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ونتقدم بالشكر اجلزيل إىل   أعاننا يف إجناز هذا العمل العلمي،أوال نشكر اهلل عّز وجّل القدير الذي 

 كما نتقدم بعميق شكرنا وخالصبسيطة؛   بابتسامة أو جبملة بعيد ولو وأقريب  نكل من ساعدنا م

أىب أن يكون  الكثرية الذي رغم انشغاالته "طاجني علي"وشكر خاص للربوفيسور تقديرنا إىل أساتذتنا، 

القياس "األستاذ املسؤول عن مشروع دكتوراه  بدون أن ننسى، هذا العمل عةمتابيف  صاحب الفضل

" حتليل املعطيات الكمية والكيفية للسلوكات النفسية واإلجتماعية"ومدير خمرب " النفسي وحتليل املعطيات

 .، وكذا زمالئي وزمياليت يف الدفعة"قماري حممد"الربوفيسور 
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مجيلها لو عملت هلا  رد إىل من ال أقدر على ؛يأكال حىت ال أذوق مرارة اجلوعإىل من أطعماين ومل 

ر مدادا للتعبري حي قدر البإىل من ال يكف، ولو ليوم مجيله إىل من ال يكفي جهد الدهر لرد، طول احلياة

 اهلل واسكنه فسيحالطاهرة رمحه  أيبروح إىل أمي و ، ويعجز اللسان عن شكرمها بالكلمات باألحرف،

أفراد العائلة واألقارب، وإىل  ، إىل كل، وألتمس منهما الرضا والعفويوعمل ، أهدي مثرة جهديجنانه

 .افعـم نـعل البـوإىل كل ط والعمل، اجلامعةوزمالئي يف  أصدقائي
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أطروحات  يف طرق تقدير صدق وثبات أدوات مجع املعطياتجودة مدى  هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على
 .1دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

متثلت عينة الدراسة يف و ، لتقييم طرق تقدير الصدق والثباتلتحقيق أهداف هذه الدراسة، قام الباحث ببناء بطاقة 
 .1جبامعة اجلزائر وعلوم الرتبية علم النفسيف دكتوراه أطروحة  221مستخدمة يف  أداة مجع معطيات 646

 :وقد أسفرت الدراسة على النتائج التالية
  .%69.50أما الثبات فبنسبة ، %71.00مت التحقق من صدق أدوات مجع املعطيات بنسبة  -2
لثبات فكانت بالنسبة ل، أما %46.00أكثر طرق التحقق من الصدق شيوعا هي طريقة صدق احملكمني بنسبة  -1

 .%65.97طريقة معامل ألفا كرونباخ بنسبة 
 .%96.05أما الثبات فبنسبة  ،%56.69استخدامات طرق التحقق من الصدق كانت جيدة بنسبة  -6

بنسبة طرق التحقق عدم كفاية : خطاء اليت وقع فيها الباحثون عند استخدامهم لطرق التحقق من الصدقمن األ -4
حقق من الصدق على وعدم الت %96.62، عدم التحقق من الصدق على عينة ممثلة جملتمع الدراسة بنسبة 66.67%

على عينة ممثلة عدم التحقق من الثبات  :فقد كانت الثبات؛ أما األخطاء املتعلقة ب%07.96عينة مناسبة احلجم بنسبة 
كما مل يكن معامل   ،%20.46، عدم التحقق من الثبات على عينة مناسبة احلجم بنسبة %94.99جملتمع الدراسة بنسبة 
 .%05.06الثبات مقبوال بنسبة 

 
 
 
 

La présente étude vise à déterminer la qualité des méthodes d'estimation de la 

validité et fidélité des instruments de collecte des données utilisés dans les thèses de 

doctorat en Psychologie et Sciences de l'Education à l'Université d’Alger 2. 

Pour atteindre l’objectif de cette étude, le chercheur a élaboré une grille pour 

évaluer les méthodes d'estimation de la validité et la fidélité, l'échantillon est composé 

de 346 instruments de collecte des données utilisés dans 112 thèses de doctorat en 

Psychologie et Sciences de l'Education à l'Université d’Alger 2. 

L'étude a révélé les résultats suivants: 

1- Les instruments de collecte des données sont vérifiés au taux de 72,00% pour la 

validité et de 65,90% pour la fidélité. 

2- La méthode d'estimation la plus fréquentée est la méthode d’inter-juges pour la 

validité (46.00%), et la méthode Alpha Cronbach pour la fidélité (65.97%). 

3- Le taux de bonne utilisation des méthodes de l’estimation est 56.69% pour la validité 

et 96.05% pour la fidélité. 

4- Les erreurs qui sont faites par les chercheurs quand ils vérifient la validité des 

instruments sont : l'insuffisance des méthodes utilisées (66.67%), l’échantillon utilisé 

n’est pas représentatif de la population (96.62%), la taille de  l’échantillon est 

insuffisante (07.96%); et les erreurs concernant la fidélité sont : l’échantillon utilisé 

n’est pas représentatif de la population (94.99%), la taille de l’échantillon est 

insuffisante (07.96%) et les coefficients de corrélation sont inacceptables (05.06%). 
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This study aims to determine the quality of the estimation methods of the validity 

and reliability of data collection instruments used in PhD theses in Psychology and 

Education Sciences at the University of Algiers 2. 

To achieve the objective of this study, the researcher developed a grid to evaluate 

methods for estimating the validity and reliability, the sample consists of 346 data 

collection instruments used in 112 PhD theses in Psychology and Education Sciences at 

the University of Algiers 2. 

The study revealed the following results: 

1- The data collection instruments are verified at the rate of 72.00% for the validity and 

65.90% for reliability. 

2- The most common method to estimate the validity is the method of the judges at the 

rate of (43.00%), and the method of Cronbach Alpha for reliability (39.57%). 

3- The rate of correct use of the methods for estimating the validity is 93.38% and 

83.09% for the reliability. 

4- The errors that are produced by researchers when they verified the validity of the 

instruments are: inadequate methods used for estimating (66.67%), the sample used is 

not representative of the population (53.61%) and the sample size is insufficient 

(07.83%); and the errors about reliability are: the sample used is not representative of 

the population (54.55%), the sample size is insufficient (07.83%) and the correlation 

coefficients are unacceptable (09.06%). 
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 :مقدمـة

فونت عام  على يدالتجريب يف علم النفس منذ بداية  كبريةشهدت حركة القياس النفسي تطورات  

 اعتمدت على بناء اختبارات ومقاييس نفسيةانصب الرتكيز  األوىلاحلرب العاملية  فخالل، بأملانيا 2976

، لتتوسع اإلختيار والتوجيه املهين للجنودجمال ، واليت كانت موجهة يف البداية إىل على مبدأ الفروق الفردية

من أهم مميزات و  .كاملؤسسات الصناعية والرتبوية والعالجيةاألخرى  بعد ذلك إىل خمتلف جماالت احلياة 

خلصائص السيكومرتية اليت من خالهلا ميكن التحقق من هذا التطور يف بناء أدوات القياس، االهتمام با

املقاييس من خالل إجياد مؤشرات جديدة و االهتمام بتطوير االختبارات  مصداقية هذه األدوات، حيث بدأ

بعض املتغريات أو تقديرها يف الوصول إىل خصائص جيدة لالختبارات واملقاييس اليت  قةعالهلا، ودراسة 

 .يف قياس ما أعدت لقياسه هدفهاحتقق 

لعلم النفس عموما  جاء كرد على اإلنتقادات املوجهة خلصائص السيكومرتيةاالهتمام باإن 

القياس خصوصيات  هلا، فمن، وذلك إلضفاء قدر من الطابع العلمي خصوصا لإلختبارات النفسيةو 

أي غري مباشر  كما أنه،  (Ley, 1972: 102)أكثر تعرضا للخطأ  أنه القياس الطبيعيمقارنة بالنفسي 

ن الظواهر أو السمات توصف بتكوينها الفرضي وليس بوجودها املادي ويستدل عليها من خالل السلوك أ

يف جمال  بالسلوكني تساعد على التنبؤ وضع قوان ، وهلذا يصعب(14-16: 2559 ،عودة)الدال عليها 

كما . وبالتايل تعتمد على ما يسمى باإلحتماالت -عكس العلوم الطبيعية-العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

ال توجد وحدات قياس ثابتة متفق على استخدامها يف القياس النفسي كما هو احلال يف القياس ه أن

اجملاالت اليت يصعب إجراء التجارب فيها جند وحدات قياس ، حىت يف (266 :2599 عيسوي،) الطبيعي

متفق عليها، ففي املاكرو فيزياء تقاس املسافة يف الفضاء اخلارجي بالسنة الضوئية، ويف امليكرو فيزياء يقاس 

 .يف نواة الذرة بالنانومرت االلكرتون طول
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وحمددة للخطوات املوالية  إن عملية بناء املقياس مبختلف مراحلها تعترب خطوة منهجية مصريية

 صالحيةوملسار البحث ككل، وعليه هناك خصائص ينبغي التحقق منها يف أداة القياس، لالطمئنان على 

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

أي أن املقياس يقيس فعال ما وضع لقياسه، : الصدق، من بينها "اخلصائص السيكومرتية" ـعليها ب

غياب األخطاء العشوائية، واتساق فقرات املقياس فيما بينها واتساق القياسات اليت يتم  أي: والثبات

 .احلصول عليها يف مناسبات خمتلفة وحتت نفس الظروف

مل حيدد الباحث ، فإذا يعترب الصدق والثبات من أهم الشروط اليت ينبغى توفرها يف أدوات القياس

قيمة النتائج اليت  يفقديف دراسته درجة صدق وثبات أدوات القياس اليت يبنيها أو يستخدمها، فإن ذلك 

، حيث تشري أدبيات القياس النفسي إىل أساليب متعددة للتحقق من صدق توصل هلا يف تلك الدراسة

قياس واحملك، معامل اإلرتباط بني درجة املقياس، كمعامل اإلتفاق بني احملكمني، معامل اإلرتباط ببني امل

الفقرة ودرجة البعد أو الدرجة الكلية للمقياس، طريقة املقارنة الطرفية، اجملموعات املتضادة وغريها من 

األساليب؛ أما بالنسبة للثبات فهناك عدة أساليب لتقدير قيم معامل الثبات مثل معامل اإلرتباط بريسون، 

 .كرونباخعامل ألفا  ون وممعادلة سبريمان برا

أو يف طرق التحقق من خصائصها  قصور يف عملية بناء أداة مجع املعطياتكما أن أي 

لغرض وعدم مناسبة القرار لعطي تفسريا خاطئا زيد من أخطاء القياس العشوائية، مما ييالسيكومرتية، س

 .والتطبيقيةوبالتايل التقليل من قيمتها التعميمية ، ة فيه هذه األداةاملستخدم
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 :إشكالية البحث وتساؤالته

 حبكـم وذلـك ،العلمـي البحـث من خمرجات جزءا هاما وأساسيا اجلامعية واألطروحات الرسائلتعترب 

 يف تسـهم أن ميكـن وآليـات بتوصـيات تنتهـي لـئن مؤهلـة علهـاممـا جي ،معـايري املنهجيـة والقيـاس وفـق إعدادها

 .علمية بأساليب التنموية قضايا اجملتمعات خدمة وبالتايل املشكالت أو معاجلة التغيري إحداث

 واليتم الرتبوية والنفسية يف اجلامعات البحوثنتائج ب األخذ إال أنه يف بعض األحيان ال يتم

سالمة اإلجراءات املنهجية، إما يف مرحلة مجع املعطيات أو مرحلة  عدمذلك لقد يرجع و  منها، االستفادة

، وهذه وتتحدد هبا( مجع املعطيات) األوىل بنتائج املرحلة الثانية تتعلق رحلةالتحليل والتفسري، حيث أن امل

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

 .العتماد عليها يف اختاذ القراراتجيدة، كلما كانت نتائج الدراسة ذات مصداقية عالية وميكن اومرتية سيك

يقعون  الباحثني من العديد أن نالحظ الرتبويالنفسي و  اجملال يف البحوثاإلطالع على  خالل من

منهجية عند التحقق من الصدق والثبات، حيث جند أن البعض منهم يطبق أداة الدراسة األولية  أخطاءيف 

والبعض ، فقط، كصدق احملكمني وثبات التجزئة النصفية على طريقة واحدةأو يقتصر ، على عينة غري ممثلة

احثني ال يقومون للطريقة املستخدمة؛ كما أن العديد من الب تطبيقالشروط األخر ال يراعي افرتاضات و 

، على عينة الدراسة مباشرة ويطبقوهنا -كانت أم أجنبية عربية   - إعادة التحقق من صالحية أدوات سابقةب

 .األصلية البيئات يف للمقياس الواردة السيكومرتية باخلصائص يكتفون حيث

بوية، خصوصا ضرورة التقومي املستمر والدائم للبحوث النفسية والرت  الباحث يرى املنطلق هذا من

 .فيما يتعلق بالطرق واألساليب املستخدمة يف التحقق من صدق وثبات أدوات القياس

 :ساؤالت التاليةوعليه ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف الت
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 :دقـالص: أوال

وعلوم  أطروحات دكتوراه علم النفسهل مت التحقق من صدق أدوات مجع املعطيات يف  -2

 ؟1جبامعة اجلزائر الرتبية

 هي الطريقة األكثر شيوعا يف التحقق من صدق أدوات مجع املعطيات؟ ما -1

 ما نسبة االستخدامات اجليدة لطرق التحقق من صدق أدوات مجع املعطيات؟ -6

 ما هي األخطاء اليت وقع فيها الباحثون عند التحقق من صدق أدوات مجع املعطيات؟ -4

 هل كانت الطرق املستخدمة يف التحقق من الصدق كافية؟ - أ

 هل مت التحقق من صدق األداة على عينة ممثلة جملتمع الدراسة؟ - ب

 هل مت التحقق من صدق األداة على عينة مناسبة احلجم؟ - ت

 هل مت مراعاة شروط التطبيق عند التحقق من صدق أدوات مجع املعطيات؟   -9

 :ثبـاتال: ثانيا

 وعلوم الرتبية النفسيف أطروحات دكتوراه علم هل مت التحقق من ثبات أدوات مجع املعطيات  -2

 ؟1جبامعة اجلزائر

 ما هي الطريقة األكثر شيوعا يف التحقق من ثبات أدوات مجع املعطيات؟ -1

 ؟تحقق من ثبات أدوات مجع املعطياتما نسبة االستخدامات اجليدة لطرق ال -6

 ما هي األخطاء اليت وقع فيها الباحثون عند التحقق من ثبات أدوات مجع املعطيات؟ -4

 ؟ممثلة جملتمع الدراسةق من ثبات األداة على عينة هل مت التحق - أ

 هل مت التحقق من ثبات األداة على عينة مناسبة احلجم؟ - ب

 هل كانت مستويات معامالت الثبات مقبولة؟ - ت
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 :البحث دافأه

 :يهدف البحث احلايل إىل مايلي

التعرف على مدى قيام طالب الدراسات العليا بالتحقق من صدق وثبات أدوات مجع املعطيات  -2

 .وعلوم الرتبية النفسيف أطروحات دكتوراه علم 

يف أطروحات التعرف على مدى جودة طرق التحقق من صدق وثبات أدوات مجع املعطيات  -1

 .وعلوم الرتبية النفسدكتوراه علم 

 :أهمية البحث

البحــث احلــايل مــن خــالل أمهيــة املوضــوع الــذي نعاجلــه، وهــو صــدق وثبــات أدوات مجــع أمهيــة  تظهــر

املعطيات، فاألداة اليت ال تتوفر فيها هذين اخلاصـيتني، ال ميكـن الوثـوق فيمـا متـدنا بـه مـن معطيـات، ومـن   

ابــة علــى بــالقرارات النا ــة عــن طريقهــا، وبالتــايل فهــي لــن تســاعد يف التحقــق مــن فرضــيات البحــث أو اإلج

 .تساؤالته، وال حتقيق الغرض الذي صممت من أجله

 الدراسات مشريف مي معطيات من الواقع إىليف تقد تتمثلحث أن أمهية هذا البحث من هنا يرى البا

، لتحديـد بـرامج التكـوين صـدق وثبـات أدوات مجـع املعطيـاتحـول موضـوع  اجلزائريـة اجلامعـات يف العليـا

 .واملقررات يف املوضوع

 :حدود البحث

تقتصر الدراسة احلالية علـى وصـف وتقيـيم الطـرق املختلفـة املسـتخدمة يف التحقـق مـن صـدق وثبـات 

 .1جبامعة اجلزائر وعلوم الرتبية يف أطروحات دكتوراه علم النفسأدوات مجع املعطيات 
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 :مصطلحات البحثالتعاريف اإلجرائية ل

 :الصـدق  -أ 

تقييم شامل يوفر من خالله الدليل املادي واملربر "صدق األداة على أنه  Messickيعرف ميسك 

الدوسري، ) ".املنطقي الالزم إلثبات كفاية ومالئمة ومعىن أي تأويل أو فعل يبىن على درجة األداة

1000 :96.) 

ى مت التحقق من صدقها باستعمال طريقة واحدة علاألداة اليت : ونقصد باألداة الصادقة يف حبثنا

 .علم النفسلمعية األمريكية اجلوفقا ملعايري قل األ

 : الثبـات -ب 

قدرة األداة على قياس الدرجة بأنه خلو أداة القياس نسبيا من األخطاء العشوائية، أي  الثبات يعرف

 هتااتساق درجا اتساقها الداخلي أياحلقيقية بأقل قدر ممكن من اخلطأ العشوائي؛ ويشري ثبات األداة إىل 

 .(2559؛ عبد الرمحن 1000عالم، ) يف قياس ما جيب قياسه

قل باستعمال طريقة واحدة على األ ثباهتامت التحقق من األداة اليت : ونقصد باألداة الثابتة يف حبثنا

 .علم النفسلمعية األمريكية اجلوفقا ملعايري 

 :أداة جمع المعطيات -ج 

وهي "أداة القياس املستخدمة جلمع املعطيات الكمية أو الكيفية حول ظاهرة معينة،  يقصد هبا

 (.260: 2559عبد الرمحن، " )جمموعة من األسئلة أو املواقف اليت متثل القدرة أو اخلاصية املراد قياسها

 .املالحظة، املقابلة، اإلختبار: أما إجرائيا فهي أحد األدوات املستخدمة يف األطروحات
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I) الصدق والثبات 

أنـه صـون يف القيـاس النفسـي ختأكـد املحيـث  الصـدق والثبـات،سـنتطرق يف هـذا القسـم إىل  :تمهيد

ســـواء يف النظريـــة  لقيـــاس الظـــواهر النفســـية مـــن غـــري وجـــود أخطـــاء يف القيـــاس، أدواتإعـــداد  مـــن املتعـــذر

لــــذلك ا ــــه املتخصصــــون يف القيــــاس النفســــي إىل حتديــــد بعــــض "احلديثــــة، الكالســــيكية للقيــــاس أو النظريــــة 

 .(Dick & Hagerty, 1971: 13) "حتد من هذه األخطاء اخلصائص السيكومرتية، اليت ميكن أن

من أهم هذه اخلصائص السيكومرتية اليت طورهـا املختصـون يف املقـاييس النفسـية، الصـدق والثبـات، "

فبــدوهنما ال ميكــن ، (52،41: 2554ربيــع، " )املعلومــات الــيت توفرهــا هــذه املقــاييسإذ تعتمــد عليهمــا دقــة 

النتـائج املتحصـل عليهـا عنـد اسـتخدامها  مصـداقيةالوثوق يف قدرة األداة على قياس مـا صـممت لقياسـه وال 

 .لقياس السمات املختلفة

فهــــي  ،أداة القيــــاسوهــــذا ال يعــــين إمهــــال اخلصــــائص والســــمات األخــــرى الــــيت جيــــب أن تتمتــــع هبــــا "

 :باإلضافة إىل ذلك جيب أن تكون

 .شاملة وممثلة جلميع مكونات القدرة أو اخلاصية املطلوب قياسها -

ـــــىن وحتلـــــل بطريقـــــة موضـــــوعية، ممـــــا يعـــــين عـــــدم تـــــدخل العوامـــــل الذاتيـــــة يف بنائهـــــا وحتليلهـــــا  أن - تب

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

أن تكـــون مفـــردات األداة متصـــلة باملوضـــوع املـــراد قياســـه اتصـــاال جيـــدا، ممـــا يـــؤدي إىل إجيـــاد مـــدى  -

، وعنـدها تصـبح األداة مناسـبة للعينـة مـن حيـث املتوسطالدرجات حول ف واحنراواسع من انتشار 

 (.295: 2559عبد الرمحن، ). درجة الصعوبة والسهولة

 



 اإلطار النظري للبحث                                                                        الثاني  ل  ـالفص
  

 

 10 

 الصدق: أوال

 ميثـــل ألنـــه" النفســـي املقيـــاس يف توافرهـــا يتطلـــب الـــيت الســـيكومرتية اخلصـــائص أهـــم مـــنالصـــدق  يعـــد

 .(Ebel, 1972 : 435)" املقياس صالحية على احلكم يف املهمة الوسائل حدىإ

بقــدر مــا يكتمــل تفســري درجــة املقيــاس للســمة املعنيــة "أنــه  (Cronbach, 1960) ويــرى كرونبــاخ

والثقة يف هذا التفسري، بقدر ما يكتمـل صـدق املقيـاس، وهـو بـذلك يـربط بـني الدرجـة علـى املقيـاس وقـدرهتا 

 ."التفسريية

شـامل يـوفر مـن خاللـه الـدليل املـادي واملـربر تقييم "على أنه صدق األداة  Messickيعرف ميسك 

ــــالزم إلثبــــات كفايــــة ومالئمــــة ومعــــىن أي تأويــــل أو فعــــل يبــــىن علــــى درجــــة األداة الدوســــري، ). "املنطقــــي ال

1000 :96.) 

الصـدق يشـري إىل الدرجـة "بـأن Thorndike & Hagen (2595 :94 )ويرى ثورنديك وهيجن 

 ".معلومات ذات صلة بالقرار الذي سيبىن عليهقدم يما أن  مقياساليت ميكن فيها 

لصدق أن نقوم جبمع معلومات ودالئل من درجات أدوات القيـاس تفيـدنا املعىن العام ملفهوم اأي أن 

ن املقصــود أ( 2559)الــرمحن  عبــدســعد يف معرفــة إىل أي حــد تقــيس األداة مــا وضــعت لقياســه، وقــد ذكــر 

أن تكـون أداة ممثلـة متثـيال حقيقيـا للسـمة الـيت وضـعت لقياسـها،  بقدرة األداة على قياس ما وضعت لقياسه،

وأن تقيســـها دون أن طـــتلط معهـــا قيـــاس مـــات أخـــرى غـــري مطلـــوب قياســـها، وأن تكـــون األداة قـــادرة علـــى 

 .التمييز بني طريف القدرة اليت تقيسها، أي التمييز بني األداء القوي واألداء املتوسط واألداء الضعيف

 املـؤثرة بالعوامـل يتـأثر إذ موقفيـا   يكون لذا ،تطبيقه عند األفراد استجابات من حيسب الصدق أن ومبا

 ،آخـــر موقـــف يف صـــادقا يكـــون ال قـــد إنـــهف معـــني موقـــف يف صـــادقا املقيـــاس كـــان فـــإذا" ،القيـــاس عمليـــة يف

 (.2559عبد الرمحن، " )قياسها املراد السمة أو ةاصياخل ميثل الذي السلوك بطبيعة حمدد أنه عن فضال
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 التبـــاين إىلة ســـاملقا للســـمة املنســـوب أو املـــرتبط احلقيقـــي التبـــاين نســـبة هـــو االحصـــاء بلغـــة الصـــدق"

 (.665-669: 2559عودة، " )الكلي

 :وللصدق جمموعة من اخلصائص نعددها كالتايل

فـاألداة قـد تكـون ذاهتـا، حـد لـيس بـاألداة يف و بنتـائج األداة وتفسـرينا هلـا  خاصية تتعلـقالصدق  -2

 .هلا عدة مؤشرات للصدق حبسب تعدد أغراض إستخدامها، ونوع القرارات اليت ميكن اختاذها

 .عدمية الصدق متاما أو تامة الصدقالصدق صفة نسبية متدرجة فال توجد أداة  -1

األداة الــيت تصــدق يف قيــاس مــة معينــة قــد تصــدق يف قيــاس مــة أي أن الصــدق صــفة نوعيــة،  -6

 .أخرى

لتوضــيح ( معامــل االتفــاق أو االرتبــاط)عــن الصــدق بدرجــة وصــفية، وقــد تســتخدم األرقــام يعــرب  -4

مــــــــراد )، (1009ملحــــــــم، )، (1000عـــــــالم، )، (2557غــــــــامن، )، (2557 الســـــــيد،) .الدرجـــــــة الوصــــــــفية

 (.1001، وسليمان

ونتيجــــة لالســــتخدام الضــــيق واحملــــدود ملفهــــوم الصــــدق مــــن قبــــل بعــــض البــــاحثني، وألن االختبــــارات 

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

 APAم الـنفس جلنـة مشـرتكة مـن اجلمعيـة األمريكيـة لعلـ يف فقـد أصـدر علمـاء القيـاس"للتحقق من صـدقه، 

كتيبــا  NCMEواجمللــس القــومي األمريكــي للقيــاس الرتبــوي  AERAواجلمعيــة األمريكيــة للبحــث الرتبــوي 

أهــم معــايري اإلختبــارات واملقــاييس الرتبويــة والنفســية وتصــنيف للقــرارات واألحكــام املتنوعــة الــيت يهــدف  يضــم

 :إليها القياس بصفة عامة، وهي

أسـئلة األداة متثـيال قـت احلاضـر يف نطـاق شـامل ملواقـف سـلوكية متثلهـا حتديد كيفية أداء الفرد يف الو  -

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

اإلســتدالل علــى درجــة متلــك الفــرد مــة أو خاصــية معينــة مــن حيــث تكــوين فرضــي يبــدو أثرهــا يف  -

 .سلوك الفرد وأدائه

 صــدق :هـي النفسـية املقــاييس لصـدق رئيسـة (جوانـب، أوجـه، أبعــاد) مؤشــرات الثـةثحيـث حـددت 

التصـــــنيف ) 2566، وذلـــــك منـــــذ عـــــام (1000عـــــالم، ) مبحـــــك املـــــرتبط والصـــــدق البنـــــاء صـــــدق ،احملتـــــوى

 .2594رباعي عام الكان التصنيف   ، بعد أن(الثالثي

صـدق احملتـوى، صـدق احملـك، صـدق )لثالثـة مـن طـرق الصـدق اأو أكثر من الطرق  ان واحدأ حيث

، وقــد حــدد هــذه اتســتخدم لتقــدير صــدق أدوات القيــاس حســب االســتخدام املرجــو منهــ( التكــوين الفرضــي

 : االستخدامات يف اجملاالت التالية وهي

 .متثيل أداة القياس جملال حمدد من حمتوى معني .2

 .ملناسبةاكتشاف وحتديد عالقة وظيفية بني أداة القياس وبعض املتغريات ا .1

 (.1007خبش، ) قياس السمات النفسية .6

خمتلفـة بـل هـي متكاملـة، وتعتـرب  تهذه اجلوانب الثالثة من الصدق ليسوحسب النظرية احلديثة فإن 

 .(1005تيغزة، ) أدلة على مدى صالحية املقياس يف املساعدة على اختاذ القرارات وإطالق األحكام

 جلمــع وطرائــق مؤشــرات إال هــي مــا الصــدق بــأنواع عليــه أصــطلح ومــا ،واحــد مفهــوم الصــدق أن مبــا"

 لقياسـه أعـد مـا قيـاس يف بـه الثقـة زادت للصـدق مؤشـر مـن أكثـر حيمـل املقيـاس كـان كلمـا فإنه ،عنه األدلة

(Jenkins, 1978: 93)، "الـيت اجلماعـة أو والفئـة ،القياس من الغرض: مها مهمني عاملني على ويتوقف 

 :الطرق هلذه توضيح يأيت فيما، (266-261: 2555: الظاهر وآخرون" )املقياس عليها سيطبق
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 : صدق المحتوى -5

، أي أنـه ملـا كانـت "متهـا للمحتـوى الـذي تقيسـهءمدى متثيل عناصر األداة ومال"يعين صدق احملتوى 

لــى مـدى متثيــل عناصـر األداة عبـارة عــن عينـة لكافـة اجملــاالت الـيت يغطيهــا احملتـوى فـإن بينــة الصـدق تعتمـد ع

 (.94: 1000الدوسري، ) وكفايتها( األداة)العينة 

 التاليـة االهتمـام باالعتبـارات ضـرورة إىل Crocker & Algina 1986جلينـا أو  كروكـر ويشـري" 

 :احملتوى صدق دراسة عند

 الفعلية؟ أمهيتها تعكس األهداف أوزان كانت مدى أي إىل -

 األهداف؟ لقائمة القياس أداة فقرات مطابقة ىمد ما -

 فحصها؟ جيب اليت الفقرة جوانب ما -

 (179: 1004النبهان، " ) الفاحص؟ ومالحظات نتائج تلخيص ميكن كيف -

 جمـال يف الفـرد أداء كيفيـة نصـف أن نريـد عنـدما خـاص بوجـه مهمة باحملتوى املرتبطة الصدق أدلة نإ

 املقيــاس فقــرات متثيــل مــدى علــى تعتمــد بــاحملتوى املرتبطــة الطريقــة أن مبعــىن، مثلهــا املقيــاس الــيت اجملــاالت مــن

 القيـــام يتطلـــب الطريقـــة هبـــذه املقيـــاس صـــدق حتقيـــق فـــان لـــذلك" ،قياســـه نريـــد الـــذي للمجـــال ســـليما متثـــيال

 :اآلتية باخلطوات

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

 .اجملال هلذا املمثلة األسئلة أو الفقرات من جمموعة بناء -

 منطقيــــا الفقــــرات بفحــــص ليقومــــوا اخلــــرباء مــــن جمموعــــة إىل األســــئلة أو الفقــــرات أو احملتــــوى تقــــدمي -

 (.190-175: 2597أبو عالم، " )قياسه املراد للمحتوى متثيلها أو صالحيتها مدى وتقدير
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 يعـين أن فهـذا بنسـبة كبـرية متفقـة السـابقة مـن خـالل العمليـة وأحكـامهم اخلـرباء آراء كانـت فـإذا

ـــاس مـــنخفض،  ـــة فـــإن صـــدق املقي ـــع بصـــدق حمتـــوى مرتفـــع، أمـــا إذا تـــدنت املســـتويات التقديري املقيـــاس يتمت

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

ت التحصــيلية، حيــث جيــرى حتليــل للمحتــوى الختبــاراايعــد صــدق احملتــوى أكثــر األنــواع الــيت تناســب 

الدراســي وحتديــد لفهــداف وبنــاء أســئلة تعكــس عناصــر احملتــوى، وذلــك عــن طريــق جــدول املواصــفات،   

اختبــار عينــة مــن هــذه األســئلة واحلكــم علــى مــدى متثيلهــا للمحتــوى عــن طريــق حســاب درجــة االتفــاق بــني 

يقـل عـددهم عـن ،سـة،  وأال اجملـال موضـع القيـاس جمموعة من احملكمني، يشرتط أن يكونوا متخصصـني يف

 (.1001 مراد وسليمان، ؛1000 الدوسري،) %90وال تقل درجة االتفاق على كل سؤال عن 

 حيـث املنطقـي، الظـاهري والصـدق الصـدق مهـا احملتـوى بصـدق يتصـالن الصـدق مـن نوعـان يوجـد

 املنطقـي الصـدق املـادة، أمـا مبحتـوى عالقتهـا مـدى علـى واحلكـم الفقـرات مبضـمون الظـاهري الصـدق يهتم

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

ومـــدى  للمقيـــاس، يتمثـــل يف الشـــكل العـــام (صـــدق الســـطحي أو الشـــكليأو ال)فالصـــدق الظـــاهري 

 األداةقيــاس  مــدىمالءمتـه للغــرض الــذي وضــع مــن أجلــه، ويــتم التوصــل إليــه مــن خــالل حكــم خمــتص علــى 

مـن  للمقيـاسألكثـر مـن حمكـم، وميكـن تقيـيم درجـة الصـدق الظـاهري  املقيـاسللسمة املقاسـة، حيـث يعطـى 

ن هنـاك توافـق بــني فــإذا كـا ؛(حيسـب عـن طريــق معامـل إتفـاق كانـدل) خـالل التوافـق بـني تقــديرات احملكمـني

الـــذي يقـــيس  مؤشـــر علـــى ضـــعف الصـــدق الظـــاهري، فاملقيـــاس تقـــديراهتم وكانـــت بشـــكل عـــام متدنيـــة فهـــذا

القــدرة احلســابية مــثال البــد أن يغلــب علــى فقراتــه اجلوانــب العدديــة والعمليــات احلســابية بــدال مــن الصــياغة 

 .اللغوية اخلالية من األعداد
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ليس صدقا باملعىن احلقيقي ألنـه ال يشـري الصدق الظاهري  بأن" Anastasia 2576أنستازي ترى 

الـرمحن  عبـدسـعد  ؛ ويـرى"إىل ما يقيسه املقياس فعال وإمنا ما يظهره املقياس يف صورته السطحية أو الظاهرية

مــا هــو إال خطــوة مــن خطــوات صــدق احملتــوى، فهــو لــيس صــدقا بــاملعىن العلمــي للكلمــة، وإمنــا أنــه ( 2559)

مثـل هـذا الصــدق يف  ويظهـرتقيسـه مـن الظـاهر ولــيس علـى مـا تقيسـه بالفعـل،  يبـدو أن األداةيـدل علـى مـا 

وضـــوح األســـئلة، ومـــدى عالقتهـــا بالســـمة الـــيت تقيســـها األداة، وغالبـــا مـــا يقـــرر ذلـــك جمموعـــة مـــن احملكمـــني 

 .تنتمي إليه أداة القياس هاملتخصصني يف اجملال الذي يفرتض أن

بتصـنيف الفقـرات وفقـا جملـاالت أداة القيـاس، ويتطلـب هـذا  فريتبط( لعيينأو ا) الصدق املنطقيبينما 

وكلما كانت هذه املوضوعات أكثر حتديدا فإنـه يتوقـع "املقياس، أدق للموضوعات اليت يغطيها  النوع حتديدا

فريكـز الصـدق الظـاهري  أمـا ،حيث يركز الصدق املنطقي على عدد األسئلة" ،أن يكون الصدق العيين أعلى

