريقة  واالستبياانت النفسية والرتبوية، ومنها طرق االتساق الداخلي كالتجزئة النصفية
 دة تطبيقه.تطبيق االختبار وإعا

وتعد طريقة تطبيق االختبار وإعادة تطبيق االختبار األكثر استخداما واليت تعطي معامل الثبات أكثر 
موتوقية ألهنا تعتمد على نفس أفراد اجملموعة يف تطبيق االختبار، ولكن هناك إشكال يعرتضنا يف هذه الطريقة 

ني التطبيقني، والعكس إذا زادت طول الفرتة الزمنية بني وهو عامل التذكر، وهذا راجع إىل قصر الفرتة الزمنية ب
 التطبيقني تزيد من فرصة تغيري الصفة أو اخلاصية املقاسة وزايدة يف التعلم وكسب مهارات جديدة.

يوجد فروق بني معامالت الثبات ابختالف املدة الزمنية الفاصلة ويف الدراسة احلالية حماولة ملعرفة هل 
 نه ميكن طرح السؤال التايل:بني التطبيقني. وم

هل يتأثر معامل الثبات عن طريق إعادة االختبار ابملدة الفاصلة بني االختبار القبلي والبعدي ابختالف 
 العينة؟

 فرضية البحث:  .2

يتأثر معامل الثبات عن طريق إعادة االختبار ابملدة الفاصلة بني االختبار القبلي والبعدي ابختالف 
 العينة.
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 أهداف الدراسة:   .3
 .التعرف على أتثري املدة الفاصلة بني تطبيق االختبار وإعادة تطبيق االختبار على معامل الثبات 
  عادة تطبيق االختبار.إلالتعرف على املدة الزمنية املناسبة 

 قيمة معامل الثبات املناسبة لتحقيق ثبات االختبار عن طريق االعادة.اىل  تعرفال 
 أمهية الدراسة:  .4
 تقدمي إضافات يف جمال الدراسات السيكومرتية، واإلشارة إىل أمهية هذا النوع من البحوث. 
 .التطرق لقضية مهمة تتعلق مبرحلة مجع البياانت و حتليلها 
  معامل الثبات املناسب عن طريق تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه مع اختالف حماولة الوصول إىل

 العينة.

 يساهم هذا البحث يف أن يكون دافعا للباحثني يف جمال القياس النفسي والرتبوي إبجراء املزيد من  قد
 البحوث املشاهبة على نطاق أكرب.

 مصطلحات البحث: .5
 :يعين إعطاء االختبار مرتني لنفس العينة ويكون بني املرتني فاصل زمين  الثبات عن طريق إعادة االختبار

 .قد يكون طويال أو قصريا
 :الوقت الفاصل بني التطبيق األول لالختبار والتطبيق الثاين. املدة الفاصلة 
 :هي جزء من اجملتمع ممثلة له وهلا نفس اخلصائص، الذي مت اختباره بطريقة علمية حمددة  العينة

 ليستخدم يف احلكم على الكل.

 حدود الدراسة: .6

والية  سيقيف بلدية لرجام حممد   مدرسية ابتدائيةار على تالميذ ببتوزيع االخت ةقام الباحث احلدود املكانية: -
 معسكر.

يوم مت  15ومجع االستمارات يف نفس اليوم وبعد  06/04/2015توزيع االختبار كان يف احلدود الزمنية: -
 يوم على العينة الثانية. 35وبعد  .األوىل إعادة توزيع االختيار على العينة
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 متهيد:

يؤكد علماء القياس على أن خاصية الثبات و الصدق من أهم خصائص أداة القياس اجليدة ومساهتا ،     
فبدوهنا ال ميكن الوثوق يف قدرة األداة على قياس ما صممت لقياسه وال بدقة النتائج املتحصل عليها عند 

 .(45، ص1987،  حممود رجاء )ابو عالم استخدامها لقياس السمات املختلفة

 :تكون  أنوجيب أن تتمتع أداة القياس غري خاصييت الصدق والثبات أيضا على  

 شاملة وممثلة جلميع مكوانت القدرة أو اخلاصية املطلوب قياسها. -

جيب أن تبىن وحتلل بطريقة موضوعية مما يعين عدم تدخل العوامل الذاتية يف بنائها وحتليلها وتصحيحها، -
 تبقى كما هي حىت ابختالف املصحح.وابلتايل فإن درجات الفرد س

يؤدي إىل إجياد مدى واسع من انتشار  اجيدا ممأن تكون مفردات األداة متصلة ابملوضوع املراد قياسه اتصاال -
 مناسبة للعينة من حيث درجة الصعوبة والسهولة .الدرجات حول الدرجة املتوسطة ، وعندها تصبح األداة 

انه قد يتوفر يف اختبار ما الثبات والصدق واملوضوعية والشمول ولكنها غري أن تتمتع حبساسية عالية،حيث  -
حساسة ، مبعىن أهنا غري مناسبة ملا تقيسه حتت الظروف الراهنة للقياس ، فاختبارات الذكاء املخصصة 

ياس للموهوبني والعباقرة من األطفال رغم متتعها بكل اخلصائص اجليدة إال أهنا ال تصلح الستخدامها يف ق
 . (177، ص 1997الرمحن،  عبد سعد) ذكاء العاديني

هو عبارة عن جمموعة منظمة من مثريات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية النفسي:  االختبارتعريف . 1
بعض العمليات العقلية أو السمات املعنية يف الشخصية أو دراسة الشخصية ككل يف خمتلف جوانبها 

 الدينامكية.

 العديد من التعريفات لبعض املفكرين مثال:كما جند أيضا 

عرفه على أنه مقياس موضوعي مقنن لعينة من السلوك وقصد بعينة من السلوك أن  تعريف انستازي: -
إنعام علي ) االختبار النفسي يقوم على مالحظة وقياس عينة صغرية جيدة االنتقاء من سلوك الفرد.

 .(35ص  ،2006،أمحد
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النفسي هو جمموعة من الظروف املقننة أو املضبوطة تقدم بنظام معني االختبار  تعريف اجنلش: -
 للحصول على عينة ممثلة للسلوك.

  يرى أن االختبار النفسي موقف مقنن صم للحصول على عينة من سلوك الفرد. تعريف اتيلوغ: -

 :اخلصائص السيكومرتية. 2

 الصدق . 1.2

 : النفسية والرتبوية املعتمدة عند كل من اجمللس  ما ورد يف معايري االختبارات منه تعريف الصدق
القومي األمريكي للقياس الرتبوي ، واجلمعية األمريكية لعلم النفس واجلمعية األمريكية للبحث 

 (، االختبار صادق ابلدرجة اليت تكون االستنتاجات املبنية عليه مناسبة ، وذات داللة وفائدة1985القومي)
 .(217، ص 1997ريري، الط سليمان بن الرمحن عبد)

الدرجة اليت تكون فيها املقاييس ذات فائدة يف اختاذ  أبنهفقد عرف الصدق  xaS (1980ساكس )أما 
 . (217، ص 1997الطريري،  سليمان بن الرمحن عبد) القرارات املتعلقة هبدف أو غرض من األغراض

)بشري معمرية،  احملكات": الصدق هو "ارتباط االختبار ببعض neskiluG(1950وعرفه جيولكسن)
 .(179، ص 2012

وذكر بركات محزة حسن يف تعريفه للصدق أبنه "االتفاق بني درجات االختبار أو املقياس واخلاصية اليت  
 .(86، ص 2008حسن،  محزة بركات) يعتقد أنه يقيسها "

 بن الرمحن عبد)يقيس ما وضع لقياسه  (الصدق أبنه قدرة االختبار على انennelssuG)وعرفه ألن و ين
 .(219، ص 1997الطريري،  سليمان
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 :أنواع الصدق 
 :أنواعثالثة  إىللعلم النفس الصدق  األمريكيةصنفت اجلمعية 

 

 

 

 (75ص،1998أمحد سليمان عودة ) يوضح اجلوانب املختلفة لصدق املقياس : 01شكل رقم 

 صدق احملتوى: 1.1.2

وهو أن يقوم األخصائي بفحص مضمون االختبار فحصا دقيقا منتظما لتحديد ما إذا كان يشتمل 
على عينة ممثلة مليدان السلوك الذي يقيسه ، كما هو احلال يف االختبارات معيارية املرجع أو حيتوي على معظم 

املضمون كما حتدده  أو مجيع جوانب السلوك كما هو احلال يف االختبارات حمكية املرجع، ويتضح صدق
وهو أن مضمون االختبار يشتمل فعال على جمموعة من املواقف أو  1954لعلم النفس عام  األمريكيةالرابطة 

معمرية،  بشري) ينشئها عن طريق استعمال االختباراملوضوعات اليت يراد التوصل إىل استنتاجات عامة 
 .(181، ص 2012

 ك:حملالصدق املرتبط اب. 2.1.2

حمددة من  أنشطة لفرد يفة اهذا النوع من الصدق إىل مدى كفاءة االختبار يف التنبؤ أبداويشري 
حيث يعتمد على مقارنة  رجي مستقل ،اخالل حساب معامل االرتباط بني درجات االختبار وحمك خ

لذي طبقه الفاحص مع نتائج اختبار آخر لنفس العينة وبنفس املواصفات ، ومن هذه املقارنة ااالختبار احلايل 
يتبني مدى صدق االختبار األول ويسمى االختبار اآلخر ابحملك ، كما يدل الصدق املرتبط مبحك على قدرة 

ك أبنه مقياس االختبار على التنبؤ بسلوك املفحوص يف مواقف حمددة أو تشخيص هذا السلوك ،ويعرف احمل
أو تشخيصه ، وهو ميزان لتحديد مدى صالحية  مباشر ومستقل ملا يهدف االختبار إىل قياسه والتنبؤ به

 .(122، ص 1997حطب،  أبو فؤاد) االختبار

 

 جوانب الصدق

 صدق التكوين صدق احملتوى حملكاب املرتبط صدق
 االفرتاضي
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 ويتطلب هذا النوع من الصدق توفر حمك يتسم بصفات أمهها :

 اجلديد ويتحقق ذلك عندما يكون احملك  أن يكون احملك على صلة ابلسلوك الذي يقيسه املقياس
 متعلقا وممثال ملنطقة السلوك الراد قياسها.

  أن ال يتأثر احملك ابملعرفة املسبقة عن املقياس ، أي أن يكون التقدير على احملك مستقال عن التقدير
 على املقياس.

