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Cette étude vise à déterminer l'ampleur de l'impact du niveau d'estimation 

d'échelle de Likert (à 3 points, à 5 points) sur Les caractéristiques 

psychométriques du questionnaire. 

Pour collecter les données j’ai utilisé un questionnaire qui mesure les 

attitudes des travailleurs du pré-emploi à l'égard de la politique nationale de 

l'emploi, et pour cela j’ai construit deux copies de questionnaire différentes dans 

le type d'échelle d'estimation (à 3 points, à 5 points). 

Le chercheur a utilisé l'approche expérimentale, et a appliqué les deux 

copies du questionnaire sur un échantillon intentionnel de 62 travailleurs de pré-

emploi à l’APC de Sidi Ali - Mostaganem -. 

Pour analyser les résultats de l’enquête, j’ai procédé une série d'analyses 

statistiques, à l'aide du logiciel SPSS, et le programme Excel, pour analyser les 

données et d'en extraire les résultats. 

L'étude a conclu qu'il n'y a aucune différence statistiquement significative 

au niveau de 0,05 entre les coefficients de validité et de fiabilité selon le type 

d’échelle de Likert (à 3 points, à 5 points). 
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  :قدمـةم

إن البحوث النفسية والتربوية كغريها من البحوث العلمية متر مبراحل منهجية عديدة، انطالقا من 

مث تصميم  بتحديد جمتمع وعينة الدراسة،، مرورا وصياغة الفرضيات اختيار املوضوع وحتديد اإلشكالية

وحتليلها، وصوال إىل اخلروج بنتائج وتقدمي ومتثيلها  هذه البيانات وبعد ذلك تبويب ،مجع البياناتأداة 

حيث تعد مرحلة مجع البيانات من أهم املراحل األساسية إلجراء البحوث، وهذه املرحلة  .توصيات

 دقيقة وتتمتع خبصائص جيدة،تعتمد بدورها على أداة القياس املستخدمة، فكلما كانت هذه األداة 

  .كلما كانت نتائج الدراسة ذات مصداقية عالية وميكن االعتماد عليها يف اختاذ القرارات

يف تنعدم األخطاء يف أدواته املستعملة، فإن القياس  أين) املادية(العلوم الطبيعية يف وعكس القياس 

يستند أساسا إىل مبدأ الفروق  علم النفسحيث أن  .نسيب ومعرض للخطأالعلوم اإلنسانية كعلم النفس، 

درجة الفرد يف املقياس النفسي، ال متثل الدرجة "فحسب نظرية القياس الكالسيكية فإن  .الفردية

احلقيقية، بل تتضمن درجة أخرى وهي درجة اخلطأ، فكلما قلت نسبة هذه األخرية كلما زادت دقة 

هلذا ال توجد وحدات قياس ثابتة متفق على استخدامها يف القياس النفسي كما  ]1["،املقياس ومصداقيته

   .يف العلوم الطبيعيةهو احلال يف القياس 

إن عملية بناء املقياس مبختلف مراحلها تعترب خطوة منهجية مصريية وحمددة للخطوات املوالية 

ة القياس، لالطمئنان على دقة وملسار البحث ككل، وعليه هناك خصائص ينبغي التحقق منها يف أدا

النتائج املتحصل عليها وإمكانية اختاذ قرارات هامة متعلقة بأفراد، مجاعات أو منظمات، وهي ما 

أي أن املقياس يقيس فعال ما وضع : واملتمثلة يف الصدق" اخلصائص السيكومترية"يصطلح عليها ب 

                                                 
]1[  - Popham , W.J. & Baker , E.L. (1970) . Systematic instruction ,Englewood cliffic , N.J:prentice–Hall, 

P 131. 
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ويضاف إىل . فإننا حنصل على نفس النتائجحيث أنه لو طبقنا املقياس عدة مرات، : لقياسه، والثبات

  . فقد يكون املقياس صادقا وثابتا لكنه ليس حساسا بالقدر الكايف: ذلك خاصية أخرى وهي احلساسية

درجتها وطريقة تفسريها  إن اخلصائص السيكومترية لالختبارات واملقاييس النفسية ختتلف

يف اجلوانب الوجدانية يف الشخصية، مثل حيث تزداد صعوبات القياس "، باختالف ما نريد قياسه

السمات والقيم وامليول واالجتاهات نظرا لصعوبة حتديد مفاهيمها، لكوا مكونات افتراضية غري 

ليس باألمر السهل ألن  وقياسها ]1[،"مالحظة، قياسها ال يكون مباشرا بل من خالل السلوك الدال عنها

، وهذا ما يزيد من )اجتماعي(عندما يكون يف موقف طبيعي سلوك الفرد ال يكون بالصفة العادية إال 

  .   تعقيد قياس الظواهر النفسية و اإلجتماعية عموما

من هنا بدأ املختصني يف القياس النفسي التفكري يف إجياد وسائل وأدوات أكثر دقة لقياس 

وذلك باستخدام املقاييس اليت تقوم على التدريج املنتظم لبدائل اإلجابة من خالل  اجلوانب الوجدانية،

، حيث أن املبحوث هو من يعطي تقريرا لسلوكه، كاستجابة ملثريات يقدمها "أسلوب التقرير الذايت"

أول من استخدم هذا األسلوب " بوغارديس"يعد  و" .الباحث على شكل أسئلة وفق طريقة منهجية

، حيث استعمل كل "قتمان" و " ليكرت"و " ثرستون"، مث جاء بعده كل من 1925إلجتاه عام لقياس ا

، )التقرير الذايت(واحد منهم طريقة خاصة به، وأطلق عليها امسه، وكلها تعتمد على نفس األسلوب 

يب حظة و األسالمن بني األساليب األخرى كاملقابلة واملال يعترب األكثر استخداما وانتشاراالذي 

مفهومة وواضحة، باإلضافة إىل إمكانية استخدامها مع  عن طريقه عملية مجع البياناتاإلسقاطية، كون 

  ]2[".عدد كبري من األفراد يف الوقت نفسه

                                                 

]1[  - Maloney, P.m & Ward, P.M (1980). Psychological Assessment Aconceptual Approach. New York; 

Oxford University Press, P 5.  
- ]2[ Sundberg, N. D. (1977). Assessment of persons. Englewood cliffs , N. J. prenticeـ Hall, P 174. 
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  :مشكلة البحث: أوال

األكثر استخداما لقياس االجتاهات، لسهولة تطبيقها وسهولة عملية مجع " طريقة ليكرت"تعد 

تعطي كما أا  ،أكثر من الطرق األخرى مثل طريقة بوغارديس وثرستون وحتليل البيانات فيها

حيث تعتمد هذه الطريقة على نقطة "، ألا تشمل اجلانبني االجيايب والسليب املبحوثمعلومات امشل عن 

الشديدة، احلياد يف الوسط، مث املوافقة على اليمني، اليت تتدرج من املوافقة البسيطة إىل املوافقة التامة أو 

ثالثي، . (لذلك يكون تدرج بدائل اإلجابة فرديا. مث املعارضة على اليسار، اليت ينطبق عليها نفس األمر

وهذا االختيار . ي، وبعضهم يعتمد التدرج اخلماسيعض الباحثني يعتمدون التدرج الثالثفب ]1[،)"مخاسي

  .قناعة مسبقةكما يبدو، ترك الستشعار الباحثني اخلاص إما اعتباطيا أو عن 

اليت تناولت  والتقصي عن الدراسات السابقة ،قمنا مبراجعة أدبيات املوضوعاحلايل وللقيام ببحثنا 

، حيث وجدنا أن )عرضت يف فصل خاص( مستوى التقدير وتأثريه على اخلصائص السيكومترية لألداة

اة السيكومترية، والبد اختالف تقدير اإلختبار له عالقة خبصائص األدبعض الدراسات خلصت إىل أن 

من مراعاة اختيار التقدير املناسب عند بناء هذه األداة، أما البعض اآلخر من الدراسات فتؤكد على 

مسألة ليست ذات ، وتعترب أن اختيار نوع التقدير مستوى التقديراستقالل صدق وثبات اإلختبار عن 

 )املعارض(واإلجتاه الثاين ) املؤيد( األول اإلجتاه عبارة عن دراسة مقارنة بنيوذا كان حبثنا . أمهية

  .حسب النظرية الكالسيكية للقياس

  :السؤال الرئيسي كاآليتمن هذا املنطلق نطرح و 

بني معامالت صدق وثبات اإلستبيان تبعا الختالف  إحصائية هل توجد فروق ذات داللة - 

  ؟ )الثالثي، اخلماسي(تقديرات ليكرت 

                                                 
- ]1[ Magnussan , E. L. (1976). Test Theory, Stockholm : Reading mass , Addison- Wesley .publishing 

company, P P 61-62. 
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   :اآلتيةعاجلة هذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية ومل

تبعا الختالف  اإلتساق الداخلي بني معامالت صدق إحصائية فروق ذات داللةهل توجد  -1

  ؟ )الثالثي، اخلماسي(تقديرات ليكرت 

بني معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ تبعا  إحصائية فروق ذات داللةهل توجد  -2

  ؟ )الثالثي، اخلماسي(ات ليكرت الختالف تقدير

بني معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية تبعا  إحصائية فروق ذات داللةهل توجد  -3

 ؟ )الثالثي، اخلماسي(الختالف تقديرات ليكرت 

  :فرضيات البحث: ثانيا

  :الفرضية الرئيسية

تبعا الختالف  بني معامالت صدق وثبات اإلستبيان إحصائية فروق ذات داللةتوجد  - 

  .لصاحل التقدير اخلماسي) الثالثي، اخلماسي(تقديرات ليكرت 

  :الفرضيات الفرعية

تبعا الختالف  اإلتساق الداخليصدق بني معامالت  إحصائية فروق ذات داللةتوجد  -1

  .لصاحل التقدير اخلماسي) الثالثي، اخلماسي(تقديرات ليكرت 

عامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ تبعا الختالف بني م إحصائية فروق ذات داللةتوجد  -2

  .لصاحل التقدير اخلماسي) الثالثي، اخلماسي(تقدير ليكرت 

بني معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية تبعا الختالف  إحصائية فروق ذات داللةتوجد  -3

  .لصاحل التقدير اخلماسي) الثالثي، اخلماسي(تقديرات ليكرت 
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  :البحث أهداف: ثالثا

  ).الصدق والثبات(التعرف على أثر اختالف تقديرات ليكرت على اخلصائص السيكومترية لألداة  - 

  .التعرف على نوع التقدير الذي يعطي أكثر درجة صدق وثبات لألداة - 

حماولة تقدمي إضافة يف جمال الدراسات السيكومترية، واإلشارة إىل أمهية هذا النوع من البحوث، اليت  - 

  .ها شبه منعدمة، ونادرة جدا على مستوى اجلامعات وخمابر الدراسات اجلزائريةنرا

  :أمهية البحث: رابعا

  . التطرق لقضية مهمة تتعلق مبرحلة مجع املعلومات، وهي اختيار نوع التقدير أثناء عملية بناء األداة - 

  .عدد بدائل االستجابة الذي ميكن أن يعطي أعلى معامالت ثبات وصدق حماولة الوصول إىل - 

التطرق إىل موضوع قلما مت طرحه يف أدبيات البحث العريب، األمر الذي يسمح بإثراء هذه األدبيات  - 

  .وتوسيع نطاقها مما يعود بالفائدة وخاصة طالب الدراسات العليا

حثني يف جمال القياس النفسي والتربوي بإجراء املزيد من قد يسهم هذا البحث يف أن يكون دافعا للبا - 

  .البحوث املشاة على نطاق أكرب

  :مصطلحات البحث: خامسا

  :تقديرات ليكرت

 يكون عنها، لإلجابة بدائل" ليكرت" طريقة وفق على املصاغة االجتاهات مقاييس فقرات يتبع

 التأييد أو املوافقة الطرفني دأح ويف لالجتاه تبلور عدمأو  حياد نقطة وسطها يف نأل فرديا، عادة عددها

 هلذه تقديرات هناك لذلك أيضا، واملعارضة املوافقة تتدرج وقد الرفض، أو املعارضة اآلخر الطرف ويف

التقدير الثالثي و التقدير اخلماسي، وذلك ألما األكثر  ، وهياحلايل البحث اعتمدها اليت منهااألوزان، 

  .بحوث النفسية واإلجتماعية والتربويةاستخداما يف ال
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  ). موافق غري ،ال أدري موافق،(  الثالثي التقدير - أ

  .)جدا موافق غري موافق، غري ،ال أدري موافق، جدا، موافق(  اخلماسي التقدير - ب

  :اخلصائص السيكومترية

  .الصدق والثبات ونقصد ا ]1[،تهوفقرا املقياس جودة مدى عن إحصائية مؤشرات أو دالئلإا 

  :دقـالص - أ

وقد اعتمدنا يف حبثنا احلايل على صدق  ]1[،"قياسهل توضع ما قياس على داةاأل قدرة هو"

األفراد عن كل فقرة و  درجات بني االرتباط لممعا خالل من إجرائيا ويقاساإلتساق الداخلي، 

و بني درجام عن كل فقرة و الدرجة الكلية لإلستبيان، و بني  ،)حمك داخلي(الدرجة الكلية للبعد 

  .درجات األفراد عن كل بعد و الدرجة الكلية لإلستبيان

ومل نعتمد على طرق أخرى للتحقق من الصدق، كصدق احملكمني و الصدق الذايت للجدل 

  . يري للمقارنة عن طريقهالقائم بني الباحثني حول هذه الطرق، بينما الصدق العاملي لصعوبة اجياد معا

  : اتـالثب - ب

هو مدى قياس اإلختبار للمقدار احلقيقي للسمة اليت يهدف لقياسها، أي استقرار درجات "

والثبات يف حبثنا احلايل هو قيم معامالت ألفا  ]2[."اإلختبار وعدم تأثرها بتغري الظروف اخلارجية

 بريسون بني نصفي اإلستبيان لكل صورة كرونباخ لصوريت اإلستبيان، وقيم معامالت اإلرتباط

  .، وذلك لتوفر افتراضات تطبيقها)معامالت التجزئة النصفية(

  . بينما مل نعتمد على طرق أخرى كطريقة كيودر ريتشاردسن لعدم توفر افتراضات تطبيقها

                                                 
دار الفكر : ، القاهرة1، طالقياس والتقومي التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة: صالح الدين حممود عالم - ] 1[

  . 130، ص )2000(، العريب

  .131نفس املرجع السابق، ص : صالح الدين حممود عالم - ] 2[
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  :انـاإلستبي

ل على معلومات االستبيان على أنه جمموعة من األسئلة املكتوبة واليت تعد بقصد احلصويعرف " 

وتكون األسئلة غالبا مقيدة، حيث  ]1[،"راء املبحوثني حول ظاهرة أو موقف معنيآأو التعرف على 

حيدد الباحث بدائل حمددة لالستجابات، أو اختيار من متعدد، كما ميكن أن تكون مفتوحة، أين تعطى 

  .احلرية للمستجيب

تقيس اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو املوضوعية  األسئلةبأنه جمموعة من  إجرائياويعرفه الباحث 

كل صورة تتضمن نفس األسئلة، و  عدة على صورتني وفق طريقة ليكرت، السياسة الوطنية للتشغيل، م

  .)الثالثي، اخلماسي(ا منط تدرج إجابات خمتلف 

                                                 
 ،دار وائل للنشر :عمان حل والتطبيقات،منهجية البحث العلمي، القواعد واملرا :حممد عبيدات وحممد أبو نصار وعقلة مبيضني - ] 1[

  .26، ص )1997(
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  :متهيـد

سنتطرق يف هذا القسم إىل اجلزء األول من اإلطار النظري للبحث، املتمثل يف اخلصائص 

ال أنه صون يف القياس النفسي ختأكد املحيث  حسب النظرية الكالسيكية،السيكومترية ألدوات القياس،

لذلك اجته املتخصصون يف "لقياس الظواهر النفسية من غري وجود أخطاء يف القياس،  أدواتإعداد  ميكن

  ]1[."حتد من هذه األخطاء  القياس النفسي إىل حتديد بعض اخلصائص السيكومترية، اليت ميكن أن

ومن أهم هذه اخلصائص السيكومترية اليت طورها املختصون يف املقاييس النفسية، الصدق "

   ]2[."إذ تعتمد عليهما دقة املعلومات اليت توفرها هذه املقاييس والثبات،

فبدوما ال ميكن الوثوق يف قدرة األداة على قياس ما صممت لقياسه وال بدقة النتائج املتحصل 

  .عليها عند استخدامها لقياس السمات املختلفة

ا أداة القياس فهي وهذا ال يعين إمهال اخلصائص والسمات األخرى اليت جيب أن تتمتع "

  :باإلضافة إىل ذلك جيب أن تكون

  .شاملة وممثلة جلميع مكونات القدرة أو اخلاصية املطلوب قياسها - 

جيب أن تبىن وحتلل بطريقة موضوعية، مما يعين عدم تدخل العوامل الذاتية يف بنائها وحتليلها  - 

 .املصحح وتصحيحها، وبالتايل فإن درجات الفرد ستبقى كما هي حىت باختالف

أن تكون مفردات األداة متصلة باملوضوع املراد قياسه اتصاال جيدا، مما يؤدي إىل إجياد مدى  - 

واسع من انتشار واحنراف الدرجات حول الدرجة املتوسطة، وعندها تصبح األداة مناسبة للعينة 

 .من حيث درجة الصعوبة والسهولة

                                                 
]1[  - Dick , C . Hagert . Y. (1971) . Topics in Measurement . New York, McGraw. Hill, P 13. 

  . 42،91، ص ص )1994(دار املعرفة اجلامعية، : قياس الشخصية، اإلسكندرية: حممد شحاتة ربيع - ]2[
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تبار ما الثبات والصدق واملوضوعية أنه قد يتوفر يف اخ حيث أن تتمتع حبساسية عالية، - 

والشمول ولكنها غري حساسة، مبعىن أا غري مناسبة ملا نقيسه حتت الظروف الراهنة للقياس، 

فاختبارات الذكاء املخصصة للموهوبني والعباقرة من األطفال رغم متتعها بكل اخلصائص 

  ]1[".ادينياجليدة إال أا ال تصلح الستخدامها يف قياس ذكاء األطفال الع

  :دقـالص: أوال

 ميثل ألنه" النفسي املقياس يف توافرها يتطلب اليت السيكومترية اخلصائص أهم من الصدق يعد

 صالحية مدى إىل الصدق يشريحيث  ]2[،"املقياس صالحية على احلكم يف املهمة الوسائل حدىإ

 حتصيل لوصف يستخدم االختبار كان ذاإف" ،معينة بتفسريات القيام يف االختبار درجات استخدام

 صدقف ]3[،"راألختبا يقيس الذي التحصيل جمال متثل أا على الدرجات تفسر أن جيب فانه املتعلم

  .لقياسها وضع اليت اخلاصية قياس يف صالحيتههو مدى  االختبار

بقدر ما يكتمل تفسري درجة املقياس للسمة املعنية "أنه  "Cronbach 1960كرونباخ " ويرى 

والثقة يف هذا التفسري، بقدر ما يكتمل صدق املقياس، وهو بذلك يربط بني الدرجة على املقياس 

  ]4[".وقدرا التفسريية

 بالعوامل يتأثر إذ موقفياً يكون لذا ،تطبيقه عند األفراد استجابات من حيسب الصدق أن ومبا

 يف صادقا يكون ال قد إنهف معني موقف يف صادقا املقياس كان فإذا وعليه ،القياس عملية يف املؤثرة

 . قياسها املراد السمة أو ةاصياخل ميثل الذي السلوك بطبيعة حمدد أنه عن فضال ،آخر موقف

  
                                                 

  .159،227ص ص  ،)1998(، الفالح مكتبة :الكويت النفسي، القياس :الرمحن عبد سعد - ]1[
]2[  - Ebel , R. L. ( 1972 ). Essentials of  Educational  measurement, New Jersey;  prentice  Hall , P 435. 

  .275- 274 ص ، ص)1987(، الفالح مكتبة: التربوي،الكويت البحث مناهج اىل مدخل: المع بوأ حممود رجاء - ]3[
]4[  - Cronbach , L. J. (1960) . Essentials of  psychological testing . New York , Harper & Row. P 199. 
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  ]1[."الكلي التباين إىل ةاملقاس للسمة املنسوب احلقيقي التباين نسبة هو االحصاء بلغة والصدق" 

ونتيجة لالستخدام الضيق واحملدود ملفهوم الصدق من قبل بعض الباحثني، وألن االختبارات 

واملقاييس تستخدم جمملها الختاذ قرارات وإصدار أحكام متنوعة كال منها يتطلب نوعا معينا من 

فقد أصدر علماء القياس التابعني للجمعية األمريكية لعلم النفس " الدراسات للتحقق من صدقه،

(APA)  واجلمعية األمريكية للبحث التربوي(AERA)  كتيبا ضمنه أهم معايري اإلختبارات واملقاييس

  :التربوية والنفسية وتصنيف للقرارات واألحكام املتنوعة اليت يهدف إليها القياس بصفة عامة، وهي

اء الفرد يف الوقت احلاضر يف نطاق شامل ملواقف سلوكية متثلها مفردات املقياس حتديد كيفية أد - 

  .متثيال جيدا

 .التنبؤ باألداء املستقبلي للفرد أو تقدير مكانه يف أحد املتغريات ذات األمهية - 

اإلستدالل على درجة متلك الفرد مسة أو خاصية معينة من حيث تكوين فرضي يبدو أثرها يف  - 

 .أدائهسلوك الفرد و

 )جوانب، أوجه، أبعاد(أو  مؤشرات الثةث APAاألمريكية  النفس علم مجعية حددت وقد

وهذه اجلوانب الثالثة من الصدق ليس خمتلفة بل هي متكاملة، وتعترب  ،النفسية املقاييس لصدق ةيرئيس

: املؤشرات هي هذه. أدلة على مدى صالحية املقياس يف املساعدة على اختاذ القرارات وإطالق األحكام

  ]2[".مبحك املرتبط والصدق البناء صدق ،احملتوى صدق"

 األدلة جلمع مؤشرات إال هي ما الصدق بأنواع عليه أصطلح وما ،واحد مفهوم هو الصدق أي

 .لقياسه أعد ما قياس يف به الثقة زادت للصدق مؤشر من أكثر حيمل املقياس كان كلما لذلك ،عنه

                                                 
  .339-338 ص ، ص)1998(، والتوزيع للنشر األمل دار: ، األردنالتدريسية العملية يف والتقومي القياس :عودة سليمان محدأ - ]1[

]2[  - American Psychological Association .(1985). Standards For Education and Psychological Tests, 

Washing Gotoo, d.c. Acethor , P 9. 
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  يوضح اجلوانب املختلفة لصدق املقياس) 01(شكل رقم 
  

  :املؤشرات هلذه توضيح يأيت وفيما

  )املضمون( احملتوى صدق - أ

 أسئلة تقارن إذ" ،التحصيل اختبارات صدق نم للتحقق عادة الصدق من النوع هذا يستخدم

   ]1[ "له وضعت اليت واألهداف الطالب درسه الذي باحملتوى يتضمنها اليت واألهداف االختبار

يف حمتوى معني من خالل التحليل املنطقي حملتوى املقياس، أو  صدق احملتوى الدرجة يؤشرحيث "

ملقياس ما ن حتقق درجة عالية من صدق احملتوى إوعليه ف ]2[".التحقق من متثيله للمحتوى املراد قياسه

  .هي إال داللة على أن فقرات املقياس متثل نطاق السلوك املراد قياسه متثيال جيدا

 اختيار هو احملتوى صدق يف املهم اجلانب أن" إىل "Anderson 1981 درسونأن" ويشري 

   ]3[".متثله أا يفترض الذي قياسه املراد السلوك نطاق متثل اليت الفقرات أو األسئلة

 التالية االهتمام باالعتبارات ضرورة إىل Crocker & Algina 1986واجلينا  كروكر ويشري

  :احملتوى صدق دراسة عند

  الفعلية؟ أمهيتها تعكس األهداف أوزان كانت مدى أي إىل - 

 األهداف؟ لقائمة القياس أداة فقرات مطابقة مدى ما - 

                                                 
  .134 ص، )1999( ،والتوزيع للنشر الثقافة دار: عمان، التربية يف والتقومي القياس مبادئ :وآخرون الظاهر حممد زكريا - ]1[
  .549، ص )1985( ،املستقبل دار :عمان، التربوي والتقومي البحث دليل: وآخرون اخلطيب محدأ - ]2[

]3[  - Anderson,J.C.(1981).Issues in Language Testing, “ELT” Documents lll. The British Council, P 136. 