" لــــى حمتــــوى األســــئلة بصــــرف النظــــر عــــن عــــددها أو مــــدى تغطيتهــــا للموضــــوعات أو األهــــداف الرئيســــيةع

 (.2559عودة، )

التقــــدير  ألخطــــاءمــــن أكثــــر مؤشــــرات الصــــدق عرضــــة فإنــــه يعتــــرب صــــدق احملتــــوى بــــالرغم مــــن أمهيــــة 

االعتمــاد علـــى ســبب ( 2559)يعلــل عـــودة و ؛ العتمــاده علــى تقـــديرات احملكمــني وتــأثره بأحكـــامهم الذاتيــة

تقــديرات احملكمــني ضــعف املؤشــرات اإلحصــائية املوجــودة، مثــل قــوة االرتبــاط بــني أداتــني متكــافئتني تقيســان 

قوة االرتبـاط بـني درجـات ( 1000)أو كما ذكر عالم  ،نفس احملتوى، وكذلك قوة االرتباط بني أسئلة األداة

  .نتهاء منهاأداة طبقت مرة قبل بدء عملية التعليم ومرة أخرى بعد اال

 :معايير صدق المحتوى

ـــع اجلوانـــب األساســـية  -2 جيـــب حتليـــل احملتـــوى حتلـــيال دقيقـــا منظمـــا، حـــىت يـــتم التأكـــد مـــن أن مجي

تغطيهـــا أســـئلة األداة تغطيـــة مالئمـــة وبالنســـب الصـــحيحة حـــىت ال يكـــون هنـــاك عـــدد كبـــري مـــن األســـئلة يف 
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صــيلي دقيــق ملــدى املهــام واملثــريات ويتطلــب ذلــك وصــف تف ؛جانــب معــني علــى حســاب اجلوانــب األخــرى

كمـا يتطلـب أيضـا توصـيف األهـداف التعليميـة أو التدريبيـة أو   ،واملواقف واملواد اليت يستوعبها نطاق احملتـوى

 .لمالحظة والقياسقابلة لالعالجية، بشرط أن تصاغ يف عبارات إجرائية سلوكية 

جـدول ( طـرق حتديـد صـدق احملتـوى)د اإلجراءات اليت استخدمت يف اختيار عينة األسـئلة يحتد -1

 .املواصفات، أو طريقة التحكيم، أو أي إجراءات أخرى كالطرق اإلحصائية

يستخدم جدول املواصفات كطريقة من طرق صدق احملتـوى، وذلـك عـن طريـق الفحـص الـدقيق  -6

ــتعلم الــيت جيــب اختبارهــا  ى،   مــن ناحيــة أخــر ( يف ضــوء األهــداف)للكتــب الدراســية مــن ناحيــة، ونــواتج ال

وعلى هذا األساس يتم حتديد عدد األسـئلة الـيت تـرتبط بكـل  ،حتديد األمهية النسبية للموضوعات واألهداف

توضــــح فيــــه األهــــداف أفقيــــا ( جــــدول مواصــــفات)هــــدف يف كــــل موضــــوع، وذلــــك بإعــــداد جــــدول ثنــــائي 

مــن موضــوعات  بالنســبة لكــل موضــوع املقيــاسواملوضــوعات رأســيا، ومنــه يتضــح عــدد األســئلة الــيت يشــملها 

بكل هدف من األهداف التعليمية، وحتـدد علـى شـكل وزن نسـل لكـل هـدف وموضـوع،  تهاحملتوى يف عالق

والطريقــة املتاحــة لتحديــد الــوزن النســل لفهــداف هــي اســتطالع آراء اخلــرباء أو احملكمــني، أمــا الــوزن النســل 

ـــاف هللمحتـــوى فـــيمكن حتديـــده موضـــوعيا يف ضـــوء الوقـــت املخصـــص لتدريســـ أن تكـــون مجيـــع  ، ويفضـــلعلي

 .احلاالت يف صورة نسب مئوية

 :الصدق المرتبط بمحك -2

مــــدى كفــــاءة "إىل ( الصــــدق التجــــريل أو اإلحصــــائي أو املعيــــاريأو ) الصــــدق املــــرتبط مبحــــك يشــــري

 املقيــاسمــن خــالل حســاب معامــل االرتبــاط بــني درجــات  ،بــأداء الفــرد يف أنشــطة حمــددةالتنبــؤ يف  املقيــاس

حيـث يعتمـد  ،(2559عـودة، " )املقياسهو السلوك أو النشاط نفسه الذي يقيسه  ،خارجي مستقلوحمك 

آخــــر لـــــنفس العينــــة وبـــــنفس  مقيــــاساحلــــايل الـــــذي طبــــق علــــى الفـــــاحص مــــع نتـــــائج  املقيـــــاسعلــــى مقارنــــة 
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 اآلخـر باحملـك، كمـا يـدل املقيـاساألول، ويسـمى  املقيـاساملواصفات، ومن هذه املقارنة يوضح مدى صـدق 

علــى التنبــؤ بســلوك املفحــوص يف موافــق حمــددة أو تشــخيص هــذا  املقيــاسالصــدق املــرتبط مبحــك علــى قــدرة 

 .السلوك

مقيـــاس أو اختبـــار مســـتقل خـــارجي ملـــا هتـــدف األداة إىل قياســـه أو التنبـــؤ بـــه أو " يعـــرف احملـــك بأنـــه 

د يكـــون احملـــك وقـــ"، (2557أبـــو حطـــب وآخـــرون، " )ميـــزان لتحديـــد مـــدى صـــالحية األداةتشخيصـــه، أو 

األول، أو تقــديرات خارجيــة يصــدرها املدرســون أو  املقيــاسالــيت يقيســها  نفســها يقــيس الســمة امقياســا آخــر 

أو التقـــدير الـــذايت الـــذي ، الـــزمالء وأعـــن العمـــل الـــذي يؤديـــه املفحـــوص، أو تقـــديرات األصـــدقاء  املســـئولون

خالل احلكم على تصـرفاته كمـا يراهـا هـو ال كمـا يعتمد على قيام الفرد بتقدير ماته الشخصية أو أدائه من 

جمموعـــة  أيضـــا يراهـــا اآلخـــرون علـــى وفـــق مقيـــاس متـــدرج يف درجـــة تقـــدير الســـمة املقاســـة، قـــد يكـــون احملـــك

طويلــــة ومتعاقبــــة بالنســــبة ألمنــــاط ســــلوكية ميكــــن الوثــــوق هبــــا  مــــدداألحكــــام الــــيت أصــــدرها متخصصــــون يف 

 (.299: 2559عبد الرمحن، " )واالعتماد عليها

ير الصــدق املــرتبط مبحـك هــو العثــور علــى حمــك دعنــد تقــ الباحـث مـن أهــم املشــكالت الــيت تصــادف

يك اثورنـد)خارجي مناسب ذو صلة وثيقـة مبوضـوع القيـاس، وخـايل مـن التحيـز، وثابـت وصـادق يف درجاتـه 

 (.Thorndike & Hagen ،2595وهيجن 

هنـاك طـريقتني مـن طـرق الصـدق املـرتبط  ،احملـكو ة بناء على املدة الزمنية الـيت تفصـل بـني تطبيـق األدا

 .الصدق التنبؤيو  الصدق التالزمي :حك ومهامب
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 :الصدق التالزمي - أ

 املقيـــاسنتـــائج بـــني  (أو التطـــابق أو الـــتالزم) مـــدى االرتبـــاط (أو التـــزامين)بالصـــدق التالزمـــي يقصـــد 

علـــى جمموعـــة مـــن  أوقـــات متقاربـــة جـــداقـــت واحـــد أو يف مـــن خـــالل تطبيقهمـــا يف و "احملـــك، احلـــايل ونتـــائج 

 (.221: 2595مارة وآخرون، " )األفراد،   حساب معامل االرتباط بني درجيت املقياس اجلديد واحملك

الصـدق التالزمـي يهــتم جبمـع األدلـة الــيت تـدل علـى حجــم العالقـة بـني درجــات املفحوصـني علــى أي 

حيــث ال يكــون هنــاك فاصــل زمــين بــني أداء املفحوصــني علــى املقيــاس  آخــر،مقيــاس ودرجــاهتم علــى حمــك 

 (.1001مراد وسليمان، )وأدائهم على احملك 

، يستخدم الصدق التالزمي ألغراض التشخيص وليس التنبؤ بنتائج املستقبل كما يف الصـدق التنبـؤي

ادق يقــيس اخلاصــية ويعــد مــن أكثــر أنــواع الصــدق اســتخداما يف مقــاييس الشخصــية حينمــا يتــوافر حمــك صــ

كما نلجأ إليه كنـوع مـن احللـول ملشـكالت الصـدق التنبـؤي   ،(202 :2554ربيع، " )نفسها أو يؤشر عليها

( 1006)الصـــرييف ، فحســـب وللقيـــام بـــذلك ؛(2557 أبـــو حطـــب وآخـــرون،)ومــا يتطلبـــه مـــن وقـــت طويـــل 

 :الصدق التالزمي وهي هناك العديد من الطرق اإلحصائية اليت تستخدم حسب اهلدف من عملية حتديد

 :اجملموعات املتضادة .2

يـز بيـنهم، وحتديـد الفـروق بيـنهم موعتني أو أكثر حسب السـمة الـيت متحيث يقسم أفراد العينة إىل جم

 .يف السمات املميزة

 :التقديرات .1

تقــوم هــذه الطريقــة علــى أســاس إســتخدام مقيــاس تقــديري للســمة املــراد قياســها والطلــب مــن جمموعــة 

 .وجهة نظرهم من حيث توفر هذه السمة يف أفراد العينة إبداء من احملكمني
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 :معامل االرتباط مع غريه من املقاييس .6

حيســب معامــل االرتبــاط بــني املقيــاس وجمموعــة مــن املقــاييس الــيت تقــيس نفــس الســمة، ومــن املهــم أن 

 (.1007خبش، ) يكون االرتباط إجيابيا ومرتفعا بينهم كداللة على الصدق التالزمي للمقياس اجلديد

 :الصدق التنبؤي - ب

يشري الصدق التنبؤي إىل مدى الدقة اليت ميكـن مـن خالهلـا تقـدمي ختمينـات أو توقعـات ملقـدار وجـود 

فهـو مؤشـر "نـه يقـيس هـذه اخلاصـية، أمة معينة لدى الفرد حتدث يف وقت آخر، من خالل مقياس يفرتض 

ى اإلجنـــاز الـــذي يفـــرتض أن يصـــل إليـــه الفـــرد يف علـــى مـــدى صـــالحية املقيـــاس اجلديـــد يف اإلشـــارة إىل مســـتو 

 (.2555إبراهيم، " )قرارات مستقبليةقدرته الختاذ من  موضوع مماثل أو قريب، مما يساعد يف التحقق

يف اختبـــــــارات  الســـــــيمايســـــــتخدم هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الصـــــــدق يف مقـــــــاييس االنتقـــــــاء والتصـــــــنيف، "

 املعلومات مجع الصدق من النوع هذا يف ويكون"، (269-264: 2555: الظاهر وآخرون" )االستعدادات

عــودة، " )صــدقها نريــد تقــدير الــيت القيــاس أداة علــى املعلومــات مجــع مــن نســبيا طويلــة مــدة بعــد احملــك علــى

2559 :676.) 

 علـى ويقـوم ،املسـتقبل يف معينـة بنتيجـة التنبـؤ يف وفاعليتـه املقيـاس قـدرة" يعين التنبؤي الصدق أن أي

 وتتعلـق"، (59-57: 1000األنصـاري، " )احملك على ودرجاهتم املقياس يف املفحوصني درجات بني املوازنة

 حمـك باختبـار يقاس الذي املستقبلي الفرد بأداء التنبؤ يف املقياس صالحية مدى بتقدير التنبؤي الصدق أدلة

 تبـاين اقـرتان مبـدى ةـاألدل، وبعبارة أخرى تتعلق هذه احلاضر الوقت يف عليه يطبق مقياس درجات باستخدام

 (.259: 1000، عالم" )حمك مقياس بتباين منبئ مقياس درجات

حساب معامل االرتباط بني درجات مقياس تنبـؤي طبـق علـى  :يقدر الصدق التنبؤي بعدة طرق هي

عينـــة مـــن املفحوصـــني، ودرجـــات نفـــس املفحوصـــني علـــى حمـــك خـــارجي طبـــق علـــيهم بعـــد مـــرور فـــرتة زمنيـــة 
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ارتباطــا قويــا بــني درجــات املقيــاس التنبــؤي واحملــك، دل ذلــك علــى قــدرة األداة علــى التنبــؤ طويلــة، فــإذا وجــد 

 (.1007خبش، ) باالختبار املستقبلي للمجموعة اإلحصائية اليت أخذت منها عينة املفحوصني

وميكـــن اســـتخدام قيمـــة معامـــل االرتبـــاط بـــني املقيـــاس التنبـــؤي واحملـــك الـــذي يســـمى مبعامـــل الصـــدق 

، الـيت وكذلك قيمة املتوسط واالحنراف املعياري لدرجات كل منهمـا يف التوصـل إىل معادلـة اإلحنـدارالتنبؤي، 

يف التنبؤ بدرجة املفحوص يف احملك مبعرفة درجته يف املقياس التنبـؤي، بشـرط أن تكـون العالقـة بـني  تستخدم

معادلـة اخلطـأ املعيـاري للتنبـؤ؛  موميكـن تقـدير أخطـاء التنبـؤ بإسـتخدا خطية،درجات املقياس التنبؤي واحملك 

 ؛2559الطريـري، )نسـتخدم منـوذج االحنـدار اخلطـي املتعـدد  فإننـا أكثر من اختبـار تنبـؤي وجوديف حالة أما 

 (.Mehrens & Lehmnn ،1006مهرنر وهلمن  ؛1000عالم، 

إذا اعتربنــا الدرجــة الكليــة للمقيــاس حمكــا راهنـا، فــيمكن اعتبــار معامــل اإلرتبــاط بــني فقــرات نشـري أنــه 

 .الداخلياملقياس ودرجته الكلية نوعا من صدق احملك، يطلق عليه صدق اإلتساق 

 :معايير الصدق المرتبط بمحك

جمموعـــات  نـــوع احملـــك املســـتخدم ســـواء كـــان اختبـــارا، أو تقـــديرا، أو حتصـــيال دراســـيا، أو دحيـــد -2

 .متضادة، أو أداء فعليا

جيب أن يكون احملـك متعلقـا بالوظيفـة الـيت تقيسـها األداة، حبيـث يكـون بينهمـا ارتبـاط منطقـي،   -1

كـــأن تقـــيس األداة واحملـــك نفـــس الســـمة املقاســـة، أو مـــات نفســـية خمتلفـــة ولكـــن يفـــرتض أن يكـــون بينهمـــا 

 .و عالقة بناء على ما وضحته األطر النظريةأارتباط 

ب أن تتـــوفر يف احملــــك اجليـــد خاصــــية الثبـــات، فثبـــات احملــــك يـــؤثر إىل حــــد كبـــري يف معامــــل جيـــ -6

لذلك من الضروري اختيار حمك عايل الثبـات عنـد حسـاب الصـدق  ،الصدق أي االرتباط بني األداة واحملك

 .املرتبط مبحك
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إليهـا البحـث، جيب أن يكون احملك ثبت صدقه وفق ما تشري إليه البحوث والتقارير الـيت اسـتند  -4

 :ويتم احلكم على معامل الصدق الذي يشرتط فيه أوال الداللة اإلحصائية طبقا للمستويات التالية

 فأكثر 0770بلغت قيمته  إذامستويات صدق مرتفع  - أ

  0765-0760مستويات صدق متوسط إذا تراوحت قيمته بني  - ب

  0760مستويات صدق منخفض إذا كانت قيمته أقل من  - ت

حتديـــد اهلـــدف مـــن اســـتخدام األداة حـــىت نـــتمكن مـــن حتديـــد الفـــرتة الزمنيـــة الفاصـــلة بـــني  جيـــب -9

 .تطبيق األداة وتطبيق احملك

إذا كانــت األداة تقــيس مــة نفســية واحــدة فإنــه يــتم التحقــق مــن الصــدق بشــكل كلــي، أمــا إذا   -6

و ظهـــر قيـــاس هـــذه فرعيـــة، مبعـــىن أنـــه تقــيس أكثـــر مـــن مـــة حـــىت ولـــ مقـــاييسكانــت األداة تتكـــون مـــن عـــدة 

كــذلك عنــدما تكــون األداة متعــددة األبعــاد أي   ؛فرعيــة مقــاييسالســمات يف أداة واحــدة دون تقســيمها إىل 

أو كـل  مقياس فرعـيولكن تنقسم إىل عدة أبعاد، فإنه يتم التحقق من صدق كل  ،تقيس مة نفسية واحدة

 .بعد بشكل مستقل، وال يكتفي بصدق األداة بشكل عام

 :ن الفرضيالتكويصدق  -3

 الــيت الدرجــة "، (النظــري البنيــوي أو صــدق املفهــوم أو البنــاء أوأو )بصــدق التكــوين الفرضــي  يقصــد

 التجـريل التحقـق علـى ويعتمـد ،غـريه دون مفهوما أو غريها دون معينة مة أو نظريا بناءا املقياس فيها يقيس

" بنائـه يف الباحـث عليهـا اعتمـد الـيت االفرتاضـات أو املفـاهيم من املقياس لدرجات
(Kroll, 1960 : 425) ،

 مفــاهيم أو افرتاضــات شــكل علــى حتديــدها ينبغــي التكــوين الفرضــي صــدق علــى تــدل مؤشــرات عــدة وهنــاك

يؤشــر مــدى قيــاس املقيــاس النفســي لتكــوين فرضــي أو مفهــوم نفســي " حيــث ،املقيــاس ببنــاء البــدء قبــل نظريــة

معــني مــن خــالل التحقــق التجــريل مــن مــدى تطــابق درجاتــه مــع املفــاهيم أو االفرتاضــات الــيت اعتمــد عليهــا 
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 االفرتاضــات مــع القيــاس نتــائج تطابقــت فــإذا،  (Bechtoldt, 1959: 621)" املقيــاس الباحــث يف بنــاء

 االفرتاضــات مــع التجريبيــة النتــائج تطــابق عــدم حالــة ويف ،بنائــه يف صــادق املقيــاس نأبــ القــول ميكــن النظريــة

 .يهاف النظر إعادة ينبغي مما خاطئة هذه اإلفرتاضات إن وأ ،صادق غري املقياس أن يعين فهذا النظرية

بأهنـــا ( 2559عـــودة، ) Brownهتـــتم هـــذه الطريقـــة بدراســـة الســـمات النفســـية والـــيت عرفهـــا بـــراون 

جمموعــة مــن الســلوكيات الــيت متيــل إىل احلــدوث معــا، يطلــق عليهــا مصــطلح التكــوين الفرضــي، ألنــه ال ميكــن 

 .مالحظتها بشكل مباشر، إمنا يستدل عليها من خالل أمناط متعددة من السلوكيات املرتبطة هبا

طالقا مـن إطارهـا سئلة األداة انأفعند تطوير مقياس لقياس قدرة عقلية أو مة نفسية معينة جيرى بناء 

النظــري الــذي يشــمل علــى تعريــف للســمة وللجوانــب الــيت ميكــن مالحظتهــا للتعــرف عليهــا، فنجمــع األدلــة 

 (.1000الدوسري، )هتدف األداة لقياسها  واليتإلثبات عالقة نتائج األداة باإلطار النظري للسمة 

وقــد ختتلــف االفرتاضــات النظريــة الــيت يعتمــد عليهــا يف بنــاء املقيــاس مــن مــة إىل أخــرى حبســب طبيعــة 

ينبغـــي  التكـــوينإذ هنـــاك مؤشـــرات عديـــدة علـــى صـــدق "الســـمة أو اخلاصـــية أو النظريـــة الـــيت اعتمـــد عليهـــا، 

  يطبــق املقيــاس  س،حتديـدها علــى شــكل افرتاضــات أو مفــاهيم نظريــة يتبعهــا الباحــث قبــل البــدء ببنــاء املقيــا

 .(Adkins, 1974 : 125)" على عينة الصدق للتحقق من مدى تطابق درجاته مع هذه االفرتاضات

وخاصــة يف مراحــل بنــاء  التكــوين الفرضــيلقــد ازداد اهتمــام املتخصصــني يف القيــاس النفســي بصــدق 

ا يف كثــري مــن خطواتــه متضــمنا لكــل أنــواع أو مؤشــرات الصــدق األخــرى، فهــو يتطــابق معهــ كونــه،  املقــاييس

واحـد فقـط،  أن الصـدق كلـه" :" Cronbach" كرونبـاخ " ومعانيه، وقد ظهر هـذا التوجـه جليـا يف مقولـة 

 (Cronbach, 1960 : 126)   "ن الصدق هو صدق البناءأو 
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 مـن للتحقـق خطـوات هنـاكأن "  إىلCronbach & Meehl  2599 وميـل كرونبـاخ يشـري 

 :يلي فيما تتمثل التكوين الفرضي صدق

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

 .مجع البيانات للتحقق من صحة الفرضيات -

 (.125، 1000: عالم" )تقييم النظرية يف ضوء قدرهتا الفعلية على تفسري البيانات تفسريا جيدا -

إجيـــاز عمليـــة التوصــــل إىل أدلـــة تتعلـــق بصــــدق أنـــه ميكــــن  (Zellerوزيلـــر  Saxســــاكس )وقـــد بـــني 

 :التكوين الفرضي يف اخلطوات التالية

تربيــر أمهيــة التكــوين الفرضــي مــن الناحيــة الرتبويــة والنفســية علــى أن يكــون التكــوين الفرضــي معرفــا تعريفــا  .2

 .إجرائيا ويدل على مة قابلة للقياس

 .أو اقرتاح منوذج منطقي يوضح املفاهيم والعالقات القائمة بينها االستناد إىل نظرية تربوية أو نفسية .1

 .التمييز بني التكوين الفرضي والتكوينات الفرضية األخرى املماثلة هلا .6

التوصــل إىل أدلــة مــن مصــادر متعــددة باســتخدام الطــرق االرتباطيــة والتجريبيــة واملنطقيــة لتأكيــد التكــوين  .4

يف هــذا الشــأن فإنــه ميكننــا احلصــول علــى الصــدق التقــاريب  ةعــددوعنــدما تســتخدم أدوات مت ،االفرتاضــي

 .للتكوين الفرضي

التوصــل إىل أدلــة نتأكــد منهــا أن التكـــوين الفرضــي ال يــرتبط بعوامــل وقتيـــة أو دخيلــة لكــي حنصــل علـــى  .9

 .الصدق التمايزي للتكوين الفرضي

الم، عـــ)ات اجلديـــدة املتجمعـــة تعـــديالت مســـتمرة يف التكـــوين الفرضـــي مبـــا يتفـــق واألدلـــة واملعلومـــ إجـــراء .6

1000 :119.) 
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 التكـويين، البنـاء صـدق إىل تشـري الـيت األدلـة جلمـع املسـتخدمة الطـرقاألساليب و  من العديدويوجد 

 (:2557؛ أبو حطب وآخرون، 2559؛ الطريري، 1000عالم، ) استخدما أكثرها يلي فيما نذكر

 :الطرق التي تعتمد على االرتباط -أ 

هدفه التأكد من أن األداة تقيس مفهوما تكوينيـا فرضـيا واحـدا، أي أن األداة تتنـاول  :االتساق الداخلي .2

ذلــك حبســاب معامــل االرتبــاط بــني كــل ســؤال مــن أســئلة األداة والبعــد الــذي ينتمــي يــتم . مــة نفســية واحــدة

بـاط بـني كـل سـؤال أو بني األبعاد الفرعية املكونة لفداة والدرجة الكلية لفداة، أو حساب معامل االرت ،إليه

 . من أسئلة األداة والدرجة الكلية لفداة

وتتمثـــل يف الصـــدق التقـــاريب إذا كـــان االرتبـــاط عـــايل بـــني أداة (: أو الطـــرق املتعـــددة)مصـــفوفة الســـمات  .1

إذا كـان االرتبـاط ضـعيف بـني ( أو التمـايزي)؛ والصـدق التباعـدي السـمة نفس تقيس ىأخر  أدواتو  القياس

 ,Campbell & fiske)املقيــاس ومقــاييس أخــرى ال تقــيس نفــس الســمة؛ وقــد اعتــرب كامبــل وفيســك 

 .أن هذين النوعني معا يشكالن مؤشرا واحد على صدق البناء السيكولوجي لفداة (1959

إمـــا بنـــود أم أجـــزاء مـــن إختبـــار أو : بعـــاده بنـــاء علـــى مؤشـــراتحتليـــل املفهـــوم إىل أأي : التحليـــل العـــاملي .6

حبيــث يكــون لكــل عامــل ( عوامــل ) تلخــيص املتغــريات املتعــددة يف عــدد أقــل تســمى  وذلــك هبــدف، إختبــار

 . هذه املتغريات( أو كل ) من هذه العوامل دالة تربطه ببعض 

 :الطرق التي تعتمد على الفروق  -ب 

 قارنـةمب اخلـارجي، واحملـك املقيـاس يف األطـراف مقارنـةاألول : قسـمني إىل تنقسـم وهـي: املقارنـة الطرفيـة .2

 يف األدىن الثلـث وكـذلك اخلـارجي، احملـك درجـات يف األعلـى بالثلـث املقيـاس درجـات يف األعلـى الثلـث

 بـني إحصـائية داللـة ذات فـروق هنـاك تكـن مل إذا صـادقا املقيـاس ويكـون" احملـك، يف األدىن بالثلث املقياس

 مقارنــةأمـا القســم الثـاين فيـتم . الـدنيا الـدرجات وكـذلك، احملـكو  لمقيـاسل العليـا الــدرجات متوسـطات
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أعلـى،  %17) املقيـاس مـن األدىن والثلث األعلى الثلث درجات على االعتمادب فقط، املقياس يف األطراف

 ذلـك دل املتوسـطني بـني إحصـائية داللـة هنـاك كانـت فـإذا املتوسـطني، بـني الفـرق وحسـاب( أدىن 17%

 (.252: 2559عبد الرمحن، ) "املقياس صدق على

دراســة الفــروق بــني جمموعــات خمتلفــة مــن األفــراد، حبيــث ( اجملموعــات املتضــادة: )الفــروق بــني اجلماعــات .1

عـات ومنخفضــة لـدى اجملموعـات األخــرى، ألن التكـوين مـة جمــردة تكـون السـمة مرتفعـة لــدى إحـدى اجملمو 

أداء األفــراد لــفدوات املختلفــة، وألن هــذه الســمات ال توجــد بقــدر متســاو لــدى كــل مفرتضــة تــنعكس علــى 

أنـه ومثـال ذلـك . ن يف مـدى مـا لـديهم مـن هـذه السـماتاألفراد، فإنه من املنطقي افرتاض أن األفـراد طتلفـو 

اعـة تـنخفض فيهـا قياس مة اإلقناع فإننا خنتـار جمموعـة تتبلـور فيهـا السـمة كـاحملللني السياسـني، ومجإذا أردنا 

 . هذه السمة كعمال املكتبات املكلفني برتتيب الكتب

 :الطرق التي تعتمد على التجريب -ج 

تعتمـــد هـــذه الطـــرق علـــى التـــدخل التجـــريل إلحـــداث تغيـــريات يف درجـــات املفحوصـــني يف أداة مـــا،  

ات املتعلقـــة كوســـيلة للتعـــرف علـــى مـــدى تـــأثر األداة مبتغـــريات معينـــة ممـــا يســـاعد علـــى تأكيـــد بعـــض التفســـري 

 الـدرجات تغـريت فـإذا خمتلفـة، مواقـف يف  ريبيـة معاجلـة مـن أكثـر تـتم حيـث؛ بنتـائج املقيـاس أو رفضـها

 (.قلـق اإلمتحـانمـة : مثـال) قياسـها املـراد اخلاصـية أو السـمة األداة تقـيس أن علـى دل لذلك وفقا والنتائج

 :الطرق التي تعتمد على التحليل المنطقي

هـذا الفحص الدقيق لفداة واألداء الذي تتطلبه، وإحداث تكامل بني نتـائج تعتمد هذه الطرق على 

؛ كـذلك الفحص وبني النظرية اليت تستند إليها األداة وآراء احملكمني الـذين لـديهم خـربة ببنـاء أدوات القيـاس

األداة يف التوصــل إىل إجابــاهتم عــن أســئلة  األفــراد يف أدائهــم أوحتليــل العمليــات الــيت يســتخدمها مــن املفيــد 

 (.1000عالم، )
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 :معايير صدق التكوين الفرضي

 .يتم التعريف باإلطار النظري للسمة اليت يفرتض ارتباطها بنتائج األداة -2

 .يتم اشتقاق فرضيات حول نتائج األداة من اإلطار النظري للسمة املقاسة -1

إلطـار النظـري للسـمة املقاسـة منطقيـا أو  ريبيـا يتم التحقق من صحة الفرضيات املستمدة مـن ا -6

عــن طريــق اختيــار الطــرق ذات الصــلة بــاألداة والفرضــيات، وكلمــا زاد عــدد هــذه الطــرق واملؤشــرات وحســـن 

 .اختيارها كلما كان ذلك أفضل

اإلتســــاق  :حتديــــد الطــــرق املســــتخدمة يف التحقــــق مــــن الصــــدق التكــــويين لــــفداة، ســــواء كانــــت -4

املقارنــة )، الصــدق التمييــزي (الصــدق التقــاريب أو التباعــدي)مصــفوفة الســمات  ،العــامليالــداخلي، التحليــل 

 . (الطرفية أو اجملموعات املتضادة

 :تعترب الطرق املستخدمة يف التحقق من الصدق التكويين لفداة مناسبة، يف احلاالت التالية -9

ـــعنـــدما ت -أ  ـــداخلي أو التحليـــل العـــاملي  ةكـــون األداة أحادي البعـــد واســـتخدم الباحـــث طريقـــة االتســـاق ال

 .اللكشف عن  انسه

 .عندما تكون األداة متعددة األبعاد واستخدم التحليل العاملي للكشف عن أبعادها -ب 

عنــدما تكــون الســمة املقاســة ختتلــف اختالفــا واضــحا مــن جمموعــة إىل أخــرى ومت اســتخدام الفــروق بــني  -ج 

 .ف عن هذه الفروقاجلماعات للكش

عندما تكون السمة املقاسة ختتلف اختالفا واضحا مـن فئـة عمريـة إىل أخـرى ومت اسـتخدام الفـروق بـني  -د 

 (.1000عالم، ) .األعمار للكشف عن هذه الفروق
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 :العوامل المؤثرة في الصدق

، ألن زيــادة عــدد األســئلة يــؤدي إىل  ــول كلمــا زاد عــدد األســئلة ارتفــع معامــل الصــدق: طــول األداة -2

 .للمحتوى، ويقلل أيضا من أخطاء القياس األداة

عــدم تــدرجها يف مســتوى الصـــعوبة، الصــياغة الســيئة هلــا أو صـــعوبة غمــوض األســـئلة، : طبيعــة األســئلة -1

ـــاء إجابتـــه علـــى أســـئلة األداة، فقـــد حيصـــل املفحـــوص علـــى  لغتهـــا كلهـــا معوقـــات تقـــف أمـــام املفحـــوص أثن

 .رجات ال تعكس السمة اليت هتدف األداة إىل قياسهاد

واحملــك املســتخدم يف تقــدير الصــدق مبعامــل ثباهتــا، فمعامــل الثبــات  األداةيتــأثر صــدق : معامــل الثبــات -6

املرتفع يزيـد مـن احتمـال الصـدق لكنـه ال يضـمن ارتفـاع الصـدق، ومعامـل الثبـات املـنخفض يـدل علـى عـدم 

 .لكن الصدق يضمن الثبات، فالصدق اجليد يضمن ارتفاع معامل الثبات ؛الصدق

معامل صدق األداة يتناسـب طرديـا مـع تبـاين درجـات اجملموعـة، مبعـىن أنـه كلمـا زاد تبـاين : العينة تباين -4

ألن تبــاين الــدرجات يعــين اتســاع جمــال الســمة املقاســة  ؛الــدرجات أدى ذلــك إىل زيــادة قيمــة معامــل الصــدق

إذا  )علـــى تغطيـــة شـــاملة جملـــال الســـمة املقاســـة، ويـــؤدي هـــذا إىل ارتفـــاع معامـــل االرتبـــاط مـــع احملـــك  ممـــا يـــدل

 (.1009؛ ملحم، 2559عبد الرمحن، ( )كانت درجاته متباينة أيضا

مثل حالة الفرد النفسية والعقلية واجلسمية أثناء تطبيق األداة، ظروف التطبيـق كـاحلرارة : عوامل خارجية -9

  .تؤدي إىل اخنفاض معامل الصدققد والوقت املخصص لإلجابة؛ كلها عوامل 
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 الثبات: ثانيا

علـى الـرغم مـن و  ة،والرتبويـ النفسـية ألدوات القيـاساألساسية  السيكومرتيةيعد الثبات من اخلصائص 

ـــة ةالصـــادق األداةن أ نبغـــي وي"أن ذلـــك غـــري كـــاف، ، إال األداة الثابتـــة صـــادقةكـــون تقـــد ال ، فيمـــا تعـــد ثابت

ـــــامتوجـــــد أداة تال  ألنـــــهعلـــــى الـــــرغم مـــــن مؤشـــــرات صـــــدقه  األداةالتحقـــــق مـــــن ثبـــــات  " تســـــم بالصـــــدق الت

(Brown, F.G, 1983 : 27). 