 .أن يتمتع احملك بدرجة من الصدق والثبات 

السمة نفسها اليت يقيسها االختبار األول أو تقديرات خارجية يصدرها وقد يكون احملك مقياسا آخر يقيس 
 املسؤولون عن العمل الذي يؤديه املفحوص. واملدرسون أ

تبار واحملك إىل نوعني خوميكن تصنيف الصدق املرتبط مبحك حسب توقيت مجع املعلومات على اإل 
 .(1997حطب،  أبو فؤاد) أساسني ومها الصدق التالزمي والصدق التنبؤي

 

 

 

 

 

 

 (1997، فؤاد أبو حطب و آخر  ) : يوضح نوعي الصدق املرتبط ابحملك02شكل رقم 

 

االختبار على التنبؤ أبمناط سلوك الفرد يف وهو نوع من الصدق يعتمد على مدى قدرة  الصدق التنبؤي:-أ
رمحن، ال عبد سعد) مستقبلي ، وخاصة إذا كان هذا املوقف املستقبلي يتعلق مبا يقيسه االختبارموقف 
 .(200، ص 1997

 كحملالصدق املرتبط اب

 الصدق التنبؤي الصدق التالزمي
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ويعطي القدرة اليت يتمتع هبا االختبار أو املقياس من أجل التنبؤ مبا سيكون عليه الفرد يف صفة أو  
على صدق االختبار ليس يف نفس  خاصية من اخلصائص يف املستقبل ، ولذا سيكون احملك الذي يستدل به

 بن الرمحن عبد)الوقت الذي يطبق فيه االختبار بل يف وقت متأخر عنه وقد يكون أشهرا أو عدة سنوات 
 .(206، ص 1997الطريري،  سليمان

ومؤشر الصدق التنبؤي هو العالقة بني الدرجات على االختبار والدرجات أو البياانت يف احملك، ولذا 
عامل االرتباط بينهما كلما ّدل ذلك على أن االختبار واحملك يقيسان نفس الصفة أو اخلاصية ، فكلما ارتفع م

أما إذا اخنفض معامل االرتباط بينهما فإن ذلك داللة على أن كال منهما يقيس شيئا خيتلف عّما يقيسه 
من اجل رسم أفضل خط اآلخر، وعملية التنبؤ ابحملك من خالل االختبار تتطلب استخدام معادلة االحندار 

 سليمان بن الرمحن عبد) احنداري تتضح من خالله درجات االختبار وبعدها أو قرهبا من الدرجات على احملك
 .(208، ص 1997الطريري، 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطريري،  سليمان بن الرمحن عبد) .التنبؤي، يوضح خطوات تقدير الصدق 03الشكل رقم: 
 .(208، ص 1997

 الصدق التالزمي:-ب

الصدق املرتبط ابحملك على معرفة العالقة بني درجات االختبار ودرجات  احملك ،  يقوم هذا النوع من
شرط أن حنصل على درجات االختبار ودرجات احملك يف نفس الوقت )متالزمني(، أي أن حساب الصدق 

 تطبيق املقياس التنبؤي

االنتظار حلني حدوث السلوك املتنبأ به 
 ) احملك(

احلصول على درجات األفراد يف مقياس 
 احملك

 

إجياد معامل االرتباط بني املقياس 
 التالزمي  و مقياس احملك
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التالزمي نقوم به حني نكون بصدد قياس خاصية سلوكية قائمة يتزامن فيها حصولنا على درجات االختبار 
 .(213، ص 2012معمرية،  بشري) رجات احملكود

 

 

 

 

 

 .(213، ص 2012معمرية،  بشري) .: يوضح خطوات تقدير الصدق التالزمي04الشكل رقم: 

 التكوين:صدق .3.1.2

يقصد به مدى قدرة املقياس على قياس تكوين فرضي معني ال ميكن مالحظته مباشرة مثل الذكاء 
العالقة بني نتائج املقياس وبني املفهوم النظري لتلك التكوينات  إجيادوالقلق واالكتئاب واالنطواء وابلتايل 

نب أساسية هي درجة املقياس ومدى الفرضية اليت يقيسها املقياس ، وصدق املفهوم يركز على ثالث جوا
عالقتها ابلتكوين الفرضي إىل جانب تركيزه على السمات املراد قياسها وهذا مرتبط بتفسري هذه الدرجة فهو 
يركز على ماذا يقيس املقياس من وجهة نظر القائم على إعداده ، أي أهنا تركز على كل من التكوين الفرضي 

 والتفسري والنظرية .

تتلخص يف  1955وميهل يف عام صدق املفهوم فإننا نتبع منهجية معينة اقرتحها كل من كرونباخ وللتحقق من
 اخلطوات التالية: 

 تبين أو وضع نظرية معينة يعتمد عليها املقياس وتنص على فرضيات تفسري السلوك املتوقع. .1
 مجع البياانت للتحقق من صحة الفرضيات. .2
 الفعلية على تفسري البياانت تفسريا جيدا.تقييم النظرية يف ضوء قدرهتا  .3

 تطبيق املقياس

احلصول على درجات األفراد 
 يف مقياس احملك

إجياد معامل االرتباط بني 
املقياس التالزمي  و مقياس 

 احملك
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وهناك طريقة اثنية تستخدم يف مجع األدلة هي دراسات تعتمد على االرتباطات ولكن ليست 
االرتباطات مبعناها اإلحصائي وإمنا البحث عن الفروق بني أداء جمموعتني   على نفس املقياس يتمتعان بنفس 

 السمة أو اخلاصية ، ولكن بنسب خمتلفة.

أما الطريقة الثالثة املتبعة يف مجع األدلة للتحقق من صدق املفهوم فهي الدراسات املعتمدة على 
درجات األفراد ، أي يتم إدخال  يف ريبية مقصودة إلحداث تغيرياتالتجريب حيث تعتمد على أساليب جت

نة،مث نقوم بعد ذلك بعض املتغريات مثل تطبيق مقياس ما   على جمموعة من األفراد يقيس قدرة معيحذف و 
بتدريبهم على هذه القدرة ونطبق املقياس مرّة أخرى ، فإذا حدث حتسن يف درجاهتم فإن هذا دليل على أن 

 .(31 ص، 2003لغامدي،  الفتاح عبد آل حسن سعيد )ا املقياس يتأثر ابلتدريب

 الصدق العاملي: .4.1.2

ابلعامل الذي نفرتض أنه يقيسه ، فكلما كان التشبع كبريا، كلما ّدل ويقصد به مدى تشبع االختبار 
ذلك على ارتفاع مستوى صدق االختبار وحلساب الصدق العاملي لالختبار، ختتار عدة اختبارات من 
االختبارات الصادقة املعرتف هبا يف قياس االستعداد أو الصفة اليت وضع االختبار لقياسها مث نقوم بتطبيقها مع 

الختبار اجلديد سواي على أفراد العينة وحنسب معامالت االرتباط بني درجات كل اختبار و اختبار آخر مبا يف ا
الطريقة اإلحصائية ذلك االختبار اجلديد ، مكونني بذلك مصفوفة االرتباط ، مث جنري على هذه املصفوفة 

ابلعامل العام الشائع بني هذه االختبارات  املعروفة ابلتحليل العاملي لنتعرف على مدى تشبع االختبار اجلديد
 . (151، ص 2011احلفيظ،  عبد مقدم) وهو االستعداد أو اخلاصية اليت وضع االختبار اجلديد لقياسها

 الثبات . 2.2

ظاهرة معينة يف مناسبات خمتلفة، ومفهوم الثبات من املفاهيم اجلوهرية يف  استقراريقصد ابلثبات مدى 
القياس النفسي وميثل مع مفهوم الصدق أهم األسس اليت تقوم عليها إجراءات إعداد االختبارات واالستبياانت 

 .لالستعمال

من  أنه مصطلح أوالسيكولوجيني من حيث إاّل أن الثبات أصبح حمل انتقادات من طرف بعض 
 .االختباراتحيث فائدته يف عملية إعداد 
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فأشار السيكولوجي املصري أمحد حممد عبد اخلالق إىل أن الثبات أصبح مفهوما كالسيكيا، ويفضل الكثري من 
"إمكانية التعميم"، وينبه أمحد حممد عبد اخلالق إىل الباحثني يف علم النفس أْن يطلق عليه مصطلحا حديثا هو

" االعتماديةاللفظ اإلجنليزي إىل ما نسميه " ية للمصطلح بكلمة الثبات ليست دقيقة ، إذ يشريأن الرتمجة العرب
أو درجة الركون والثقة يف نتائج االختبار، ويوضح أنه ال وجود لثبات االختبار بل الثبات هو ثبات اإلجابة 
على االختبار، ثبات األداء على االختبار، والذي حبسب ثباته هو عني استجاابت حنصل عليها من جمموعة 

 .  (250، ص 2012معمرية،  بشري)من األفراد 

ويقصد كذلك بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساق أو استقرار نتائجه فيما لو طبق على عينة من  
األفراد يف مناسبتني خمتلفتني ، وميكن النظر إىل ثبات االختبار من ثالث جوانب ،األول وهو يعين أنه عندما 

 .حنصل على نفس النتائج فإننامماثلني  أو مبقياسني االختبارنقيس صفة معينة مرتني أو أكثر بنفس املقياس أو 

ويعين أن نتائج الصفة املقاسة هي فعال ما يقيس االختبار ، ويشري هذا إىل دقة املقياس، أما  والثاين       
الثالث فيشري إىل احتمال وجود أخطاء يف عملية القياس اليت تؤثر على استقرار املقياس ، وعليه فأن درجة 

 تتكون يف الواقع من درجة حقيقية ودرجة اخلطأ ويعرب عنها ابملعادلة التالية: الفرد يف مقياس معني

 س خ س ك =س ح +

 الدرجة الكلية اليت حصل عليها الفرد . س ك :حيث:  

 الدرجة احلقيقية. س ح :        

 .  (254، ص 2012معمرية،  بشري) درجة اخلطأ.  س خ :       

 فالفرق بني الدرجة احلقيقية والدرجة املالحظة هو ما يسمى خطأ القياس. 

وهذه األخطاء إما أن تكون عشوائية منها ما يتعلق ابالختبار نفسه ومنها ما يتعلق ابلظروف البيئية 
وأخرى تتعلق خبصائص ومسات األفراد  وتعمل مجيعها على خفض ثبات املقياس، والطريقة اليت ميكن اللجوء 

يؤدي املفحوص نفسه عددا من املرات  أنإليها لتحديد الدرجة الصحيحة للمفحوص أي التباين احلقيقي هي 
، أو جييب على االختبار عدد أكرب من املفحوصني مث حنسب على االختبار نفسه وحتت  نفس الظروف 

وهبذا يكون التباين  متوسط الدرجات اليت حيصل عليها يف األداءات املتعددة أو حيصل عليها املفحوصني
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احلقيقي عبارة عن متوسط الدرجات اليت حيصل عليها املفحوص من خالل العدد الكبري من مرات القياس 
معمرية،  بشري) املستقلة ويف مواقف خمتلفة بواسطة االختبار نفسه أو متوسط الدرجات لعدد من املفحوصني

 . (254، ص 2012

يف مرات اإلجراء املختلفة أو بني  االختبارهو معامل االرتباط بني درجات األفراد يف  ومعامل الثبات
تقديرات من يقومون بتصحيح إجراء االختبار على جمموعة واحدة من األفراد نفسه أو بني درجات االختبار 

 وصورة أخرى مكافئة.

ر االختباالدرجات، فدرجات  فإن تقدير ثبات االختبار إمنا يشري إىل نوع معني من انساق ولذلك
ليست اثبتة بشكل مطلق، فهذه الدرجات قد تكون اثبتة عرب فرتة زمنية أو عرب عينة مماثلة، ومن املمكن أن 

يف املستقبل فال بد من معرفة  يكون االختبار اثبتا يف جانب من هذه اجلوانب وإذا أردان معرفة حالة األفراد
 مدى استقرار الدرجات عرب فرتة زمنية.

 طرق حساب الثبات:. 1.2.2

فإن الدرجات اليت حتصل عليها  جمتمع،عندما نقوم بتطبيق أحد االختبارات النفسية على عينة من 
لى الدرجة احلقيقية ( تشمل بداخلها علكل فرد من أفراد هذه العينة على االختبار ) تعرف بدرجات املشاهدة

الراجعة إىل خطأ القياس لكن ليس  بوسع الفاحص أو الباحث أن يفصل  وعلى جزء من درجات املشاهدة
املمكن أن حنصل على معامالت الثبات عن طريق جمموعة من  بني الدرجة احلقيقية ودرجة اخلطأ ولكن من

 األساليب املختلفة نعرضها فيما يلي:

  االختبار)معامل االستقرار عرب الزمن(:الثبات إبعادة تطبيق 

تعترب معامالت ثبات االستقرار عرب الزمن من أهم طرق حساب الثبات، ويف هذه الطريقة يتم تطبيق 
االختبار على عينة من األفراد مث يعاد التطبيق عليهم مرة أخرى ابالختبار نفسه يف ظروف مشاهبة متاما 

  .هم يف املرتنيحساب معامل االرتباط بني أدائ للظروف اليت سبق اختبارهم فيها ، مث
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 وخطوات إجرائه:

 .االختباراختيار عينة من األفراد ميثلون الفئة اليت سوف يستخدم معها  .أ
 تطبيق االختبار وتصحيحه وحتديد درجة كل فرد. .ب
 انتظار مدة أسبوع أو أسبوعني. .ت
 إعادة تطبيق االختبار نفس على نفس اجملموعة. .ث
الثاين ابستخدام أسلوب  التطبيقيف  ودرجاهتمحساب العالقة بني درجات األفراد يف التطبيق األول  .ج

 إحصائي يسمى معامل االرتباط.