 جوانب الصـدق

 الصـدق املرتبط مبحك صـدق التكوين الفرضي صـدق احملتوى
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 فحصها؟ جيب اليت الفقرة جوانب ما - 

 ]1["الفاحص؟ ومالحظات نتائج تلخيص ميكن كيف - 

 يف الفرد أداء كيفية نصف أن نريد عندما خاص بوجه مهمة باحملتوى املرتبطة الصدق أدلة نإ

 فقرات متثيل مدى على تعتمد باحملتوى املرتبطة الطريقة أن مبعىن ،االختبار لهامثّ اليت ااالت من جمال

 يتطلب الطريقة ذه االختبار صدق حتقيق فان لذلك" ،قياسه نريد الذي للمجال سليما متثيال االختبار

  :اآلتية باخلطوات القيام

  .وعناصره أجزائه جبميع ودقيقا واضحا حتديدا قياسه نريد الذي احملتوى جمال حتديد - 

 .اال هلذا املمثلة األسئلة أو الفقرات من جمموعة بناء - 

 منطقيا الفقرات بفحص ليقوموا اخلرباء من جمموعة إىل األسئلة أو الفقرات أو احملتوى تقدمي - 

  ]2[."قياسه املراد للمحتوى متثيلها أو صالحيتها مدى وتقدير

 يعىن أن هلا صورة أفضل يف متفقة السابقة العملية خالل من وأحكامهم اخلرباء آراء كانت فإذا

 ،منخفض صدق االختبار فان التقديرية املستويات تدنت إذا أما مرتفع، حمتوى بصدق يتمتع املقياس

  .وبصفة عامة فإنه عند بناء أداة لقياس قدرة معينة، فإنه جيب أن تكون ممثلة لتلك القدرة وللمحتوى

 حيث املنطقي الظاهري والصدق الصدق مها احملتوى بصدق يتصالن الصدق من نوعان ويوجد

 املنطقي الصدق املادة، أما مبحتوى عالقتها مدى على واحلكم الفقرات مبضمون الظاهري الصدق يهتم

  .معينة قدرة بسمة أو يتعلق أداء جمال متثل االختبار فقرات كانت إذا فيما التأكد يف فيتلخص

  

  
                                                 

  .275 ، ص)2004(، دار الشروق للنشر والتوزيع: األردن، الطبعة األوىل، أساسيات القياس يف العلوم السلوكية: موسى النبهان - ]1[
  .280-279 ص نفس املرجع السابق، ص: المع بوأ حممود رجاء - ]2[
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  الصدق الظاهري -1

ويسمى بالصدق السطحي أو الشكلي أو صدق احملكمني، يتمثل هذا النوع يف الشكل العام 

ويتم التوصل إليه من خالل حكم خمتص على  لالختبار ومدى مالءمته للغرض الذي وضع من أجله،

درجة قياس اإلختبار للسمة املقاسة، حيث يعطى االختبار ألكثر من حمكم، وميكن تقييم درجة الصدق 

). حيسب عن طريق معامل إتفاق كاندل(الظاهري لالختبار من خالل التوافق بني تقديرات احملكمني 

بشكل عام متدنية فهذا مؤشر على ضعف الصدق  فإذا كان هناك توافق بني تقديرام وكانت

الظاهري، فاالختبار الذي يقيس القدرة احلسابية مثال البد أن يغلب على فقراته اجلوانب العددية 

  .والعمليات احلسابية بدال من الصياغة اللغوية اخلالية من األعداد

نه ال يشري إىل ما بأنه ليس صدقا باملعىن احلقيقي أل" Anastasia 1976أنستازي "وترى "

   ]1[".يقيسه املقياس فعال وإمنا ما يظهره املقياس يف صورته السطحية أو الظاهرية

  الصدق املنطقي أو العيين -2

يرتبط الصدق املنطقي بتصنيف الفقرات وفقا االت أداة القياس، ويتطلب هذا النوع حتديدا 

وكلما كانت هذه املوضوعات أكثر حتديدا فإنه يتوقع أن  أدق للموضوعات اليت يغطيها االختبار،

  . يكون الصدق العيين أعلى

حيث يركز الصدق املنطقي على عدد األسئلة بينما يركز الصدق الظاهري على حمتوى األسئلة "

  ]2["بصرف النظر عن عددها أو مدى تغطيتها للموضوعات أو األهداف الرئيسية

التقدير  ألخطاءمن أكثر مؤشرات الصدق عرضة فإنه يعترب صدق احملتوى وبالرغم من أمهية 

   .العتماده على تقديرات احملكمني وتأثره بأحكامهم الذاتية
                                                 

]1[  - Anastasi , A & Urbina , S . (1997). Psychological testing, 7th ed ; New York ; prentice hall, P 139. 

  .371نفس املرجع السابق، ص  :عودة سليمان محدأ - ]2[
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  الصدق املرتبط مبحك - ب

ويشري هذا النوع من الصدق إىل "،ويسمى أيضا بالصدق التجرييب أو اإلحصائي أو املعياري

من خالل حساب معامل االرتباط بني  ،ء الفرد يف أنشطة حمددةبأداالتنبؤ مدى كفاءة االختبار يف 

حيث  ]1["،هو السلوك أو النشاط نفسه الذي يقيسه االختبار ،درجات االختبار وحمك خارجي مستقل

الفاحص مع نتائج اختبار آخر لنفس العينة وبنفس مقارنة اإلختبار احلايل الذي طبقه يعتمد على 

ومن هذه املقارنة يوضح مدى صدق االختبار األول، ويسمى االختبار اآلخر باحملك، كما  املواصفات،

يدل الصدق املرتبط مبحك على قدرة اإلختبار على التنبؤ بسلوك املفحوص يف موافق حمددة أو تشخيص 

ه أو ويعرف احملك بأنه مقياس مباشر ومستقل ملا يهدف االختبار إىل قياسه والتنبؤ ب"هذا السلوك، 

   ]2[".تشخيصه، أو هو ميزان لتحديد مدى صالحية االختبار

  :ويتطلب هذا النوع من الصدق توافر حمك يتسم بصفات أمهها"

أن يكون احملك على صلة بالسلوك الذي يقيسه املقياس اجلديد ويتحقق ذلك عندما يكون  - 

  .احملك متعلقا وممثال ملنطقة السلوك املراد قياسها

ك باملعرفة املسبقة عن املقياس، أي أن يكون التقدير على احملك مستقال عن أن ال يتأثر احمل - 

 .التقدير على املقياس

  ]3[."أن يتمتع احملك بدرجة من الصدق والثبات - 

اليت يقيسها االختبار األول، أو تقديرات  نفسها وقد يكون احملك مقياسا آخر يقيس السمة"

 وأالعمل الذي يؤديه املفحوص، أو تقديرات األصدقاء عن  املسئولونخارجية يصدرها املدرسون أو 
                                                 

  .372نفس املرجع السابق، ص  :عودة سليمان محدأ - ]1[
  .122، ص )1997(مكتبة األجنلو املصرية، : ، القاهرة4التقومي النفسي، ط : فؤاد أبو حطب وآخرون - ]2[
، 4، ط)عبدالرمحن عدس ترمجة عبداهللا زيد الكيالين و( القياس والتقومي يف علم النفس والتربية: إليزبيث هيجن ثورندايك وروبرت  - ]3[

  .62، ص )1986(مركز الكتب األردين،  :عمان
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أو التقدير الذايت الذي يعتمد على قيام الفرد بتقدير مساته الشخصية أو أدائه من خالل احلكم ، الزمالء

على تصرفاته كما يراها هو ال كما يراها اآلخرون على وفق مقياس متدرج يف درجة تقدير السمة 

طويلة ومتعاقبة بالنسبة  مدةجمموعة األحكام اليت أصدرها متخصصون يف  يضاأ املقاسة، قد يكون احملك

  ]1[".ألمناط سلوكية ميكن الوثوق ا واالعتماد عليها

إىل  واحملك االختبار على املعلومات مجع توقيت حسبوميكن تصنيف الصدق املرتبط مبحك " 

  ]2[."نبؤيالت والصدق التالزمي الصدق ومها نوعني أساسني

  

  يوضح نوعي الصدق املرتبط مبحك) 02(شكل رقم 

  الصدق التالزمي  -1

نتائج االختبار احلايل ونتائج بني  )أو التطابق أو التالزم أو الترابط(  ويقصد به مدى االرتباط

مث  من خالل تطبيقهما يف وقت واحد أو يف أوقات متقاربة جدا على جمموعة من األفراد،"احملك، 

    ]3[."حساب معامل االرتباط بني درجيت املقياس اجلديد واحملك

ويعد من أكثر أنواع الصدق استخداما يف مقاييس الشخصية حينما يتوافر حمك صادق يقيس "

    ]4[".اخلاصية نفسها أو يؤشر عليها

                                                 
  .185نفس املرجع السابق، ص  :سعد عبد الرمحن - ]1[
  .373نفس املرجع السابق، ص  :عودة سليمان محدأ - ]2[
  . 112ص  ،)1989(دار الفكر للنشر والتوزيع، : ، اإلسكندريةالتربية يف والتقومي القياس مبادئ: عزيز مسارة وآخرون - ]3[
  . 101ص  نفس املرجع السابق،: حممد شحاتة ربيع - ]4[



  الخصـائص السيكـومترية                                                 الفصـل األول                 
 
 

18 
 

  

  يوضح خطوات تقدير الصدق التالزمي) 03(شكل رقم 

  الصدق التنبؤي -2

ويشري الصدق التنبؤي إىل مدى الدقة اليت ميكن من خالهلا تقدمي ختمينات أو توقعات ملقدار 

نه يقيس هذه اخلاصية، أوجود مسة معينة لدى الفرد حتدث يف وقت آخر، من خالل مقياس يفترض 

فهو مؤشر على مدى صالحية املقياس اجلديد يف اإلشارة إىل مستوى اإلجناز الذي يفترض أن يصل "

  ]1[".قرارات مستقبليةقدرته الختاذ إليه الفرد يف موضوع مماثل أو قريب، مما يساعد يف التحقق من 

يف اختبارات  السيماويستخدم هذا النوع من الصدق يف مقاييس االنتقاء والتصنيف، "

 نسبيا طويلة مدة بعد احملك على املعلومات مجع الصدق من النوع هذا يف ويكون" ]2[."االستعدادات

  ]3[".صدقها عن نبحث اليت القياس أداة أو االختبار على املعلومات مجع من

 ويقوم ،املستقبل يف معينة بنتيجة التنبؤ يف وفاعليته االختبار قدرة يعين التنبؤي الصدق أن أي"

  ]4[."احملك على ودرجام املقياس يف املفحوصني درجات بني املوازنة على

                                                 
 للطباعة الفكر دار :عمان الرياضية، التربية يف والقياس لالختبارات اإلحصائية والطرق العلمية األسس: مإبراهي ايد عبد مروان - ]1[

  .28ص  ،)1999(، والنشر
  .135-134 ص نفس املرجع السابق، ص :وآخرون الظاهر حممد زكريا - ]2[
  .373نفس املرجع السابق، ص  :عودة سليمان محدأ - ]3[
  .98- 97 ص ، ص)2000(دار الكتاب احلديث، : قياس الشخصية، الكويت: األنصاري حممد بدر - ]4[
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 الذي املستقبلي الفرد بأداء التنبؤ يف االختبار صالحية مدى بتقدير التنبؤي الصدق أدلة وتتعلق"

، وبعبارة أخرى تتعلق هذه احلاضر الوقت يف عليه يطبق اختبار درجات باستخدام حمك باختبار يقاس

   ]1[."حمك اختبار بتباين منبئ اختبار درجات تباين اقتران مبدىاألدلـة 

 من مدة بعد احملك درجات على حنصل مث ،األفراد من مناسبة عينة على االختبار يطبق وفيه

 درجات بني االرتباط معامل حيسب مث ،االختبار وهدف السمة لطبيعة تبعا تقصر أو تطول قد الزمن

  . لالختبار التنبؤي الصدق معامل ميثل الذي احملك ودرجات االختبار

  

  يوضح خطوات تقدير الصدق التنبؤي) 04(شكل رقم 

جداول التوقع، و مثل معادلة اإلحندار،  للتحقق من الصدق التنبؤي أن هناك طرقا أخرى كما

  .نظرية املنفعة

درجة كل فقرة كن اعتبار معامل اإلرتباط بني ميإنه ، فكمحكربنا الدرجة الكلية للمقياس إذا اعت

الذي ، والداخليفقرات املقياس ودرجته الكلية نوعا من صدق احملك، يطلق عليه صدق اإلتساق من 

  .سنعتمده يف حبثنا احلايل

  

  
                                                 

، العريب الفكر دار :القاهرة، املعاصرة وتوجهاته وتطبيقاتهأساسياته  والنفسي التربوي والتقومي القياس: صالح الدين حممود عالم - ]1[
  .195، ص )2000(
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  التكوين الفرضيصدق  - جـ

 اليت الدرجة هب يقصدو "ويسمى أيضا صدق املفهوم أو البناء، أو الصدق البنيوي أو النظري، 

 التحقق على ويعتمد. غريه دون مفهوما أو غريها دون معينة مسة أو نظريا بناءا املقياس فيها يقيس

 عدة وهناك ]1[،"بنائه يف الباحث عليها اعتمد اليت االفتراضات أو املفاهيم من املقياس لدرجات التجرييب

 ببناء البدء قبل نظرية مفاهيم أو افتراضات شكل على حتديدها ينبغي البناء صدق على تدل مؤشرات

يؤشر مدى قياس املقياس النفسي لتكوين فرضي أو مفهوم نفسي معني من خالل " حيث ،املقياس

 التحقق التجرييب من مدى تطابق درجاته مع املفاهيم أو االفتراضات اليت اعتمد عليها الباحث يف بناء

، بنائه يف صادق املقياس نأب القول ميكن النظرية االفتراضات مع القياس نتائج تطابقت فإذا ]2[،"االختبار

إن  و، أصادق غري املقياس أن يعين فهذا النظرية االفتراضات مع التجريبية النتائج تطابق عدم حالة ويف

  .يهاف النظر إعادة ينبغي مما خاطئة هذه اإلفتراضات

لقد ازداد اهتمام املتخصصني يف القياس النفسي بصدق البناء وخاصة يف مراحل بناء املقاييس، 

 متضمنا لكل أنواع أو مؤشرات الصدق األخرى، فهو يتطابق معها يف كثري من خطواته ومعانيه، كونه

ن أواحد فقط، و أن الصدق كله" ":Cronbach كرونباخ"التوجه جليا يف مقولة  وقد ظهر هذا

كما أن صدق املفهوم يستخدم عندما يصعب إجياد أسس موضوعية أو " ]3[."الصدق هو صدق البناء

   ]4[."إحصائية لدراسة الصدق، كما هو احلال يف قياس الشخصية واختبار القدرات العقلية وغريها

                                                 
]1[  - Kroll, A . (1960). Item Validity as a Factor in test Validity . Journal of Education Psychology, Vol: 

(31) , No : (2) , p 425. 
]2[  - Bechtoldt , H , P . (1959). Construct validity, Acritique. American Psychologist , Vol: (14), No:(5), 

P 621. 
]3[  - Cronbach , L. J. same reference , P 126. 

  .218، ص )2008(دار الفكر، : مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي، عمان: ةسبع حممد أبولبد - ]4[
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 من للتحقق خطوات أن هناك إىلCronbach & Meehl  1955وميل  كرونباخ ويشري

  :يلي فيما تتمثل البناء صدق

  .وضع نظرية معينة يعتمد عليها املقياس، وتنص على فرضيات تفسري السلوك املتوقع - 

 .مجع البيانات للتحقق من صحة الفرضيات - 

 ]1[."تقييم النظرية يف ضوء قدرا الفعلية على تفسري البيانات تفسريا جيدا - 

 اليت جلمع األدلة الباحث يستخدمها أن املمكن من اليت من األساليب و الطرق العديد ويوجد

  :ماااستخد أكثرها يلي فيما نذكر التكويين، البناء صدق إىل تشري

   اطاتـرتباإل

 أداة بني املوجب والعايل االرتباط حيث التقاريب أو التطابقي أو البيين، الصدق خالل من وتتم

  االختبار بني االرتباط فيه يكون التمايزي والذي والصدق السمة، نفس تقيس أخرى ومقاييس القياس

  .سالب أو ضعيف عنه خمتلفة أخرى مقاييس وأي

   بـالتجري

املعاجلات  أوضاع بتغري االختبار درجات ب تغري القائل الفرض اختبار خالل من ويتم"

وفقا  والنتائج الدرجات تغريت فإذا خمتلفة، مواقف يف جتريبية معاجلة من أكثر تتم حيث  ،"التجريبية

   .قياسها املراد اخلاصية أو السمة يقيس االختبار أن على دل لذلك

  امليـالع الصدق

 من املطلوب التحقق االختبار جبانب اخلارجية احملكات من جمموعة اختيار يف الطريقة هذه تتمثل

 مث حتليـل ومن االختبارات، من اموعة هلذه البينية االرتباط معـامالت حساب مث ومن صدقه،

                                                 
  .219نفس املرجع السابق، ص : صالح الدين عالم - ]1[
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 األخرى املشتركة والعوامل العام بالعامل اختبار كل تشبع مقدار إىل للوصول االرتباطية املعـامالت

 وانتشرت" هذا العامل، لقياس بالنسبة صدقه على العام بالعامل االختبار تشبع مقدار ويدل مجيعا، بينها

 النفس علم يف من الدارسني كثريا عليها يقبل ال رياضية عملية العاملي التحليل بأن مقولة السابق يف

 غري تصورا املقولة أصبحت هذه لكن رياضية، غري السابق يف العلمية خلفيته كانت من وخاصة

 متامإل احلسابية اخلطوات تقوم جبميع متنوعة حديثة برامج من فيه وما اآليل احلاسب وجود مع صحيحا

  ]1[."اإلنساين فقط للعقل تبقى والتعليل التفسري عملية أن إال التحليل، عملية

 اموعات بني الفروق

 املختلفة،اموعات  بني فروق وجود عدم أو وجود املقياس عليها بين اليت النظرية تضمنت إذا"

  ]2[."امليدان من مجعها مت اليت البيانات على بناء إحصائيا ذلك اختبار يتطلب األمر فان

  املقارنة الطرفية

 مقارنة: إىل تنقسم وقد يطلق عليها أيضا الصدق التمييزي أو اموعات املتضادة، وهي

 األعلى بالثلث االختبار درجاتيف  األعلى الثلث مقارنة حيث اخلارجي، واحملك االختبار يف األطراف

أعلى،  %27(احملك  يف األدىن االختبار بالثلث يف األدىن الثلث وكذلك اخلارجي، احملك درجات يف

 بني متوسطات إحصائية داللة ذات فروق هناك تكن مل إذا صادقا االختبار ويكون" ،)أدىن 27%

 االختبار يف أيضا مقارنة األطراف ويوجد الدنيا، الدرجات وكذلك احملك و لالختبار العليا الدرجات

 بني الفرق االختبار وحساب من األدىن والثلث األعلى الثلث درجات على االعتماد حيث فقط،

  ]3[."االختبار على صدق ذلك دل املتوسطني بني إحصائية داللة هناك كانت فإذا املتوسطني،

                                                 
  .192نفس املرجع السابق، ص  :الرمحن عبد سعد - ]1[
    .295نفس املرجع السابق، ص : موسى النبهان - ]2[
  .191نفس املرجع السابق، ص  :الرمحن عبد سعد - ]3[



  الخصـائص السيكـومترية                                                 الفصـل األول                 
 
 

23 
 

  :اتـالثب: ثانيا

على الرغم  والتربوية، النفسية ألدوات القياساألساسية  السيكومتريةيعد الثبات من اخلصائص 

ن املقياس الصادق يعد ثابتا، فيما قد ال يكون املقياس الثابت صادقا، ، ألمن أن الصدق أكثر أمهية منه

ال يوجد  ألنهنبغي التحقق من ثبات املقياس على الرغم من مؤشرات صدقه و ي"أن ذلك غري كاف، إال 

  ]1[."مقياس يتسم بالصدق التام

أو  نتائج مماثلة وإعطاءيشري ثبات املقياس إىل دقة واتساق درجاته يف قياس ما جيب قياسه، و

   .ختالف العوامل والظروف اخلارجية، وبامتقاربة لو كررت عملية القياس على األفراد أنفسهم

يف نتائج املقياس، والذي ميكن أن يكون  التجانسوالثبات ذا املعىن يعد مؤشرا على درجة "

إىل أن فقرات  التجانس الداخلي يشريوالتجانس اخلارجي، حيث  الداخلي التجانسعلى نوعني مها، 

يشري إىل استمرارية املقياس بإعطاء نتائج فاخلارجي  التجانسأما  قياس مجيعها تقيس املفهوم نفسه،امل

    ]2[".زمنية مددثابتة بتكرار تطبيقه عرب 

مفهوم ثبات املقياس هو مفهوم إحصائي ال ميكن االستدالل عليه من جمرد الفحص  أن غري"

بل أنه حيسب من خالل تطبيق املقياس  ]3[،"، كما هو احلال يف بعض مؤشرات الصدقللفقرات املنطقي

   .نفسهور على عينة مناسبة، ومن مث حيسب معامل الثبات الذي يشري إىل معامل االرتباط بني االختبا

فالدرجة املستخلصة ، يف القياس )العشوائي( اخلطأ غري املنتظم ثبات األداة يعين خلوها نسبيا من

 لةبعض املتغريات الدخي لتدخلللفرد، من أي اختبار ال تعرب متاما عن األداء احلقيقي أو التباين احلقيقي 

  .نقصان، واليت تسمى بتباين اخلطأيف الظاهرة املقاسة يف شكل زيادة يف الدرجة أو  املؤثرة

                                                 
]1[  - Brown, F. G. ( 1983 ). Principles of education and psychological testing, 4th ed, New York, Holt. 

Rineh & Winston, P 27. 
]2[  - Holt,R.R.( 1971 ).Assessing personality, New York, Harcount Brance jovanorich, P P 60-61. 

    .114نفس املرجع السابق، ص : األنصاري حممد بدر - ]3[
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أي كم " نه نسبة التباين احلقيقي إىل التباين الكلي،أن املفهوم اإلحصائي للثبات يشري إىل إلذا ف

وهذه النسبة هي عبارة عن مربع معامل من التباين الكلي يف العالمات ميكن أن يكون تباينا حقيقيا، 

  ]1[."الحظةاالرتباط بني الدرجة احلقيقية والدرجة امل

من درجات املقياس اليت تتأثر باملوقف الذي حيدث فيه القياس، لذا  حيسب معامل الثبات ومبا أن"

ن الدرجات اليت ميكن أن يكون تاما أل نه الأو ]2[،"يكون الثبات موقفيا قد خيتلف من موقف إىل آخر

  . عينة منها اوإمنحيصل عليها األفراد ال متثل درجام يف كل السمة املراد قياسها 

وحيث إن تباين الدرجات املالحظة يساوي جمموع تباين كل من الدرجات احلقيقية وتباين 

درجات اخلطأ فإن معامل الثبات يكون مساويا للواحد الصحيح عندما تكون الدرجات املالحظة خالية 

أما عندما . مما يعين أن الدرجات متسقة بشكل تام من األخطاء، أي أن تباين اخلطأ يساوي صفرا،

تكون الدرجات غري متسقة على اإلطالق فإن هذا يعين بأن كمية اخلطأ كبرية وبالتايل فإن معامل 

   .الثبات يصبح مساويا للصفر أو قريبا من الصفر

عتمد على ي إذن فالثبات صفة نسبية، و قيمة معامل الثبات تتراوح بني الصفر والواحد، وقبوهلا

 " 1980Mehrens&Lehman انهلممهرنز و" حيث حدد"املترتب، دقة القرار وعلى غرض املقياس 

يف حني يفضل بعض " ]3[،")0.65(معامل الثبات املقبول لالختبارات املقننة اجلمعية بأن ال يقل عن

، وذا )0.50(فيه أقل من  ن معامل االغتراب يكون، أل)0.70(الباحثني أن يزيد معامل الثبات عن 

  ]4[."من خالهلا تفسري وجود عالقة حقيقية بني املتغريين )0.50(تكون نسبة التباين املشترك أكثر من 

                                                 
  .340-339 ص نفس املرجع السابق، ص: عودة سليمان محدأ - ]1[

]2[  - Holt,R.R, same reference, P 62. 