 :هناك عدة معاين ملفهوم الثبات هي

يعرف الثبات بأنه قدرة األداة على قياس الدرجة احلقيقية، وبأقل قدر ممكن من اخلطـأ العشـوائي،  -2

 (.1000؛ عالم، 2557الطريري، )وهذا التعريف ناتج عن ارتباط الثبات بالنظرية التقليدية للقياس 

أو متقاربـة لـو   نتـائج مماثلـة وإعطاءيف قياس ما جيب قياسه،  هتاإىل اتساق درجا األداةيشري ثبات  -1

: 2559عبــد الــرمحن، )، وبــاختالف العوامــل والظــروف اخلارجيــة كــررت عمليــة القيــاس علــى األفــراد أنفســهم

اتســاق القياســات الــيت يــتم احلصــول عليهــا مــن نفــس األفــراد عنــدما يــتم إعــادة "مبعــىن آخــر (. 266-264

 .(Anastasi, 1997 :84)" فاختبارهم باستعمال نفس األداة يف مناسبات خمتلفة وحتت نفس الظرو 

 :، والـذي ميكـن أن يكـون علـى نـوعني مهـااألداةيف نتـائج  التجـانسيعد الثبات مؤشرا على درجة  -6

اخلـارجي الـذي  التجـانسمجيعهـا تقـيس املفهـوم نفسـه، و  األداةالـداخلي الـذي يشـري إىل أن فقـرات  التجانس

 .(Holt,R.R, 1971 : 60-61)الزمن تطبيقه عرب بإعطاء نتائج ثابتة بتكرار  األداةيشري إىل استمرارية 

 دالل عليـــه مـــن جمـــرد الفحـــص املنطقـــيهـــو مفهـــوم إحصـــائي ال ميكـــن االســت األداةمفهــوم ثبـــات   -4

 (.224: 1000األنصاري، ) ، كما هو احلال يف بعض مؤشرات الصدقللفقرات

ـــــتظم ثبـــــات األداة يعـــــين خلوهـــــا نســـــبيا مـــــن -9 ـــــاس (العشـــــوائي) اخلطـــــأ غـــــري املن فالدرجـــــة "، يف القي

بعــــض  لتــــدخلللفــــرد، ال تعــــرب متامــــا عــــن األداء احلقيقــــي أو التبــــاين احلقيقــــي  مقيــــاساملستخلصــــة مــــن أي 
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يف الظـــاهرة املقاســـة يف شــــكل زيـــادة يف الدرجـــة أو نقصــــان، والـــيت تســـمى بتبــــاين  املــــؤثرةلـــة املتغـــريات الدخي

 (.65: 2555إبراهيم، " )اخلطأ

كم من التباين الكلي يف العالمات ميكن أن يكـون تباينـا   نه أاملفهوم اإلحصائي للثبات يشري إىل  -6

عــودة، )" وهــذه النســبة هــي عبــارة عــن مربــع معامــل االرتبــاط بــني الدرجــة احلقيقيــة والدرجــة املالحظــةحقيقيـا، 

2559 :665-640.) 

، لــذا يكــون األداةفيــه  حتــدثالــيت تتــأثر بــاملوقف الــذي  األداةمــن درجــات  حيســب معامــل الثبــات -7

ميكـن أن يكـون تامـا  نـه الأو  ،(Holt,R.R, 1971 : 62) الثبـات موقفيـا قـد طتلـف مـن موقـف إىل آخـر

 . منها جزءا وإمنان الدرجات اليت حيصل عليها األفراد ال متثل درجاهتم يف كل السمة املراد قياسها أل

عتمـد علـى غـرض مـة معامـل الثبـات تـرتاوح بـني الصـفر والواحـد، وقبوهلـا يالثبات صـفة نسـبية، وقي -9

معامـل  " 2590Mehrens & Lehman انهلممهرنز و " حيث حدد"املرتتب، دقة القرار وعلى املقياس 

 ,Mehrens & Lehmann)"  (0.69) نــة اجلمعيــة بـأن ال يقــل عــنالثبـات املقبــول لالختبــارات املقن

ن معامــــل ، أل(0.70)يفضــــل بعــــض البــــاحثني أن يزيــــد معامــــل الثبــــات عــــن يف حــــني ،  (159 :1986

مــن نســتطيع  (0.90)، وهبــذا تكــون نســبة التبــاين املشــرتك أكثــر مــن (0.90)االغــرتاب يكــون فيــه أقــل مــن 

 .(Lindquist, E.F, 1950: 57)ن خالهلا تفسري وجود عالقة حقيقية بني املتغريي

 :حتديد التعريف التايل للثباتمن خالل التعاريف السابقة ميكن 

تســاق بأقــل قــدر ممكــن مــن اخلطــأ العشــوائي، وا قــدرهتا علــى قيــاس الدرجــة احلقيقيــةثبــات األداة يعــين 

 .يف قياس ما جيب قياسه هتادرجا
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 :طرق تقدير الثبات

الطـــرق واألســـاليب املســـتخدمة لتقـــدير معامـــل ثبـــات أدوات القيـــاس النفســـية والرتبويـــة، حيـــث  تتعـــدد

وختتلـف كـل طريقـة عـن األخـرى تبعـا الخـتالف ، منها بتقدير نوعية معينة مـن تبـاين اخلطـأطريقة تص كل خت

 اليت تعتمـد بـدورها علـى -اليت يود الباحث تقدير تأثريها يف الدرجات املالحظة-مصدر األخطاء العشوائية 

 :وهذه الطرق هي، (1000عالم، )ها وأغراض استخدام طبيعة خصائص السمة اليت تقيسها األداة

 طريقة إعادة االختبار -5

تعتــرب طريقــة إعــادة االختبــار أول الطــرق الــيت اســتخدمها العلمــاء لتقــدير الثبــات، وتقــوم هــذه الطريقــة 

علـــى تطبيـــق أداة مــــا علـــى جمموعـــة مــــن األفـــراد مـــرتني متتــــاليتني حتـــت نفـــس الظــــروف بينهمـــا فاصـــل زمــــين 

رجــات املفحوصـــني يف التطبيقـــني للحصــول علـــى معامـــل مناســب،   حســـاب معامـــل ارتبــاط بريســـون بـــني د

يطلق علـى معامـل الثبـات احملسـوب ، أي تقدير إستقرار األداة عرب الزمن، وهلذا (2557غامن، )ثبات األداة 

سـمى أحيانـا وي ،(Ebel & Fristin, 1995)" إيبـل وفرسـن"كمـا ذكـر   االسـتقرارهبـذه الطريقـة مبعامـل 

 .االستقرار ثباتب

تقــدير لنســبة االســتقرار يف درجــة "معامــل االســتقرار بأنــه عبــارة عــن ( 600: 1000)فــرج وقــد عــرف 

 ".الفرد رغم التغريات خالل مدى زمين مناسب

فإذا كـان معامـل االسـتقرار مرتفعـا دل ذلـك علـى أن أداء املفحـوص يف التطبيـق الثـاين مل يكـن خمتلفـا 

عن أدائه يف التطبيق األول إال مبا يسمح به تأثري األخطـاء العشـوائية، وإذا كـان منخفضـا دل علـى اخـتالف 

 (.2556الغريب، )ليها الدرجات يف املرتني، مما يعين أن األداة غري ثابتة وال ميكن اإلعتماد ع

تفرتض هذه الطريقة أن السمة املقاسة ثابتـة نسـبيا، وأن التغيـري يف الـدرجات بـني التطبيقـني راجـع إىل 

 (.1000عالم، )األخطاء العشوائية للقياس 
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 :بعض مصادر اخلطأ يف هذه الطريقة كالتايل( 1000)وقد عدد فرج 

 .التطبيقني التذبذب العشوائي يف أداء املفحوص الواحد يف .2

 .تعرض املفحوص ملتغريات خمتلفة خالل الفرتة الزمنية بني التطبيقني .1

نفسـه، كمتغـري مكـان التطبيـق، أو قـوة اإلضـاءة،  التغريات اليت ميكن أن حتـدث يف موقـف املقيـاس .6

 .وغريها من الظروف الطبيعية املتغرية

 .تقاس هبذه األداةبعض التغريات اليت حيتمل أن تتعرض هلا السمة أو القدرة اليت  .4

معامــل الثبــات احملســوب هبــذه الطريقــة معــرض لكثــري مــن األخطــاء الــيت كانــت الســبب يف  فــإنلــذلك 

 :توجيه العديد من االنتقادات، إذ أن تطبيق األداة على املفحوصني يف املرة الثانية يتأثر بالعوامل التالية

 .اختالف ظروف التطبيق يف املرتني .2

 .اخلربة واأللفة من التطبيق األول إىل التطبيق الثاينانتقال أثر التدريب و  .1

 :الفرتة الزمنية بني التطبيقني، حيث يؤثر هذا العامل بطريقتني .6

إذا كانت الفرتة الزمنية بني التطبيقني طويلة، يتدخل أثر عامـل النمـو العقلـي واجلسـمي  - أ

 .واالجتماعي والوجداين احلادث لدى املفحوصني

كانـــت الفـــرتة الزمنيـــة قصـــرية، زاد احتمـــال تـــدخل عامـــل الـــذاكرة يف التـــأثري علـــى   إذا - ب

 .نتائج التطبيق الثاين، وخاصة يف األدوات القصرية أو اليت تتطلب وظائف عقلية عليا

نتيجــة لالنتقــادات الســابقة ســـعى علمــاء القيــاس إلجيـــاد طريقــة أخــرى لتقـــدير معامــل الثبــات تـــتال  

 .قة، فكانت طريقة الصور املتكافئةعيوب الطريقة الساب
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 :معايير استخدام طريقة إعادة اإلختبار

 :تتحدد معايري استخدام طريقة إعادة االختبار على النحو التايل

تســتخدم يف األدوات الــيت تقــيس مــة تتميــز بالثبــات النســل خــالل الفــرتة الزمنيــة الفاصــلة بــني  -2

وبعض القدرات العقلية اخلاصة مثل االستعدادات، والقـدرة العقليـة  التطبيقني مثل اإل اهات وامليول والقيم،

 (.التكيف الشخصي واالجتماعي)، وبعض مات الشخصية (ذكاء البالغني)العامة 

ــــة املزاجيــــة، أو القلــــق، أو ذكــــاء  -1 ــــة األدوات الــــيت تقــــيس مــــات غــــري مســــتقرة مثــــل احلال يف حال

ـــاس التـــذكر ـــيت هتـــدف إىل قي ـــة، أو الـــيت  األطفـــال، واألدوات ال ـــة العقلي أو تـــرتبط ارتباطـــا مباشـــرا هبـــذه العملي

 :تتطلب أسئلتها استخدام العمليات العليا كاالستدالل واالبتكار فإننا نستخدم طريقة إعادة االختبار إما

خبفــــض الفـــــرتة الزمنيــــة الفاصـــــلة بــــني التطبيقـــــني، حبيــــث ال تقـــــل عــــن أســـــبوع وال تزيــــد عـــــن  - أ

األطفـال أقــل مـن ســبع سـنوات أو األشـخاص الــذين يعـاجلون بعقــاقري  أسـبوعني، إذا كانـت العينــة مـن

 .تؤثر يف ذاكرهتم، أو األشخاص مرتفعي الذكاء

بزيادة الفرتة الزمنية الفاصلة بني التطبيقني، حبيث تكون أكثر من أسبوعني، وأقل مـن سـتة  - ب

يسـهل تـذكره، أو تعلمـه أشهر، إذا كانت العينة من البالغني أو كانت السمة املقاسة مـن النـوع الـذي 

 .أو االستفادة منه يف التدريب أو يتعرض أفراده فيه إىل األلفة

 .يتناسب استخدام هذه الطريقة مع اختبارات السرعة -6

؛ فــــرج 1000؛ عــــالم 2557أبــــو حطــــب وآخــــرون، )تســــتخدم لتقــــدير ثبــــات التقــــارير الذاتيــــة  -4

 (.1004: النبهان؛ 1000
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 (معامل التكافؤ) طريقة الصور المتكافئة -2

ألداة القيـاس، وتطبيقهمـا معـا أو  صـورتني متكـافئتنيذه الطريقـة علـى إعـداد هلـتقوم الفكرة األساسـية 

بعد فرتة زمنية قصرية على نفـس املفحوصـني،   حسـاب معامـل ارتبـاط بريسـون بـني درجـات املفحوصـني يف 

يف حالـــة  ذه الطريقـــة معامـــل التكـــافؤهبـــ احملســـوب علـــى معامـــل الثبـــات ويطلـــق، (1009ملحـــم، )الصـــورتني 

 .أو بفاصل زمين قصري تطبيق الصورتني املتكافئتني يف الوقت نفسه

ويقصــد بالتكــافؤ تســاوي الصــورتني مــن الناحيــة اإلحصــائية، وذلــك بتســاوي املتوســطات واإلحنــراف 

شـــكل التوزيـــع  املعيـــاري، ولـــيس املقصـــود هنـــا تســـاوي القـــيم بـــل أن يكـــون الفـــرق غـــري دال إحصـــائيا، تشـــابه

للــدرجات علــى الصــورتني، تســاوي معامــل االرتبــاط بــني األســئلة، وكــذلك تســاويها مــن ناحيــة بنيــة األســئلة 

مستوى الصعوبة، القدرة التمييزية، طول األداة، طريقة صياغة األسئلة، نوع السـمة املقاسـة، عـدد مكونـات )

ــــذي يقيســــه الســــؤال ــــوى ال ــــيت تقيســــها األداة، احملت ــــق يف املــــرتني ، (الســــمة ال ــــد إجــــراءات التطبي وأخــــريا توحي

؛ 2559؛ عــودة، 2556الغريــب، ؛ 2560أمحــد، ( )التعليمــات، طريقــة اإلجابــة، التصــحيح، زمــن اإلجابــة)

 (.2559عبد الرمحن، 

مصدر تباين اخلطـأ يف هـذه الطريقـة أكثـر منـه يف طريقـة اإلعـادة، فباإلضـافة إىل مصـادر األخطـاء  إن

 .يف طريقة اإلعادة، هناك مصدر آخر هو تباين اخلطأ الناتج عن اختالف حمتوى الصورتني املتكافئتني

ومضــاعفة  ،صــعوبة إعــداد صــورتني متكــافئتني متامــا"وقــد وجهــت عــدة انتقــادات هلــذه الطريقــة، منهــا 

ثــر التــدريب واأللفــة باملقيــاس أأن عامــل انتقــال و "، (216: 1000األنصــاري، " )جلهــد والتكــاليف يف ذلــكا

لـــذلك ســـعى علمـــاء القيـــاس إلجيـــاد طريقـــة (. 76: 2554ربيـــع، " )يزيـــد كلمـــا اقرتبـــت الصـــورة مـــن األصـــل

 .أخرى لتقدير معامل الثبات لتاليف عيوب هذه الطريقة
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 :طريقة الصور المتكافئةمعايير استخدام 

 :تتحدد معايري استخدام طريقة الصور املتكافئة على النحو التايل

املتوســطات، االحنــراف املعيــاري، تســاوي معــامالت )تســاوي الصــورتني مــن الناحيــة اإلحصــائية  -2

الـذكاء  مسـتوى صـعوبة األسـئلة يف حالـة اختبـارات)، وتساويها من ناحية بنية األسئلة (االرتباط بني األسئلة

والقدرات العقلية واالختبارات التحصيلية واالسـتفتاءات، معامـل شـيوع اسـتجابة األسـئلة يف حالـة اختبـارات 

الشخصية، القدرة التمييزية، طول األداة، طريقة صياغة األسئلة، نـوع السـمة املقاسـة، عـدد مكونـات السـمة 

التعليمــات، طريقــة )جــراءات التطبيــق يف املــرتني وتوحيــد إ( الــيت تقيســها األداة، احملتــوى الــذي يقيســه الســؤال

 (.اإلجابة، التصحيح، زمن اإلجابة

أن تكـــــون الفــــــرتة الزمنيـــــة الفاصــــــلة بـــــني التطبيقــــــني قصـــــرية، لكــــــي ال تـــــؤثر التغــــــريات احلاصــــــلة  -1

 .للمفحوصني خالل هذا الفاصل الزمين يف قيمة معامل التكافؤ

رة واالختبــارات التحصــيلية املقننــة لضــعف تســتخدم يف حســاب معامــل الثبــات الختبــارات الــذاك -6

 .تأثري عاملي الذاكرة والتدريب على قيمة معامل التكافؤ

تســتخدم يف الدراســات الــيت هتــدف ملعرفــة أثــر عامــل  ــريل معــني يف األداء االختبــاري، خاصــة  -4

 .إذا تطلب األمر قياس قبلي وبعدي

 .املشكالت تستخدم يف االختبارات اليت هتدف لقياس القدرة على حل -9

 .تستخدم عند تقومي الطالب أو املناهج -6

 .تستخدم يف مواقف العالج النفسي للتعرف على فاعلية العالج -7

 .يفضل استخدامها لتقدير ثبات االختبارات اليت تقيس ذكاء األطفال -9

 .ال يفضل استخدامها يف اختبارات القدرات وامليول واال اهات لصعوبة إعدادها -5
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مة عريضة ومركبة مثـل القـدرة علـى  إذا كانت السمة اليت تقيسها األداةامها ال يفضل استخد -20

 .(Anastasi, 1997؛ 142-140: 1004، النبهان، 1000عالم، )التفكري الناقد أو اإلبداع 

 :معامل االستقرار والتكافؤ -3

ميكننا مجع طريقيت إعادة اإلختبار والصور املتكافئة بتطبيق إحدى الصورتني وبعـد فاصـل زمـين طويـل 

نســبيا تطبــق الصــورة الثانيــة؛ وعــن طريــق حســاب معامــل ارتبــاط بريســون للــدرجات يف الصــورتني، فإننــا نقــدر 

 (.290: 2557، أبو حطب وآخرون)قيمة ملعامل ثبات األداة تدل على كل من االستقرار والتكافؤ 

وألن هـــذه الطريقـــة  مـــع بـــني طريقـــة إعـــادة االختبـــار وطريقـــة الصـــور املتكافئـــة، فإهنـــا تـــؤدي إىل قـــيم 

تقديرية ملعامـل الثبـات أقـل مـن غريهـا مـن املعـامالت احملسـوبة بـالطريقتني السـابقتني، وتعـد مبثابـة احلـد األدىن 

ـــاين اخل عـــالم، )يف الطـــريقتني ( األخطـــاء العشـــوائية)طـــأ لتقـــدير معامـــل الثبـــات، فهـــي  مـــع بـــني مصـــادر تب

 .، لذلك سعى علماء القياس إلجياد طريقة أخرى لتقدير معامل الثبات لتاليف عيوب هذه الطريقة(1000

 :معايير استخدام طريقة معامل االستقرار والتكافؤ

 :على النحو التايل معامل االستقرار والتكافؤتتحدد معايري استخدام طريقة 

تساوي الصورتني من الناحية اإلحصائية ومن ناحية بنيـة األسـئلة، وتوحيـد إجـراءات التطبيـق يف  -2

 (.مثلما أشرنا إليه يف الطريقة السابقة)املرتني 

 .أن تكون الفرتة الزمنية الفاصلة بني التطبيقني طويلة -1

ســـتدالل علـــى تقـــدر قيمـــة معامـــل االســـتقرار والتكـــافؤ عنـــدما نرغـــب يف التنبـــؤ بعيـــد املـــدى واال -6

 .(Anastasi, 1997 :95؛ 1000؛ عالم، 660: 1000فرج )حمتوى دراسي معني 
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 :االتساق الداخلي معامل -4

الطــرق الــثالث الســابقة تطبيــق أداة أو صــيم متكافئــة منهــا مــرتني بفواصــل زمنيــة متباينــة، غــري  تتطلــب

أنــه يف بعــض األحيــان يصــعب بنــاء صــيغتني متكــافئتني، أو قــد يصــعب تطبيــق األداة مــرتني، فعندئــذ يفضــل 

 (.1000عالم، )تقدير الثبات باستخدام أداة واحدة وتطبيقها مرة واحدة 

 :االتساق الداخلي إىل وميكن تقسيم طرق

 .طريقة التجزئة النصفية .2

 .(KR-20)( 10)ريتشاردسون -طريقة كودر .1

 .(KR-21)( 12) ريتشاردسون-طريقة كودر .6

 .كرونباخطريقة معامل ألفا   .4

 :طريقة التجزئة النصفية -أ 

يتطلــــب تقــــدير الثبــــات هبــــذه الطريقــــة احلصــــول علــــى درجتــــني لكــــل فــــرد، وذلــــك بتقســــيم األداة إىل 

يث حنسب درجة الفرد على كل نصف من األداة،   حيسب معامل ارتباط بريسـون بـني درجـات نصفني، حب

 .األفراد على النصفني، ويسمى معامل الثبات يف هذه الطريقة مبعامل االتساق الداخلي

تتعـــدد مصـــادر تبـــاين اخلطـــأ يف طريقـــة التجزئـــة النصــــفية، فهنـــاك تبـــاين اخلطـــأ النـــاتج عـــن اخــــتالف 

، وكـذلك (موضـوعية التصـحيح)ناتج عـن التخمـني، والنـاتج عـن مـن يقـوم بعمليـة تقـدير الدرجـة التطبيق، وال

 .(Magnusson, 1967 : 113)تباين اخلطأ الناتج عن اختالف معاينة حمتوى كل من نصفي األداة 

ــــداخلي  وقــــد وجهــــت هلــــذه الطريقــــة عــــدة انتقــــادات، منهــــا أن القيمــــة التقديريــــة ملعامــــل االتســــاق ال

احملسوب بطريقة التجزئـة النصـفية ختتلـف بـاختالف الطـرق املتعـددة لتجزئـة األداة إىل جـزئني متكـافئني، فقـد 

متكـــافئني بســـب نســـتخدم النصـــف األول مقابـــل النصـــف األخـــري، إال أن هـــذه التجزئـــة ال تعطينـــا نصـــفني 

الفـروق يف طبيعــة األســئلة ومســتوى الصـعوبة، باإلضــافة إىل تــدخل عوامــل ختتلـف درجتهــا يف بدايــة االختبــار 
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ثاين طريقة للتجزئة هي اسـتخدام األسـئلة ذات األرقـام الفرديـة مقابـل . عن هنايته مثل احلماس والتعب وامللل

ة للحصـــول علـــى قســـمني متكـــافئني، وخاصـــة عنـــدما األســـئلة ذات األرقـــام الزوجيـــة، وتعتـــرب طريقـــة موضـــوعي

 (.Thorndike & Hagen ،2595ثورنديك وهيجن )تكون األسئلة مرتبة حسب مستوى الصعوبة 

ومن االنتقادات أيضا أن القيمة التقديرية ملعامل االتساق الداخلي احملسـوب بطريقـة التجزئـة النصـفية 

وحلــل هــذه املشــكلة أوجــد العلمــاء العديــد مــن املعــادالت متثــل معامــل ثبــات نصــف األداة ولــيس كــل األداة، 

 :لتصحيح معامل ثبات نصف األداة ليدل على معامل ثبات كل األداة، ومن هذه املعادالت

  معادلة سبريمان وبراونSpearman-Brown: 

لقــد اشــتق ســبريمان وبــراون معادلــة رياضــية عامــة لتقــدير معامــل ثبــات األداة عنــدما تزيــد عــدد أســئلة 

؛ حيث حيسـب إحصـائيا بقسـمة ضـعف 1، ويف حالة التجزئة النصفية فإن ن تساوي (ن)األداة عدد مرات 

 .معامل الثبات النصفي على نفسه مضافا إىل الواحد

ـــة تســـاوي تبـــاين درجـــات كـــل مـــن نصـــفي األداة، وإال فـــإن القيمـــة  ويفـــرتض الســـتخدام هـــذه املعادل

مـــة الـــيت ميكـــن احلصـــول عليهـــا باســـتعمال املعـــادالت االخـــرى ككـــل ســـتكون أكـــرب مـــن القي  ةالتقديريـــة لـــفدا

 (.1000عالم، )لتقدير االتساق الداخلي 

ونتيجة هلذا العيب ظهرت معادالت أخرى تأخذ يف االعتبار اخـتالف تبـاين درجـات نصـفي األداة، 

 :من هذه املعادالت

  معادلة رولونRulon: 

يـــرى أن يعتـــرب رولـــون أن تبـــاين درجـــات الفـــرق بـــني درجـــات نصـــفي األداة هـــو تبـــاين خطـــأ، حيـــث 

الســبب يف تبــاين درجــات األفــراد علــى املقيــاس يرجــع إىل تبــاين قــدرات هــؤالء األفــراد واخــتالف مســتوياهتم "

 (.265: 2559عبد الرمحن، " )احلقيقية فيما يتعلق بالسمة املقاسة، وإىل وجود أخطاء القياس العادية
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حيــث  ،(St²) يـاين الكلــوالتبـ (Sd²) علــى تبـاين الفـرق بـني درجــات النصـفنيهـذه املعادلـة تعتمـد و 

نقوم بقسمة تباين الفرق على التباين الكلي لفداة،   ننقص احلاصل مـن الواحـد الصـحيح؛ ومبـا أن الثبـات 

، ويرجــع ذلــك إىل حقيقــة أن الفــرق هنــا حيســب كــامال، فــال حاجــة الســتخدام معادلــة ثانيــة لتصــحيح الطــول

بـني درجـيت الفـرد علـى نصـفي األداة عبـارة عـن جممـوع تبـاين اخلطـأ يف النصـفني معـا، ولـيس يف نصـف واحـد 

  .فقط، وهلذا الفروق بني النصفني خاصة باألداة كلها

  معادلة جتمانGutman: 

جــات نصــفي األداة، حيــث معادلــة جتمــان مثــل معادلــة رولــون تأخــذ يف االعتبــار اخــتالف تبــاين در 

ميكــن إمهــال شــرط تســاوي التبــاين بــني نصــفي األداة الــذي تعتمــد عليــه معادلــة ســبريمان "ه أنــجتمــان يــرى 

ـــــراون ـــــع، " )وب ـــــة تعتمـــــدو "، (74، 2554ربي ـــــاين  هـــــذه املعادل ـــــى تب ـــــي هلـــــ األداةنصـــــفي عل ـــــاين الكل " اوالتب

  نـنقص  وقسمته على التباين الكلي لـفداة،حيث نقوم جبمع تباين النصفني  ،(219: 1000األنصاري، )

ويـؤدي اسـتخدام معادلـة جتمـان أيضـا إىل "احلاصـل مـن الواحـد الصـحيح، ونضـرب النـاتج الكلـي يف إثنـني، 

 (.1000فرج، " )تقدير ثبات األداة كامال دون احلاجة الستخدام معادلة أخرى لتصحيح الطول

ى مــع النــاتج مــن معادلــة ســبريمان وبــراون ومعادلــة رولــون القــيم النا ــة باســتخدام هــذه املعادلــة تتســاو 

 (.1000عالم، )إذا تساوي تباين درجات كل من نصفي األداة 

  معادلة هورستHorst: 

ـــــيت يصـــــعب فيهـــــا تقســـــيم األداة إىل نصـــــفني متســـــاويني  ـــــة هورســـــت يف احلـــــاالت ال تســـــتخدم معادل

 .الفقرات الكليعدد  إىلة الفقرات الزوجية الفقرات الفردية ونسبسبة نوتعتمد على ، (2557الطريري، )

بــراون، نــذكر منهــا معادلــة مــوزير -كمــا أن هنــاك عــدة معــادالت انطلقــت مــن مبــدأ معادلــة ســريمان

Mosier ،فالناجان ةمعادل Flanagan جلكسون ، معادلةGulliksen  ومعادلة رولسنRohlsen. 
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 :معايير استخدام طريقة التجزئة النصفية

 :على النحو التايل التجزئة النصفيةتتحدد معايري استخدام طريقة 

تســـتخدم يف األدوات املتجانســـة احملتـــوى الـــيت تقـــيس مـــة أحاديـــة البعـــد، وإذا كانـــت األداة غـــري  -2

متجانسة فإنه ميكن  ميـع األسـئلة املتجانسـة معـا أو تقسـيم األداة إىل أدوات فرعيـة متجانسـة يف حمتواهـا   

أداة فرعيــة إىل نصــفني متكــافئني؛ وإذا كانــت األداة تنقســم إىل أدوات فرعيــة متجانســة تقــيس كــل  زئــة كــل 

 (.اختبارات التحصيل، القدرات العقلية)منها مة معينة، نقوم بتقسيم كل أداة فرعية على حده 

فقـرة مثـل األسـئلة الـيت تتلـو )إذا كانت األداة تضم جمموعات األسئلة اليت تتعلق مبشكلة واحدة  -1

 .فإن هذه الفقرة بأسئلتها مجيعا جيب أن توضع يف أحد نصفي األداة( معينة يف اختبار لفهم القراءة

ال تستخدم يف األدوات اليت يكون األداء عليها يعتمد بشكل تراكمي علـى األداء يف اخلطـوات  -6

 .السابقة، مثل اختبارات القدرة يف حل املشكالت

األســـئلة ذات األرقـــام الزوجيـــة )ي إىل نصـــفني حســـب األرقـــام يف حالـــة  زئـــة االختبـــار التحصـــيل -4

 .، جيب أن تكون األسئلة مرتبة حسب مستوى الصعوبة(مقابل األسئلة ذات األرقام الفردية

ــــــيت تصــــــل إىل  -9 ــــــة ال ــــــر،  60يفضــــــل اســــــتخدامها يف األدوات ذات األســــــئلة الطويل فقــــــرة أو أكث

 (.زوجيةعدد األسئلة )واألدوات القابلة للتجزئة النصفية 

 .ال تستخدم لتقدير ثبات التقارير الذاتية -6

ال تستخدم لتقدير ثبات اختبارات السـرعة، وإذا كـان مـن الضـروري ذلـك، فإننـا نقـوم بتنصـيف  -7

؛ 1000؛ فـرج، 1000؛ عـالم، 2559؛ عـودة، 2557أبـو حطـب وآخـرون، )زمن االختبار وليس األسئلة 

Standards for Educational and Psychological Testing, 1999). 
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 (:29)ريتشاردسون -طريقة كودر -ب 

لتقـدير  Kuder & Richardson  (10 )(KR-20) 10تسـتخدم معادلـة كـودر وريتشاردسـون 

معامـــل ثبــــات األداة عــــن طريــــق حســــاب تبــــاين الــــدرجات علــــى كــــل ســــؤال مــــن أســــئلة األداة   مجــــع هــــذه 

ولقد عاجلت هذه الطريقة أوجه قصور طريقة التجزئة النصـفية، املتمثلـة يف صـعوبة  زئـة األداة إىل  ،التباينات

  (.2557، الطريري؛ Aiken, 2000)نصفني متكافئني 

قيمـة تقديريـة ملتوسـط قـيم معامـل االرتبـاط بـني  "يطلق علـى املعامـل احملسـوب معامـل التجـانس، وهـو 

، (262: 1000عــالم، " )تجزئــة املمكنــة دون أن نقــوم بالتجزئــة فعــالكــل مــن نصــفي األداة جلميــع طــرق ال

وتعتمد هذه الطريقة على  زئة األداة إىل عدد كبري من األجزاء، يتكون كل جـزء مـن سـؤال واحـد فقـط مـن 

 (.1000فرج، )أسئلة األداة 

ل إذا  ويعـــاب علـــى هـــذه الطريقـــة أن قيمتهـــا تتضـــمن قـــدرا مـــن التحيـــز يظهـــر يف بعـــض احلـــاالت، مثـــ

، أو إذا كانــــت االرتباطــــات بــــني األســــئلة شــــديدة (ســــؤال 29-5عــــدد األســــئلة بــــني )كانــــت األداة قصــــرية 

، كمــا أهنــا تتطلــب حســابات كثــرية؛ ممــا أدى إىل ظهــور معادلــة أخــرى تأخــذ يف (079-076 مــابني)االرتفــاع 

 (.1000، فرج( )12)ريتشاردسون -االعتبار سهولة تقدير معامل الثبات وهي معادلة كودر

 (:25)ريتشاردسون -طريقة كودر -ج 

، (KR-20)تســـتخدم يف حالـــة تقـــارب مســـتوى صـــعوبة األســـئلة، وقـــد اشـــتقت جربيـــا مـــن معادلـــة 

 .وتتطلب فقط حساب املتوسط واالحنراف املعياري للدرجات الكلية

عنــدما تكــون األســئلة (KR-20)تعطــي دائمــا تقــديرا أدىن عــن معامـل ثبــات  (KR-21)إن معادلـة 

 .(Kuder & Richardson, 1937 :158)غري متقاربة يف مستوى الصعوبة 
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ـــة كـــودر  ريتشاردســـون ملعاجلـــة جوانـــب -لقـــد أدخـــل عـــدد مـــن البـــاحثني عـــدة تعـــديالت علـــى معادل

النقص فيهما، و اوز بعض الشروط اليت ال ميكن أن تتحقق يف غالب األحيـان، وإجيـاد صـيغة واحـدة مهمـا  

بــإجراء بعــض التعــديالت  Tukerحيــث قــام تكــر . عــدد أوزان تــدرج األداة، ثنائيــة كانــت أو متعــددة كــان

و نــب عــدم الدقــة الــيت تتضــمنها  (KR-20)علــى املعادلــة هبــدف تبســيط العمليــات احلســابية الــيت تتطلبهــا 

(KR-21) وذلــــك بإضــــافة متوســــط نســــبة تبــــاين اإلجابــــات الصــــحيحة علــــى األداة ملعادلــــة ،(KR-20) 

ريتشاردســون يف -الــيت تعــد تعــديال آخــرا ملعــادليت كــودر Dresselوأيضــا معادلــة دريســيل  ؛(1000فــرج، )

حالـــة األدوات الـــيت تتضـــمن نظامـــا للتصـــحيح يقـــوم علـــى أوزان متدرجـــة لفســـئلة؛ ولعـــل أشـــهر معادلـــة هـــي 

 .واليت سنتناوهلا بنوع من التفصيل( معامل ألفا) Cronbachمعادلة كرونباخ 

 (:25)ريتشاردسون -و طريقة كودر( 29)ريتشاردسون -معايير استخدام طريقة كودر

 :على النحو التايل ريتشاردسون-طريقيت كودرتتحدد معايري استخدام 

يف األدوات املتجانســـة احملتـــوى الـــيت تقـــيس مـــة أحاديـــة البعـــد، وإذا كانـــت األداة غـــري  تســـتخدم -2

 .متجانسة فإنه ميكن تقسيم األداة إىل أدوات فرعية متجانسة   حساب ثبات كل أداة فرعية على حده

 .تستخدم لتقدير ثبات اختبارات القوة فقط -1

 .نائي أي إما واحد صحيح أو صفرتستخدم يف األدوات اليت يكون نظام التصحيح فيها ث -6

 .جيب أن ال يكون عدد األسئلة املرتوكة كبريا -4

 فقط إذا تسـاوت أسـئلة األداة يف مسـتوى الصـعوبة( 12)ريتشاردسون -تستخدم معادلة كودر -9

؛  616: 1000؛ فــــــــــــرج، 1000؛ عــــــــــــالم،  225: 2557أبــــــــــــو حطــــــــــــب وآخــــــــــــرون، )( 0.90حــــــــــــوايل )

Standards for Educational and Psychological Testing, 1999 : 95). 
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 :كرونباخمعامل ألفا  طريقة  - د

 نظـــرا لكـــون معامـــل التجـــانس يقتصـــر اســـتخدامه علـــى املفـــردات ثنائيـــة الدرجـــة، فقـــد اقـــرتح كرونبـــاخ