واقرتبت  01عن  ةمدل ذلك على ارتفاع الثبات وكلما ابتعدت القي 01فإذا كانت العالقة قوية وقريبة من 
 دل ذلك على اخنفاض الثبات. 0من

 عة من الصعوابت يف استعمال هذه الطريقة وميكن ذكرها كما يلي:لكن هناك جممو 

صعوبة ضبط الظروف يف التطبيقني وأتثري إجاابت األفراد خاصة يف االختبارات التحصيلية، ابنتقال أثر 
 .التدريب وعاملي النضج والتعلم، كما أهنا مكلفة يف الوقت واجلهد

 

 

 

 ( 150ص  ،1999  ،عبد اجمليد إبراهيم  مروان) معامل االستقرار: يوضح 05الشكل رقم: 
 : الثبات ابلصور املتكافئة 

يتضمن ر واحد حبيث بايف هذه الطريقة حلساب معامل الثبات يتم إنشاء صورتني متكافئتني الخت
قيس نفس الصفة وهلا نفس املتوسطات ونفس التباينات، ويكون هلا نفس االرتباط تنوع من األسئلة و  نفس

مع مقاييس أخرى ، ويتم حساب الثبات بتطبيق الصورة األوىل من االختبار على عينة من األفراد مث يتبع 
احلفيظ،  عبد مقدم) صورتنيمباشرة أو بعد حني بتطبيق الصورة الثانية ، مث حيسب معامل االرتباط بني ال

 . (192، ص 2011

 مرور املدة تطبيق املقياس
 الزمنية

تطبيق إعادة 
 املقياس

 

إجياد قيمة معامل 
 ارتباط بريسون
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 ( 122ص  ،1997آخر حطب و  فؤاد أبو) : يوضح معامل التكافؤ06الشكل رقم: 

  الداخلي(:طريقة جتزئة االختبار)معامل االتساق 

قسمني أو  يتم حساب معامل االتساق الداخلي بتقسيم االختبار إىل جزئني أي توزيع األسئلة على
اختبارين متماثلني، ولكي يكون االختباران متماثالن فإن األسئلة املكونة لكل منهما جيب أن تكون متساوية 
يف متوسط الصعوبة ويف توزيع صعوبة األسئلة ومتساوية يف العالقة الداخلية بني األسئلة ، ومتساوية يف الوقت 

 .املخصص لتطبيقها 

ولتحقيق شرط التكافؤ هناك من يستعمل التقسيم عن طريق األرقام الفردية أي جعل األرقام الفردية 
يف قسم والزوجية يف القسم اآلخر ، وبعدها يتم حساب معامل االرتباط بني اجلزئني ، ولكن بتقسيمنا االختبار 

ل عليه بني اجلزئني هو يف الواقع إىل قسمني نكون قد خفضنا من طوله وعليه فإن معامل االرتباط الذي حنص
 مكافئ لصورة واحدة من نصف االختبار األصلي، ولتصحيح هذا األثر نقوم بتطبيق ما يلي:

تعتمد هذه املعادلة على إمكانية التنبؤ بقيمة معامل الثبات إذا علم ثبات  :1910براون -معادلة سريمان -أ
املقياس قد ال يتساواين متاما مما يؤثر على قيمة معامل  عليها أن تباين نصفي نصف فقرات املقياس ، ويؤخذ

 الثبات الكلي.

يرى رولون أن السبب يف تباين درجات األفراد على املقياس يرجع إىل تباين  :1939معادلة رولون  -ب
قدرات هؤالء األفراد واختالف مستوايهتم احلقيقية فيما يتعلق ابلسمة املقاسة، وإىل وجود أخطاء القياس 

 العادية.

تمان أن شرط تساوي التباين بني نصفي املقياس اليت تعتمد جيرى :(1945)فالجنان –تمان جمعادلة  -ج
ة ، وتعتمد هذه التباين لكل من النصفني على حد إجياديف حالة  إمهالهبراون ميكن –عليه معادلة سبريمان 

 مرور املدة تطبيق املقياس
 الزمنية

تطبيق صيغة  
 أخرى من 

 املقياس

 

إجياد قيمة معامل 
 ارتباط بريسون
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نقوم جبمع تباين النصفني وقسمته على التباين املعادلة على تباين نصفي االختبار والتباين الكلي له، حيث 
الكلي لالختبار ، مث ننقص احلاصل من الواحد الصحيح ونضرب الناتج الكلي يف اثنني ، ويؤدي استخدام 
 معادلة "فالجنان" أيضا إىل تقدير ثبات االختبار كامال دون احلاجة الستخدام معادلة أخرى لتصحيح الطول

 .(323، ص 2007فرج،  صفوت)

 

 

 

 

 .(323، ص 2007فرج،  صفوت) .: يوضح معامل االتساق الداخلي7شكل رقم 

 :حتليل التباين 

وميثل معامل الثبات يف هذه  املقاييس،تعد طريقة حتليل التباين من الطرق الشائعة يف حساب ثبات 
 الطريقة معامل التجانس بني الفقرات.

وتقوم الفكرة األساسية هلذه الطريقة على مدى ارتباط الوحدات أو البنود مع بعضها البعض داخل 
(، فالثبات هنا اتساق األداء من 170: 1998تبار وكذلك ارتباط كل بند مع االختبار ككل. ) سعد االخ

 بنذ إىل آخر يف االختبار.

وقد متكن الباحثون يف هذا اجملال يف بناء معادالت تعتمد على حتليل التباين يف إجياد معامل الثبات 
 ومن أكثرها استخداما وشيوعا.

 (:  20-الثبات ابالتساق بني البنود:)معادلة كيودر ورتشاردسون-أ

ة التجانس الداخلي بني البنود وتقوم على تقديره ، يبديه (1937) ورتشاردسون تفرتض طريقةكيودر 
وتتلخص يف تطبيق صورة واحدة لالختبار مرة واحدة، وتقدير مدى اتساق االستجاابت لكل البنود ، أي 

 ل األجزاء املكونة لالختبار لنفس اخلاصية التأكد من قياس ك

تطبيق 
 املقياس

 جتزئة  مفردات 
املقياس إىل 

 شاهبنيمتنصفني 

 احلصول على 
 درجات األفراد 

يف كل من 
 النصفني

احلصول على 
درجات األفراد 

يف كل من 
 النصفني

تطبيق صيغة 
سريمان بروان 
لتقدير ثبات 
 املقياس ككل
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وتبدأ طريقة كيودرورتشاردسون بعدم تصنيفها لالختبار إىل نصفني ولكن جتزئته إىل عدد كبري من األجزاء ، 
هناك اتساق بني هذه األجزاء )البنود( يتكون كل جزء من بند واحد فقط من بنود االختبار ، وبقدر ما يكون 

ثبات االختبار كله جيد ، مبعىن أنه يفرتض من البداية أن االختبار أحادي البعد أي بقدر ما يكون تقدير 
، ص 2012معمرية،  بشري) يقيس خاصية واحدة وأن كل بنوده تقيس هذه اخلاصية الوحيدة وال تقيس غريها

282). 

 :الداخلي كرونباخ للتجانس  ألفا معادلة-ب

يربط ثبات  ألفاق الداخلي لالختبار ، ومعامل امن أهم مقاييس االتس 1951 لكرونباخ ألفايعترب معامل 
معامل  اخنفاضلي يؤدي إىل االختبار بثبات بنوده ، فازدايد قيمة تباينات البنود ابلنسبة إىل التباين الك

 .(176، ص 1997الرمحن،  عبد سعد) معامل الثبات ارتفاع، واخنفاضها يؤدي إىل الثبات

 :العوامل املؤثرة يف الثبات. 2.2.2

   االختبار عامل مؤثر يف درجة ثبات االختبار فكلما زاد عدد الفقرات  أسئلةعدد  أنطول االختبار
  ارتفاع معامل الثبات إىلذلك  أدى
  وبذلك  ليند كريست أحباث أكدتزمن االختبار يتأثر ثبات االختبارات املوقوتة ابلزمن احملدد هلا وقد

هنايته العظمى مث يقل  إىلاحلد املناسب لالختبار فيصل  إىليزداد الثبات تبعا لزايدة الزمن حىت يصل 
  بعد ذلك كلما زاد الزمن عن ذلك احلد

  الواضحة واملوضوعية  واألسئلةغامضة وطويلة تقلل من الثبات  األسئلةكون   أن األسئلة:صياغة
والعبارات ونوعها عند  األلفاظلب من الباحث الدقة يف اختيار والقصرية تزيد من الثبات وهذا يتط

  .احلقيقيالثبات  إىلحىت جيعلها قادرة على الوصول  األسئلةصياغة 
  مجيعهم من  أو اإلفرادوجود فقرات صعبة يف االختبار ال يستطيع اغلب  أنصعوبة الفقرات ودقتها

 أنحذفها ال يؤثر على درجة املفحوص كما  أن إالعنها تؤثر يف االختبار من حيث ثباهتا  اإلجابة
 أن إالعنها تؤثر يف معامل ثبات االختبار  اإلجابةالعينة  أفرادوجود فقرات سهلة يستطيع مجيع 

  . السهلة لرفع ثبات االختبار أوالصعبة  األسئلةحذفها ال تؤثر على االختبار لذلك ينبغي حذف 
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   حالة الفرد : يتأثر الثبات حبالة الفرد النفسية والصحية ومدى تدربه على املوقف االختباري فاملرض
  . نقصان الثبات إىلوالتعب والتوتر االنفعايل قد يؤدي 

  أي تغيري يف الظروف اخلاصة إبجراء القياس من اختبار آلخر يؤثر على  أناالختبار  إجراءظروف
 وامل اخلطأ الذي يؤثر يف ثبات االختبارنتائج املقياس وحيد من ع

  األخصموضوعية االختبار : تعد موضوعية التصحيح من بني العوامل املؤثرة يف ثبات الختبار وعلى 
حيث  اإلبداعيف االختبارات اليت تعتمد على تقدير املصحح كاختبارات املقال التحصيلية واختبارات 

  نقصان معامل الثبات إىلخلطأ وابلتايل تباين التصحيح يؤثر يف زايدة تباين ا أن
  التخمني مما  إىلالصحيحة  اإلجابةالتخمني: يلجأ بعض من املفحوصني يف حالة عدم أتكدهم من

 نقص الثبات إىلخفض ثبات االختبار حيث زايدة اثر التخمني يقود  إىليؤدي 
  الختبار عندما ينقص التباين تباين العينة وجتانسها يرتبط الثبات بتباين االختبار فينقص ثبات ا

التجانس  إىليف درجات االختبار فالسهولة والصعوبة تؤداين  األفراد أنويزداد تبعا لزايدة التباين ومبا 
 .رفع الثبات إىلاملتدرجة يف الصعوبة تؤدي  واألسئلةخفض الثبات  إىلوابلتاي 

 املوضوعية:   .3.2
تعين عدم أتثر االختبار بتغري احملكمني أو أن االختبار يعطي نفس النتائج مها كان القائم ابلتحكيم ويشري فان 
دالني إىل أن االختبار يعترب موضوعيا إذا كان يعطي نفس الدرجة بغض النظر عنها وهذا يعين استبعاد احلكم 

يعرف ابرو ومك جي املوضوعية بكوهنا )درجة الذايت للمحكم أي أن كلما زادت الذاتية قلت املوضوعية و 
 االتساق بني درجات أفراد خمتلفني لنفس االختبار ويعرب عنه مبعامل االرتباط.

 ويشري اخلرباء إىل أن املوضوعية تتضمن اجتاهني أساسيني مها:
 ثبات املصحح أو احلكم وهو ثبات يعرب عن تباين اخلطأ الذي ميكن إرجاعه إىل الفروق الفردية 

بني املصححني املمتحنني أو احملكمني ولنفس االختبار وبنفس الوقت ويتم احلصول على هذا النوع من الثبات 
 عن طريق معامل االرتباط بني حمكمني أو أكثر يقومون ابلتحكيم لنفس األفراد ويف الوقت نفسه.