]3[  - Mehrens. W. A. & Lehmann. ( 1986 ). Measurement and evaluation in education psychological. 

Testing principles and application. New York; Hall international inc, P 159. 
]4[  - Lindquist, E.F.( 1950 ).Statistical Analysis in Educational Research, Boston, Hougton Miffin, P 57. 
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عدة ختتص كل منها  أو مؤشرات وميكن التحقق من ثبات املقاييس واالختبارات النفسية بطرائق

وختتلف كل طريقة ، سها حساب معامل الثبات، واليت يتم على أسابتقدير نوعية معينة من تباين اخلطأ

عن األخرى تبعا الختالف مصدر األخطاء العشوائية اليت تعتمد بدورها على طبيعة خصائص السمة 

  :اليت يقيسها اإلختبار و أغراض استخدام نتائجه، وهذه الطرق هي

  إعادة االختبار -1

مث إعادة  ،االختبار على جمموعة من األفرادتطبيق ذه الطريقة على هلتقوم الفكرة األساسية "

 زمنية مناسبة، واستخراج معامل االرتباط مدةيف ظروف مماثلة بعد مضي أنفسهم و عليهم التطبيق

يطلق على معامل الثبات الزمن، وهلذا  أي تقدير إستقرار األداء عرب ]1["التطبيقنيبني درجات  بريسون

وتستخدم هذه الطريقة يف "، االستقرار ، هلذا يسمى أحيانا بثباتراراحملسوب ذه الطريقة مبعامل االستق

الزمنية بني  املدةن ال تكون أالتدريب، والتعلم أو احلاالت اليت تستبعد تأثر النتيجة بعوامل التذكر أو 

ال  وهلذا قد ]2[،"قصرية أو طويلة، إذ حتدد هذه املدة عادة يف ضوء طبيعة السمة وطبيعة العينةالقياسني 

كما يعيب . "تتناسب هذه الطريقة مع اختبارات التحصيل، بقدر مالءمتها ملقاييس االجتاهات وامليول

على هذه الطريقة أيضا صعوبة توحيد ظروف التطبيقني، و تأثر درجاا باحلالة الصحية العامة و 

  ]3[".اإلنفعالية للمستجيب

تكون أعلى بقليل من  الدرجات اليت حيصل عليها األفراد يف التطبيق الثاين فإن إضافة إىل ذلك

  .درجام يف التطبيق األول، وذلك بسبب ألفة املستجيب باالختبار وتذكره إلجابته يف التطبيق األول

  

                                                 
    . 71نفس املرجع السابق، ص : حممد شحاتة ربيع - ]1[
  .166نفس املرجع السابق، ص  :الرمحن عبد سعد - ]2[
  .87نفس املرجع السابق، ص : مإبراهي ايد عبد مروان - ]3[
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  يوضح معامل اإلستقرار) 05(شكل رقم 

  الصور املتكافئة  -2

متاما للمقياس الذي حنسب  صورتني متكافئتنيذه الطريقة على إعداد هلتقوم الفكرة األساسية "

وهلما اخلواص اإلحصائية  وطبيعتها وسهولتها وصعوبتها، وعددها ثباته، من حيث خصائص الفقرات

صورته املكافئة على األفراد و  يطبق املقياسنفسها من حيث املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري، مث 

ذه  احملسوب على معامل الثبات ويطلق ]1[،"بني درجاما )بريسون( معامل االرتباط أنفسهم وحيسب

 أو بفاصل زمين قصري، يف حالة تطبيق الصورتني املتكافئتني يف الوقت نفسه الطريقة معامل التكافؤ

يف هذه احلالة ملا تكون املدة الزمنية بني التطبيقني أطول نسبيا، وتسمى  معا ومبعامل االستقرار والتكافؤ

حيث يستخدم معامل التكافؤ عندما يكون اهلدف من املقياس اإلستقراء أو " ،بطريقة الصيغ املتعاقبة

   ]2["اإلستنتاج ويف حاالت العالج النفسي والتقومي

  
  يوضح معامل التكافؤ) 06(شكل رقم 

و التكافؤ فيستخدم عندما يراد قياس مفاهيم ذات نطاق أو حمتوى واسع  أما معامل اإلستقرار

   .لفة وشاملة للمحتوى املراد قياسهمثل الذكاء وامليول واإلجتاهات مبفردات خمت

  
                                                 

]1[  - Ebel , R. L. ( 1972 ) . same referecne, P 412. 

  .122ص  نفس املرجع السابق،: فؤاد أبو حطب وآخرون - ]2[
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  يوضح معامل اإلستقرار والتكافؤ) 07(شكل رقم 

ومضاعفة  ،صعوبة إعداد صورتني متكافئتني متاما: أهم االنتقادات املوجهة إىل هذه الطريقة ومن"

ثر التدريب واأللفة باملقياس يزيد كلما اقتربت أأن عامل انتقال و" ]1[،"جلهد والتكاليف يف ذلكا

 السمات وميكن أن تناسب هذه الطريقة اختبارات التحصيل أكثر من مقاييس" ]2[."الصورة من األصل

   ]3[."ا يف اختبارات االستعدادات والقدراتامليول واالجتاهات وهي تستخدم كثريو

  التجزئة النصفية -3

الطريقة كبديل للطرق السابقة اليت تتطلب تطبيق اختبار أو صيغ متكافئة منه  هذه استخدام يتم

 مرتني بفواصل زمنية متباينة، ألنه يف بعض األحيان يصعب بناء صيغتني متكافئتني أو احلصول عليهما،

   .أو قد يصعب تطبيق اإلختبار مرتني، كاإلختبار التحصيلي مثال

 فبعد واحدة، جلسة يف لالختبار واحدة صورة تطبيق ذه الطريقة علىهلتقوم الفكرة األساسية 

 على األول القسم حيتوى أن التقسيم هلذا أساس وأفضل متكافئتني جزأين إىل املقياس يقسم تطبيق

بني النصفني، ) بريسون(مث حساب معامـل اإلرتبـاط  الزوجية، املفردات على والثاين املفردات الفردية

 املؤثرة العوامل من نقلل وبذلك ويسمى معامل الثبات احملسوب ذه الطريقة مبعامل االتساق الداخلي،

 راالختبا تطبيق ظروف بتوحيد الطريقة هذه ومتتاز وامللل، والتعب الوقت واجلهد مثل األفراد أداء يف

 فإننا كامال االختبار ثبات عليه سيكون ما ولتقدير االختبار، نصف ثبات تقدير ملعامل تعطي ولكنها

                                                 
  .126نفس املرجع السابق، ص : األنصاري حممد بدر - ]1[
  . 73نفس املرجع السابق، ص : حممد شحاتة ربيع - ]2[
  .149نفس املرجع السابق، ص  :عودة سليمان محدأ - ]3[
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& Spearmanبراون  معادلة سبريمان و نستخدم  Brown اليت تعتمد على إمكانية التنبؤ بقيمة ،

الذي حيسب إحصائيا بقسمة معامل الثبات النصفي  معامل الثبات إذا علم معامل ثبات نصف اإلختبار،

  .بعد مضاعفته على نفسه مضافا إىل الواحد

  

  يوضح معامل اإلتساق الداخلي) 08(شكل رقم 

و تفترض هذه املعادلة التصحيحية تساوي تباين نصفي املقياس، لكن نادرا ما يتساويان متاما، "

الثبات ذه  تستخدم حلسابهناك معادالت أخرى وهلذا  ]1[،"مما يؤثر على قيمة الثبات الكلي لإلختبار

  :حساب معامل االرتباط بني النصفني منها  إىلالطريقة من دون احلاجة 

   :"Rulonرولون "معادلة   - أ 

حيث يرى أن السبب يف تباين درجات األفراد على املقياس يرجع إىل تباين قدرات هؤالء "

  ]2[".احلقيقية فيما يتعلق بالسمة املقاسة، وإىل وجود أخطاء القياس العاديةاألفراد واختالف مستويام 

 ،(St²) يـاين الكلـوالتب (Sd²) على تباين الفرق بني درجات النصفنيهذه املعادلة تعتمد 

ومبا . مث ننقص احلاصل من الواحد الصحيح ،حيث نقوم بقسمة تباين الفرق على التباين الكلي لإلختبار

أن الثبات هنا حيسب كامال، فال حاجة الستخدام معادلة ثانية لتصحيح الطول، ويرجع ذلك إىل حقيقة 

                                                 
  . 73نفس املرجع السابق، ص : حممد شحاتة ربيع - ]1[
  .169نفس املرجع السابق، ص  :سعد عبد الرمحن - ]2[
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أن الفرق بني درجيت الفرد على نصفي اإلختبار عبارة عن جمموع تباين اخلطأ يف النصفني معا، وليس يف 

   .لنصفني خاصة باالختبار كلهنصف واحد فقط، وهلذا الفروق بني ا

   "Flanagan -Guttmanفالجنان-جتمان"معادلة   - ب

تعتمد عليه معادلة حيث يرى أنه ميكن إمهال شرط تساوي التباين بني نصفي اإلختبار الذي "

حيث نقوم   ،على تباين نصفي االختبار والتباين الكلي له هذه املعادلة تعتمد و ]1[،"براون-سبريمان

، مث ننقص احلاصل من الواحد الصحيح جبمع تباين النصفني وقسمته على التباين الكلي لإلختبار،

ويؤدي استخدام معادلة فالجنان أيضا إىل تقدير ثبات اإلختبار كامال "ونضرب الناتج الكلي يف إثنني، 

  ]2[."دون احلاجة الستخدام معادلة أخرى لتصحيح الطول

  "Horstهورست "معادلة   -  ج

تستخدم عندما يواجه الباحث صعوبة تقسيم االختبار إىل نصفني متكافئني متاما، وتعتمد  حيث"

  ] 3["عدد فقرات االختبار كله إىلالفقرات الفردية ونسبة الفقرات الزوجية سبة على ن

ويني ساب اإلرتباط بني جزئي اإلختبار غري املتساحوتعد معادلة تصحيحية مادامت تعتمد على 

  .للوصول إىل اإلرتباط الكلي

  Gulliksenمعادلة جلكسون  -د

براون بأا تصلح حلساب معامل ثبات اختبار - متتار معادلة جلكسون عن معادلة سبريمان"

، اليت حيدد فيها الزمن حبيث ال يستطيع أي مفحوص أن جييب عن كل )اإلختبارات املوقوتة(السرعة 

                                                 
  . 74نفس املرجع السابق، ص : حممد شحاتة ربيع - ]1[
  .323، ص )2007(مكتبة األجنلو املصرية، : ، القاهرة6النفسي، ط القياس :صفوت فرج - ]2[
  .238، ص )1960(، مكتبة النهضة املصرية: ، القاهرة1القياس النفسي والتربوي، ط: حممد عبد السالم أمحد - ]3[
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إذ أن عامل الزمن له أثره يف معامل الثبات، وحيسب هذا األخري بقسمة متوسط عدد  ]1[،"الفقرات

على تباين عدد الفقرات اليت ) أي مل يسمح هلم الوقت مبحاول اإلجابة عنها(الفقرات اليت تركها األفراد 

-سبريمانأجاب عنها األفراد إجابة خاطئة، مث ننقص الناتج الكلي من معامل الثبات احملسوب بطريقة 

   ).قبل تصحيح أثر السرعة(براون 

براون، ونذكر منها معادلة - كما أن هناك عدة معادالت أخرى انطلقت من مبدأ معادلة سريمان

  .، ومعادلة رولسنMosierموزير 

  حتليل التباين -4

 عد طريقة حتليل التباين من الطرق الشائعة يف حساب معامل ثبات مقاييس الشخصيةت

   .الفقرات بني ذه الطريقة معامل التجانسه يفميثل معامل الثبات ، وواالجتاهات

وتقوم الفكرة األساسية هلذه الطريقة على مدى ارتباط الوحدات أو البنود مع بعضها البعض "

فالثبات هنا هو اتساق األداء " ]2["داخل اإلختبار، وكذلك ارتباط كل وحدة أو بند مع اإلختبار ككل

ولكن حتليل اتساق بنود  اإلختبار، وهذا املفهوم قريب من مفهوم اإلتساق الداخليمن بند إىل آخر يف 

   ]3[".اإلختبار يتأثر باحلدود الزمنية لإلجراء

إن تقسيم اإلختبار إىل نصفني إجراء مفتعل، إذ أن اإلختبار على قدر ما حيوي من الفقرات "

أحد قسمي اإلختبار أو من القسمني معا تكون هناك طرقا لتقسيمه، كما أن حساب معامل الثبات من 

   ]4[".فيه جتاهل لكثري من البيانات عن كل الفقرات اليت يشملها اإلختبار

                                                 
  .240نفس املرجع السابق، ص : أمحدحممد عبد السالم  - ]1[
    .170نفس املرجع السابق، ص  :سعد عبد الرمحن - ]2[
    .127نفس املرجع السابق، ص : األنصاري حممد بدر - ]3[
  .239نفس املرجع السابق، ص : حممد عبد السالم أمحد - ]4[
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وهلذا جاء هذا املعامل لتاليف ومعاجلة أوجه القصور يف معامل االتساق الداخلي اليت تتعلق بكيفية 

حيث إن هذا . تالف طريقة التجزئةية تبعا الخجتزئة املقياس، واختالف قيمة معامل الثبات التقدير

املعامل عبارة عن قيمة تقديرية ملتوسط معامالت االرتباط بني كل من نصفي املقياس جلميع طرق 

   .التجزئة املمكنة ودون أن نقوم ذه التجزئة فعال

وقد متكن الباحثون يف هذا اال من بناء معادالت تعتمد على حتليل التباين يف إجياد معامل 

  :ومن أكثرها استخداما وشيوعا هي ،ثباتال

  "Richardson -Kuderريتشاردسون-كيودر"معادلة  - أ

يف حالة ، وتستخدم على تقسيم املقياس إىل مقاييس جزئية بعدد فقراته ةفكرة املعادل تعتمد"

كما جيب التثبت من أن  وليس مقاييس السرعة،) غري املوقوتة( كون املقياس من نوع مقاييس القوة

  :وهلا صيغتني ]1[،"مجيع املستجيبني قد أجابوا على مجيع فقرات املقياس

ويشترط الستخدامها أن تقيس مجيع ي الصيغة األكثر استخداما وشيوعا، وه: )KR20(الصيغة 

  ).طأخ- صح أو ال- نعم: اإلجابة عن الفقرة تكون(الدرجة العبارات مسة واحدة، واملفردات ثنائية 

على الصيغة وتستند هذه ، عندما تكون اإلجابة عن الفقرة متدرجة املعادلة تستخدم: )KR21(الصيغة 

 األحيان، فهي قليلة يف صعوبتها، ومبا أن هذا ال يتحقق عمليا يف أغلب مجيعها افتراض تساوي الفقرات

  .تعطي تقديرا دقيقا ملعامل الثبات االستخدام ألا ال

أكثر انتشارا، حيث ) 20(كان استخدام الصيغة ) 21(شروط الصيغة  ونظرا لصعوبة توفر

يتطلب استخدامها إجياد املتوسط واإلحنراف املعياري للدرجات الكلية فقط، وهو ما جعلها أكثر 

  .مالءمة للقياس التربوي واختبارات التحصيل

                                                 
]1[  - Guilford, J. P. (1954). Psychometric methods . N. Y. McGraw, Hill, P 383. 
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ملعاجلة  21و  20عدة معادالت للتعديل على الصيغتني  "كودر ريتشاردسون"مث جاء بعد معادلة 

جوانب النقص فيهما، وجتاوز بعض الشروط اليت ال ميكن أن تتحقق يف غالب األحيان، وإجياد صيغة 

معادلة تيكر : واحدة مهما كان عدد أوزان تدرج املقياس، ثنائية كانت أو متعددة، ونذكر منها

Tuker معادلة دريسيل ،Dressel ادلة ألفا كرونباخ ومعCronbach Alpha ؛ وسنتطرق هلذه

  .األخرية بنوع من التفصيل النتشارها الواسع من جهة، والعتمادنا عليها يف حبثنا احلايل من جهة أخرى

  "Cronbach Alphaألفا كرونباخ "معامل  - ب

ح كرونباخ نظرا لكون معامل التجانس يقتصر استخدامه على املفردات ثنائية الدرجة، فقد اقتر

 1975عام  Kaiser & Michaelمعادلة تطورت بعد ذلك على يد كايزر و ميشيل  1951منذ عام 

عندما تشتمل اإلختبارات على مفردات متعددة  K-R20أطلق عليها معامل ألفا، وهي تعميم لصيغة 

وتعطي احلد " أين يستجيب الفرد لعبارات املقاييس على ميزان ثالثي أو مخاسي التدرج،الدرجات، 

األدىن للقيمة التقديرية ملعامل ثبات درجات اإلختبار، وهي أنسب طريقة يف البحوث املسحية 

حيث " ]1[."كاالستبيانات أو مقاييس االجتاهات ومقاييس الشخصية ويف حالة االختبارات التحصيلية

 تشكل حبيث فقراته دعد يساوي األجزاء من عدد على املقياس تقسيم علىهذه املعادلة فكرة تعتمد 

حيث  ]2[،"املقياس الكلي واملقاييس الفرعيةحساب االرتباطات بني درجات ، وفرعيا مقياسا فقرة كل

نقوم حبساب قيمة تباين كل مفردة مث التباين الكلي لكل بعد مث تباين االختبار ككل، وبعد ذلك إجياد 

وميثل "وعالقة كل مفردة بالدرجة الكلية، عالقة كل مفردة بالبعد مث عالقة كل بعد بالدرجة الكلية 

   ]3[".املتوسط الكلي للمعامالت الناجتة عن جتزئة االختبار إىل أجزاء بطرق خمتلفة (α)معامل ألفا 

                                                 
    .244نفس املرجع السابق، ص : موسى النبهان - ]1[
  .354نفس املرجع السابق، ص  :عودة سليمان محدأ - ]2[
  .173-172 ص نفس املرجع السابق، ص :سعد عبد الرمحن - ]3[
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أي أن قيمة  ويعطي معامل ألفا احلد األدىن للقيمة التقديرية ملعامل ثبات درجات االختبارات،

معامل الثبات بعامة ال تقل عن قيمة معامل ألفا، فإذا كانت قيمة معامل ألفا مرتفعة، فإن هذا يدل 

بالفعل على ثبات درجات االختبار، أما إذا كانت منخفضة فرمبا يدل ذلك على أن الثبات ميكن أن 

  .تكون قيمته أكرب من ذلك باستخدام طرق أخرى

املعامل يعد مؤشرا للتكافؤ أي يعطى قيما تقديرية جيدة ملعامل  وقد وجد كرونباخ أن هذا

ومن املالحظ أن معامل ألفا ومعامل التجانس "التكافؤ، إىل جانب االتساق الداخلي أو التجانس،

  ]1[".ريتشاردسون يتأثران بطول اإلختبار أي عدد مفرداته ومدى جتانس هذه املفردات-لكيودر

فالجنان أبسط الصيغ اليت ميكن اشتقاقها من معامل ألفا كرونباخ كما أا - وتعترب معادلة قتمان"

أسهلها استخداما، وهي هنا أكثر املعادالت قبوال ودقة يف حالة التجزئة إىل نصفني متوازيني، متفقة يف 

  ]2[".مزاياها هذه مع مزايا رولون اليت تؤدي إىل نتائج متقاربة جدا

  Hoytمعادلة هويت  - ج

أن  حيث تفترض طريقة هويتالنفسية،  ه املعادلة مناسبة يف حساب ثبات املقاييسوتعد هذ

  :درجة الفرد على املقياس قد تقسم إىل أربعة عوامل

تتعلق بكل الفقرات عند كل األفراد، وعوامل تتعلق بالفقرة، وعوامل تتعلق بالفرد،  فهناك عوامل

وميكن إجياد معامل الثبات يف هذه احلالة حبساب خطأ التباين وقسمته على التباين بني . اخلطأ وعامل

   .لالختبار الداخلي لتجانسا: الثبات معامل يؤشر، واألفراد، مث ننقص الناتج الكلي من الواحد الصحيح

ت وجيب أال يفوتنا أن نذكر بأن هناك طرقا أخرى لقياس معامل الثبات يف حالة ما إذا كان"

اإلجابة متعددة وليست ثنائية، و تعتمد على أساليب إحصائية متقدمة مثل التحليل العاملي الذي يقوم 
                                                 

  .166نفس املرجع السابق، ص : صالح الدين عالم - ]1[
  .129نفس املرجع السابق، ص  :األنصاري حممد بدر - ]2[



  الخصـائص السيكـومترية                                                 الفصـل األول                 
 
 

34 
 

على حتديد أقل عدد من العوامل أو التكوينات الفرضية اليت تفسر معامالت اإلرتباط بني مفردات 

مت إجياد عامل مشترك اإلختبار، وتصنيفها يف جمموعات متجانسة تقيس كل واحدة منها مسة معينة، فإذا 

  ]1[".جيمع هته املفردات فإن هذا يعين أن مفردات اإلختبار متجانسة فيما تقيسه

وأيا كانت الطريقة املستخدمة يف حساب الثبات فهي قيم تقديرية نسبية يؤثر عليها أخطاء 

   .ائجهاعشوائية وعوامل أخرى جيب مراعاا عند تصميم وبناء أدوات القياس وكذلك عند تفسري نت

  :العالقة بني الصدق والثبات

يرتبط مفهوم الصدق مبفهوم الثبات ارتباطا وثيقا، فكالمها وجهان لشيء واحد هو مدى 

صالحية ذلك االختبار يف أن يقيس ما وضع لقياسه ويف إعطائه نتائج متماثلة، حيث أن الثبات يبحث 

بينما الصدق يتعلق بالغرض الذي بين من أجله هذا االختبار، لذا  يف مدى اتساق مفردات اإلختبار،

  .ينبغي يف االختبار أن يكون صادقاً وثابتاً يف آن واحد، فالعالقة بينهما يفترض أن تكون إرتباطية عالية

) قيمة مؤشر الثبات تعد احلد األعلى لقيمة معامل الصدق(إذا نظرنا إىل مفهوم الصدق الذايت 

هو اختبار أيضا عايل الصدق من الناحية النظرية،  -أي إذا كان معامل ثباته عاليا- ار الثابتفإن االختب

ولكن قد يكون غري ذلك متاما من الناحية العملية التطبيقية، ألن تفسري الدرجة املستخرجة من اختبار 

بار ثابت من أما االختبار الصادق فالبد وأن يكون اخت. غري ثابت سيكون بالتأكيد تفسريا خاطئا

  .الناحية النظرية والتطبيقية، فلهذا فإن كل اختبار صادق فهو ثابت

كما أن معامل االتساق الداخلي أو معامل التجانس لالختبار يقدم دليال آخر على صدق 

التكوين، فزيادة على كونه إحدى طرق حساب الثبات، فهو أيضا طريقة للتأكد من صدق اإلختبار 

  .  الدرجة الكلية كمحك، وحتسب اإلرتباطات بينها وبني املكونات الفرعية لإلختبارالتكويين، أين تعترب

                                                 
  .167نفس املرجع السابق، ص : صالح الدين عالم - ]1[
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ويف األخري نشري إىل أن هناك جمموعة من العوامل تؤثر يف صدق االختبار وثباته منها تلك 

العوامل املتعلقة باالختبار نفسه من حيث سهولة فقراته أو صعوبتها، طول االختبار أو قصره، وعوامل 

علقة باملفحوص نفسه كظروفه الصحية، و عوامل تتعلق بإجراءات تطبيق وتصحيح االختبار مثل مت

العوامل الفيزيقية كاحلرارة والضجيج، والوقت املخصص لإلجابة، باإلضافة إىل جتانس العينة وحجمها، 

بالرغم أن و. كما ختتلف معامالت الصدق والثبات باختالف الطرق و املعادالت املستخدمة يف حساا

  .الصدق والثبات خاصيتني نسبيتني، إال أما ميثالن أهم اخلصائص السيكومترية ألدوات القياس النفسية

للمقاييس النفسية ال تقل أمهية عن  خاصية سيكومترية"  Jacksonجاكسون " قترح كما ا

لعالقة بني السمة الذي يؤشر قدرة املقياس على قياس ا"مؤشر حساسية املقياس،  وهي ،خاصية الثبات

، إذ قد يتوفر يف املقياس النفسي الصدق والثبات لكنه ال يكون حساسا يف عليها املراد قياسها واألداء

على قيم حتليل التباين بني األفراد،  حيث يعتمد معامل احلساسية" ]1[."قياس العالقة بني اخلاصية واألداء

 ]2[."مث اختبار و تفسري قيمته يف ضوء مستويات الداللة اإلحصائية للتوزيع الطبيعيوتباين اخلطأ، 

                                                 
]1[  - Neill, J.A & Jackson, D.N. (1970). An Evaluation of Item Selection Strategies in personality scale 

construction. Educational Psychological Measurement. Vol. 30, No.3, P 647. 

