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  مقدمة:

إن البحــــوث النفسٌة و التربوٌة كغٌرها من البحــــوث العلمــــٌة تــــمر بمراحل       

منـــهجٌة عدٌدة، انطـــــالقا من اختـــٌار الموضـــــوع و تحدٌد االشكالٌة و صٌـــاغة 

الفرضٌات ،مرورا بتحدٌد مجتمع و عٌنات الدراسة ثم تصمٌم أداة جمع البٌانات و بعد ذلك 

وٌب هذه البٌانات و تمثٌلها و تحلٌلها ، وصوال الى الخروج بنتائج و تقدٌم توصٌات تب

،حٌث تعد مرحلة جمع البٌانات من أهم المراحل االساسٌة الجراء البحوث و هذه المرحلة 

تعتمد بدورها على أداة القٌاس المستخدمة ، فكلما كانت هذه األداة دقٌقة و تتمتع بخصائص 

نت نتائج الدراسة ذات مصداقٌة عالٌة و ٌمكن االعتماد علٌها فً اتخاذ جٌدة ، كلما كا

 القرارات .

و عكس القٌاس فً العلوم الطبٌعة اٌن تنعدم االخطاء فً أدواته المستعملة ، فإن القٌاس فً 

العلوم االنسانٌة كعلن النفس النسبً و معرض للخطأ حٌث إن علم النفس ٌستند اساسا الى 

لفردٌة فحسب نظرٌة القٌاس الكالسٌكٌة فإن " درجة الفرد فً المقٌاس مبدأ الفروق ا

النفسً ، ال تمثل الدرجة الحقٌقٌة ، بل تتضمن درجة أخرى و هً درجة الخطأ ، فكلما 

  ( Popham, Baker ,1970, p131 ) قلت نسبة هذه األخٌرة كلما زادت دقة المقٌاس و مصداقٌت

ة متفق على استخدامها فً القٌاس النفسً كما هو الحال ، لهذا ال توجد وحدات قٌاس ثابت

 فً القٌاس فً العلوم الطبٌعٌة .

إن عملٌة بناء المقٌاس بمختلف مراحلها تعتبر خطوة منهجٌة مصٌرٌة و محددة         

للخطوات الموالٌة و لمسار البحث ككل ، و علٌه هناك خصائص ٌنبغً التحقق منها فً 

نان على دقة النتائج المتحصل علٌها و امكانٌة اتخاذ قرارات هامة أداة القٌاس ، لالطمئ

متعلقة بأفراد ، جماعات أو منظمات ، و هً ما ٌصطلح علٌها بـــــــ "الخصائص 

السٌكومترٌة" و المتمثلة فً الصدق : أي أن المقٌاس ٌقٌس فعال ما وضع لقٌاسه ، و 

إننا نحصل على نفس النتائج . و ٌضاف الثبات : حٌث أنه لو طبقنا المقٌاس عدة مرات ف

الى ذلك خاصٌة أخرى و هً الحساسٌة : فقد ٌكون المقٌاس صادقا و ثابتا لكنه لٌس 

 حساسا بالقدر الكافــــً .
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إن الخصائص السٌكومترٌة لالختبارات و المقاٌٌس النفسٌة تختلف درجتها و           

ث تزداد صعوبات القٌاس فً الجوانب طرٌقة تفسٌرها باختالف ما نرٌد قٌاسه ، " حٌ

الوجدانٌة فً الشخصٌة ، مثل السمات و القٌم و المٌول و االتجاهات نظرا لصعوبة تحدٌد 

مفاهٌمها ، لكونها مكونات افتراضٌة غٌر مالحظة ، قٌاسها ال ٌكون مباشرا بــــل من 

ها لٌس باالمر السهل ألن ، و قٌاس(Maloney , P.m 1980 , p5) "خالل الســـــلوك الدال عنها 

سلوك الفرد ال ٌكون بالصفة العادٌة إال عندما ٌكون فً موقف طبٌعً )اجتماعً( ، و هذا 

 ما ٌزٌد من تعقٌد قٌاس الظواهر النفسٌة و االجتماعٌة عموما.



 

 البحث ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثٌر حجم العٌنة على          

 الخصائص السٌكومترٌة لالختبار .

و لجمع البٌانات تم استخدام استبٌان ٌقٌس اتجاهات طلبة السنة الثانٌة           

ثانوي نحو الدافعٌة لالنجاز ، حٌث تم إعداد صورتٌن من االستبٌان مختلفتٌن ، 

 االستبٌان األول للدراسة األساسٌة أما االستبٌان الثانً فٌعتبر محك .

المقارن ، و قد طبقت صورتً  اعتمد الباحث على المنهج الوصفً         

االستبٌان على عٌنات عشوائٌة منتظمة ، من طالب السنة الثانٌة ثانوي بثانوٌتٌن 

 مستغانم. -بسٌدي لخضر

و لإلجابة عن تساؤالت البحث تم إجراء مجموعة من التحلٌالت           

ل ، لتحلExcelٌ، و برنامج SPSSاإلحصائٌة، اعتمدنا فً حسابها على برنامج 

 البٌانات و استخراج النتائج.  

و قد خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى           

 بٌن معامالت الصدق و الثبات باختالف حجم العٌنة . 0,0,
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 ة البحثيلاشكاأوال : 

هم ـــبالرغم من أن جمٌع طالب الجامعات و الباحثٌن فً جمٌع المجاالت البحث لدٌ       

باختٌــــــارها، إال أن الـــواقع  ن العٌنات، و كٌــف ٌنبغــــً االهتمــــــامــرة عــــفك

حوث، ٌعكس ــــو الب         ات ـــــً لبعض الدراســـــث العلمـــــالملمـــوس لحركة البح

ر البحث العلمً، حٌث تزخر بالعدٌد من ـــاٌٌــــوابط و معـــــــصورة مغاٌرة لض

طها و افتراضاتها من ار العٌنة، و الخلل بشروـــــارسات الخاطئة فً إختٌـــــالمم

ل. فتارة ٌجد القارئ المتأمل أن عٌنة الدراسة أخذت من ـــــــــثٌـــوائٌة و تمــــــعش

نفها الضبابٌة و عدم الوضوح، دون ـــر تكتــــــدد بأطــــمجتمع لم ٌحدد، أو مح

د أن إختٌار العٌنة ــــــــخصص الناقـــــائج، كما ٌجد المتــــــــارة إلى تعمٌم النتــــــــاإلش

ٌار ـــــــم اختـــــــمع الدراسة، فٌتـــــــــانات مجتـــــــعة بٌـــــاسب مع طبٌـــــــــال ٌتن

طة لبٌانات تحمل فً مراحلها مجموعات متجانسة و تحتاج ــــــــة بسٌـــــــنة عشوائٌــــعٌ

هلها لرصد ــــــصر الطرٌق و أســـــأقالعشوائٌة الطبقٌة أو العنقودٌة، مما ٌعنً سلوك 

ً ــــات توحـــــار عٌنــــن، و اختٌـــــــام الباحثٌـــــــــالنتائج. و هذا بنبأ بعدم اهتم

ة ـــــــع العشوائٌـــــامل مــــــث و التعــــــــعت لتوجهات الباحـــــــأمل أنها خضــــــللمت

ات ــــً اإلخالل بأهم شروط و افتراضـــا ٌعنـــــــهر، مماـــــها الظـــــكما ٌوحً بها اسم

دات المجتمع الفرصة و االحتمال نفسه فً ــــــٌنة، و هً العشوائٌة و إعطاء كل وحــــالع

 االختٌار.

و فً نمط آخر من الممارسات الخاطئة، نجد أن حجم العٌنة ٌحدد بطرٌقة تمٌل إلى        

الذي ٌجعل نتائج ٌشوبها الغموض لخللها بشرط التمثٌل. فنقص الذاتٌة و التخمٌن، األمر 

حجم العٌنة ٌجعل النتائج أقل دقة و ال ٌعتمد علٌها و ضٌاع للجهد، و زٌادة الحجم ٌعد 

هدرا للجهد و الطاقات، و رغم صحة هذا اإلجراء مقارنة بالسابق، إال أنه ٌحمل فً طٌاته 

اء اختبار هناك خطوات و مراحل نتبعها من بٌنها و لبن عدم الثقة بنتائج أبحاث العٌنات،
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التأكد من صالحٌة األداة، و من شروط االختبار الجٌد أن ٌتمٌز بالصدق و الثبات التً 

 تعرف بالخصائــــــــص الســــــٌكومترٌة لالختبار.

 و من هذا المنطلق  نطرح السؤال الرئٌسً كاآلتً :   

 خصائص السٌكومترٌة لإلختبار .هل ٌؤثر حجم العٌنة على ال      

 : و لمعالجة هذه اإلشكالٌة نطرح األسئلة الفرعٌة اآلتٌة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن معامالت الثبات بطرٌقة ألفاكرومباخ تبعا   -1

 لتغٌر حجم العٌنة ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن معامالت الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة  -2

 تغٌر حجم العٌنة ؟تبعا ل

هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن معامالت الصدق التالزمً )المرتبط  -3

 بالمحك ( تبعا لتغٌر حجم العٌنة ؟

 ث: فرضيات البح ثانيا

 الفرضية الرئيسية :   

توجد فروق ذات داللة احصــــائـٌة بٌن معـــــامالت الصدق و الثبـــات تبعا لتغٌر حجم 

 العٌنة .

 الفرضيات الفرعية :

( ة بٌن معامالت الصدق التالزمً ) المرتبط بالمحكتوجد فروق ذات داللة إحصائٌ -1

 تبعا لتغٌر حجم العٌنة .

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن معامالت الثبات بطرٌقة ألفاكرومباخ تبعا  -2

 لتغٌر حجم العٌنة .

ة النصفٌة تبعا ٌقة التجزئتوجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن معامالت الثبات بطر -3

 .لتغٌر حجم العٌنة
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 ثالثا : أهــــداف الدراســــــة 

التعرف على أثر حجم العٌنة على الخصائص السٌكومترٌة لألداة و الصدق و  -

 الثبات .

 التعرف على نوع حجم العٌنة الذي ٌعطً أكثر درجة صدق و ثبات األداة . -

الدراسات السٌكومترٌة و اإلشارة إلى أهمٌة محاوالت تقدٌم إضافات فً مجاالت  -

 هذا النوع من البحوث .

 رابعا:  أهميـــــة البحـــــــــث

التطرق لقضٌة مهمة تتعلق بمرحلة جمع المعلومات و هً اختٌار حجم العٌنة  -

 .المناسب 

 .ي ٌعطً معامالت ثبات و صدق عالٌةمحاولة الوصول إلى نوع حجم العٌنة الذ -

العٌنة ال ٌؤثر فً ثبات و صدق االختبار فال مجال ألن نأخذ عٌنة حجم إذا كان  -

 بأعداد كبٌرة الحجم .

 خامسا : مصطلحات البحث

 و ٌقصد بحجم العٌنة عدد أفراد عٌنة البحث الممثلة للمجتمع األصلً . :حجم العينة 

و هو عبارة عن قٌمة تشٌر إلى درجة العالقة بٌن متغٌرات الدراسة ضمن  حجم التأثير :

مجتمع محدد مسبقا له ، هو مجتمع الدراسة  بغض النظر عن األسلوب اإلحصائً 

 لتعبٌر عن ذلك األثر.المستخدم ل

 الخصائص السٌكومترٌة :

بها الصدق  إنها دالئل أو مؤشرات احصائٌة عن مد ى جودة المقٌاس و فقراته ، و نقصد

 و الثبات .
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 الصدق : - أ

 (132،ص2222)صالح الدٌن محمود، "هو قدرة االداة على قٌاس ما وضعت لقٌاسه "

اجرائٌا من خالل معامل  االنساق الداخلً ،وٌقاس صدق وقد اعتمدنا فً بحثنا الحالً على

)محك  عن كــــــــل فقرة والدرجة الكلٌة للبــــــعداالرتباط بٌن درجات االفراد 

، وبٌن درجات االفراد عن ة الكلٌة لالختبار كل فقرة والدرج داخلً(،وبٌن درجاتهم عن

 .لالختبارد والدرجة الكلٌة بعكل 

دق الذاتً، القائم والصولم نعتمد على طرق اخرى للتحقق من الصدق ،كصدق المحكمٌن 

وبة  اٌجاد معاٌٌر الذتً للجدل بنى الباحثٌن حول هذه الطرق،بٌنما الصدق العاملً فً صع

 للمقارنة عن طرٌقه.

 الثبات: -ب

ٌهدف لقٌاسها اي استقرار درجات قٌاس اختبار المقدار الحقٌقً للسمة التً  "هو مدى

)صالح الدٌن محمود   تأثرها بتغٌر الظروف الخارجٌة"االختبار و عدم 

و قٌم  . و الثبات فً بحثنا الحالً هو قٌم معامالت ألفا كرونباخ(131،ص2222،

 .ٌة و ذلك لتوفر افتراضات تطبٌقهامعامالت التجزئة النصف
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  ذ:ـــييــتو

رؼزجو ػ١ٍّخ عّغ اٌج١بٔبد أٚي فطٛح ٠مَٛ ثٙب اٌجبؽش ثؼل رؾل٠لٖ ٌٍّشىٍخ           

ٚ فوٚػٙب، ٚ ٌىٟ ٠مَٛ ثنٌه ٠غت ػ١ٍٗ افز١به اٌّغزّغ اٌنٞ ٍزطجك اٌلهاٍخ   اٌلهاٍخ 

 .ػ١ٍٗ 

رظبكف اٌجبؽض١ٓ ػٕل كهاٍخ ع١ّغ ِفوكاد اٌّغزّغ  طؼٛثبد ٕ٘بن  أْ إال         

كهاٍخ اٌظب٘وح اٌٝ افز١به  ػٕل ١ٌٓٙنا ٠ٍغؤ اٌجبؽض ،فالطخ إما وبْ ٘نا اٌّغزّغ وج١وا 

زُ  ٍؾجٙب ِٓ اٌّغزّغ ثطو٠مخ ِؼ١ٕخ ثؾ١ش رىْٛ ٘نٖ ِغّٛػخ طغ١وح رَّٝ ػ١ٕخ ٠

، ؽزٝ ٠زَٕٝ ػٍٝ اٌجبؽض١ٓ ثزؼ١ُّ  اإلِىبْاٌّغّٛػخ طٛهح ِظغوح ٌٍّغزّغ ثمله 

ػٍٝ اٌّغزّغ األطٍٟ فبٌٙلف ِٓ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٘ٛ اٌزؼ١ُّ ػٍٝ إٌزبئظ اٌّؾظً ػ١ٍٙب 

فٟ ثؾضٗ رّىٕٗ ِٓ  اٌجبؽش ، فٟٙ ؽو٠مخ ٠ٍَىٙباٌّغزّغ ٚ ١ٌٌ كهاٍخ اٌؼ١ٕخ فٟ ؽل مارٙب 

 .، اٌغٙل ٚ اٌزىب١ٌف الزظبك  اٌٛلذ

 :          تؼزيف الؼينح -1

ٟ٘ عيء ِٓ شٟء أٚ ِٛػٛع ، ثؾ١ش رىْٛ ِّضٍخ ٌقظبئض مٌه اٌشٟء أٚ " -

  ".اٌّٛػٛع

و هذا الجزء ٌتكون تشكٌلٌا من عملٌة تأتً العٌنة هً اختٌار جزء من الكل " -

تعطً نتائج على العموم دقٌقة و تجٌب على معظم أسئلة لتسهٌل البحث العلمً 

  ".الموضوع، أو بصٌغة أخرى

هً عبارة عن عدد محدود من المفردات التً سوف ٌتعامل معها الباحث منهجٌا " -

 . "ٌشترط فٌها أن تكون ممثلة لمجتمع البحث و الخصائص و السمات 

سالٌب المعاٌنة اإلحصائٌة جزء من المجتمع اإلحصائً ٌتم اختٌاره وفق أ"هً  -

."وٌشترط أن تكون ممثلة للمجتمع الذي نقوم بدراسته
 

 ( .550،ص5005)أحمد ،   
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"هً الجزء من المجتمع الذي ٌتم اختٌاره بطرٌقة علمٌة محددة لٌستخدم فً الحكم  -

و ٌفترض أن تكون العٌنة المختارة ممثلة للمجتمع و خواصه أصدق تمثٌل  الكلعلى 

. )عبد العٌنةٌن وحداته و ذلك بأحسن ما ٌسمح به حجم ببما فً ذلك االختالف 

 (.750،ص7991الرزاق أمٌن،

العٌنة هً مجموعة جزئٌة من المجتمع  أنمن خالل التعارٌف أعاله ، ٌمكن القول 

تكون لها نفس الخصائص المجتمع الذي سحبت منه محل الدراسة ، و  االصلً

، فقد تكون هذه العٌنة مجموعة أفراد أو اشٌاء أو مواد ٌختارهم الباحث للمشاركة 

 .فً الدراسة العلمٌة 

 .أسلوب اختٌار أو انتقاء العٌنة : المعاينة -2

 اختيار عينة البحث: مراحل -3

 9ٟ٘ ِٕٙغ١خ رّو ػ١ٍّخ افز١به ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ثقطٛاد 

رزطٍت ٘نٖ اٌقطٛح رؾل٠لاً ٚاػؾبً ٚكل١مبً ٌّفوكاد  تحذيذ هجتوغ الثحث الؼلوي:

 . ِشىٍخ اٌلهاٍخ

ؽ١ش ٠زطٍت ِٓ اٌجبؽش فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ  :للذراسح األصلي الوجتوغ أفزاد تحذيذ

 .ٚ ِىٛٔبرٗ األٍب١ٍخ رؾل٠لا ٚاػؾب ٚ كل١مب األطٍٟرؼو٠ف ٚ رؾل٠ل اٌّغزّغ 

ٚرزطٍت ٘نٖ اٌقطٛح أْ رزٛافو ع١ّغ فظبئض أفواك ِغزّغ  الثحث:اختيار ػينح 

اٌلهاٍخ فٟ األفواك اٌن٠ٓ ٠زُ افز١بهُ٘ ١ٌىٛٔٛا أػؼبء فٟ اٌؼ١ٕخ، فئما وبْ أفواك ِغزّغ 

اٌلهاٍخ ِزغب١َٔٓ، فئْ أٞ ػلك ُِٕٙ ٠ّضً اٌّغزّغ األطٍٟ، أِب إما وبْ أفواك اٌّغزّغ 

 أّ٘ٙب 9خ ٚفك شوٚؽ ِؼ١ٕ ػ١ٕخ ِٓ افز١به غ١و ِزغب١َٔٓ فالثل

 فٟ اٌؼ١ٕخ . األطٍٟػوٚهح رٛافو وً ؽجمبد ٚ فظبئض اٌّغزّغ  -

 . األطٍٟاٌزٕبٍت ث١ٓ أفواك اٌؼ١ٕخ ٚ ػلك أفواك  اٌّغزّغ  -

 اٌّٛػٛػ١خ فٟ االفز١به ٚ االثزؼبك ػٓ اٌزؾ١ي . -
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 9ػلح ِؼب١٠و  :اختيار ػذٍد كاٍف هن األفزاد