  االختبار مع ثبات املفحوص نفسه وهذا ميكن احلصول علية ابملعامل الثبات عن طريق إعادة
   ثبات املصححني يف مريت التطبيق. 
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 خالصة:
إن دقة نتائج االختبارات واملقاييس مرهون بتوفر حد مقبول من اخلصائص السيكومرتية ، ومن أمهها 
خاصية الثبات، وقد اختلف العلماء يف ضبط مفاهيم موحدة هلذه اخلصائص السيكومرتية، وعموما فقد ضبط 

تناولناه يف هذا الفصل على أنه اتساق القياسات اليت يتم احلصول عليها من نفس األفراد  مفهوم الثبات والذي
 عندما يتم إعادة اختبارهم بنفس األداة يف مناسبات خمتلفة، ويف نفس الظروف.
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 متهيد

إّن استعمال العينات لدراسة ظاهرة ما، دراسة علمية أصبح أمرا شائعا يف جمال البحث العلمي، أي أن 
بدراسة شاملة جلميع مقررات البحث فال جيد غري وسيلة بديلة يستطيع  الباحث جيد نفسه ال يستطيع القيام

االعتماد عليها وهي االكتفاء بعدد قليل من هذه املقررات، ولكن حىت تكون ذلك ممكنا و دقيقا يف متثيل 
 اجملتمع، جيب أن يكون التصميم العيين منسجما مع املبادئ و املنهجية.

 تعريف العينة: .1

هي اختيار جزء من الكل وهذا اجلزء يتكون تشكيليا من عملية أتيت لتسهيل البحث العلمي،  "العينة
 ( 70ص  ،1997 حطب فؤاد أبو)لتعطي نتائج دقيقة و جتيب على معظم أسئلة املوضوع"

"هي جزء من اجملتمع اإلحصائي يتم اختياره وفق أساليب املعاينة اإلحصائية و يشرتط أن تكون ممثلة 
 ( 122ص  ،2006 البهي فؤاد السيد) ع الذي نقوم بدراسته."للمجتم

"هي عبارة عن عدد حمدود من املفردات اليت سوف يتعامل معها الباحث منهجيا يشرتط فيها أن تكون 
 (82ص ،1987أمحد سليمان عودة ) ممثلة جملتمع البحث و اخلصائص و السمات."

يفرتض دة ليستخدم يف احلكم على الكل، و جزء من اجملتمع الذي يتم اختياره بطريقة علمية حمد "هي
ذلك بني وحداته و  أن تكون العينة املختارة ممثلة للمجتمع و خواصه أصدق متثيل مبا يف ذلك االختالف

 ( 122ص  ،1999آخر و زكراي حممد ) أبحسن ما يسمح به حجم العينة."

التعاريف أعاله: ميكن القول أّن العينة هي جمموعة جزئية من اجملتمع األصلي، ويشرتط أن من خالل -
  تكون ممثلة للمجتمع األصلي متثيال دقيقا، أي تكون هلا نفس خصائصه.

 أمهية العينات:2

تنائه إّن املعاينة يف حياة اإلنسان نشاط عادي، فكل واحد مّنا يقوم هبذه العملية يوميا، خاصة أثناء اق
حلاجاته املختلفة من الطعام وامللبس ... و غريمها، حيث ال يقدم الشخص على عملية الشراء إال بعد معاينة 
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جزء منها فوق طاولة الباعة، أو يف واجهات احملالت حىت يتأكد من سالمتها االستعمال، و توافقها مع رغبته 
 الشرائية، ومن هنا نرصد عّدة مهام لتقنية العينة و هي:

  اعتماد طريقة العينة يف البحث له دواعي علمية حبتة، ألن دراسة مجيع املفردات اجملتمع يف حاالت
معينة يؤدي ابلباحث إىل الوقوع يف اخلطأ نتيجة نعقد العمليات على هذا املستوى و ضخامة اجملهودات 

 الالزمة ذلك.
 من أجل ضمان الدقة املطلوبة اعتماد أسلوب العينة يف اجناز بعض البحوث يعد أمرا ال بد منه ،

 لنتائج البحث.
  بناء مناذج مصغرة من اجملتمع الكلي بغية الوصول إىل النتائج قابلة للتعميم على اجملتمع املستخرجة

 منه.
 تصاد ملموس يف املوارد البشرية تسمح ابحلصول يف حاالت كثرية على املعلومات املطلوبة مع اق

 كذلك يف الوقت.و 
 عن الواقع املراد معرفته لذلك يلجأ عادة العلوم االجتماعية هلذه التقنية وهكذا ميكن  عدم االبتعاد

احلصول على املعلومات دورية، فلو جلأ إىل املسح الشامل ملا أمكننا احلصول على نفس املعلومات إال بعد 
 (96ص  ،1997سنتني أو ثالث، مما يفقد قيمتها االجتماعية و االقتصادية و السياسية)فضيل 

 أنواع العينات:  .2
ختتلف أنواع العينات ابختالف طرق اختيارها، و إن كانت مجيعها هتدف إىل متثيل املميزات و خواص 

 اجملتمع األصلي، إن تعدد الطرق يف اختيار العينة يوجب على الباحث املفاضلة.
 و يوجد نوعان من العينات األوىل احتمالية األكثر استخداما و الثانية غري احتمالية بسبب طبيعة املوضوع.

 

 

 

 

 ( 122ص  ،1960 عبد السالم أمحدحممد )  خمطط ألنواع العينة 08الشكل رقم : 

 أنواع العينات

يةالعينات االحتمالية أو العشوائ  غري االحتمالية العينات 

 التطوع املقصودة احلصصية العنقودية املنتظمة الطبقية البسيطة
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 العينات االحتمالية أو العشوائية: . 1.3

 :العينة العشوائية البسيطة 

املعاينة العشوائية البسيطة هي طريقة اختيار عينة مكّونة وحدة من بني وحدة من وحدات اجملتمع حمل 
يف الظهور أي احتمال سحب الدراسة، حبيث يكون لكل عينة من العينات املمكن اختيارها فرصة متساوية 

 أية وحدة يكون متساواي عند كل وحدة من وحدات العينة.

 مثال على ذلك:

إذا كان جمتمع األسرة يتكون من أسرة و نريد اختيار أسرة لتقدير متوسط الدخل الشهري هلا. 
 والستخراج عدد العينات املمكن سحبها يتم التمييز بني حالتني:

 اإلرجاع)عدم اإلعادة(:السحب مع عدم *

ال يتم اختيار الوحدة مرة أخرى إذا انسحبت يف املرة األوىل و يكون عدد العينات املمكن سحبها يف 
هذه احلالة يساوي وعندما يكون احتمال ظهور أية عينة من هذه العينات املمكن سحبها مساواي و احتمال 

 أي وحدة يف السحب  هو  اختيار أي وحدة يف عملية السحب هو: واحتمال اختيار

 حيث العدد الصحيح يزيد عن حجم العينة.

 السحب مع اإلرجاع )اإلعادة(:*

ميكن يف هذه احلالة إعادة سحب العينة املسحوبة يف املرة األوىل و بطريقة سحب عينة عشوائية 
 حجمها من جمتمع حجمه مع اإلرجاع االحتمال متساوي و قدره.

شوائية البسيطة أبسر طرق املعاينة االحتمالية حسابيا ولكنها أكثرها استخداما تعترب طريقة املعاينة الع 
 يف امليادين العملية ألخنها تتطلب أن يكون اجملتمع متجانسا من حيث الصفات حمل الدراسة.

يوجد عدة طرق الختيار أفراد أو عناصر العينة العشوائية البسيطة نذكر منها: طريقة الكيس املثايل،  
حممد عبده  ة البطاقات و طريقة جداول األرقام العشوائية و طريقة توليد األرقام العشوائية ابحلابس اآليل.طريق

 (35ص  ،2011،  حممود 
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 :العينة العشوائية املنتظمة 

إن اختيار هذه العينة يتطلب وجود إطار للمجتمع كما يف حالة العينة العشوائية البسيطة، حبيث تكون 
ردات اجملتمع رقما مسلسال داخل اإلطار مث خنتار مفردات العينة من اإلطار حبيث يكون لكل مفردة من مف

يتم لك عن رقم املفردة الالحقة هلا و الرقم املتسلسل لكل مفردة يبتعد بعدم اثبتا عن رقم املفردة السابقة هلا وكذ
 ذلك على النحو التايل:

  ويتوقف على حجم العينة.يقسم اإلطار إىل فرتات منتظمة وليكن طول كل منها 
 .خنتار عشوائيا مفردة الفرتة األوىل و ليكن للمفردة الرقم ل 
 ف  2+  بذلك حتدد متاما مفردات العينة وهي املفردات اليت أرقامها متسلسلة هي: ل.ل+ف ل

 ف ل.... 3ل+

م هؤالء طالب فإنه جيب أن يرق 500شخصا من قائمة هبا  50ومثال على ذلك: إذا أراد ابحث اختبار 
عن طريق اجلداول األرقام العشوائية فإذا كان  1،10مث خيتار عشوائيا رقما يقع بني  500إىل  1الطالب من 

و الذي بعده  15فإن على الباحث أن يضيف عشرة لكل حالة اختيار فالرقم الذي يليه هو  5هذا الرقم 
 خل.... ا5،15،25،35،45،55وتكون  األرقام على الصورة التالية: 25

وتسمى هذه الطريقة ابملعاينة املنظمة و اليت فيها حيدد العنصر األول للعينة كلها ومن مزاايها سهولة استخراج 
 العينة غري أهنا ليست عشوائية يف حتديد رقم البداية و أهنا تزود الباحث بصورة خاطئة.

البسيطة وذلك ألن االختيار العشوائي يتم نالحظ أن طريقة االختيار يف هذه العينة أسهل من العينة العشوائية 
ابلنسبة ألول مفردة فقط أما ابقي املفردات فتحدد حسب رقم أول مفردة و حجم العينة كما أن العينة تكون 

 ،2004، موسى نبهان منتشرة على كل أجزاء اجملتمع تكون أكثر متثيال و خاصة إذا كان اجملتمع غري متماثل.
 .(145ص 

  العشوائية الطبقية:العينة 

إذا كان اجملتمع غري متجانس أي يتكون من طبقات)أو جمموعات( متفاوتة فيقال أنه جمتمع طبقي ويف 
هذه احلالة فإن العينة املناسبة هي العينة الطبقية البسيطة عن كل طبقة من طبقات اجملتمع حىت نضمن متثيل  
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ة للمجتمع و إذا كان االختيار من كل طبقة يتناسب وحجم كل الطبقات يف العينة و ابلتايل تكون العينة ممثل
هذه الطبقة يف اجملتمع فإهنا تكون عينة طبقية متناسبة مبعىن أن الطبقات تظهر يف العينة ابلنسب نفسها 

 املوجودة يف اجملتمع ففي هذه احلالة ينقسم اجملتمع األصلي إىل اآليت:

 السن، املهنة، اجلنس.فئات أو طبقات وفق خواص و مزااي معينة مثل : 
  يقسم اجملتمع األصلي حسب الفئات املطلوبة و أتخذ كل فئة حدا عشوائيا يقسم أفراد اجملتمع إىل

 عمال، طلبة، منتجني...
  خنتار شرحية واحدة من شرائح اجملتمع و لتكن العمال مثال مث خنتار العدد املطلوب منها حيث

فئات  4شخص موزعني على  200جم العينة هو يكون ربح العدد األصلي فلو فرضنا أن ح
لكل فئة و بعد ذلك يبدأ الباحث إبجراء الدراسة و مجيع املعلومات  50فيكون العدد املقسم هو 

 (.198ص  ، 2006البهي فؤاد السيد ، ) وفق هلذا العدد و هذا التقسيم.

 وميكن صياغة تلك العالقة يف القانون التايل:

 عدد األفراد  الطبقة= ×احجم العينة املراد سحبه

 (130ص  ، 2006) البهي فؤاد السيد     مجلة عدد  أفراد اجملتمع اإلحصائ  

يتميز هذا النوع من العينات ابلدقة اإلحصائية و اخنفاض اخلطأ املعياري عند سحبها للعينة إال أهنا تتطلب 
حيث جيب الباحث أن يسحب عدد من العينات تبعا لعدد املستوايت املتغري الذي يتعامل  إجراءات كثرية هبا

 معه.