  .173نفس املرجع السابق، ص  :سعد عبد الرمحن - ]2[
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  :متهيـد

سنتطرق يف هذا القسم إىل اجلزء الثاين من اإلطار النظري للبحث، املتمثل يف قياس اإلجتاهات، 

على وجه اخلصوص  حيث يرى الكثري من املهتمني يف جمال علم النفس عامة و علم النفس اإلجتماعي

أن موضوع اإلجتاهات هو حمور علم النفس والدراسات السلوكية مهما تعددت فروعها وأنواعها، 

وذلك للصلة املتميزة بني االجتاهات وسلوك الفرد يف مواقف حياته اليومية، مما جعل دراسة االجتاهات 

  .حتتل أمهية أكادميية وتطبيقية كبرية يف اآلونة األخرية

  ريف اإلجتاه ومفهومهتع: أوال

جوردون "تعريف هوم و معىن اإلجتاه، لعل أبرزها هناك العديد من التعريفات اليت تتناول مف

هو حالة من االستعداد العقلي والعصيب اإلجتاه "حيث يرى أن " Gordon Allport  1954آلبورت

 على استجابات الفرد لكل اناميموجها أو دي اواخلربة اليت تسبب تأثري اليت تنظم أو تتكون خالل التجربة

  ]1[."املوضوعات واملواقف اليت ترتبط ذا االجتاه

استعداد دافع مكتسب وثابت نسبيا مييل بالفرد إىل : بأنه) 1965(ويعرفه أمحد عزت راجح 

  :موضوعات معينة فيجعل يقبل عليها أو مييل عنها، فيجعلها يرفضها، وقد تكون هذه املوضوعات

  . أفكار ومبادئ ونظم اجتماعية خمتلفة، حب شخص معني أو كره آخر ،كامليل إىل كتاب معني أشياء 

وهناك عدة مفاهيم ترتبط مبفهوم اإلجتاه، عادة ما حيدث خلط بينها، ألا تقترب كثريا يف املعىن، 

ح املعنوية، امليول، القيم، اإلستعدادات، اآلراء، املعتقدات، الدوافع، العادات، الرو: ونذكر منها

أو اإلهتمامات هي مشاعر ذاتية تتعلق مبا حتبه وتفضله، بينما اإلجتاه مبا تعتقده امليول مثال والعواطف، ف

                                                 
، العريب الفكر دار :القاهرة، املعاصرة وتوجهاته وتطبيقاتهأساسياته  والنفسي التربوي والتقومي القياس: صالح الدين حممود عالم - ]1[

  .514، ص )2000(
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، فالقيم أكثر مشوال واستقرارا، وهي ذات مرجع اجتماعي، بينما و كذلك القيم. حنو الشيء أو ضده

  .اإلجتاه أكثر حتديدا ودقة، وتغيريا نسبيا

  اإلجتاه ومصادرهمكونات : ثانيا

به النواحي العاطفية  ونعين) الوجداين( املكون االنفعايل :لالجتاه ثالث مكونات رئيسة هي

مبعىن هل أن هذا والتحرك، طابع الدفع وتضفي عليه  "الشيء"اليت تتعلق مبوضوع االجتاه  والوجدانية

يشري إىل  املكون املعريفأما . حمبوبا أم مكروهاجتعل املوضوع أي  الشيء جيعل الفرد مسرورا أم ال،

بغض النظر عن  االجتاه، املختلفة اليت تتعلق مبوضوع اإلدراكية واملعتقدات احلقائق واألفكارمن  جمموعة

وراء تكوين  معرفيا أي أن هناك جانبا عقليا"، واليت على أساسها يتحدد موقفه ها،فيالصواب واخلطأ 

مجيع االستعدادات السلوكية املرتبطة باالجتاه وهو  يتضمن املكون السلوكي بينما ]1[".االجتاهات

ونشري هنا إىل . ، فيستجيب الفرد مع ما يتناسب إدراكه وانفعالهاالستجابة العملية حنو موضوع االجتاه

والتكامل ) االنفعالية، املعرفية، السلوكية( اإلجتاه يتصف باالتساق النسيب بني مكوناته الثالثة "أن 

   ]2[".بينها

 التعرض : اجتاهات الفرد يتم اكتساا وتعديلها من خالل أربعة مصادر أساسية وهيإن 

اعة عضوية اجلم. اليت من خالهلا يتشكل املكون اإلدراكي لالجتاه، كوسائل اإلعالم للمعلومات

ثقافية ، من خالل العوامل الالبيئة. كأعضاء األسرة و زمالء العمل وأصدقاء النادي) اجلماعات املرجعية(

إشباع . والدينية والتارخيية والسياسية، كالريف واملدينة، والبيئة اإلسالمية العربية واملسيحية الغربية

 .مة ينتمي إليها، كاجتاه الطالب حنو اجلامعة، واجتاه العامل حنو الشركة، من خالل املنظالرغبات

                                                 
 ]1[ - Hewston , M . & et  al ( 1989 ) . Introduction of  social  psychology , European  prespective . Basil . 

Black Well , London, P 143. 

  .10، ص )1985( اجلامعية، املعرفة دار :اإلسكندرية ،والتربية النفس علم يف والتجريب القياس :عبد الرمحن عيسوي - ]2[
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  مراحل تكوين اإلجتاه والنظريات املفسرة له: ثالثا

املعرفية اليت يدرك الفرد  اإلدراكيةاملرحلة " :أثناء تكوينه بثالث مراحل أساسية هي مير االجتاه

 ]1[،"تكون مبثابة إطار معريف له فتكسبه خربات ومعلومات فيها مثريات البيئة ويتصرف مبوجبها،

ختصص يف االجتاه حنو  يصبح هناك هأي مبعىن أن ما، يءمتتاز بنمو امليل حنو ش اليتمرحلة تبلور االجتاه و

  .واستقرارهمرحلة ثبات االجتاه ، وأخريا أشياء حمددة نوعا ما

: كما ساهم يف تفسري اإلجتاهات العديد من النظريات املتعلقة بدراسة السلوك اإلنساين مثل

نظريات التعلم اليت ترى أن اإلجتاهات استجابة مكتسبة، ونظريات القيمة املتوقعة اليت ترى أن 

هات يصاحبها هيكل إدراكي وهو الذي يعطيها صفة اإلجيابية أو السلبية من خالل الوظائف اليت اإلجتا

تؤديها اإلجتاهات، ونظرية التوازن اليت تنظر أيضا إىل اإلجتاهات من خالل بعدين أساسيني مها التقييم 

  .ن اإلعتقاداتاإلحيايب والسليب، ونظرية التنافر يف املعرفة اليت ترى أن اإلجتاهات منفصلة ع

  خصائص اإلجتاهات ووظائفها: رابعا

، واالجتاهات تتميز مفهوم افتراضي ميكن االستدالل عليه من خالل السلوك الدال عليهاإلجتاه 

يتم اكتساا ] 2[،"فهي مكتسبة عن طريق التنشئة االجتماعية وليست وراثية"مبجموعة من اخلصائص، 

الجتاهات استعداد ، وهي ذات ثبات واستمرار نسيب، و اوحياتهمن خالل تكرارها يف خربة الفرد 

االجتاه النفسي يعرب عن مشاعر ذاتية ، و قابلة للقياس والتقومي بأدوات وأساليب خمتلفة، كما أا عقلي

 . إجيابيا أو سلبيا أو حمايداا إماالجتاه ، وقد يكون مما يعرب عن مشاعر موضوعية أكثر

 

  

                                                 
  .493ص  ،)1998(، الفالح مكتبة :الكويت النفسي، القياس :الرمحن عبد سعد - ]1[

  .138، ص )1984(، عامل الكتب: ، القاهرة5، طعلم النفس االجتماعي: حامد عبد السالم زهران - ]2[
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: هيأربع وظائف ب " Katzكاتز"اليت حددها ميكن حتديد بعض الوظائف العامة لالجتاه و 

إىل  حيث جند الفرد مييلوهي وظيفة تساعد الفرد على حتقيق هدف معني،  )التكيفية(الوظيفة املنفعية 

 ئته، من خاللبيمع  الفرد حتدد منط تفاعل، واليت وظيفة التعبري عن القيم. التأقلم مع الظروف احمليطة به

بتزويدنا مبجموعة من املعلومات تقوم فاالجتاهات  الوظيفة املعرفية،. بهالتعبري عن القيم الذاتية اخلاصة 

. عن املوضوع حىت نستجيب إليه يءأننا ال حنتاج إىل معرفة كل ش املثريات، حيثستجيب إىل نكي 

باجتاه معني ويتمسك به  الفرد ندما حيتفظعفاالجتاهات تقوم بوظيفة محاية الذات، ف ،الوظيفة الدفاعية

   .نه حياول يف سلوكه هذا الدفاع عن نفسه وكيانهإف

  تصنيف اإلجتاهات وتعديلها: خامسا

تصنف االجتاهات إىل عدة أنواع وتقسيمات، فمن حيث الشدة هناك االجتاه القوي واالجتاه 

موجب وآخر سالب، ومن ناحية الشعور باحلرج  الضعيف، وباختالف الشيء موضوع اإلجتاه منيز إجتاه

يف إظهار اإلجتاه، هناك اجتاه علين واجتاه سري، أما من حيث اشتراك موضوع اإلجتاه بني األفراد فنجد 

وميكن تصنيفه أيضا إىل اجتاه عام واجتاه نوعي حسب أجزاء املوضوع . اإلجتاه الفردي واالجتاه اجلماعي

  .املدرك، كلها أو بعضا

، فهي تتغري تغريا ديناميكا، كما أنه بالثبات واالستقرار النسيب اإلجتاهات الرغم من اتصافو ب

ن تعديل ، أو تغيريها عن طريق مكوناا، ويبدو أمن املمكن تعديلها أو تغيريها حتت ظروف معينة

 ،ترتبط بقيم الفرد ، واليتاملراحل املبكرة من حياة اإلنسان منذواملكتسبة  االجتاهات اليت تتميز بالشدة،

قل صعوبة من تعديل أوقد تكون عملية تعديل اجلوانب املعرفية يف االجتاهات  يعد أمرا صعبا للغاية،

اجلوانب الوجدانية حيث تستقر نسبيا مع مرور الزمن إىل أن تصبح من بني املكونات األساسية 

  .لشخصية الفرد أو اجلماعة
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  رهاقياس اإلجتاهات و أساليب تقدي: سادسا

ينبغي معرفة  إن أي شيء موجود يكون موجودا مبقدار، وملعرفة هذا الشيء بصورة شاملة،

، وحىت نتوصل إىل مقدار هذا الشيء البد من إجراء عملية القياس املناسبةه، كميته باإلضافة إىل نوعيت

حمددة،  اعد وشروطاألشياء واحلوادث بأعداد وفقا لقو هو عملية يتم من خالهلا التعبري عن فالقياس إذن

 عملية منظمة، تبدأ بتحديد السمة، ومن مث االستدالل عليها من خالل سلوك أو وعليه فعملية القياس

أو املؤشرات كميا، وحنن عند ذلك ال مث يعرب عن هذا السلوك مؤشرات دالة عليها، وقابلة للقياس، 

  .ا وذات عالقة ،الدال عليهاأو السلوك  ،ذلك الشيء نقيس الشيء ذاته، وإمنا نقيس السمة يف

ودرجة تعقيدها،  ثباا والسمات اليت يتم التعامل معها يف القياس النفسي والتربوي متفاوتة يف"

األول يتعلق باجلوانب املعرفية، ، أساسيني متكاملني وأغلبها مسات جمردة، وهذه السمات تتعلق جبانبني

، والثاين يتعلق يوهذا يشار إليه عادة بالقياس التربو التحصيل بصفة رئيسة، ويتعامل على األغلب مع

وهذا ما يشار إليه عادة بالقياس  ،القيم وامليول واالجتاهات ويتعامل مع ،)الوجدانية(باجلوانب االنفعالية 

التحصيل، وبقياسنا هلذه السمات، يتم الكشف عن  ، وتعد السمات الوجدانية أقل ثباتا من مسةيالنفس

يسهل على  السمة، سواء أكانت هذه الفروق بني األفراد، أم يف الفرد ذاته، مماك جة امتالالفروق يف در

  ]1[."املناسب من جهة أخرى فهم السلوك اإلنساين من جهة، واختاذ القرار املهتمني ذا اال

قياس عدة اعتبارات يف بناء أدواته، فعملية  أن يأخذ البد الباحث يف قياس االجتاهاتفإن وعليه 

قرب إىل النوعية واخلصوصية، مثل أاالجتاه النفسي ليست يف عمومية الذكاء أو القدرات، بل هي 

يتم إعداد وأن مقاييس الشخصية، ومن مث فان إعداد املقياس يتطلب االعتماد على خصائص اجلماعة 

االجتاه كما أن  .وحدا بعدا، و أن يقيس الفقرات اليت تتصل مبوضوع االجتاه من واقع أفراد اجلماعة

                                                 
 ]1[ - Crocker. L., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, 

Rinehart, and Winston, In. P199. 
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اإلختبار عن طريق معامل وعليه ال ميكن تفسري معامل ثبات أخرى  من حلظة إىل تتغري درجاتهالنفسي 

إىل مفهوم آخر من مفاهيم الثبات وهو مفهوم التجانس  نلجأالبد أن  وهنا، )إعادة اإلختبار(اإلستقرار 

عرض س اإلجتاه فقد يلجأ الباحث إىل أما فيما يتعلق بصدق مقيا). معامل ألفا كرونباخ( الداخلي

فقرات املقياس على جلنة من اخلرباء واملتخصصني ليحكموا على مدى عالقة كل فقرة من فقرات 

للتحقق من قدرة  الطرفية استخدام اموعات احملكية أو، )الصدق الظاهري( املقياس مبوضوع االجتاه

   ]1[).تمييزيالصدق ال( بني طريف االجتاه على التمييزاملقياس 

، وفقا لقواعد وشروط كمياتعبري عنها لتقديرها والال بد من بناء أدوات  االجتاهاتولقياس 

تسمى عملية  والعملية اليت يتم من خالهلا تطوير قواعد منظمة، لقياس الكميات املالحظة حمددة،

 : هي ثالثة أمناط أو طرق للتدريج " Torgerson 1958 تورقرسون" حددولقد  ،التدريج

وهنا ميكن متييز .طرق تتمركز حول االستجابةاملثري، وطرق تتمركز حول ، طرق تتمركز حول الفرد

على مالحظة ومراقبة السلوك اليت تعتمد  املالحظة أربع أساليب لتقدير اإلجتاهات، تتمثل يف أسلوب

حظة يف ظروف وتستدعي تكرار املال وقتا طويال ، وهي تتطلباحلركي للفرد حنو موضوعات خمتلفة

اليت يلتقي فيها كل من الباحث واملستجيب وجها لوجه، وبالتايل تتيح للباحث  املقابلةأسلوب . خمتلفة

. لكنها حتتاج وقت طويل أيضا كرب قدر من املعلومات بتفاصيل دقيقة وواضحة أعلى  احلصول

مالحظة الفرد أثناء سلوكه العملي أو أداء عمل معني يف  أي، واألسلوب الثالث هو أسلوب األداء

حيث يقوم الباحث  أسلوب التقرير الذايتأما األسلوب الرابع فهو . موقف طبيعي أو جترييب معد لذلك

جمموعة من الفقرات ذات العالقة باالجتاه املراد قياسه، ويطلب من املستجيب أن حيدد إجابته  بتقدمي

                                                 
  .439،446 ص نفس املرجع السابق، ص :الرمحن عبد سعد - ]1[
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إىل األساس النظري الذي  تستند هذه الطريقةحيث  ظره أو معرفته باملوضوع،عليها من خالل وجهة ن

  .قدر على فهم نفسه والتعبري عنهاأمفاده أن الفرد 

فضال ، ومتتاز مقاييس التقرير الذايت بأا توفر الوقت والكلفة وميكن تقنينها على عينات كبرية

االجتاه ومداه، وهي ذات قيمة عالية يف حتويل قياسها لشدة  وإمكانيةعن سهولة إعدادها واستخدامها 

أول " Thurston ستونثر" يعدحيث . يللتحليل اإلحصائ بيانات كمية ختضعالبيانات الوصفية إىل 

قه املختلفة، لكونه ائمن استخدم أسلوب التقرير الذايت، مث شاع استخدامه وانتشر بأنواعه املتعددة وطر

  .عليه من ناحية الصدق والثباتواالعتماد  يتصف بسهولة اإلعداد،

  :التقرير الذايت املستخدمة يف قياس االجتاهات ما يأيتأسلوب  طرائقمن و 

  Bogardus طريقة بوجاردس :أوال

لقياس البعد االجتماعي أو املسافة االجتماعية بني اجلماعات ) 1925(ظهرت طريقة بوجاردس عام 

وحيتوي املقياس على وحدات أو عبارات متثل بعض مواقف احلياة احلقيقية للتعبري  القومية أو العنصرية،

تقبله أو نفوره، قربه أو بعده  عن مدى البعد أو املسافة االجتماعية لقياس تسامح الفرد أو تعصبه،

سبة جلماعة عنصرية أو شعب معني، وتتكون عادة من سبع عبارات جييب املفحوص عليها وفقا نبال

أقصى ) 7(أقصى درجات التقبل، ومتثل الدرجة ) 1(اس متدرج من سبع نقاط، إذ متثل الدرجة ملقي

  :لبوجارديسدرجات الرفض، وفيما يلي منوذج ملقياس البعد االجتماعي 

  ميثل منوذج ملقياس البعد اإلجتماعي لبوجارديس) 01(جدول رقم 

  :أن  أحب

   أتزوج 

  منهم
  أصادقهم

 أجاورهم

  يف السكن 

 أزاملهم

  العمل يف

أقبلهم 

  كمواطنني

  يف بلدي

أقبلهم 

  كزائرين

  يف بلدي

 أستبعدهم

  بلدي عن

1  2  3  4  5  6  7  
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االستجابات السبع متثل مسطرة متدرجة للقرب أو البعد االجتماعي، "وهكذا جند أن 

واالستجابة السابعة متثل أقصى  )االجتاه املوجب(متثل أعلى درجات القرب ) الزواج( فاالستجابة األوىل 

ولكن قد يؤخذ على هذا النوع من املقاييس صعوبة التعليمات اليت  ]1[.)"االجتاه السالب( درجات البعد 

قد ال تساعد املفحوص على االستجابة بصورة مبسطة، ولذلك يالحظ أن معظم االستجابات تأتى يف 

ىن آخر جند أن معظم االستجابات جتمعت عند الرقم املنطقة املتوسطة من هذه التقسيمات السبع، ومبع

والرقم ) 4(يالحظ يف هذا النوع من املقاييس عدم تساوي الوحدات، أي أن املسافة بني الرقم و، )4(

وعلى الرغم من ذلك فقد استخدم مقياس التباعد "، )6(والرقم ) 5(تساوي املسافة بني الرقم  ال) 5(

وقام بعدة تعديالت يف هذا  "بوجاردس"ثبتت قدرته وفاعليته، وعاد من دراسة و أكثراالجتماعي يف 

  ]2[".املقياس دف تبسيط التعليمات وضبط عملية حساب الدرجات

  Thurston طريقة ثرستون: ثانيا

حنو موضوع ما، وبدأت  األفرادلقياس اجتاهات  امقياس بتصميم )1929(عام  "ثرستون" قام

ن يقارنوا عبارات مقياس االجتاه على هيئة صورتني، مث يقرر أاملفحوصني بن طلب من األفراد أحماولته ب

سلبية يف التعبري عن االجتاه، وعرفت هذه الطريقة فيما بعد  أكثرإجيابية أو  أكثرالفرد أي الفقرتني 

عدد  أصبحإذا  السيما بأا صعبة التطبيق،، وما يعاب على هذه الطريقة "طريقة املقارنة الزوجية"ب

قل من طريقة أطريقة أخرى تستهلك جهدا من املفحوص  "ثرستون"وضع وعليه "ا، لفقرات كبريا

  ]3[".املقارنة الزوجية وهي طريقة الفواصل املتساوية البعد

                                                 
  .146نفس املرجع السابق، ص : حامد عبد السالم زهران - ]1[

  .448نفس املرجع السابق، ص  :الرمحن عبد سعد - ]2[

]3[  - Anastasi , A & Urbina , same reference, P547.  
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 وتعرضعدد كبري من الفقرات اليت يفترض أا تقيس االجتاه املطلوب قياسه،  حيث يقوم جبمع

وتكون اإلجابة عنها  هلمتكتب كل فقرة على بطاقة مستقلة، وتوضح التعليمات  بعد أنعلى احملكمني 

من االتفاق الكامل وتنتهي بالرفض الكامل مرورا بفئة متوسطة  تبدأ، درجة ةعشر ىمن أحد مكونة

، ةعشر اإلحدىويطلب من احلكام قراءة كل فقرة بدقة، مث تصنيفها يف إحدى هذه الفئات  .حمايدة

تضم ) 11(، والفئة رقم )اتفاق كامل(تضم كل الفقرات املقبولة جدا ) 1(لفئة رقم حبيث تكون ا

، ويتم التصنيف حسب حمتوى العبارة ومعناها وعالقتها )الرفض الكامل(الفقرات غري املقبولة إطالقا 

نظر وعند حتليل استجابات جمموعة احلكام هلذه الفقرات، نأخذ ب، قيسهتباالجتاه الذي من املفروض أن 

تشتت هذه االستجابات، فكلما زاد التشتت دل ذلك على غموض العبارة وعدم صالحيتها  االعتبار

استخراج أوزان  مث يتموميكن الكشف عن هذا التشتت عن طريق االحنراف املعياري،  ،ملقياس االجتاه

  ]1[."أو متقاربة حدات متساويةبو على مقياس فئوي متصل الفقرات، وبعد ذلك توزع

ن األوزان قد تتأثر بالتحيزات أو" هذا املقياس يستغرق وقتا وجهدا يف إعداده، أنويالحظ 

وقد تكون الفقرات املتساوية البعد يف نظر احلكام ليست كذلك يف الواقع  ،الشخصية للمحكمني

متوسط التقدير للفرد قد يقترب من متوسط التقدير لفرد آخر مع  كما أن .بالنسبة للمفحوصني

  ]2[".ف داللة كل من املتوسطنياختال

  t Likerطريقة ليكرت: ثالثا

بشكل واسع يف بناء  انتشرتاليت لقياس االجتاهات،  ةطريق) 1932(عام  "ليكرت" اقترح

من  جتمععددا كبريا من الفقرات، اليت  وتعتمد هذه الطريقةحنو شىت املوضوعات،  مقاييس االجتاهات

بعد حتديد مكونات أو عناصر املوضوع املراد قياسه، أي وضع تعريف واضح وحمدد  املبحوثني،

                                                 
  .449-448 ص نفس املرجع السابق، ص :الرمحن عبد سعد - ]1[

  .148نفس املرجع السابق، ص : حامد عبد السالم زهران - ]2[
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أسئلة  عنيطلب منها اإلجابة  ،لعينة من جمتمع البحث ةاستطالعي انةللموضوع املقاس، مث توجيه استب

مفتوحة النهاية حنو املوضوع املقاس، مث يضاف إليها فقرات من األدبيات والدراسات السابقة وخربة 

وتوضع لكل . اخلرباء واملتخصصني حول موضوع االجتاه وحمدداته وجماالته املراد قياسها وآراءالباحث 

قد تكون البدائل عددية و أو أكثر،سباعية أو مخاسية أو ثالثية  عبارة بدائل متدرجة لإلجابة قد تكون

  :أعده ليكرت" س الزنوجمقيا"ج ملقياس بطريقة ليكرت مأخوذ منمنوذ يأيتأو رمزية أو لفظية، وفيما 

  ميثل منوذج ملقياس ليكرت) 02(جدول رقم 

  .جيب أن يتمتع الزنوج بكل االمتيازات اليت يتمتع ا البيض _  

  جداغري موافق         غري موافق           حمايد            موافق            جدا موافق

            )5   (               )4    (            )3   (              )2   (                 )1(                 