فىٍّب ىاك اٌزغبٌٔ ث١ٓ أفواك اٌّغزّغ وبْ اٌؼلك اٌالىَ 9 تجانس أً تثاين الوجتوغ

 . أوضوٌزّض١ً اٌّغزّغ ألً، ٚاٌؼىٌ وٍّب ىاك اٌزجب٠ٓ وبْ اٌؼلك اٌالىَ ٌزّض١ً اٌّغزّغ 

فبٌلهاٍبد اٌَّؾ١خ رؾزبط إٌٝ اوجو ػلك ِّىٓ ِٓ أفواك  :أسلٌب الثحث الوستخذم 

ػلك أفواك اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ػلك اٌّغّٛػبد  اٌّغزّغ ٌزّض١ٍٗ، أِب اٌلهاٍبد اٌزغو٠ج١خ ف١ؼزّل

 .اٌزغو٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ فٟ اٌلهاٍخ

ػٍٝ ٘نٖ اٌلهاٍخ ِّٙب وٍّب وبٔذ  فىٍّب وبْ اٌمواه اٌّؼزّل :درجح الذقح الوطلٌتح 

ألفواك اٌؼ١ٕخ اٌّّضٍخ ٌزؼطٟ اٌضمخ  أوضوؾبعخ إٌٝ ػلك اٌاٌللخ اٌّزٛفبح ِّٙخ ٚثبٌزبٌٟ 

 .اٌالىِخ ٌزؼ١ُّ إٌزبئظ

ٚرزطٍت ٘نٖ اٌقطٛح اٌم١بَ ثبٌقطٛاد اٌَبثمخ ثبٌزور١ت، ِٚواػبح  :اختيار نٌع الؼينح

٠ٚغت ػٍٝ اٌجبؽش أْ ٠ؾنه ِٓ اٌٛلٛع فٟ أفطبء افز١به . شوٚؽ أٔٛاع اٌؼ١ٕبد

 (.226،ص1002)أثٛ ػالَ ،اٌؼ١ٕخ

رؼزجو ِوؽٍخ افز١به اٌؼ١ٕخ أُ٘ فطٛح ٠ّىٓ اْ  رؤصو ػٍٝ ٔزبئظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ، فٟٙ 

رقؼغ اٌٝ  ِؼب١٠و ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش اٌزم١ل ثٙب ؽزٝ ٠زؾظً ػٍٝ ػ١ٕخ ِٕزمبح ثظفخ 

 .ٓ االػزجبه ٌزؼ١ّّٙب ػٍٝ اٌّغزّغػ١ٍّخ كل١مخ ٠ّىٓ االػزّبك ػ١ٍٙب ٚ رؤفن ٔزبئغٙب ثؼ١

 :أنٌاع الؼيناخ -4

رقزٍف أٔٛاع اٌؼ١ٕبد ثبفزالف اٌطوق اٌزٟ فٟ افز١به٘ب ٚاْ وبٔذ ع١ّؼٙب وٙلف إٌٝ 

رؼلك اٌطوق فٟ افز١به اٌؼ١ٕخ ٠ٛعت  أْٚ األطٍٟ،رّض١ً ١ِّياد ٚ فٛاص اٌّغزّغ 

اٌّفبػٍخ ٚ فٟ اٌٛالغ ٕ٘بن ٔٛػبْ ِٓ اٌؼ١ٕبد األٌٚٝ اؽزّب١ٌخ األوضو ػٍٝ اٌجبؽش 

 .خ ثَجت ؽج١ؼخ اٌّٛػٛع اٍزقلاِب ٚ اٌضب١ٔخ غ١و اؽزّب١ٌ
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 :الؼيناخ االحتواليح أً الؼشٌائيح 4-1

 :الثسيطحالؼينح الؼشٌائيح  4-1-1

 Nٚؽلح ِٓ ث١ٓ  nاٌّؼب٠ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌج١َطخ ٟ٘ ؽو٠مخ افز١به ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ 

ٚؽلح ِٓ ٚؽلاد اٌّغزّغ ِؾً اٌلهاٍخ ثؾ١ش ٠ىْٛ ٌىً ػ١ٕخ ِٓ اٌؼ١ٕبد اٌّّىٓ 

فٟ اٌظٙٛه أٞ أْ اؽزّبي ٍؾت أ٠خ ٚؽلح ٠ىْٛ ِزَب٠ٚب  افز١به٘ب فوطخ ِزَب٠ٚخ

 ػٕل وً ٚؽلح ِٓ ٚؽلاد اٌؼ١ٕخ.

 ٌزٛػ١ؼ ٘نا اٌزؼو٠ف ٔٛهك اٌّضبي اٌزبٌٟ 9

ٌزمل٠و ِزٍٛؾ اٌلفً أٍوح  nأٍوح ٚ ٔو٠ل افز١به  Nإما وبْ ِغزّغ األٍو ٠زىْٛ ِٓ 

 اٌشٙوٞ ٌألٍوح ِضال ٚ الٍزقواط ػلك اٌؼ١ٕبد اٌّّىٓ ٍؾجٙب ٠زُ اٌز١ّي ث١ٓ ؽبٌز١ٓ 9

 السحة هغ ػذم اإلرجاع) ػذم اإلػادج (: -أ

ال ٠زُ افز١به اٌٛؽلح ِوح أفوٜ إما ٍؾجذ فٟ اٌّوح األٌٚٝ ٚ ٠ىْٛ ػلك اٌؼ١ٕبد 

  نٖ اٌؾبٌخ ٠َبٚٞ اٌّّىٓ ٍؾجٙب فٟ ٘
 
=N  n (N-n)  ػٕلِب ٠ىْٛ اؽزّبي ظٙٛه ٚ

 ]ٍؾجٙب َِب٠ٚب  أ٠خ ػ١ٕخ ِٓ ٘نٖ اٌؼ١ٕبد اٌّّىٓ
 

ً ـفئْ اٌّؼ١ٕخ اٌزٟ ٔؾظ 1 [/

خ ٚ ثبٌزبٌٟ ٠ىْٛ اؽزّبي افز١به أ٠خ ٚؽلح ِٓ ــث١َطخ ــب رَّٝ ِؼب٠ٕخ ػشٛائ١ـػ١ٍٙ

ٚ اؽزّبي افز١به أٞ ٚؽلح فٟ ػ١ٍّخ اٌَؾت  n/Nٛ ــػ١ٕخ فٟ ػ١ٍّخ اٌَؾت األٌٚٝ ٘

ٛ٘ (N-1)/(n-1)  ٚؽلح فٟ اٌَؾت  افز١به أٞٚ اؽزّبيK ٛ٘(N-K+1)/ (n-

k+1)  ؽ١ش اٌؼلك اٌظؾ١ؼK ال ٠ي٠ل ػٓ ؽغُ اٌؼ١ٕخ. 

 السحة هغ اإلرجاع )اإلػادج(: -

ٚ ثطو٠مخ ٍؾت  األٌٚٝ،٠ّىٓ فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ إػبكح ٍؾت اٌؼ١ٕخ اٌَّؾٛثخ فٟ اٌّوح  

ِغ اإلهعبع االؽزّبي ِزَبٚٞ ٚ للهٖ  Nِٓ ِغزّغ ؽغّٗ nػ١ٕخ ػشٛائ١خ ؽغّٙب 

/1Nn(.52-50)ػجل اٌوؽّٓ ِؾّل،ص 

رؼزجو ؽو٠مخ اٌّؼب٠ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌج١َطخ أ٠َو اٌطوق اٌّؼب٠ٕخ االؽزّب١ٌخ ؽَبث١ب  ٚ 

اٍزقلِب فٟ ا١ٌّبك٠ٓ اٌؼ١ٍّخ ألٔٙب رزطٍت أْ ٠ىْٛ اٌّغزّغ ِزغبَٔب ٌىٕٙب ١ٌَذ أوضو٘ب 
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ِٓ ؽ١ش اٌظفبد ِؾً اٌلهاٍخ ٚ ِغ مٌه وض١و ِٓ اإلؽظبئ١١ٓ ٚ اٌجبؽض١ٓ ػٍٝ ٘نٖ 

 .اٌطو٠مخ ٚ ٠ؼزجوٚٔٙب اٌطو٠مخ اٌٛؽ١لح اٌزٟ ثٛاٍطزٙب ٠ّىٓ رؾل٠ل ل١ُ أفطبء اٌّؼب٠ٕخ 

ٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌج١َطخ ٔنوو ِٕٙب ؽو٠مخ ٠ٛعل ػلح ؽوق الفز١به أفواك أٚ ػٕبطو ا

ٚ ؽو٠مخ ر١ٌٛل  اٌى١ٌ اٌّضبٌٟ أٚ ؽو٠مخ اٌجطبلبد ٚ ؽو٠مخ علاٚي األهلبَ اٌؼشٛائ١خ

 . األهلبَ اٌؼشٛائ١خ ثبٌؾبٍت ا٢ٌٟ

 :الؼينح الؼشٌائيح الونتظوح  4-1-2

اٌؼشٛائ١خ اٌج١َطخ إْ افز١به ٘نٖ اٌؼ١ٕخ ٠زطٍت ٚعٛك إؽبه ٌٍّغزّغ وّب فٟ ؽبٌخ اٌؼ١ٕخ 

ثؾ١ش رىْٛ ٌىً ِفوكح ِٓ ِفوكاد ٌّغزّغ هلّب ٍََِال كافً اإلؽبه صُ ٔقزبه 

اإلؽبه ثؾ١ش ٠ىْٛ اٌولُ اٌّزًٍََ ٌىً ِفوكح ٠جزؼل ثؼلا صبثزب ػٓ  ِٓفوكاد اٌؼ١ٕخ ِ

ٚ ونٌه ػٓ هلُ اٌّفوكح اٌالؽمخ ٌٙب ٚ ٠زُ مٌه ػٍٝ إٌؾٛ    بــخ ٌٙـــوكح اٌَبثمــهلُ اٌّف

 9 اٌزبٌٟ 

ٌقسم اإلطار إلى فترات منتظمة و لٌكن طول كل منها ف و ٌتوقف على حجم   ( أ

 .العٌنة

 .نختار عشوائٌا مفردة واحدة من مفردات الفترة األولى و لٌكن المفردة رقم ل ( ب

 التً أرقامها متسلسلة  بذلك تتحدد تماما مفردات العٌنة و هً المفردات  ( ت

 (.333،ص3891جالل،-)عبد الحمٌد. .ف3+ف،ل 2+ف ل +ل،لهً 

 055شخصا من قائمة بها  05و خالصة هذه الطرٌقة أن الباحث إذا أراد اختبار 

ثم ٌختار  055: طالب فإنه ٌجب أن ٌرقم هذه األسماء أو هؤالء الطالب من 

فإذا كان هذا الرقم ة ٌالعشوائ عن طرٌق جداول األرقام 35،3عشوائٌا رقما ٌقع بٌن

و  30فإن على الباحث أن ٌضٌف عشرة لكل حالة اختٌار فالرقم الذي ٌلٌه هو  0

،       50،        30،     0:  و هكذا تكون األرقام على الصورة التالٌة50الذي بعده 

 .الخ ........ ،00،        50،       10
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ٚ ، رَّٝ ٘نٖ اٌطو٠مخ ثبٌّؼب٠ٕخ إٌّظّخ ٚ اٌزٟ ف١ٙب ٠ؾلك اٌؼٕظو األٚي ٌٍؼ١ٕخ وٍٙب 

ِٓ ِيا٠ب٘ب ٌٍٙٛخ اٍزقواط اٌؼ١ٕخ ، غ١و أٔٙب ١ٌَذ ػشٛائ١خ فٟ رؾل٠ل هلُ اٌجلا٠خ 

 . ،ٚ أٔٙب ريٚك اٌجبؽش ثظٛهح فبؽئخ 

اٌج١َطخ ٚمٌه الْ أًٍٙ ِٓ اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ ٘نٖ اٌؼ١ٕخ االفز١به فٟ ٔالؽع أْ ؽو٠مخ 

االفز١به اٌؼشٛائٟ ٠زُ ثبٌَٕجخ ألٚي ِفوكح  فمؾ أِب ثبلٟ اٌّفوكاد فززؾلك ؽَت هلُ 

أٚي ِفوكح ٚؽغُ اٌؼ١ٕخ ، وّب أْ اٌؼ١ٕخ رىْٛ ِٕزشوح ػٍٝ وً أعياء اٌّغزّغ رىْٛ 

 . أوضو رّض١ال ٚفبطخ إما وبْ اٌّغزّغ غ١و ِزّبصً

 :الؼينح الؼشٌائيح الطثقيح 4-1-3

ِزفبٚرخ، ف١مبي ( أٚ ِغّٛػبد)إما وبْ اٌّغزّغ غ١و ِزغبٌٔ أٞ ٠زىْٛ ِٓ ؽجمبد 

أٔٗ ِغزّغ ؽجمٟ، ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ فئْ اٌؼ١ٕخ إٌّبٍجخ ٟ٘ اٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ ؽ١ش ٠زُ 

افز١به ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ث١َطخ ِٓ وً ؽجمخ ِٓ ؽجمبد اٌّغزّغ ؽزٝ ٔؼّٓ رّض١ً وً 

ٚإما وبْ االفز١به ِٓ وً . ؼ١ٕخ ِّضٍخ ٌٍّغزّغاٌطجمبد فٟ اٌؼ١ٕخ ٚثبٌزبٌٟ رىْٛ اٌ

ثّؼٕٝ . ؽجمخ ٠زٕبٍت ٚؽغُ ٘نٖ اٌطجمخ فٟ اٌّغزّغ فئٔٙب رىْٛ ػ١ٕخ ؽجم١خ ِزٕبٍجخ

 .أْ اٌطجمبد رظٙو فٟ اٌؼ١ٕخ ثبٌَٕت ٔفَٙب اٌّٛعٛكح فٟ اٌّغزّغ

 9فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠ٕمَُ اٌّغزّغ األطٍٟ إٌٝ ا٢رٟ

 .السن، المهنة الجنس :مثلأو طبقات وفق خواص و مزاٌا معٌنة  فئات - أ

ٌقسم المجتمع األصلً حسب الفئات المطلوبة و تأخذ كل فئة حدا عشوائٌا ٌقسم   - ب

  .منتجٌن ، طلبةعمالأفراد المجتمع إلى 

نختار شرٌحة واحدة من شرائح المجتمع و لتكن العمال مثال ثم نختار العدد   - ت

 222كون ربع العدد األصلً فلو فرضنا أن حجم العٌنة هو المطلوب منها حٌث ٌ

لكل فئة و بعد ذلك ٌبدأ 52فئات فٌكون العدد المقسم هو  4موزعٌن على شخص 

 الباحث بإجراء الدراسة و جمٌع المعلومات وفق هذا العدد و هذا التقسٌم 
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عدد األفراد المراد اختٌارهم من طبقة : و ٌمكن صٌاغة تلك العالقة فً القانون التالً 

 معٌنة 

 عدد أفراد الطبقة×حجم العينة المراد سحبها= 

جملة عدد أفراد المجتمع اإلحصائً
 (.555،ص5550احمد،) 

الخطأ المعٌاري  ضو انخفاز هذا النوع من العٌنات بالدقة االحصائٌة ٌٌتم          

ءات كثٌرة ٌجب بها حٌث ٌجد الباحث ٌسحب عند سحبنا للعٌنة اال انها تتطلب اجرا

 .عدد من العٌنات تبعا لعدد المستوٌات المتغٌر الذي ٌتعامل معه 

 الؼينح الؼشٌائيح الؼنقٌديح : 4-1-4

 االفز١به ػٍٝ ِؼزّلاً  األطٍٟ اٌّغزّغ ِٓ اٌؼٕمٛك٠خ اٌؼ١ٕخ اٌجبؽش ٠قزبه         

 اٌّغّٛػبد ٘نٖ فٟ األفواك ٌغ١ّغ رىْٛ ؽ١ش ١ٌٌٚ األفواك ٌٍّغّٛػبد اٌؼشٛائٟ

 عّٙٛه ٠ىْٛ ِالئّخ ػٕلِب أوضو ثٙنا اٌشىً االفز١به ٠ٚؼزجو فظبئض ِشبثٙخ،

 وبٍِخ ِغّٛػخ وً ٚرؼزجو .شبٍؼخ عغواف١خ َِبؽخ فٟ أٚ ِٕزشواً  علاً  وج١و اٌجؾش

 أؽ١بء-اٌّلاهً-ألَبَ  :اٌؼٕبل١ل أِضٍخ ِٚٓ ػٕمٛكاً، أٚ رغ١ّؼبً  ِزشبثٙخ فظبئض ماد

 أفؼً ٠ىٓ ٌُ إْ أًٍٙ اٌؼٕمٛكٞ ٌٍؼ١ٕخ االفز١به ٠ىْٛ ٚثٙنا ٚغ١و٘ب، اٌىج١وح اٌّلْ

 (.86،ص1002)١ًٍٙ،.اٌطجمٟ أٚ االفز١به اٌؼشٛائٟ االفز١به ِٓ

 ِزؼلك االفز١به ٠َّٚٝ ِواؽً ػٍٝ اٌؼٕمٛكٞ ٠زُ االفز١به أْ اٌّّىٓ ِٚٓ         

 ػٍٝ ٠ؤفن ٚلل وٍٗ اٌغّٙٛه إٌٝ اٌّقزبهح اٌؼ١ٕخ ِٓ إٌزبئظ رؼُّ ٚثٙنا اٌّواؽً

رٕؾبى  فمل ِٕؾبىح اٌؼ١ٕخ رىْٛ أْ اؽزّبي اٌؼٕمٛكٞ االفز١به أٍٍٛة

أٚ  االعزّبػٟ اٌَّزٜٛ ؽ١ش ِٓ ِؼ١ٕخ فظبئض ماد ِٕبؽك فٟ( اٌؼٕبل١ل)اٌزغّؼبد

 .غ١و مٌه أٚ االلزظبكٞ

 :الفزق تين الؼينح الؼنقٌديح ًالؼينح الطثقيح 1-5 -4

اٌقالف أٚ اٌفوق ِب ث١ٓ اٌؼ١ٕز١ٓ اٌطجم١خ ٚاٌؼٕمٛك٠خ ٘ٛ أٔٗ فٟ ؽبٌخ ٌٚؼً          

أٞ وً ؽجمخ ِقزٍفخ ػٓ اٌطجمبد  ،اٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ ٠مَُ اٌّغزّغ إٌٝ ؽجمبد ِقزٍفخ

 ،األفوٜ، ٚإْ وبٔذ اٌّفوكاد كافً وً ؽجمخ رىْٛ ِزغبَٔخ فٟ فظبئظٙب اٌؼبِخ
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صُ ٠زُ افز١به . كافً ٘نٖ اٌطجمخ٠ٚغت أْ ٠زٛفو إؽبه ٌىً ؽجمخ ٠ؾزٛٞ اٌّفوكاد 

رزٕبٍت فٟ اٌغبٌت ِغ ؽغُ ٘نٖ اٌطجمخ فٟ )ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ث١َطخ ِٓ وً ؽجمخ 