 :العينة العشوائية العنقودية 

خيتار الباحث العينة العنقودية من اجملتمع األصلي معتمدا على اختيار العشوائي للمجموعات وليس 
متشاهبة و يعترب االختيار العشوائي األفراد حيث تكون جلميع األفراد يف هذه اجملموعات خصائص 

للمجموعات هبذا الشكل أكثر مالئمة عندما يكون مجهور البحث كبريا جدا أو منتشرا يف مساحة جغرافية 
شاسعة وتعترب كل جمموعة كاملة ذات خصائص متشاهبة جتميعا أو عنقودا ومن أمثلة العناقيد: أقسام املدارس 

ا يكون االختيار العنقودي للعينة أسهل إن مل يكن أفضل من االختيار أحياء املدن الكبرية وغريها وهبذ
 (.105ص  ، 1999، زكراي حممد طاهر و آخرين )العشوائي أو االختيار الطبقي.
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ومن املمكن أن يتم االختيار العنقودي على مراحل ويسمى االختيار متعدد املراحل و هبذا تعم النتائج 
ور كله وقد يؤخذ على أسلوب االختيار العنقودي احتمال أن تكون العينة منحازة من العينة املختارة إىل اجلمه

 فقد تنحاز التجمعات)العناقيد( يف مناطق ذات خصائص معينة من حيث املستوى االجتماعي أو غري ذلك.

 الفرق بني العينة العنقودية أو العينة الطبقية: 

اخلالف أو الفرق ما بني العينتني الطبقية و العنقودية هو أنه يف حالة العينة الطبقية يقسم اجملتمع  ولعل
إىل الطبقات خمتلفة، أي كل طبقة خمتلفة عن طبقات األخرى و إن كانت املفردات داخل كل طبقة تكون 

 متجانسة يف خصائصها العامة.

ت داخل هذه الطبقة مث اختيار عينة عشوائية بسيطة من  و جيب أن يتوفر إطار لكل طبقة حيتوي املفردا
كل طبقة )تتناسب يف الغالب مع حجم هذه الطبقة يف اجملتمع( مع مالحظة أن مفردات كل طبقة ليست 

 ابلضرورة متجاورة جغرافيا.

أساس بينما يف العينة العنقودية يقسم اجملتمع إىل عناقيد أو جمتمعات أو جتمعات )غالبا ما تكون على  
جغرايف أو مكاين( وهذه العناقيد وإن كانت خمتلفة كمجموعات أو جتمعات إال أن املفردات داخلها ليست 

العناقيد  متجانسة فقد حيتوي كل عنقود على مفردات خمتلفة متاما فيما بينها. ويتم اختيار عينة من هذه
العناقيد اليت مت اختيارها و اليت هي ابلضرورة ابلتايل ليس من الضروري توفر إطار عام لكل املفردات داخل و 

متجاورة جغرافيا و ابلتايل فإنه حىت لو مل تتوفر إطارات العناقيد اليت مت اختيارها فلن متثل مشكلة كربى ألنه تتم  
 كل دراسة كل املفردات داخل العنقود املختار.

كلفة من كل من العينة العشوائية و احملصلة النهائية أن العينة العنقودية قد تكون أقل من حيث ت
 (.203ص ،2011،بندر بن زيد األمري) البسيطة و العينة الطبقية.

 :العينات غري االحتمالية 

يف تلك احلاالت ال تعتمد الطريقة اختيار العينة على األسلوب العشوائي نظرا ألن جمال تطبيقها امربيقيا 
العينة ات االحتمالية العينة املقصودة و قصودة ومن أنواع العينيعتمد على اختيار شرحية أو قطاع معني بطريقة م

 (.100ص  ،2008، سبع حممد أبو لبدة ) ابحلصة.
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 العينة املقصودة:  .أ

مقصود ليت خيتارها الباحث بشكل متعمد و نقصد ابلعينة العمودية أو القصدية أو املعتمدة تلك العينة ا
 ذاتية أو موضوعية.فيعتمد تبنيها لدواع و أسباب ما قد تكون 

طالعية سواء من خالل املقابالت إن جمال استخدام هذا النوع من العينات يف الدراسات االست
االستبيان هبدف التعرف على االجتاهات فئة معينة من فئات اجملتمع حول انتشار وابء معني أو حنو برانمج و 

اختياره على حي معني من أحياء مث يقوم  تلفزيوين معني وما إىل ذلك ويف هذه احلالة يقتصر الباحث يف
حتمالية الباحث بعد ذلك عدد من األسر هبذا احلي دون أي اختيار عشوائي و هنا تربز أول عيوب العينة الإل

 ،1985 سعد جالل) و تتمثل يف صعوبة حصول الباحث على تقدير صحيح للخطأ املتوقع بسبب اجملازفة.
 (.90ص

 العينة ابحلصة:  .ب

تعتمد هذه العينة على حصة معينة من اجملتمع األصلي مبعىن أن الباحث خيتار نسبة معينة متثل اجملتمع 
األصلي يف خمتلف خصائصه الكمية و الكيفية و غالبا ما تكون هذه احلصة مئوية ويف هذا اإلطار يقول عبد 

ة معينة"شأهنا العينة الطبقية إال أن الكرمي غريب أبن مقياس هذه الفئة هو االعتماد على معيار احلصة عن فئ
عملية اختيار العينة احلصصية ال تكون عشوائية بل ترتك فيها احلرية فيها احلرية للباحث كي يتمكن من حتديد 
احلصة اليت يرغب فيها داخل كل من فئة من الفئات وتساعد هذه التقنية على التخفيف من مشاق البحث 

مر مبجتمعات أصلية كبرية احلجم,ألن العينة احلصصية تعتمد على اختبار وتكاليف,خاصة عندما يتعلق األ
أفراد العينة من بني اجلماعات أو الفئات ذات اخلصائص املعينة ,وذلك بنسبة احلجم العددي هلذه اجلماعات" 

 .(176- 175ص ، 2012)عبد الكرمي 

 مثال: وفيها يتم اختيار املبحوثني بنسبة توزيعهم يف اجملتمع اإلحصائي

من الذكور وهكذا.ولكن االختيار اإلحباطي و االختيار ابحلصة يعد  40من اإلانث و 20اختيار
اختيارا غري اهتمامي مبعىن أنه ال يوفر فرصة متكافئة لكل مفردات اجملتمع اإلحصائي لتظهر يف العينة مما يؤدي 

سرح الال احتمالية للرأي العام و تكون يف إىل إخفاق العينة يف أن متثل اجملتمع ككل و تستخدم أحياان يف امل
هذه احلالة أشبه ابلعينة الطبقية. ففي هذه احلالة يعطي القائم ابملقابلة حصة معينة جيب استيفاء بياانهتا كأن 
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يلتزم بعدد كبري معينة من األطباء يف جمتمع ما وهكذا حبيث يكون الباحث قادرا على أن يتم احلصة املطلوبة 
 (307ص ، 1992حسن منه )حممد 

 عينة التطوع:  .ج

حتتاج بعض الدراسات إىل متطوعني إلجرائها مثل التحدث مع البث املباشر حول املوضوع حمدد أو 
إلجراء التجارب الرتبوية أو النفسية وغالبا ال متثل هذه العينة جمتمع الدراسة ولكنها تسهل على الباحث 

 (32، ص 2006الدردير التعاون من قبل أفراد و سرعة اإلجناز )

 شروط اختيار العينة: . 4

جيب أن ال تتسم العينة اليت مت اختيارها ابلتحيز أو احملاابة مبعىن أن أتخذها من بني مفردات اجملتمع األصلي  -
 عشوائيا.

 .أن تكون الظاهرة مراد معاينتها منتشرة يف اجملتمع األصلي وال تكون اندرة احلدوث 
  املمثلة جلميع فئات اجملتمع األصلي.جيب أن تكون العينة 
  ضرورة إجراء حصر مسبق جلميع املفردات اجملتمع األصلي املراد حبثه مع تقسيم هذا اجملتمع إىل

وحدات معاينة كل منها داخل القوائم أو ما نسميه إحصائيا فعلى سبيل املثال عند دراسة سكان اجملتمع ما 
 حدة حتليل أو الفرد أو اجلماعة وقد يكون اجملتمع ابلنسبة للمجتمعات.فإن وحدة املعاينة إما تكون األسرة كو 

  جيب أن يتناسب اختيار حجم و نوع العينة مع اهلدف األساسي للباحث من العينات مع طبيعة
 (388ص ، 1991اجملتمع أو نوع املشكلة و هكذا )اعتماد عالم 

 خطوات اختيار العينة: . 5

 حتديد أهداف البحث: . 1.5

يعد حتديد األهداف نقطة االنطالق األوىل ألي عمل والنجاح يف هذه اخلطوة مؤشر للنجاح يف بقية 
اخلطوات و إذا كان هدف الدراسة حبث مشكلة ختص مدرسة بعينها فإنه ال حاجة له لتشكيل عينة من شأهنا 

إذا أراد الباحث دراسة  أن تقود لنتائج تعم على كل املدارس بل يكتفي هبذه املدرسة موضوع الدراسة أما
 مشكلة كتسرب طالب املرحلة املتوسطة فإن عينة اختيار عينة متثل هذا القطاع كله.
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 حتديد اجملتمع األصلي الذي خنتار منه العينة: 2.5

اجملتمع هو اهلدف األساسي من الدراسة حيث إن الباحث يعم يف النهاية نتائج عليه وميكن القول أننا 
إمنا ندرس جمتمعات وما العينة اليت خنتارها إال وسيلة لدراسة اخلصائص اجملتمع ولذلك فإن ال ندرس عينات و 

متيزه  األقلاخلطوة األوىل يف اختيار العينة هي التعريف ابجملتمع و يتضمن تعريف اجملتمع خاصية واحدة على 
الغرض من تعريف اجملتمع هو عن غريه من اجملتمع خاصية واحدة على األقل متيزه عن غريه من اجملتمعات و 

 حتديد ما يشمله من أفراد.

 أخطاء املعاينة:  .6

ويعرف خطأ العينة ما أبنه الفرق بني التقدير الذي حنصل عليه من العينة و اثبت اجملتمع اليت حنصل 
 عليها ابحلصر الشامل أو العد الكامل,

 و تقسم أخطاء العينة أو القصدي:

مجيع التقديرات املمكنة ملعامل اجملتمع عن قيمتها احلقيقية ومن خواص يقصد ابلتحيز احنراف متوسط 
التحيز أنه اثبت و ليس من السهل تقليل اخلاطئ لوحدة املعاينة فخطأ التحيز يف االختيار ينتج من االختيار 

نتج أيضا غري العشوائي لوحدات العينة الذي يعتمد على مزاج الباحث و عدم إتباعه للتعليمات املعطاة كما ي
عن التحيز املقصود أو غري املقصود يف اختيار وحدات العينة ألسباب متعددة وينتج هذا اخلطأ أيضا من عدم 
التمكن من استكمال وصول مجيع االستثمارات و هناك عدة طرق لتخلص من هذه األخطاء املتعلقة ابلتحيز 

 يف االختيار.

ام طرق التقدير أو حتليل املناسبة فقياس ابلفرق بني أما اخلطأ يف التقدير الذي ينتج عن عدم استخد
 متوسطات التقديرات احملسوبة ملعلم اجملتمع من كل العينات املمكن سحبها و بني القيمة احلقيقية ملعلم اجملتمع.

أما اخلطأ التحيز الناتج عن تعريف اخلاطئ لوحدة املعاينة فيربز بشكل واضح عند اختيار وحدات هلا 
قياسات معينة ختتلف عن تلك اليت يغطيها البحث و ذلك بسبب عمد تعريفها تعريفا واضحا  مساحته أو

فمثال عند حتديد املوظف كوحدة إحصائية جلمع البياانت عن سنوات خربته و مدى رضاه الوظيفي جيب 
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من وحدات املوظف تعريف واضحا وجيب توضيح ما إذا كان املوظف املتعاقد األجنيب على سبيل املثال سيعد 
 املعاينة.