Cronbach  ميشيلادلة تطورت بعد ذلك على يد كايزر و مع 2592عام منذ Kaiser & Michael 

أطلـــق عليهـــا اســـم معامـــل ألفـــا كرونبـــاخ، وفيهـــا حيـــل جممـــوع تبـــاين درجـــات مجيـــع األســـئلة حمـــل  2579عـــام 

جمموع حاصل ضرب نسبة األفراد الذين أجابوا إجابـة صـحيحة علـى كـل سـؤال ونسـبة الـذين مل جييبـوا علـى 

على مفـردات  األدواتعندما تشتمل  (K-R20)لصيغة  تعميم (α Cronbach)السؤال؛ وتعترب معادلة 

أبـو حطـب، )أين يستجيب الفرد لعبارات املقـاييس علـى ميـزان ثالثـي أو ،اسـي التـدرج  متعددة الدرجات،

ـــة ملعامـــل ثبـــات درجـــات " ،(211،225: 2557 نســـب أ، وهـــي األداةوتعطـــي احلـــد األدىن للقيمـــة التقديري

ة ويف حالـة االختبـارات الشخصـيطريقة يف البحوث املسحية كاالسـتبيانات أو مقـاييس اال اهـات ومقـاييس 

 مـن عـدد علـى املقيـاس تقسـيم علـىهذه املعادلة فكرة تعتمد حيث "، (144: 1004النبهان، ) "التحصيلية

املقيـاس حساب االرتباطات بـني درجـات و  ،فرعيا مقياسا فقرة كل تشكل حبيث فقراته عدد يساوي األجزاء

حيــث نقــوم حبســاب قيمـــة تبــاين كــل مفــردة   التبـــاين  ،(694: 2559عـــودة، " )الكلــي واملقــاييس الفرعيــة

ككـل، وبعـد ذلـك إجيـاد عالقـة كـل مفـردة بالبعـد   عالقـة كـل بعـد بالدرجـة   األداةالكلي لكل بعد   تباين 

املتوســط الكلــي للمعــامالت النا ــة عــن  (α)وميثــل معامــل ألفــا "الكليــة وعالقــة كــل مفــردة بالدرجــة الكليــة، 

 (.276-271: 2559عبد الرمحن، " ) زئة األداة إىل أجزاء بطرق خمتلفة

ويعطــي معامـــل ألفــا احلـــد األدىن للقيمــة التقديريـــة ملعامــل ثبـــات درجــات األداة، أي أن قيمـــة معامـــل 

رتفعـة، فـإن هـذا يـدل بالفعـل علـى الثبات عموما ال تقل عن قيمة معامل ألفا، فإذا كانت قيمة معامل ألفا م

ثبــات درجــات األداة، أمــا إذا كانــت منخفضــة فرمبــا يــدل ذلــك علــى أن الثبــات ميكــن أن تكــون قيمتــه أكــرب 

 .من ذلك باستخدام طرق أخرى
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وقد وجد كرونباخ أن هذا املعامل يعد مؤشرا للتكـافؤ أي يعطـي قيمـا تقديريـة جيـدة ملعامـل التكـافؤ، 

-ومــــن املالحــــظ أن معامــــل ألفــــا ومعامــــل التجــــانس لكــــودر"لــــداخلي أو التجــــانس، إىل جانــــب االتســــاق ا

 (.266: 1000عالم، " )ريتشاردسون يتأثران بطول األداة أي عدد مفرداهتا ومدى  انس هذه املفردات

 :كرونباخعايير استخدام طريقة معامل ألفا  م

 :على النحو التايل كرونباخطريقة معامل ألفا  تتحدد معايري استخدام 

تســـتخدم يف األدوات املتجانســـة احملتـــوى الـــيت تقـــيس مـــة أحاديـــة البعـــد، وإذا كانـــت األداة غـــري  -2

 .متجانسة فإنه ميكن تقسيم األداة إىل أدوات فرعية متجانسة   حساب ثبات كل أداة فرعية على حده

 .تستخدم لتقدير ثبات اختبارات القوة فقط -1

يكــون نظـــام التصــحيح فيهـــا يقــوم علـــى أوزان متدرجــة لفســـئلة مثـــل  تســتخدم يف األدوات الـــيت -6

مقيــــاس ليكــــرت بأنواعــــه، كمــــا يف اســــتبيانات قيــــاس اال اهــــات أو بعــــض مقــــاييس الشخصــــية، وكــــذلك يف 

عــالم  ؛2559؛ عــودة، 2557أبــو حطــب وآخــرون، )اختبــارات التحصــيل الــيت تشــتمل علــى أســئلة مقــال 

 (Standards for Educational and Psychological Testing, 1999؛1000؛ فرج 1000

 :ثبات التقدير .0

كثــري مـن البــاحثني إىل مؤشـرات لثبــات التقــدير وخباصـة عنــد قيـاس الشخصــية الـيت تعتمــد علــى   حيتـاج

أدوات املالحظــة أو املقابلــة، وكــذلك يف قيــاس التحصــيل الدراســي باســتخدام اختبــارات تشــتمل علــى أســئلة 

 .املقال، حيث تعتمد مجيعها على تقديرات احملكمني

وللتعـــرف علـــى مـــدى الثقـــة يف هـــذه التقـــديرات، أي مقـــدار اخلطـــأ الـــذي يعـــزى إىل فرديـــة احملكمـــني، 

 (.1000عالم، )ويؤثر يف الدرجات اليت يقدروهنا للمفحوصني، البد من إجياد معامل ثبات احملكمني 
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تبــاط وأبســط الطــرق هــو إجيــاد معامــل اإلرتبــاط بــني تقــديري حمكمــني خمتلفــني باســتخدام معامــل االر 

(. 2559عــودة، )الــرتل لســبريمان، أو تقــدير درجــة اإلتفــاق بــني احملكمــني باســتخدام معادلــة كابــا ل ـــ كــوهني 

 .وطريقة كوبر كما أن هناك أيضا طرق أخرى مثل طريقة هولسيت، سكوت، كريبندورف،

 :أما يف حالة تعدد احملكمني فهناك عدة طرق، وهي كالتايل

ديرات كـــل احملكمـــني،   حنســـب متوســـط معـــامالت االرتبـــاط حنســـب معامـــل االرتبـــاط بـــني تقـــ -2

 .النا ة، وباستخدام معادلة سبريمان وبراون حنصل على القيمة التقديرية لثبات متوسط تقديرات احملكمني

، الــيت تعتمــد علــى فكــرة حتليــل التبــاين الراجــع إىل التبــاين Guilfordاســتخدام طريقــة جيلفــورد  -1

 .عليهم األداة، وتباين اخلطأ بني املفحوصني الذين طبقت

 .، واليت تعتمد على حساب متوسط االتفاق بني احملكمني(2599)استخدام معادلة الغريب  -6

، الــــيت هتــــدف إىل الكشــــف عــــن احملكمــــني الــــذين (2595)اســــتخدام طريقــــة الصــــرييف والصــــياد  -4

 . ط االتفاق بينهميتميزون بدرجة مقبولة من االتساق مع أنفسهم كفرادى أو كمجموعات، حبساب متوس

  :معايير ثبات التقدير

 :على النحو التايل ثبات التقديرتتحدد معايري 

 .تستخدم لتقدير اختبارات ومقاييس الشخصية -2

 .تستخدم لتقديرات اختبارات التحصيل اليت تتضمن أسئلة مقال -1

أبـو حطـب )تستخدم لتقدير أداة املالحظة اليت تشتمل على قوائم مالحظة أو مقاييس التقدير  -4

 (.1007خبش، ؛ 1000؛ فرج 1000؛ عالم، 2559؛ عودة، 2557وآخرون، 
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 : أخرىطرق إحصائية  .5

 :التحليل العاملي ( أ

أقــل عــدد مــن العوامــل أو التكوينــات الفرضــية الــيت تفســر تقــوم هــذه الطريقــة اإلحصــائية علــى حتديــد 

، وتصنيفها يف جمموعات متجانسة تقيس كل واحدة منهـا مـة معينـة، األداةمعامالت اإلرتباط بني مفردات 

 (.267: 1000عالم، " )متجانسة فيما تقيسه األداةذا مت إجياد عامل مشرتك فإن هذا يعين أن مفردات إف

  :امليالتحليل العمعايير 

 :على النحو التايل التحليل العامليتتحدد معايري 

عنــدما تكــون األداة  األداة، تكــون منهــاتللكشــف عــن العوامــل الــيت نســتخدم التحليــل العــاملي  -2

 .عدد األبعاد أو يقيس أكثر من مةعبارة عن اختبار مت

ـــة مـــن ،ســـة إىل عشـــرة أضـــعاف عـــدد مفـــردات األداة علـــى  يفضـــل -1 أن يكـــون عـــدد أفـــراد العين

 .األقل، فكلما كان التباين بني أفراد العينة أكرب كانت العوامل النا ة أكثر وضوحا وداللة

 :تحليل التباين ( ب

لتحليل التباين، لتعطي قيمـة تـدل  Hoytميكن تقدير ثبات درجات األداة باستخدام معادلة هويت 

 األداةأن درجــة الفــرد علــى  تفــرتضعلــى مــدى  ــانس أســئلة األداة أو االتســاق الــداخلي هلــا، وهــذه الطريقــة 

لـق بـالفقرة، وعوامـل تتعلق بكل الفقـرات عنـد كـل األفـراد، وعوامـل تتع فهناك عوامل: تقسم إىل أربعة عوامل

إجيـاد معامــل الثبـات يف هــذه احلالـة حبســاب خطـأ التبــاين وقسـمته علــى  ميكــن؛ و اخلطـأ وعامــل، تتعلـق بـالفرد

 (.1000عالم، ) التباين بني األفراد،   ننقص الناتج الكلي من الواحد الصحيح

، ثبـات املفهـوم (النمذجـة)ونشري إىل أن هناك طرق إحصائية متقدمة مثل التحليل العاملي التوكيدي 

 .(1021ة، تيغز ) والتباين املفسر( املركب)
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 :القيمة المقبولة لمعامل الثبات

، إال أننـا ال (2-0)معامل الثبـات عبـارة عـن نسـبة تبـاين هلـذا ميكـن أن يأخـذ أي قيمـة ضـمن املـدى 

نســـتطيع أن حنــــدد قيمــــة ملعامـــل الثبــــات ونعممهــــا علـــى كــــل أدوات القيــــاس، فـــاألدوات تتفــــاوت يف القيمــــة 

 :على دقة القرار الذي سيرتتب على النتائج، وهي كالتايل املقبولة حسب الغرض منها، حيث يعتمد ذلك

يف حالــة قيــاس مفــاهيم نظريــة افرتاضــية ألول مــرة، فــإن قيمــة معامــل الثبــات املقبولــة تــرتاوح بــني  -2

0790-0760. 

 .0790-0770يف البحوث األساسية قيمة معامل الثبات املقبولة ترتاوح بني  -1

إذا كانــت القـــرارات علـــى مســـتوى  0799 تقـــل عـــن األدوات املقننــة تتطلـــب معـــامالت ثبــات ال -6

 .0769أفراد، اما إذا كانت القرارات على مستوى مجاعات فإن القيم املقبولة ملعامل الثبات تصل إىل 

بينمـا ميكـن أن يقـل عـن  0799االختبارات التحصيلية املقننة جيب أن ال يقـل معامـل ثباهتـا عـن  -4

 (.1007خبش،  ؛2559عودة، )ذلك يف اختبارات الشخصية 

 (: Murphy تصنيف مريف)احلكم على مستوى معامل الثبات لفداة وفق تصنيفات ،سة  يتمو 

 (0759أكثر من )مستوى ثبات مرتفع جدا  -2

 (0759-0799)مستوى ثبات مرتفع  -1

 (0,94-0,79)مستوى ثبات متوسط  -6

 (0,74-0,69)مستوى ثبات منخفض  -4

 (.1002القضيب، ( )0769أقل من )مستوى ثبات غري مقبول  -9
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 :العوامل المؤثرة في الثبات

ليســت قيمــا مطلقــة وإمنــا قيمــا  -اأيــا كانــت الطريقــة املســتخدمة يف حســاهب -إن قــيم معامــل الثبــات 

ـــة تـــؤثر فيهـــا عوامـــل متعـــددة، ينبغـــي مراعاهتـــا يف تصـــميم أدوات القيـــاس وعنـــد انتقـــاء هـــذه األدوات  تقديري

ـــاألداة نفســـها، وعوامـــل (1000عـــالم، )واســـتخدامها وتفســـري نتائجهـــا  ، حيـــث أن هنـــاك عوامـــل خاصـــة ب

 :ي كاآليتخاصة باألفراد املفحوصني، وعوامل أخرى خارجية، وه

 :العوامل التي تختص باألداة: أوال

 :األداةطول  -2

توجــد عالقــة طرديــة بــني طــول األداة وقيمــة معامــل الثبــات، وذلــك ألن أســئلة األداة عبــارة عــن عينــة 

ـــاس الســـمة  ـــيت تقيســـها األداة وكلمـــا كانـــت العينـــة كبـــرية كانـــت األداة أكثـــر دقـــة يف قي عبـــد )متثـــل الســـمة ال

، كمــا أن زيــادة عــدد األســئلة يســمح لفخطــاء العشــوائية املوجبــة والســالبة أن تلغــي بعضــها (2559الــرمحن، 

 (.1000عالم، )بعضا مما جيعل الدرجة املالحظة للمفحوص تقرتب من درجته احلقيقية 

إذا : "وهناك طريقة أخرى لتحديد العالقة بني طول األداة ودرجة ثباهتا تبـىن علـى حقيقـة مهمـة وهـي

، وزيــادة التبــاين "مــرة ويزيــد تبــاين اخلطــأ ن مــرة ²األداة ن مــرة فــإن التبــاين احلقيقــي لــدرجاهتا يزيــد نزاد طــول 

 (.290: 2559عبد الرمحن، )احلقيقي يؤدي إىل معامل ثبات أكرب 

 :مستوى صعوبة األسئلة -1

ة سـهلة توجد عالقة طردية بني مستوى صعوبة أسئلة األداة وقيمة معامـل الثبـات، فـإذا كانـت األسـئل

جدا أو صعبة جدا ال تصلح األداة لقيـاس الفـروق الفرديـة بـني األفـراد وكـان معامـل الثبـات منخفضـا، ويعـود 

الســبب إىل أن األســئلة الســهلة أو الصــعبة تــؤدي إىل اخنفــاض تبــاين األســئلة وبالتــايل اخنفــاض التبــاين الكلــي 

طـأ علـى التبـاين الكلـي سـوف يكـون كبـري، وعنـد لفداة، ومبا أن تباين اخلطأ ثابت فإن ناتج قسمة تباين اخل
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طرحه من الواحد الصحيح للحصول على معامل الثبات فـإن معامـل الثبـات يكـون مـنخفض، لـذلك يفضـل 

 (.1007خبش، ) %79-%19أن تشمل األداة أسئلة ترتاوح يف مدى صعوبتها بني 

 :خصائص أسئلة األداة -6

ــــفداة، فاألســــئلة الغامضــــة أو غــــري واضــــحة تــــؤثر خصــــائص أســــئلة األداة يف قيمــــة معامــــل  الثبــــات ل

 .الصياغة أو الطويلة أو اإلحيائية؛ كلها تعمل على خفض قيمة معامل الثبات

 :باألفراد المفحوصينالعوامل التي تختص : ثانيا

 :احلالة الصحية والنفسية -2

أدائـه يف األداة، ممـا يـؤدي تؤثر حالة الفرد الصحية والنفسية كشعوره بالتعب أو املرض أو التوتر على 

 .إىل خفض قيمة معامل ثبات األداة

 : انس العينة -1

يقصــد بــذلك تقــارب مســتوى أفــراد العينــة يف األداء، ويــؤدي  ــانس أفــراد العينــة إىل اخنفــاض القيمــة 

ا التقديريـة ملعامــل الثبــات، وذلــك ألن قيمــة معامـل الثبــات تعتمــد علــى مــدى الفـروق بــني أفــراد العينــة، فكلمــ

 (.1000عالم، )قلت الفروق قل تباين الدرجات احلقيقية للمفحوصني، وبالتايل تقل قيمة معامل الثبات 

 :مستويات قدرات املفحوصني -6

تتاثر قيم معامل الثبات مبستوى قدرات املفحوصني، حيـث ينبغـي مراعـاة انتقـاء أدوات يعتمـد تقـدير 

يف نطـاق مسـتوى اجملموعـة الـيت هنـتم بدراسـتها، حـىت ال ثبات درجاهتا على عينة من األفراد مستوى قـدراهتم 

 (.1000عالم، )تتأثر قيم معامل الثبات باختالف مستوى قدرة املفحوصني 
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تطبيــق أداة تكــون ســهلة بالنســبة جملموعــة مــن املفحوصــني، لــن تقــيس الفــروق الفرديــة بيــنهم، أمــا يف 

أون إىل التخمـني أثنـاء اإلجابـة علـى األسـئلة، ممـا حالة إذا كانت األداة صعبة جملموعـة أخـرى، فـإهنم قـد يلجـ

 (.Thorndike & Hagen ،1989ثورندايك وهيجن )قد طفض قيمة معامل الثبات 

 :التخمني -4

يلجــأ بعــض املفحوصــني يف حالـــة عــدم تأكــدهم مــن اإلجابـــة الصــحيحة يف اختبــارات االختيــار مـــن 

نـــه عنـــد إجــــراء األداة مـــرة أخـــرى، ممـــا يقلــــل متعـــدد أو الصـــح واخلطـــأ إىل التخمـــني، الــــذي قـــد طتلـــف مكا

االرتبــاط بــني درجــات مــريت التطبيــق، فتــنخفض قيمــة معامــل الثبــات، لــذلك تســتخدم معادلــة تصــحيح أثــر 

 .التخمني للوصول إىل الدرجة احلقيقية للمفحوص

 :عوامل خارجية: ثالثا

 :زمن االختبار -2

إىل أن معامــل الثبــات يــزداد تبعــا لزيــادة  Cook  Lindquist &تشــري أحبــاث لينكويســت وكــوك

الــزمن املســتغرق لإلجابــة علــى فقــرات األداة يصــل احلــد املناســب، فيصــل الثبــات إىل هنايتــه العظمــى   يقــل 

 (.1009ملحم، )تبعا لذلك كلما زاد الزمن عن ذلك احلد 

 :موضوعية التصحيح -1

اإلسـقاطية أو بعـض مقايسـس الشخصـية عند تصحيح بعض أنـواع األدوات كاالختبـارات املقاليـة أو 

ـــدرجات، ممـــا يقلـــل مـــن قيمـــة معامـــل الثبـــات . فإنـــه تتـــدخل عوامـــل عديـــدة كالذاتيـــة أو التحيـــز يف تقـــدير ال

للتغلب على هذه املشكلة جيب أن يتضـمن دليـل األداة وصـفا دقيقـا لشـروط اإلجابـة املقبولـة وحمكـات هـذه 

معامـــل ثبـــات التقـــدير الـــذي يشـــري إىل مـــدى تطـــابق تقـــديرات  االســـتجابة، باإلضـــافة إىل اللجـــوء إىل تقـــدير

 (.644: 1000فرج، )املصححني عند تصحيح األداة، ومثل هذا اإلجراء يؤدي إىل رفع معامل الثبات 
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 :الصدق والثبات بين عالقةال

صـالحية  يرتبط مفهوم الصدق مبفهوم الثبات ارتباطـا وثيقـا، فكالمهـا وجهـان لشـيء واحـد هـو مـدى

يف أن يقــيس مــا وضــع لقياســه ويف إعطائــه نتــائج متماثلــة، حيــث أن الثبــات يبحــث يف مــدى  املقيــاسذلــك 

أداة ينبغــي يف  هــذه األداة، لــذامــن أجلــه  تالــذي بنيــ بــالغرضبينمــا الصــدق يتعلــق األداة، اتســاق مفــردات 

 .ة عاليةرتباطيتكون صادقة وثابتة يف آن واحد، فالعالقة بينهما يفرتض أن تكون إأن  القياس

فـإن ( قيمة مؤشر الثبات تعد احلد األعلـى لقيمـة معامـل الصـدق)إذا نظرنا إىل مفهوم الصدق الذايت 

الصــدق مــن الناحيــة النظريــة، ولكــن قــد  ةعاليــأداة أيضــا  هــي -عاليــا اأي إذا كــان معامــل ثباهتــ-ةالثابتــ األداة

ـــةت ـــة التطبيقي ـــة العملي  ةغـــري ثابتـــ أداةالدرجـــة املســـتخرجة مـــن  ألن تفســـري، كـــون غـــري ذلـــك متامـــا مـــن الناحي

مـــــن الناحيـــــة النظريـــــة  أداة ثابتـــــةكـــــون تفالبـــــد وأن  األداة الصـــــادقةأمـــــا ؛ ســـــيكون بالتأكيـــــد تفســـــريا خاطئـــــا

 .أداة صادقة فهي ثابتةوالتطبيقية، فلهذا فإن كل 

، التكـوينلـفداة يقـدم دلـيال آخـر علـى صـدق كما أن معامل االتساق الداخلي أو معامـل التجـانس 

التكــويين، أيــن  األداةفزيــادة علــى كونــه إحــدى طــرق حســاب الثبــات، فهــو أيضــا طريقــة للتأكــد مــن صــدق 

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

أن الصــــــدق والثبــــــات مفهومــــــان  Glaser"جليــــــزر "و  "Cronbachكرونبــــــاخ "ويــــــرى كــــــل مــــــن "

، "Generalizability Measuresمقـــايس قابلـــة للتعمـــيم "ان وميكـــن أن ينـــدرجان حتـــت اســـم مرتابطـــ

 (.1000عالم، " )والفرق الرئيسي يكمن يف األبعاد اليت نود التعميم هلا
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II) الدراسات السابقة 

يتضــمن هــذا القســم اإلشــارة للدراســات الســابقة الــيت اطلــع عليهــا الباحــث وأفادتــه يف بعــض  :تمهيــد

تقيــيم البحــوث بتتبعنــا ألدبيــات البحــث العلمــي وجــدنا العديــد مــن الدراســات الــيت تناولــت إجــراءات حبثــه، و 

النفســــية والرتبويــــة يف اجملــــال املنهجــــي، حيــــث وجــــدنا دراســــات تقييميــــة للبحــــوث بصــــفة عامــــة، مــــن ناحيــــة 

ت القيـــــاس، مثـــــل اإلشـــــكالية، الفرضـــــيات، األســـــاليب اإلحصـــــائية وغريهـــــا؛ ودراســـــات تقييميـــــة ألحـــــد أدوا

اإلختبــارات التحصــيلية أو املالحظــة؛ وهنــاك دراســات تناولــت تقيــيم أدوات القيــاس بصــفة عامــة، ســواء مــن 

(. الصــدق والثبــات)الناحيــة املفاهيميــة أو مــن ناحيــة أســاليب التحقــق وطــرق تقــدير اخلصــائص الســيكومرتية 

والثبــــات لــــفدوات املســــتخدمة يف ســــنكتفي بتفصــــيل الدراســــات الــــيت تناولــــت تقيــــيم طــــرق تقــــدير الصــــدق 

 .أو بشكل عام األدواتالبحوث النفسية والرتبوية، سواء الدراسات اليت اهتمت بتقييم إحدى 

تعتــــرب اإلختبــــارات أكثــــر األدوات الــــيت حظيــــت باملراجعــــة، ألهنــــا متثــــل أحــــد األدوات الرئيســــية الــــيت 

بــوي، وتســتخدم علــى نطــاق واســع ســواء يف تســتخدم جلمــع املعطيــات لغــرض القيــاس النفســي أو التقــومي الرت 

. إخل...يف املـــدارس، اجلامعـــات، املستشـــفيات، املراكـــز الرتبويـــة: جمـــال البحـــث العلمـــي، أو يف اجملـــال العملـــي

حظي موضوع تقييم اإلختبـارات التحصـيلية خاصـة، باهتمـام واسـع وملحـوا علـى املسـتوى العـاملي، ويظهـر 

راسـات الـيت تناولـت تقيـيم االختبـارات التحصـيلية علـى مجيـع املراحـل ذلك جليا من خـالل العـدد الكبـري للد

فهنــاك دراســات قومــت أســئلة االختبــارات . التعليميــة ويف مجيــع املــواد الدراســية، خاصــة يف مــادة الرياضــيات

، دراســــة دانيــــال (2576)علـــى ضــــوء متثيــــل مفرداهتـــا ملســــتويات اجملــــال املعـــريف، مثــــل دراســــة العبـــد الوهــــاب 

؛ ودراســات أخـــرى قومــت أســـئلة االختبـــارات (2557)، ودراســة العمـــر (2596)دراســة العقـــال  ،(2590)

علــى ضــوء متثيلهــا للمحتــوى الدراســي باإلضــافة إىل مــدى متثيلهــا ملســتويات اجملــال املعــريف حســب تصــنيف 
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قومـت ؛ وهناك دراسات (1002)، دراسة العتيل (2554)، دراسة املقبل (2551)بلوم، مثل دراسة الغامن 

، دراســـة فاطمـــة (2599)أســـئلة االختبـــارات علـــى ضـــوء معـــايري قـــام الباحـــث ببنائهـــا، مثـــل دراســـة إبـــراهيم 

 (. 2559)، ودراسة مشاعل البكر (2559)، دراسة وفاء باسروان (2556)احلمضي 

أمـــــا يف البحـــــوث النفســـــية، فتعتـــــرب أداة املالحظـــــة مـــــن األدوات الـــــيت يكثـــــر اســـــتخدامها خاصـــــة يف 

ـــيت هـــدفت إىل التعـــرف علـــى الطـــرق املســـتخدمة  ـــة وأحبـــاث النمـــو؛ ومـــن الدراســـات ال الدراســـات اإلكلينيكي

ثـني مـن خـالل فحـص ثال (Ottenbacher,1995)لتقدير ثبـات أداة املالحظـة، دراسـة قـام هبـا أوتنباشـري 

؛ وقد أوضحت نتـائج 2559إىل  2551دراسة منشورة يف ثالث جمالت لنمو األطفال، بدءا من جملد عام 

اســـتخدمت ( اخلـــرباء)الدراســـة أن هنـــاك أربـــع طـــرق لتقـــدير ثبـــات أدوات املالحظـــة، وهـــي ثبـــات املالحظـــني 

دمت بنســـبة وطريقـــة االتســـاق الـــداخلي اســـتخ ،%64وطريقـــة اإلعـــادة اســـتخدمت بنســـبة  ،%49بنســـبة 

وكــان معامــل ارتبــاط بريســون بــني الــزمن والنتــائج  ،%20وطريقــة الصــور املتكافئــة اســتخدمت بنســبة  ،22%

حيـث  ؛هي الطريقة املستخدمة لتقدير ثبات املالحظني، وهي طريقة غري مناسـبة لـذلك( ألهنا دراسة تتبعية)

وهــذا  ؛حــول اإلتفــاق بــني املالحظــنين معامــل ارتبــاط بريســون هــو مقيــاس للثبــات ولــيس لتقــدمي معلومــات أ

 .يعين وقوع الباحثني يف خطأ تفسري النتائج

أمــا بالنســبة للدراســات الــيت تناولــت موضــوع صــدق وثبــات أدوات مجــع املعطيــات بشــكل عــام، فقــد 

بعــض املالحظــات الــيت تتنــاول مصــطلحي الصــدق "بدراســة بعنــوان  (Hamersley,1987)قــام مهريســلي 

هــا عينــة مــن التعريفــات اخلاصــة مبصــطلحي الصــدق والثبــات املوجــودة يف جمموعــة مــن  اســتعرض في" والثبــات

كتب القياس، هبدف التعرف على املعـاين املعطـاة هلـذين املصـطلحني وكيفيـة ارتباطهـا بأهـداف القيـاس؛ وقـد 

 أوضـــحت نتـــائج الدراســـة أنـــه يوجـــد جمموعـــة مـــن األفكـــار املتنوعـــة حـــول املفهـــومني، كمـــا أهنمـــا يســـتخدمان

اســتخداما غامضــا وغــري منســقا، وأغلبهــا هتــتم بــالطرق الــيت يــتم عــن طريقهــا تقــدير الصــدق والثبــات ومل حتــظ 
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القضايا الفكرية بـنفس القـدر مـن االهتمـام، كمـا أنـه توجـد أبعـاد جوهريـة وقـدرا مـن التـداخل بـني التعريفـات 

 .املختلفة اخلاصة بكال املفهومني

ئلة اليت طرحها حول املفهومني، وضح التناقضـات املوجـودة يف ومن خالل اإلجابة على جمموعة األس

 :التعريفات اخلاصة بكال املفهومني وهي كما يلي

 .ترتبط معظم مفاهيم الصدق والثبات بأهداف القياس بينما يرتبط البعض اآلخر بطريقة القياس -2

ما ينسب مصـطلح الصـدق إىل األدوات وأحيانـا إىل النتـائج أو الفـاحص، أمـا الثبـات يعتـرب غالبـا  غالبا -1

 .مة للنتائج وأحيانا ينسب إىل األدوات أو الفاحص

معظم تعريفات الصدق تشري إىل املدى الذي يتم فيـه قيـاس اخلصـائص بواسـطة االختبـارات املخصصـة  -6

. والتبــاين يف اخلاصــية الــيت يــتم قياســها( الــدرجات)قــة بــني النتــائج للقيــاس، أي الصــدق يعــرف يف إطــار العال

أمــا الثبــات يشــري إىل الــدرجات الــيت حنصــل عليهــا عنــد تكــرار قيــاس الســمة باســتخدام نفــس األداة، أي أنــه 

 .يعرف يف إطار العالقات بني الدرجات اليت يتم احلصول عليها باستخدام أداة واحدة أو أكثر

بضــــرورة  Thompsonنــــادى مثبســــون  ،2554ة القيــــاس الرتبــــوي والنفســــي لعــــام ويف افتتاحيــــة جملــــ

اســتخدام لغــة صــحيحة ومنــاهج علميــة وفنيــة مناســبة عنــد مناقشــة مفهــومي الصــدق والثبــات للمقــاييس يف 

لــذلك قــام ويتــا ودانيــال . -التعبرييــة واملنهجيــة بعــد أن حــدد األخطــاء-الدراســات اخلاصــة بالصــدق والثبــات 

(Witta and Daniel, 1997,1998)  بدراسـتني متتـاليتني بعـد نـداء مثبسـونThompson ،وكـذلك 

أمــا الدراســة الثانيــة فقــد هــدفت إىل حتديــد  ؛تعــرف علــى الطــرق املســتخدمة لتقــدير صــدق وثبــات املقــاييسلل

تعلقـة على نسبة ظهـور األخطـاء التعبرييـة واملنهجيـة امل Thompson مدى التأثري الذي أحدثه نداء مثبسون

دراســـة  290 بالصــدق والثبـــات، باإلضـــافة إىل التعــرف علـــى الطـــرق املســـتخدمة لتقــدير الصـــدق والثبـــات يف
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وهـــي األعـــوام الـــيت تلـــت نـــداء  2557، 2556، 2559 أخــرى ويف نفـــس اجملـــالت ولكـــن يف جملـــدات أعـــوام

 :؛ وقد أوضحت نتائج الدراسة األوىل مايليThompson مثبسون

الدراســـات علـــى أكثـــر مـــن خطـــأ تعبـــريي فيمـــا يتعلـــق بالصـــدق والثبـــات،  مـــن %90حتتـــوي أكثـــر مـــن  -2

 %4676دراســــة بنســــبة ( 69)، ودقذكــــرت عبــــارة االختبــــار صــــا %9077دراســــة بنســــبة ( 76)حيـــث أن 

( 06)ذكرت أن النتائج تثبـت صـدق االختبـار، و %90ة بنسبة دراس( 69)ت عبارة االختبار ثابت، وذكر 

اجمللـة والعـام، وجـد أيضـا وعنـد التقيـيم حسـب  ،ت االختباراذكرت أن النتائج تثبت ثب %4دراسات بنسبة 

 .درج يف أكثر من فئة واحدةتنمن الدراسات قد أحتوت على أخطاء تعبريية، و  %90أن أكثر من 

خلــو عينــة الدراســة مــن األخطــاء املنهجيــة، مــا عــدا دراســة واحــدة أشــارت إىل أن التحليــل اإلحصــائي  -1

 .يثبت الصدق والثبات يوضح أو

كرونبــاخ طريقــة ألفــا   وقـد كانــت ،%91767توجـد جمموعــة مــن املقــاييس مت التحقـق مــن صــدقها بنســبة  -6

  ثبـــات التقـــدير، التجزئـــة النصـــفية،  ،%16  إعـــادة االختبـــار بنســـبة  ،%92أكثـــر الطـــرق شـــيوعا بنســـبة 

 .على التوايل %276-%179-%676الصور املتكافئة بنسبة 

وكانــت أكثــر الطــرق شـــيوعا يف  ،%6276توجــد جمموعــة مــن املقــاييس مت التحقــق مــن صــدقها بنســبة  -4

  طريقــــة الصـــدق التالزمــــي،  ،%9974التحقـــق مــــن الصـــدق هــــي طريقـــة صــــدق التكـــوين الفرضــــي بنســـبة 

علــى التــوايل، كمــا كانــت أكثــر طــرق  %,,6-%16,2-%60,4الصــدق التنبــؤي، صــدق احملتــوى بنســبة 

،   الصـــــدق %67الفرضـــــي شـــــيوعا هـــــي طريقـــــة التحليـــــل العـــــاملي االستكشـــــايف بنســـــبة  صـــــدق التكـــــوين

 .على التوايل %,,6-%10,7-%19,6التمييزي، التحليل العاملي التوكيدي، السمات املتعددة، بنسبة 

يف الدراسـة الثانيـة وتصـنيف يف الدراسـات حسـب املتغـريات ( 2559، 2557)وبعد دمج الدراستني 

 :اجمللة، العام، األخطاء التعبريية، األخطاء املنهجية، مت التوصل إىل النتائج التاليةاسم : التالية
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 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني عدد الدراسات ذات اخلطأ الواحد أو أكثر والعام -2

مــن الدراســات  %71توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني العــام وظهــور اخلطــأ، فقبــل النــداء كانــت  -1

 . Thompsonبعد نشر نداء مثبسون %92خطأ واحد أو أكثر، بينما قلت النسبة إىل  حتتوي على

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني العام واخلطأ بالنسبة لبيانات جملة التقييم الرتبوي والنفسي -6

 ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــني العـــام واخلطـــأ بالنســـبة لبيانـــات جملـــة التقيـــيم النفســـي وجملـــة -4

 .التقييم الرتبوي والنفسي

 .حدث اخنفاض يف مجيع اجملالت يف عدد الدراسات ذات اخلطأ الواحد أو أكثر بعد نشر النداء -9

كانــت جملــة القيــاس الرتبــوي والنفســي الــيت نــادت هبــذه السياســة هــي صــاحبة أعلــى معــدل اخنفــاض يف  -6

 .عدد الدراسات اليت حتتوي على األخطاء

كرونبــاخ هــي أكثــر الطــرق املســتخدمة لتقــدير الثبــات ســة مت مراجعتهــا كانــت طريقــة ألفــا  درا 600مــن  -7

  ثبـــات التقــــدير، التجزئــــة النصــــفية، الصــــور  ،%2677  طريقــــة إعــــادة االختبــــار بنســــبة  ،%9077بنســـبة 

علــى التــوايل؛ وكانــت طريقــة صــدق التكــوين الفرضــي أكثــر الطــرق  %2,69-%6-%6,6املتكافئــة بنســبة 

التحليــل  %15منهــا التحليــل العـاملي االستكشــايف، و ،%46 ،%47املسـتخدمة يف تقــدير الصــدق بنسـبة 

  الصـــدق  ،%1677الصـــدق التمييـــزي،   طريقـــة الصـــدق التالزمـــي بنســـبة  %1677العـــاملي التوكيـــدي، و

علــى التــوايل؛ ويتضــح مــن نتــائج الدراســة الثانيــة حــدوث  %672-%1672التنبــؤي، صــدق احملتــوى بنســبة 

 .على دراسات الصدق والثبات يف األعوام اليت تلت النداء Thompsonتأثري إجيايب لنداء مثبسون 

صرحت العديد من الصحف النفسية املعاصـرة بـأن التقـارير الـيت تناولـت خصـائص أدوات القيـاس يف 

 ,Meier and Davis)يعيبهـا اخلطــأ أو النقصـان، لـذلك قــام مـاير ودافـيس  البحـوث النفسـية كثــريا مـا

بدراسة هدفت إىل فحص ا اهات تدوين تقـديرات الصـدق والثبـات ألدوات القيـاس يف التقـارير ،  (1990
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اليت تتنـاول خصـائص أدوات القيـاس يف حبـوث االستشـارات النفسـية املنشـورة يف جملـة مستشـارك النفسـي يف 

واملشـــتملة علـــى أدوات قيـــاس، ســـواء كانـــت تلـــك األدوات مـــن  2597، 2577، 2567جملـــدات األعـــوام 

ة مـن بشـكل أكثـر دقـ 2597إعداد الباحث صاحب الدراسة أو أعدها باحث آخر،   فحـص تقـارير عـام 

 :أجل احلصول على رؤية أكثر تفصيال عن اإلجراءات املعاصرة فكانت النتائج كما يلي

يف  %5779إن نسـبة اســتخدام املقــاييس الــيت أعــدها بــاحثني آخــرين كانــت مرتفعــة، فقــد كانــت بنســبة  -2

، نسـبة قليلـة منهـا قـام البـاحثني 2597يف جملد عام  %92و 2577يف جملد عام  %79و 2567جملد عام 

داخـــل جملـــد عـــام  %9بـــالتحقق مـــن تقـــديرات الصـــدق والثبـــات هلـــا قبـــل اســـتخدامها، حيـــث كانـــت بنســـبة 

 .2577جمللد عام  %6، وبنسبة 2597و 2567

مل يدون الباحثني مبعـدل متنـاقص مصـدر معلومـاهتم عـن تقـديرات الصـدق والثبـات الـواردة يف أحبـاثهم،  -1

 .2597يف عام  %6و 2577يف جملد عام  %2و 2567للمقاييس يف جملد عام  %40فكانت بنسبة 

للمقـاييس يف  %56مل يدون الباحثني مبعدل متناقص تقـديرات الثبـات للمقـاييس الـيت أعـدوها بنسـبة   -6

 .2597يف جملد عام  %77و 2577يف جملد عام  %57و 2567جملد عام 

ها يف جملــد عــام للمقــاييس الــيت أعــدو  %59مل يــدون البــاحثني مبعــدل متزايــد تقــديرات الصــدق بنســبة  -4

 .2597يف جملد عام  %55و 2577يف جملد عام  %59و 2567

للمقـاييس  %59مل يدون مبعدل متناقض تقديرات الثبات للمقاييس اليت أعدها باحثني آخـرين بنسـبة  -9

 .2597يف جملد عام  %60و 2577يف جملد عام  %99و 2567يف جملد عام 

 %59يـــــدون مبعـــــدل متنـــــاقص تقـــــديرات الصـــــدق للمقـــــاييس الـــــيت أعـــــدها بـــــاحثني آخـــــرين بنســـــبة  مل -6

 .2597يف جملد عام  %59و 2577يف جملد عام  %56و 2567للمقاييس يف جملد 
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للمقــاييس الــيت  %40فقــد كانــت نســبة تــدوين تقــديرات الثبــات تســاوي  2597بالنســبة ملقــاييس عــام  -7

ييس الــــيت أعــــدها الباحــــث صــــاحب الدراســــة، وكانــــت نســــبة تــــدوين للمقــــا %66أعــــدها بــــاحثني آخــــرين و

للمقـاييس الـيت أعـدها الباحـث صـاحب  %2وللمقاييس اليت أعـدها بـاحثني آخـرين  %9تقديرات الصدق 

 .الدراسة، أي أن نسبة تدوين تقديرات الصدق منخفضة جدا مقارنة بنسبة تدوين تقديرات الثبات

بتقـــومي طـــرق تقـــدير صـــدق وثبـــات املقـــاييس دراســـة غـــادة خبـــش مـــن الدراســـات العربيـــة الـــيت اهتمـــت 

، الـــيت هـــدفت إىل تقـــومي طـــرق تقـــدير ثبـــات وصـــدق أدوات القيـــاس املســـتخدمة يف بعـــض رســـائل (1007)

 :املاجستري بكلية الرتبية جبامعة أم القرى باململكة العربية السعودية، وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية

إعـــداد الباحـــث  هـــا مـــنمن %92709كانـــت   ،%76705مت التحقـــق مـــن ثبـــات أدوات القيـــاس بنســـبة  -2

باحـــث آخـــر أجنـــل؛ ومت منهـــا مـــن إعـــداد  %99712يب و مـــن إعـــداد باحـــث آخـــر عـــر  منهـــا %66715و

منهـــــا مـــــن إعـــــداد الباحـــــث و  %94769كانـــــت   ،%71.19التحقـــــق مـــــن صـــــدق أدوات القيـــــاس بنســـــبة 

 .منها من إعداد باحث آخر أجنل %99709ث آخر عريب و منها من إعداد باح 9275%

كرونبـــــاخ بنســـــبة قيـــــاس شــــيوعا هـــــي طريقــــة معامـــــل ألفــــا  إن أكثــــر طـــــرق التحقــــق مـــــن ثبــــات أدوات ال -1

 .%94792وأكثر طرق التحقق من الصدق شيوعا هي طريقة صدق احملكمني بنسبة  ،9179%

 %272من استخدامات طرق التحقق مـن ثبـات أدوات القيـاس كانـت جيـدة، ونسـبة  %97أن نسبة  -6

مـن اسـتخدامات  %46714مل حيدد الباحث نوع الطريقة املستخدمة حىت ميكـن احلكـم جبودهتـا، وأن نسـبة 

 .طرق التحقق من الصدق كانت جيدة

ة بشـكل عـام وبنسـب متفاوتـة، وقوع البـاحثني يف األخطـاء املتعلقـة بالعوامـل الـيت تـؤثر علـى ثبـات األدا -4

وخطـأ  ،%1757خطأ عدم التحقق من ثبات األداة علـى عينـة ممثلـة جملتمـع الدراسـة وقـد ظهـر بنسـبة : وهي

وخطـأ عـدم  ،%99701عدم التحقق من ثبات األداة على عينة مستقلة عـن عينـة الدراسـة األساسـية بنسـبة 
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ت األداة علــــى اجلماعــــات الفرعيــــة بنســــبة وخطــــأ عــــدم التحقــــق مــــن ثبــــا ،%11717 ــــانس العينــــة بنســــبة 

وخطـــأ عـــدم مناســـبة حجـــم عينـــة الثبـــات  ،%26702وخطـــأ عـــدم مناســـبة طـــول األداة بنســـبة  ،90771%

 .من اجملموع الكلي لالستخدامات %9799وخطأ عدم مناسبة قيمة معامل الثبات بــ  ،%71745بنسبة 

توجد عالقة بني متغري جنس الباحث ومتغري جودة استخدام طرق التحقق من الثبـات، بينمـا توجـد  ال -9

 .عالقة بني متغري قسم الباحث ومتغري جودة استخدام طرق التحقق من الثبات

وقوع الباحثني يف األخطاء املتعلقة بالعوامل الـيت تـؤثر علـى صـدق األداة بشـكل عـام وبنسـب متفاوتـة،  -6

وخطـأ  ،%6475دم التحقق من صـدق األداة علـى عينـة ممثلـة جملتمـع الدراسـة وقـد ظهـر بنسـبة وهي خطأ ع

وخطـأ عـدم  ،%9075عدم التحقق مـن صـدق األداة علـى عينـة مسـتقلة مـن عينـة الدراسـة األساسـية بنسـبة 

وخطـــأ عـــدم كفايـــة طـــرق التحقـــق مـــن  ،%6071التحقـــق مـــن صـــدق األداة علـــى اجلماعـــات الفرعيـــة بنســـبة 

 ،%4576وخطــأ عــدم ســالمة إجــراءات طــرق التحقــق مــن صــدق األداة بنســبة  ،%96داة بنســبة صــدق األ

مـــن  %1979وخطـــأ عـــدم كفايـــة عـــدد احملكمـــني عنـــد التحقـــق مـــن صـــدق أدوات القيـــاس قـــد ظهـــر بنســـبة 

 .اجملموع الكلي لالستخدامات

ومتغــري جــودة اســـتخدام طــرق التحقــق مـــن الصــدق، بينمـــا ال توجــد عالقــة بـــني متغــري جــنس الباحـــث  -7

 .توجد عالقة بني متغري قسم الباحث ومتغري جودة استخدام طرق التحقق من الصدق

، الـيت هـدفت إىل (1002)من الدراسات اليت سعت إىل حتقيق اهلدف السابق دراسـة نـورة القضـيب 

االختبــارات الرتبويــة والنفســية وذلــك يف تقــومي طــرق التحقــق مــن ثبــات وصــدق إحــدى أدوات القيــاس وهــي 

عينــة مــن رســائل ماجســتري لقســم علــم الــنفس يف بعــض جامعــات وكليــات الرتبيــة باململكــة العربيــة الســعودية؛ 

 :وقد أوضحت نتائج الدراسة مايلي
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 .%2576توجد جمموعة من االختبارات مل يتم التحقق من ثباهتا بنسبة  -2

ــــات هــــ -1 ــــار : يالطــــرق املســــتخدمة لتقــــدير الثب ــــة النصــــفية  ،%6275طريقــــة إعــــادة االختب طريقــــة التجزئ

ثبـــات التقـــدير  ،%671( 10)ريتشاردســـون-طريقـــة كـــودر ،%1772كرونبـــاخ طريقـــة معامـــل ألفـــا   ،1572%

 .%079طريقة الصور املتكافئة  ،275%

غـري توجد بعض املمارسات اخلاطئة عند التحقق من ثبات االختبارات متثلت يف اسـتخدام طـرق ثبـات  -6

مناســبة لطبيعــة االختبــار، أو ارتضــاء معــامالت ثبــات منخفضــة لالختبــار، أو عــدم الدقــة يف اختيــار وحتديــد 

 .عينة الثبات

 .%1476توجد جمموعة من االختبارات مل يتم التحقق من صدقها بنسبة  -4

 ،%1076صــــدق احملكمــــني  ،%1479االتســــاق الــــداخلي : الطــــرق املســــتخدمة لتقــــدير الصــــدق هــــي -9

صـدق التكـوين الفرضـي  ،%9,2الصـدق الـذايت  ،%576الصـدق املـرتبط باحملـك  ،%579لعـاملي الصدق ا

الصــدق  ،%4.6طريقــة الفــروق بــني اجلماعــات  ،%4,9صــدق احملتــوى  ،%6.7وطريقــة املقارنــات الطرفيــة 

 .%075طريقة حتليل األسئلة وطريقة ثبات التجانس  ،%1.4الظاهري 

التحقـق مـن صـدق االختبـار، متثلـت يف اسـتخدام طـرق صـدق غـري توجد بعـض املمارسـات اخلاطئـة يف  -6

، أو غـري كافيـة، أو غـري مناسـبة (الصدق الظـاهري، الصـدق الـذايت، املقارنـات الطرفيـة اخلاطئـة)سليمة علميا 

 .لطبيعة االختبار والغرض من استخدامه، أو عدم الدقة يف اختيار وحتديد عينة الصدق

 .سبة ملتغري الكلية يف كل من جانل الثبات والصدقتوجد فروق دالة إحصائيا بالن -7

 .ال توجد فروق دالة إحصائيا بالنسبة ملتغري نوع االختبار يف كل من جانل الثبات والصدق -9

توجـد فـروق دالــة إحصـائيا جلانـب الثبــات، بينمـا ال توجـد فــروق دالـة إحصـائيا جلانــب الصـدق بالنســبة  -5

 .ملتغري الفرتة الزمنية



 اإلطار النظري للبحث                                                                        الثاني  ل  ـالفص
  

 

 60 

العربيــة الــيت اهتمــت أيضــا بتقــومي طــرق تقــدير صــدق وثبــات املقــاييس دراســيت الثبيــيت مــن الدراســات 

بالدراسة األوىل حتت عنـوان ثبـات أدوات القيـاس يف العلـوم ( أ) 2559فقد قام الثبييت (. ب)و ( أ) 2559

ـــة التعمـــيم، هـــدفت إىل وصـــف وتقـــومي طـــرق تقـــدير ـــار ونظري ـــة التقليديـــة لالختب ثبـــات  اإلنســـانية بـــني النظري

جمـــالت عربيـــة حمكمـــة ( 20)البيانـــات يف عينـــة اشـــتملت علـــى ،ســـني دراســـة منشـــورة اختـــريت مـــن عشـــرة 

 .واشتملت على أداة قياس واحدة على االقل 2556إىل عام  2559وحتديدا من عام 

 :وقد أوضحت نتائج الدراسة األوىل ما يلي

 .%72توجد جمموعة من املقاييس مت التحقق من ثباهتا بنسبة  -2

  طريقـــة التجزئـــة  ،%60كرونبـــاخ بنســـبة دير الثبـــات هـــي طريقـــة معامـــل ألفـــا  أكثـــر الطـــرق شـــيوعا لتقـــ -1

 .ومل تستخدم طريقة الصورة املتكافئة ،%29  طريقة إعادة اإلختبار بنسبة  ،%11النصفية بنسبة 

معـدة  منهـا كانـت %99حيـث أن  ،%15توجد جمموعة من املقاييس مل يتم التحقق من ثباهتا بنسـبة  -6

منهـــا مرتمجـــة ســـبق إعـــدادها واســـتخدامها يف  %14وباللغــة العربيـــة وســـبق اســـتخدامها يف دراســـات ســـابقة، 

 .منها من إعداد صاحب الدراسة وتستخدم ألول مرة يف عملية مجع البيانات %16وبيئات غري عربية، 

املعلومـــات يف  صـــدق البنـــاء النظـــري ألدوات مجـــع"فكانـــت بعنـــوان ( ب) 2559أمـــا الدراســـة الثانيـــة 

، وهــــدفت إىل وصــــف وتقــــومي طــــرق تقــــدير صــــدق "البحــــوث الرتبويــــة وانعكــــاس ذلــــك علــــى تفســــري النتــــائج

 2559البيانات يف عينـة اشـتملت علـى ،سـني دراسـة منشـورة اختـريت مـن عشـرة دوريـات حمكمـة مـن عـام 

 :الثانية ما يلي واشتملت على أداة قياس واحدة على األقل، وأوضحت نتائج الدراسة 2556إىل عام 

ونسبة قليلة جدا منهـا مبختلـف فئاهتـا  ،%69توجد جمموعة من املقاييس مت التحقق من صدقها بنسبة  -2

مقـــاييس مرتمجــــة، مقـــاييس ســــبق اســـتخدامها يف دراســــات ســــابقة، مقـــاييس مــــن إعـــداد صــــاحب الدراســــة )

صـــدق احملتـــوى، الصـــدق املـــرتبط )قـــد مت تقـــدير الصـــدق هلـــا بـــالطرق الرئيســـية الثالثـــة ( وتســـتخدم ألول مـــرة



 اإلطار النظري للبحث                                                                        الثاني  ل  ـالفص
  

 

 61 

أي بنســبة  %02-%24-%01ليــة علــى التــوايل حيــث متثــل النســب التا( مبحــك، صــدق التكــوين الفرضــي

منهــا قــد مت حســـاب معامــل صــدقها باســـتخدام طريقــة ال  يــب عـــن  %92ومــن جممــوع املقـــاييس،  27%

األوىل عبــارة عــن اســتخدام : الســؤال الــذي يطرحــه صــدق األداة بــأي حــال مــن األحــوال وترتكــز يف طــريقتني

 (.الصدق الذايت)ام اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات طريقة االتساق الداخلي، والثانية عبارة عن استخد

منهـــا كانـــت معـــدة باللغـــة  %24توجـــد جمموعـــة مـــن املقـــاييس مل يـــتم التحقـــق مـــن صـــدقها، حيـــث أن  -1

منهـا مقـاييس مرتمجـة وسـبق إعـدادها واسـتخدامها يف  %25والعربية وسبق استخدامها يف دراسات سـابقة، 

 .إعدادها من قبل صاحب الدراسة وتستخدم ألول مرة منها مقاييس مت %67وبيئات غري عربية، 

بدراسـة نظريـة حـاول فيهـا مناقشـة املعـايري الـيت يـتم علـى أساسـها حتقيـق شـروط ( 1006)وقام حجر 

ئص املميــــزة للظــــواهر حيــــث أوضــــح الباحــــث أن اخلصــــا. املوضــــوعية والصــــدق والثبــــات يف البحــــث الكيفــــي

موضوع دراسته تتطلب تصورا بديال للشـروط اليت تربط ما بني الباحث و عالقة النوعية الفريدة للاالجتماعية و 

أن حماولــة ؛ و الثبــاتلعلــوم الطبيعيــة لتحقيــق الصــرامة وتــوفري الشــروط العلميــة والصــدق و الــيت يضــعها مــنهج ا

حماولـة تطبيقهـا علـى البحـوث القائمـة علـى املـنهج الكيفـي هـي  الكميـة للصـدق والثبـات و استجالب املعـايري

 .ية غري مربرة عمليا، كما أهنا ال تالئم طبيعة املعرفة اليت يوفرها هذا املنهجعمل

فالباحـــث الكيفـــي حيـــاول تعميـــق فهمـــه للظـــاهرة االجتماعيـــة مـــن خـــالل التحليـــل املتعمـــق واحلســـاس 

اءات رات امليدانيـة حبثـا عـن إحيـاملـذكاهرة، وهو يقـوم بقـراءة الوثـائق و لطبيعة وعي املتفاعلني يف إطار تلك الظ

 هكمـــا بـــني أنـــ  .هـــي مهمـــة ال يصـــلح معهـــا أســـاليب مـــنهج العلـــوم الطبيعيـــةووســـائل جديـــدة لفهـــم املوقـــف، و 

ويســـتخدم لـــذلك اســـرتاتيجية التأمـــل وهـــي مبثابـــة جيـــب التأكـــد مـــن عـــدم إحنيـــاز الباحـــث، لتحقيـــق الصـــدق 

ل الـــيت متكنـــه مـــن ذلـــك، يـــد الوســـائحتدحملتمـــل وحماولـــة الســـيطرة عليهـــا و البحـــث الـــذايت عـــن مـــواطن احنيـــازه ا

كــــذلك اســــرتاتيجية تعيــــني احلــــاالت الســــالبة الــــيت تســــتخدم لتقليــــل تــــأثري امليــــول الشخصــــية علــــى البحــــث، و 
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ؤدي ممـا يـ ،تفسـرياهتم ملـا يقومـون بدراسـتهو  ت اليت ال تتفق مع تطلعـاهتموتتضمن البحث املقصود عن احلاال

 .ائجتوى صدق تلك النيف تدعيم مست إىل الوصول إىل نتائج أفضل واملسامهة

العتمــاد علــى نفــس اإلطــار النظــري ت فــيمكن حتقيقــه يف البحــث االجتمــاعي الكمــي عنــد ابــاأمــا الث

تــوفري أوضــاعا متشــاهبة متكــن البــاحثني مــن التوصــل إىل م نفــس املــنهج يف مجــع البيانــات وحتليلهــا و اســتخداو 

التغــري يف  ســرعة عــنمر طبيعــي نــاتج نتــائج متشــاهبة، مــع إدراكهــم ألســباب االخــتالف الــذي قــد حيــدث كــأ

حيث أنه مـن غـري املمكـن أن تتطـابق نتـائج . املتجددة اليت تؤثر فيهاالظواهر االجتماعية واملتغريات املعقدة و 

 .دراسة ظاهرة إجتماعية مع نتائج دراسات سابقة بنفس الصورة اليت تتحقق هبا يف البحث الكمي

هـدفت إىل معرفـة ( 2556)دق دراسـة قـام هبـا القـاطعي صـمن الدراسات اليت تناولت إحدى طرق ال

عالقــة احملكمــني بــاملفهوم اإلحصــائي لصــدق األســئلة، حيــث طلــب مــن عــدد مــن احملكمــني إبــداء الــرأي يف 

غــري اجليــدة بنــاء علــى بعــض املعــايري اإلحصــائية والــيت مل يكــن ة اجليــدة و مــدى مالئمــة ووضــوح عــدد األســئل

ـــائج الدراســـة أن التحكـــيم قـــد يكـــون مفيـــدا يف جانـــب  ؛اهبـــ ةلـــدى احملكمـــني معرفـــة مســـبق وقـــد أظهـــرت نت

 .الوضوح، أما يف جانب املالئمة فقد كان دوره هامشيا

دراسة أكـدت فيهـا علـى التطـور  ,Shepard)2556)حول تقومي صدق اإلختبارات أجرت شيبارد 

وقــد أكــدت الباحثــة علــى أن هنــاك إمجاعــا بــني  ،2590الســريع الــذي مــرت بــه نظريــة الصــدق خاصــة منــذ 

 علمــاء القيــاس علــى عــدم جــدوى اســتخدام الطــرق التقليديــة يف عمليــة تقــدير الصــدق، وذلــك ألن كــال مــن

صـدق التكـوين الفرضـي،  صدق احملتوى والصدق املرتبط مبحك ال ميكن اإلعتماد على أي منهما مبعزل عن

ات بـــني تلـــك العالقـــربط بـــني مجيـــع املفـــاهيم الظـــاهرة و درهتا علـــى الـــوبـــررت أمهيـــة هـــذه النظريـــة احلديثـــة يف قـــ

د مفهـوم صـدق يـيف الدراسة دعوة إىل تطبيق النظريـة العلميـة لتوحاملفاهيم وبني التحقق التجريل من ذلك، و 

 اإلختبار والذي يؤكد أمهية تفسري الدرجات واستعماالهتا يف امليادين التطبيقيـة يف ظـل إطـار مفـاهيمي نظـري
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طريــق التحقــق مــن البنــاء الــداخلي يــتم ذلــك عــن  .ومــا ميثلــه مــن اســتجابات ةيصــور العالقــة بــني حمتــوى األدا

وارتباطـه بالعمليـات  ، حيث يتعلق البناء الـداخلي بالنظريـة املسـتخدمة وطريقـة بنـاء اإلختبـارةاخلارجي لفداو 

 مـــوس توقـــد اتفقـــ ،باختبـــارات أخـــرى تبـــارالعقليـــة املقاســـة، كمـــا يـــرتبط البنـــاء اخلـــارجي لـــفداة بعالقـــة اإلخ

(5255(Moss,  ،معها يف ذلك ودعـت إىل توسـيع جمـال مفهـوم الصـدق ليشـمل االهتمـام بتبعـات التقيـيم

ودعـــت أيضـــا إىل إجـــراء تنقـــيح ملعـــايري الصـــدق مـــرة كـــل عقـــد مـــن الـــزمن لكـــي نعيـــد االهتمـــام باألساســـيات 

 .ر إجيايب على دراسات الصدقاإلرشادية، و القيام بالتغيري الذي سيكون له أث

 Messickخاصــة فيمــا يتعلــق بصــدق االختبــارات فــإن ميســك جمــال القيــاس و  وحــول ثــورة التغــري يف

يعتــرب مــن الــرواد يف هــذا اجملــال، حيــث يعتقــد بــالنظرة الشــمولية للصــدق وإن خــري مــا ميثــل هــذه الوحــدة هــو 

أشـار إىل  ،حـول صـدق التقـومي النفسـي ,Messick)2554)هـا اصدق التكوين الفرضـي، ففـي دراسـة أجر 

حملتـوى السـمة مـن حيـث التغطيـة أو  أن مصادر عدم مصداقية االختبار تتمثل يف عـدم متثيـل أسـئلة االختبـار

الســمة املــراد قياســها، كــأن عــدم وجــود صــلة بــني التبــاين و و  ،مــن حيــث العمليــات العقليــة الــيت توجــه الســلوك

كمــــــا أكـــــد يف دراســــــة أخــــــرى . هلـــــا بالســــــمة املقصـــــود قياســــــهايشـــــمل االختبــــــار مـــــات أخــــــرى ال عالقــــــة 

(Messick,1995)  أن الصـــدق لـــيس جمـــرد  "معـــايري الصـــدق وصـــدق املعـــايري يف تقـــومي االختبـــار"بعنـــوان

اجتماعية ذات معىن وقوة تقومييـة يف اختـاذ القـرارات، كمـا اسـتعرض  مبدأ من مبادئ القياس ولكنه ميثل قيمة

صـــدق التكـــوين الفرضـــي : الـــيت جيـــب أن يقـــوم عليهـــا صـــدق التكـــوين الفرضـــي وهـــيالباحـــث املعـــايري الســـتة 

للمحتــوى، اجلانــب األساســي للصــدق، صــدق اجلانــب البنــائي لالختبــار، صــدق اجلانــب التعميمــي، صــدق 

 .اجلانب اخلارجي للبناء النظري، وصدق اجلانب النظري للعواقب
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 :التعليق على الدراسات السابقة

 :لسابق نالحظ ما يليمن خالل العرض ا

ركزت الدراسات على تقـومي االختبـارات أكثـر مـن بـاقي أدوات القيـاس بـالرغم مـن أمهيـة بـاقي األدوات  -2

لذلك ستتناول الدراسة احلالية تقـومي أدوات القيـاس املسـتخدمة يف ؛ يف مجع البيانات يف الدراسات اإلنسانية

 .والثباتخاصييت الصدق من حيث  أطروحات الدكتوراهبعض 

الغالبيـــة العظمـــى منهـــا ركـــزت علـــى تقـــومي االختبـــارات  ،أن الدراســـات الـــيت اهتمـــت بتقـــومي االختبـــارات -1

 - نوعيــــة األســــئلة - تصــــنيف بلــــوم للمجــــال املعــــريف)التحصــــيلية بنــــاء علــــى مــــدى التزامهــــا بــــبعض املعــــايري 

دراسـة وفـاء باسـروان  امـا عـد ،(اإلخـراجالنواحي الفنيـة مـن حيـث الصـياغة و  - املوضوعية – علمتعمليات ال

الـــيت قومـــت ( 1002)ودراســـة نـــورة القضـــيب  ،الـــيت اهتمـــت بتـــوفر شـــرط الصـــدق يف االختبـــارات( 2559)

الـــيت ( 1007)، ودراســة غـــادة خبــش النفســية فقـــطالصــدق والثبـــات يف االختبــارات الرتبويـــة و طــرق حســـاب 

تقيــيم طــرق تقــدير  ناول الدراســة احلاليــةلــذلك ســتتصــدق وثبــات أدوات القيــاس؛ تقــومي طــرق تقــدير تناولــت 

 .صدق وثبات أدوات مجع املعطيات يف أطروحات الدكتوراه

إمــا حــول املفهــوم النظــري للصــدق تعــدد القضــايا الــيت تناولتهــا الدارســات حــول الصــدق والثبــات، فهــي  -6

يف البحـوث، أو التعـرف ، أو املشاكل التعبريية أو املنهجية اليت يقع فيهـا البـاحثني عنـد إسـتخدامهما والثبات

، أو تقـومي طـرق التحقـق مـن للصـدق أو الثبـاتعلى مدى اهتمام الباحثني بتـدوين أو تقـدير القـيم التقديريـة 

 طــرق يميــقــوم الباحــث بتقي أمــا يف هــذه الدراســة احلاليــة ســوف .االختبــارات الرتبويــة والنفســية صــدق وثبــات

، والتعــرف علــى األخطــاء الــيت حــددها الباحــثعــايري بنــاء علــى متقــدير صــدق وثبــات أدوات مجــع املعطيــات 

 .التحقق من الصدق والثباتيقع فيها الباحثني عند 
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يالحــظ أن أغلــب الدراســات الــيت متــت يف جمــال الصــدق ركــزت علــى التطــور الســريع الــذي تعــرض لــه  -4

 معرفــة الــيت هــدفت إىل( 2556)مــا عــدا دراســة القــاطعي  ،مفهــوم الصــدق خــالل الســنوات القليلــة املاضــية

يم طـرق تقـدير يـولـذلك الدراسـة احلاليـة سـوف هتـتم بتق ؛عالقة احملكمني باملفهوم اإلحصائي لصدق األسـئلة

ها الباحــث، وذلــك وفــق الصــدق ومــدى مناســبة الطريقــة لطبيعــة األداة بنــاء علــى معــايري الصــدق الــيت حــدد

 .للقياس( التقليدية)النظرية الكالسيكية 

ســواء يف دوريــات  ،عبــارة عــن دراســات منشــورة ةالدراســات اســتخدمت عينــبالنســبة للعينــة فــإن معظــم  -9

  ,Ottenbacher) أو دوريـــات أجنبيـــة كمـــا يف دراســـة كـــل مـــن ،(2559)عربيـــة كمـــا يف دراســـيت الثبيـــيت 

مـا عـدا دراسـة ، (Witta and Daniel,1997,1998) و (Meir and Davis,1990) و  (1995

(2597(Hamersley,  نـــورة القضـــيب يت كـــل مـــنودراســـ ،جمموعـــة مـــن كتـــب القيـــاس اعينتهـــالـــيت كانـــت 

عينتهــا ( 1007)، ودراســة غــادة خبــش الــيت كانــت عينتهــا رســائل املاجيســتري يف قســم علــم الــنفس( 1002)

رتبـــوي وقســـم املنـــاهج وطـــرق قســـم اإلدارة والتخطـــيط الو  رســـائل املاجيســـتري يف قســـم علـــم الـــنفسعبـــارة عـــن 

 .ية فسوف تتضمن العينة أطروحات الدكتوراه يف قسم علم النفس وعلوم الرتبيةالتدريس؛ أما الدراسة احلال

تــــزام لومــــدى ا الصــــدق والثبــــاتمل هتــــتم الدراســــات الســــابقة بدراســــة العوامــــل املــــؤثرة يف قيمــــة معامــــل  -6

، فقـد تناولتـا الـبعض (1007)ودراسة غادة خبـش  (1002)نورة القضيب  ةدراس ادعما  ،الباحثني بضبطها

 .التفصيلبلذلك سوف تسعى الدراسة احلالية إىل دراسة هذا اجلانب  منها؛
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 :تمهيـد

ووصــف مــنهج البحــث املناســب ، مــن حيــث اختيــار املنهجيــة هــذا الفصــل إجــراءات البحــث يتضــمن

ـــــة ـــــار أداة البحـــــث وطريقـــــة بنائهـــــاومـــــن   ، البحـــــث عين اإلحصـــــائية  األســـــاليباإلشـــــارة إىل  وأخـــــريا، اختي

  :وفيما يأيت توضيح هلذه اإلجراءاتاملستخدمة، 

 :منهج البحث: أوال

قام الباحث باتباع املنهج الوصفي التقوميي ملناسبته غرض الدراسة وطبيعة بياناهتا، والذي يعتمد 

لوصف واقع األشياء أو الظواهر اليت تتناوهلا الدراسة، فغرض  اجلداول اإلحصائية والرسوم البيانية على

أطروحات البحث احلايل هو تقييم طرق التحقق من صدق وثبات أدوات مجع املعطيات املستخدمة يف 

 .باستخدام معايري حمددةوذلك  1جبامعة اجلزائر وعلوم الرتبية دكتوراه علم النفس

 :عينة البحث: ثانيا

وعلوم  أطروحات دكتوراه علم النفسة يف أدوات مجع املعطيات املستخدمة يف تتمثل عينة الدراس

، حيث تقتصر هذه الدراسة على األطروحات املتاحة للباحث بصورة كاملة على 1جبامعة اجلزائر الرتبية

واليت استخدمت  ،(www.pnst.cerist.dz)لبوابة الوطنية لإلشعار عن األطروحات لاإللكرتوين املوقع 

 .أداة واحدة على األقل

فقط، باعتبار أن  1حيث يتوفر يف املوقع اإللكرتوين للبوابة االطروحات املناقشة يف جامعة اجلزائر

اجلامعات اآلخرى مل تقم برقمنة األطروحات ورفعها على املوقع؛ كما أننا مل نتمكن من احلصول على 

 (. ريةصعوبات إدا)نسخ ورقية يف جامعات أخرى 

، مساء 10حىت الساعة  26من الساعة : 1024جوان  05اإلثنني مت حتميل األطروحات يوم 

 :وكانت كاآليت
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 يوضح عدد األطروحات قبل اإلستبعاد( 95)جدول رقم 
 األطروحات للتحميل األطروحات المتوفرة التخصص
 69 92 علم النفس

 26 29 علم النفس االجتماعي
 24 29 واملنظمات علم النفس العمل

 41 49 علم النفس وعلوم الرتبية
 19 19 علوم الرتبية
 05 22 أرطفونيا
 274 259 اجملموع