  .جيب أن تعزل مساكن الزنوج عن مساكن البيض _   

  جداغري موافق         غري موافق           حمايد            موافق            جدا موافق

 )1     (             )2    (            )3   (              )4       (             )5(      

  

  :اآلتيةاخلطوات  ميكن اتباع عند إعداد مقياس لالجتاه على وفق طريقة ليكرتو

حتديد السمة أو الصفة املراد قياسها بشكل واضح ودقيق، ويستند يف ذلك إىل أدبيات  -1

  .املوضوع والدراسات والبحوث السابقة

وكل  اليت يرى الباحث أا ذات عالقة مبوضوع االجتاه، العباراتعدد مناسب من  جيمع -2

 وتقبل تقريرية، العبارة، أي أن تكون شكال و مضمونا فر فيها بعض الشروطاجيب أن تتو عبارة

  .أن تتضمن فكرة واحدة فقطوبني املوافقة الكاملة والرفض الكامل،  فيهااآلراء  تكونالتدريج حبيث 
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صياغة  ويفضل العبارات من النوع احملايد، للتغلب على منطية اإلجابة،أال تكون  يستحسن -3

  .العبارات حبيث تكون نصفها إجيايب والنصف اآلخر سليب

 إعداد املقياس بصورته األولية، مع صياغة بدائل التدريج املناسبة لإلجابة على فقراته، حبسب -4

  .من اخلرباء للتأكد من الصدق املنطقي للمقياس طبيعة املتغريات املرتبطة بالعينة، مث عرضها على عدد

إجراء التحليل اإلحصائي للعبارات، بعد تطبيق الصورة املصاغة للمقياس على عينة مناسبة،  -5

  .كل عبارة غري مميزة أو اليت ال ترتبط درجتها بالدرجة الكلية للمقياس وحتذف

، مع النظر إىل اجتاه لعبارةلة العليا وهنا حيدد الباحث أوال الدرجإجابات األفراد، تصحيح  - 6

، التامةللموافقة ) 5(يفترض أن يعطي الدرجة فدرج مخاسي، تذات فإذا افترضنا أن املقياس ، العبارة

للموافقة ) 1(يعطي الدرجة ف للعبارة السالبةأما لعبارة املوجبة، يف حالة ااملطلق  للرفض) 1(والدرجة 

  .للرفض املطلق) 5(والدرجة  التامة

 ألفابواسطة معادلة وذلك  قياس بطريقة التجانس الداخلي،املمن ثبات درجات  ويتحقق -7

  .يتمتع مقياس ليكرت بدرجة ثبات عاليةما أو معادلة هويت، وعادة  كرونباخ

ق أو صد الصدق التالزمي: ق منهاائة طراالجتاهات بعدمن صدق مقاييس  ويتحقق" - 8

  . وميكن اعتبار الدرجة الكلية كمحك أيضا ، ]1[،"البناء

استخداما وشيوعا يف بناء مقاييس االجتاهات ملا متتاز به  كثراأليالحظ على طريقة ليكرت بأا و

مشل أاحلصول على معلومات  نا أسلوب ليكرت منميكن، حيث عن الطرائق األخرى يف بناء مقاييسها

ن فقرات املقياس، يف حني أن له اخليار يف مقياس ثرستون عن اجتاه املستجيب، ألجابته على كل فقرة م

يتيح اختيار عدد كبري من الفقرات اليت تتناول جوانب عديدة من كما . يف ترك الفقرة أو اإلجابة عنها

                                                 
    .38، ص )1998( ،اجلامعية دار املعرفة :، اإلسكندريةوالتطبيق النظرية بني النفسي القياس: عوض حممود عباس - ]1[
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املقياس وفق طريقة متتاز فقرات  ، حيثبالسلوك ؤالطرائق يف التنب أفضليعد من فهو . موضوع القياس

نه وباإلضافة إىل ذلك فإ. ة فيه حتمل معىن واحدا فقط أو تقيس متغريا واحدا فقطيف أن كل فقر ليكرت

يختار بديال من البدائل املوضوعة فيتيح للمستجيب التعبري عن اجتاهه بعمق، على كل فقرة من فقراته، 

 ىيف مقاييس أخرجنده  وهذا ما ال. لكل فقرة، والبدائل تسمح للمستجيب بالتعبري عن شدة االجتاه

زيادة على ذلك فإن . ، املوافقة أو الرفضمقياس ثرستون الذي ال خيار أمام املستجيب سوى بديلنيك

تمتع بدرجة ثبات عالية، لوجود بدائل عدة للفقرة الواحدة تتراوح األدوات املبنية وفق طريقة ليكرت ت

ة موافقة املستجيب على الناحية النفسياملطلقة، حيث تتساوى من بني املوافقة التامة إىل املعارضة 

ن الدرجة الكلية للمستجيب حنصل السلبية، حيث أ عدم املوافقة على الفقراتمع  الفقرات اإلجيابية

ال متتاز  ، واليتةطريقة التقديرات املتجمع ، وهلذا تسمىعليها من جمموع درجاته على فقرات املقياس

   ]1[.بالتعقيد يف تصحيح املقياس

  .موضوعا للبحث احلايل" طريقة ليكرت"ومن هذا املنطلق اعتمد الباحث     

  Guttman طريقة جتمان: رابعا

طريقة التحليلية للميزان أو طريقة طريقة لقياس اإلجتاهات، تسمى بال 1947اقترح جتمان عام 

ياسه من املمكن فعال ق املرادإذ دف هذه الطريقة أساسا إىل بيان ما إذا كان االجتاه " امليزان البياين،

قياسه مبيزان متدرج، وعلى أساسه يتم ترتيب األفراد ترتيبا متسلسال من حيث درجة االجتاه 

  ]2[".عندهم

                                                 
 ]1[ - Edwards, A.L.(1964). Techniques of Attitude Scale Construction, Appletion _ Century _ Crofts, 

New York, P P 72-73. 

      .243، ص )1985(الفكر العريب،  دار :القاهرة واالختبارات، املقاييس النفسي، القياس: سعد جالل - ]2[
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نه أفالبد أن يعين هذا ، ه إذا وافق الفرد على عبارة معينة فيهأنهو  حيقق هذا املقياس شرطا هاما،

ومل يوافق على كل العبارات اليت تعلوها، وحتسب درجة  قد وافق على الفقرات اليت هي أدىن منها،

املستجيب من خالل درجة الفقرة اليت اختارها ودرجات الفقرات اليت دوا يف الترتيب، وهكذا ال 

وغالبا ما يكون "إال إذا كانا قد اختارا نفس الفقرات،  يشترك فردان يف درجة واحدة على هذا املقياس،

منوذج من مقياس جتمان لقياس اجتاه األفراد حنو القسط الذي ينبغي  يأيتيما وف مقياس جتمان مخاسيا،

  ]1[."أن حيصل عليه الفرد من الثقافة

  ميثل منوذج ملقياس قومتان) 03(جدول رقم 

  نعم      ال            .  اية املستوى اجلامعي ال يعترب كافيا لتثقيف الفرد  -1

  نعم      ال         .      اية املستوى الثانوي ال يعترب كافيا لتثقيف الفرد -2

  نعم     ال        .    اية املستوى اإلعدادي ال يعترب كافيا لتثقيف الفرد  -3

  نعم     ال      .      اية املستوى االبتدائي ال يعترب كافيا لتثقيف الفرد   -4

  نعم     ال        .     أن تزيد ثقافة الفرد عن جمرد القراءة والكتابة ينبغي  -5

  

من  على املقياسيف أن الدرجة  "ليكرت"طريقة و "ثرستون" ختتلف هذه الطريقة عن طريقة"

الفقرة على امليزان قد  ناملمكن أن تبني مباشرة من أي فقرة من فقرات امليزان اليت اختارها الفرد، أل

نه موافق أيضا على كل الفقرات اليت أرتبت حبيث إذا ما اختار الفرد فقرة منها، فان هذه الفقرة تبني 

وحتاول هذه الطريقة حتديد حدة االجتاه مباشرة من  تليها، وال يوافق على أي من الفقرات السابقة هلا،

  ]2[."الفقرات اليت يوافق عليها الفرد على امليزان

                                                 
    .40-39 ص نفس املرجع السابق، ص: عوض حممود عباس - ]1[

    .243نفس املرجع السابق، ص : سعد جالل - ]2[
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  معاين املفاهيمطريقة متايز  :خامسا

باعتماد ، )1962-1952(مابني  املدةخالل ) Osgood & et al(أوسجود وزمالؤه  بدأ

ة لقياس يعبارة عن أداة موضوع ، وهيمتايز معاين املفاهيم يف دراسام عن اإلدراك واالجتاهات طريقة

  :أساسني مهاعلى مكونني وتشتمل داللة ومضمون معاين املفاهيم، 

  .املفاهيم اليت نبحث عن معناها ومضموا وداللتها بالنسبة ألفراد عينة البحث  -1

  .معىن ومضمون وداللة كل من املفاهيم املقاييس اليت يتحدد على أساسها -2

  . املكونني على غرض البحث وهدفه ويعتمد كل من هذين

التعلم يف اال االنفعايل وفكرته تقوم على وتعد هذه الطريقة من الطرق املهمة يف قياس نواتج "

ومتثل الكلمة ونقيضها اييت التدريج من سبع درجات،  إعطاء أوصاف متناقضة ذات صلة باملفهوم،

وميكن أن تتناول التقديرات التمييزية للمعاين ثالثة أبعاد  ]1[."حىت يتمكن من حتديد جهة اختياره وشدته

) ضعيف-قوي(الفعالية مثل ، عامل )مر- حلو(و )رديء-حسن(ام مثل عامل التقييم الع :أساسية هي

  .)بطئ- سريع(و )سليب -إجيايب(وتكشف عن صفات مثل : عامل النشاط، )صغري-كبري(و

ومن الصعوبات اليت تواجه هذه الطريقة هو أن معاين املوازين تتوقف أحيانا على املفهوم الذي "

ولكنها حتمل معىن سلبيا إذا كنا  رجل،ر نقدإذا كنا  إجيابية،يتم تقديره، فلفظة خشن قد حتمل معاين 

1[".وعادة يطبق اختبار متايز معاين املفاهيم يف صوره مجاعية أو يف صورة فردية ،امرأةر نقد[  

ويف األخري نشري إىل أنه برزت عدة أساليب وطرق لقياس الشخصية وتقديرها، نذكر منها 

ع الطرق اشتركت يف مبدأ واحد وهو مبدأ التدرج أو امليزان، وكما وجند أن مجي". طريقة الزرفريد"

 .ه األساليب هو أسلوب تقدير ليكرت، وهو حمور حبثنا احلايلذأسلفنا يف الذكر أن أشهر ه

                                                 
  .151،156نفس املرجع السابق، ص ص : حامد عبد السالم زهران - ]1[
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  :متهيـد

يتضمن هذا القسم اإلشارة للدراسات السابقة اليت اطلع عليها الباحث وأفادته يف بعض إجراءات 

حبثه، و بتتبعنا ألدبيات البحث العلمي وجدنا العديد من الدراسات والبحوث اليت تناولت دراسة 

ات اخلصائص السيكومترية ألدوات القياس النفسية والتربوية، وذلك من عدة جوانب وحسب متغري

، و الداللة )ابية أو سلبيةجيإ( ومدى تأثرها بعدد البدائل، اجتاه الفقراتعالقتها عديدة وخمتلفة، مثل 

وهلذا اقتصرنا على عرض الدراسات اليت تتناول عالقة . ..)مثل موافق، مؤيد، دائما( اللفظية للبدائل

يد وتؤكد تأثري اختالف تقدير ، واليت متايزت إىل دراسات تؤئص السيكومترية باختالف التقديراخلصا

االختبار على اخلصائص السيكومترية لألداة، وأخرى تؤكد على استقالل اخلصائص السيكومترية عن 

  :عدد البدائل، وسيتم عرض هذه الدراسات العربية مث األجنبية، حبسب تسلسلها الزمين و كاآليت

 :الدراسات العربية: أوال

  ]1[ 1995 العكامحسني  -1

وهي أول دراسة عربية، حيث تناولت تأثري عدد فئات التدريج ملقياس اجتاهات من نوع ليكرت 

هل يوجد أثر لعدد : على خصائصه السيكومترية حيث هدفت دراسته إىل معرفة اإلجابة عن األسئلة

فئات تدريج ليكرت على ثبات املقياس؟ وما أثر عدد فئات تدريج ليكرت على خصائص الفقرات 

) 7، 6، 5، 4، 3(نة للمقياس؟ و قد استخدم الباحث مقياس اجتاهات الطلبة حنو الفيزياء ذو بدائل املكو

طالب وطالبة من إحدى مدارس األردن، ولقد توصلت  1150حيث قام بتطبيقه على عينة بلغت 

يقل يف  الدراسة إىل أن معامل الثبات يزيد بازدياد عدد فئات التدريج وذلك حىت التدريج اخلماسي، مث

                                                 
، رسالة ماجستري، اجلامعة ثر عدد فئات تدريج ليكرت ملقياس اجتاهات على خصائصه السيكومتريةأ :العكام احملمود أمحد حسني - ]1[

  ).1995(دنية، األر
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، 0.87(املقياس ذي ستة بدائل لكي يعود إىل الزيادة يف التدرج السباعي، حيث كانت هذه القيم 

على الترتيب، وعلى الرغم من ذلك مل جيد الباحث فروقا ذات داللة ) 0.91 ،0.90، 0.92، 0.90

  .يتأثر اإحصائية بني هذه املعامالت، مؤكدا بأن ثبات املقاييس مستقل عن عدد البدائل وال 

  ]1[ 1999احمليمد نورة  -2

اليت قامت بدراسة حول أثر اختالف عدد بدائل اإلستجابة ملقياس ليكرت واختالف الفئة 

العمرية على معامالت الثبات والصدق، حيث حاولت معرفة مدى الفروق يف ثبات وصدق املقياس تبعا 

 & Piersالختالف عدد بدائل مقياس ليكرت واختالف الفئة العمرية، وقد استخدمت الباحثة مقياس 

Harris  وطبقت تلك )5 ،4، 3، 2(ختتلف يف عدد البدائل  ةمتعدد ملفهوم الذات عند الطفل بصور ،

ن طالبة م 1309بلغ عددها الكلي ) 14 ،12، 10(املقاييس على عينة من األطفال اإلناث يف سن 

معامالت خترن بطريقة عشوائية، وتوصلت الباحثة إىل وجود فروق يف مدارس التعليم العام بالرياض، أُ

  .ثبات اإلعادة وثبات ألفا و معامالت صدق احملك والصدق العاملي تبعا الختالف عدد البدائل

  ]2[ 2003الغامدي حسني  -3

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى تأثري تعدد بدائل االستجابة ألدوات القياس 

طالبا  451نة الدراسة من عي تواختالف املرحلة الدراسية على معامالت الصدق والثبات، وقد تكون

من طالب مراحل التعليم العام يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية، وقد مت استخدام قائمة قلق 

 ).   5، 4، 3، 2(بدائل البعد حتويلها إىل أربع صور ختتلف يف عدد " سبلريجر وآخرون"اإلختبار ل

                                                 
أثر اختالف عدد بدائل االستجابة يف أوزان اليكرت على معامالت الثبات والصدق، رسالة ماجستري، جامعة : نوره صاحل احمليميد - ]1[

  ).1999(امللك سعود، 

ة االبتدائية، ن تالميذ الصفوف األولية باملرحلتقنني اختبار القدرة املبكرة يف الرياضيات على عينة م: حسني عبد الفتاح الغامدي - ]2[
  ).2010(رسالة ماجستري منشورة، جامعة أم القرى، 
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تزداد بزيادة عدد البدائل، ويزداد معامل الصدق وقد توصل الباحث إىل أن معامالت الثبات و الصدق 

وقد أوصت الدراسة بزيادة عدد البدائل بزيادة املرحلة العمرية . بزيادة النمو العقلي واملعريف للطالب

  .ومستوى النمو العقلي للمستجيبني

  ]1[ 2006عبد ايد نبيل  -4

ثر بعض املتغريات املرتبطة بالعينة يف اخلصائص السيكومترية أهدفت هذه الدراسة إىل معرفة 

، حيث طبق )الثالثي، اخلماسي، السباعي(ملقاييس االجتاهات وباختالف تدرجات بدائل اإلجابة 

طالب وطالبة،  1800الباحث مقياس االجتاه حنو علم النفس بامناطه الثالثة على عينة مكونة من 

بقي العشوائي من طلبة جامعة بغداد يف العراق، وخلص الباحث أن اختريت باألسلوب املرحلي الط

هي أفضل ما تكون يف  ةاخلصائص السيكومترية للمقياس املتمثلة بالصدق والثبات ومؤشر احلساسي

  . التدرج اخلماسي أكثر من التدرج الثالثي والتدرج السباعي ملقياس ليكرت

  

 :الدراسات األجنبية: ثانيا

   ymondsS 1924ساميوندز  -1

تعترب أقدم دراسة حول هذا املوضوع، حيث قام بإجراء حتليل نظري للقياسات ذات البدائل 

القليلة، مستخرجا بذلك عامل أو معادلة إلعطاء العدد املثايل للبدائل ملختلف أنواع معامل الثبات، 

بدائل، وأن أي زيادة يف وتوصل إىل أن العدد املثايل للبدائل والذي يؤدي إىل زيادة الثبات هو سبعة 

  .عدد البدائل عن سبعة ال يؤدي إىل زيادة يف معامل الثبات بدرجة ذات داللة ملحوظة

                                                 
السيكومترية ملقاييس االجتاهات وباختالف تدرجات يف اخلصائص  أثر بعض املتغريات املرتبطة بالعينة: ايد عبد الغفور عبد نبيل - ]1[

  ).2006(ه، جامعة بغداد، ، أطروحة دكتورابدائل اإلجابة
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   Champney & Marshall 1939و مارشال  شامبين -2

حيث قاما بدراسة جتريبية عميقة استخدما فيها املقارنة بني وحدات قياس طولية بالسنتمتر 

، الذي يؤكد أنه ال يوجد 1924النتائج اليت توصل إليها ساميوندز واملليمتر، وذلك للتحقق من صدق 

بدائل، وكانت نتائج الدراسة معاكسة ملا توصل إليه  7سبب يف التعامل مع قياسات هلا أكثر من 

بدائل قد يعطي نتائج غري دقيقة  7أو  5ساميوندز، حيث يرى الباحثان بأن حصر بدائل القياس يف 

أن الثبات يزداد كلما زاد عدد البدائل حىت يتم الوصل إىل عدد مثايل من  وبدون مربر، حيث أكدا

البدائل ومن مث يبدأ يف االخنفاض، و أوضحا أيضا أن هذا العدد يعتمد على ظروف القياس وال يتم 

مكونا من  االوصول إليه بارتباط بسيط كما افترض ساميوندز، هذا يف الوقت الذي أكدا فيه أن مقياس

  .بدائل 7أو  5يعطي ثباتا أعلى مقارنة مبقاييس ذات  بدائل 9

   Remmers & Ewart 1941إيورت  رميرز -3

هدفت الدراسة إىل معرفة الفروق بني كل من ثبات مقياس ثنائي وثبات مقياس مكون من مخسة 

  .اخلماسيبدائل، وقد توصال إىل أن الثبات يزيد بزيادة عدد البدائل، وهلذا أوصوا باستعمال املقياس 

   Guilford 1953جلفورد  -4

ىل أن ثبات املقياس يستمر يف ورت، حيث توصل يف دراسة قام ا إالذي يتفق مع  رميرز و إي

  .الزيادة كلما زاد عدد البدائل يف حالة توفر الظروف املناسبة واملثالية

    1954Bendig بيندينغ -5

الذي أكد يف مناقشته لنتائج دراسته بأنه مل جيد عالقة قوية ومتماسكة بني ثبات اإلختبار وعدد 

 20، تقدير قائمة طعام مكونة من 236بدائل اإلستجابة، حيث طلب من املستجيبني البالغ عددهم 

، وتتفق مجيعها يف أصناف )9، 7، 5، 3، 2(صنفا على عدة مقاييس ختتلف يف عدد بدائل اإلستجابة 



 ابقةـالدراسـات الس                                                                  الفصـل الثـالث 
    

 

56 
 

، مما جعله يؤكد على 0.70و  0.58قائمة الطعام، فكانت املعامالت املتحصل عليها تتراوح بني 

  .استقالل اخلصائص السيكومترية عن عدد البدائل

    1963komorita كوموريتا -6

ة من بندا، مت تطبيقها على عين 14حيث استخدم منوذجني من قياس اجتاهات ليكرت تتكون من 

مستجيبا، وقد مت وضع االستجابات على النموذجني بواسطة البديلني و الستة بدائل، وكان  286

على التوايل، وبالتايل فهو يرى أن ثبات املقياس مستقل عن عدد  0.93، 0.91معامالت اإلرتباط 

سات األساسية، بنود من القيا 3و يف إجراء تكميلي قام مبقارنة عينتني عشوائيتني مكونة من . بدائله

، ومن هنا الحظ أن الفرق يف قيمة الثبات بني 0.83، 0.71فوجد أن معامالت اإلرتباط أصبحت 

بندا، وذا اقترح أنه إذا كان  14مقياسني البديلني والستة بدائل كبري جدا لثالثة بنود مقارنة ب 

ضل إىل حد ما إذا املقياس يتكون من عدد قليل جدا  من البنود فيمكن احلصول على ثبات أف

استخدمت ستة بدائل أو سبعة بدال من بديلني، وهو ذا يؤكد أن الثبات مستقل عن عدد البدائل وأن 

استخدام مقياس ثنائي ال يقلل الثبات بدرجة كبرية عنه يف حالة استخدام مقياس متعدد البدائل عندما 

  .يكون عدد البنود كبريا

   & 1965Graham  komoritaوغراهام  كوموريتا -7

حيث قاما بدراسة هدفت إىل حتديد أثر عدد وجتانس البنود على العالقة بني ثبات اإلختبار 

وعدد بدائل املقياس، ومت استخدام مقياسني أحدمها متجانس نسبيا، وآخر هو عبارة عن عينة عشوائية 

ت جتانس منخفض ذا (CPI)بندا من مقياس املخالطة اإلجتماعية لقائمة كاليفورنيا  24مكونة من 

طالبا كل على حدى يف منوذج أحدها ذي بديلني واآلخر بستة  260قدمت لعينة مكونة من . نسبيا

ولقد خلص الباحث إىل أن عدد بدائل املقياس اإلضافية قد تزيد . بدائل، مث حسب معامل ألفا كرونباخ
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بأن هذه الزيادة يف قيمة معامل أحيانا عندما يكون املقياس غري متجانس البنود، مؤكدا يف الوقت ذاته 

  .الثبات ميكن أن ختتفي يف حالة زيادة البنود

    1971Matell & Jacoby وجاكويب يلمات -8

حيث قاما بدراسة ملعرفة مدى تأثري اإلختالف يف عدد بدائل املقياس على ثبات وصدق املقياس، 

نسخة منه،كان عدد البدائل  18بعد تصميم " ألبورت و ليندزي للقيم"وقد استخدم الباحثان مقياس 

 20مستجيبا، حبيث كان نصيب كل منوذج  360بديال، قدمت إىل  19إىل  2يتراوح مابني 

عن مقياس آخر اعترب حمكا لقياس  باإلجابة مستجيب، وبعد اإلنتهاء من تطبيق املقياس قام املستجيبون

الصدق التالزمي، وبعد مرور ثالثة أسابيع أعيد تطبيق املقياس األساسي على العينة لغرض ثبات 

وذلك  Zاإلعادة، وبعد ذلك مت حتويل مجيع قيم معامالت الثبات والصدق إىل درجات معيارية من نوع 

نتيجة الختالف عدد البدائل، و قد خلص الباحثان لتحديد االختالفات املعنوية يف قيم الثبات والصدق 

إىل أن كال من الثبات والصدق مستقالن عن عدد البدائل املستخدمة يف قياسات ليكرت، حىت بعد 

تصحيح هذه املعامالت بغرض التخفيف، وهي أيضا نفس النتيجة اليت مت احلصول عليها عند فصل كل 

ياس، ولقد أكدا على أن الثبات والصدق جيب أال يكونا عوامل منطقة من مناطق القيم اليت حيتويها املق

  .مؤثرة عند حتديد عدد بدائل مقياس ليكرت ألنه ال توجد عالقة متماسكة بينهما وبني عدد البدائل

    1974Masters ماستر -9

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر تعدد البدائل على ثبات املقاييس املتجانسة من نوع ليكرت، 