 .ِغ ِالؽظخ أْ ِفوكاد وً ؽجمخ ١ٌَذ ثبٌؼوٚهح ِزغبٚهح عغواف١بً (. اٌّغزّغ

ث١ّٕب فٟ اٌؼ١ٕخ اٌؼٕمٛك٠خ ٠مَُ اٌّغزّغ إٌٝ ػٕبل١ل أٚ ِغزّؼبد أٚ رغّؼبد          

ٚ٘نٖ اٌؼٕبل١ل ٚإْ وبٔذ ِقزٍفخ (. ِب رىْٛ ػٍٝ أٍبً عغوافٟ أٚ ِىبٟٔ غبٌجبً )

٠ؾزٛٞ وً ػٕمٛك  ِزغبَٔخ فملوّغّٛػبد أٚ رغّؼبد إال أْ اٌّفوكاد كافٍٙب ١ٌَذ 

٠ٚزُ افز١به ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ث١َطخ ِٓ ٘نٖ .   ػٍٝ ِفوكاد ِقزٍفخ رّبِبً ف١ّب ث١ٕٙب

 ٠زُ افز١به ػ١ٕخ ِٓ ٘نٖ اٌؼٕبل١ل ، ك ثًاٌؼٕبل١ل أٞ ال ٠زُ االفز١به ِٓ وً ػٕمٛ

ٚثبٌزبٌٟ ١ٌٌ ِٓ اٌؼوٚهٞ رٛفو إؽبه ػبَ ٌىً ػٕمٛك، ثً ٠ىزفٟ فمؾ ثبألؽو 

اٌزٟ رُ افز١به٘ب، صُ رزُ كهاٍخ وً اٌّفوكاد كافً اٌؼٕبل١ل اٌزٟ رُ افز١به٘ب  اٌؼٕبل١ل 

و إؽبهاد ٚاٌزٟ ٟ٘ ثبٌؼوٚهح ِزغبٚهح عغواف١بً  ٚثبٌزبٌٟ فئٔٗ ؽزٝ ٌٛ ٌُ رزٛف

اٌؼٕبل١ل اٌزٟ رُ افز١به٘ب فٍٓ رّضً ِشىٍخ وجوٜ ألٔٗ رزُ كهاٍخ وً اٌّفوكاد كافً 

 .اٌؼٕمٛك اٌّقزبه

ٚاٌّؾظٍخ إٌٙبئ١خ أْ اٌؼ١ٕخ اٌؼٕمٛك٠خ لل رىْٛ ألً ِٓ ؽ١ش اٌزىٍفخ ِٓ وً ِٓ اٌؼ١ٕخ 

 .اٌؼشٛائ١خ اٌج١َطخ ٚاٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ

 :االحتواليحغيز  الؼيناخ 4-2

ال رؼزّل اٌطو٠مخ افز١به اٌؼ١ٕخ ػٍٝ األٍٍٛة اٌؼشٛائٟ ٔظوا ألْ  اٌؾبالدفٟ رٍه 

شو٠ؾخ أٚ اٌمطبع ِؼ١ٓ ثطو٠مخ ِمظٛكح  افز١بهِغبي رطج١مٙب إِجو٠م١ب ٠ؼزّل ػٍٝ 

 .اٌؼ١ٕخ اٌّمظٛكح ٚ اٌؼ١ٕخ ثبٌؾظخ أٌالؽزّب١ٌخ ِٚٓ أٔٛاع اٌؼ١ٕبد .

 :الؼينح الوقصٌدج 4-2-1

اٌمظل٠خ أٚ اٌّزؼّلح رٍه اٌؼ١ٕخ اٌزٟ ٠قزبه٘ب اٌجبؽش ثشىً ٔمظل ثبٌؼ١ٕخ اٌؼّل٠خ أٚ 

)ػجل .ِزؼّل ِٚمظٛك، ف١زؼّل رج١ٕٙب ٌلٚاع ٚأٍجبة ِب، لل رىْٛ مار١خ أٚ ِٛػٛػ١خ

 (.265،ص1021اٌىو٠ُ،
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 إْ ِغبي اٍزقلاَ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌؼ١ٕبد فٟ اٌلاهٍبد االٍزطالػ١خ ٍٛاء ِٓ فالي 

ثٙلف اٌزؼوف ػٍٝ االرغب٘بد فئخ ِؼ١ٕخ ِٓ فئبد اٌّغزّغ ؽٛي  ٚاالٍزج١بْ اٌّمبثالد

،ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠مزظو أزشبه ٚثبء ِؼ١ٓ أٚ ٔؾٛ ثؤبِظ رٍفي٠ٟٛٔ ِؼ١ٓ ِٚب إٌٝ مٌه 

 ، صُ ٠مَٛ اٌجبؽش ثؼل مٌه ػلك ِٓ األٍوؽٟ ِؼ١ٓ ِٓ أؽ١بء اٌجبؽش فٟ افز١بهٖ ػٍٝ 

ٚرزّضً فٟ  أٌالؽزّب١ٌخي ػ١ٛة اٌؼ١ٕخ ػشٛائٟ ٕٚ٘ب رجوى أٚ افز١بهثٙنا اٌؾٟ كْٚ أٞ 

، أِب اٌؼ١ت اٌضبٟٔ ف١زّضً فٟ طؼٛثخ ؽظٛي اٌجبؽش ػٍٝ رمل٠و طؼٛثخ رؼ١ُّ ٔزبئظ

 .(70،ص1006)ِٙلٞ ِؾّل، طؾ١ؼ ٌٍقطؤ اٌّزٛلغ ثَجت اٌّغبىفخ 

 

 9  الؼينح تالحصح 4-2-2

ثّؼٕٝ أْ اٌجبؽش ٠قزبه  ،رؼزّل ٘نٖ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ؽظخ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌّغزّغ األطٍٟ

ٚغبٌجب ِب . َٔجخ ِؼ١ٕخ رّضً اٌّغزّغ األطٍٟ فٟ ِقزٍف فظبئظٗ اٌى١ّخ ٚاٌى١ف١خ

ٚفٟ ٘نا اإلؽبه ٠مٛي ػجل اٌىو٠ُ غو٠ت ثؤْ ِم١بً ٘نٖ   رىْٛ ٘نٖ اٌؾظخ ِئ٠ٛخ

شؤٔٙب اٌؼ١ٕخ " ِٓ فئخ ِؼ١ٕخ،  (Quota) اٌفئخ ٘ٛ االػزّبك ػٍٝ ِؼ١به اٌؾظخ

اٌطجم١خ؛ إال أْ ػ١ٍّخ افز١به اٌؼ١ٕخ اٌؾظظ١خ ال رىْٛ ػشٛائ١خ؛ ثً رزون ف١ٙب 

اٌؾو٠خ ٌٍجبؽش وٟ ٠زّىٓ ِٓ رؾل٠ل اٌؾظخ اٌزٟ ٠وغت ف١ٙب كافً وً فئخ ِٓ اٌفئبد؛ 

ٚرَبػل ٘نٖ اٌزم١ٕخ ػٍٝ اٌزقف١ف ِٓ ِشبق اٌجؾش ٚرىب١ٌفٗ؛ فبطخ ػٕلِب ٠زؼٍك 

وج١وح اٌؾغُ، ألْ اٌؼ١ٕخ اٌؾظظ١خ رؼزّل ػٍٝ افز١به أفواك األِو ثّغزّؼبد أط١ٍخ 

اٌؼ١ٕخ ِٓ ث١ٓ اٌغّبػبد أٚ اٌفئبد ماد اٌقظبئض اٌّؼ١ٕخ، ٚمٌه ثَٕجخ اٌؾغُ 

 . (265-264،ص1021)ػجل اٌىو٠ُ، "اٌؼلكٞ ٌٙنٖ اٌغّبػبد

 %20ٚف١ٙب ٠زُ افز١به اٌّجؾٛص١ٓ ثَٕجخ رٛى٠ؼُٙ فٟ اٌّغزّغ اإلؽظبئٟ ِضبي افز١به

ٌٚىٓ االفز١به االػزجبؽٟ ٚاالفز١به ثبٌؾظخ  .ٚ٘ىنآِ اٌنوٛه  % 40ِٓ اإلٔبس 

ال ٠ٛفو فوطخ ِزىبفئخ ٌىً ِفوكاد اٌّغزّغ  ٠ٗؼل افز١بها غ١و ا٘زّبِٟ  ثّؼٕٝ أٔ

اإلؽظبئٟ ٌزظٙو فٟ اٌؼ١ٕخ ِّب ٠ؤكٜ إٌٝ إففبق اٌؼ١ٕخ فٟ أْ رّضً اٌّغزّغ وىً 

ٚرَزقلَ أؽ١بٔب فٟ اٌَّٛػ أٌالؽزّب١ٌخ ٌٍوأٞ اٌؼبَ ٚرىْٛ فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ أشجٗ ثبٌؼ١ٕخ 
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ت اٍز١فبء ث١بٔبرٙب وؤْ خ ٠غ١ٕففٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠ؼطٟ اٌمبئُ ثبٌّمبثٍخ ؽظخ ِؼ. اٌطجم١خ 

٠ٍزيَ ثؼلك وج١و ِٓ اإلٔبس فّٓ ٠ي٠ل أػّبه٘ٓ ػٓ أهثؼ١ٓ ػبِب أٚ أْ ٠قظض ٌٗ 

فٟ ِغزّغ ِب ٚ٘ىنا ثؾ١ش ٠ىْٛ اٌجبؽش لبكها ػٍٝ أْ ٠زُ  األؽجبءَٔجخ ِؼ١ٕخ ِٓ 

(206،ص2881)ؽَٓ ، اٌؾظخ اٌّطٍٛثخ ِٕٗ
 
.    
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 :لألنٌاع هن الؼيناخ  الشائؼحأىن الوآخذ ً الوويزاخ  -5

 نٌع الوويزاخ الوآخذ

 الؼينح

 ال ٚلل ٚؽلاد اٌّغزّغ، ع١ّغ ؽظو ٠غت -2

 .مٌه ٠ًَٙ

 ٌنٌه اٌؾل٠ضخ، اٌطوق ِٓ رؼزجو ال -2

 ِؾلٚكح رىْٛ فبالٍزٕزبعبد لل

 

 ػٕبطو ػٓ اٌىض١و ِؼوفخ رزطٍت ال-2

 .اٌّغزّغ

 االٍزلالي ؽو٠ك ػٓ اٌزؼ١ُّ ٠ّىٓ -2

 .اإلؽظبئٟ

 .ِّضٍخ ػ١ٕخ ػٍٝ ٌٍؾظٛي اٌطوق أًٍٙ -3

 

يح
ائ
ٌ
ش

لؼ
 ا
نح

ؼي
ال

 

 اٌجؾش ِٛػغ ثبٌّغزّغ لبئّخ رٛافو ٠غت- -2

 مٌه ٠زٛافو ال ، ٚلل

 

ؽ١ش  ِٓ اٌؼشٛائ١خ اٌؼ١ٕخ ١ِيح رغّغ -2

 وبٔذ إما اٌطجم١خ اٌؼ١ٕخ ١ِٚيح ، اٌٌَٙٛخ

  .طؾ١ؾخ اٌّؼب٠ٕخ( إؽبه)لبئّخ 

وح
ظ

نت
لو

 ا
نح

ؼي
ال

 

 .اٌّؼب٠ٕخ لجً اٌّغزّغ ِؼوفخ رزطٍت -2

 صُ اٌطجمخ ِٚٓ رؼو٠ف فٟ اٌقطؤ اؽزّبي -1

 .إٌزبئظ فٟ فطؤ

 .ٚاٌٛلذ اٌزىٍفخ ِٓ ِي٠لا رَزٍٙه -2

ػٕبطو  ِٓ فبطب ٔٛػب أْ اٌجبؽش ٠زؤول -2

 .اٌجؾش فٟ ِزؼّٓ اٌّغزّغ

 ِغزّؼبد ِغ ِمبهٔزٙب إعواء ِّىٓ -1

 .أفوٜ

 

يح
ثق

ط
ال
ح 

ين
لؼ

ا
 

 ػٕظو ؽظو وً ػٍٝ اٌملهح رٛافو ٠غت -2

 .ِٛػغ اٌلهاٍخ ٌٍزغّؼبد

 .٠ىْٛ َٔج١ب ػ١ٕخ ؽغُ رٛافو رزطٍت -1

 اٌّغزّغ وبْ إما ٚفبطخ اٌزىٍفخ لٍخ -2

 . وج١وح ٌلهعخ ِٕزشوا عغواف١ب

اٌّغزّغ  ِٓ ِؼ١ٓ ٌغيء ؽظوا رزطٍت -1

 . اٌّغزّغ ١ٌٌٚ

 

خ
ؼا

جو
لت

 ا
نح

ػي
 

 .اإلؽظبئٟ االٍزلالي اٍزقلاَ ٠ّىٓ ال -2

 .اٌشل٠ل ثبٌزؾ١ي رزظف لل -1

 .اٌجؾش ِٓ ِٛػٛع اٌىض١و ِؼوفخ رزطٍت -2

 .اٌؼ١ٕخ افز١به رىٍفخ رزؼّٓ ال -2

 .ِؼ١ٕخ ؽبالد ٌجؾش ِالئّخ األوضو رؼل -1

ِٓ  ِؼ١ٕخ ألٔٛاع اٌزؼ١ُّ إِىب١ٔخ ِٓ ري٠ل -2

 . اٌّغزّغ ػٕبطو

 

يح
صذ

لق
 ا
نح

ؼي
ال

 

 01جذًل رقن 

 اٌؼ١ٕبد ألٔٛاع اٌشبئؼخ ٚاٌّآفن ا١ٌّّياد ٠ّضً أُ٘
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 :شزًط اختيار الؼينح -6  

أو المحاباة بمعنى أن تأخذها من  ٌجب أن ال تتسم العٌنة التً ثم اختٌارها بالتحٌز -7

 .عشوائٌابٌن مفردات المجتمع األصلً 

أن تكون الظاهرة المراد معاٌنتها منتشرة فً المجتمع األصلً و ال تكون نادرة  -5

 الحدوث

 .ٌجب أن تكون العٌنة ممثلة لجمٌع فئات المجتمع األصلً  -3

ضرورة افتراض تجانس مفردات المجتمع األصلً و فً حالة تعذر ذلك فً  -4

بعض المجتمعات غٌر متجانسة ٌلجأ الباحث إلى تقسٌمها إلى مجتمعات صغٌرة 

 .  متجانسة 

مع  األصلً المراد بحثهحصر مسبق لجمٌع مفردات المجتمع  إجراءضرورة  -5

تقسٌم هذا المجتمع إلى وحدات معاٌنة  كل منها داخل قوائم أو ما نسمٌه إحصائٌا 

فعلى سبٌل المثال عند دراسة سكان مجتمع ما فإن وحدة المعاٌنة إما أن تكون األسرة 

 .كوحدة تحلٌل أو الفرد أو الجماعة و قد ٌكون المجتمع بالنسبة للمجتمعات الكبٌرة

جم ونوع العٌنة مع الهدف األساسً للباحث من ٌجب أن ٌتناسب اختٌار ح -6

        (.333ص،7997الم،ع-اعتماد).العٌنات مع طبٌعة المجتمع أو نوع المشكلة و هكذا

 :العينةاختيار  خطوات -7

  : تحذيذ أىذاف الثحث •

٠ؼل رؾل٠ل األ٘لاف ٔمطخ االٔطالق األٌٚٝ ألٞ ػًّ ٚإٌغبػ فٟ ٘نٖ اٌقطٛح ٘ٛ 

ثم١خ اٌقطٛاد ٚ إما وبْ ٘لف اٌلهاٍخ ثؾش ِشىٍخ رقض ِلهٍخ ِؤشو ٌٍٕغبػ فٟ 

ثؼ١ٕٙب ، فئٔٗ ال ؽبعخ ٌٗ ٌزشى١ً ػ١ٕخ ِٓ شؤٔٙب أْ رمٛك ٌٕزبئظ رؼُّ ػٍٝ وً 

اٌّلاهً ، ثً ٠ىزفٟ ثٙنٖ اٌّلهٍخ ِٛػغ اٌلهاٍخ ، أِب إما أهاك اٌجبؽش كهاٍخ 

ٕخ رّضً ٘نا اٌمطبع ِشىٍخ  وزَوة ؽالة اٌّوؽٍخ اٌّزٍٛطخ ، فئْ ػ١ٍٗ افز١به ػ١

  .وٍٗ



                                                                              الوؼاينحً  حالؼين                                    :         الفصــل األًل 
 

21 
 

  :تحذيذ الوجتوغ األصلي الذي نختار هن الؼينح  •

إٌٙب٠خ إٌزبئظ ػ١ٍٗ،  فِٟٓ اٌلهاٍخ ؽ١ش إْ اٌجبؽش ٠ؼُّ  األٍبٍٟاٌّغزّغ ٘ٛ اٌٙلف 

ٔقزبه٘ب إال  اٌز٠ّٟٚىٓ اٌمٛي إٕٔب ال ٔلهً ػ١ٕبد ٚإّٔب ٔلهً ِغزّؼبد ِٚب اٌؼ١ٕخ 

اٌؼ١ٕخ ٟ٘ . افز١به ف١ٍٍٟٚخ ٌلهاٍخ فظبئض اٌّغزّغ ٌٚنٌه فئْ اٌقطٛح األٌٚٝ 

  رؼو٠ف اٌّغزّغ ٠ٚزؼّٓ

تعرٌف المجتمع خاصٌة واحدة على األقل تمٌزه عن غٌره من المجتمعات والغرض 

 .أفرادمن تعرٌف المجتمع هو تحدٌد مدى ما ٌشمله من 

 :المعاينة أخطاء -8

ثابت  و العٌنة، من علٌه نحصل الذي التقدٌر بٌن الفرق بأنه ما، عٌنة خطأ وٌعرف

 إلى العٌنة أخطاء وتقسم .الكامل العد أو الشامل، بالحصر علٌها نحصل التً المجتمع،

 :قسمٌن

   :القصدي أو التحيز خطأ  8-1

تها ـــم المجتمع عن قٌمـٌقصد بالتحٌز انحراف متوسط جمٌع التقدٌرات الممكنة لمعال

و من خواص التحٌز انه ثابت و لٌس من السهل تقلٌل أهمٌته أو التخلص     الحقٌقٌة 

 .منه 

 :هًالتحٌز  لخطأ أنواعهناك ثالثة 

الناتج عن التعرٌف الخاطئ لوحدة  التقدٌر والخطأخطا التحٌز فً االختٌار و خطا 

فخطأ التحٌز فً االختٌار ٌنتج من االختٌار غٌر العشوائً لوحدات العٌنة المعاٌنة 

الذي ٌعتمد على مزاج الباحث و عدم إتباعه للتعلٌمات المعطاة كما ٌنتج أٌضا عن 

               التحٌز المقصود أو غٌر المقصود فً االختٌار وحدات العٌنة ألسباب متعددة و ٌنتج 

التمكن من استكمال وصول جمٌع االستمارات و هناك عدة هذا الخطأ أٌضا من عدم 

 . طرق للتخلص من هذه األخطاء المتعلقة بالتحٌز فً االختٌار
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خطأ التحٌز فً التقدٌر الذي ٌنتج عن عدم استخدام طرق التقدٌر أو تحلٌل  أما 