، حيث (حسب التسمية األصلية يف املوقع)األصلي لفطروحات  اجملتمعيوضح اجلدول السابق 

 (.أخطاء تقنية يف املوقع)قابلة للتحميل  274أطروحة، من بينها  259تتوفر يف املوقع 

، وذلك القسم والتخصص: بعد حتميل هذه األطروحات قام الباحث بتصنيفها حسب معياري

حيث استثنينا فقط  ؛التكوين فيها خاصة يف مقاييس املنهجية واإلحصاء والقياس النفسيالختالف برامج 

وعلوم الرتبية، واستبعدنا ( م، عياديإجتماعي، عمل وتنظي: ختصص)أطروحات قسم علم النفس 

الربوتوكل، واألجهزة اإللكرتونية مثل )أطروحات قسم األرطفونيا لقلة عددها وطبيعة أدواهتا املستخدمة 

IRM )...؛ واستبعدنا فيها مل جند ذكر ملصطلح صدق أو ثباتو  باعتبارها ال تقيس مات نفسية

الرتبوي، علم النفس العصل، علم النفس اللغوي  االرشاد النفسي، علم النفس: ختصصات أخرى هي

يف كل ختصص، مما يؤثر على  انس العينة  06واملعريف لقلة عدد األطروحات فيها والذي ال يتجاوز 

 .وبالتايل على نتائج الدراسة

، وذلك بعد تعديل واجلدولني التاليني يوضحان عينة األطروحات حسب متغريي القسم والتخصص

التخصصات، حيث مت اعتماد التسميات املوجودة على الصفحة الواجهة لفطروحة، وليس التسمية تسمية 

 .األصلية املوجودة يف املوقع
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 حسب متغير التخصص األطروحات توزيعيوضح ( 92)جدول رقم 
 النسبة األطروحات عدد  التخصص

 % 27 25 علم النفس االجتماعي
 % 29 12 علم النفس العمل واملنظمات

 % 17 60 العياديعلم النفس 
 % 69 41 علوم الرتبية
 % 200 221 اجملموع

عدد األطروحات ونسبتها حسب متغري التخصص، حيث نالحظ أن عدد ( 01)ميثل اجلدول رقم 

أي   %69أطروحة، وأن أكرب نسبة كانت لـ علوم الرتبية بـ  221األطروحات اليت ستتم عليها الدراسة هو 

علم النفس العيادي، علم النفس العمل والتنظيم، علم : أطروحة،   تليها التخصصات األخرى كالتايل 41

؛ مما يبني لنا مدى تقارب نسب وأعداد (على الرتتيب 25، 12، 60)النفس العمل اإلجتماعي 

 .األطروحات يف التخصصات

 حسب متغير القسم األطروحات توزيعيوضح ( 93)جدول رقم 
 النسبة األطروحات دد ع التخصص
  %61 70 علم النفس
  %69 41 علوم الرتبية
  %200 221 اجملموع

ميثل توزيع أطروحات الدراسة حسب متغري القسم، فأكرب نسبة هي لقسم علم ( 06)اجلدول رقم 

أطروحة، وبالتايل ليس  41لقسم علوم الرتبية بـ  %69أطروحة،   النسبة األخرى  70بـ  ( %61)النفس 

 .هناك فرق كبري يف النسبة

وميكن تفسري هذه اإلختالفات يف النسب بأن عملية رقمنة األطروحات اجلامعية غري كاملة، وقد 

تكون أيضا بسبب اختالف عدد طلبة الدكتوراه، حيث أن أغلب مشاريع الدكتوراه املقبولة يف اجلامعات 

 .ختصص العياديهي من قسم علم النفس والسيما 
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 سنة التخرجحسب  توزيع األطروحاتيوضح ( 94)جدول رقم 
 النسبة التكرار سنة التخرج

2006 10 8.90 % 

2007 16 14.3 % 

2008 16 20.5 % 

2009 14 12.5 % 

2010 70 6.30 % 

2011 24 12.5 % 

2012 15 13.4 % 

2013 13 11.6 % 

  % 200 221 اجملموع

، واليت ترتاوح بني (التخرج)السابق يوضح عدد ونسبة األطروحات حسب سنة املناقشة  اجلدول

 (.1009سنة )  %10.9 و (1020سنة )  06.6%

جودة استخدام طرق التحقق من صدق وثبات أدوات  عالقة معلمتغري الزمين ل حيث ميكن أن

كما . 1026مثلما هو يف سنة  SPSSمل تكن تتوفر برامج احلاسوب اآليل كـالـ  1006القياس، ففي سنة 

ختتلف عن برامج النظام الكالسيكي، خاصة فيما يتعلق  LMDأن برامج التكوين يف النظام اجلديد 

 .واإلحصاء والقياس النفسيمنهجية البحث قاييس مب

 حسب متغير التخصص األدوات توزيعيوضح ( 90)جدول رقم 

 اإلختبار املقابلة املالحظة األداة              التخصص
 اجملموع

 %النسبة التكرار
 29.5 99 45 6 6 علم النفس االجتماعي

 12.2 76 66 9 1 علم النفس العمل واملنظمات
 64.7 210 59 26 6 العياديعلم النفس 
 19.6 59 99 6 20 علوم الرتبية
 200.0 646 159 17 12 اجملموع

عدد األدوات املستخدمة يف أطروحات الدكتوراه حسب متغري التخصص،  (09)رقم ميثل اجلدول 

دوات هو يف ختصص علم النفس العيادي، خاصة فيما طص حيث نالحظ أن أكرب عدد مستخدم من األ

نالحظ أن نسبة ( 01)يف ضوء اجلدول رقم ( 09)اجلدول رقم  وبقراءة. أداة املقابلة وأداة اإلختبار
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 (%19.6 مقابل %64.7)يف ختصص علم النفس العيادي أكرب منه يف علوم الرتبية األدوات املستخدمة 

، (%17مقابل  %69)بالرغم من أن عدد األطروحات يف علوم الرتبية أكرب منه يف علم النفس العيادي 

اجة ، وبالتايل حوكثرة عددها يرجع هذا لتعقد الظاهرة النفسية يف الدراسة العيادية وتداخل متغرياهتاقد و 

 .املختص لتوفر أدوات كافية كما ونوعا هبدف تشخيص اإلضطرابات ومن   عالجها

 القسمحسب متغير  األدوات توزيعيوضح ( 95)جدول رقم 

 اإلختبار املقابلة املالحظة قسم                  األداةال
 اجملموع

 %النسبة التكرار
 72.7 149 126 14 22 علم النفس

 19.6 59 99 6 20 علوم الرتبية
 200.0 646 159 17 12 اجملموع

ميثل اجلدول السابق عدد األدوات املستخدمة يف أطروحات الدكتوراه حسب متغري القسم، حيث 

، وأن ما -وهي متثل العينة الفعلية للدراسة احلالية-أداة  646نالحظ أن العدد اإلمجايل لفدوات يقدر ب 

ـ بينما جند أن (%72.7)يفوق نسبة الثلثني من هذه األدوات استخدمت يف أطروحات علم النفس 

( 06) وبالنظر إىل اجلدول رقم(. %19.6)النسبة املستخدمة يف أطروحات علوم الرتبية ال تتجاوز الثلث 

قسم علوم الرتبية  ه يفقية باعتبار عدد األطروحات يف قسم علم النفس أكرب منأن هذه النتائج منطجند 

 .(%69مقابل  61%)

سهولة ، وذلك لكما نالحظ أن أكثر أداة مستخدمة بغض النظر عن القسم هي أداة اإلختبار

علم النفس ،   تليها أدايت املقابلة واملالحظة، واللتني استخدمتا بكثرة يف أطروحات إعدادها وتنفيذها

أما بالنظر إىل متغري . يف هذا التخصص( حاالت)وطبيعة العينة ( حبث كيفي)العيادي لطبيعة البحث 

القسم، فنجد أن نسبيت استخدام أداة املالحظة متساويتني تقريبا، بينما أدايت املقابة واملالحظة فاستخدمتا 

 .العيادييف أطروحات علم النفس بصفة أكرب، خاصة يف ختصص علم النفس 
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 :البحث أداة: ثالثا

لتحقيق أهداف هذه الدراسة، قام الباحث ببناء شبكة لتقييم طرق تقدير الصدق والثبات 

النفسي، خاصة فيما يتعلق القياس املستخدمة يف أطروحات الدكتوراه، مستفيدا من مراجعته ألدبيات 

اليت تناولت  ى الدراسات السابقةباخلصائص السيكومرتية ألدوات القياس، وكذلك من خالل إطالعه عل

عموما وأدوات مجع املعطيات خصوصا، كما سبق ذكرها يف تقومي األساليب املنهجية للبحوث اإلجتماعية 

 .الفصل اخلاص باإلطار النظري للبحث

 :فقرة موزعة على ثالثة أقسام 64وتتكون أداة الدراسة من 

الرقم التسلسلي لفطروحة، رقم األداة يف : حيتوي على البيانات العامة للرسالة، وهي: القسم األول

 (.7-2إىل  2-2من الفقرة )األطروحة، القسم، التخصص، إعداد األداة، نوع األداة، والسمة املقاسة 

دورها حتتوي يضم بيانات متعلقة بالطرق املستخدمة للتحقق من صدق األداة، وب: القسم الثاين

 :على جزئني

التحقق من الصدق، الطرق املستخدمة يف ذلك، كفاية هذه الطرق، متثيل : أسئلة عامة وهي . أ

 (.9-1إىل  2-1من الفقرة )فاية حجم العينة الدراسة، وك جملتمععينة الصدق 

 :أسئلة خاصة بكل نوع من أنواع الصدق الثالث . ب

صيلي أو توصيف األهداف، عمل جدول مواصفات، حتليل احملتوى بالوصف التف: صدق احملتوى .2

 (.4-2-1إىل  2-2-1من الفقرة )حساب نسبة اإلتفاق، ومناسبة الطريقة للغرض من األداة 

نوعه تالزمي أم تنبؤي، احملك املستخدم، تعلق احملك بالسمة، صدق احملك، : الصدق املرتبط مبحك .1

 (.7-1-1إىل  2-1-1من الفقرة )مل الصدق ثبات احملك، مناسبة الطريقة للغرض، ومستوى معا
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التعريف باإلطار النظري للسمة، اشتقاق الفرضيات، طرق التحقق، : صدق التكوين الفرضي .6

 (. 9-6-1إىل  2-6-1من الفقرة )املستخدمة  مناسبة الطرق للغرض، وكفاية الطرق

التحقق من الثبات، : يتعلق بطرق التحقق من الثبات وحيتوي على عدة بيانات وهي: الثالث القسم

الدراسة، كفاية حجم العينة،  جملتمعالطرق املستخدمة، مناسبة الطرق للغرض من األداة، متثيل عينة الثبات 

 (.02أنظر امللحق رقم (. )6-6 إىل 2-6من الفقرة )ومستوى معامل الثبات 

 :اةصدق األد

للتأكد من صدق األداة مت استخدام طريقة صدق احملكمني حيث قام الباحث بعرض شبكة التقييم 

 04أستاذ التعليم العايل،  06)حمكمني متخصصني يف جمال القياس النفسي وحتليل املعطيات  20على 

ما عرضت أيضا ، ك(مستغامن، وهران، البليدة، اجلزائر، باتنة، سطيف: ؛ بكل من جامعة-أ-أستاذ حماضر

طلبة دكتوراه  20ومدير املخرب )على أعضاء خمرب حتليل املعطيات مبستغامن يف شكل مناقشة مجاعية 

، وقد مت تعديل بعض بنود الشبكة ومعايري التحليل يف ضوء آراء احملكمني، ويتعلق (ختصص القياس النفسي

 (.02أنظر امللحق رقم ). 6-6، 6-6، 1-6، 4-6-1، 6-6-1، 1-1األمر بالبنود 

 قائمة المحكمينيوضح ( 90)جدول رقم 
 الجامعة األصلية الدرجة العلمية رقم المحكم

 مستغامن أستاذ التعليم العايل 02

 مستغامن أستاذ التعليم العايل 01

 وهران أستاذ التعليم العايل 06

 البليدة أستاذ التعليم العايل 04

 باتنة أستاذ التعليم العايل 09

 سطيف أستاذ التعليم العايل 06

 اجلزائر -أ-أستاذ حماضر 07

 مستغامن -أ-أستاذ حماضر 09

 مستغامن -أ-أستاذ حماضر 05

 وهران -أ-أستاذ حماضر 20
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استخدم الباحث طريقة صدق احملتوى ملعرفة مدى متثيل بنود األداة لفهداف وجلوانب اجملال  كما

 تطبيقياملقاس، وللتأكد من مرونة الشبكة يف التطبيق واستيفائها لكل جوانب التقييم، حيث قام بإجراء 

 . قياسأداة  60أطروحة من خمتلف األقسام والتخصصات ضمت  21لفداة عن طريق فحص 

 :وصف األهداف: والأ

 :هتدف هذه الشبكة إىل

، ويتفرع الدكتوراهتقومي طرق التحقق من صدق أدوات مجع املعطيات املستخدمة يف أطروحات  -2

 :من هذا اهلدف عدة أهداف فرعية هي

 .األداةأن يتحقق الباحث من صدق  .2

 .األداةأن حيدد البحث الطرق املستخدمة يف التحقق من صدق  .1

 .األداةأن يستخدم الباحث طرق كافية يف التحقق من صدق  .6

 .أن يراعي الباحث مواصفات عينة الصدق .4

 .أن يراعي الباحث شروط التحقق من صدق احملتوى .9

 .أن يراعي الباحث شروط التحقق من الصدق املرتبط مبحك .6

 .أن يراعي الباحث شروط التحقق من صدق التكوين الفرضي .7

ه، ويتفرع يات املستخدمة يف أطروحات الدكتوراات أدوات مجع املعطتقومي طرق التحقق من ثب -1

 :من هذا اهلدف عدة أهداف فرعية هي

 .أن يتحقق الباحث من ثبات األداة .2

 .أن حيدد البحث الطرق املستخدمة يف التحقق من ثبات األداة .1

 .األداة ثباتيف التحقق من  مناسبةأن يستخدم الباحث طرق  .6
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 .الثباتفات عينة أن يراعي الباحث مواص .4

 .أن يعتمد الباحث على معامل ثبات مقبول .9

اشتمل على بند واحد، من األهداف الثالثة األوىل حيث الحظنا يف جانب الصدق أن كل هدف 

 واهلدفاخلامس اشتمل على أربعة بنود،  اهلدفالرابع فقد اشتمل على بندين، وكذلك  اهلدف أما

 .السابع اشتمل على ،سة بنود اهلدف االسادس فقد اشتمل على سبعة بنود، وأخري 

كل هدف اشتمل على بند واحد، عدا اهلدف الرابع فقد اشتمل فيالحظ أن  أما جانب الثبات 

 .على بندين

 :حتديد اجملال املقاس: ثانيا

 :يتكون اجملال املقاس من الصدق والثبات، فيما يلي حتديد لكل منهما

 :ويتكون من النقاط التالية: الصدق -2

 .حاالت التحقق من صدق األداة .2

 .الطرق املختلفة يف التحقق من صدق األداة .1

 .الطرق الكافية يف التحقق من صدق األداة .6

 .مناسبة طريقة التحقق من الصدق مع اهلدف من استخدام األداة .4

 .عينة الصدق .9

 .جانب التحقق من صدق احملتوى .6

 .دق املرتبط مبحكجانب التحقق من الص .7

 .جانب التحقق من صدق التكوين الفرضي .9
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 :ويتكون هذا اجلانب من عدة نقاط هي :الثبات -1

 .حاالت التحقق من ثبات األداة .2

 .الطرق املختلفة يف التحقق من ثبات األداة .1

 .اإلفرتاضات األساسية لطرق التحقق من الثبات .6

 .مع اهلدف من استخدام األداة الثباتمناسبة طريقة التحقق من  .4

 .عينة ثبات األداة .9

 .معامل ثبات األداة .6

جانب من اجلوانب األربعة أما بالنسبة جلوانب اجملال املقاس فيالحظ يف جانب الصدق أن كل 

األوىل اشتمل على بند واحد، أما اهلدف اخلامس فقد اشتمل على بندين، وكذلك اجلانب السادس 

اجلانب الثامن اشتمل على  اواجلانب السابع فقد اشتمل على سبعة بنود، وأخري  اشتمل على أربعة بنود،

 .،سة بنود

أما جانب الثبات فيالحظ أن كل جانب اشتمل على بند واحد، عدا اجلانب اخلامس فقد اشتمل 

 .على بندين

بندا  12وبناء على هذا مت صياغة الشبكة يف صورهتا النهائية، حيث اشتمل جانب الصدق على 

 09بنود، صدق التكوين الفرضي  07بنود، صدق املرتبط مبحك  04بنود عامة، صدق احملتوى  09)

 (.02أنظر امللحق رقم )بنود  06، أما جانب الثبات فاشتمل على (بنود
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 :األداة ثبات

 قام الباحث بتقدير ثبات شبكة التقييم عن طريق حساب معامل اإلتفاق بني الباحث ونفسه

بفاصل زمين قدره أسبوعني، ( متخصص يف القياس النفسي)، وبني الباحث وباحث آخر (التطبيق إعادة)

  :Holsti (1969)باستخدام معادلة هولسيت 

 

 

 :حيث أن

 .األولعدد الفقرات اليت نتجت عن التطبيق : 2س

 .عدد الفقرات اليت نتجت عن التطبيق الثاين: 1س

 .عدد الفقرات اليت تطابقت يف التطبيقني: س ص

من حيث : أداة موزعة كالتايل 59أطروحة اشتملت على  66حيث تكونت عينة الثبات من 

 عمل 6 علم النفس االجتماعي، 6) من حيث التخصص، (علوم تربية 29 علم النفس، 29)القسم 

 (.2شبكة مالحظة ، 9دليل مقابلة ، 51اختبار )، من حيث نوع األداة (عيادي 6 وتنظيم،

بني الباحث وزميله فقد  ، أما0759نفسه و بني الباحث ( الوسيط)ولقد بلم معامل االتفاق العام 

 .، مما يدل على ثبات عايل لشبكة التقييم اخلاصة بالدراسة احلالية0,50بلم 

 :حصائيةاألساليب اإل: رابعا

حيث ، الوصفية اإلحصائية األساليبجمموعة من  استخداممت  البحثلإلجابة على تساؤالت 
 . على التكرارات والنسب املئوية إعتمدنا

 (س ص) 1                          
 =معامل االتفاق 

 2ص+  2س                    
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 :تمهيـد

عــرض ومناقشــة النتــائج املرتتبــة علـى اإلجابــة عــن كــل ســؤال مــن أســئلة البحــث، هــذا الفصــل  يتضـمن

 : واليت سيتم عرضها يف جانبني، جانب الصدق وجانب الثبات

 :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالصدق: أوال

 :السؤال األول

وعلوم  أطروحات دكتوراه علم النفسهل تم التحقق من صدق أدوات جمع المعطيات في 

 ؟2بجامعة الجزائر التربية

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بإحصاء األدوات اليت مت التحقق من صدقها يف أطروحات 

 :الدكتوراه، سواء كانت من إعداد الباحث صاحب الدراسة أو باحث آخر، واجلدول اآليت يوضح ذلك

 تي تم التحقق من صدقهاتكرارات ونسب أدوات جمع المعطيات اليوضح ( 98)جدول رقم 
التحقق 

من صدق 
 األداة

 إعداد األداة
 المجموع

 لم يحدد باحث أجنبي باحث عربي الباحث نفسه
  %ن  التكرار  %ن  التكرار  %ن  التكرار  %ن  التكرار  %ن  التكرار

مت التحقق 
 ...71 145 09.61 24 67.69 56 22.69 15 49.69 226 منه

مل يتم 
 ...19 57 02.06 02 46.65 49 26.90 26 66.09 69 منهالتحقق 

 200.0 646 / 29 / 269 26.00 49 / 249 اجملموع

من  %19.00من خالل اجلدول السابق يتضح أنه مل يتم التحقق من صدق أدوات القياس بنسبة 

، والبالم عددها 1جمموع األدوات املستخدمة يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

من األدوات اليت مل يتم التحقق من  %46.65أداة؛ وبالنظر إىل متغري إعداد األداة جند أن  646اإلمجايل 

منها كانت من إعداد الباحث نفسه،  %66.09، ونسبة "أجنل"صدقها كانت من إعداد باحث آخر 
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، بينما األدوات اليت مل %26.90 فقدرت بـ "عريب"أما نسبة األدوات اليت كانت من إعداد باحث آخر 

 .%02.60يتم التحقق من صدقها ومل حيدد الباحث الذي أعدها فكانت نسبتها 

 %19.00ويف هذه النتائج دليل على إمهال الباحثني العتبارات الدقة يف نتائج دراساهتم، فنسبة 

، خاصة عند مالحظة (حوايل الثلث)األدوات اليت مل يتم التحقق من صدقها تعد نسبة ملفتة للنظر  من

منها كانت من إعداد الباحث نفسه، أي أهنا أداة جديدة مل تستخدم من قبل، ورغم ذلك  %66.09أن 

 .أمهل الباحث تقدير صدقها

 %14.60حيث وجدت أن  (1002) وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة نورة القضيب

 .من االختبارات املستخدمة يف عينة دراستها مل يتحقق من صدقها

من األدوات اليت مل يتم التحقق من صدقها كانت من  %46.65ومن جهة أخرى جند أن نسبة 

فسري ، رغم أهنا طبقت بلغة خمتلفة وعلى بيئة خمتلفة من مجيع النواحي، وميكن ت"أجنل"إعداد باحث آخر 

هذه النتيجة بأن ارتفاع هذه النسبة راجع ألن أغلب هذه األدوات مت استخدامها على بيئة عربية وأظهرت 

 .صدق مناسب فاستخدمها الباحث على هذا األساس و اهل اعتبارات مثل اختالف الثقافة والعينة

ألدوات اليت كانت فقد وجدا أن نسبة ا (2559)وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ماير ودافيس 

وأن نسبة قليلة منها قام الباحثني بالتحقق من صدقها بنسبة  %71.00من إعداد باحث آخر مرتفعة 

 .للمقاالت يف عينة دراستهما 09.00%

" عريب"أما النتيجة املتعلقة باألدوات اليت مل يتم التحقق من صدقها وكانت من إعداد باحث آخر 

تفى الباحثني بذكر اخلصائص السابقة لفدوات، مربرين ذلك بتشابه فقد اك ،%26.90واليت قدرت بـ 

 ,APA)خصائص البيئة اجلزائرية والعربية؛ ولكن عند الرجوع إىل معايري االختبارات النفسية والرتبوية 

راض واملواقف، فكل غليس هناك اختبار يعترب صادقا جلميع األ"جند أن هذا اإلجراء خاطئ ألنه  (1999
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اجملتمع الذي  -بلغة واضحة-أو تفسري مقرتح لالختبار يتطلب عملية حتقق من الصدق، وحتديد استخدام 

 ".يالئمه االختبار والبناء الذي يقيسه االختبار، واألسلوب والسياق اللذين سيتم توظيف الدرجات فيهما

 من األدوات مل يتم %61حيث وجد أن  (ب-2559)وتتفق هذه النتائج مع دراسة الثبييت 

منها  %25منها كانت معدة باللغة العربية وسبق استخدامها و  %24التحقق من صدقها، حيث أن 

 .من إعداد صاحب الدراسة وتستخدم ألول مرة %67مرتمجة استخدمت يف بيئات عربية و

من أدوات القياس يف الرسائل مل يتم التحقق من  %17.71أن  (1007)كما وجدت غادة خبش 

 "عريب"منها من إعداد باحث آخر  %67.16منها من إعداد الباحث و  %66.66صدقها، كانت 

 ."أجنل"منها من إعداد باحث آخر  %15.42و

 :الثانيالسؤال 

أطروحات ا هي الطريقة األكثر شيوعا في التحقق من صدق أدوات جمع المعطيات في م

 ؟2بجامعة الجزائر وعلوم التربية دكتوراه علم النفس

على هذا السؤال قام الباحث بإحصاء طرق الصدق املستخدمة يف عينة البحث، وهي ستة  لإلجابة

 :طرق، موضحة يف اجلدول التايل( 06)

 تكرارات ونسب طرق التحقق من الصدقيوضح ( 90)جدول رقم    
 النسبة المئوية التكرار طريقة التحقق من الصدق

 06.96 24 صدق احملتوى
 01.90 22 الصدق املرتبط مبحك
 61.06 216 صدق التكوين الفرضي

 46.00 265 صدق احملكمني
 21.12 49 الصدق الذايت

 06.22 14 الصدق الظاهري
 00.16 02 طريقة أخرى

 200.0 656 اجملموع
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من خالل اجلدول السابق يتضح أن أكثر طرق التحقق من صدق أدوات القياس شيوعا هي طريقة 

من جمموع استخدامات طرق التحقق من صدق أدوات مجع املعطيات  %46.00صدق احملكمني بنسبة 

،   طريقة صدق التكوين (طريقة 656) 1يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

من االستخدامات،   الصدق الذايت، الصدق الظاهري، صدق احملتوى،  %61.06الفرضي بنسبة 

كما . على التوايل %01.90، %06.96، %06.22، %21.12 الصدق املرتبط احملك بنسبة

 .%00.16بنسبة ( استخدم التحكيم)استخدمت طريقة أخرى واحدة وهي الصدق الثقايف 

وميكن تفسري هذه النتائج أنه كلما تقدمت الطريقة وزادت تعقيدا كلما قل استخدامها، حيث أن 

من وجهة نظر ( اجلهد، املعاجلات اإلحصائيةالوقت، )أبسط طريقة من حيث املتطلبات واالجراءات 

من  %61.06،   صدق التكوين الفرضي بنسبة (%46.00)الباحثني هي صدق احملكمني 

 .1االستخدامات يف أدوات مجع املعطيات يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

 استخدموا نفس الطرق يف كل أدواهتم الحظ الباحث أثناء حتليل األطروحات أن أغلب الباحثني

املستخدمة يف أطروحتهم، كما الحظ أن الطالب يقلدون بعضهم البعض، حبيث يكونوا ينتمون إىل نفس 

القسم أو يؤطرهم نفس املشرف، حيث أنه مهما اختلفت أدواهتم وأهدافهم فإهنم يستخدمون نفس 

لشيوع، ليس ملناسبتها ولكن لعدم إدراك الباحثني الطريقة، حىت أصبح اخلطأ مركب وتأخذ الطريقة صفة ا

 .أن استخدام كل طريقة جيب أن يكون له ما يربره من حيث الغرض من األداة والسمة اليت تقيسها

من أمهية استخدام طريقة ( 2554)وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدت عليه نتائج دراسة ميسيك 

 .ل األسئلة ممثلة حملتوى السمة مما يزيد من مصداقية النتائجصدق التكوين الفرضي وأنه من الطرق اليت  ع

حيث كانت طريقة صدق التكوين الفرضي ( 2559، 2557)كما تتفق مع دراسيت ويتا ودانيال 

 . %47-%99.40أكثر الطرق استخداما بنسبة 
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حيث أنه ، %01.90كما أن أكثر الطرق تعقيدا هو الصدق املرتبط مبحك وحقق أقل نسبة 

لب إجراءات  ريبية حتوي العديد من التقنيات اليت حتتاج دراية وخربة علمية للتحقق منه بكل دقة، يتط

مثل إجياد احملك املناسب الذي يتعلق بالسمة اليت تقيسها األداة، مما يشكل عبئا على الباحث من حيث 

 .اجلهد والوقت املبذولني

حيث كانت نسبة استخدام صدق  (1002)يب تتفق النتيجة تقريبا مع ما توصلت إليه نورة القض

وطريقة الصدق املرتبط مبحك  ،%10.60وبلغت نسبة صدق احملكمني  %14.90التكوين الفرضي 

 .%01.40، والصدق الظاهري %07.20الصدق الذايت ، %04.90صدق احملتوى  ،05.60%

حيث توصلت إىل أن الطريقة األكثر  (1007)وتتفق نتائج السؤال مع نتائج دراسة غادة خبش 

 %94.92شيوعا يف التحقق من الصدق يف عينة دراستها من الرسائل كانت طريقة صدق احملكمني بنسبة 

 .%19.59  طريقة صدق التكوين الفرضي بنسبة 

 :الثالثالسؤال 

أطروحات ما نسبة االستخدامات الجيدة لطرق التحقق من صدق أدوات جمع المعطيات في 

 ؟2بجامعة الجزائر وعلوم التربية كتوراه علم النفسد 

 :لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بإعداد اجلدول التايل

 تكرارات ونسب اإلستخدامات الجيدة لطرق التحقق من الصدقيوضح ( 59)جدول رقم 

حالة 
 االستخدام

 طرق التحقق من الصدق
 المجموع

 التكوين الفرضي المرتبط بمحك المحتوى
  %ن  التكرار  %ن  التكرار  %ن  التكرار  %ن  التكرار

 56.69 242 56.06 212 200.0 22 64.15 05 جيد
 06.61 20 06.57 09 00.00 00 69.72 09 غير جيد
 200.0 292 200.0 216 200.0 22 200.0 24 المجموع



 ثــلبحـانتــائج                                                                                  الفصـل الـرابـع  

 

 

 84 

من استخدامات طرق التحقق من صدق  %56.69من خالل اجلدول السابق يتضح أن نسبة 

كانت جيدة، وأن   1أدوات مجع املعطيات يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

 .منها غري جيدة %06.61نسبة 

، وطريقة التكوين الفرضي جيدة %200حيث كانت طريقة الصدق املرتبط مبحك جيدة بنسبة 

 .%64.15طريقة صدق احملتوى فكانت جيدة االستخدام بنسبة  ، أما%56.00بنسبة 

صدق احملتوى، الصدق املرتبط مبحك، صدق )و در اإلشارة إىل أننا اقتصرنا على الطرق الثالثة 

فلم نعتمدها باعتبارها طرق غري علمية ( احملكمني، الذايت، الظاهري)، أما الطرق األخرى (التكوين الفرضي

الحظ الباحث عند مراجعته حيث . (APA, 1999)االختبارات النفسية والرتبوية بناءا على معايري 

أن هناك خلط بني طريقة صدق احملكمني والصدق الظاهري، وكذلك  لفطروحات يف عينة الدراسة احلالية

ن حيث املسمى فقط، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة بني طريقة صدق احملكمني وطريقة ثبات التقدير م

اليت توصلت لوجود جمموعة من األفكار املتنوعة حول مفهومي الصدق والثبات  (2597)هامرسلي دراسة 

 ،2557) وأهنما يستخدما استخداما غامضا وغري منسق، كما تتفق مع توصلت إليه دراسة ويتا ودانيال

ن حيث وجدت انتشارا ملحوظا إلساءة استعمال اللغة عند تسمية طرق وإجراءات التحقق م (2559

 .الصدق والثبات يف املقاالت اليت مت فحصها

كما أن اإلجراء يف طريقة الصدق الذايت حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات، ال ينتمي للصدق 

أن استخدام الصدق الذايت ال يتعارض فقط مع املبادئ السيكومرتية ( 1000)مبعناه الدقيق، فحسب فرج 

أحيانا بالصدق اهلرويب ألن الباحث يلجأ إليه عندما يعجز أو بل يعد تشويها ملعىن الصدق، ويسمى 

 .يتكاسل عن التحقق من صدق أدواته بالطرق السليمة، وهو غري مقبول كبديل لطرق الصدق األخرى
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لقلة –قد يرجع انتشار اخلطأ يف استخدام طرق التحقق من الصدق إىل أن بعض الباحثني يعتقدون 

أن كل أداة جيب تقدير صدقها مبا يتيسر للباحث من الطرق سواء من  -ياخلربة وقلة اإلعداد األكادمي

، بضرورة (2556)حيث اجلهد أو الوقت، وتبني هذه النتيجة أمهية ما أوصت به نتائج دراسة شيبارد 

توحيد مفهوم صدق األداة واليت تؤكد أمهية تفسري الدرجات واستعماالهتا يف امليادين التطبيقية يف ظل إطار 

اهيمي نظري يصور العالقة بني احملتوى واألداء وما ميثله من استجابات، وهذا ما أكد عليه الباحثني يف مف

 (.1005)اال اهات احلديثة لنظرية الصدق أمثال تيغزة 

من عينة دراسته  %...92حيث وجد أن  (ب-2559)تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الثبييت 

مت التحقق من صدقها باستخدام طرق ال  يب عن السؤال الذي يطرحه صدق األداة بأي حال من 

 .األحوال، من بينها استخدام اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات

حيث كانت طريقة  (1002)كما تتفق جزئيا مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة غادة خبش 

، أما %59.70، وطريقة التكوين الفرضي جيدة بنسبة %66.67دة بنسبة الصدق املرتبط مبحك جي

 .%90.00طريقة صدق احملتوى فكانت جيدة االستخدام بنسبة 

 :الرابعالسؤال 

في ما هي األخطاء التي وقع فيها الباحثون عند التحقق من صدق أدوات جمع المعطيات 

 ؟2بجامعة الجزائر وعلوم التربية أطروحات دكتوراه علم النفس

يت تؤثر على صدق األداة يتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة، يتعلق كل سؤال بعامل من العوامل ال

النظر عن الطريقة املستخدمة يف تقدير الصدق؛ وفيما يلي عرض نتيجة كل سؤال من بشكل عام، بغض 

 .تلك األسئلة الفرعية   استخالص اإلجابة على السؤال العام
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 :ال الفرعي األولالسؤ  -أ 

 المستخدمة في التحقق من الصدق كافية؟ الطرقهل كانت 

 :لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بإعداد اجلدول التايل

 تكرارات ونسب عدم كفاية طرق التحقق من الصدقيوضح ( 55)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار كفاية طرق التحقق من الصدق

 66.66 96 نعم
 66.67 266 ال

 200.0 145 اجملموع
من خالل اجلدول السابق يتضح أن خطأ عدم كفاية طرق التحقق من صدق األدوات من االخطاء 

اليت وقع فيها الباحثون عند استخدامهم لطرق التحقق من الصدق يف أدوات مجع املعطيات يف أطروحات 

استخدام بنسبة  266، حيث ظهر هذا اخلطأ يف 1دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

 .، وتدل النسبة على أن ظهور هذا اخلطأ كان متوسطا(أداة 145)جمموع األدوات  ثلثيأي  66.67%

وميكن تفسري ارتفاع نسبة خطأ عدم كفاية طرق التحقق من الصدق يف أطروحات عينة الدراسة 

للتحقق من أدواهتم واليت هي طريقة ( غري علمية)واحدة  احلالية بأنه راجع الستخدام أغلب الباحثني طريقة