إىل حماولة اكتشاف العالقات بني كل من عدد البنود وعدد البدائل ودرجة الثبات، وأخريا  باإلضافة

حماولة الكشف أو التنبؤ بالزيادة يف درجة الثبات من حيث هو نتيجة لزيادة عدد البدائل عن طريق 

يدية وكالمها استخدم الباحث أداتني لقياس اإلجتاه حنو كل من التقدمية و التقل. براون - صيغة سبريمان 
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؛ 7 ،6، 5، 4، 3، 2يقيس بعدا واحدا للتأكد من أا مقاييس متجانسة، ودرج كل مقياس بالبدائل 

طالبا من خرجيي قسم التربية يف جامعة بترسربغ، بطريقة ختدم  420وقد طبقت هاتان االستبانتان على 

لنتائج تشري إىل زيادة درجة أغراض الدراسة والتحليل اإلحصائي، مث حسبت قيم معامل ألفا وكانت ا

، وذلك 6إىل  4، وكانت الزيادة قليلة من 4إىل  3ومن  3إىل  2الثبات نتيجة لزيادة عدد البدائل من 

وفيما . 7إىل  6ومن  5إىل  4كما يالحظ اخنفاض قيمة الثبات نتيجة زيادة البدائل من . ملقياس التقدمية

النقص يف عدد البدائل، ونتيجة الل درجات الثبات عن الزيادة أو يتعلق مبقياس التقليدي، اتضح استق

الختالف نتائج املقياسني رغم أما متجانسان ويقيسان بعدا واحدا فإن افتراض زيادة درجة الثبات 

ويف جانب آخر أكد ". ماستر"بزيادة عدد البدائل يف املقاييس املتجانسة ال ميكن الدفاع عنه كما يرى 

درجات الثبات املتحصل عليها أعلى بكثري من الدرجات املتنبأ ا عن طريق معادلة الباحث بأن 

  .براون - سبريمان 

خلص فيها إىل أن  1969قد أجرى دراسة أخرى قبل هذه الدراسة وذلك عام " ماستر"وكان 

  .دة عدد البدائلاالستبيان املدرج بعدد قليل من البدائل يعطي تباينا إمجاليا منخفضا،وأن الثبات يزيد بزيا

    1975Lissitz & Green و قرين ليسيز -10

يف دراسة لتقصي األثر الواقع على الثبات باختالف عدد بدائل املقياس، وذلك عن طريق 

استحداث جمموعتني من الدرجات بواسطة مقياس عادي متعدد املتغريات وبطريقة تتوافق مع أهداف 

فة الدراسة والتحليل اإلحصائي، حيث مت حتويل البيانات املستحدثة من توزيعات متصلة إىل توزيعا خمتل

غري مترابطة مع ترميز املقياس بأعداد خمتلفة من البدائل، وبعد ذلك مت حساب معامل ألفا كرونباخ 

بنود  10لقد أوضحث نتيجة هذه الدراسة اليت اعتمدت على اختبار مكون من . ومعامل إعادة اإلختبار

دائل، كما أكدت أن قيم الثبات تزيد كلما زاد عدد الب 14، 9، 7، 5، 3، 2مع عدد بدائل تساوي 
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الدراسة على أن النفع من جعل عدد البدائل أكثر من مخسة قد يكون قليال، حيث وجدا تقاربا كبريا 

وهلذا فإن حتديد عدد بدائل املقياس يبقى معتمدا على أهداف . بدائل 5بني معامالت الثبات بعد 

  .زمن التطبيق وطبيعة عينة الدراسةواهتمامات صاحب الدراسة،باإلضافة إىل عدد من املتغريات املتعلقة ب

    1977Jenkins & Taber و تابر ينزجانك -11

حيث قاما بدراسة مشاة ملعرفة أثر عدد بدائل اإلستجابة وعدد البنود على ثبات املقياس، وذلك 

للدراسات املعتمدة على جمتمعات افتراضية وحماكاة للبيانات احلقيقية باستخدام منهجية مونت كارلو 

الباحثان مبحاكاة عدد  موقد قا. تتبع نظرية الدرجة احلقيقية أو ما تسمى النظرية التقليدية للقياساليت 

بديل من بدائل اإلستجابة باإلضافة لبعض املتغريات ) 14، 10، 9، 7، 5،  3، 2(ث تساوي يالبدائل حب

وأشارت النتائج إىل ، 0.8و  0.2األخرى املتعلقة مثل اإلرتباط بني مفردات املقياس واليت تراوحت بني 

      توافق مع نتائج ليسيتز وقرين، حيث مت احلصول على زيادات صغرية يف قيم معامالت الثبات بعد

  .بدائل، هذا بالرغم من تغري عدد البنود 5

    1978Velicer & Stevenson فليسر و ستيفنسون -12

على العوامل اليت ميكن الوصول ) 7إىل  2من (هدفت الدراسة إىل فحص أثر زيادة عدد البدائل 

طالب يف  285يزنك، ومت تطبيقها على حيث مت استخدام قائمة أ. ملقياس وقيمة التباين املفسرإليها من ا

بدائل يوفر متييزا أكثر لدى أفراد  7علم النفس، وقد أكدت النتائج بأن اإلجابات على املقياس ذي 

  .ديلنيالعينة مقارنة بالشكل التقليدي املكون من ب

   McKelvie 1978 مكيلفي -13

مع القياس املستمر ) 11، 7، 5(حيث أجرى جتربتني ملقارنة ثبات وصدق مقاييس ذات بدائل 

، مث حولت معامالت الثبات والصدق املستخرجة إىل درجات معيارية من )سم 16.5خط طوله (
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طالب، يف حني عينة التجربة  30وقد تكونت عينة التجربة األوىل من . وذلك لغرض املقارنة Zنوع

ولقد دلت نتائج هذه الدراسة على أن العدد القليل من البدائل يؤدي إىل نقص درجة . طالبا 120الثانية 

 هال، حيث تعتربئبدا 6أو  5صدق املقياس وقدرته التمييزية، مؤكدة على استخدام مقاييس ذات 

أكدت على أنه ال حيدث أي فقدان للثبات  كما. األكثر ثباتا عند احلكم على املوقف أو اإلجتاه

والصدق مع استخدام العدد الكبري للبدائل، لكنه ال يوفر مزايا سيكولوجية مهمة جترب الباحثني على 

  .استخدامه، إال إذا تطلب ذلك اعتبارات أخرى

    1978Nunnally نونلي -14

حيث قام بدارسة مقارنة بني املقاييس ذات بديلني وذات سبعة بدائل وأثرها على معامالت 

الثبات، وقد خلص أنه ال يوجد فرق بني اإلستجابة على مقاييس ذات سبعة بدائل أو أخرى ذات 

  .1967بديلني، وكان قد قام بدراسة أخرى قبل ذلك عام 

    1979Remington,et.al وآخرون رميينغتون -15

دراسته اليت قام ا ملعرفة أثر تعدد البدائل على ثبات اإلعادة باستخدام مقاييس ذات بدائل  يف

  .وجد أنه ال يوجد اختالف يف الثبات بزيادة عدد البدائل )5، 4، 3، 2(

    1980Cox كوكس -16

-metaهدفت هذه الدراسة إىل التوصل للعدد املناسب للبدائل عن طريق دراسة حتليلية 

analysis  وقد توصلت الدراسة لعدم وجود عدد . 1980حىت  1900لألدبيات اليت متت منذ عام

  .معني ميكن حتديده يكون مثاليا للبدائل يف املقاييس حيصل حتت كل الشروط والظروف
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   Boote 1981 ـيبوت -17

حيث أجرى دراسة دف إىل املقارنة بني صوريت مقياس إحدامها ببديلني واألخرى خبمسة 

واحدة للخماسي وأخرى : فرد موزعني عشوائيا يف جمموعتني 600بدائل، على عينة مكونة من 

  .وتوصل إىل أن املقياس اخلماسي يعطي معامالت ثبات أفضل من املقياس السباعي. للسباعي

   dbergGol 1981 ولدبرغج -18

حيث قام الباحث بدراسة للمقارنة بني املقياس ذو بديلني واملقياس ذو سبع بدائل يف أثر اختالف 

عدد البدائل على اخلصائص السيكومترية، خلص أن زيادة ثبات وصدق املقاييس ذات السبعة تقديرات 

  .أكثر من تلك املقاييس ثنائية التقدير

   & 1981Neumann  Neumann  نومينمين و نو -19

حيث طبق مقياسا على طالب كلية جامعية ملعرفة معدالت كفاءة احملاضرين، وقد أشارت 

بدائل، وأن مقدار  10إىل  2النتائج إىل أن تباين املقياس يزيد كلما زاد عدد بدائل اإلستجابة من 

سطات املالحظة أكرب االرتباطات بني القياسات املختلفة تزيد بازدياد عدد البدائل، كما الحظ أن املتو

  .من املتوسطات النظرية للقياسات ذات البدائل األكثر

    1985Cicchetti, et.alوآخرون  سيشييت -20

قام بدراسة للكشف عن أثر عدد البدائل على الثبات الداخلي لفقرات مقياس عيادي، حيث 

دد البدائل بصورة ، وقد وجد أن الثبات يتأثر بع)دراسة حماكاة( 100حىت  2استخدمت البدائل من 

، بينما تكن هذه الزيادة قليلة وغري ظاهرة بزيادة عدد 6إىل  2طردية وكبرية كلما زاد عدد البدائل من 

  .بديل 100إىل  6البدائل من 
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    1989Saal سال -21

هدفت هذه الدراسة إىل الوصول لعدد بدائل االستجابة الذي يرفع قيمة التباين املفسر بني 

عامل عدة مرات، حبيث  178عبارات مقاييس اإلجتاهات، حيث طبق أحد اختبارات االجتاهات على 

كل مرة يغري من عدد البدائل، وقد توصل الباحث إىل أن التباين وقوة االرتباطات بني القياسات 

       بدائل، كما الحظ زيادة يف التباين عند الوصول إىل 7ملختلفة تزداد بازدياد عدد اإلستجابة إىل ا

  .بدائل إال أنه كان ضئيال حبيث أنه ال يؤثر على حجم أو قوة االرتباطات بني القياسات املختلفة 9

   Munshi 1990 منشي -22

يف حالة مقياس ليكرت للتقليل من خطأ  ستجابة املناسبإلهدفت الدراسة إىل حتديد عدد بدائل ا

 حيث قام بتطوير طريقة لتعيني عدد بدائل االستجابة اليت ميكن للباحثني استخدامها، فقام. القياس

بنود، ولقد مت استبدال البدائل التقليدية  8، مكون من 210عددهم  بتقدمي استبيان للمشاركني البالغ

عالمة توضح شدة موافقته أو عدم موافقته، حيث تعين  مم، حبيث يضع املشارك عليه76خبط طوله 

النقطة يف أقصى ميني اخلط املوافقة املطلقة والعكس صحيح، و لقد جتمع لدى الباحث يف اية التطبيق 

األيسر إىل العالمة بدقة متناهية، وإجراء التحليالت  بعد قياس املسافات من اية الطرفعالمة و 1615

ة عليها، خرج الباحث بنتيجة مفادها أن مقياس ليكرت ذو السبع بدائل ميكن أن الرياضية واإلحصائي

  .تتولد عنه معلومات ذات دقة عالية وأخطاء أقل عند مقارنتها مبقياس له مخسة بدائل

    1991Brown & Widing & Coulter و كولتر ويدينغو  براون -23

حيث قام الباحثان مبقارنة نتائج مقياس مكون من تسعة تقديرات وستة تقديرات، بتطبيق مقياس 

من مندويب مبيعات التجزئة، وأظهرت النتائج اختالف يف قيم التباين املستخلص وقيم  120أداء على 

  . مليةذات داللة ع تمعامل ألفا ولكن الباحثني يريان أن هذه اإلختالفات بسيطة ومتقاربة وليس
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    1991Russel & Bobko بوبكوو  راسل -24

قام الباحثان بدراسة دف إىل مقارنة معامل الثبات ملقياسني أحدمها ثنائي التقدير واآلخر 

على الترتيب، وقد توصلت  231و  192وقد طبق املقياسني على عينتني حجمهما . مخاسي التقدير

للثنائي، وهذا يؤكد زيادة  0.67بينما كان  0.92الدراسة إىل أن معامل ثبات املقياس اخلماسي 

  .معامالت الثبات بزيادة عدد البدائل

    1993Chang Lei يل شانغ -25

الذي يرى أن كال من ثبات وصدق املقياس ذات األربعة بدائل أقل منها يف تلك املقاييس ذات 

ة أن مقياس الستة الستة بدائل، حيث تظهر األخرية تباينا أكثر، ومن ناحية أخرى أوضحت الدراس

بدائل أقل يف مقدار الصدق التالزمي مقارنة بآخر مكون من أربعة بدائل، وخلصت الدراسة إىل أن 

  .اختالف عدد البدائل رمبا يؤثر يف الثبات أكثر من تأثريه على الصدق

    4199Chang Lei يل شانغ -26

مها ذو أربعة بدائل، حيث قامت بدراسة تأكيدية للمقارنة بني مقياسيني من نوع ليكرت أحد

حيث مت استخدام استبيان . واألخر ذو ستة بدائل، وذلك فيما يتعلق بثبات التجانس الداخلي والصدق

طالبا من طلبة املاجستري يف مقياس  165يقيس ثالث مسات كمية مكون من تسعة بنود، قدم ل 

قدره أسبوع بني التطبيقني، األساليب الكمية، حيث مت استخدام البنود التسعة مرتني، بفاصل زمين 

كما استخدمت درجات الطالب يف امتحانات نصف العام كمحك . بترتيب خمتلف الفصول الدراسية

لقياس الصدق، ودلت النتائج على أن عدد البدائل يؤثر على ثبات التناسق الداخلي لصاحل البدائل 

ا فإن الباحث عند نقاشه لنتائج ومع هذ. اإلضافية، لكن إىل حد معني، يف حني ال يؤثر على الصدق

حبثه أكد بصورة قوية على أن مثل هذه املقارنات تعتمد وبشكل قاطع على احمليط التجرييب، حيث 



 ابقةـالدراسـات الس                                                                  الفصـل الثـالث 
    

 

64 
 

األوىل أمهية معرفة وألفة : ن هناك قضيتني حتتاجان إىل دراسة عند تعيني عدد بدائل املقياسأافترض ب

معرفة متاثل أو عدم متاثل  البدائل، أما الثانية فهي ديد عدداملستجيبني باملوضوع قيد الدراسة قبل حت

األطر املرجعية للمستجيبني فيما يتعلق بالقضايا اليت تعاجلها الدراسة، إذ أكد على أن استخدام بدائل 

  .أكثر يؤدي إىل اخلطأ يف حالة إمهال هاتني القضيتني وعدم التأكد منهما

   1998Hoon -Kim Kyung هون كيونغكيم  -27

لدراسة إىل مقارنة الصدق والثبات ملقياس ليكرت عندما تكون عدد بدائل االستجابة هدفت ا

، حيث قام باستخدام مقياس ذي تسعة بنود مصوغة يف أربعة مناذج ختتلف يف عدد 9إىل  3فردية من 

وطبقت على أربع عينات منفصلة على النحول التايل ) 9، 7، 5، 3(بدائل اإلستجابة، حيث كانت 

، مث متت املقارنة بني معامالت ثبات ألفا وثبات التجزئة النصفية، أما )189، 134، 134، 111(

بالنسبة للصدق فقد استخدم الباحث التحليل العاملي للحكم على صدق املقاييس، ولقد أوصى الباحث 

بدائل عند الرغبة يف احلصول على أعلى مستوى ثبات،  9أو  7أو  5بعد مناقشة نتائجه باستخدام 

بدائل للحصول على أعلى مستوى للصدق، مؤكدا أيضا على عدم استخدام مقياس  9أو  5واستخدام 

  .بدائل، حيث أظهرت الدراسة تدين مستوى  الثبات والصدق هلذا النوع من املقاييس 3ذي 

    2000Preston & Colman  و كوملان برستون -28

ت الدراسة إىل مقارنة معامالت الثبات والصدق والتمييز ملقياس ليكرت ذات البدائل هدف

فردا،  149على ) 11إىل  2من (فقام بتقدمي عدة مقاييس ختتلف يف عدة بدائل االستجابة . املختلفة

بدائل ضعيف من حيث معامالت الثبات والصدق  2،3،4وكانت نتائجه تدل على أن أداء مقاييس 

التمييزية، بينما كانت املعامالت للمقاييس ذات البدائل األكثر واليت تصل إىل سبع بدائل عالية  والقدرة

  .بدائلالسبع بشكل واضح، واقترحا بأن اقصى درجة صدق ميكن الوصول إليها عند استخدام مقياس 
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    1200Sherpenzeel زلسكريبن -29

نقطة، موضحا فيها األسباب  11حيث قام بدراسة نظرية بعنوان ملاذا نستخدم قياسات 

زيادة الثبات،  لقياسات، وهي تقليل آثار التصنيف ووالرباهني األساسية اليت تدعم هذا النوع من ا

عن الرضا،  1995مستندا يف ذلك على دراسة تطبيقية للباحث نفسه أجريت يف عشر دول خمتلفة عام 

  .اتا بني كل املقاييس اليت مشلتها الدراسةبديال هو املقياس األصدق واألكثر ثب 11وأثبتت أن قياس 

  

  :تعليق عام على الدراسات السابقة

من خالل الدراسات السابقة ميكن القول بأن املنطق الرياضي يؤكد على أن زيادة عدد البدائل له 

) 5،4،3،2(أثر واضح على ثبات وصدق أداة القياس، ويكون هذا التأثري ذا داللة عند استخدام العدد 

البدائل، بينما يكون بسيطا وغري ملحوظ عند استخدام عدد بدائل أكرب من ذلك، وميكن اختصار من 

  :بعض املالحظات يف النقاط التالية

وجود عدد كبري من الدراسات األجنبية اليت تناولت موضوع عالقة الصدق و الثبات بعدد البدائل،  -1

  .بينما نالحظ ندرة الدراسات العربية

العربية حول هذا املوضوع قليلة وذات نتائج متناقضة، فبينما تؤكد دراسة احمليمد الدراسات  -2

على وجود عالقة بني عدد البدائل وخصائص األداة  2006و عبد ايد  2003والعامدي  1999

إىل عدم وجدود مثل هذه العالقة، مؤكدا على استقاللية  1995السيكومترية، خلصت دراسة العكام 

  .خصائص األداة السيكومترية عن عدد البدائل، مع مالحظة تركيزمها على مرحلة أو فئة عمرية واحدة

وجود تناقض كبري يف نتائج هذه الدراسات، ففي حني تؤكد بعضها على وجود عالقة بني عدد  -3

ومترية ألداة القياس، حيث إن قيم معامالت الثبات والصدق والقدرة بدائل االستجابة واخلصائص السيك
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التمييزية تزيد بزيادة عدد البدائل، جند أن هناك رفضت وجود مثل هذه العالقة مؤكدة على استقالل 

وميكن أن نرجع هذا التناقض الواضح يف نتائج . خصائص األداة السيكومترية عن عدد بدائل االستجابة

  :ابقة إىل عدد من العوامل أمههاالدراسات الس

  .اختالف أداة القياس من حيث طبيعة السمة اليت تقيسها وعدد بنودها ومدى جتانسها - أ

حيث أن استخدام العدد القليل من البدائل ال يسمح للمستجيب باستخدام : قدرة املستجيبني - ب

  كل قدراته، مما يؤدي إىل فقدان كثري من املعلومات التمييزية اليت يكون املستجيب قادرا عليها، يف حني 

  .يادة أخطاء القياسإن استخدام العدد الكبري قد يتجاوز قدرة املستجيب يف التمييز مما يؤدي إىل ز

فكلما زاد اهتمام املستجيب باملوضوع زاد احلافز أو الدافع لديه يف إعطاء : اهتمام املستجيبني - ج

  .معلومات واستجابات صحيحة وحقيقية، وهنا نتوقع أن الثبات يزيد بزيادة عدد البدائل

أللفة يؤثر سلبا على قيم فغياب مثل هذه ا: ألفة املستجيبني باملوضوع وتشابه أطرهم املرجعية -د

  .معامالت الثبات والصدق عندما يكون عدد البدائل كبريا

  .اختالف األساليب اإلحصائية املستخدمة -هـ

مثل طريقة التطبيق، زمن التطبيق، املدة الزمنية الفاصلة، : اختالف ظروف القياس األخرى -و

  .ظروف بيئة التطبيق من وية وتكييف وضوضاء

دراسات يف حتديد العدد األمثل واألنسب للبدائل والذي يعطي معامالت ثبات وصدق، اختالف ال -4

  :ولعل أهم حماور هذا اإلختالف ما يلي

بدائل بوصفه عددا مثاليا ومناسبا للحصول على أعلى  7دراسات تدعم وتؤكد على استخدام  - أ

  .يل مطلوببد 11أو  9بينما رأت أخرى التعامل مع قياسات . معامالت ثبات وصدق

 .تأكيد بعض الدراسات على أن معامالت الثبات والصدق تزيد بزيادة عدد البدائل إمجاال - ب
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  :متهبـد

وكذا ، منهج البحث املناسب، من حيث اختيار املنهجية هذا الفصل إجراءات البحث يتضمن

، اختيار أداة البحث وطريقة بنائهاومن مث  التجريبية، اموعةووصف عناصر  التصميم التجرييب املعتمد،

  :وفيما يأيت توضيح هلذه اإلجراءاتاملستخدمة، اإلحصائية  األساليباإلشارة إىل  وأخريا

  :منهج البحث: أوال

وهو املنهج الذي يستخدم التجربة إلثبات الفروض، التجرييب، اعتمدنا يف حبثنا على املنهج  

أكثر من باحث،  حيث يعترب من أدق املناهج، ألنه يسمح بتكرار التجربة حتت شرط واحد عن طريق

كما ميكن للباحث دراسة العالقة السببية بصورة دقيقة ال يتيحها املنهج التارخيي أو الوصفي وذلك ألن 

على متغري آخر، وهو املتغري التابع، مع  )مستقل( هذا املنهج يسمح للباحث بدراسة أثر متغري جترييب

  ).تصميم جترييب(ضبط محيع املستويات األخرى 

  :التصميم التجرييب :اانيث

 املتغري فئات تكرار معاعتمدنا يف حبثنا على تصميم القياسات املتكررة، مبجموعة جتريبية واحدة، 

ذو التدرج (، حيث مت يف املرة األوىل تطبيق االختبار األول )التدرج الثالثي واخلماسي( عليها املستقل

) ذو التدرج اخلماسي(ما مت تطبيق االختبار الثاين يو 14على أفراد العينة، مث بعد مدة تقدر ب ) الثالثي

وبالتايل تتم الدراسة على األفراد الذين أجابوا . على األفراد الذين أجابوا إجابة كاملة يف التطبيق األول

   .إجابة كاملة يف كل من التطبيق األول والثاين معا

  :عينة البحث: اثالث

قصدية، وذلك لصعوبة حتديد اتمع بشكل دقيق، لتحقيق أهداف البحث، قمنا باختيار عينة 

، نه ال يرمي إىل تعميم النتائج على اتمع، بل يهدف إىل املقارنة يف اخلصائص السيكومتريةأالسيما 
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يف حد ذاا هي موضوع  فالدراسة امليدانية ليست هي موضوع إشكالية البحث، إمنا أداة الدراسة

مجيع خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل  حيث متثلت عينة البحث يف. البحث

أو  AWEMالتابعني لوكالة التشغيل احمللية سواء  مبدينة سيدي علي والية مستغامن،" دار البلدية " ب 

  .موظفا 62واملقدر عددهم ب ، DASمديرية النشاط اإلجتماعي 

فرد منهم، لعدم التمكن من اإلتصال  60على " الثالثيذو التدرج " ومت تطبيق االختبار األول  

ذو التدرج " ، بينما بلغ عدد أفراد العينة اليت مت تطبيق االختبار الثاين )عطلة سنوية(بفردين آخرين 

انتهاء مدة " 2(أفراد اآلخرين  10موظفا، حيث مل يتمكن الباحث باإلتصال ب  52عليهم " اخلماسي

استمارة، ومت استبعاد استمارة  51،  واسترجع الباحث ")عطلة مرضية" 3، "عطلة سنوية" 5،  "العقد

، وذا يكون عدد األفراد الذين أجابوا إجابات كاملة يف كل من االختبار )منطية اإلجابة(واحدة فقط 