المناسبة فقٌاس بالفرق بٌن متوسطات التقدٌرات المحسوبة لمعلم المجتمع من كل 

 .و بٌن القٌمة الحقٌقة لمعلم المجتمعالعٌنات الممكن سحبها 

أما التحٌز الناتج عن التعرٌف الخاطئ لوحدة المعاٌنة فٌبرز بشكل واضح عند         

اختٌار وحدات لها مساحات أو قٌاسات معٌنة تختلف عن تلك التً ٌغطٌها البحث و 

 إحصائٌةذلك بسبب عدم تعرٌفها تعرٌفا واضحا فمثال عند تحدٌد الموظف كوحدة 

الوظٌفً ٌجب تعرٌف الموظف و مدى رضاه   لجمع البٌانات عن سنوات خبرته

على سبٌل المثال  األجنبًكان الموظف المتعاقد  إذاتعرٌفا واضحا و ٌجب توضٌح ما 

  (.30،ص5550محمود،-)خلٌل.سٌعد من وحدات المعاٌنة

  :العشوائي الخطأ 8-2 

 معلَّمة أو والقٌمة المتوقعة العشوائٌة العٌنة من علٌها نحصل التً القٌمة بٌن الفرق هو

 وٌصعب التحكم اختٌارها، وطرٌقة نفسها العٌنة عن ناشئ خطأ وهو .الدراسة مجتمع

-)اعتماد المتحٌزة األخطاء بعكس  تقلٌلها باإلمكان أنه رغم فٌها

 (.513،ص7997عالم،

المشتقّة  العٌنات أوساط بتوزٌع المتعلقة المركزٌة النهاٌة نظرٌة ضوء فً ،عفانة وٌشٌر

 أفرادها، عدد ازداد كلما الطبٌعً التوزٌع من تقترب العٌنة بأن ما، طبٌعً مجتمع من

 عدد إلى ٌؤول العٌنة أفراد عدد فإن نهائٌة، ال زٌادة  (ن ) العٌنة حجم وعندما ٌزداد

 .المجتمع أفراد

 للمتوسط المعٌاري والخطأ األصلً، المجتمع متوسط = العٌنة متوسط ٌكون وبالتالً 

 عدد زاد كلما ٌقل المعٌاري لالنحراف المعٌاري الخطأ بٌنما صفراً، = هذه الحالة فً

 :التالٌة المعادلة من العٌنة لمتوسط المعٌاري الخطأ حساب وٌمكن .العٌنة أفراد

=  خ م  العٌنة لمتوسط المعٌاري الخطأ
ع م

ن 
                                                     

 .العٌنة حجم : ن للمجتمع، المعٌاري االنحراف : م ع
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 مثال

وتم  ، 15 = م ع المعٌاري وانحرافه ، 85 = ج م إحصائً مجتمع متوسط كان إذا

 = المختارة ع م العٌنة متوسط ٌكون أن احتمال فما .فرداً  55 =ن  عشوائٌة عٌنة اختٌار

 ذلك؟ من أكبر أو355

   :الحل

 ، معٌارٌة ز درجة إلى -355 قٌمتها التً - العٌنة متوسط بتحوٌل نقوم الحالة هذه فً

 :لقٌمتها المطابقة المئوٌة النسبة نجد ذلك وبعد التالٌة، الصٌغة خالل من وذلك

َ ط َ ع 

ؿ َ
 اٌّؼ١به٠خ اٌلهعخ 

   العٌنة لمتوسط المعٌاري الخطأ : م خ المجتمع، متوسط : ج م ، العٌنة متوسط : ع م حٌث

              الخطأ المعٌاري خ م 

  577=4714( 90-700ز =) المعٌارٌةالدرجة 

 = ً074357المساحة تحت المنحنى المقابلة للقٌمة ز ه 

  ًذلك من أكبر أو 355 = المختارة ج م العٌنة متوسط ٌكون أن احتمال فإن أخٌرا 

(075-074357)700=07073700 =773  

 أو 355 ٌساوي عٌنة متوسط على للحصول فرصة مائة من فرصة 3.9 هناك أي

 .(11،ص7993)إسماعٌل،أكبر

 :أهمية العينات  -9

إن المعاٌنة فً حٌاة اإلنسان نشاط عادي ، فكل واحد منا ٌقوم بهذه العملٌة ٌومٌا، 

حٌث ال ٌقدم ، وغٌرهما...خاصة أثناء اقتنائه لحاجاته المختلفة من الطعام والملبس 

أو فً  الباعة،الشخص على عملٌة الشراء إال بعد معاٌنة جزء منها فوق طاوالت 

حتى ٌتأكد من سالمتها اإلستعمالٌة ، وتوافقها مع رغبته الشرائٌة ،  واجهات المحالت

 :ومن هنا نرصد عدة مهام لتقنٌة العٌنة وهً
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، ألْ كهاٍخ ع١ّغ ِفوكاد اػزّبك ؽو٠مخ اٌؼ١ٕخ فٟ اٌجؾش ٌٗ كٚاػٟ ػ١ٍّخ ثؾزخ  -1

اٌّغزّغ فٟ ؽبالد ِؼ١ٕخ ٠ؤكٞ ثبٌجبؽش إٌٝ اٌٛلٛع فٟ اٌقطؤ ٔز١غخ رؼمل اٌؼ١ٍّبد 

 .ػٍٝ ٘نا اٌَّزٜٛ ٚػقبِخ اٌّغٙٛكاد اٌالىِخ ٌنٌه

ِٓ أعً ػّبْ  ِٕٗ،اػزّبك أٍٍٛة اٌؼ١ٕخ فٟ إٔغبى ثؼغ اٌجؾٛس ٠ؼل أِوا الثل  -2

 .اٌللخ اٌّطٍٛثخ ٌٕزبئظ اٌجؾش

ء ّٔبمط ِظغوح ِٓ اٌّغزّغ اٌىٍٟ ثغ١خ اٌٛطٛي إٌٝ ٔزبئظ لبثٍخ ٌٍزؼ١ُّ ػٍٝ ثٕب -3

 .اٌّغزّغ اٌَّزقوعخ ِٕٗ

رَّؼ ثبٌؾظٛي فٟ ؽبالد وض١وح ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ِغ الزظبك ًٍِّٛ فٟ  -4

 .اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚااللزظبك٠خ ٚونٌه فٟ اٌٛلذ

ػلَ االثزؼبك ػٓ اٌٛالغ اٌّواك ِؼوفزٗ ٌنٌه ٠ٍغؤ ػبكح فٟ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٌٙنٖ  -5

اٌزم١ٕخ ٚ٘ىنا ٠ّىٓ اٌؾظٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد كٚه٠خ ، فٍٛ ٌغؤٔب إٌٝ اٌَّؼ اٌشبًِ ٌّب 

أِىٕٕب اٌؾظٛي ػٍٝ ٔفٌ اٌّؼٍِٛبد إال ثؼل ٍٕز١ٓ أٚ صالس ، ِّب ٠فمل٘ب ل١ّزٙب 

 .(85،ص2886)فؼ١ً،١ب١ٍخاالعزّبػ١خ ٚااللزظبك٠خ ٚاٌَ

 :ٌب الؼــينحهــزايـا ًػيــ -10

 :الوزايا – 10-1

٠ؤكٞ اٍزقلاَ اٌؼ١ٕبد اٌؼشٛائ١خ إٌٝ ففغ رىب١ٌف اٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ثَجت طغو  -

ؽغُ اٌؼ١ٕخ ثبٌَٕجخ إٌٝ ؽغُ اٌّغزّغ ٚ٘ٛ ِب ٠ؤكٞ إٌٝ رقف١غ األػجبء اإلكاه٠خ 

 .ٚاٌف١ٕخ اٌزٟ رزطٍجٙب أٞ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ

٠زؾمك ٚفو ٚاػؼ فٟ اٌٛلذ اٌنٞ ٠ٕفك فٟ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ػٍٝ أٍبً ػ١ٕخ ثلالً ِٓ  -

، ثلهاٍخ ظب٘وح رزغ١و ثّوٚه اٌٛلذ اٌؾظو اٌشبًِ ٚرزؼؼ أ١ّ٘خ اٌٛلذ ػٕلِب ٔمَٛ

ٚػ١ٕخ لل ٠زورت ػٍٝ كهاٍخ رٍه اٌظب٘وح فٟ اٌّغزّغ وٍٗ ثغّغ اٌج١بٔبد ِٓ ع١ّغ 

ِفوكاد اٌّغزّغ أْ ٠ّو ٚلذ ثل٠ً فزىْٛ اٌج١بٔبد ٚإٌزبئظ ٚلذ ظٙٛه٘ب غ١و 

ِطبثمخ ٌٛالغ اٌّغزّغ ٚرظجؼ إٌزبئظ ماد ل١ّٗ ِؾلٚكح ثؼل أْ فملد ػٕظو اٌّطبثمخ 
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ّغزّغ ٚاٌزؼلاكاد اٌلٚه٠خ ٌٍَىبْ ٚثَجت ِغ ٚالغ اٌظب٘وح ٚرٛى٠ؼٙب اٌؾبٌٟ ٌ

ػقبِخ ؽغُ اٌؼًّ ثٙب رَزغوق ٚلزبً ؽ٠ٛالً ؽزٝ رظجؼ ٔزبئغٙب عب٘يح ِٕٚشٛهح ٚلل 

٠طٛي ٘نا اٌٛلذ إٌٝ أوضو ِٓ صالس أٚ أهثغ ٍٕٛاد ؽزٝ ِغ اٍزقلاَ أؽلس أعٙيح 

اٌٛلذ اٌؼقّخ ، ٠ٚىْٛ ػٍٝ اٌجبؽض١ٓ َِزقلِٟ ٘نٖ إٌزبئظ ِواػبح  ا١ٌ٢خاٌؾبٍجبد 

اٌنٞ ٠ٕمغ ث١ٓ ربه٠ـ إعواء اٌزؼلاك ٚربه٠ـ ٔشو ٔزبئغٗ ٚرؼل٠ً ٘نٖ إٌزبئظ فٟ ؽلٚك 

ٚ٘نا كفغ اٌىض١و ِٓ اٌلٚي إٌٝ رؼي٠ي ٔزبئظ اٌزؼلاكاد اٌلٚه٠خ ٌٍَىبْ ثٕزبئظ .. مٌه 

 .رؼلاكاد رغوٞ ث١ٓ وً رؼلاك٠ٓ ِززب١١ٌٓ ػٍٝ أٍبً اٌؼ١ٕخ

ِضً ِغزّغ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ فٟ اٌجؾبه ( ١خاٌالٔٙبئ)فٟ اٌّغزّؼبد غ١و اٌّؾلٚكح  -

ٚاٌّؾ١طبد ال ٠ّىٓ أْ رزُ اٌلهاٍخ ػٍٝ أٍبً اٌؾظو اٌشبًِ ٌٚىٓ الثل ٚأْ رزُ 

 .اٌلهاٍخ ثؤٍٍٛة اٌّؼب٠ٕخ

أ٠ؼبً ٕ٘بن ثؼغ االفزجبهاد الثل ٚأْ رزُ ثؤٍٍٛة اٌّؼب٠ٕخ ألْ إعواء ِضً ٘نٖ  -

.. ف اٌّبكح اٌّقزجوح أٚ ٘الوٙباالفزجبهاد ػٍٝ أٍبً اٌؾظو اٌشبًِ ٠ؤكٞ إٌٝ رٍ

فبفزجبه طالؽ١خ شؾٕٗ ِٓ اٌّفولؼبد ِضالً الثل ٚأْ ٠زُ ػٍٝ أٍبً اٌؼ١ٕخ ٚثبٌّضً 

 .رؾ١ًٍ كَ اٌّوػٝ ٠زُ ػٍٝ أٍبً ػ١ٕٗ

 9الؼيٌب-10-2

 9رزٍقض ػ١ٛة اٌؼ١ٕبد ف١ّب ٠ٍٟ 

فئما وبٔذ اٌؼ١ٕخ . رزٛلف ٔزبئظ اٌلهاٍخ ثبٌؼ١ٕبد ػٍٝ ِلٜ رّض١ً اٌؼ١ٕخ ٌٍّغزّغ -

ٌنٌه ٠ٕظؼ كائّبً ثئرجبع . غ١و ِّضٍخ ٌٍّغزّغ رّض١الً طبكلبً وبٔذ إٌزبئظ غ١و كل١مخ

 .األٍٍٛة اٌؼٍّٟ ا١ٌٍَُ ػٕل افز١به اٌؼ١ٕخ

ٍٚٛف . ٔزبئظ كهاٍخ اٌؼ١ٕخ لل رىْٛ غ١و ٔٙبئ١خ، ٚلل رىْٛ فٟ ؽبعخ إٌٝ رؼ١ُّ -

 .األٍٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ االفز١به رقزٍف إٌزبئظ ثبفزالف ٔٛع اٌؼ١ٕخ ؽزٝ ثئرجبع

رزؼوع كهاٍخ اٌؼ١ٕبد ػِّٛبً ٌٕٛع ِٓ األفطبء غ١و األفطبء اٌؼبك٠خ رَّٝ  -

ٟٚ٘ األفطبء إٌبعّخ ػٓ اٌلهاٍخ ثبٌؼ١ٕخ . Sampling Errors" أفطبء اٌّؼب٠ٕخ »
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وبٔذ ٘نٖ األفطبء رز١ّي ثؤٔٗ ٠ّىٓ رمل٠و٘ب ٚاٌزؾىُ ف١ٙب ثئرجبع األٍب١ٌت  ٚأْ

 .اإلؽظبئ١خ ا١ٌٍَّخ ػٕل افز١به اٌؼ١ٕخ

ال رظٍؼ اٌلهاٍخ ٌٍؼ١ٕبد فٟ ثؼغ اٌؾبالد اٌزٟ ٌٛ رووذ ف١ٙب ثؼغ اٌّفوكاد  -

 .كْٚ فؾض أٚ كهاٍخ ٠زورت ػ١ٍٙب إٌؾبق اٌؼوه ثبٌّغزّغ أٚ ثجؼغ ِفوكارٗ 

اٌلهاٍبد اٌزٟ رؾزبط كلخ أوضو ٠زطٍت األِو ى٠بكح ؽغُ اٌؼ١ٕخ األِو اٌنٞ  فٟ ثؼغ -

لل ال ٠ىْٛ ِزبؽبً ػ١ٍّبً، أٚ ال ٠ٛفو وض١واً فٟ اٌٛلذ ٚاٌغٙل ٚاٌزىب١ٌف ٚثبٌزبٌٟ ال رزُ 

االٍزفبكح ِٓ ِيا٠ب اٌؼ١ٕبد أٚ ال ٠ىْٛ ٕ٘بن فوق وج١و ث١ٓ اٌلهاٍخ ثبٌؼ١ٕخ ٚاٌلهاٍخ 

 .ثبٌؾظو اٌشبًِ

 الؼٌاهل الوؤثزج في تحذيذ حجن الؼينح  -11

ػٕلِب ٠جلأ اٌجبؽش فٟ اٌزفى١و فٟ إعواء كهاٍزٗ ا١ٌّلا١ٔخ ٠ىْٛ ِٓ أُ٘ األٍئٍخ اٌزٟ 

٠ٕجغٟ أْ ٠غ١ت ػٕٙب مٌه اٌَؤاي اٌّزؼٍك ثؾغُ اٌؼ١ٕخ ًٚ٘ ٘ٛ ِٕبٍت، وج١و ، أَ 

 9طغ١و ٚاإلعبثخ ػٓ مٌه اٌَؤاي رزٛلف ػٍٝ ػلح ػٛاًِ ٟ٘ 

  :حجن الوجتوغ اإلحصائي الذي ستسحة هنو الؼينح   -2

ؽ١ش ٠ش١و إٌٝ ِغّٛع األفواك اٌن٠ٓ ١ٍمَٛ اٌجبؽش ثَؾت اٌؼ١ٕخ ِٓ ث١ُٕٙ ، ٚ٘ؤالء 

ػٍٝ  فئما وبْ اٌجبؽش ،األفواك ٠شىٍْٛ عيءا ِٓ ِغزّغ أوجو ٠ؼوف ثبٌّغزّغ األطٍٟ

فئْ ػلك ٘ؤالء  اة،ا٢كٍج١ً اٌّضبي، ٠و٠ل أْ ٠غوٜ كهاٍخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ ؽٍجخ و١ٍخ 

برٙب فٟ ؽ١ٓ أْ ػلك ؽٍجخ عبِؼخ إٌّظٛهح ثغ١ّغ و١ٍ اإلؽظبئٟ،اٌطٍجخ ٠ّضً اٌّغزّغ 

ٚثطج١ؼخ اٌؾبي ِٓ اٌّؼمٛي أْ ٔموه أٔٗ وٍّب وبْ ؽغُ . ٠ىْٛ ثّضبثخ اٌّغزّغ األطٍٟ

ٚثمله ِب ٠شىً  ،طٍت مٌه أْ ٠ىْٛ ؽغُ اٌؼ١ٕخ وج١واً راٌّغزّغ اإلؽظبئٟ وج١واً وٍّب 

ؽغُ اٌؼ١ٕخ َٔجخ وج١وح ِٓ اٌّغزّغ اإلؽظبئٟ ثمله ِب رىْٛ اٌؼ١ٕخ ِّضٍخ ٌنٌه اٌّغزّغ 

ؽبٌجب رؼل ػ١ٕخ  40ؽبٌجب ِٓ فظً ِلهٍٟ ػلك ؽالثٗ  30فبٌؼ١ٕخ اٌزٟ ػلك ِفوكارٙب 

٠ؼزجو ػ١ٕخ ِّضٍخ ٌّلهٍخ ػلك  ِّضٍخ رّض١الً طبكلب ٌنٌه اٌفظً ٌٚىٓ ٘نا اٌؼلك ال

ٚثؼجبهح أفوٜ ٠ؼزجو وجو ؽغُ اٌؼ١ٕخ ػّبٔب ألْ رىْٛ اٌؼ١ٕخ . ؽبٌت  2000ؽالثٙب 
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٘نا أْ ٠ي٠ل اٌجبؽش ِٓ ؽغُ اٌؼ١ٕخ إٌٟ أْ رظجؼ  ٚ ال ٠ؼِّٕٟضٍخ ٌٍّغزّغ اإلؽظبئٟ 

 .كهاٍزٗ ا١ٌّلا١ٔخ ؽظواً شبِالً ٌىً ِفوكاد اٌّغزّغ األطٍٟ اٌنٞ ٠مَٛ ثلهاٍزٗ

ٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ ٌزؾل٠ل اٌؾغُ إٌّبٍت ٌٍؼ١ٕخ ٌٚٙنا ٠ٍغؤ اٌجبؽضْٛ إٌٝ اٍزقلاَ األ 