 .صدق احملكمني بالدرجة األوىل،   طريقة الصدق الذايت وطريقة الصدق الظاهري

حيث كانت أساليب  (1002)وتتفق نتيجة هذا السؤال الفرعي مع ما توصلت إليه نورة القضيب 

كما جاءت نتائج الدراسة احلالية مقاربة لنتائج دراسة   ،%95.70التحقق من الصدق غري كافية بنسبة 

حيث وجدت أن نسبة الوقوع يف خطأ عدم كفاية طرق التحقق من صدق أدوات  (1007)غادة خبش 

 .%96.00القياس 
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 :السؤال الفرعي الثاني -ب 

 ؟لمجتمع الدراسةهل تم التحقق من صدق األداة على عينة ممثلة 

 :الباحث بإعداد اجلدول التايل لإلجابة على هذا السؤال قام

 تكرارات ونسب عدم التحقق من الصدق على عينة ممثلة لمجتمع الدراسةيوضح ( 52)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار التحقق من الصدق على عينة ممثلة 

 46.65 77 نعم
 96.62 95 ال

 200.0 266 اجملموع
من خالل اجلدول السابق جند أن خطأ عدم التحقق من صدق األداة على عينة ممثلة جملتمع 

الدراسة من األخطاء اليت وقع فيها الباحثون عند استخدامهم لطرق التحقق من صدق أدواهتم، ويالحظ 

أداة وهي اليت استخدمت طريقة صدق احملكمني  96أداة، حيث مت استثناء  266أن عدد األدوات الكلي 

 95أو صدق احملتوى فقط، ألهنا ال حتتاج إىل عينات للتحقق من صدقها، وقد ظهر هذا اخلطأ يف 

 .من جمموع االستخدمات، مما يدل على أن ظهور هذا اخلطأ كان متوسطا %96.62استخدام بنسبة 

احثني أو جهلهم بالعوامل املؤثرة على طرق ويعود سبب الوقوع يف هذا اخلطأ إلمهال بعض الب

التحقق من الصدق، حيث جند أن بعض الباحثني يكتفون بالتحقق من الصدق على طبقة واحدة فقط، 

مثل الذكور دون اإلناث أو فئة عمرية دون أخرى، ويرتك بقية الطبقات ويستخرج مؤشر الصدق هلا 

كما أن بعض الباحثني مل يتطرق أصال . صائصهاويرتضيه كمعامل صدق لبقية الفئات رغم اختالف خ

 .خلصائص العينة اليت استخدمها يف التحقق من صدق أداته، مما يدل على اإلمهال الكبري هلذا اجلانب

حيث أهنا وجدت  (1002)وختتلف نتيجة هذا السؤال الفرعي مع ما توصلت إليه نورة القضيب 

ولكن تتفق إىل حد ما مع  ،%20.60ساسية بنسبة منخفضة أن عينة الصدق غري ممثلة جملتمع الدراسة األ

 .من اجملموع الكلي لالستخدامات %64.50حيث ظهر هذا اخلطأ بنسبة ( 1007) دراسة غادة خبش



 ثــلبحـانتــائج                                                                                  الفصـل الـرابـع  

 

 

 88 

 :السؤال الفرعي الثالث -ج 

 هل تم التحقق من صدق األداة على عينة مناسبة الحجم؟

 :تايللإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بإعداد اجلدول ال

 تكرارات ونسب عدم التحقق من الصدق على عينة مناسبة الحجميوضح ( 53)جدول رقم 
التحقق من الصدق على 

 النسبة المئوية التكرار عينة مناسبة الحجم 

 62.49 201 نعم
 07.96 26 ال

 60.71 92 مل حيدد
 200.0 266 اجملموع

صدق األداة على عينة مناسبة احلجم من من خالل اجلدول السابق جند أن خطأ عدم التحقق من 

األخطاء اليت وقع فيها الباحثون عند استخدامهم لطرق التحقق من صدق أدوات مجع املعطيات يف 

أداة،  266، ويالحظ أن عدد األدوات الكلي 1أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

، وقد ظهر هذا (قة صدق احملكمني أو صدق احملتوى فقطاستخدم فيها طري)أداة  96حيث مت استثناء 

من جمموع االستخدمات، مما يدل على أن ظهور هذا اخلطأ كان  %07.96استخدام بنسبة  26اخلطأ يف 

 .من االستخدامات مل يذكر فيها الباحثون أي معلومات عن هذا اجلانب %60.71منخفضا، كما أن 

ال بعض الباحثني أو جهلهم بالعوامل املؤثرة على طرق ويعود سبب الوقوع يف هذا اخلطأ إلمه

التحقق من الصدق، حيث جند أن بعض الباحثني يكتفون باختيار عينة صغرية احلجم، مما يدل على عدم 

وعيهم بأمهية حجم العينة، فكلما كان كبريا مبا فيه الكفاية كلما أمكن احلصول على نتائج إحصائية دقيقة 

 .ار العينة وبالتايل متكن من تعميم هذه النتائجتقلل من أخطاء اختي

حيث وجدت أن عينة  (1002) تتفق نتيجة هذا السؤال الفرعي مع ما توصلت إليه نورة القضيب

 .%29.90يف حني مل حيدد الباحث حجم العينة بنسبة  ،%09.20الصدق غري مناسبة احلجم بنسبة 
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اليت من خالل اإلجابة ( الطرق، متثيل وحجم العينةكفاية )بعد أن ناقش األسئلة الفرعية الثالثة 

عليها متت اإلجابة على السؤال الرابع الذي يبحث يف األخطاء املتعلقة بالعوامل اليت تؤثر على صدق 

األداة بشكل عام اليت وقع فيها الباحثون عند استخدام طرق التحقق من صدق أدوات مجع املعطيات يف 

 :، قام الباحث بإعداد اجلدول التايل1وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر أطروحات دكتوراه علم النفس

 األخطاء المتعلقة بالعوامل المؤثرة على الصدق يوضح نسب (54)جدول رقم 
األخطاء المتعلقة بالعوامل 
 المؤثرة على صدق األداة

 نسبة اإلنتشار النسبة المئوية

عدم كفاية طرق التحقق من 
 91.04 66.67 الصدق

عدم التحقق من الصدق على 
 42.99 96.62 جملتمع الدراسةعينة ممثلة 

 06.22 07.96 عدم مناسبة حجم عينة الصدق
 200.0 / اجملموع

أخطاء متعلقة بالعوامل املؤثرة على الصدق، حيث  06يتضح أن هناك  من خالل اجلدول السابق

ظهرت بنسب متفاوتة، وكان خطأ عدم كفاية طرق التحقق من الصدق هو األكثر ظهورا من بني هذه 

بنسبة  جملتمع الدراسة،   خطأ عدم التحقق من الصدق على عينة ممثلة %91.04بنسبة  ءاألخطا

 .%06.22عدم مناسبة حجم عينة الصدق بنسبة  ، ويأيت يف األخري خطأ42.99%

وقد يرجع تكرار ظهور األخطاء يف مجيع طرق الصدق تقريبا عند التحقق من صدق أدوات 

الدراسة إىل عدم وعي الباحثني بأمهية أدوات البحث وباألسس اليت تبىن عليها وبالعوامل اليت تؤثر عليها، 

قد ال يدرك الفرق بني األدوات املختلفة من حيث طبيعتها  والباحث املبتدئ من طالب الدراسات العليا

والغرض من استخدامها، وبالتايل مبفاهيم ومبادئ القياس املتعلقة بكل نوع واليت من أمهها مفهوم الصدق 

والطريقة املالئمة إلجياد مؤشراته بالنسبة لكل نوع من أنواع األدوات يف ضوء أهداف القياس يف كل دراسة 

 .على حدة
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 :الخامسالسؤال 

في أطروحات هل تم مراعاة شروط التطبيق عند التحقق من صدق أدوات جمع المعطيات 

  ؟2بجامعة الجزائر وعلوم التربية دكتوراه علم النفس

على السؤال مت عرض النتائج لكل طريقة من الطرق الثالث للتحقق من صدق األدوات  ولإلجابة

 .على حدة، وهي صدق احملتوى، الصدق املرتبط مبحك وصدق التكوين الفرضي

 :صدق المحتوى -أ 

 :لإلجابة على السؤال املتعلق بطريقة صدق احملتوى قام الباحث بإعداد اجلدول التايل

 ائج المتعلقة بجانب التحقق من صدق المحتوى النتيوضح ( 50)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار اإلستجابات البند

هل تم تحليل المحتوى بالوصف 
 التفصيلي أو توصيف األهداف؟

 نعم
 ال

 المجموع

.0 
0. 
41 

75.82 
20.0, 
411.1 

 هل تم عمل جدول مواصفات؟
 نعم
  ال

 المجموع

., 
00 
41 

70.0, 
25.82 
411.1 

حساب نسبة اإلتفاق بين هل تم 
 المحكمين؟

 نعم
  ال

 المجموع

.8 

.0 
41 

,8.20 
90.70 
411.1 

أخطاء متعلقة بإجراءات تطبيق طريقة  06من خالل اجلدول السابق يتضح أن الباحثني وقعوا يف 

من االستخدامات مل يتم عمل  %79.97صدق احملتوى، حيث ظهرت بنسب متفاوتة، فنجد أن نسبة 

توصيف األهداف، بينما  أو مل يتم حتليل احملتوى بالوصف التفصيلي %72.46جدول مواصفات، ونسبة 

 .مل يتم حساب نسبة اإلتفاق بني احملكمني %64.15نسبة 

 .وقد يرجع ذلك إىل عدم حتكم الباحثني بشروط وافرتاضات طريقة صدق احملتوى أو بأمهيتها
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 :مرتبط بمحكالصدق ال -ب 

 :لإلجابة على السؤال املتعلق بطريقة الصدق املرتبط مبحك قام الباحث بإعداد اجلدول التايل

 النتائج المتعلقة بجانب التحقق من الصدق المرتبط بمحكيوضح ( 55)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار اإلستجابات البند

 صدق المحك
 تالزمي
 تنبؤي

 المجموع

00 
.. 
44 

0.... 
..... 
411.1 

 نوع المحك

 مقياس
 تقدير

 حتصيل دراسي
 المجموع

.8 

.0 

.8 
44 

08.08 
.0.0. 
08.08 
411.1 

 هل المحك متعلق بالسمة المقاسة؟
  نعم
   ال

 المجموع

00 
.. 
44 

0.... 
..... 
411.1 

 هل المحك صادق؟

  نعم
   ال

 مل حيدد
 المجموع

.. 

.. 
00 
44 

..... 

..... 
0.... 
411.1 

 ثابت؟هل المحك 

  نعم
   ال

 مل حيدد
 المجموع

.. 

.. 
00 
44 

..... 

..... 
0.... 
411.1 

ماهو المستوى المعتمد لمعامل 
 الصدق؟

 (.2..أكثر من )مرتفع 
 (90..-.,..)متوسط 
 (.,..أقل من )منخفض 
 المجموع

.9 

.8 

.. 
44 

80.88 
08.08 
..... 
411.1 

من خالل اجلدول السابق يتضح أن كل طرق الصدق املتعلق مبحك املستخدمة كانت من نوع 

الصدق التالزمي ومل يستخدم الصدق التنبؤي على اإلطالق، ويرجع ذلك إىل طبيعة البحوث والغرض 

 . منها، واليت تناسبها طريقة الصدق التالزمي
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مقياس آخر، حتصيل : ملرتبط مبحك وهيكما مت استخدام حمكات متنوعة يف التحقق من الصدق ا

؛ والحظ الباحث %05.20 ،%49.49، %49.49: دراسي، تقديرات، حيث كانت نسبها على التوايل

أن أغلب احملكات اليت استخدمت كانت جاهزة، وبعض الباحثني استخدموا األدوات اليت قاموا ببنائها  

الباحثني استخدم الطريقة االقل تكلفة من حيث اجلهد كمحكات فيما بينها؛ فقد الحظنا أن الكثري من 

 .والوقت، ولو كانت على حساب الدقة العلمية

ونالحظ أيضا من خالل اجلدول أن كل الباحثني يف عينة الدراسة ركزوا على تعلق احملك املستخدم 

يل على إمهال بالسمة املقاسة، وباملقابل مل يذكروا أي معلومات حول صدق احملك أو ثباته؛ وهذا دل

 .الباحثني هلذه الشروط املتعلقة بالتحقق من الصدق املرتبط مبحك، وعدم إدراكهم بأمهيتها

أكثر من )مرتفعة : أما بالنسبة للمستويات املعتمدة ملعامل الصدق املتعلق باحملك فقد كانت كالتايل

 .%49.49بنسبة  (0.65-0.60)ومتوسطة  ،%94.99بنسبة  (0.70

حيث وجدت أن ( 1002)هذا السؤال مع ما توصلت إليه دراسة نورة القضيب وتتفق نتائج 

، %12.40وحتصيل دراسي بنسبة  ،%65.20احملكات املستخدمة كانت عبارة عن اختبارات بنسبة 

أما فيما  .%200.0؛ وكانت نسبة تعلق احملك بالسمة اليت يقيسها االختبار %05.90وتقديرات بنسبة 

من االستخدامات مل يتم فيها  %10.90 ،%27.50املستخدم، فكانت نسبة  طص صدق وثبات احملك

حيث  (1002)ذكر معلومات حول الصدق والثبات على التوايل؛ ولكن ختتلف مع نتيجة نورة القضيب 

مستويات : وجدت أن املستويات املعتمدة ملعامل صدق االختبار يف عينة دراستها من الرسائل كانت كاليت

، بينما كانت املستويات املنخفضة بنسبة %46.60، مستويات متوسطة بنسبة %16.20 مرتفعة بنسبة

؛ ويرجع ذلك الختالف حجم العينة بني الدراستني، حيث بلم عدد طرق التحقق من الصدق 66.60%

 (.1002)طريقة يف دراسة نورة القضيب  65طريقة مقابل  22املرتبط مبحك يف الدراسة احلالية 
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 :الفرضيصدق التكوين  -ج 

 :لإلجابة على السؤال املتعلق بطريقة صدق التكوين الفرضي قام الباحث بإعداد اجلدول التايل

 النتائج المتعلقة بجانب التحقق من صدق التكوين الفرضي يوضح ( 50)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار اإلستجابات البند

هل تم التعريف باإلطار النظري للسمة 
 المقاسة؟

 نعم
 ال

 المجموع

0. 
009 
421 

.2.00 
07..9 
411.1 

هل اشتقت الفرضيات من اإلطار 
 النظري للسمة المقاسة؟

 نعم
 ال

 المجموع

0. 
009 
421 

.2.00 
07..9 
411.1 

ماهي طرق التحقق من صدق التكوين 
 الفرضي لألداة؟

 اإلتساق الداخلي
 املقارنة الطرفية
 التحليل العاملي
  طريقة أخرى
 الطريقةمل حيدد 

 المجموع

27 
89 
.2 
0. 
.0 

411 

00.,7 
,5.,9 
.0.20 
.9.58 
...95 
411.1 

هل طرق التحقق من صدق التكوين 
 الفرضي لألداة مناسبة؟

 نعم
 ال

 المجموع

00. 
.8 

411 

09.88 
.,.08 
411.1 

هل طرق التحقق من صدق التكوين 
 الفرضي لألداة كافية؟

 نعم
 ال

 المجموع

070 
.0 

421 

00.7. 
...5. 
411.1 

نالحظ من خالل اجلدول السابق أن هناك قصورا ملحوظا من قبل الباحثني باتباع اخلطوات 

املنهجية للتحقق من صدق التكوين الفرضي، حيث مل يشر إىل البناء النظري للسمة املقاسة بنسبة 

دما فبالرغم من أن الباحث يفرد له فصال كامال من فصول البحث، ولكن يتحتم عليه عن. 51.06%

يستخدم هذا النوع من الصدق أن يذكر البناء النظري الذي اعتمد عليه ولو باإلشارة بشكل موجز إىل 

 .نظرية معينة أو جمموعة من النظريات اليت حاول الباحث أن يوفق بينها
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اخلطوة التالية اليت جيب أن يتبعها الباحث عند التحقق من صدق التكوين الفرضي بعد أن يذكر  

اليت اعتمد عليها، أن حياول اشتقاق فرضيات مصاغة من إطاره النظري   يتحقق منها إحصائيا أو النظرية 

 .%51.06هذه اخلطوة مت اغفاهلا كذلك من الباحثني بنسبة ، (Gronglund, 1976) ريبيا 

وهي حسب نظرية  للتحقق من التكوين الفرضي( األنواع)استخدم الباحثون جمموعة من الطرق 

، وكانت الطريقة األكثر استخداما (1005تيغزة، )الصدق احلديثة مبثابة بينات أو دالالت أو مؤشرات 

كما مت استخدام . %69.06  املقارنة الطرفية بنسبة  %45.61هي طريقة االتساق الداخلي بنسبة 

التحليل العاملي بنسبة  ، واستخدمت طريقة%06.99طريقة أخرى متثلت يف الصدق التقاريب بنسبة 

 .%00.69، بينما مل حتدد الطريقة يف استخدام واحد فقط أي بنسبة 04.75%

فقط، ويرجع ذلك يف استخدام طريقة  %06.49ولقد كانت هذه الطرق غري مناسبة بنسبة 

االتساق الداخلي بصورة خاطئة، حيث قام بعض الباحثني حبساب معامالت االرتباط بني درجة البند 

لدرجة الكلية ألدوات متعددة املقاييس، يف حني كان جيب يف هذه احلالة استخدام الدرجة الكلية وا

 .للمقاييس الفرعية وليس األداة كلها

من  %00.90كما نالحظ أيضا أن طرق التحقق من صدق التكوين الفرضي مل تكن كافية بنسبة 

استخدام بعد استثناء استخدام واحد مل يتم فيه حتديد الطريقة وتوضيح إجراءات التحقق، حيث  219

 .خدام أحد اساليب ثبات التجانس للحكم على صدق بناء األداةتوجد الباحث إجراء واحد مت فيه اس

تائج اليت يف دراسته بأن امللفت للنظر يف الن (2559)وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه الثبييت 

الذي يعترب العمود الفقري لعملية التحقق من ( البناء النظري)توصل إليها أن صدق التكوين الفرضي 

صدق أدوات املعطيات مل يلق أي اهتمام من قبل الباحثني، مما قد يكون له األثر الواضح على حتليل 

 . النتائج وتفسريها وعمليات التطبيق
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حيث توصلت إىل أن الباحثني مل يشريوا  (1002)نورة القضيب كما تتفق أيضا مع نتائج دراسة 

، ومل يقوموا باشتقاق فرضيات مصاغة من اإلطار النظري بنسبة %56.40إىل البناء النظري بنسبة 

خمتلفة للتحقق من صدق التكوين الفرضي ( بينات)وجدت أنه استخدمت طرق  كما. 92.90%

االتساق الداخلي، التحليل العاملي، الفروق بني األعمار، : لفدوات املستخدمة يف عينة دراستها وهي

 ،%19.60، %62.40: حتليل البنود وبينات أخرى، الفروق بني اجلماعات، وكانت نسبها على التوايل

27.20% ،09.60% ،09.60% ،09.70%.  

وميكن تفسري النتائج اليت مت التوصل إليها فيما يتعلق ببعض املمارسات اخلاطئة لبعض الباحثني عند 

التحقق من صدق أدواهتم، يف عدم التحكم مبفهوم القياس النفسي وبناء وتطوير االختبارات، ينتج عن 

غرض من استخدامها، وعدم جناعة استعمال ذلك عدم الفهم الصحيح لطبيعة األداة املستخدمة وال

املفاهيم املتعلقة بالقياس النفسي وبناء االختبار وأمهها الصدق؛ يتضح ذلك يف ميل بعض الباحثني اىل 

خاصة إذا كانت األطروحات يشرف عليها نفس )استخدام الطرق الشائعة وحماكاة الباحثني اآلخرين 

كما يفسر الباحث .  دقيقة أو مل تستخدم استخداما صحيحاحىت ولو كانت غري سليمة أو غري( األستاذ

أوجه القصور يف عملية التحقق من صدق احملك يف الصعوبة اليت يواجهها الباحثون يف احلصول على حمك 

جيد يستويف أهم الشروط اليت جيب توافرها فيه، وهي مشكلة متأزمة دائما ما ينادي املختصون يف القياس 

طريق استخدام حمكات متعددة أو تصحيح معامل الصدق يف ضوء ثبات احملك وثبات النفسي حبلها عن 

أما فيما يتعلق بعدم اتباع . االختبار، وغالبا ما يكتفي بتصحيح معامل الصدق يف ضوء ثبات احملك فقط

 الشروط املنهجية يف التحقق من صدق التكوين الفرضي، فيفسرها الباحث بأن هذه املمارسات ما هي إال

انعكاس ألدبيات القياس النفسي واليت تنظر إىل الصدق وفق منظور تعددي، وتنظر إىل صدق التكوين 

 (.1005تيغزة، )على أنه نوع منها يتم التحقق منه عن طريق بينات حمددة ( البناء، املفهوم)الفرضي 
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 :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالثبات: ثانيا

 :السؤال األول

وعلوم  أطروحات دكتوراه علم النفسأدوات جمع المعطيات في  ثبات هل تم التحقق من

 ؟2بجامعة الجزائر التربية

األدوات اليت مت التحقق من ثباهتا يف أطروحات  بإحصاءلإلجابة على السؤال السابق قام الباحث 

 :الدكتوراه، سواء كانت من إعداد الباحث صاحب الدراسة أو باحث آخر، واجلدول اآليت يوضح ذلك

 تكرارات ونسب أدوات جمع المعطيات التي تم التحقق من ثباتهايوضح ( 58)جدول رقم 
التحقق 

 ثباتمن 
 األداة

 إعداد األداة
 المجموع

 لم يحدد باحث أجنبي باحث عربي الباحث نفسه
  %ن  التكرار  %ن  التكرار  %ن  التكرار  %ن  التكرار  %ن  التكرار

مت التحقق 
 69.50 119 09.70 26 42.16 54 24.47 66 69.60 99 منه

مل يتم 
 64.20 229 02.65 01 67.15 44 20.27 21 90.99 60 منهالتحقق 

 200.0 646 / 29 / 269 / 49 / 249 اجملموع

من األدوات املستخدمة يف أطروحات دكتوراه  %64.20من خالل اجلدول السابق يتضح أن نسبة 

مل يتم التحقق من ثباهتا على اإلطالق؛ وبالنظر إىل متغري إعداد  1علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

األدوات اليت مل يتم التحقق من ثباهتا كانت من إعداد الباحث نفسه، ونسبة  من %90.58األداة جند أن 

، أما نسبة األدوات اليت كانت من إعداد باحث "أجنل"منها كانت من إعداد باحث آخر  67.15%

بينما األدوات اليت مل يتم التحقق من ثباهتا ومل حيدد الباحث الذي ، %20.27فقدرت بـ  "عريب"آخر 

 .%02.65انت نسبتها أعدها فك
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ويتضح مما سبق أن هناك  اوزا كبريا يف عملية تقدير ثبات أدوات مجع املعطيات املستخدمة يف 

من األدوات اليت  %90.58، فنتيجة أن نسبة 1أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

مل يتم تقدير ثباهتا كانت من إعداد الباحث نفسه، دليل على أن الباحثني ال يولون أمهية كبرية لتقدير 

ثبات أدوات القياس؛ وكذلك بعض الباحثني مل يتحققوا من ثبات األداة ألنه قد سبق استخدامها يف 

ه املؤشرات تكفي الستخدام األداة عدة دراسات سابقة، وله قيمة معامل ثبات عايل، ظنا منهم أن هذ

مرات دون تقدير ثباهتا؛ إال أن هذا اإلجراء خاطئ نظرا ألن الثبات خاصية للمعطيات وليس خاصية 

لفداة؛ وألن املعطيات تتأثر بطبيعة  انس أو عدم  انس العينة اليت تطبق عليها األداة، وتتأثر بالظروف 

 .ما على الباحثني تقدير ثبات معطياهتم يف كل مرة يطبقون فيها األداةاحمليطة اليت تطبق فيها، كان لزا

حيث وجدا أن  (2559، 2557)تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسيت ويتا ودانيال 

 .من املقاييس مل يتم التحقق من ثباهتا وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنتيجة الدراسة احلالية 47.66%

من أدوات القياس  %15.00فقد وجد أن  (أ-2559)دراسة الثبييت  نتائجمع  نتائج السؤالوتتفق 

معدة باللغة العربية وسبق استخدامها،  منها كانت %99.00مل يتم التحقق من ثباهتا، حيث أن نسبة 

منها من إعداد صاحب الدراسة  %16.00منها مرتمجة استخدمت يف بيئات عربية و 14.00%

 .وتستخدم ألول مرة

من االختبارات املستخدمة يف عينة  %25.60يف دراستها أن  (1002)وجدت نورة القضيب كما 

 .%25.60دراستها من الرسائل مل يتحقق من ثباهتا بنسبة 

حيث توصلت إىل أنه مل يتم التحقق من  (1007)وتتفق النتائج أيضا مع نتائج دراسة غادة خبش 

من إعداد  %15.60منها من إعداد الباحث، و %41.41كانت   ،%16.50ثبات أدوات القياس بنسبة 

 ."أجنل"منها من إعداد باحث آخر  %19.19، وأن "عريب"باحث آخر 
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 :الثانيالسؤال 

أطروحات أدوات جمع المعطيات في  ثباتا هي الطريقة األكثر شيوعا في التحقق من م

 ؟2بجامعة الجزائر وعلوم التربية دكتوراه علم النفس

على هذا السؤال قام الباحث بإحصاء طرق الثبات املستخدمة يف عينة الدراسة، وهي ستة  لإلجابة

 :طرق، موضحة يف اجلدول التايل( 06)

 تكرارات ونسب طرق التحقق من الثباتيوضح ( 50)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار طريقة التحقق من الثبات

 17.64 76 إعادة التطبيق
 19.42 75 التجزئة النصفية

 00.71 01 كيودر ريتشاردسون
 65.97 220 ألفا كرونباخ
 01.99 09 ثبات التقدير
 02.09 06 طريقة أخرى

 200.0 179 اجملموع
 من خالل اجلدول السابق يتضح أن أكثر طرق التحقق من ثبات أدوات القياس شيوعا هي طريقة 

من جمموع استخدامات طرق التحقق من ثبات أدوات مجع  %65.97معامل ألفا كرونباخ بنسبة 

،   طريقة التجزئة (طريقة 179) 1املعطيات يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

من االستخدامات،   طريقة ثبات  %17.64وطريقة إعادة التطبيق بنسبة  %19.42النصفية بنسبة 

، أما %02.09كما استخدمت طريقة أخرى وهي حتليل التباين بنسبة . %01.99تقدير احملكمني بنسبة 

ملرة واحدة، واملرة  (KR-20)، حيث مت استخدام الصيغة %00.71طريقة كيودر ريتشاردسون فبنسبة 

 .ويتضح أيضا أنه مل تستخدم طريقة الصور املتكافئة على اإلطالق ؛(10/12)الثانية مل يتم حتديد الصيغة 
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الباحث يف الدراسة احلالية أنه كلما تقدمت الطريقة وزادت تعقيدا كلما قل استخدامها،  ويفسر

حيث أن أبسط الطرق استخداما هي طريقة معامل ألفا كرونباخ الذي يستخدم يف مرة تطبيق واحدة، 

ام ، لذلك حقق أكرب نسبة استخد SPSSويتميز بسهولة احلساب خاصة مع توفر برنامج احلزم االحصائية

عند تقدير ثبات أدوات مجع املعطيات يف العينة احلالية، كما أن أغلب األدوات اليت استخدمت كانت 

 .متعددة البدائل، وهذا يعترب سببا آخرا يف زيادة استخدام طريقة ألفا كرونباخ لتقدير الثبات

ة الدراسة احلالية، وأكثرها تعقيدا هي طريقة الصور املتكافئة واليت مل تستخدم على اإلطالق يف عين

حيث أهنا تتطلب إعداد صورتني متكافئتني من األداة، مما يشكل عبئا على الباحث من حيث اجلهد 

 .والوقت املبذولني

ومن خالل ما سبق يتضح أن استخدام الباحثني لطرق التحقق من ثبات أدوات مجع املعطيات يف 

يركز على أبسط األنواع من حيث اإلجراءات  1زائرأطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجل

والقيود واجلهد املبذول، وقد يعود ذلك لقلة الوقت املخصص للدراسة أو لقلة خربة الباحث بتطبيق الطرق 

 .املختلفة للتحقق من ثبات أدوات القياس مما يدفعه ألن طتار أبسطها

يث وجد أن أكثر الطرق شيوعا هي طريقة ح( أ-2559)تتفق نتيجة هذا السؤال مع دراسة الثبييت 

، كما %...29،   إعادة االختبار %...11  التجزئة النصفية  ،%...60معامل ألفا كرونباخ بنسبة 

 .أنه مل تستخدم طريقة الصورة املتكافئة

حيث كانت طريقة معامل ألفا   (2559، 2557)وتتفق أيضا مع توصلت إليه دراسيت ويتا ودانيال 

 .على التوايل %90.70-%...92كرونباخ أكثر الطرق استخداما بنسبة 

  (1002)ودراسة نورة القضيب  (2559، 2557)وختتلف جزئيا مع نتيجة دراسيت ويتا دانيال 

 .على التوايل %00.90-%02.69حيث استخدمت طريقة الصور املتكافئة بنسبة 
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حيث وجدت أن أكثر ( 1007) لسؤال مع ما توصلت إليه دراسة غادة خبشكما تتفق نتائج هذا ا

من  %17.90  التجزئة النصفية بنسبة  %91.90الطرق استخداما هي ألفا كرونباخ بنسبة 

، معامل االستقرار (10)ريتشاردسون-االستخدامات،   طريقة إعادة االختبار، ثبات التقدير، كودر

على التوايل، كما مل تستخدم أيضا طريقة  %00.40، %01.10، %04.90، %22.90والتكافؤ بنسبة 

 .(12)ريتشاردسون-الصور املتكافئة وطريقة كودر

 :الثالثالسؤال 

أطروحات أدوات جمع المعطيات في  ثباتما نسبة االستخدامات الجيدة لطرق التحقق من 

 ؟2بجامعة الجزائر وعلوم التربية دكتوراه علم النفس

 :هذا السؤال قام الباحث بإعداد اجلدول التايللإلجابة على 

 تكرارات ونسب اإلستخدامات الجيدة لطرق التحقق من الثباتيوضح ( 29)جدول رقم 

حالة 
 االستخدام

 طرق التحقق من الثبات
 إعادة المجموع

 التطبيق
 التجزئة
 النصفية

 كودر
 ريتشاردسون

 ـــــاألف
 اخـــــكرونب

 اتــثب
 رــالتقدي

 تحليل
 التباين

  %ن  ت  %ن  ت  %ن  ت  %ن  ت  %ن  ت  %ن  ت  %ن  ت

 83.90 235 55.50 92 599.9 98 00.20 80 599.9 92 83.04 55 80.40 58 جيد

 55.05 40 33.33 95 99.99 99 22.03 20 99.99 99 55.45 53 59.03 98 غير جيد

 599.9 208 599.9 93 599.9 98 599.9 559 599.9 92 599.9 00 599.9 05 المجموع

من استخدامات طرق التحقق من ثبات  %96.05من خالل اجلدول السابق يتضح أن نسبة 

كانت جيدة، وأن   1أدوات مجع املعطيات يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

 .منها غري جيدة %26.52نسبة 

وبتفصيل أكثر كانت طريقة كيودر ريتشاردسون جيدة على اإلطالق حيث كانت األسئلة متجانسة 

ونظام التصحيح ثنائي، وكذلك طريقة ثبات التقدير كانت جيدة على األطالق حيث مت حساب درجة 
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حيث كانت  %20.96  طريقة إعادة التطبيق كانت غري جيدة بنسبة . االتفاق بني تقديرات احملكمني

بعض األدوات اليت استخدمت فيها هذه الطريقة تقيس مات غري مستقرة ومل يراعي الباحث فيها معايري 

حيث كانت بعض األدوات إما غري  %26.46التطبيق، وكانت طريقة التجزئة النصفية غري جيدة بنسبة 

ا طريقة التصحيح والبعض متجانسة األسئلة أو إهنا اختبارات سرعة، كما أن بعض الباحثني مل يوضحو 

 .اآلخر مل يقوموا بالتصحيح أصال

اكتفى الباحثني بتقدير املعامل  حيث %11.76أما طريقة ألفا كرونباخ فقد كانت غري جيدة بنسبة 

، كما استخدم بعض الباحثني أيضا هذه الطريقة مع األدوات (أداة عبارة عن مقاييس فرعية)لكل األداة 

؛ وبالنسبة للطريقة األخرى واليت متثلت يف طريقة حتليل التباين فقد كانت غري (ال/نعم)ثنائية االستجابة 

 .دير معامل ثبات كل األداةحيث استخدمت لتق %66.66جيدة بنسبة 

قد يرجع انتشار اخلطأ يف استخدام طرق التحقق من الثبات إىل أن بعض الباحثني ال يعرفون الفرق 

 -لقلة اخلربة وقلة اإلعداد األكادميي-بني معىن معامل الثبات يف كل طريقة من الطرق املختلفة ويعتقدون 

 .ث من الطرق سواء من حيث اجلهد أو الوقتأن كل أداة جيب تقدير ثباهتا مبا يتيسر للباح

كما الحظ الباحث أثناء حتليل األطروحات أن أغلب الباحثني استخدموا نفس الطرق يف كل 

هتم، كما الحظ أن بعض الطالب يقلدون بعضهم البعض، حبيث يكونوا اأدواهتم املستخدمة يف أطروح

مهما اختلفت أدواهتم وأهدافهم فإهنم  ينتمون إىل نفس القسم أو يؤطرهم نفس املشرف، حيث أنه

يستخدمون نفس الطريقة يف التحقق من الثبات، حىت أصبح اخلطأ مركب وتأخذ الطريقة صفة الشيوع، 

ليس ملناسبتها ولكن لعدم إدراك الباحثني أن استخدام كل طريقة جيب أن يكون له ما يربره من حيث 

يل درجة الدقة والثقة يف النتائج املرتتبة على تطبيق األدوات الغرض من األداة والسمة اليت تقيسها، وبالتا

 .مثل معامل الثبات
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حيث كانت  (1002)وتتفق نتائج هذا السؤال يف بعض جوانبها مع ما توصلت إليه نورة القضيب 

وطريقة ألفا  ، %27.70الطرق املستخدمة يف التحقق من ثبات األدوات يف عينتها غري جيدة بنسبة 