، وهذا العدد ميثل حجم العينة الفعلي الذي متت عليه الدراسة احلالية، "50"األول و الثاين معا هو

 :وزع أفرادها كاآليتويت

  يوضح خصائص عينة البحث) 04(جدول رقم 
  

  النسبة املئوية  التكرار  املتغري

  اجلنس
 % 24  12  ذكر

  % 76  38  أنثى

  السن

  % 4  2  سنة 18-23

  % 52  26  سنة 24-26

  % 36  18  سنة 27-29

  % 8  4  سنة فأكثر 30

  املوهل العلمي

  % 2  1  تقين سامي

  % 6  3  دراسات تطبيقية

  % 80  40  ليسانس

  % 12  6  ماستر
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  :أداة البحث: ارابع

اختار الباحث استبيانا أعدته طالبة جزائرية يف إطار حبث قامت به لنيل درجة ماجستري يف علم 

وفق مقياس ليكرت  االجتماع التنظيمي، يقيس اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو سياسة التشغيل الوطنية،

من صدقه بعدما قامت بعرضه على جمموعة من احملكمني، و بلغ معامل الباحثة ، حيث حتققت اخلماسي

  ]1[ .0.71ثباته 

فقرة، موضحة يف  30أبعاد واشتملت على  4وقد تكونت الصورة األصلية لإلستبيان من 

  :اجلدول اآليت

  لدراسةيوضح بنية األداة األصلية ل)05(جدول رقم 
  

  السالبة الفقرات  الفقرات املوجبة  دعـالب

 اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو 

 فرص التشغيل والتخصصات اجلامعية

  )مدى التوافق( 

1-2 -3-7 4-5 -6 

  خرجيي اجلامعة حنو تاجتاها

 توفري فرص عمل مؤقتة

8-9 -10-11-12-13-14 

15-16-17-19-20 
18 

 حنو  اجتاهات خرجيي اجلامعة

 الصيغ القانونية لربامج التشغيل
21-22 23-24-25 

 اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو

 أهداف سياسة التشغيل
26-27-28 29-30 

  ).01(أنظر امللحق رقم 

                                                 
 اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو السياسة الوطنية للتشغيل، دراسة ميدانية على العاملني يف برنامج عقود ما قبل التشغيل :مسيحة يونس - ] 1[

  .2007 ،رسالة ماجستري منشورة ،بسكرةمبدينة 
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حيث قمنا حبذف عدة - وبعد التعديل على الصورة األصلية لإلستبيان ملا حيقق أهداف البحث 

طبقنا الصورة األولية على عينة مقدرة ب ، )01أنظر امللحق رقم ( - فقرات وإعادة صياغة البعض منها

  .، بغرض التحقق من صدقها وثباافردا من أفراد اتمع األصلي 20

ويتضح طلك فقرات لكل بعد،  7أبعاد، و  4فقرة،  28حيث تكونت أداة الدراسة األولية من 

  :كاآليتيف اجلدول 

  يوضح بنية أداة الدراسة األولية)06(جدول رقم 
  

  الفقرات السالبة  رات املوجبةالفق  دـالبع

  فرص التشغيل والتخصصات اجلامعية

  )مدى التوافق(
1-5 -9-25  13-17-21  

  26-14  22-18-10- 6-2  توفري فرص عمل مؤقتة

  27-23-19-15  11- 7-3  الصيغ القانونية لربامج التشغيل

  20-16  28-24-12- 8-4  أهداف سياسة التشغيل

  ).02(وللمزيد من التفاصيل يرجى مطالعة امللحق رقم 

وبعد تطبيق األداة وتفريغ النتائج، قمنا حبساب معامل اإلرتباط بني درجات األفراد لكل فقرة مع 

  :درجام الكلية يف البعد الذي تنتمي إليه الفقرة، فكانت النتائج كالتايل
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  لدرجات لكل فقرة والدرجة الكلية للبعديوضح معامالت اإلرتباط بني ا) 07(جدول رقم 

  الستبيان الدراسة األولية
  

  معامل األرتباط  الفقرة  معامل األرتباط  الفقرة  معامل األرتباط  الفقرة  معامل األرتباط  الفقرة

1  .729*  8  .695* 15  .599* 22  .438* 

2  .629*  9  .325 16  .552* 23  .618* 

3  .139  10  .531* 17  .139 24  .676* 

4  .245 11  .718* 18  .566* 25  .379* 

5  .675* 12  .576* 19  .303 26  .650* 

6  .701* 13  -.182 20  .175 27  .184 

7  .526* 14  .744* 21  .285 28  .702* 

  0.05دالة عند مستوى )   * (

  

، 20، 19، 17، 13، 9، 4، 3: فقرات غري دالة إحصائيا، وهي 9يتضح من اجلدول أن هناك 

فقرة فقط، والذي نعتربه غري كافيا للقيام  19مما ينقص من عدد فقرات األداة، حيث تصبح  ،27، 21

جديد، حبذف بعض الفقرات وتعويضها بالدراسة األساسية، وهذا ما يدفعنا لصياغة فقرات األداة من 

  .بأخرى، وتعديل البعض اآلخر، من بني الفقرات التسع اليت اتضح أا غري دالة إحصائيا

  ).ملزيد من التوضيح) 03(يرجى اإلطالع على امللحق رقم (

حيث تكونت األداة يف املرحلة الثانية من الدراسة األولية من نفس األبعاد األربع، و عدد 

  :فقرات يف كل بعد، واجلدول التايل يوضح ذلك 7: فقرة أيضا 28ت الفقرا

  

  

  



 ة للبحـثـراءات المنهجيـاإلج                                                    الفصـل الرابـع   
 
 

73 
 

  )املعدلة(يوضح بنية أداة الدراسة األولية ) 08(جدول رقم 
  

  الفقرات السالبة  الفقرات املوجبة  دـالبع

  فرص التشغيل والتخصصات اجلامعية

  )مدى التوافق(
1-5 -13-17-25  9-21  

  26-14  22-18-10- 6-2  توفري فرص عمل مؤقتة

  27-19-15-3  23-11-7  الصيغ القانونية لربامج التشغيل

  16  28-24-20-12- 8-4  أهداف سياسة التشغيل

  .))03(أنظر امللحق رقم (

يوما على تطبيق اإلستبيان األول للدراسة األولية، مت تطبيق اإلستبيان املعدل  14وبعد مرور مدة  

و تفريغ النتائج،مث قمنا حبساب معامل اإلرتباط بني درجات  ،20على نفس أفراد العينة والبالغ عددهم 

  :األفراد لكل فقرة مع درجام الكلية يف البعد الذي تنتمي إليه الفقرة، فكانت النتائج كالتايل

  يوضح معامالت اإلرتباط بني الدرجات لكل فقرة والدرجة الكلية للبعد) 09(جدول رقم 

  )لاملعد(الستبيان الدراسة األولية 
  

  معامل األرتباط  الفقرة  معامل األرتباط  الفقرة  معامل األرتباط  الفقرة  معامل األرتباط  الفقرة

1  .740* 8  .519* 15  .489* 22  .688* 

2  .773* 9  .121 16  .836* 23  .159 

3  .197 10  .693* 17  .738* 24  .443* 

4  .800* 11  .638* 18  .474* 25  .384* 

5  .470* 12  .449* 19  .651* 26  .581* 

6  .713* 13  .478* 20  .616* 27  .620* 

7  .614* 14  .763* 21  .275 28  .767* 

  0.05دالة عند مستوى )   *( 



 ة للبحـثـراءات المنهجيـاإلج                                                    الفصـل الرابـع   
 
 

74 
 

فقرات  4، بينما هناك 0.05فقرة دالة إحصائيا عند مستوى  24يتضح من اجلدول أن هناك 

  ). 23، 21، 9، 3: (فقط غري دالة إحصائيا، وهي

وبعد حذف الفقرات األربع، قمنا حبساب معامل الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ، حيث بلغ 

  .وهو معامل ثبات جيد ،0.89معامل الثبات 

  :أبعاد، واجلدول التايل يوضح ذلك 4فقرة، و  24وذا كانت األداة النهائية للدراسة تتكون من 

  يوضح بنية أداة الدراسة األساسية) 10(جدول رقم 
  

  الفقرات السالبة  الفقرات املوجبة  دـالبع

  فرص التشغيل والتخصصات اجلامعية

  )مدى التوافق(
1-5 -9-13-17    

  23-14  21-18-10- 6-2  توفري فرص عمل مؤقتة

  19-15-11  7-3  الصيغ القانونية لربامج التشغيل

  16  24-22-20-12- 8-4  أهداف سياسة التشغيل

  .))04(أنظر امللحق رقم (

حيث قمنا بإعداد صورتني، كل صورة تتضمن نفس الفقرات واألبعاد، وسلم تقدير خمتلف 

  ).صورة ذات تقدير مخاسي صورة ذات تقدير ثالثي،(

  يوضح أوزان تقديرات ليكرت لصوريت أداة الدراسة النهائية) 11(جدول رقم 
  

  التقدير الثالثي: الصورة األوىل

  غري موافق  ال أدري  موافق

  التقدير اخلماسي: الصورة الثانية

  غري موافق جدا  غري موافق  ال أدري  موافق  موافق جدا
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  :األساليب اإلحصائية :اخامس

  : واستخراج كل من SPSSمت استعمال برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  .اجلنس، السن، املؤهل العلمي: لوصف عينة البحث من حيث: التكرارات و النسب املئوية

األفراد يف كل فقرة ودرجام الكلية يف  العالقة بني درحات حلساب :معامل اإلرتباط بريسون

اإلستبيان، وبني الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية يف اإلستبيان، وحلساب العالقة بني درجات 

  ).الكلية، البعد األول، الثاين، الثالث والرابع( األفراد يف اإلستبيان الثالثي و درجام يف اخلماسي 

تصحيح معامل (معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكل استبيان  حلساب: معادلة سبريمان براون

  ).اإلرتباط بريسون بني نصفي اإلستبيان

  .حلساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكل صورة من صور اإلستبيان :معامل قتمان

صدق اإلتساق ، وحلساب )مجيع الفقرات(معامل الثبات لكل استببيان  حلساب :معامل الفا كرونباخ

  ).األبعاد األربع(الداخلي 

معدة  معنوية الفروق بني معامالت اإلرتباط، الختبار كما مت استخدام اختبارات إحصائية أخرى

  :، وهي كاآليتMicrosoft Office Excelمربجمة بواسطة جاهزة على شكل تطبيقات 

، حيث يعتمد )معاملي إرتباط كرونباخ(الختبار معنوية الفروق بني  :للعينات املترابطة Feldt إختبار

  ]T.]1على حتويل معامالت اإلرتباط إىل قيم تائية 

معاملي إرتباط (الختبار معنوية الفروق بني  :نات املترابطةيللع Hotelling_Williamاختبار 

 ]T.]2، الذي يعتمد بدوره على توزيع )بريسون

 

                                                 
]1[  - http://psyphz.psych.wisc.edu/~shackman/TestDiff_2DependentCoeffAlphas.xls.Update: 01/15/2013.  

]2[  - http://psyphz.psych.wisc.edu/~shackman/testcorrs.xls. Update: 01/15/2013.  
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  :متهيـد

النتائج مع ما توصلت إليه الدراسات  البحث، و مناقشة هذهقمنا يف هذا الفصل بعرض نتائج 

ويف األخري قمنا . وذلك من خالل التحقق من فروضها السابقة، وفقا ألسئلة البحث وحتقيقا ألهدافه،

  .بتقدمي بعض التوصيات واملقترحات، بناءا على النتائج املتحصل عليها

 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية األوىل: أوال

توجد فروق ذات داللة بني معامالت صدق اإلتساق : "تنص الفرضية األوىل للبحث على أنه

  ".لصاحل التقدير اخلماسي) الثالثي، اخلماسي(يرات ليكرت الداخلي تبعا الختالف تقد

حيث ، "ت"لإلجابة عن هذا التساؤل قمنا يف املرحلة األوىل بالتحقق من شروط تطبيق اختبار 

، )اختبار ليفني( التجانسشرط و )معامل اإللتواء( للتحقق من شرط اإلعتدال spssاستخدمنا برنامج 

  :فكانت النتائج كالتايل

  شرط إعتدالية التوزيع يوضح التحقق من ) 12(جدول رقم     
  

  حتقق الشرط  معامل اإللتواء  درجات التطبيق

  حمقق  0.475  )الثالثي(األول 

  حمقق  0.087  )اخلماسي( الثاين

  

يتضح من اجلدول السابق أن درجات األفراد تتوزع توزيعا إعتداليا يف كل من التطبيق األول 

 ومبا أن القيمتانبالترتيب،  0.087و  0.475 كاآليتحيث كانت قيم معامل اإللتواء  والتطبيق الثاين،

  .، فإننا نستنتج حتقق شرط إعتدالية التوزيع)0قريبة من ( 3+و  3- بني  انتتراوح

  :شرط التجانسبالتحقق من الشرط الثاين، وهو أما اجلدول اآليت فيتعلق 
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   التجانسيوضح التحقق من شرط ) 13(جدول رقم 
  

  حتقق الشرط sig  درجات التطبيق

  حمقق  0.053  )الثالثي(األول 

  حمقق  0.707  )اخلماسي(الثاين 

   

أكرب من مستوى الداللة اإلحصائية املعتمدة ) p-valueالداللة العملية ( sigمبا أن مستوى 

فإننا نقبل ، 0.707و  sig 0.053حيث بلغت قيمة ، يف كل من التطبيق األول والثاين) 0.05(

  .وبالتايل نستنتج حتقق شرط التجانس، الفرضية الصفرية

، قمنا حبساب معامالت اإلرتباط بريسون بني "ت"ويعد حتقق افتراضات التطبيق إلختبار 

اإلستبيان ذو (درجات األفراد يف كل بعد ودرجام الكلية يف اإلستبيان يف كال الصورتني على حدى 

، مث حساب معامالت بريسون بني درجات األفراد يف )ان ذو التقدير اخلماسيالتقدير الثالثي، اإلستبي

وبعذ ذلك مت اختبار داللة الفروق بني معامالت بريسون لإلستبيان . كل بعد بني الصورة األوىل والثانية

  :كاآليت H1والفرضية البديلة  H0األول و اإلستبيان الثاين، بصياغة الفرضية الصفرية 

  H0: R1 = R2    

H1: R1 < R2 

  :     حيث    

R1: معامل اإلرتباط بريسون يف اإلستبيان الثالثي      

R2: معامل اإلرتباط بريسون يف اإلستبيان اخلماسي    
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الذي يتبع  Hotellings_Williamsباستخدام اختبار " ت"وبعذ ذلك قمنا حبساب قيمة 

حيث قمنا بادخال معامل اإلرتباط  ،"Excelيق معد بربنامج بتط"عن طريق اإلستعانة ب  Tتوزيع 

لإلختبار األول و معامل اإلرتباط لإلختبار الثاين، مث معامل اإلرتباط بريسون بني درجات اإلختبار 

قمنا " ت"عد استخراج قيمة ب و. األول والثاين، مث حجم العينة، وحتديد مستوى الداللة اإلحصائية

  :ار، وقد قمنا بتجميع النتائج يف اجلدول اآليتمبقارنتها مع القيمة اجلدولية و اختاذ القر

  يوضح داللة الفروق بني معامالت اإلرتباط ألبعاد صوريت اإلستبيان) 14(جدول رقم 
  

  البعد
  تقدير

  ليكرت

معامالت 

  بريسون

  معامل  بريسون

  بني اإلختبارين

  درجة

  احلرية
  الداللة  "ت"قيمة 

  األول
  0.57  الثالثي

  0.05لصاحل اخلماسي عند  دالة  * 2.00  47  0.48

  0.76  اخلماسي  )1.68= اجلدولية " ت"قيمة (

  الثاين
  0.88  الثالثي

  غري دالة  0.58  47  0.52
  0.66  اخلماسي

  الثالث
  0.35  الثالثي

  غري دالة  0.84  47  0.37
  0.47  اخلماسي

  الرابع

  0.86  الثالثي

  غري دالة  1.27  47  0.48

  0.79  اخلماسي

  

يتضح من اجلدول السابق أن الفروق بني معامالت بريسون لألبعاد بني الصورة الثالثية 

، ماعدا البعد األول حيث كانت الفروق دالة عند نفس 0.05واخلماسية غري دالة إحصائيا عند مستوى 

" ت"مبا أن قيمة ( 2,00املستوى ولصاحل الصورة ذات التقدير اخلماسي، أين بلغت القيمة التائية 



 عرض النتـائج ومنـاقشة الفرضيـات                                             الفصـل الخـامس 
   

 

80 
 

، أي  H1: R1 < R2:  احملسوبة أكرب من اجلدولية فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة

  ). يوجد فروق دالة إحصائيا يف معاملي إرتباط البعد األول ولصاحل اإلستبيان ذو التقدير اخلماسي

األربعة يف كال قمنا حبساب معامل ألفا كرونباخ للدرجات الكلية لألبعاد وكمرحلة ثانية 

، مث حساب معامل اإلرتباط بريسون بني الدرجتني )معامل صدق اإلتساق الداخلي(صوريت اإلستبيان 

الكليتني يف اإلستبيان األول والثاين، وبعد ذلك قمنا باختبار داللة الفروق بني معاملي ألفا كرونباخ 

ضية الصفرية و البديلة، حساب قيمة صياغة الفر: بإتباع نفس اخلطوات السابقة( لصوريت اإلستبيان 

 إختبار"، وذلك عن طريق استخدام )اجلدولية، ويف األخري املقارنة واختاذ القرار" ت"، إجياد قيمة "ت"

Feldt "  للعينات املترابطة، والذي يتبع توزيعT يق معد بربنامج بتط"، باإلستعانة بExcel."  

  :حيث كانت النتائج كالتايل 

  لصوريت اإلستبيان اإلتساق الداخلي يوضح داللة الفروق بني معامالت صدق )15(جدول رقم 
    

نوع تقدير 

  ليكرت

معامالت ألفا 

  كرونباخ

  معامل  بريسون

  بني اإلختبارين

  درجة

  احلرية

  "ت"قيمة 

  احملسوبة
  الداللة

  0.645  التقدير الثالثي

0.559  48  0.87  

  غري دالة

جلدولية عند " ت"قيمة ( 

  ) 1.68 = 0.05مستوى 
  0.711  التقدير اخلماسي

  ).04(أنظر امللحق رقم 

بني معامل  0.05نالحظ من خالل اجلدول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

اإلرتباط ألفا كرونباخ ألبعاد اإلستبيان الثالثي التقدير و اإلستبيان مخاسي التقدير، حيث كانت قيمة 

  . أصغر من القيمة اجلدولية )0.87(احملسوبة " ت"
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أظهرت نتائج البحث فيما يتعلق مبدى تأثر معامالت صدق التناسق الداخلي لإلستبيان باختالف 

بالرغم أن هناك زيادة يف قيم هذا املعامل بزيادة تقدير ليكرت، إال أن هذه : تقديرات ليكرت أنه

عدد (نا استقالل نوع تقدير ليكرت ، وهذا ما يؤكد ل0.05الفروق غري دالة إحصائيا عند مستوى 

  .عن صدق اإلستبيان) البدائل

هذه النتائج تتفق مع بعض الدراسات السابقة اليت تؤكد استقالل الصدق عن نوع تقدير 

، Cox 1980كوكس و دراسة  Matell & Jacoby 1971ماتيل وجاكويب ليكرت، مثل دراسة 

 ولدبرغج ،  1978McKelvie مكيلفيل دراسة بينما تتعارض مع الكثري من الدراسات األخرى مث

1998Goldberg ،1993 شانغ يلChang Lei  ،1998 كيم كيونغ هونKim Kyung-

Hoon  ، يد  2003الغامدي ، 1999احمليمد2006ودراسة عبد ا.  

 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: ثانيا

توجد فروق ذات داللة بني معامالت الثبات بطريقة ألفا : "تنص الفرضية الثانية للدراسة على أنه

  ".لصاحل التقدير اخلماسي) الثالثي، اخلماسي(كرونباخ تبعا الختالف تقديرات ليكرت 

لإلجابة عن هذا التساؤل قمنا حبساب معامل ألفا كرونباخ للدرجات الكلية لألبعاد األربعة يف 

، واعتمدنا على معامل اإلرتباط بريسون بني )معامل التجانس( كل صورة من صوريت اإلستبيان

، وبعد ذلك قمنا باختبار )الفرضية األوىل(الدرجتني الكليتني يف اإلستبيان األول والثاين احملسوب سابقا 

صياغة الفرضية : نفس اخلطوات السابقة(داللة الفروق بني معاملي ألفا كرونباخ لصوريت اإلستبيان 

، وذلك عن )اجلدولية، املقارنة واختاذ القرار" ت"، إجياد قيمة "ت"البديلة، حساب قيمة الصفرية و 

  ." Feldtإختبار"طريق استخدام 

  :ومت احلصول على النتائج التالية
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  يوضح داللة الفروق بني معامالت ثبات ألفا كرونباخ لصوريت اإلستبيان) 16(جدول رقم 
  

  نوع تقدير

  ليكرت 

معامالت ألفا 

  نباخكرو

  معامل  بريسون

  بني اإلختبارين

  درجة

  احلرية

  "ت"قيمة 

  احملسوبة
  الداللة

  0.793  التقدير الثالثي

0.559  48  0.27  

  غري دالة

اجلدولية عند " ت"قيمة ( 

  ) 1.68=  0.05مستوى 
  0.806  التقدير اخلماسي

  ).06(أنظر امللحق رقم 

بني  0.05خالل اجلدول السابق نالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  من

معامل اإلرتباط ألفا كرونباخ ألبعاد اإلستبيان الثالثي التقدير و اإلستبيان مخاسي التقدير، حيث كانت 

  . أصغر من القيمة اجلدولية) 0.87(احملسوبة " ت"قيمة 

مبعامل ثبات كرونباخ ألفا ومدى تأثره باختالف تقدير ليكرت  أظهرت نتائج البحث فيما يتعلق

، وهذا ما يؤكد لنا استقالل نوع تقدير 0.05لإلستبيان أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

  .ليكرت عن ثبات اإلستبيان

ليكرت، هذه النتائج تتفق مع بعض الدراسات السابقة اليت تؤكد استقالل الثبات عن نوع تقدير 

نونلي ، komorita & Graham 1965كوموريتا وغراهام ، Bendig 1954بيندينغ  مثل دراسة 

Nunnally 1978 ، براون و ويدينغ و كولترBrown & Widing & Coulter 1991 بينما ،

تتعارض مع الكثري من الدراسات األخرى اليت خلصت بوجود عالقة بني نوع التقدير وثبات ألفا 

 سيشييت، فليسر و ستيفنسون،  1941Remmers & Ewartإيورت  رميرزدراسة : لكرونباخ مث

 . 2000Preston & Colmanو كوملان  برستونودراسة  Cicchetti, et.al 1985وآخرون 
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 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: ثالثا

توجد فروق ذات داللة بني معامالت الثبات بطريقة : "تنص الفرضية الثالثة للدراسة على أنه

  ".لصاحل التقدير اخلماسي) الثالثي، اخلماسي(التجزئة النصفية تبعا الختالف تقديرات ليكرت 

لإلجابة عن هذا التساؤل قمنا حبساب معامالت اإلرتباط بني نصفي كل صورة من صوريت 

معاملي (تبار الفروق بني قيم كل معاملي إرتباط ، مث اخ)براون وقمتان- بريسون، سبريمان(اإلستبيان 

للعينات املترابطة، فكانت النتائج  " Feldtإختبار"لصوريت اإلستبيان، باستخدام ) نصفية ةثبات التجزئ

  :كاآليت

  "بريسون"يوضح داللة الفروق بني معامالت ثبات التجزئة النصفية ) 17(جدول رقم 
    

  نوع تقدير

  ليكرت 

معامالت 

  بريسون

  معامل  بريسون

  بني اإلختبارين 

  درجة

  احلرية

  "ت"قيمة 

  احملسوبة
  الداللة

  0.57  التقدير الثالثي

0.56  47  0.29  

  غري دالة

اجلدولية عند " ت"قيمة ( 

   ) 1.68=  0.05مستوى 
  0.60  التقدير اخلماسي

  ).07(أنظر امللحق رقم 

بني  0.05خالل اجلدول السابق نالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  من

بني اإلستبيان الثالثي التقدير و اإلستبيان ) بدون تصحيح(للتجزئة النصفية " بريسون"معاملي الثبات 

  . أصغر من القيمة اجلدولية) 0.29(احملسوبة " ت"مخاسي التقدير، حيث كانت قيمة 
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  "براون-سبريمان"يوضح داللة الفروق بني معامالت ثبات التجزئة النصفية ) 18(رقم  جدول
  

  نوع تقدير

  ليكرت 

معامالت 

  سبريمان براون

  معامل  بريسون

  بني اإلختبارين 

  درجة

  احلرية

  "ت"قيمة 

  احملسوبة
  الداللة

  0.72  التقدير الثالثي

0.56  47  0.38  

  غري دالة

عند  اجلدولية" ت"قيمة ( 

   ) 1.68=  0.05مستوى 
  0.75  التقدير اخلماسي

  ).07(أنظر امللحق رقم 

بني  0.05من خالل اجلدول السابق نالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

للتجزئة النصفية بني اإلستبيان الثالثي التقدير و اإلستبيان مخاسي " براون- سبريمان"معاملي الثبات 

  . أصغر من القيمة اجلدولية) 0.38(احملسوبة " ت"التقدير، حيث كانت قيمة 

    "قتمان"يوضح داللة الفروق بني معامالت ثبات التجزئة النصفية ) 19(جدول رقم   
    

  نوع التقدير

  ليكرت 

معامالت 

  قتمان

  معامل  بريسون

  بني اإلختبارين 

  درجة

  احلرية

  "ت"قيمة 

  احملسوبة 
  الداللة

  0.68  الثالثي التقدير

0.56  47  0.71  

  غري دالة

اجلدولية عند " ت"قيمة ( 

   ) 1.68=  0.05مستوى 
  0.74  التقدير اخلماسي

  ).07(أنظر امللحق رقم 

بني  0.05من خالل اجلدول السابق نالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

اإلستبيان الثالثي التقدير و اإلستبيان مخاسي التقدير، حيث للتجزئة النصفية بني " قتمان"معاملي الثبات 

  . أصغر من القيمة اجلدولية) 0.71(احملسوبة " ت"كانت قيمة 
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أظهرت نتائج البحث فيما يتعلق مبعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ومدى تأثرها 

: ونباخ، حيث أظهرت أنهبإختالف تقدير ليكرت، نفس ما كانت عليه يف معامالت الثبات ألفا كر

بالرغم أن هناك زيادة يف قيم هته املعامالت بزيادة التقدير، إال أن هذه الفروق غري دالة إحصائيا عند 

  .، وهذا ما يؤكد لنا استقالل نوع تقدير ليكرت عن ثبات اإلستبيان0.05مستوى 

عن نوع تقدير ليكرت،  هذه النتائج تتفق مع بعض الدراسات السابقة اليت تؤكد استقالل الثبات

رميينغتون وآخرون ، Masters 1974ماستر ، komorita 1963 كوموريتا دراسةمثل 

Remington,et.al 1979  بينما تتعارض مع دراسات أخرى أفادت 1995العكام ودراسة ،

، دراسة  1953Guilfordنتائجها بوجود عالقة بني عدد البدائل وثبات اإلختار مثل دراسة جلفورد 

& Russel 1991و بوبكو  راسل،  1981Boote بويت  Bobko  1999احمليمد ودراسة.  