اٌزٟ ٠مِْٛٛ ثلهاٍزٙب  في٠بكح اٌؼ١ٕخ ثؼل مٌه اٌؾغُ ٌٓ ٠ؼ١ف إػبفخ عٛ٘و٠خ إٌٝ 

كهعخ اٌؼجؾ اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ رز١ّي ثٙب إٌزبئظ ثمله ِب ٠ؼ١ف ِٓ أػجبء ٚرىب١ٌف ِٚب 

 . ٠َزغوق ِٓ ٚلذ

  :درجح االختالف تين هفزداخ الوجتوغ اإلحصائي -1

فئما وبٔذ كهعخ االفزالف وج١وح ث١ٓ أفواك مٌه اٌّغزّغ اٍزلػٝ األِو ى٠بكح ؽغُ 

وؤْ ٠ىٛٔٛا . فؼٕلِب ٠ىْٛ ٕ٘بن رّبصً ربَ ث١ٓ أفواك اٌّغزّغ. اٌؼ١ٕخ ٚاٌؼىٌ طؾ١ؼ

 .ِزفم١ٓ ػٍٝ لؼ١خ ػبِخ، فئْ ػ١ٕخ طغ١وح علاً ُِٕٙ رىفٟ ٌىٟ رّضً اٌّغزّغ وٍٗ 

ً٘ رٛافك ػٍٝ ػٛكح اٌشؼت اٌفٍَط١ٕٟ إٌٝ  9 اٌَؤايفوك ٘نا  200فٍٛ إٔٔب ٍؤٌٕب  

 اٌفٍَط١ٕ١خ،فٍَط١ٓ ؟ ٌىبْ هكُ٘ وبف١ب ٌٍزؼج١و ػٓ ارغب٘بد ِال١٠ٓ اٌؼوة ٔؾٛ اٌمؼ١خ 

ٔؾٛ  ٚأث١ّٕب ال ٠ىفٝ ٘نا اٌؼلك وؼ١ٕخ إما وبْ اٌَؤاي ٠مظل ِٕٗ كهاٍخ ارغب٘بد األفواك 

 .اٌزؼ١ّ١ٍخا١ٌَب١ٍخ 

تو أً الوقثٌل ًدرجح الثقح التي يزغة الثاحث في تٌافزىا  الخطؤ الوسوٌح نسثح -2

  :في النتائج التي يصل إلييا هن دراستو للؼينح

ؽ١ش رؼل كهعخ اٌؼجؾ اٌّطٍٛثخ فٟ اٌزٕجؤ اٌنٞ ٠جٕٝ ػٍٝ ٔزبئظ كهاٍخ ٘نٖ اٌؼ١ٕخ 

فئما وبْ اٌجبؽش ٠َؼٝ .  ٚكهعخ اٌضمخ فٟ ٘نا اٌزٕجؤ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؾلكح ٌؾغُ اٌؼ١ٕخ

ٌٝ اٌزٛطً إٌٝ ٔزبئظ ِٛصٛق ثٙب ٠ّٚىٓ االػزّبك ػ١ٍٙب ٚاٍزقلاِٙب فٟ اٌزٕجؤ، فئْ إ

  .َ ثلهاٍزٙب ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ وج١واً ؽغُ اٌؼ١ٕخ اٌزٟ ١ٍمٛ

وجو ؽغُ اٌؼ١ٕخ ٠زطٍت ٚلزبً ؽ٠ٛالً ٚرىٍفخ ػقّخ ، ٌٙنا اٌَجت  ٍٍفبً،ٌىٓ وّب لٍٕب 

أْ ٠ؼزّلٚا ػٍٝ % 84ؼْٛ ثَٕجخ صمخ ٠َزط١اػزبك اٌجبؽضْٛ أْ ٠مجٍٛا ؽغُ اٌؼ١ٕخ اٌنٞ 
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اٌج١بٔبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب ٌجؾضُٙ ٚرَبػلُ٘ فٟ اٍزقالص ٔزبئظ ٠ّىٓ رؼ١ّّٙب ػٍٝ ِغزّغ 

 . (40-36،ص1004)ؽَٓ،اٌلهاٍخ 

ٚرزفك أهاء وض١و ِٓ اإلؽظبئ١١ٓ ػٍٝ أْ ؽغُ اٌؼ١ٕخ ػ١ٕخ اٌجؾش رزٛلف ػٍٝ 

اٌغوع ِٓ اٌجؾش ، ؽغُ اٌّغزّغ األطٍٟ ، ِلٞ 9 ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ رٕؾظو فٟ 

رجب٠ٓ اٌظٛا٘و اٌّقزٍفخ فٟ لطبػبد اٌّغزّغ ، ٚكهعخ اٌللخ اٌّطٍٛثخ فٟ اٌجؾش ، 

 . اٌج١بٔبد اٌّزبؽخ اٌزٟ ٠ّىٓ اٍزقلاِٙب فٟ رؼ١ُّ إٌزبئظ ، ٚاإلِىب١ٔبد اٌّبك٠خ 

أٚ ،ػٍّٟٚٔظوا ٌؼلَ ٚعٛك ارفبق ث١ٓ اٌجبؽض١ٓ ػٍٝ ٚػغ ؽل ِؼ١ٓ ػٍٝ أٍبً 

٠ؾلك اٌؾغُ إٌّبٍت أٚ األِضً ٌٍؼ١ٕخ ٌىٟ رّضً اٌّغزّغ اٌنٞ رَؾت ِٕٗ ظبئٟ إؽ

رؼزجو ػٍٝ َِزٜٛ ِؼظُ اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس رّض١الً ع١لاً ، فئْ رمل٠و ؽغُ اٌؼ١ٕخ 

ٚاؽلح ِٓ اٌّشىالد اٌقبطخ ثؤٍٍٛة اٌّؼب٠ٕخ ٚرطج١ك األٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ ، ٚفٟ 

 .رغب٘بْ ػٕل رمل٠و ؽغُ اٌؼ١ٕخ ِغبي اٌؼًّ اإلؽظبئٟ ٠ٛعل ا

٠ؼزّل ػٍٝ اٌقجوح اٌَبثمخ ٌٍجبؽش فٟ ٘نا اٌّغبي، ؽ١ش أظٙود فالطخ  :االتجاه األًل

ِٓ ؽغُ اٌّغزّغ % 24إٌٝ % 20اٌقجواد ٚاٌزغبهة أْ ؽغُ ػ١ٕخ فٟ ؽلٚك 

فٟ رمل٠و ؽغُ  ٠ٚز١ّي ٘نا االرغبٖ. األطٍٟ ٠جلٚ ِالئّب فٟ ِؼظُ اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس

 .اٌؼ١ٕخ ثٌَٙٛزٗ، وّب أٔٗ ٠ف١ل ثؼغ اٌجبؽض١ٓ ل١ٍٍٟ اٌقجوح فٟ ِغبي اٌؼًّ اإلؽظبئٟ

ِّب   ٠Theory of probabilityورجؾ أٍبٍبً ثٕظو٠خ االؽزّبي  :االتجاه الثاني 

٠زطٍت ِٓ اٌجبؽش اإلٌّبَ ثمله ٚافو ِٓ اٌّؼٍِٛبد اإلؽظبئ١خ ٚاٌو٠بػ١خ ؽزٝ 

 . ٠َزط١غ اٍزقلاَ األٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ فٟ رمل٠و اٌؾغُ األِضً ٌٍؼ١ٕخ 

اٌزٟ ٠زٛلف ػ١ٍٙب ؽغُ اٌؼ١ٕخ ( اٌّزغ١واد ) ٠ٚؼزّل ٘نا االرغبٖ ػٍٝ رؾل٠ل اٌؼٛاًِ 

ب١ٍخ ٌٙنا اٌغوع ٚ٘ٛ أِو ٠غفٍٗ االرغبٖ األٚي ٚاػزجبه٘ب كالئً هئ١َ١خ أٚ ِؤشواد أٍ

رّبِب وّب ٠ؼزّل ٘نا االرغبٖ ػٍٝ رٛف١و ثؼغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ؽغُ ِٚؼبٌُ اٌّغزّغ 

   .االٍزوشبك٠خ  األطٍٟ ػٓ ؽو٠ك اٌؼ١ٕبد اٌزغو٠ج١خ أٚ

ٚرزّضً أُ٘ اٌؼٛاًِ ٚاٌّزغ١واد اٌوئ١َ١خ اٌّؾلكح ٌؾغُ اٌؼ١ٕخ فٟ َٔجخ اٌقطؤ اٌَّّٛػ 

ث١ٓ ِفوكاد ( أٚ االٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ) ِٚؼبًِ اٌزشزذ  اٌضمخكهعخ اٌللخ أٚ  أٚ ثٗ
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ٚاالفزالف إٌَجٟ ٠ج١ٓ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ ٌٍؼ١ٕخ ِٚزٍٛؾ  أِىٓ،اٌؼ١ٕخ أٚ اٌّغزّغ أْ 

 .اٌّغزّغ
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 تمهيد : 

ً ـــل فـــــللبحث ، المتمث ار النظريـــن اإلطـً مـفً هذا القسم إلى الجزء الثان         

الكالسٌكٌة ، حٌث أكد حسب النظرٌة دوات القٌا  ، السٌكومترٌة ألسنتطرق الخصائص 

ً القٌا  النفسً أنه ال ٌمكن اعداد أدوات لقٌا  الظواهر النفسٌة من غٌر ــــالمختصون ف

أخطاء فً القٌا  ، " لذلك اتجه المتخصصون فً القٌا  النفسً إلى تحدٌد بعض  وجـود

 من هذه األخطاء " دـــــــــــــــــــن أن تحــــــــــــــــً ٌمكــالخصائص السٌكومترٌة ، الت

(Dick,Hajert,1971P13). 

"و من أهم هذه الخصائص السٌكومترٌة التً طورها المختصون فً المقاٌٌ             

 "علومات التً توفرها هذه المقاٌٌ النفسٌة ، الصدق و الثبات ، إذ تعتمد علٌهما دقة الم

 . (64-14،ص4661)محمد شحاتة،

قدرة األداة على قٌا  ما صممت لقٌاسه و ال بدقة النتائج فبدونهما ال ٌمكن الوثوق فً  

 المتحصل علٌها عند استخدامها لقٌا  السمات المختلفة .

و هذا ال ٌعنً اهمال الخصائص و السمات االخرى التً ٌجب أن تتمتع بها أداة "        

 أن تكون : القٌا  فهً باالضافة الى ذلك ٌجب 

 وممثلة لجمٌع مكونات القدرة أو الخاصٌة المطلوب قٌاسها. شاملة -

ٌجب أن تبنى و تحلل بطرٌقة موضوعٌة ، مما ٌعنً عدم تدخل العوامل الذاتٌة فً  -

بنائها و تحلٌلها و تصحٌحها ، و بالتالً فإن درجات الفرد ستبقى كما هً حتى باختالف 

 المصحح .

مراد قٌاسه اتصاال جٌدا ، مما ٌؤدي الى أن تكون مفردات األداة متصلة بالموضوع ال -

اٌجاد مدى واسع من انتشار و انحراف الدرجات حول الدرجة المتوسطة و عندها 

 تصبح االداة مناسبة للعٌنة من حٌث درجة الصعوبة و السهولة .
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            تع بحساسٌة عالٌة ، حٌث أنه قد ٌتوفر فً اختبار ما الثبات و الصدق تتمأن  -

قٌسه تحت وعٌة و الشمول و لكنها غٌر حساسة ، بمعنى أنها غٌر مناسبة لما نو الموض

الظروف الراهنة للقٌا  ، فاختبارات الذكاء المخصصة للموهوبٌن و العباقرة من 

االطفال رغم تمتعها بكل الخصائص الجٌدة إال أنها ال تصلح الستخدامها فً قٌا  ذكاء 

   (.426-444،ص4665)سعد،االطفال العادٌٌن"

 :-validity –أوال : الصدق   

ٌعد الصدق من أهم الخصائص السٌكومترٌة التً ٌتطلب توافرها فً المقٌا           

 (p435 حٌة المقٌا  "النفسً "ألنه ٌمثل إحدى الوسائل المهمة فً الحكم على صال

4(Ebel, 197. 

القٌا  ، و كٌف ٌنجح ٌشٌر مفهوم الصدق إلى مدى صالحٌة االختبار و صحته فً        

فً قٌاسه ؟ لذلك عالقة بمضمون هذا االختبار ، و مفهوم الصدق أشمل من الثبات ، فكل 

" معاٌٌر القٌا   4652اختبار صادق ثابت بالضرورة و العك  غٌر صحٌح و قد حدد عام 

التربوي و السٌكولوجً " الصادرة عن " الرابطة األمرٌكٌة لعلم النف  

 ثالث طرائق أساسٌة لحساب صدق االختبارو هً : (،45،ص4004)أحمد،"

ٌشٌر الى  :– Content Related Validity –الصدق المرتبط بالمحتوى   -4

مدى مواءمة بنوده أي محتوى االختبار و مجال السلوك الذي أوجد لقٌاسه الذي 

الذي ال ٌشٌر الى ما ٌقٌسه  – Fase Validity–ٌختلف عن الصدق الظاهري 

االختبار فً الحقٌقة بل الى ما ٌبدو أنه ٌقٌسه سطحٌا ، و على الرغم أن صدق 

المحتوى شائع االستخدام فً تقٌٌم االختبارات التحصٌلٌة أكثر منه فً اختبارات 

دادات و الشخصٌة إال أنه ٌستخدم فً المراحل األولى لتكوٌن أي ـــــــــــــاالستع

 ر .اختبا
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ٌدل على :  –Related Validity  -Criterion–الصدق المرتبط بالمحك  -4

مدى كفاءة اإلختبار فً التنبؤ بأداء الفرد فً أنشطة محددة لذا فإن االستجابة على 

محك ، أي مقٌا  مباشر و مستقل  إلىاالختبار ٌتم مراجعتها و ضبطها بالنسبة 

ٌطة أن تتحقق فً المحك المستخدم ، شرٌقٌ  ما صمم االختبار نفسه التنبؤ به 

شروط ال تشوه نتائج االختبار و ٌوجد نوعٌن من الصدق المرتبط بالمحك على 

  أسا  الفاصل الزمنً بٌن المحك و االختبار و أهداف القٌا  هما :

فً هذا النوع ال ٌتوفر المحك فً الحاضر بل فً : - Fredetive -الصدق التنبؤي -3

المستقبل ، و تصلح هذه الطرٌقة لحساب الصدق فً االختبارات التً ٌهدف تطبٌقها 

 الى اختٌار المستخدمٌن و تصنٌفهم و اختٌار الكالب لإللتحاق بجامعة معٌنة مثال .

ٌراجع علٌه فً هذا النوع ٌتوافر المحك الذي  : -Concurrent–الصدق التالزمً  -1

دٌد ــــالمقٌا  فً الوقت الذي ٌتم فٌه القٌا  ، ٌتم حساب االرتباط بٌن االختبار الج

 و آخر متاح سابقا )صادق(.

هو محاولة معرفة الى أي حد ٌمكن أن ٌعد  : -Construct–صدق التكوٌن   -2

االختبار مقٌا  لتكوٌن نظري أو مفهوم أو سمة ما . ٌركز فٌه على نوع من 

السلوكً أشمل و أكثر دواما لذا ٌتطلب حساب صدق التكوٌن التجمٌعً الوصف 

التدرٌجً للمعلومات من مصادر متنوعة لطبٌعة السمة المقاسة و الظروف التً 

ا و هناك عدة مؤشرات كأدلة على صدق التكوٌن و ـــتؤثر فً تطورها و مظاهره

 توجد ستة طرق فرعٌة لتقدٌر صدق التكوٌن هً :

 .رٌة التطوالتغٌرات  -4

 االرتباط مع اختبارات أخرى . -4

 التحلٌل العاملً . -3
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 االتساق الداخلً . -1

 الصدق التفاقً و االختالفً . -2

 .(34،ص4004)أحمد،تأثٌر التدخل التجرٌبً -3

 : -Reliability–ثانيا: الثبات 

عنً اتساق درجات االختبار و دقة نتائجه بحٌث ال تأثر الصدفة عند اعادة "ٌ         

التطبٌق على مجموعة محددة من االشخاص بفاصل زمنً محدد أو عند اختبار نف  

 .(44،ص4004)أحمد،" ردود المتكافئةاالشخاص بمجموعتٌن مختلفتٌن من ال

كما ٌشٌر مفهوم الثبات الى : متى كانت درجات أداة القٌا  خالٌة من االخطاء           

ار الحقٌقً للسمة أو الخاصٌة المراد قٌاسها قٌاسا العشوائٌة ، و كانت قادرة على قٌا  المقد

متسقا و فً ظروف مختلفة و متبٌنة كان المقٌا  عندئذ مقٌاسا ثابتا و لهذا فإن الثبات هو : 

 .(424،ص4000)صالح الدٌن،االتساق و الدقة فً القٌا 

       ت ثابتة و بنف  المفهوم السابق فإن الثبات ٌعنً أن أداة القٌا  تعطً تقدٌرا         

 و متسقة فً حالة تكرار عملٌة القٌا .

بات صفة نسبٌة ، و قٌمة معــــــامل الثبات تتراوح بٌن الصفر و الواحد ــــــــــالث          

و قبولها ٌعتمد على غرض المقٌا  و على دقـــة القرار المترتب حٌث حدد "مهرنز 

لثبات المقبول لالختبارات المقننة "، معامل ا Mehrens & Lehman 4650ولهمان  

،فً حٌن ٌفضل  (Mehrens,Lehman,1986,P134) (0,65)-الجمعٌة بأال ٌقل عن 

، ألن معامل االغتراب ٌكون فٌه أقل من (0,70)بعض الباحثٌن أن معامل الثبات ٌزٌد عن 

من خالل تفسٌر وجود  (0,50)، و بهذا تكون نسبة التباٌن المشترك أكثر من  (0,50)

 .     (Lindquist,1950,P219)نعالقة حقٌقٌة بٌن المتغٌرٌ

و ٌمكن التحقق من ثبات المقاٌٌ  و االختبارات النفسٌة بطرائق أو مؤشرات عدة            

اب ــاسها حســــمنها بتقدٌر نوعٌة معٌنة من تباٌن الخطأ ، و التً ٌتم على أسل ــص كــتخت
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در األخطاء ـــالف مصــل طرٌقــة عن األخرى تبعا الختــو تختلف ك ات ،ــــمعامل الثب

ً ٌقٌسها ـــة خصائص السمة التــــــــا على طبٌعــــمد بدورهـــً تعتــــالعشوائٌة الت

 ذه الطرق هً :ـــــــــو أغراض استخدام نتائجه ، و ه    االختبار

 ـــــــــــاراالختبإعادة  .1

اإلختبار على مجموعة من  تقوم الفكرة األساسٌة لهذه الطرٌقة على تطبٌق "          

زمنٌة  إعادة التطبٌق علٌهم أنفسهم و فً ظروف مماثلة بعد مضً مدة ـــــم ، ثاألفراد

)محمد راج معامل االرتباط بٌرسون بٌـــــن درجــات التطبٌقٌن "ـــمناسبة ، و استخ

و لهذا ٌطلق على معامل    ن ،ــإستقرار األداء عند الزمأي تقدٌر  (،44،ص4661شحاتة،

ا بثبات االستقرار ، " ــبمعامل االستقرار ، لهذا ٌسمى أحٌانالثبات المحسوب بهذه الطرٌقة 

و تستخدم هذه الطرٌقة فً الحاالت التً تستبعد تأثر النتٌجة بعوامل التذكر أو التعلم أو 

نٌة بٌن القٌاسٌن قصٌرة أو طوٌلة ، إذ تحدد هذه المدة التدرٌب ، و أن ال تكون المدة الزم

و لهذا قد ال تتناسب  (433،ص4665،)سعدعادة فً ضوء طبٌعة السمة و طبٌعة العٌنة "

 االتجاهات و المٌول.ع اختبارات التحصٌل ، بقدر مالءمتها لمقاٌٌ  ــة مـــــهذه الطرٌق

ــة أٌضا صعوبة توحٌد ظروف التطبٌقــــٌن ، و كـــــما ٌعٌـــب على هـــــــذه الطرٌقـ      

 .ـــــامة و االنفعالٌة للمستجٌب تأثـــر درجاتها بالحالة الصحٌــــة العـ

فً التطبٌق الثانً تكون إضافة إلى ذلك فإن الدرجات التً ٌحصل علٌها األفراد           

المستجٌب باالختبار و تذكره أعلى بقلٌل من درجاتهم فً التطبٌق األول ، و ذلك بسبب ألفة 

 إلجابته فً التطبٌق األول .