 اخلطأ العشوائي:   . 1.6

هو الفرق بني القيمة اليت حتصل عليها من العينة العشوائية و القيمة املتوقعة أو معلمة اجملتمع الدراسة، وهو 
خطأ انشئ عن العينة نفسها و طريقة اختيارها و يصعب التحكم فيها رغم أنه ابإلمكان تقليها بعكس 

 ضوء نظرية النهاية املركزية املتعلقة بتوزيع أوساط العينات املشتقة من اجملتمع طبيعي ما األخطاء املتحيزة ويف
أبن العينة تقرتب من التوزيع الطبيعي كلما ازداد عدد أفرادها وعندما يزداد حجم العينة )ن( زايدة ال هنائية فإن 

عينة = متوسط اجملتمع األصلي و اخلطأ عدد األفراد  يؤول إىل عدد أفراد اجملتمع وابلتايل يكون متوسط ال
املعياري للمتوسط يف هذه احلالة = صفر بينما اخلطأ املعياري لالحنراف املعياري يقل كلما زاد عدد أفراد العينة 

 (.123ص  ،2007، صفوت فرج) و ميكن حساب اخلطأ املعياري ملتوسط العينة من املعادالت التالية:

  ،اخلطأ املعياري ملتوسط العينة 
 .ع:االحنراف املعياري للمجتمع 

 العوامل املؤثرة يف حتديد حجم العينة:  .7

عندما يبدأ الباحث يف التفكري يف إجراء دراسته امليدانية يكون من أهم األسئلة اليت ينبغي أنت جييب 
اإلجابة عن ذلك تتوقف على عّدة  عنها ذلك السؤال املتعلق حبجم العينة وهل هو مناسب كبري أم صغري و

 عوامل هي:

 :حجم اجملتمع اإلحصائي الذي ستسحب منه العينة 

حيث يشري إىل اجملتمع األفراد الذين سيقوم الباحث بسحب العينة من بينهم وهؤالء األفراد يشكلون 
جزءا من اجملتمع أكرب يعرف ابجملتمع األصلي فإذا كان الباحث على سبيل املثال يريد أن جيري دراسة على 

ي يف حني أن عدد الطلبة جامعة عينة الطلبة من كلية اآلداب فإن عدد هؤالء الطلبة ميثل اجملتمع اإلحصائ
املنصورة جبميع كلياهتا يكون مبثابة اجملتمع األصلي و بطبيعة احلال من املعقول أن نقرر أنه كلما كان احلجم 
اجملتمع اإلحصائي كبريا كلما تطلب ذلك أن يكون حجم العينة كبريا و بقدر ما يشكل حجم العينة نسبة  

طالب من  40ما تكون العينة ممثلة لذلك اجملتمع فالعينة اليت عدد مفرداهتا كبرية من اجملتمع اإلحصائي بقدر 
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طالبا تعد عينة ممثلة متثيال صادقا لذلك الفصل و لكن العدد ال يعترب عينة  50فصل مدرسي عدد طالب 
ثلة طالب و بعبارة أخرى يعترب كرب حجم العينة ضماان ألن تكون العينة مم 1000ممثلة ملدرسة عدد طالهبا 

للمجتمع اإلحصائي و ال يعين هذا أن يزيد الباحث من حجم العينة إىل أن تصبح دراسته امليدانية حصرا 
 (.48ص ،2000، صالح الدين حممود عالم  ) شامال لكل مفردات اجملتمع األصلي الذي يقوم بدراسته .

ناسب للعينة اليت يقومون وهلذا يلجأ الباحثون إىل استخدام األساليب اإلحصائية لتحديد احلجم امل
بدراستها فزايدة العينة بعد ذلك احلجم لن يضيف إضافة جوهرية إىل درجة الضبط اليت ينبغي أن تتميز هبا 

 النتائج بقدر ما يصنف من أعباء و تكاليف و ما يستغرق من وقت.

 :درجة االختالف بني مفردات اجملتمع األصلي 

كانت درجة االختالف كبرية بني أفراد ذلك اجملتمع استدعى األمر زايدة حجم العينة و العكس   فإذا
صحيح فعندما يكون هناك متاثل اتم بني أفراد اجملتمع كأن يكونوا متفقني على قضية عامة فإن عينة صغرية 

 جدا منهم تكفي لكي متثل اجملتمع كله.

  جة الثقة اليت يرغب الباحث يف توافرها يف النتائج اليت يصل إليها من نسبة اخلطأ املسموح به أو املقبول و در
 دراسته للعينة:

حيث تعد درجة الضبط املطلوبة يف التنبؤ الذي يبىن على نتائج دراسة هذه العينة و درجة التنبؤ من 
ميكن االعتماد عليها  العوامل احملددة حلجم العينة فإذا كان الباحث يسعى إىل التوصل إىل النتائج موثوق هبا و

 و استخدامها يف التنبؤ فإن حجم العينة اليت سيقوم بدراستها ينبغي أن يكون كبريا.

لكن كما قلنا سلفا حجم العينة يتطلب وقتا طويال و تكلفة ضخمة هلذا الباحث اعتاد الباحثون أن 
اليت يوفرها لبحثهم و تساعدهم أن يعتمدوا على البياانت  95يقبلوا حجم العينة الذي يستطاعون نسبة ثقة 

 (.145ص  ،1998، عباس حممود عوض) يف استخالص نتائج تعميمها على جمتمع الدراسة.
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و تتفق أراء كثري من اإلحصائيني على أن حجم العينة البحث يتوقف على جمموعة العوامل تنحصر  
 يف:

 من البحث حجم اجملتمع األصلي مدى تباين الظواهر املختلفة يف قطاعات اجملتمع و درجة  الغرض
الدقة املطلوبة يف البحث و درجة الدقة املطلوبة يف البحث البياانت املتاحة اليت ميكن استخدامها يف تعميم 

 النتائج و اإلمكانيات املادية. 
 حد معني على أساس علمي أو إحصائي حيدد  و نظرا لعدم وجود اتفاق بني الباحثني على وضع

احلجم املناسب أو األمثل للعينة لكي متثل اجملتمع الذي تسحب منه متثيال جيدا فإن تقدير حجم العينة على 
مستوى معظم الدراسات و البحوث تعترب واحدة من املشكالت اخلاصة أبسلوب املعاينة و تطبيق األساليب 

 وجد اجتاهان عند تقدير حجم العينة.اإلحصائية ويف جمال العمل ي

يعتمد على اخلربة السابقة للباحث يف هذا اجملال حيث أظهرت خالصة اخلربات و التجارب أن  :االجتاه األول
يبدو مالئما يف معظم الدراسات  من حجم من حجم اجملتمع األصلي 15إىل  10حجم عينة يف حدود 

م العينة بسهولته كما أنه يفيد الباحثني قليلي يف جمال العمل البحوث و يتميز هذا االجتاه يف تقدير حجو 
 اإلحصائي.

يرتبط أساسا بنظرية االحتمال مما يتطلب من الباحث اإلملام بقدر وافر من املعلومات اإلحصائية  االجتاه الثاين:
 و الرايضية حىت يستطيع استخدام األساليب اإلحصائية يف تقدير احلجم األمثل للعينة.

عتمد هذا االجتاه على العوامل )املتغريات( اليت يتوقف عليها حجم العينة و اعتبارها دالئل رئيسية أو و ي
مؤشرات أساسية هلذا الغرض و هذا أمر يغفله االجتاه األول متاما كما يعتمد هذا االجتاه على توفري بعض 

 ية أو االسرتشادية.املعلومات عن حجم و معامل اجملتمع األصلي عن طريق العينات التجريب

و تتمثل أهم العوامل و املتغريات الرئيسية احملددة حلجم العينة يف نسبة اخلطأ املسموح به أو درجة الدقة 
أو الثقة و معامل التشتت )االحنراف املعياري( بني مفردات العينة أو اجملتمع إن أمكن و االختالف النسيب 

 .(50-47ص  ،1992حسن حممد  بينت املتوسط احلسايب و متوسط اجملتمع )
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 مزااي وعيوب العينة: . 8

 املزااي:. 1.8

يؤدي استخدام العينات العشوائية إىل خفض تكاليف الدراسات امليدانية بسبب صغر حجم العينة 
 ابلنسبة إىل احلجم العينة وهو ما يؤدي إىل ختفيض األعباء اإلدارية و الفنية اليت تتطلبها أي دراسة ميدانية.

 ساس عينة بدال من احلصر الشامل يتحقق وفر واضح يف الوقت الذي ينفق يف دراسة ميدانية على أ
تتضح أمهية الوقت عندما نقوم بدراسة ظاهرة تتغري مبرور الوقت قد يرتتب على دراسة تلك الظاهرة يف اجملتمع و 

كله جبمع البياانت من مجيع مفردات اجملتمع أن مير وقت بديل فتكون البياانت و النتائج وقت ظهورها غري 
عنصر املطابقة مع واقع الظاهرة فقدت  مطابقة لواقع اجملتمع و تصبح النتائج ذات قيمة حمدودة بعد أن

توزيعها احلايل للمجتمع و التعدادات الدورية للسكان و بسبب ضخامة حجم العمل هبا تستغرق وقتا طويال و 
حىت تصبح نتائجها جاهزة و منشورة وقد يطول هذا الوقت إىل أكثر من ثالث أو أربع سنوات حىت مع 

الضخمة و يكون على الباحثني مستخدمي هذه النتائج يف حدود استخدام أحدث أجهزة احلساابت اآللية 
ذلك و هلذا دفع الكثري من الدول إىل تعزيز التعدادات الدورية لسكان بنتائج تعدادات جتري بني كل تعدادين 

 متتاليني على أساس العينة.
 احمليطات ال ميكن أن  يف اجملتمعات غري احملدودة )الالهنائية( مثل جمتمع الكائنات احلية يف البحار و

 تتم الدراسة على أساس احلصر الشامل ولكن البد و أن تتم الدراسات أبسلوب املعاينة.
  أيضا هناك بعض االختيارات البد أن تتم أبسلوب املعاينة ألن إجراء مثل هذه االختبارات على

 أساس احلصر الشامل يؤدي إىل تلف املادة املختربة أو هالكها.

حية شحنة من املفرقعات مثال ال بد أن يتم على أساس العينة و ابملثل دم املرض يتم على أساس فاختبار الصال
 عينة.

 العيوب: 2.8

  تتوقف نتائج الدراسات ابلعينات على مدى متثيل العينة للمجتمع فإذا كانت العينة غري ممثلة
اع األسلوب العلمي السليم عند اختيار للمجتمع متثيال صادقا كانت النتائج غري دقيقة لذلك ينصح دائما إبتب

 العينة.
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  نتائج دراسة العينة قد تكون غري هنائية و قد تكون يف حاجة إىل تعميم و سوف ختتلف النتائج
 ابختالف نوع العينة حىت إبتباع األسلوب العلمي يف االختيار.

 " أخطاء املعاينة" وهي تتعرض دراسة العينات عموما لنوع من األخطاء غري األخطاء العادية تسمى
 األخطاء النامجة عن الدراسة ابلعينة و الدراسة ابحلصر الشامل.
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 خالصة:

إن استخدام العينات يف البحوث االجتماعية يتطلب االنتباه يف عدة نقاط نظامية تتعلق أبطر ووحدات 
جملتمع البحث الذي اختريت منه واألخطاء املعيارة  وأنواع وحجوم العينات ، إضافة إىل حتديد درجة متثينها

الداخلة فيها وتصميم العينة يعتمد على موضوع البحث الذي يقوم الباحث بدراسته وعلى دقة املعلومات ، 
إضافة جيب أن يكون جمتمع البحث متجانسا كونه صغريا أو كبريا من انحية حجمه ، وأخري يعتمد على 

 شرية والزمنية املتيسرة للبحث.اإلمكانيات املادية والب
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 االستطالعية:ة الدراسي -1

 أدوات الدراسة:. 1-1

فقرات املقياس  و يتكون ،عالء علي حجازيأعده  الذياالجتماعي" " القلق  يف مقياسمتثلت أداة الدراسة  
 .(1( فقرة، ملحق رقم )22من )

  . جمتمع الدراسة:1-2

وطنية ال ةجمتمع الدراسة من مجيع طلبة املرحلة اإلعدادية يف املدارس احلكومية يف مدارس السلط يتكون
وزارة  إحصائياتوذلك حسب  وطالبة،( طالب 44263الفلسطينية يف حمافظات غزة ة البالغ عددهم ) 

 م.2013م/  2012الرتبية والتعليم الفلسطينية لشهر سبتمرب عام 

 . العينة:1-3

قام الباحث ابختيار عينة عشوائية من طلبة املرحلة اإلعدادية يف املدارس احلكومية  ،الدراسة االستطالعيةعينة  
( طالب وطالبة، حيث استخدمت العينة االستطالعية 50يف حمافظات غزة حيث بلغت العينة االستطالعية )

 التحقق مت الصدق والثبات.

 اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة:.  1-3

قام الباحث إبعداد فقرات املقياس وذلك للتأكد من ه،أن يقيس االختبار ما وضعه لقياس هو اويقصد هب
 صدقها، وفيما يلي اخلصائص السيكومرتية املرتبطة ابلصدق.

 الداخلي: االتساقصدق  -

  Person  Corrélation الداخلي من خالل حساب معامل ارتباط  بريسون  االتساقمت التحقق من صدق 
 SPSSبني كل فقرة وفقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية للمقياس بواسطة برانمج 
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 : التايلكما هو موضح يف اجلدول 

يوضح حساب معامالت االتساق الداخلي إلدارة الدراسة لفقرات مقياس القلق االجتماعي  :(1)جدول رقم
 والدرجة الكلية لفقراته.

 معامل االرتباط  رقم الفقرة معامل االرتباط  رقم الفقرة
1  0.745 ** 13 0.852** 
2 0.547 ** 14 0.785** 
3 0.784** 15 0.866** 
4 0.120// 16 0.564** 
5 0.695** 17 0.564** 

6 0.784** 18 0.564** 

7 0.666** 19 0.564** 
8 0.795** 20 0.564** 

9 0.784** 21 0.564** 

10 0.779** 22 0.564** 

11 0.784** 23 0.564** 
12 0.695**   

 // غري دالة                        0.05* دالة عند                                      0.01** دالة عند 

( 4(، فيما عدا الفقرة رقم )0.01أن العبارات مجيعها كانت دالة عند مستوى )  01يتضح من اجلدول رقم 
 حذفها من فقرات املقياس. غري دالة إحصائيا، وقد تك

 ثبات املقياس: -

ويقصد به مدى االتساق بني البياانت اليت جتمع عن طريق إعادة تطبيق نفس املقاييس على نفس األفراد أو 
 (.287، ص 2000الظواهر، حتت نفس ظروف  متشاهبة إىل أكرب قدر ممكن ) ملحم، 
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 مت حساب الثبات ملقياس القلق االجتماعي بطريقتني:

 Alpha Cronbachأ. معامل الثبات ألفا كرونباخ: 
مت حساب الثبات الكلي ملقياس القلق االجتماعي لفقراته املختلفة عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ: 

Alpha Cronbach  عن طريق برانمج احلاسوبSPSS   التايلكما هو موضح يف اجلدول : 
 ألفا ملقياس القلق االجتماعينباخ يوضح معامل الثبات كرو  :(2)جدول رقم 

 معامل الثبات عدد الفقرات اجملال
 0.910 22 القلق االجتماعي

(، وهو معامل ثبات عال،وتبني أن 0.910يتبني من خالل اجلدول أن معامل الثبات للمقياس ككل ) 
 معامل الثبات عال جلميع الفقرات.

 Coefficient Spilt- Half ب. التجزئة النصفية:
حساب الثبات الكلي ملقياس القلق االجتماعي لفقراته املختلفة بني الفقرات الزوجية والفقرات الفردية عن  مت

طريق حساب معامل الثبات للمقياس ابستخدام طريقة التجزئة النصفية، مث إجياد معامل الثبات املعدل 
 التايل." كما هو موضح يف اجلدول Spearman Brownابستخدام معامل االرتباط "

 يوضح معامل الثبات ملقياس القلق االجتماعي بطريقة التجزئة النصفية :(3)اجلدول رقم 
 معامل الثبات جمال التعديل معامل االرتباط الفقرات الزوجية الفقرات الفردية

(1) (2) 0.841** 0.914** 
(3) (4) 0.754** 0.86** 
(5) (6) 0.852** 0.92** 
(7) (8) 0.741** 0.851** 
(9) (10) 0.621** 0.766** 
(11) (12) 0.777** 0.875** 
(13) (14) 0.754** 0.86** 
(15) (16) 0.851** 0.92** 
(17) (18) 0.895** 0.945** 
(19) (20) 0.810** 0.879** 
(21) (22) 0.784** 0.895** 

 *0.820 **0.695 الدرجة الكلية
 // غري دالة                      0.05* دالة عند                                      0.01عند  ** دالة
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 :ساسيةالدراسة  األ -2

على ثبات  :  هتدف الدراسة إىل معرفة أتثري املدة الفاصلة بني االختبار القبلي والبعديمنهج  الدراسة. 2-1
االختبار ) عن طريق إعادة االختبار مع اختالف العينة ملقياس  القلق االجتماعي، ومعرفة الفرق بني قيم 

 معاملي الثبات، ولقد اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي لإلجابة على تساؤالت الدراسة.

 :اإلطار الزماين واملكاين للدراسة 2-2
 ملدرسة االبتدائية لرجام حممد بدائرة سيق والية معسكرهذه الدراسة اب: متت اإلطار املكاين
غاية  إىل 06/04/2015: أجرت الباحثة هذه الدراسة خالل الفرتة املمتدة من اإلطار الزماين

12/05/2015. 

والبالغ عددهم لرجام حممد ، يتكون جمتمع الدراسة من مجيع أطوار تالميذ مدرسة  جمتمع الدراسة:. 2-3
 على:الطور الثاين حيتوي  تلميذ. 150أطوار: الطور األول حيتوي على :  05مقسمون إىل تلميذ  683
تلميذ، الطور  110: ، الطور الرابع حيتوي على تلميذ 142تلميذ، الطور الثالث  حيتوي على :  160

 .وذلك حسب اإلحصائيات املتحصل عليها من املؤسسةتلميذ.  115اخلامس حيتوي على : 

 يوضح توزيع أفراد اجملتمع األصلي (4)واجلدول رقم 

 األطوار    
 اجلنس

 1الطور 
 

 

 اجملموع 5الطور  4الطور  3الطور  2الطور 

 327 65 50 69 73 70 ذكور

 356 50 60 73 87 86 إانث

 683 115 110 142 160 150 اجملموع
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 توزيع أفراد اجملتمع األصلي : 09الشكل رقم  

 عينة الدراسة:. 2-3

اختريت عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية وذلك عن طريق السحب بدون إرجاع، حيث مت سحب 
مث مت تقسيمها إىل نصفني متساويني يف احلجم  وإانث،تلميذ خمتلطة أجناسهم من ذكور  72عينة مكونة من 

 واخلصائص واملواصفات.

 ابلنسبة ملتغري اجلنس واملستوى التعليمي. قامت الباحثة حبساب التكرارات والنسب املئوية
 أوال: ابلنسبة للجنس 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب اجلنس (:5)رقم   اجلدول 

 

 

 

 

من عينة  58,33%من عينة الدراسة متثل نسبة الذكور و   41,66%أن نسبة  (5)يتضح من اجلدول رقم 
 الدراسة متثل نسبة اإلانث.
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توزيع أفراد العينة حسب اجلنس 10شكل رقم:   

 اثنيا: ابلنسبة للمستوى التعليمي:

 : يوضح توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي(6)جدول رقم

 1الطور  
 

 2الطور 
 

 اجملموع 5الطور  4الطور  3الطور 

 72 16 14 17 15 10 العدد
 %100 %22,00 %19,40 %23,60 %21 %13,88 النسبة املئوية

 

من عينة  18%من عينة الدراسة هم تالميذ الطور األول ،وأن  13,88%أن نسبة  06يوضح اجلدول رقم 
 15.27%من عينة الدراسة هم تالميذ الطور الثالث، وأن  19,44%الدراسة هم تالميذ الطور الثاين، وأن 

 من عينة الدراسة هم تالميذ الطور اخلامس. 19,44%من عينة الدراسة هم تالميذ الطور الرابع، وأن 
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 ابلنسبة للمستوى التعليمي 11شكل رقم: 

 خطوات مجع البياانت:

 اخلطوات التالية: إتباعللحصول على املعلومات الالزمة مت 

  فرد يف كل فرد جمموعة هلا نفس اخلصائص واملواصفات. 36مت تقسيم العينة إىل قسمني متساويني 
 .مت تقسيم االستبيان على العينتني يف نفس الفرتة 
  ( 15مت إعادة االختبار على العينة األوىل بعد فرتة زمنية .)يوما 
  يوما(. 35فرتة زمنية ) مت إعادة االختبار على العينة الثانية بعد 

 األساليب اإلحصائية:

 ( لقد قامت الباحثة بتفريغ وحتليل املقياس من خالل الربانمج اإلحصائيSPSS واستخراج معامل ،)
الثبات ) إعادة االختبار( لكل من اجملموعة األوىل واجملموعة الثانية، وذلك حبساب معامل ارتباط بريسون بني 

 لكل جمموعة. االختبار القبلي والبعدي
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  ( استخدام االختبار اإلحصائيV( الذي وضعه هيز )Hays )  واخلاص مبعرفة داللة الفروق بني
سعيد ) الفروق بني معامالت ثبات ) إعادة االختبار(. ةعدة معامالت ارتباط بريسون، وذلك ملعرفة دالل

 .(467ص  :1981 ( Haysهيز )نقال عن  65: ص 2003حسني الغامدي  

 من القانون التايل: Vوحتسب قيمة 

𝑉 =  
∑ (𝑛𝑗 − 3)𝑍𝑗𝑢

𝑗

∑(𝑛𝑗 − 3)
 

 متثل الرموز:

 𝑗 .رقم النموذج = 

𝑛𝑗 .عدد أفراد العينة = 

 𝑍𝑗  .(65: ص 2003حسني الغامدي   )سعيد= عالمة فيشر املقابلة لقيمة معامل االرتباط 

  قة الدراسة:يطر 

 كانت أوىل اخلطوات اإلجرائية املتبعة هي:

زايرة املؤسسة املعنية والتعرف مبوضوع البحث، وبعد ذلك شرح اهلدف من املوضوع وإعطاء االستمارة 

( يف Xللعينة األوىل والثانية وقراءة التعليمات املوجودة فيها وطلب منهم اإلجابة عليها بوضع عليها العالمة )

يوم واسرتجاعها يف  35ا العينة الثانية بعد يوم أم 15إحدى البدائل، واسرتجاع االستمارات للعينة األوىل بعد 

 نفس اليوم.
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 :الفرضية اليت تقول عرض نتائج

 يوم 15: يوضح نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي  للعينة األوىل بعد مدة زمنية 7جدول رقم

االحنراف  املتوسط ح العينة املتغريات
 ع

القيمة  معامل الثبات
sig 

 متوسط الداللة

0.01 0.05 
 االختبار القبلي

36 
153.08 15.54 

0.807 0.00 ×  
 16.52 155.50 االختبار البعدي  

 
أصغر من قيمة مستوى  وهي 0.00تساوي  sigأن القيمة االحتمالية  بنيمن خالل اجلدول أعاله الذي ي

، وابلتايل  فهي دالة أي توجد عالقة بني االختبار واالختبار البعدي بعد 0.05الداللة احملددة واليت تساوي 
 يوم. 15فاصل زمين 

بريسون بني نتائج االختبار القبلي ونتائج االختبار البعدي للعينة األوىل بعد فاصل زمين قيمة معامل ارتباط  
  .يوم 15

 يوم 35اجلدول يوضح نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي  للعينة الثانية بعد مدة زمنية :  8رقم جدول 

االحنراف  املتوسط ح العينة املتغريات
 ع

القيمة  معامل الثبات
sig 

 متوسط الداللة

0.01 0.05 
 االختبار القبلي

36 
132.47 45.25 

 63.29 148.92 االختبار البعدي   ×  0.032 0.357
 

( 0.05( أصغر مستوى الداللة ) 0.032)  sigأن القيمة االحتمالية والذي يبني  8وبدراسة اجلدول رقم 
أي توجد عالقة بني االختبار واالختبار البعدي ابلنسبة  (،0.05و ابلتايل هي دالة عند مستوى الداللة ) 

 للعينة الثانية.
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 الثانية ابختالفيوضح داللة الفروق بني معامالت الثبات بني اجملموعة األوىل واجملموعة  :9جدول رقم 
 .املرحلة الزمنية

 Vقيم  قيمة معامل الثبات الفرتة الزمنية عدد األفراد 
 0.80 يوم 15 36 اجملموعة األوىل

 0.35 يوم 35 36 اجملموعة الثانية 5.33
 3.84( = 0.05ومستوى الداللة ) 1عند درجة احلرية  قيمة ف اجلدولية

 15الثبات عن طريق إعادة االختبار بعد فاصل زمين فرتته معاملقيمة  أن 9اجلدول رقم املالحظ من خالل 
 تساوي يوم 35الثبات عن طريق إعادة االختبار بعد فاصل زمين فرتته  معاملقيمة وأن  ،0.80 يوم تساوي

 حلساب الفروق بني معامالت الثبات كانت النتيجة  ( Vاإلحصائي) الختبارمعادلة ا، وبعد تطبيق   0.35
 ةإحصائي ذات داللة  فروق ، وهذا دال على وجود  3.84ف( = أكرب من القيمة اجلدولية )وهي   5.33

 .0.05بني معامالت الثبات ) إعادة االختبار( عند مستوى داللة  

 مناقشة النتائج:  -2

 الفرضية:مناقشة نتائج 
 09بقيم معامالت ثبات االختبار املوضحة يف اجلدول رقم  اإلحصائي اخلاصأكدت نتائج التحليل 

بني قيم معامالت الثبات اخلاصة بعينة  0.05أبنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 البحث واملتمثلة يف تالميذ املرحلة االبتدائية.