 

كخرجيي ( ويفسر الباحث هذه النتائج بأنه ملا يكون املستجيب ذو قدرات معرفية مرتفعة

 ال تسبب أخطاء يف استجابة األفراد، يف تقدير ليكرت عدد البدائل نقصان أو زيادة فإن )اجلامعة

نرجع ، كما ميكن أن الثبات أو معامل الصدق تشيئا إىل قيمة معامالأو ينقص  وبالتايل فإنه ال يضيف

أما اإلختالفات الضئيلة واليت كانت غري دالة . املقياس يف حد ذاتهطبيعة وإىل  أفراد العينةذلك إىل طبيعة 

ظروف الصحية للمستجوبني إحصائيا فنرجعها إىل اختالف الظروف التجريبية بني التطبيقني، كال

 .وحالتهم النفسية، واختالف الظروف الفيزيقية، باإلضافة إىل املدة الزمنية بني التطبيقني
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  :إستنتاجات البحث

  :من خالل مناقشة نتائج البحث يف ضوء فرضياته، نستنتج أنه

بني معامالت صدق اإلتساق  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

  ).الثالثي، اخلماسي(الداخلي تبعا الختالف تقديرات ليكرت 

بني معامالت الثبات ألفا كرونباخ  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

 ).الثالثي، اخلماسي(تبعا الختالف تقديرات ليكرت 

بني معامالت الثبات بطريقة التجزئة  0.05داللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات ال  -3

  ).الثالثي، اخلماسي(النصفية تبعا الختالف تقديرات ليكرت 

   :إستنتاج عام

بني معامالت الصدق ومعامالت الثبات  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "

  ".لإلستبيان تبعا الختالف تقديرات ليكرت 

  : التوصيـات

  :باآليت التوصية هذا البحث ميكن يف إليها التوصل مت اليت النتائج خالل من

تقدير مقياس ليكرت ألنه ال إن الثبات والصدق جيب أال يكونا عوامل مؤثرة عند حتديد  -1

  .توجد عالقة متماسكة بينهما وبني عدد البدائل

حتديد عدد بدائل املقياس يبقى معتمدا على أهداف واهتمامات صاحب الدراسة  إن -2

 .الشخصية، باإلضافة إىل عدد من املتغريات املتعلقة بزمن التطبيق وطبيعة عينة الدراسة

التقدير اخلماسي ال يوفر مزايا سيكولوجية مهمة جترب الباحثني على استخدامه، إال إذا تطلب  -3

 تذلك اعتبارات أخرى، فرغم وجود فروق إال أن هذه االختالفات بسيطة ومتقاربة وليس

 .ذات داللة، مما يؤكد لنا بأن ثبات وصدق املقاييس مستقلني عن عدد بدائل تقدير ليكرت
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  :حوث مستقبليةإقتراحـات لب

  :ويف ضوء هذا يقترح الباحث النقاط التالية

إجراء املزيد من الدراسات حول هذا املوضوع تتناول متغريات أخرى مثل ثبات اإلعادة  -1

 .والصدق العاملي

 .إجراء دراسات مشاة للموضوع على تقديرات خمتلفة مثل التقدير الثنائي، الرباعي والسباعي -2

ة تقدير ليكرت املستعمل مع اخلصائص السيكومترية تبعا ملتغريات إجراء دراسات حول عالق -3

 .اجلنس، السن، املستوى التعليمي و الداللة اللفظية للبدائل، وغريها من املتغريات: أخرى مثل

  :صعوبـات البحث

  :يف قيامنا ذا البحث، واجهتنا عدة صعوبات، نذكر منها

 .طبيق الثاين لإلستبيانصعوبة اإلتصال بأفراد العينة، خاصة يف الت -1

 .سواء كتب، جمالت أو مواقع إلكترونية ؛قلة املراجع العربية املتخصصة يف القياس النفسي -2

 .ندرة الدراسات العربية يف جمال القياس النفسي عموما، و املتعلقة مبوضوع البحث خصوصا -3

  .فادة من خربمقلة املختصني يف القياس النفسي، الذين ميكن االعتماد على آرائهم واالست -4
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 لدراسةاألصلي لستبيان اإل): 01(ملحق رقم 
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            .ختصصي يالئم أشغله الذي العمل منصب  1

            .اجلامعية شهاديت يالئم أشغله الذي العمل منصب  2

            .هام و ضروري التخصص جمال يف العمل  3

            .جود خيارات و لعدم ، ختصصي جمال غري يف بالعمل أقبل  4

            .مناصب العمل لقلة ، ختصصي غري يف بالعمل أقبل  5

            CPE.برنامج  إختيار علي فرض الذي هو صصيخت  6

العمل يف إطار عقود ما قبل التشغيل متوفر جلميع خرجيي   7

  .اجلامعة
    

      

            .وأنا مقتنع بذلكسجلت يف برنامج عقود ما قبل التشغيل   8

9  
مكانيت يف (يليب رغبايت اإلجتماعية  CPEالعمل يف إطار 

  ).اتمع
    

      

            ).الناحية املالية(يليب رغبايت املادية  CPEالعمل يف إطار   10

11  
إثبات لوجودي يف (يليب رغبايت النفسية  CPEالعمل يف إطار 

  ).العمل
    

      

12  
إىل إكساب الشباب العاملني يف إطاره  CPEيهدف برنامج 

  .خربة مهنية تؤهلهم إلفتكاك منصب عمل دائم
    

      

            .برنامج عقود ما قبل التشغيل أفضل من البطالة  13

            .خطوة مهمة إلجياد منصب عمل دائم CPEالعمل يف إطار   14

15  
يهدف برنامج عقود ما قبل التشغيل للتخفيف من حدة 

  .مؤقتا البطالة ولو
    

      

            .أعتقد أن برنامج عقود ما قبل التشغيل برنامج فعال  16

17  
أعتقد أن سياسة التشغيل الوطنية دف إىل خلق مناصب 

  .شغل دائمة ومؤقتة على السواء
    

      

            .مدة عقد ما قبل التشغيل غري كافية، يستحسن زيادة املدة  18
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19  
التشغيل يتم عن طريق  أرى أن اإلختيار يف عقود ما قبل

  .أقدمية الدبلوم
    

      

20  

من األفضل أن يتمكن الشاب من اإلستفادة من هذا الربنامج 

يف حال عدم إدماجه يف  -دون شروط- ملرات أخرى 

  .منصب عمل دائم

    

      

            .من الضروري اإلطالع وبشكل كاف على عقد التشغيل  21

            .انتهاء مدة عقديأعتقد أنه سيتم تسوية وضيعيت بعد   22

23  
غري مكافئ هودي يف  CPEاألجر الذي أتقاضاه يف إطار 

  .العمل
    

      

            .غري مكافئ لشهاديت CPEاألجر الذي أتقاضاه يف إطار   24

            .ساعات العمل غري تلك املقررة يف العقد  25

26  
 أرى أن السياسة الوطنية للتشغيل املوجهة خلرجيي اجلامعة يف

  .مستوى تطلعام املهنية
    

      

            .اعتقد أن عقود ما قبل التشغيل دف إىل اإلندماج املهين  27

            .أرى يف عقود ما قبل التشغيل عمل فعلي  28

            .أعتقد أن سياسة التشغيل ال ختدم التخصصات اجلامعية  29

            .أعتقد أن مدة العقد غري كافية إلكتساب خربة مهنية  30
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 إستبيان الدراسة األولية): 20(ملحق رقم 
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            .ختصصي يالءم أشغله الذي العمل منصب  1

العمل يف إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل يليب رغبايت   2

  ).مكانيت يف اتمع(االجتماعية 
    

      

            .سجلت يف برنامج عقود ما قبل التشغيل وأنا مقتنع بذلك  3

أرى أن السياسة الوطنية للتشغيل املوجهة خلرجيي اجلامعة يف   4

  .مستوى تطلعام املهنية
    

      

            .اجلامعي مؤهلي يالءم أشغله الذي العمل منصب  5

            ).املاليةالناحية (العمل يف إطار الربنامج يليب رغبايت املادية   6

احلقوق والواجبات مصاغة بشكل واضح يف بنود عقد ما   7

  .قبل التشغيل
    

      

            .اعتقد أن عقود ما قبل التشغيل دف إىل اإلدماج املهين  8

            .هام و ضروري التخصص جمال يف العمل  9

10  
إثبات لوجودي (العمل يف إطار الربنامج يليب رغبايت النفسية 

  ).العمليف 
    

      

            .أعتقد أنه سيتم تسوية وضيعيت بعد انتهاء مدة عقدي  11

            .أرى يف عقود ما قبل التشغيل عمل فعلي  12

            .جود خيارات و لعدم ، ختصصي جمال غري يف بالعمل أقبل  13

14  
ال أرى اختالفا كبريا بني العمل يف إطار برنامج عقود ما قبل 

  .بدون عملالتشغيل والبقاء 
    

      

15  
األجر الذي أتقاضاه يف إطار الربنامج غري مكافئ هودي يف 

  .العمل
    

      

      .أعتقد أن سياسة التشغيل ال تتالءم مع التخصصات اجلامعية  16
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      .مناصب العمل لقلة ختصصي، غري يف بالعمل أقبل  17
      

18  
مهمة العمل يف إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل خطوة 

  .إلجياد منصب عمل دائم
    

      

19  
األجر الذي أتقاضاه يف إطار عقود ما قبل التشغيل غري 

  .مكافئ لشهاديت
    

      

            .أعتقد أن مدة العقد غري كافية الكتساب خربة مهنية  20

21  
برنامج عقود ما قبل  اختيار علي فرض الذي هو ختصصي

   .التشغيل
    

      

22  
قبل التشغيل للتخفيف من حدة يهدف برنامج عقود ما 

  .البطالة ولو مؤقتا
    

      

            .ساعات العمل غري تلك املقررة يف العقد  23

24  
أعتقد أن عقود ما قبل التشغيل دف إلكساب الشباب 

  .خربة مهنية إلجياد منصب دائم
    

      

25  
العمل يف إطار عقود ما قبل التشغيل متاح جلميع خرجيي 

  .اجلامعة
    

      

26  
أرى أن برنامج عقود ما قبل التشغيل استغالل لطاقة الشباب 

  .و إضاعة لوقتهم
    

      

            .مدة عقد ما قبل التشغيل غري كافية، يستحسن زيادة املدة  27

28  
أعتقد أن سياسة التشغيل الوطنية دف إىل خلق مناصب 

  .شغل دائمة ومؤقتة على السواء
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 إستبيان الدراسة األولية املعدل ):30(ملحق رقم 
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            .ختصصي يالءم أشغله الذي العمل منصب  1

العمل يف إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل يليب رغبايت   2

  ).مكانيت يف اتمع(االجتماعية 
    

      

قبل التشغيل نظرا لعدم وجود  سجلت يف برنامج عقود ما  3

  .خيارات أخرى
    

      

أرى أن سياسة عقود ما قبل التشغيل املوجهة خلرجيي اجلامعة   4

  .يف مستوى تطلعام املهنية
    

      

            .اجلامعي مؤهلي يالءم أشغله الذي العمل منصب  5

            ).الناحية املالية(العمل يف إطار الربنامج يليب رغبايت املادية   6

احلقوق والواجبات مصاغة بشكل واضح يف بنود عقد ما   7

  .قبل التشغيل
    

      

            .اعتقد أن عقود ما قبل التشغيل دف إىل اإلدماج املهين  8

9  
غري ضروري، خاصة مع  التخصص جمال يف العملأن أعتقد 

  .ندرة مناصب العمل
    

      

10  
إثبات لوجودي (العمل يف إطار الربنامج يليب رغبايت النفسية 

  ).يف العمل
    

      

            .أعتقد أنه سيتم تسوية وضيعيت بعد انتهاء مدة عقدي  11

            .أرى يف عقود ما قبل التشغيل عمل فعلي  12

13  
أرى أن اإلختيار يف عقود ما قبل التشغيل يتم على أساس 

  .أقدمية الدبلوم
    

      

14  
برنامج عقود ما قبل ال أرى اختالفا كبريا بني العمل يف إطار 

  .التشغيل والبقاء بدون عمل
    

      

15  
األجر الذي أتقاضاه يف إطار الربنامج غري مكافئ هودي يف 

  .العمل
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            .أعتقد أن سياسة التشغيل ال تتالءم مع التخصصات اجلامعية  16

            .يتوفر الربنامج  على مناصب شغل كثرية يف جمال ختصصي  17

18  
يف إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل خطوة مهمة  العمل

  .إلجياد منصب عمل دائم
    

      

19  
األجر الذي أتقاضاه يف إطار عقود ما قبل التشغيل غري 

  .مكافئ ملستواي اجلامعي
    

      

20  
أعتقد أن سياسة متديد العقود لسنوات أخرى حماولة جيدة 

  .إلجياد حلول دائمة مستقبال
    

      

21  
عقود ما قبل التشغيل، الن ختصصي غري مطلوب اخترت 

  .كثريا يف سوق العمل
    

      

22  
يهدف برنامج عقود ما قبل التشغيل للتخفيف من حدة 

  .البطالة ولو مؤقتا
    

      

            .ساعات العمل مصاغة بشكل واضح يف عقد العمل  23

24  
أعتقد أن عقود ما قبل التشغيل دف إلكساب الشباب 

  .إلجياد منصب دائمخربة مهنية 
    

      

25  
العمل يف إطار عقود ما قبل التشغيل متاح جلميع خرجيي 

  .اجلامعة
    

      

26  
أرى أن برنامج عقود ما قبل التشغيل استغالل لطاقة الشباب 

  .و إضاعة لوقتهم
    

      

            .عدد ساعات العمل غري مكافئ ألجريت  27

28  
إىل خلق مناصب أعتقد أن سياسة التشغيل الوطنية دف 

  .شغل دائمة ومؤقتة على السواء
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 إستبيان الدراسة األساسية): 04(ملحق رقم 

  

  

  اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو سياسة التشغيل الوطنية

  

  ...أخي املوظف، أخيت املوظفة

 بعد التحية واالحترام

يف إطار حتضري حبث، يشرفنا أن نتقدم إليكم ذه اإلستمارة اليت تتضمن جمموعة أسئلة تدور 

حول موضوع البحث، فرجاؤنا أن جتيب أو جتييب عن كل سؤال منها بتركيز واهتمام، وذلك بوضع 

يف اخلانة املناسبة حسب رأيك، ومجيع األسئلة ال تفترض بالضرورة وجود إجابات )  x( عالمة 

  .يحة وأخرى خاطئة، وإمنا كلها تعرب عن رأيكصح

  مع الشكر املسبق

  

  العامة البيانات :أوال

  :  اجلنس -1

  ذكر               أنثى

  : السن -2

  سنة فأكثر 30سنة           29 – 27سنة            26 – 24سنة           23 – 18

  : املؤهل اجلامعي -3

  ماستر                   ليسانس دراسات تطبيقية                                   تقين سامي
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  :عبارات االستبيان: ثانيا

  

  موافق  الفقرة الرقم
ال 

  أدري

غري 

  موافق

        .ختصصي يالءم أشغله الذي العمل منصب  1

العمل يف إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل يليب رغبايت   2

  ).مكانيت يف اتمع(االجتماعية 

      

        .سجلت يف برنامج عقود ما قبل التشغيل وأنا مقتنع بذلك  3

أرى أن السياسة الوطنية للتشغيل املوجهة خلرجيي اجلامعة يف   4

  .مستوى تطلعام املهنية

      

        .اجلامعي مؤهلي يالءم أشغله الذي العمل منصب  5

        ).الناحية املالية(املادية العمل يف إطار الربنامج يليب رغبايت   6

احلقوق والواجبات مصاغة بشكل واضح يف بنود عقد ما قبل   7

  .التشغيل

      

        .اعتقد أن عقود ما قبل التشغيل دف إىل اإلدماج املهين  8

        .هام و ضروري التخصص جمال يف العمل  9

10  
لوجودي يف إثبات (العمل يف إطار الربنامج يليب رغبايت النفسية 

  ).العمل

      

        .أعتقد أنه سيتم تسوية وضيعيت بعد انتهاء مدة عقدي  11

        .أرى يف عقود ما قبل التشغيل عمل فعلي  12

        .جود خيارات و لعدم ، ختصصي جمال غري يف بالعمل أقبل  13

14  
ال أرى اختالفا كبريا بني العمل يف إطار برنامج عقود ما قبل 

  .بدون عمل التشغيل والبقاء

      

15  
األجر الذي أتقاضاه يف إطار الربنامج غري مكافئ هودي يف 

  .العمل

      

  .أعتقد أن سياسة التشغيل ال تتالءم مع التخصصات اجلامعية  16
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 .مناصب العمل لقلة ، ختصصي غري يف بالعمل أقبل  17
      

18  
إلجياد العمل يف إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل خطوة مهمة 

  .منصب عمل دائم

      

19  
األجر الذي أتقاضاه يف إطار عقود ما قبل التشغيل غري مكافئ 

  .لشهاديت

      

        .أعتقد أن مدة العقد غري كافية الكتساب خربة مهنية  20

21  
برنامج عقود ما قبل  اختيار علي فرض الذي هو ختصصي

   .التشغيل

      

22  
للتخفيف من حدة البطالة يهدف برنامج عقود ما قبل التشغيل 

  .ولو مؤقتا

      

        .ساعات العمل غري تلك املقررة يف العقد  23

24  
أعتقد أن عقود ما قبل التشغيل دف إلكساب الشباب خربة 

  .مهنية إلجياد منصب دائم

      

  

  

  ):اخلماسيالتقدير (، الصورة الثانية )التقدير الثالثي(الصورة األوىل : مت إعداد اإلستبيان يف صورتني
  

  

  :الصورة األوىل

  التقدير الثالثي

  غري موافق  ال أدري  موافق

  :الصورة الثانية

  التقدير اخلماسي

  غري موافق جدا  غري موافق  ال أدري  موافق  موافق جدا
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  معامالت صدق التناسق الداخلي): 05(ملحق رقم 

  

  الصورة الثالثية
  

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Three1 8.7000 2.32335 50 

Three2 14.8800 3.42643 50 

Three3 7.7800 1.76462 50 

Three4 14.8800 3.10128 50 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

46.2400 57.900 7.60923 4 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.645 4 
 

  

  الصورة اخلماسية
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Five1 12.6800 3.57109 50 

Five2 20.8400 5.13237 50 

Five3 11.8400 3.06634 50 

Five4 21.1200 4.06398 50 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

66.4800 139.234 11.79976 4 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.711 4 
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  معامالت ثبات ألفا كرونباخ): 60(ملحق رقم 

  

  الصورة الثالثية
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

T1 1.5200 .83885 50 

T2 1.4400 .76024 50 

T3 1.8200 .82536 50 

T4 1.5200 .78870 50 

T5 1.4800 .83885 50 

T6 1.4800 .78870 50 

T7 1.9000 .46291 50 

T8 2.2600 .52722 50 

T9 1.8400 .81716 50 

T10 1.9200 .87691 50 

T11 1.6200 .87808 50 

T12 2.1000 .78895 50 

T13 1.9200 .85332 50 

T14 2.5200 .78870 50 

T15 1.2800 .70102 50 

T16 1.4400 .76024 50 

T17 1.9400 .93481 50 

T18 2.5200 .64650 50 

T19 1.1600 .50950 50 

T20 2.4800 .81416 50 

T21 2.7600 .55549 50 

T22 2.7000 .61445 50 

T23 2.2400 .89351 50 

T24 2.3800 .72534 50 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

46.2400 57.900 7.60923 24 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.793 24 
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  الصورة اخلماسية
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

F1 2.2800 1.42914 50 

F3 2.5200 1.18218 50 

F5 2.0200 1.13371 50 

F7 2.7800 .76372 50 

F9 2.6200 .98747 50 

F11 2.3200 1.40611 50 

F13 2.5600 1.12776 50 

F15 2.2000 1.38505 50 

F17 3.2000 1.29363 50 

F19 2.0200 1.18649 50 

F21 3.9000 .90914 50 

F23 2.9600 1.35466 50 

F2 2.3600 1.08346 50 

F4 2.2600 1.13946 50 

F6 2.0000 1.10657 50 

F8 3.1600 .71027 50 

F10 2.5400 1.31258 50 

F12 2.9600 1.17734 50 

F14 3.5400 1.11043 50 

F16 2.5600 1.12776 50 

F18 3.5400 1.03431 50 

F20 3.3800 1.15864 50 

F22 3.5400 1.07305 50 

F24 3.2600 1.02639 50 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

66.4800 139.234 11.79976 24 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.806 24 
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  معامالت ثبات التجزئة النصفية): 70(ملحق رقم 

  

  الصورة الثالثية
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value .381 

N of Items 12a 

Part 2 
Value .823 

N of Items 12b 

Total N of Items 24 

Correlation Between Forms .567 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .724 

Unequal Length .724 

Guttman Split-Half Coefficient .679 

a. The items are: T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19, T21, T23. 

b. The items are: T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20, T22, T24. 

 

 

  الصورة اخلماسية
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value .544 

N of Items 12a 

Part 2 
Value .796 

N of Items 12b 

Total N of Items 24 

Correlation Between Forms .602 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .752 

Unequal Length .752 

Guttman Split-Half Coefficient .741 

a. The items are: F1, F3, F5, F7, F9, F11, F13, F15, F17, F19, F21, F23. 

b. The items are: F2, F4, F6, F8, F10, F12, F14, F16, F18, F20, F22, F24. 
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