                            

 مرور مدة                                          

 زمنٌة معٌنة                           

 

 

 ( يوضح معامل االستقرار01رقم )شكل 

إعادة تطبيق  تطبيق المقياس
 المقياس

إيجاد قيمة معامل 
 ارتباط بيرسون
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 : الصور المتكافئة .2

ورتٌن متكافئتٌن تماما ـــ" تقوم الفكرة االساسٌة لهذه الطرٌقة على إعداد ص          

ا و طبٌعتها و ذي نسحب ثباته ، من حٌث خصائص الفقرات و عددهـــــــللمقٌا  ال

نفسها من حٌث المتوسط الحسابً و  الخواص االحصائٌة ، و لهماسهولتها و صـعوبتها

بق المقٌا  و صورته المكافئة على األفراد أنفسهم و ـــحراف المعٌاري ، ثم ٌطـــاالن

وٌطلق على  (Ebel ,1972 , P412 )ٌحسب معامل االرتباط )بٌرسون( بٌن درجاتهما "

المتكافئتٌن  معامل الثبات المحسوب بهذه الطرٌقة معامل التكافؤ فً حالة تطبٌق الصورتٌن

فً الوقت نفسه أو بفاصل زمنً قصٌر ، و بمعامل االستقراء و التكافؤ معا لما تكون 

المدة الزمنٌة بٌن التطبٌقٌن أطول نسبٌا ، و تسمى فً هذه الحالة  بطرٌقة الصٌغ المتعاقبة 

 " ، حٌث ٌستخدم 

أو االستنتاج وفً حاالت العالج  معامل التكافؤ عندما ٌكون الهدف من المقٌا  اإلستقراء

 .(444،ص4664)فؤاد،النفسً و التقوٌم "

 مرور مدة                                

 زمنٌة معٌنة                 

 .( يوضح معامل التكافؤ02شكل رقم )

    

" أما معامل االسقرار و التكافؤ فٌستخدم عندما ٌراد قٌا  مفاهٌم ذات نطاق أو محتوى      

 واسع مثل الذكاء و المٌول و االتجاهات بمفردات مختلفة و شاملة  للمحتوى المراد قٌاسه ".

 مرور مدة                               

 زمنٌة طوٌلة                            

 ( يوضح معامل االستقرار و التكافؤ03شكل رقم )

 إيجاد قيمة معامل

 بيرسون ارتباط 

صيغة أخرى  تطبيق

 المقياس من

 تطبيق المقياس

 إيجاد قيمة معامل

 بيرسون ارتباط 

تطبيق صيغة أخرى 

 من المقياس

 تطبيق المقياس
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" و من أهم االنتقادات الموجهة إلى هذه الطرٌقة : صعوبة اعداد صورتٌن         

و أن  (،443،ص4000)بدر،متكافئتٌن تماما ، و مضاعفة الجهد و التكالٌف فً ذلك"

 عامل انتقال أثر التدرٌب و االلفة بالمقٌا  ٌزٌد كلما اقتربت الصورة من االصل

 .(43،ص4661)محمد،

وٌمكن أن تناسب هذه الطرٌقة اختبارات التحصٌل أكثر من مقاٌٌ  السمات و المٌول و  

االتجاهات و هً تستخدم كثٌرا فً اختبارات و االستعدادات و القدرات 

 . (416،ص4665")أحمد،

 :التجزئة النصفية  .3

ٌتم استخدام هذه الطرٌقة كبدٌل للطرق السابقة التً تتطلب تطبٌق اختبار أو صٌغ           

مرتٌن بفواصل زمنٌة متباٌنة ، ألنه فً بعض األحٌان ٌصعب بناء صٌغتٌن متاكفئة منه 

متكافئتٌن أو الحصول علٌهما ، أو قد ٌصعب تطبٌق االختبار مرتٌن كاالختبار التحصٌلً 

 مثال .

الفكرة االساسٌة لهذه الطرٌقة على تطبٌق صورة واحدة لالختبار فً  " تقوم          

جلسة واحدة  فبعد تطبٌق المقٌا  ٌقسم إلى جزئٌن متكافئٌن و أفضل أسا  لهذا التقسٌم 

أن ٌحتوي القسم األول على الفردات الفردٌة و الثانً على المفردات الزوجٌة ، ثم حساب 

ن ، و ٌسمى معامل الثبات المحسوب بهذه الطرٌقة معامل االرتباط بٌرسون بٌن النصفٌ

بمعامل االتساق الداخلً " ،و بذلك نقلل من العوامل المؤثرة فً أداء األفراد مثل الوقت و 

الجهد و التعب و الملل و تمتاز هذه الطرٌقة بتوحٌد ظروف تطبٌق االختبار و لكنها تعطً 

علٌه ثبات االختبار كامال فإننا نستخدم ، و لتقدٌر ما سٌكون لمعامل ثبات نصف االختبار

 ، التً تعتمد على إمكانٌة التنبؤ بقٌمة Spearman & Brown معادلة سبٌرمان و براون 

معامل الثبات إذا علم معامل ثبات نصف االختبار ، الذي ٌحسب احصائٌا بقسمة معامل 

 الثبات النصفً بعد مضاعفته على نفسه مضافا إلى الواحد.

 



 الخصائص السيكومترية                                           ـــيالفصل الثان 
 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح معامل االتساق الداخلــــــــــــــي04شكل رقم )

 

"و تفترض هذه المعادلة التصحٌحٌة تساوي تباٌن نصفً المقٌا  ، لكن نادرا ما           

، و  (43،ص4661)محمد،ٌتساوٌان تماما ، مما ٌؤثر على قٌمة الثبات الكلً لالختبار"

لهذا هناك معادالت أخرى تستخدم لحساب الثبات بهذه الطرٌقة من دون الحاجة إألى 

 بٌن النصفٌن منها :  االرتباطحساب معامل 

 ":Rulonمعادلة "رولون  - أ

"حٌث ٌرى أن السبب فً تباٌن درجات األفراد على المقٌا  ٌرجع إلى تباٌن           

هم الحقٌقة فٌما ٌتعلق بالسمة المقاسة ، و إلى قدرات هؤالء األفراد و اختالف مستوٌات

 . (436،ص4665)سعد،وجود أخطاء القٌا  العادٌة "

Sd2تعتمد هذه المعادلة على تباٌن الفرق بٌن درجات النصفٌن )          
( و التباٌن الكلً 

((St2
ثم ننقص الحاصل من  حٌث نقوم بقسمة تباٌن الفرق على التباٌن الكلً لالختبار ، 

الواحد الصحٌح . و بما أن الثبات هنا ٌحسب كامال ، فال حاجة الستخدام معادلة ثانٌة 

لتصحٌح الطول ، و ٌرجع ذلك إلى حقٌقة أن الفرق بٌن درجتً الفرد على نصفً 

االختبار عبارة عن مجموع تباٌن الخطأ فً النصفٌن معا ، و لٌ  فً نصف واحد فقط ، 

 روق بٌن النصفٌن خاصة باالختبار كله .و لهذا الف
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 " flanagan –Guttmanفالنجان  –معادلة " جتمان  - ب

" حٌث ٌرى أنه ٌمكن اهمال شرط تساوي التباٌن بٌن نصفً االختبار الذي تعتمد           

تعتمد هذه المعادلة على تباٌن  (،41ص،4661)محمد،براون " –علٌه معادلة سبٌرمان 

نصفً االختبار و التباٌن الكلً له ، حٌث نقوم بجمع تباٌن النصفٌن و قسمته على التباٌن 

الكلً لالختبار ، ثم ننقص الحاصل من الواحد الصحٌح ، و نضرب الناتج الكلً فً اثنٌن 

ون الحاجة الستخدام ، "و ٌؤدي استخدام  فالنجان أٌضا الى تقدٌر ثبات االختبار كامال د

  (.343،ص4004)صفوت،معادلة أخرى لتصحٌح الطول "

 " Horstمعادلة " هورست      -ج

 " حٌث تستخدم عندما ٌواجه الباحث صعوبة تقسٌم االختبار الى نصفٌن           

تماما و تعتمد على نسبة الفقرات الفردٌة و نسبة الفقرات الزوجٌة الى عدد متكافئٌن 

 .(435،ص4630)محمد،ختبار كله "فقرات اال

و تعد معادلة تصحٌحٌة ما دامت تعتمد على حساب االرتباط بٌن جزئً االختبار           

 غٌر المتساوٌٌن للوصول إلى االرتباط الكلً .

 " Gulliksenمعادلة "جلكسون     -د

براون بأنها تصلح لحساب معامل  –جلكسون عن معادلة سبٌرمان تمتاز معادلة           

ثبات اختبار السرعة )االختبارات الموقوتة(، التً ٌحدد فٌها الزمن بحٌث ال ٌستطٌع 

، إذ أن عامل الزمن له أثره ( 410،ص4630)محمد،أٌمفحوص أن ٌجٌب عن كل الفقرات

   رادفً معامل الثبات ، و ٌحسب هذا األخٌر بقسمة متوسط عدد الفقرات التً تركها االف

) أي لم ٌسمح لهم الوقت بمحاولة اإلجابة عنها ( على تباٌن عدد الفقرات التً أجاب عنها 

االفراد إجابة خاطئة ،ثم ننقص الناتج الكلً من معامل الثبات المحسوب بطرٌقة سبٌرمان 

 براون )قبل تصحٌح أثر السرعة (. –
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براون ، و  -معادلة سبٌرمان كما أن هناك عدة معادالت أخرى انطلقت من مبدأ          

 نذكر منها معادلة موزٌر و معادلة رولسن .

 : varience analysisتحليل التباين  .4

تعد طرٌقة تحلٌل التباٌن من الطرق الشائعة فً حساب معامل الثبات مقاٌٌ            

و ٌمثل معامل الثبات فً هذه الطرٌقة معامل التجان  بٌن  الشخصٌة و االتجاهات ،

 الفقرات . 

" و تقوم الفكرة االساسٌة لهذه الطرٌقة على مدى ارتباط الوحدات أو البنود مع           

بعضها البعض داخل االختبار ، و كذلك ارتباط كل وحدة أو بند مع االختبار ككل 

و هذا ساق االداء من بند الى آخر فً االختبار ، فالثبات هنا ات" ، (440،ص4665)سعد،"

المفهوم قرٌب من مفهوم االتساق الداخلً و لكن تحلٌل اتساق بنود االختبار ٌتأثر بالحدود 

 . (444،ص4000)بدر،الزمنٌة لإلجراء"

"إن تقسٌم االختبار الى نصفٌن اجراء مفتعل ، إذ أن االختبار على قدر ما ٌحتوي من 

ناك طرق لتقسٌمه ، كما أن حساب معامل الثبات من احدى قسمً الفقرات تكون ه

االختبار أو من القسمٌن معا فٌه تجاهل لكٌر من البٌانات عن كل الفقرات التً ٌشملها 

 (.436،ص4630)محمد،االختبار "

ولهذا جاء هذا المعامل لتالفً و معالجة أوجه القصور فً معامل االتساق           

علق بكٌفٌة تجزئة المقٌا  ، و اختالف قٌمة معامل الثبات التقدٌرٌة تبعا الداخلً التً تت

الختالف طرٌقة التجزئة . " حٌث إن هذا المعامل عبارة عن قٌمة تقدٌرٌة لمتوسط 

معامالت االرتباط بٌن كل من نصفً المقٌا  لجمٌع طرق التجزئة الممكنة و دون أن 

 نقوم بهذه التجزئة فعال"

تمكن الباحثون فً هذا المجال من بناء معادالت تعتمد على تحلٌل التباٌن فً  و قد          

 إٌجاد معامل الثبات و من أكثرها استخداما و شٌوعا هً :
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 ": Ricgardson-Kuderريتشاردسون  –معادلة "كيودر  - أ

"تعتمد فكرة المعادلة على تقسٌم المقٌا  إلى مقاٌٌ  جزئٌة بعدد فقراته و 

تستخدم فً حالة كون المقٌا  من نوع مقاٌٌ  القوة )غٌر الموقوتة ( و لٌ  مقاٌٌ  

السرعة ، كما ٌجب التثبت من أن جمٌع المستجٌبٌن قد أجابوا على جمٌع فقرات 

 ٌن :و لها صٌغت(Guilford,1954,P 383)المقٌا "

(: و هً الصٌغة األكثر استخداما و شٌوعا و ٌشترط الستخدامها أن 40KRالصٌغة )

تقٌ  جمٌع العبارات سمة واحدة ، و المفردات ثنائٌة الدرجة ) تكون االجابة عن الفقرة 

 خطأ (. –ال أو صح  –: نعم 

ستند (: تستخدم المعادلة عندما تكون اإلجابة عن الفقرة متدرجة، و ت44KRالصٌغة )

هذه الصٌغة على افترض تساوي الفقرات جمٌعها فً صعوبتها، و بما أن هذا ال ٌتحقق 

 عملٌا فً أغلب األحٌان، فهً قلٌلة االستخدام ألنها ال تعطً تقدٌرا دقٌقا لمعامل الثبات.

( أكثر 40( كان استخدام الصٌغة )44ونظرا لصعوبة توفر شروط الصٌغة )

انتشارا حٌث ٌتطلب استخدامها إٌجاد المتوسط و االنحراف المعٌاري للدرجات الكلٌة 

 فقط، و هو ما جعلها أكثر مالءمة للقٌا  التربوي و اختبارات التحصٌل .

معادالت لتعدٌل على الصٌغتٌن  رٌتشاردسون" عدة-ثم جاء بعد معادلة " كٌودر       

لمعالجة جوانب النقص فٌهما، و تجاوز بعض الشروط التً ال ٌمكن أن تتحقق  44و40

 فً غالب األحٌان و إٌجاد صٌغة واحدة مهما كان عدد أوزان تدرج المقٌا  ، ثنائٌة 

و  Dressel، معادلة درٌسٌل  Tukerكانت أو متعددة ، و نذكر منها : معادلة تٌكر 

، و سنتطرق لهذه األخٌرة بنوع من التفصٌل Alpha Cronbakh عادلة ألفاكرونباخم

 النتشارها الواسع من جهة و العتمادنا علٌها فً بحثنا الحالً من جهة أخرى.
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 ": Alpha Cronbakhمعامل " ألفاكرونباخ   - ب

نظرا لكون معامل التجان  ٌقتصر استخدامه على المفردات ثنائٌة الدرجة ،    

معادلة تطورت بعد ذلك على ٌد كاٌزر و  4624فقد اقترح كرونباخ منذ عام 

أطلق علٌها معامل ألفا ،وهً   4642  عام    Kaiser  & Michael  مٌشٌل 

ت متعددة الدرجات، عندما تشتمل االختبارات على مفردا  k-R20تعمٌم لصٌغة 

أي اٌن ٌستجٌب الفرد لعبارات المقاٌٌ  عاى مٌزان ثالثً أو خماسً التدرج ، " 

، و هً أنسب و تعطً الحد االدنى للقٌمة التقدٌرٌة لمعامل ثبات درجات االختبار 

كاالستبٌانات أو مقاٌٌ  االتجاهات و مقاٌٌ  ٌة حسطرٌقة فً البحوث الم

، "حٌث  (413،ص4001)موسى، االختبارات التحصٌلٌة "الشخصٌة و فً حالة 

تعتمد فكرة هذه المعادلة على تقسٌم المقٌا  على عدد من األجزاء ٌساوي فقراته 

بحٌث تشكل كل فقرة مقٌاسا فرعٌا، و لحساب االرتباطات بٌن درجات المقٌا  

حٌث نقوم بحساب قٌمة تبٌن  (321،ص4665)أحمد،الكلً والمقاٌٌ  الفرعٌة"

كل مفردة ثم التباٌن الكلً لكل بعد ثم تباٌن االختبار ككل ، و بعد ذلك اٌجاد 

عالقة كل مفردة بالبعد ثم عالقة كل بعد بالدرجة الكلٌة و عالقة كل مفردة 

( المتوسط الكلً للمعامالت الناتجة عن αبالدرجة الكلٌة ، "و ٌمثل معامل الفا )

 .(443-444،ص4665)سعد،"تجزئة االختبار الى أجزاء بطرق مختلفة 

و ٌعطً معامل الفا الحد األدنى للقٌمة التقدٌرٌة لمعامل ثبات درجات 

 االختبارات، أي أن قٌمة معامل الثبات بعامة ال تقل عن قٌمة معامل ألفا ، فإذا كانت 

 

قٌمة معامل ألفا مرتفعة ، فإن هذا ٌدل بالفعل على ثبات درجات االختبار ، أما 

أن تكون قٌمته أكبر من ذلك  باث ٌمكنضة فربما ٌدل ذلك على أن الثإذا كانت منخف

 باستخدام طرق أخرى.
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فؤ اي ٌعطً قٌما تقدٌرٌة وقد وجد كروومباخ ان هذا المعامل ٌعد ماشرا لتكا

جٌدة لمعامل التكافؤ ،الى جانب االتساق الداخلً او التجان ،"ومن المالحظ ان معامل 

رٌتشاردسون ٌتاثران بطول االختبار اي عدد مفرداته ر الفا  ومعامل التجان  لكٌود

 .(433،ص4000)صالح الدٌن،ومدى تجان  هذه المفردات"

فالنجان أبسط الصٌغ التً ٌمكن اشتقاقها من معامل  –"وتعتبر معادلة قتمان 

كما أنها أسهلها استخداما ، و هً هنا أكثر المعادالت قبوال و دقة فً  ألفاكرونباخ

التجزئة الى نصفٌن متوازٌٌن ، متفقة فً مزاٌاها هذه مع مزاٌا رولون التً تؤدي إلى 

 .(446،ص4000)بدر،ئج متقاربة جدا"نتا

 :  Hoytمعادلة هويت  -ج

النفسٌة ، حٌث تفترض طرٌقة  و تعد هذه المعادلة مناسبة فً حساب ثبات المقاٌٌ      

 هوٌت أن درجة الفرد على المقٌا  قد تقسم إلى أربع عوامل :

فهناك عوامل تتعلق بكل الفقرات عند كل االفراد ، وعوامل تتعلق ب الفقرة، و عوامل 

تتعلق بالفرد ، و عامل الخطأ . ٌمكن إٌجاد معامل الثبات فً هذه الحالة بحساب خطأ 

لى التباٌن بٌن االفراد ، ثم ننقص الناتج الكلً من الواحد الصحٌح ، التباٌن و قسمته ع

 و ٌؤشر معامل الثبات : التجان  الداخلً لإلختبار. 