تأثر قيمة معامل الثبات عن طريق إعادة االختبار ابملدة الزمنية الفاصلة. وهذا وابلتايل ميكن القول أنه ت
 يؤكد أن فرضية البحث حتققت، وهذه النتيجة تتفق مع النتائج اليت توصلت هلا الدراسات التالية:

( 1995( ودراسة الشلي )1970) Costin( ودراسة كوستني 1980دراسة سرتتون وكاتس )
 (.1997( ودراسة يعقوب )1989)Roynoldsذز ودراسة روينول

 كلما كانت املدة الزمنية الفاصلة قصري كلما زاد معامل ثبات االختبار.  النتيجة أنهونفسر هذه 
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 خامتة : 

إعادة االختبار و بني معامل الثبات لتطبيق  الفاصلة ماهذه الدراسة بدراسة أثر املدة الزمنية  الباحثة يفقامت 
 .تطبيقه 

جلام مبدرسة  االبتدائيو تطبيقه على عينة من التالميذ التعليم  االجتماعيو استعملت الباحثة مقياس القلق 
من مجيع األطوار  ، و افرتضت الباحثة  أن هناك أتثري على املعامالت  الثبات ابملدة الزمنية الفاصلة بني حممد 

 التطبيق األول و التطبيق الثاين 

( تتأثر ابملدة الفاصلة بني  االختبارو يف األخري توصلت الباحثة أبن فعال قيمة معامل الثبات ) إعادة 
 ف العينة اختال التطبيقني مع

 التالية  االقرتاحاتاليت مت التوصل إليها يف هذا البحث ميكن التطرق إىل التوصيات و و من خالل هذه النتائج 

 االقرتاحات:التوصيات و 

  ضروري تفحص اخلصائص السيكومرتية ألدوات البحث قبل الشروع يف تطبيقها  -
 أو املقياس من أجل التنبؤ من أجل اختاذ قرارات علمية  االختبارمبدى صالحية  االهتمام -
 إجراء املزيد من الدراسات و البحوث حول هذا املوضوع  -
   .القياس النفسي اإلملام مبجالو  االهتمام -

ابالختبارات تبقى دراستنا هذه مسامهة يف جمال  القياس النفسي الذي يعرف نقصا يف توفري دراسات هتتم 
تطبيقها ، و نتمىن أن يتم تسليط الضوء أكثر حول هذا املوضوع سواء يف التكوين اجلامعي أو الدراسات و 

 .العليا  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة املراجع
 

52 
 

 :  ابللغة العربية املراجع
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رة  ، مكتبة ( ، التقومي النفسي  ، الطبعة الرابعة  ، القاه1997فؤاد أبو حطب و آخر  ) -14
 .أجنلوا  املصرية 
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 الرسائل واألطروحات:

إنعام علي أمحد ، اخلصائص السيكومرتية ألسلوبني يف ماء القياس امليول ،أطروحة دكتوراه  .26
 . 2006منشورة ، جامعة بغداد ، 

دد من متع  االختبار اختياربندر بن زيد األمري : األخطاء الشائعة يف البناء مفردات  .27
منشورة ، جامعة أم  ماجستريالتحصيلية ، رسالة  لالختباراتأتشريها اخلص نص السيكومرتية  و

 . 2011-مكة  -القرى  
حسني عبد الفتاح الغامدي  : تقنني إختبار قدرة مبكرة  يف الرايضيات على عينة من  .28

منشورة ، جامعة أم القرى  ،  ماجستري، رسالة   االبتدائيةالتالميذ  الصفوف األولية ابملرحلة 
2010  

، مدى إختالف اخلصائص  : السيكومرتية  ألداة  القياس  2003سعيد حسني الغامدي   .29
 .يف الضوء  تغاير عدد بدائل اإلستجابة  و املرحلة الدراسية  ، رسالة جماستري  ، جامعة أم القرى

خلصائص البسيكومرتية  ، أثر عد البدائل  يف ا 2008عبد هللا بن أمحد الغامدي     .30
 .منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة ماجستريالتحصيلي  يف الرايضيات ، رسالة  ابالختبار

عالقته ابألفكار الالعقالنية لدى طلبة  االجتماعي والقلق  – 2013عالء علي حجازي    .31
 اإلسالمية،امعة اجل منشورة،رسالة ماجستري  غزة، حمافظات احلكومية يفاملرحلة اإلعدادية ابملدارس 

 .غزة
"حمايد"  على اخلصائص  السيكومرتية    استجابة( أثر 2011حممد عبده حممود خريي   )  .32

، رسالة ماجستري  منشورة  ، مجعة   الدميقراطيةللمقياس  النفسية  و عالقة ذلك ببعض املتغريات  
 .القرى  ، مكة 

املتغريات املرتبطة  ابلعينة يف اخلصائص   ( ، أثر بعض2006نبيل عبد الغفور عبد اجمليد )  .33
و ابختالف  تدرجات بدائل إجابة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة   االجتاهاتالسيكومرتية  ملقاييس 
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 يف صورته األولية مقياس القلق االجتماعي :01ملحق رقم: 

 أخي التلميذ/ أخيت التلميذة،

 السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

( البديل الذي Xالرجاء قراءة كل فقرة من فقرات املقياس واإلجابة عليها بدقة وذلك بوضع عالمة )
 حلالتك الشخصية وما ميثل مشاعرك وأحاسيسك.تراه مناسبا 

 وقد مت اختياركم ألمهية رأيكم يف جناح هذه الدراسة علما أن هدفها هو البحث العلمي.
 مع جزيل الشكر ملا ستبذلونه من جهد ووقت إلجناح هذه الدراسة.

ماعي مع اآلخرين حدوث تفاعل اجت مبشاعرك املختلفة أثناءفيما يلي جمموعة من العبارات اليت تتعلق 
 يف مواقف احلياة املختلفة، ويلي كل عبارة اختياران مها " تنطبق" و" ال تنطبق"

 ال تنطبق تنطبق العبارة الرقم
   أشعر ابلدوخة عند احلديث مع اآلخرين 1
   من الصعب علي احلديث مع شخص ال أعرفه 2
   يصعب علي التعبري عن رأي يف أي نقاش 3
   يف حال وجودي بني جمموعة من الناس أرتبك 4
   أشعر ابخلوف قبل لقاء اآلخرين 5
   أنزعج عندما ينظر إىل الناس يف الشارع أو األماكن العامة. 6
   اسأل شخصا عن شارع معني  أكون مرتددا عندما أريد أن  7
   أستصعب العمل عندما أشعر أن أحد ينظر إيل أثناء قيامي به 8
   متوترا عند إجرائي اختبارا شفهياأكون  9

   أمتتع ابحلديث أمام مجهور أو حشد من الناس 10
   أشعر ابآلم يف معديت عندما يطلب مين أن أتكلم أو أخاطب اآلخرين 11
   فيها تصوير احلاضرين حفلة يكونأشعر ابلتوتر واالرتباك إذا كنت يف  12
   أمام اآلخرين أخشى أن أرتكب خطأ عندما أحتدث 13
   عصبيا عندما يطلب تقدمي مين تقدمي أو عرض موضوع ما مرتبط ابلدراسةأكون  14
   أشعر بتوتر عندما أحتدث مع جمموعة من الزمالء 15
   ينتابين القلق والتوتر عند مصافحة اآلخرين 16
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   ينتابين القلق بشأن مظهري الشخصي 17
   أمام الناسينتابين القلق بشأن سلوكي  18
   أشعر ابلتوتر عندما أرد على شخص ال أعرفه يف اهلاتف 19
   ينتابين القلق والتوتر عندما أـناول الطعام أمام الغرابء 20
   أكون متوترا عندما يصبح لزاما علي التحدث مع املدرسني 21
   أمتنع عن تكوين عالقات مع اآلخرين 22
   **أشارك زمالئي يف املناسبات أو احلفالت ابملدرسة 23

 ** الفقرة اليت مت تعديلها.
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 يف صورته النهائية : مقياس القلق االجتماعي02ملحق رقم: 

 أخي التلميذ/ أخيت التلميذة،

 السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

( البديل الذي Xقراءة كل فقرة من فقرات املقياس واإلجابة عليها بدقة وذلك بوضع عالمة ) الرجاء
 تراه مناسبا حلالتك الشخصية وما ميثل مشاعرك وأحاسيسك.

 وقد مت اختياركم ألمهية رأيكم يف جناح هذه الدراسة علما أن هدفها هو البحث العلمي.
 إلجناح هذه الدراسة.مع جزيل الشكر ملا ستبذلونه من جهد ووقت 

فيما يلي جمموعة من العبارات اليت تتعلق مبشاعرك املختلفة أثناء حدوث تفاعل اجتماعي مع اآلخرين 
 يف مواقف احلياة املختلفة، ويلي كل عبارة اختياران مها " تنطبق" و" ال تنطبق"

 ال تنطبق تنطبق العبارة الرقم
   أشعر ابلدوخة عند احلديث مع اآلخرين 1
   من الصعب علي احلديث مع شخص ال أعرفه 2
   يصعب علي التعبري عن رأي يف أي نقاش 3
   أرتبك يف حال وجودي بني جمموعة من الناس 4
   أشعر ابخلوف قبل لقاء اآلخرين 5
   أنزعج عندما ينظر إىل الناس يف الشارع أو األماكن العامة. 6
   أكون مرتددا عندما أريد أن  اسأل شخصا عن شارع معني  7
   أستصعب العمل عندما أشعر أن أحد ينظر إيل أثناء قيامي به 8
   أكون متوترا عند إجرائي اختبارا شفهيا 9

   أمتتع ابحلديث أمام مجهور أو حشد من الناس 10
   ابآلم يف معديت عندما يطلب مين أن أتكلم أو أخاطب اآلخرين أشعر 11
   أشعر ابلتوتر واالرتباك إذا كنت يف حفلة يكون فيها تصوير احلاضرين 12
   أخشى أن أرتكب خطأ عندما أحتدث أمام اآلخرين 13
   أكون عصبيا عندما يطلب تقدمي مين تقدمي أو عرض موضوع ما مرتبط ابلدراسة 14
   أشعر بتوتر عندما أحتدث مع جمموعة من الزمالء 15
   ينتابين القلق والتوتر عند مصافحة اآلخرين 16
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   ينتابين القلق بشأن مظهري الشخصي 17
   ينتابين القلق بشأن سلوكي أمام الناس 18
   أشعر ابلتوتر عندما أرد على شخص ال أعرفه يف اهلاتف 19
   عندما أـناول الطعام أمام الغرابءينتابين القلق والتوتر  20
   أكون متوترا عندما يصبح لزاما علي التحدث مع املدرسني 21
   أمتنع عن تكوين عالقات مع اآلخرين 22

 