" و ٌجب أال ٌفوتنا أن نذكر بأن هناك طرقا أخرى لقٌا  معامل الثبات فً حالة ما    

 ئٌة متقدمة مثل إذا كانت اإلجابة متعددة و لٌست ثنائٌة ، و تعتمد على أسالٌب احصا

 

التحلٌل العاملً الذي ٌقوم على تحدٌد أقل عدد من العوامل أو التكوٌنات الفرضٌة التً 

تفسر معامالت الرتباط بٌن مفردات االختبار و تصنٌفها فً مجموعات متجانسة تقٌ  

سمة معٌنة ، فإذا تم اٌجاد عامل مشترك ٌجمع هته المفردات فإن هذا كل واحدة منها 

 .(434،ص4000)صالح الدٌن،أن مفردات االختبار متجانسة فٌما تقٌسه"ٌعنً 
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و أٌا كانت الطرٌقة المستخدمة فً حساب الثبات فهً قٌم تقدٌرٌة نسبٌة ٌؤثر علٌها     

أخطاء عشوائٌة و عوامل أخرى ٌجب مراعاتها عند تصمٌم و بناء أدوات القٌا  و 

 كذلك عند تفسٌر نتائجها.

 العالقة بين الصدق و الثبات :  -5

قبل أن نبحث عن العالقة بٌن الصدق و الثبات ٌجب أن ندرك بعض أوجه     

الشبه و اإلختالف فٌما بٌنهما ، فالصدق و الثبات ٌعتبران من أهم سمتٌن للمقٌا  الجٌد 

حٌث أن الثبات ٌبحث فً مدى اتساق و ثبات مفردات هذا المقٌا  بٌنما الصدق ٌتعلق 

لهدف و الغرض الذي بنً من أجله المقٌا  من ناحٌة أخرى فإن ثبات المقٌا  ٌتأثر با

الغٌر منتظمة بٌنما بٌنما صدقه ٌتأثر بجمٌع أنواع االخطاء سواءا العشوائٌة  باألخطاء

كانت عشوائٌة أو منتظمة ، و من جانب ثالث فإن الصدق سمة ال تتعلق بالمقٌا  نفسه 

جة المستخرجة منه و هذا ٌعنً مدى فائدة أداة القٌا  فً اتخاذ بقدر تعلقها بتفسٌر الدر

 قرارات تتعلق بغرض أو أغراض معٌنة.

وألن المقٌا  ال ٌمكن أن ٌكون صادقا إذا لم تتسم مفرداته باالتساق و       

الثبات )حٌث أن قٌمة مؤشر الثبات تعد الحد األعلى لقٌمة معامل الصدق ( ، "فإن تفسٌر 

)صالح ستخرجة من مقٌا  غٌر ثابت سٌكون بالتأكٌد تفسٌرا خاطئا"الدرجة الم

 .(441،ص4000الدٌن،

كما أن لقٌم معامل الثبات تأثٌرها فً درجة العالقة بٌن المقٌا  التنبئً و      

 إن قٌم معامل االستقرار تسهم فً زٌادة الثقة بصدق المفهوم الذي ٌهتم فً المحك، ثم 

 

تمٌزة بالثبات النسبً . و ٌعتبر معامل التجان  و أحد جوانبه بالسمات الم

 االتساق الداخلً متى وجد فً مقٌا  ما دلٌال على صدق المفهوم لهذا المقٌا  .

و أخٌرا لعلنا نالحظ بأن المقٌا  الصادق البد بالضرورة أن ٌكون ثابتا بٌنما    

حٌث إن صادق ، داته و رغم هذا ٌكون غٌر قد نجد مقٌاسا ثابتا ٌتمسز باتساق مفر
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الصدق ٌتصل بالغرض و الهدف من المقٌا  فمثال اختبار ذكاء االطفال و بالرغم من 

أنه ٌتمتع بدرجة عالٌة من الثبات إال أنه فً حال استخدامه لقٌا  ذكاء الكبار فلن ٌكون 

صادقا فً النتائج المستخرجة و ال ٌستطٌع أن ٌعطً دالالت و تفسٌرات صحٌحة عن 

 .ذكاء الكبار

" خاصٌة سٌكومترٌة للمقاٌٌ  النفسٌة ال تقل  Jacksonكما اقترح " جاكسون 

أهمٌة عن خاصٌة الثبات ، و هً مؤشر حساسٌة المقٌا  ، " الذي ٌؤشر قدرة المقٌا  

 المراد قٌاسها و األداء علٌها ، إذ قد ٌتوفر فً المقٌا  على قٌا  العالقة بٌن السمة 

 النفسً الصدق و الثبات لكنه ال ٌكون حساسا  فً قٌا  العالقة بٌن الخاصٌة و األداء"

(Neill,Jackson,1970, P647).  التباٌن "حٌث ٌعتمد معامل الحساسٌة على قٌم تحلٌل

بٌن األفراد و تباٌن الخطأ ، ثم اختبار و تفسٌر قٌمته فً ضوء مستوٌات الداللة 

 .(443،ص4665)سعد،"االحصائٌة للتوزٌع الطبٌعً
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 تمهيد

ٌتضمن هذا القسم اإلشارة للدراسات السابقة التً اطلع علٌها الباحث و أفادته فً       

بعض اجراءات بحثه، وجدنا العدٌد من الدراسات التً تناولت العٌنة و المعاٌنة وكذلك 

حسب متغٌرات كثٌرة الخصائص السٌكومترٌة ألدوات القٌاس النفسٌة والتربوٌة 

 ومتنوعة.

 هناك دراسات عربٌة وأخرى أجنبٌة.       

 الدراسات العربية: -أوال

 :(2002نبٌل عبد المجٌد دراسة ) -1

هدفت هذه الدراسة الى معرفة "أثر بعض المتغٌرات المرتبطة بالعٌنة فً 

الخصائص السٌكومترٌة لمقاٌٌس االتجاهات وباختالف تدرجات بدائل االجابة 

)الثالثً، الخماسً، السباعً( حٌث طبق الباحث مقٌاس االتجاه نحو علم النفس 

و أختٌرت طالبة  طالب و طالبة 1000بأنماطه الثالثة على عٌنة مكونة من 

باالسلوب المرحلً الطبقً العشوائً من طلبة جامعة بغداد فً العراق، 

واستخلص الباحث أن الخصائص السٌكومترٌة للمقٌاس المتتمثلة بالصدق والثبات 

ومؤشر الحساسٌة ألفضل ما تكون فً التدرج الخماسً أكثر من التدرج الثالثً 

 و التدرج السباعً لمقٌاس لٌكرت.

م( التً تؤكد أن حجم الخطأ المتوقع ٌتغٌر فً ضوء عدد 9191ة )نوفل، دراس -2

من العوامل و منها حجم العٌنة حٌث الحظ أن كلما زاد حجم العٌنة قل مدى الثقة 

نتٌجة تناقص قٌمة الخطأ، و لكن قٌمة مدى الثقة ال تقل إلى الصفر بل تتناقص 

 ٌرة.إلى حد ما بحٌث ٌصبح التغٌر فٌها قلٌال بدرجة كب

م( هدفت الدراسة إلى التعرٌف بأسلوب 9119دراسة )كحالة و جاموس  -3

المراجعة بالعٌنة المبنً على أسس علمٌة و موضوعٌة ٌحتاجها مراجع الحسابات 

ان للمعاٌنة لتحدٌد حجم العٌنة دائما، و قد بٌنت هذه الدراسة أن هناك أسلوب

مد على التقدٌر الشخصً الذي ٌعتاختٌارها و هما: أسلوب المعاٌنة الحكمٌة و

أسلوب المعاٌنة اإلحصائٌة و الذي ٌعتمد على أسس إحصائٌة و معادالت و

رٌاضٌة.كما خلصت هذه الدراسة إلى أهمٌة األسلوب الثانً و دعت إلى التوسع 

 فً استخدامه.
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 (:2192دراسة )محمد إبراهٌم محمد الشاردي  -4

هدفت هذه الدراسة الى معرفة حجم العٌنة على قوة االختبار االحصائً حٌث       

شملت عٌنة الدراسة عٌنات عشوائٌة من المفردات االحصائٌة التً تم تولٌدها تراوحتمن 

مفردة ، حسب طبٌعة االختبار االحصائً المستخدم وروعً فً  331مفردات الى  91

( أن تتحقق فً هذه البٌانات مجموعة الالزمة pass11االوامر المعطاة لبرنامج )

الختباري )ت( و )ف( ، سواء فٌما ٌتعلق باالختبار العشوائً ، مستوى القٌاس الفئوي، 

التوزٌع االعتدالً تجانس التباٌن، خلص الباحث أنه مع زٌادة حجم العٌنة نالحظ ازدٌاد 

 عٌنة على قوة االختبار )ف( .أن هناك تأثٌر كبٌر لحجم ال فٌما لوحظ ،قوة االختبار )ت(

 :(2191دراسة )أحمد محمود الثوابٌة  -5

هدفت الدراسة الى استقصاء حجم العٌنة فً تقدٌر معلمة صعوبة الفقرة و الخطأ 

المعٌاري فً تقدٌرها باستخدام نظرٌة االستجابة للفقرة ، ولتحقٌق أهداف هذه 

 فً تقدٌرها باستخدامالدراسة تم اشتقاق معلمة الصعوبة ، و الخطأالمعٌاري 

اختبار تحصٌلً فً الرٌاضٌات الصف العاشر االساسً تكون فً صورته 

 فقرة من نوع االختبار من المتعدد. 91النهائٌة من 

الى  211و طبق االختبار على عٌنات عشوائٌة طبقٌة تراوح حجمها ما بٌن 

( BILOG – MGطالب و طالبة و قد استخدم الباحث برمجٌة ) 99212

لتقدٌر معلمات الصعوبة و الخطأ المعٌاري فً تقدٌرها و قد توصلت الدراسة الى 

 النتائج التالٌة:

  تزداد قٌمة معلمة صعوبة الفقرة بزٌادة حجم العٌنة . حٌث بلػ متوسط

طالب  211لوجٌت عندما كان حجم العٌنة  1339صعوبة فقرات االختبار 

كان حجم العٌنة لوجٌت عندما  939و طالبة ازداد بحٌث اصبح 

 طالبا و طالبة .99212

  ٌتناقص الخطأالمعٌاري فً تقدٌر معلمة صعوبة الفقرة بزٌادة عدد أفراد

لوجٌت عندما 1332العٌنة حٌث بلػ متوسط األخطاء المعٌارٌة فً التقدٌر 

لوجٌت عندما أصبح 1310تناقص بحٌث أصبح  211كان حجم العٌنة 

 .99212حجم العٌنة 
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 الدراسات األجنبية:-ثانيا          

( هً دراسة تقوٌمٌة هدفت إلى Wang&Menamara,9190دراسة ) -9

تقٌٌم تصمٌم العٌنات من حٌث اختٌارها و إجراءات التقدٌر و رسم و تخطٌط 

و طرق ٌحتمل أن تحسن ممارسة تصمٌم العٌنة فً البحث التربوي، و 

تصمٌم عٌنة و من نتائج هذه  53مقاال تحوي  51أجرٌت هذه الدراسة على 

الدراسة التركٌز على أهمٌة تحدٌد مجتمع الدراسة، و اختٌار تصمٌم العٌنة 

 المناسب للبٌانات و عدم التحٌز فً اختٌار المفردات .

 (:Goldberg 1981دراسة )جولدبرغ  -2

حٌث قام الباحث بدراسة للمقارنة بٌن المقٌاس ذو البدٌلٌن و المقٌاس ذو سبع 

ً أثر اختالف عدد البدائل على الخصائص السٌكومترٌة ، خلص أن بدائل ف

ثبات و صدق المقاٌٌس ذات السبعة تقدٌرات أكثر من تلك المقاٌٌس زٌادة 

 ثنائٌة التقدٌر.



50 
 

 

 

 

 

 

 

 :الرابع الفصل

 اإلجراءات
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 تمهيد 

المنهجٌة للبحث من حٌث اختٌار منهج البحث  اإلجراءاتٌتضمن هذا الفصل           

، البحث و طرٌقة بناءهاتٌار  أداة المناسب و وصف عناصر عٌنة البحث و من ثم  اخ

المستخدمة ، و فٌما ٌأتً توضٌح لهذه  اإلحصائٌة األسالٌب إلى اإلشارةو أخٌرا 

 : اإلجراءات

 منهج البحث :  -1

فً دراسته لمناسبة هذا المنهج  منهج الوصفً المقارنالعلى  الباحث  اعتمد            

م العٌنة على الخصائص هدف الى معرفة أثر حجً تتالالحالٌة  لطبٌعة هذه الدراسة

، حٌث ٌتمٌز هذا المنهج بوصف ما هو كائن و تفسٌره كما ٌهتم السٌكومترٌة الختبار

 بتحدٌد الظروف و العالقات التً توجد بٌن الوقائع و الممارسات الشائعة و السائدة، 

ال ٌقتصر المنهج الوصفً على جمع البٌانات و تبوٌبها فً جداول فقط، بل تفسٌرها و

و التصنٌف و التفسٌر و تنظٌم البٌانات و تحلٌلها و من ثم استخدام أسالٌب القٌاس بعد 

 استخراج النتائج ذات الداللة و المغزى بالنسبة للمشكلة موضوع الدراسة فً البحث.

 مكان الدراسة : -2

 ث بثانوٌـــتًــــة من الجانب التطبــــٌقً للبحدراسة االساسٌــــت الـــأجرٌ          

 .مـــوالٌة مستغان -سٌدي لخضربأحمد مهداوي، بومهدي أحمد 

 مدة الدراسة:  -3

" الى غاٌة 4112ماي11اجرٌت الدراسة فً الفترة الممتدة من ٌوم "          

" الى غاٌة 4112ماي11" إذ خصص الباحث الفترة الممتدة من ٌوم  "4112ماي11"

 ى الطالب."  لتوزٌع و استٌالم اداتً الدراسة عل4112ماي11"
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 مجتمع البحث:  -4

، الذٌن ٌمثلون بذلك أفراد مجتمع ستغانمة ثانوي بوالٌة ملسنة الثانٌطلبة ا           

 هذا البحث .

 عينة البحث  -5

 منتظمة وبطرٌقة عشوائٌة  الباحث باختٌار عٌنات مالتحقٌق أهداف البحث ق         

  01، 01،  01حٌث تم سحب عٌنات مكونة من  إرجاعذلك عن طرٌق السحب بدون 

، و هذا العدد ٌمثل حجم العٌنة الذي تمت التخصصالسن و ، نسالج طالب باختالف

 :الحالٌة و ٌتوزع أفرادها كاآلتً علٌه الدراسة

 :جدول ٌوضح خصائص عٌنة البحث 

 النسبة المئوٌة  التكرار خصائص العٌنة

 

 الجنس

 38,88 01 ذكر

 61,12 111 أنثى

 

 السن

 41,11 74 سنة 11-10

 33,33 60 سنة 10-10

 25,56 46 سنة 10-41

 

 الشعبة

 23,33 42 تقنً رٌاضً

 33,33 60 علوم تجرٌبٌة

 43,34 78 أدب و فلسفة 
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 :البحثأدوات  -6

 استخدم الباحث األدوات التالٌة ألجل االجابة عن تساؤالته :

ده طالب جزائري فً اطار بحث قام به لنٌل ـــأعٌانا ــــاختار الباحث استب        

درجة الماجٌستار فً علم النفس المدرسً ٌقٌس الدافعٌة لالنجاز لطلبة السنة الثانٌة 

ثانوي حٌث تحقق الباحث من صدقه بعدما قام بعرضه على مجموعة من المحكمٌن 

الٌها البحث من خالل النتائج الذي خلص ، وعلى عٌنة جزائرٌة و الذي قام بتقنٌنه 

و تبٌن  1800و معامالت الثبات كانت   18,4تبٌن معامالت الصدق المحكً بلغت 

ٌتمٌز بشروط سٌكومترٌة مرتفعة على عٌنات  ستبٌان الدافع لالنجاز،من خالل ذلك اال

  من بٌئة جزائرٌة مما ٌجعله صالحا لالستعمال .

و ٌستجٌب  فقرة 14ٌحتوي على أبعاد كل بعد  ٌتكون هذا االستبٌان من أربع          

حسب االتجاه الذي المفحوص على كل عبارة باختٌار اجابة واحدة من خمسة بدائل 

ٌشعر به نحو كل هذه العبارات : )توافقنً تماما ، توافقنً الى حد كبٌر ، توافقنً الى 

حد ما ، ال توافقنً الى حد كبٌر ، ال توافقنً تماما( و ٌجٌب المفحوص على وضع 

 .( فً خانة البدٌل الذي ٌنطبق على اتجاهه Xمة )  عال

و هذا من أجل حساب معامل الصدق  )لهارمنز( مقٌاس الدافع لالنجاز الثانً         

بند ٌقٌس الدافع لالنجاز ، ٌجاب عنها بأسلوب االختٌار من  ,4التالزمً و ٌتكون من 

   .المتعدد

خمس عبارات     او اربعحٌث ان كل بند عبارة عن فقرة او عبارة ناقصة تلٌها ب      

بصفتها اجابات تكمل العبارة الناقصة ،وامام كل منها قوسٌن ،وتحمل البنود  ذات 

الحروف أ،ب،ج،د، و عددها عشر بنود أما البنود ذات خمس عبارات عبارات أربع 

ا و عند االجابة ٌختار المفحوص بند ,1فتحمل الحروف أ،ب،ج،د،هـ، و عددها 

         بٌن قوسٌن . Xعبارة واحدو تنطبق علٌه و ٌضع أمامها عالمة 
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ل على و ٌستجٌب المفحوص على كل عبارة باختٌار اجابة واحدة من خمسة بدائ 

حو كل هذه العبارات و ٌجٌب المفحوص على وضع حسب االتجاه الذي ٌشعر به ن

  .سبة علً ٌنطبق على اتجاههفً الخانة المنا×( عالمة )

 االساليب االحصائية:

 السن،لوصف عٌنة البحث من حٌث : الجنس، التكرارات و النسب المئوٌة : -

 التخصص.

 .معامل الثبات معادلة ألفا كرونباخ لحساب -

 معادلة التجزئة النصفٌة لحساب معامل الثبات. -

 حساب  معامل ارتباط بٌرسون . -

بٌن قٌم هذه المعامالت الصدق و الثبات تبعا لتغٌر حجم ولمعرفة الفروق           

 العٌنة تم استخدام االحصائٌات التالٌة :

(و الخاص بمعرفة 1000المقترح من قبل هاكستٌن و ولٌن )  Mاالحصائً  -

داللة الفروع بٌن عدة معامالت الثبات اللفا كرونباخ ، وذلك لمعرفة داللة 

 نة ,الفروق بٌنها تبعا لتغٌر حجم العٌ

 

  

 

     BKو تحسب قٌمة 
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 K،Jعدد أفراد العٌنة فً النموذج  nkرقم النموذج ،  Kحٌث تمثل الرموز :           

 . Kقٌمة معامل الثبات ألفاكرونباخ للنموذج  akعدد فقرات المقٌاس ، 

معرفة الفروق بٌن معاملً الثبات و معاملً الصدق الخاص ل Zاالحصائً    -

 بٌرسون .ومعامل ارتباط 

 

 

 

 n2و  n1قٌم فٌشر المقابلة لكل من المعاملٌن ،  Z2و   Z1حٌث تمثل الرموز: 

 .عدد أفراد كل من العٌنات 
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 :الخامس الفصل

 مناقشة و النتائج عرض 

 الفرضيات
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 تمهيد : 

ا ألسئلة البحث و تحقٌقا فً هذا الفصل بعرض نتائج البحث و مناقشة هذه وفق ٌعرض   

، و ذلك من خالل التحقق من فروضها .وفً االخٌر قمنا بتقدٌم بعض التوصٌات الهدافه

 النتائج المتحصل علٌها. على بناءا والمقترحات،

 : نتائج الفرضية االولى :عرض ومناقشة اوال

ت على انه:توجد فروق ذات داللة احصائٌة  بٌن قٌم معامال االولى للبحث تنص الفرضٌة         

 الصدق الصدق التالزمً ) المرتبط بمحك ( تبعا لتغٌر حجم العٌنة .

الصدق التالزمً لمختلف حجم العٌنات فكانت لالجابة عن هذا التساؤل قمنا بحساب معامالت 

 النتائج  كالتالً :

 الحجم: يوضح معامالت الصدق التالزمي لعينات مختلفة( 03جدول رقم )

 معامالت الصدق            

       ةحجم العين

 قٌم معامالت الصدق التالزمً

 0,81 فرد 30

 0,84 فرد 60

 0,90 فرد  90

 

و  0,81تراوحت بٌن ٌتضح من خالل الجدول أن قٌم معامالت الصدق التالزمً 

و كانت أدنى قٌمة  09,0و كانت أعلى قٌمة لصالح العٌنة الثالثة بقٌمة 0,90

أما العٌنة الثانٌة فكان معامل الصدق التالزمً لها  0,81لصالح العٌنة األولى 

قٌم معامالت الصدق و من هنا نستنتج أن هناك فروق بٌن  0,84بقٌمة 
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  التالزمً وفقا لتغٌر حجم العٌنة.

 الفرضية الثانية : نتائج ثانيا : عرض و مناقشة

تنص الفرضٌة الثانٌة للدراسة على أنه : توجد فروق ذات داللة بٌن معامالت   

الثبات بطرٌقة ألفاكرونباخ تبعا لتغٌر حجم العٌنة الجابة عن هذا التساؤل قمنا 

 ألفاكرونباخ لمختلف حجم العٌنات فكانت النتائج كالتالً : بحساب معامل 

ألفاكرونباخ لعينات مختلفة (يوضح قيم معامالت الثبات بطريقة 04جدول رقم )

 :الحجم

 قٌم معامالت الثبات أللفاكرونباخ حجم العٌنة 

30 0,72 

60 0,76 

90 0,,0 

 2 درجة الحرٌة 

 6598071 المحسوبة  Mقٌمة 

قٌمة كا
2 

 6,,79 الجدولٌة 

 

من خالل الجدول ٌتضح أن قٌم معامل ألفاكرونباخ وجود فروق دالة احصائٌا بٌن قٌم 

معامالت الثبات لمختلف أحجام العٌنة حٌث كانت قٌمة معامل الثبات أللفاكرونباخ 

أما العٌنة الثالثة  0951اما العٌنة الثانٌة فكانت قٌمة معامل الثبات  0,72للعٌنة األولى 

و من هنا نستنتج أن كلما كبر حجم العٌنة زاد معامل  09,0فكانت قٌمة معامل الثبات 

 الثبات أللفاكرونباخ .
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  (Mو قد تم اختٌار الفروق بٌن العٌنات الثالثة عن طرٌق استخدام االحصائً )          

و الذي توزٌع  Hakstain & Whalen (1976)قبل هاكستٌن و ولٌن المقترح من 

 ( .6 -كاي تربٌع بدرجات حرٌة تساوي )عدد المعامالت 

و من خالل التحلٌل االحصائً الخاص بقٌم ألفاكرونباخ و الموضح فً الجدول أن 

( Mقٌمة االحصائً ) أن ااحصائٌا بٌن قٌم معامالت الثبات، بم هناك فروق دالة

اللة د ذن هناك فروق ذات ، إ ,,79،مقارنة بالقٌمة الجدولٌة  65980المحسوبة 

 .,0,0عند مستوى الداللة  احصائٌة

فقد استخدمت االحصائً وللتأكد من هذه الفروق لصالح من بٌن العٌنات الثالث          

(Z. و هو اختٌار احصائً خاص بكشف الفروق بٌن قٌمتٌن فقط ) 

ألفاكرونباخ حسب ( يوضح داللة الفروق بين قيم معامالت الثبات 05جدول رقم )

 (.Zتغير حجم العينة الممثلة بقيم تحويل فيشر)

  Z قٌم حجم العٌنة 

 0,37 فرد-60 30

 2,56 فرد 30-90 

 2,79 فرد 60-90

 

  69,1الحرجة  Zقٌم 

 ان التحلٌل االحصائً كشف عن النتائج التالٌة : -من خالل الجدول 

( 00أللفاكرونباخ بٌن حجم العٌنة )انحصرت الفروق بٌن قٌم معامالت الثبات  -6

بما أن القٌمة المحسوبة أصغر  0,37 تساوي =  Z( بقٌمة 10و حجم العٌنة )

  نجد أنه ال توجد فروق بٌن العٌنتٌن . 69,1من القٌمة الحرجة 
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( 00انحصرت الفروق بٌن قٌم معامالت الثبات أللفاكرونباخ بٌن حجم العٌنة ) -2

بما أن القٌمة المحسوبة أكبر من   2971 تساوي =  Z( بقٌمة 0,و حجم العٌنة )

 نجد أن هناك فروق بٌن العٌنتٌن . 69,1القٌمة الحرجة 

( 10انحصرت الفروق بٌن قٌم معامالت الثبات أللفاكرونباخ بٌن حجم العٌنة ) -0

بما أن القٌمة المحسوبة أكبر من   ,295 تساوي =  Z( بقٌمة 0,و حجم العٌنة )

 نجد أن هناك فروق بٌن العٌنتٌن . 1,,6القٌمة الحرجة 

 ثالثا: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة

تنص الفرضٌة الثالثة للدراسة على أنه توجد فروق  ذات داللة احصائٌة         

 بٌن معامالت الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة تبعا لتغٌر حجم العٌنة .

للكشف عن الفروق بٌن قٌم معامالت ثبات التجزئة النصفٌة و معرفة           

التابع لتوزٌع كا Vداللتها االحصائٌة فقد تم استخدام االحصائً 
2

 . 

( يوضح داللة الفروق بين قيم معامالت ثبات التجزئة النصفية تبعا 06جدول رقم)

التابع لتوزيع كا Vلتغير حجم العينة الممثلة بقيم االحصائي 
2

عند مستوى الداللة  

0005 . 

 قٌم معامالت التجزئة النصفٌة حجم العٌنة

 0078 فرد 00

 0080 فرد 10

 0,91 فرد 0,

 7,90 المحسوبة Vقٌمة 

قٌمة كا
2

 5099 الجدولٌة  
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و قد أكدت نتائج التحلٌل االحصائً الخاص بقٌم ثبات التجزئة النصفٌة و            

المحسوبة  Vالموضح فً الجدول أن هناك فروق دالة احصائٌا حٌث كانت قٌمة 

، و كانت قٌمة كا 0907بداللة احصائٌة    7,90
2

 .,,79الجدولٌة  

فقد استخدم و للتأكد من طبٌعة هذه الفروق أٌن تقع بٌن حجم العٌنة          

الخاص بكشف الفروق بٌن قٌمتٌن فقط لمعامالت الثبات و لقد كشف  Zاالحصائً 

 ( 0هذا التحلٌل عن النتائج الموضحة بالجدول رقم )

( يوضح داللة الفروق بين معامالت ثبات التجزئة النصفية حسب 07جدول رقم )

 . Zتغير حجم العينة الممثلة بقيم تحويل فيشر 

 

 المحسوبة لمعامالت ثبات  Zقٌمة  حجم العٌنة

 النصفٌة ةئالتجز

 0,34 فرد 00-10

 2,18 فرد 0-00,

 2,35 فرد 0-10,

 

 من خالل الجدول نستخلص النتائج التالٌة :

انحصرت الفروق بٌن قٌم معامالت الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة بٌن حجم  -6

بما أن القٌمة  0900تساوي =  Z( بقٌمة 10( و حجم العٌنة )00العٌنة )

فروق بٌن  نستنتج أنه ال توجد 69,1ر من القٌمة الحرجة صغالمحسوبة أ

 العٌنتٌن .
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انحصرت الفروق بٌن قٌم معامالت الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة بٌن حجم  -2

بما أن القٌمة  2968تساوي =  Z( بقٌمة 0,( و حجم العٌنة )00العٌنة )

  نستنتج أنه توجد فروق بٌن العٌنتٌن . 69,1ر من القٌمة الحرجة كبالمحسوبة أ

انحصرت الفروق بٌن قٌم معامالت الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة بٌن حجم  -0

بما أن القٌمة   2907تساوي =  Z( بقٌمة 0,( و حجم العٌنة )10العٌنة )

 نستنتج أنه توجد فروق بٌن العٌنتٌن . 69,1ر من القٌمة الحرجة كبالمحسوبة أ

 من خالل مناقشة نتائج البحث فً ضوء فرضٌاته ، نستنتج أنه :

بٌن معــــامالت  0907توجد فروق ذات داللة احصائٌـــة عند مستوى الداللة  -6

 الصدق التالزمً )المرتبط بمحك ( تبعا لتغٌر حجم العٌنة .

بٌن معــــامالت  0907توجد فروق ذات داللة احصـــائٌة عند مستوى الداللة  -2

 ات الفاكرونباخ تبعا لتغٌر حجم العٌنة . الثب

بٌن معـــامالت  0907توجد فروق ذات داللــــة احصائٌة عند مستوى الداللة  -0

 الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة تبعا لتغٌر حجم العٌنة . 
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 استنتاجات البحث :

 من خالل مناقشة نتائج البحث في ضوء فرضياته ، نستنتج أنه :

بين معامالت  0,0,توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -1

 العينة .الصدق التالزمي )المرتبط بمحك ( تبعا لتغير حجم 

بين معامالت  0,0,توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -2

 الثبات الفاكرونباخ تبعا لتغير حجم العينة . 

بين معامالت  0,0,توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -3

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية تبعا لتغير حجم العينة . 

 استنتاج عام :    

بين معامالت الصدق  0,0,فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  توجد

 و معامالت الثبات تبعا لتغير حجم العينة 

 :التوصيات 

 إن الصدق و الثبات خاصيتان يجب أن يتمتع بها كل اختبار.     -

 سحب حجم عينة مناسب حسب مجتمع البحث.   -

 اقتراحات لبحوث مستقبلية

 الباحث النقاط التالية:و في ضوء هذا يقترح 

اجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع تتناول متغيرات أخرى مثل  .1

 ثبات االعادة و الصدق العاملي.
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تبعا  السيكو متريةاجراء دراسات حول أثر حجم العينة على الخصائص  .2

 لمتغيرات أخرى مثل: الجنس، السن، المستوى التعليمي و غيرها من المتغيرات.

 ت البحث:صعوبا

قلة المراجع العربية المتخصصة في القياس النفسي، سواء كتب أو مواقع  .1

 الكترونيــــــــة.

قلة المتخصصين في القياس النفسي، الذين يمكن االعتماد على أرائهم و  .2

 اإلستفادة  من خبرتهم.

ندرة الدراسات العربية في مجال القياس النفسي عموما و المتعلقة بموضوع  .3

 وصا.البحث خص
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( ٌمثل  قٌم معامالت الصدق التالزمً، قٌم معامالت الثبات 10ملحق رقم)

 أللفاكرونباخ، قٌم معامالت الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة.

 

 حجم العٌنة

قٌم معامالت الصدق 

 التالزمً

قٌم معامالت الثبات 

 أللفا كرونباخ 

قٌم معامالت الثبات 

بطرٌقة التجزئة 

 النصفٌة

 ,,18 18,0 18,0 فرد 33

 18,0 18,0 18,0 فرد 36

 18,0 18,1 18,1 فرد 93
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 :استمارة الدافعٌة لالنجاز للبحث (10)ملحق رقم

 السن:.........سنة.

 الجنس:           ذكر                             أنثى         

 الشعبة:          علوم تجرٌبٌة                   تقنً رٌاضً                     آداب و فلسفة

الٌك مجموعة من العبارات التً تعبر عن آرائك و تصف األسلوب الذي تتبعه فً دراستك، ستقوم من        

 ها بوصف بعض الطرق التً تحدد طرٌقة تفكٌرك وادراكك لألشٌاء أو األشخاص، أو مختلف الوضعٌات.خالل

اقرأكل عبارة بعناٌة و حدد ما اذا كانت توافقك على النحو التالً: تماما، إلى حد كبٌر، إلى حد ما، أو         

 ال توافقك: إلى حد كبٌر، تماما.

 على كل الفقرات. بً توافق جوابك. أج( فً الخانة التxضع عالمة )      

بإمكانك أن تستغرق الوقت الذي ترٌد، لكن حاول أال تمضً وقتا طوٌال عند كل عبارة، ألن العفوٌة فً       

 الجواب تعتبر جد مهمة و ضرورٌة.

 و أخرى خاطئة، فاالجابة الصحٌحة هً التً تعبر عن رأٌك بصدق.ال توجد اجابة      

 

 

توافقنً  ارةهذه العب الرقم

 تماما

توافقنً 

الى حد 

 كبٌر

توافقنً 

الى حد 

 ما

التوافقنً 

الى حد 

 كبٌر

ال 

توافقنً 

 تماما

      أعمل دائما للحصول على أعلى عالمة 1

      أعمل بجد و تركٌز ألحسن أدائً 2

      حصولً على عالمات ضعٌفة راجع الى تقصٌري فً المراجعة 3

      بداٌة السنة الدراسٌةأتهٌأ لالمتحانات فً  4

      أثق فً قدراتً عند مواجهة أي مشكلة تتصف بالصعوبة  5

      أقضً ساعات طوٌلة فً العمل دون ملل  6

      فشلً فً الدراسة راجع الى اسباب خارجة عن ارادتً  7

      أنظم نشاطاتً بصورة دائمة  8

      أتولى فً الغالب حل المهمات الصعبة  9

      انهً العمل الذي بدأته قبل االنتقال الى عمل آخر 13

      أفضل العمل تحت اشراف أي صدٌق لً 11
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توافقنً  هذه العبارة الرقم

 تماما

توافقنً 

الى حد 

 كبٌر

توافقنً 

الى حد 

 ما

التوافقنً 

الى حد 

 كبٌر 

ال 

توافقنً 

 تماما

      أخطط للمستقبل ألوفر الجهد و الوقت. 12

      أبذل كافة طاقتً لتحسٌن أدائً فً دراستً. 13

      أعمل أكثر مما قررت أن أعمله. 14

      أقوم بما أكلف به على أكمل وجه. 15

      أخصص وقتا محددا لمراجعة دروسً ٌومٌا. 16

      أهتم بالرٌاضٌات التً تتسم بالمنافسة. 17

      الى حل غٌرها. نجاحً فً حل مسألة ما ٌجعلنً أتجه 18

      أفضل دائما الرٌاضات الفردٌة. 19

      أفكر فً المستقبل أكثر من الحاضر. 23

      أستغل أوقات الفراغ ألطور مهاراتً. 21

      ٌرهقنً حل الواجبات المنزلٌة. 22

      أشارك فً تحقٌق النظام فً القسم. 23

      المشاكل مع زمالئً.أضبط مواعدي لتفادي الوقوع فً  24

      أبذل جهدا مضاعفا ألزٌد فرص نجاحً. 25

      أهتم دائما بحل المسائل الصعبة. 26

      أعتمد على زمالئً فً حل الواجبات المنزلٌة. 27

      أحاول دائما تحقٌق مخططاتً المسقبلٌة فً الواقع. 28

      أهتم أكثر عندما أكون فً منافسات علمٌة. 29

      أداء واجب منزلً ٌتطلب منً بذل مجهود كبٌر. 33

      أفضل األلعاب التً تتسم بالتحدي و الصعوبة. 31

      أسعى دائما للوصول الى المنصب الذي أنوي أن أشغله. 32

      حتى أكون راضٌا عن أدائً.أعمل بجد  33

      أبذل كل ما أملك من جهد ألصل الى ما أرٌد. 34
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توافقنً  هذه العبارة الرقم

 تماما

توافقنً 

الى حد 

 كبٌر

توافقنً 

الى حد 

 ما

التوافقنً 

الى حد 

 كبٌر 

ال 

توافقنً 

 تماما

      أرفض دائما االنخراط فً الجمعٌات الثقافٌة و الرٌاضٌة. 35

      أخطط فً معظم األحٌان لمستقبلً الدراسً. 36

      الدروس.أشعر بالملل أثناء مراجعة  37

      أتوقف عادة خالل قٌامً بنشاطاتً قبل اتمامها ألبسط األسباب. 38

      فشلً فً الدراسة راجع الى صعوبة االختبارات. 39

      أضع توزٌعا زمنٌا ألٌام العطلة المدرسٌة.  43

      أبتعد فً الغالب لمنافسة زمالئً. 41

      مشارٌع مدرسٌة.أثابر فً أداء ما ٌطلب منً من  42

      أقدم أفضل ما لدي فً األعمال الجماعٌة. 43

      تنظٌم وقت المراجعة باستمرار لٌس ضروري ألنجح. 44

      ٌحفزنً الفشل الى المحاولة من جدٌد. 45

      أؤجل حل مسألة ما عجزت عن اتمام حلها للٌوم الموالً. 46

      أخطائً.أعتبر نفسً مسؤوال عن  47

      أحل واجباتً المنزلٌة كلما وجدت وقتا فارغا. 48
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