 .%22.70وطريقة إعادة االختبار غري جيدة بنسبة  ،%12.90ري جيدة بنسبة كرونباخ غ

وجدت يف دراستها أن طريقة التجزئة النصفية غري ( 1002)ولكنها ختتلف يف أن نورة القضيب 

، وطريقة كيودر ريتشاردسون غري (%26.46)أي أكرب من نسبة الدراسة احلالية  %61.20جيدة بنسبة 

 . بينما يف الدراسة احلالية كان استخدام الطريقة جيد على اإلطالق %66.60جيدة بنسبة 

حيث كانت نسبة  (1007)كما تتفق النتائج أيضا مع ما توصلت إليه دراسة غادة خبش 

، وكانت كل من طريقة كيودر ريتشاردسون وطريقة ثبات التقدير %22.50االستخدامات الغري جيدة 

 . جيدة على اإلطالق

حيث وجدت أن طريقة إعادة االختبار كانت جيدة  (1007)مع نتائج غادة خبش وختتلف جزئيا 

، وطريقة ألفا كرونباخ غري جيدة %69.24، وكانت طريقة التجزئة النصفية غري جيدة بنسبة 200%

 %11.76، %26.46، %20.96، بينما كانت يف الدراسة احلالية غري جيدة بنسبة %04.16بنسبة 

 .على التوايل

 :الرابعالسؤال 

في أدوات جمع المعطيات  ثباتما هي األخطاء التي وقع فيها الباحثون عند التحقق من 

 ؟2بجامعة الجزائر وعلوم التربية أطروحات دكتوراه علم النفس

هذا السؤال يتفرع منه عدد من األسئلة، يتعلق كل سؤال بعامل من العوامل اليت تؤثر على ثبات 

عن الطريقة املستخدمة يف تقدير ثبات األداة؛ وفيما يلي عرض نتيجة كل  ض النظرغاألداة بشكل عام، ب

 .سؤال من تلك األسئلة الفرعية   استخالص اإلجابة على السؤال العام



 ثــلبحـانتــائج                                                                                  الفصـل الـرابـع  

 

 

 103 

 :السؤال الفرعي األول -أ 

 ؟لمجتمع الدراسةاألداة على عينة ممثلة  ثباتهل تم التحقق من 

 :اجلدول التايللإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بإعداد 

 تكرارات ونسب عدم التحقق من الثبات على عينة ممثلة لمجتمع الدراسةيوضح ( 25)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار التحقق من الثبات على عينة ممثلة 

 49.49 200 نعم
 94.99 210 ال

 200.0 110 اجملموع
من خالل اجلدول السابق جند أن خطأ عدم التحقق من ثبات األداة على عينة ممثلة جملتمع الدراسة 

من األخطاء اليت وقع فيها الباحثون عند استخدامهم لطرق التحقق من ثبات أدواهتم، ويالحظ أن عدد 

ثبات احملكمني  أدوات وهي اليت استخدمت طريقة تقدير 09أداة، حيث مت استثناء  110األدوات الكلي 

استخدام بنسبة  210فقط، ألهنا ال حتتاج إىل عينات للتحقق من ثباهتا، وقد ظهر هذا اخلطأ يف 

 .من جمموع االستخدمات، مما يدل على أن ظهور هذا اخلطأ كان متوسطا 94.99%

ويعود سبب الوقوع يف هذا اخلطأ إلمهال بعض الباحثني أو جهلهم بالعوامل املؤثرة على طرق 

التحقق من الثبات، حيث جند أن بعض الباحثني يكتفون بالتحقق من الثبات على طبقة واحدة فقط، 

ويرتك بقية الطبقات ويستخرج معامل الثبات هلا ويرتضيه كمعامل ثبات لبقية الفئات رغم اختالف 

من ثبات كما أن بعض الباحثني مل يتطرق أصال خلصائص العينة اليت استخدمها يف التحقق . خصائصها

 .أداته، مما يدل على اإلمهال الكبري هلذا اجلانب

 %20.50حيث أن نسبة  (1002)وختتلف نتيجة هذا السؤال مع ما توصلت إليه نورة القضيب 

من الرسائل يف عينة دراستها وقعت يف خطأ عدم التحقق من ثبات األدوات على عينة ممثلة جملتمع 

 . نسبة الدراسة احلالية الدراسة، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع
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من جمموع  %01.57حيث وجدت أن نسبة ( 1007)كما ختتلف أيضا مع نتيجة غادة خبش 

استخدامات التحقق من الثبات يف الرسائل مل تتم على عينات ممثلة جملتمعات الدراسة، وهي نسبة خطأ 

 .منخفضة جدا مقارنة مبا توصلت إليه الدراسة احلالية

 :الثانيالسؤال الفرعي  -ب 

 األداة على عينة مناسبة الحجم؟ ثباتهل تم التحقق من 

 :لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بإعداد اجلدول التايل

 تكرارات ونسب عدم التحقق من الثبات على عينة مناسبة الحجميوضح ( 22)جدول رقم 
التحقق من الثبات على 

 عينة مناسبة الحجم 
 النسبة المئوية التكرار

 67.17 249 نعم
 20.46 16 ال

 11.17 45 مل حيدد
 200.0 110 اجملموع

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن خطأ عدم التحقق من ثبات األداة على عينة مناسبة احلجم 

من األخطاء اليت وقع فيها الباحثون عند استخدامهم لطرق التحقق من ثبات أدوات مجع املعطيات يف 

أداة،  110، ويالحظ أن عدد األدوات الكلي 1علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائرأطروحات دكتوراه 

 16، وقد ظهر هذا اخلطأ يف (استخدم فيها طريقة ثبات التقدير فقط)أدوات  09حيث مت استثناء 

من جمموع االستخدمات، مما يدل على أن ظهور هذا اخلطأ كان منخفضا،   %20.46استخدام بنسبة 

 .من االستخدامات مل يذكر الباحثون أي معلومات عن هذا اجلانب %11.17كما أن 

ويعود سبب الوقوع يف هذا اخلطأ إلمهال بعض الباحثني أو جهلهم بالعوامل املؤثرة على طرق 

التحقق من الثبات، حيث جند أن بعض الباحثني يكتفون باختيار عينة صغرية احلجم، مما يدل على عدم 
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العينة، فكلما كان كبريا مبا فيه الكفاية كلما أمكن احلصول على نتائج إحصائية دقيقة  وعيهم بأمهية حجم

 .تقلل من أخطاء اختيار العينة وبالتايل متكن من تعميم هذه النتائج

حيث كانت نسبة  ،(1002) وتتفق نتيجة هذا السؤال الفرعي مع ما توصلت إليه نورة القضيب

من االستخدامات مل  %29.90ونسبة  ،%09.10وقعت يف هذا اخلطأ الرسائل يف عينة دراستها اليت 

 .الباحثون أي معلومات عن هذا اجلانب، وهذه النسب مقاربة ملا توصلت إليه الدراسة احلاليةفيها يذكر 

حيث ظهر خطأ عدم التحقق  ،(1007)لكن ختتلف النتيجة احلالية مع نتيجة دراسة غادة خبش 

من جمموع استخدامات التحقق من الثبات يف  %90.99بة احلجم بنسبة من الثبات على عينة مناس

 .الرسائل، وهي نسبة خطأ مرتفعة جدا مقارنة مبا توصلت إليه الدراسة احلالية

 :السؤال الفرعي الثالث -ج 

 ؟كانت مستويات معامالت الثبات مقبولةهل  

 :لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بإعداد اجلدول التايل

 تكرارات ونسب مستويات معامل الثباتيوضح ( 23)رقم جدول 
 النسبة المئوية التكرار مستوى معامل الثبات 

 06.42 27 (0.59أكثر من )مرتفع جدا 
 66.99 95 (0.59-0.99)مرتفع 
 62.70 94 (0.94-0.79)متوسط 
 25.19 92 (0.74-0.69)منخفض 

 05.06 14 (0.69أقل من )منخفض جدا 
 200.0 169 اجملموع

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن هناك تباين ملستويات معامالت الثبات النا ة عن تطبيق 

، حيث (لكل طريقة)معامل  169طرق التحقق من الثبات، كما نالحظ أن عدد املعامالت الكلي بلم 

طرق أخرى  09، وطرق استخدم فيها طريقة ثبات التقدير مت فيها حتديد نسبة اإلتفاق فقط 09مت استثناء 
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، %66.99: ، وقد بلغت نسب مستويات معامل الثبات على التوايلفيهامل يتم حتديد معامل الثبات 

املرتفع، املتوسط، املنخفض، : يف كل من املستوى 06.42%، 05.06%، 25.19%، 62.70%

 .املنخفض جدا، املرتفع جدا على الرتتيب

يف بعض االستخدامات فقد ارتضاها الباحثون   بالرغم من القيم املنخفضة ملعامالت الثبات

كمعامالت ثبات ألدواهتم، وبالتايل اعتمدوا على نتائج تلك األدوات؛ حيث من الصعوبة مبكان حتديد 

معامل ثبات مقبول وتعميم هذه القيمة على كل األدوات، وتتحدد القيمة املقبولة ملعامل الثبات بنوع 

 .رة واالستعداد ترتفع معامالت الثبات فيها عنها يف اختبارات الشخصيةاألداة، فيالحظ أن اختبارات القد

وجيتهد بعض العلماء بوضع قيم مقبولة ملعامالت الثبات حبسب نوع االختبار، حيث يرى جاي 

، إال أنه ميكن (0.50أكربمن )أن اختبارات االستعداد العقلي جيب أن يكون هلا ثبات مرتفع  (2556)

يف الثمانينات؛ ومقاييس الشخصية عادة ال تبلم هذا الثبات العايل، حيث ميكن  قبول معامالت ثبات

إىل أن معامل ثبات االختبارات التحصيلية  (2590)كما أشار أمهان وجلوك . قبول معامل يف السبعينات

كما كانت . ، بينما ميكن أن يقل عن ذلك يف اختبارات الشخصية0.99املقننة جيب أن ال يقل عن 

اجتهادات أيضا من قبل بعض العلماء يف حتديد القيم املقبولة ملعامل الثبات يف ضوء الغرض من هناك 

االختبار سواء كان الغرض من استخدام االختبار اختاذ قرارات على مستوى أفراد أو مجاعات، حيث 

ثبات أقل  يطالب بثبات مرتفع عندما يكون الغرض من االختبار اختاذ قرار على مستوى أفراد، ومعامل

 .عندما يكون القرار على مستوى مجاعات، إال أنه يفضل أن يكون املعامل مرتفعا يف كل احلاالت

حيث كانت نسب مستويات ( 1002)وتتفق نتيجة هذا السؤال مع ما توصلت إليه نورة القضيب 

: يف املستوى %06.10، %06.70، %20.20، %19.60، %92.70: معامل الثبات على التوايل

 .رتفع، املتوسط، املنخفض، املرتفع جدا، املنخفض جدا؛ وهي نسب مقاربة من نسب الدراسة احلاليةامل
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حيث وجدت أن نسبة معامل الثبات غري مقبولة  (1007)كما تتفق أيضا مع نتيجة غادة خبش 

 .عند التحقق من ثبات األدوات املستخدمة يف عينة دراستها %09.99بنسبة 

األسئلة الفرعية الثالثة اليت من خالل اإلجابة عليها متت اإلجابة على بعد أن ناقش الباحث 

السؤال الرابع الذي يبحث يف األخطاء املتعلقة بالعوامل اليت تؤثر على ثبات األداة بشكل عام اليت وقع 

فيها الباحثون عند استخدام طرق التحقق من ثبات أدوات مجع املعطيات يف أطروحات دكتوراه علم 

 :، قام الباحث بإعداد اجلدول التايل1وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر النفس

 األخطاء المتعلقة بالعوامل المؤثرة على الثبات يوضح نسب (24)جدول رقم 
األخطاء المتعلقة بالعوامل 

 المؤثرة على ثبات األداة
 نسبة اإلنتشار النسبة المئوية

عدم التحقق من الثبات على 
 76.69 94.99 الدراسةجملتمع عينة ممثلة 

 24.21 20.46 عدم مناسبة حجم عينة الثبات
 21.16 05.06 عدم مناسبة قيمة معامل الثبات

 200.0 / اجملموع
أخطاء متعلقة بالعوامل املؤثرة على الثبات، حيث  06يتضح أن هناك  من خالل اجلدول السابق

هو األكثر  جملتمع الدراسةظهرت بنسب متفاوتة، وكان خطأ عدم التحقق من الثبات على عينة ممثلة 

،   خطأ عدم مناسبة حجم عينة الثبات بنسبة %76.69ظهورا من بني هذه األخطاء بنسبة 

 .%21.16عدم مناسبة قيمة معامل الثبات بنسبة  ، ويأيت يف األخري خطأ24.21%

وقد يرجع تكرار ظهور األخطاء يف مجيع طرق الثبات تقريبا عند التحقق من ثبات أدوات الدراسة 

إىل عدم وعي الباحثني باألسس اليت تبىن عليها أدوات البحث وبالعوامل اليت تؤثر عليها، والباحث املبتدئ 

 .ات املختلفة من حيث طبيعتها والغرض من استخدامهاقد ال يدرك الفرق بني األدو 
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 :استنتاجات البحث

 :من خالل مناقشة نتائج البحث يف ضوء تساؤالته، نستنتج أنه

 :جانب الصدق: أوال

من جمموع األدوات املستخدمة  %71.00مت التحقق من صدق أدوات مجع املعطيات بنسبة  -2

أداة؛ ومل يتم  646، والبالم عددها اإلمجايل 1يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

من األدوات اليت مل يتم  %46.65وبالنظر إىل متغري إعداد األداة جند أن  ؛%19.00التحقق منه بنسبة 

منها كانت من إعداد  %66.09، ونسبة "أجنل"التحقق من صدقها كانت من إعداد باحث آخر 

، بينما %26.90رت بـ فقد "عريب"الباحث نفسه، أما نسبة األدوات اليت كانت من إعداد باحث آخر 

 .%02.60األدوات اليت مل يتم التحقق من صدقها ومل حيدد الباحث الذي أعدها فكانت نسبتها 

شيوعا هي طريقة صدق احملكمني  أدوات مجع املعطياتأكثر طرق التحقق من صدق  أن -1

صدق  ،   طريقة(طريقة 656)صدق المن جمموع استخدامات طرق التحقق من  %46.00بنسبة 

من االستخدامات،   الصدق الذايت، الصدق الظاهري، صدق  %61.06التكوين الفرضي بنسبة 

كما   ؛على التوايل %01.90، %06.96، %06.22، %21.12حك بنسبة مباحملتوى، الصدق املرتبط 

 .%00.16استخدمت طريقة أخرى واحدة بنسبة 

كانت   ت مجع املعطياتأدوامن استخدامات طرق التحقق من صدق  %56.69نسبة  أن -6

منها غري جيدة، حيث كانت طريقة الصدق املرتبط مبحك جيدة بنسبة  %06.61نسبة أن جيدة، و 

، أما طريقة صدق احملتوى فكانت جيدة %56.00، وطريقة التكوين الفرضي جيدة بنسبة 200%

 .%64.15االستخدام بنسبة 
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من االخطاء اليت وقع فيها الباحثون عند من صدق األداة أن خطأ عدم كفاية طرق التحقق  -4

 .%66.67استخدام بنسبة  266، حيث ظهر هذا اخلطأ يف الصدقاستخدامهم لطرق التحقق من 

أن خطأ عدم التحقق من صدق األداة على عينة ممثلة جملتمع الدراسة من األخطاء اليت وقع  -9

وقد ظهر هذا اخلطأ يف ، املعطياتأدوات مجع صدق فيها الباحثون عند استخدامهم لطرق التحقق من 

 .من جمموع االستخدمات الكلي %96.62استخدام بنسبة  95

أن خطأ عدم التحقق من صدق األداة على عينة مناسبة احلجم من األخطاء اليت وقع فيها  -6

 26أدوات مجع املعطيات، وقد ظهر هذا اخلطأ يف صدق الباحثون عند استخدامهم لطرق التحقق من 

فيها من االستخدامات مل يذكر  %60.71من جمموع االستخدمات، كما أن  %07.96استخدام بنسبة 

 .الباحثون أي معلومات عن هذا اجلانب

أن  أخطاء متعلقة بإجراءات تطبيق طريقة صدق احملتوى، حيث 06أن الباحثني وقعوا يف  -7

مل يتم حتليل احملتوى  %72.46عمل جدول مواصفات، و من االستخدامات مل يتم %79.97نسبة 

 .مل يتم حساب نسبة اإلتفاق بني احملكمني %64.15توصيف األهداف، بينما  أو بالوصف التفصيلي

أن كل طرق الصدق املتعلق مبحك املستخدمة كانت من نوع الصدق التالزمي ومل يستخدم  -9

ن الصدق املرتبط مبحك الصدق التنبؤي على اإلطالق، كما مت استخدام احملكات املختلفة يف التحقق م

 ،%49.49، %49.49: مقياس آخر، حتصيل دراسي، تقديرات، حيث كانت نسبها على التوايل: وهي

، كما أن كل الباحثني يف عينة الدراسة ركزوا على تعلق احملك املستخدم بالسمة املقاسة، لكنهم 05.20%

باملقابل مل يذكروا أي معلومات حول صدق احملك أو ثباته؛ أما بالنسبة للمستويات املعتمدة ملعامل 

 (0.65-0.60)ومتوسطة  ،%94.99بنسبة  (0.70أكثر من )مرتفعة الصدق املتعلق مبحك فقد كانت 

 .%49.49بنسبة 
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أن هناك قصورا ملحوظا من قبل الباحثني باتباع اخلطوات املنهجية للتحقق من صدق التكوين  -5

اشتقاق فرضيات ، كما مل يتم %51.06الفرضي، حيث مل يشر إىل البناء النظري للسمة املقاسة بنسبة 

من الطرق للتحقق من التكوين  ستخدم الباحثون جمموعة، وا%51.06مصاغة من اإلطار النظري بنسبة 

  املقارنة  %45.61الفرضي، حيث كانت الطريقة األكثر استخداما هي طريقة االتساق الداخلي بنسبة 

، %06.99كما مت استخدام طريقة أخرى متثلت يف الصدق التقاريب بنسبة   ،%69.06الطرفية بنسبة 

مل حتدد الطريقة يف استخدام واحد فقط أي ، بينما %04.75واستخدمت طريقة التحليل العاملي بنسبة 

  ،%06.49ولقد كانت طرق التحقق من صدق التكوين الفرضي غري مناسبة بنسبة  ؛%00.69بنسبة 

 .%00.90تكن كافية بنسبة أن هذه الطرق مل كما 

 :الثباتجانب : ثانيا

من جمموع األدوات املستخدمة  %69.50بنسبة  مجع املعطياتمت التحقق من ثبات أدوات  -2

؛ %64.20، ومل يتم التحقق منه بنسبة 1يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

من األدوات اليت مل يتم التحقق من ثباهتا كانت من  %90.99وبالنظر إىل متغري إعداد األداة جند أن 

، أما نسبة األدوات "أجنل"من إعداد باحث آخر منها كانت  %67.15إعداد الباحث نفسه، ونسبة 

بينما األدوات اليت مل يتم التحقق من ، %20.27فقدرت بـ  "عريب"اليت كانت من إعداد باحث آخر 

 .%02.65ثباهتا ومل حيدد الباحث الذي أعدها فكانت نسبتها 

فا كرونباخ شيوعا هي طريقة معامل أل مجع املعطياتأن أكثر طرق التحقق من ثبات أدوات  -1

،   طريقة التجزئة (طريقة 179) الثباتمن جمموع استخدامات طرق التحقق من  %65.97بنسبة 

من االستخدامات،   طريقة ثبات  %17.64وطريقة إعادة التطبيق بنسبة  %19.42النصفية بنسبة 

، أما %02.09كما استخدمت طريقة أخرى وهي حتليل التباين بنسبة . %01.99تقدير احملكمني بنسبة 
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ملرة واحدة، واملرة  (KR-20)، حيث مت استخدام الصيغة %00.71طريقة كيودر ريتشاردسون فبنسبة 

 .مل تستخدم طريقة الصور املتكافئة على اإلطالق، كما أنه (10/12)الثانية مل يتم حتديد الصيغة 

انت ك مجع املعطياتثبات أدوات من استخدامات طرق التحقق من  %96.05أن نسبة  -6

منها غري جيدة، حيث كانت كل من طريقة كيودر ريتشاردسون وطريقة ثبات  %26.52جيدة، وأن نسبة 

، وكانت طريقة  %20.96التقدير جيدة على األطالق، أما طريقة إعادة التطبيق كانت غري جيدة بنسبة 

، بينما طريقة ألفا كرونباخ فقد كانت غري جيدة بنسبة %26.46التجزئة النصفية غري جيدة بنسبة 

وبالنسبة للطريقة األخرى واليت متثلت يف طريقة حتليل التباين فقد كانت غري جيدة بنسبة ، 11.76%

66.66%. 

عدم التحقق من ثبات األداة على عينة ممثلة جملتمع الدراسة من األخطاء اليت وقع  خطأأن  -4

مجع املعطيات، وقد ظهر هذا اخلطأ يف ثبات أدوات لطرق التحقق من امهم فيها الباحثون عند استخد

 .من جمموع االستخدمات %94.99استخدام بنسبة  210

أن خطأ عدم التحقق من ثبات األداة على عينة مناسبة احلجم من األخطاء اليت وقع فيها  -9

 16، وقد ظهر هذا اخلطأ يف مجع املعطياتثبات أدوات الباحثون عند استخدامهم لطرق التحقق من 

من االستخدامات مل يذكر  %11.17 بينمامن جمموع االستخدمات،  %20.46استخدام بنسبة 

 .الباحثون أي معلومات عن هذا اجلانب

هناك تباين ملستويات معامالت الثبات النا ة عن تطبيق طرق التحقق من الثبات، كما أن  -6

، حيث بلغت نسب مستويات معامل (لكل طريقة)معامل  169نالحظ أن عدد املعامالت الكلي بلم 

: يف كل من املستوى %06.42، %05.06، %25.19، %62.70، %66.99: الثبات على التوايل

 .املرتفع، املتوسط، املنخفض، املنخفض جدا، املرتفع جدا على الرتتيب
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 :واإلقتراحات التوصيات

 :الباحث يوصي مبا يلي بناءا على نتائج الدراسة احلالية فإن

تركيز أساتذة قسم علم النفس وعلوم الرتبية الذين يقومون بتدريس مادة القياس النفسي على  .2

موضوع وخاصة ، البحث العلميخطوة هامة من خطوات خطوة مجع املعطيات، باعتبارها 

 .وكيفية التحقق منهماالصدق والثبات 

قد يقع فيها الباحثني فيما يتعلق بطرق التحقق من تبصري طالب الدراسات العليا باألخطاء اليت  .1

صدق وثبات أدوات مجع املعطيات، من خالل تقومي الرسائل واألطروحات اجلامعية املتوفرة يف 

 .القسم، وذلك للتعرف على أمناط األخطاء الشائعة بني الباحثني يف هذا اجملال بصورة عملية

العليا حول كيفية التحقق من صدق وثبات عقد ورشات ودورات تدريبية لطالب الدراسات  .6

 .أدوات مجع املعطيات، مع الرتكيز على توضيح شروط تطبيق كل طريقة من الطرق املستخدمة

 CNEPRUإشراك طالب الدراسات العليا يف نشاطات املخابر اجلامعية كمشاريع البحث  .4

 .ات مجع املعطياتوذلك للتدرب العملي على البحوث العلمية وخاصة مبا يتعلق ببناء أدو 

إجراء دراسات تقييمية دورية شاملة ملراحل بناء وتطوير االختبارات النفسية والرتبوية املستخدمة يف  .9

 .الرسائل اجلامعية واألحباث املنشورة يف اجملالت العلمية

، واإلطالع على التطورات احلديثة يف القياس النفسي الكالسيكية إعادة النظر يف الطرق النمطية .6

 التباين املفسر، (املركب)ثبات املفهوم  ،(النمذجة)حليل العاملي التوكيدي لطرق املتقدمة مثل التوا

 .IRTونظرية اإلستجابة للمفردة 
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 المراجع العربية: أوال

مكتب الرتبية : ، الرياض1، طاإلطار المرجعي للتقويم التربوي: إبراهيم بن مبارك الدوسري -2

 (.1000)العريب، 

 .(2599) ،املستقبل دار: عمان، التربوي والتقويم البحث دليل: وآخرون اخلطيب محدأ -1

 ،والتوزيع للنشر األمل دار :، األردنالتدريسية العملية في والتقويم القياس: عودة سليمان محدأ -6

(2559.) 

 .(2556)، مطبوعات اجلامعة: ، الكويت2ط، قياس الشخصية: أمحد حممد عبد اخلالق -4

ومتضمناهتا التطويرية للقياس وتصميم  اال اهات احلديثة لنظرية الصدق: حممد بوزيان تيغزةا -9

ندوة قسم علم النفس وكلية التربية لجامعة الملك سعود حول علم النفس بحوث ، االختبارات

 (.1005)الرياض، ، وقضايا التنمية الفردية والمجتمعية

 ياتآل يرلتطو  يةو منهجحن - يةوالرسائل اجلامع يةالبحوث العلم يد و : حممد بوزيان تيغزةا -6

، الثاني لضمان جودة التعليم العاليالمؤتمر العربي الدولي دة، السائ يةواألطر النظر  ريالتنظ

 (.1021)البحرين، 

 .(1000) ،دار الكتاب احلديث :، الكويتقياس الشخصية: األنصاري حممد بدر -7

، للطالب والباحثين في علم النفس والتربية –القياس النفسي وتصميم أدواته : بشري معمرية -9

 (.1007)منشورات احلرب، : ، اجلزائر1ط

 .(2597)، الفالح مكتبة :الكويت ،التربوي البحث مناهج إلى مدخل :المع بوأ حممود رجاء -5

، دار املسرية :، األردن2ط ،مناهج البحث الكمي والنوعي والمختلط :المع بوأ حممود رجاء -20

(1026). 
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 (.2556)مكتبة األجنلو، : ، القاهرةالتقويم والقياس النفسي والتربوي: رمزية الغريب -22

اهلل زيد  ترمجة عبد) القياس والتقويم في علم النفس والتربية: ثورندايك وإليزبيث هيجنروبرت  -21

 .(2596)مركز الكتب األردين،  :عمان، 4ط، (عدس نالرمح عبد الكيالين و

 للنشر الثقافة دار: عمان، التربية في والتقويم القياس مبادئ :وآخرون الظاهر حممد زكريا -26

 .(2555) والتوزيع،

 (.1009)دار املسرية، : ، األردنالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس: سامي حممد ملحم -24

 .(1009)دار الفكر،  :، عمانمبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي: سبع حممد أبولبدة -29

 .(2599)الفكر العريب،  دار: القاهرة ،واالختبارات المقاييس النفسي، القياس: سعد جالل -26

، دار الفكر العريب :القاهرة ،6، طالنظرية والتطبيق - النفسي القياس :الرمحن عبد سعد -27

(2559). 

 .(1000)مكتبة األجنلو املصرية، : ، القاهرة4، طالقياس النفسي: صفوت فرج -29

 .(1007)مكتبة األجنلو املصرية، : ، القاهرة6، طالقياس النفسي: صفوت فرج -25

، االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية: صالح أمحد مراد وأمني علي سليمان -10

 (.1001)دار الكتاب احلديث، : القاهرة

القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته : صالح الدين حممود عالم -12

 .(1000) ،دار الفكر العريب: ، القاهرة2، طالمعاصرة

 ،ةاملعرفة اجلـامعيدار  :اإلسكندرية، والتطبيق النظرية بين النفسي القياس: عوض حممود عباس -11

(2559.) 
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: ، الرياضالقياس النفسي والتربوي، نظرياته، أسسه، تطبيقاته: عبد الرمحن بن سليمان الطريري -16

 (.2557)مكتبة الرشد، 

 دار املعرفة :اإلسكندرية ،والتربية النفس علم في والتجريب القياس :عبد الرمحن عيسوي -14

 .(2599) ،امعيةـاجل

، 2، طاألسس النظرية والمبادئ التطبيقية –القياس في علم النفس والتربية : عبد العزيز بوسامل -19

 (.1024)دار قرطبة للنشر والتوزيع، : اجلزائر

دار اليازودي العلمية للنشر : ، عمان1، طالقياس والتقويم في علم النفس: عبد القادر كراجة -16

 (.1002)والتوزيع، 

دار الفكر للنشر والتوزيع، : ، اإلسكندريةالتربية في والتقويم القياس مبادئ: عزيز مارة وآخرون -17

(2595). 

أخطاء شائعة بني تصاميم البحوث الرتبوية والنفسية وعالقة ذلك بالصدق : علي حامد الثبييت  -19

 .(2551)، 95-92، (44)، ع2، السنة رسالة الخليح العربياإلحصائي للنتائج وتعميمها، 
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  البيانات العامة: أوال
 .… :رقم األداة يف األطروحة 2-4 … :الرقم التسلسلي لفطروحة 4-4
 علوم الرتبية 7 علم النفس 0 القسم 4-3
 عيادي , عمل وتنظيم 7 اجتماعي 0 التخصص يف علم النفس 4-1
 باحث أجنل , باحث عريب 7 الباحث نفسه 0 إعداد األداة 4-1
 مالحظة , مقابلة 7 اختبار 0 نوع األداة 4-1
 : ....................................................................................السمة املقاسة 4-7
 

 جانب الصدق: ثانيا
 :أسئلة عامة - أ
 مالحظات ال نعم السؤال الرقم
    هل مت التحقق من صدق األداة؟ 7-0
 يف التحقق من صدق األداة؟ هي الطرق املستخدمة ما 7-2

0. ............................. 
7. ............................. 
,. ............................. 
0. ............................. 
8. ............................. 
9. ............................. 

 

 

    ؟هل طرق التحقق من صدق األداة كافية ,-7
    الدراسة؟ جملتمعهل عينة الصدق ممثلة  7-0
    هل حجم عينة الصدق كاف؟ 7-8
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 :أسئلة خاصة - ب
 مالحظات ال نعم األسئلة الخاصة بصدق المحتوى الرقم
    هل مت حتليل احملتوى بالوصف التفصيلي أو توصيف األهداف؟ 7-0-0
    هل مت عمل جدول مواصفات؟ 7-0-2
    نسبة اإلتفاق بني احملكمني؟هل مت حساب  ,-7-0
    هل الطريقة مناسبة للغرض من األداة؟ 7-0-0

 مالحظات ال نعم األسئلة الخاصة بالصدق المرتبط بمحك الرقم
   تنبؤي -7تالزمي    -0: هل صدق احملك 7-7-0
   : ......................نوع احملك 7-7-2
    هل احملك متعلق بالسمة املقاسة؟ ,-7-7
    هل احملك صادق؟ 7-7-0
    هل احملك ثابت؟ 7-7-8
    هل الطريقة مناسبة للغرض من األداة؟ 7-7-9
 ماهو املستوى املعتمد ملعامل الصدق؟ 7-7-2

 منخفض-,متوسط   -7مرتفع   -0
  

 مالحظات ال نعم األسئلة الخاصة بصدق التكوين الفرضي الرقم
    النظري للسمة املقاسة؟ هل مت التعريف باإلطار 0-,-7
    هل اشتقت الفرضيات من اإلطار النظري للسمة املقاسة؟ 2-,-7
 ماهي طرق التحقق من صدق التكوين الفرضي لفداة؟ ,-,-7

0. ............................. 
7. ............................. 
,. ............................. 

 

 

 صدق التكوين الفرضي لفداة مناسبة؟ هل طرق التحقق من 0-,-7
 0الطريقة رقم .   

 7الطريقة رقم .   
 ,الطريقة رقم .   

   

    هل طرق التحقق من صدق التكوين الفرضي لفداة كافية؟ 8-,-7
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 الثباتجانب : ثالثا
 مالحظات ال نعم السؤال الرقم
    هل مت التحقق من ثبات األداة؟ 0-,
 املستخدمة يف التحقق من ثبات األداة؟ماهي الطرق  2-,

0. ............................. 
7. ............................. 
,. ............................. 

 

 

 هل الطرق املستخدمة يف التحقق من ثبات األداة مناسبة؟ ,-,
 0الطريقة رقم .   

 7الطريقة رقم .   
  ,الطريقة رقم .   

   

    الدراسة؟ جملتمعهل عينة الثبات ممثلة  0-,
    هل حجم عينة الثبات كاف؟ 8-,
 ماهو املستوى املعتمد ملعامل الثبات؟ 9-,

 0الطريقة رقم .   

 7الطريقة رقم .   
 ,الطريقة رقم .   
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 :تعليمات ملء بيانات شبكة التقييم: أوال

ختصص لكل أداة على حـده شـبكة تقيـيم مسـتقلة، حيـث أن االجابـة عـن األسـئلة الـواردة بالشـبكة، 

ســتكون خمصصــة لطــرق التحقــق مــن الصــدق والثبــات الــواردة بــأداة واحــدة فقــط، وتتكــون الشــبكة مــن ثالثــة 

 :أقسام، وذلك على النحو التايل (06)

يتضــــمن بيانــــات عامــــة عــــن األطروحــــة الــــيت اســــتخدمت فيهــــا األداة، وعــــن األداة موضــــوع  :القســــم األول

 :التقييم، ويراعى يف ملء البيانات ما يلي

  .يف املربع املخصص له الرقم التسلسلي لفطروحةكتابة  -2

 .رقم األداة املستخدمة يف كل أطروحة على حدهكتابة  -1

نتمــي إليـه األطروحــة الــيت اسـتخدمت فيهــا األداة، إمــا يف املربـع أمــام القســم الـذي ت( x)وضـع عالمــة  -6

 .علم النفس أو علوم الرتبية

الــيت ( مــن قســم علــم الــنفس)الــذي تنتمــي إليــه األطروحــة التخصــص يف املربــع أمــام ( x)وضــع عالمــة  -4

 .استخدمت فيها األداة، إما علم النفس اإلجتماعي، عمل وتنظيم أو علم النفس العيادي

 .املربع أمام من أعد األداة، إما الباحث نفسه، باحث عريب أم باحث أجنل يف( x)وضع عالمة  -9

 .مقابلة أم مالحظة يف املربع أمام نوع األداة، سواء كانت اختبار،( x)وضع عالمة  -6

اســـتعداد، درجـــة /ذكـــاء، شخصـــية، ا اهـــات، ميـــول، قـــيم، قـــدرة: كتابـــة الســـمة الـــيت تقيســـها األداة -7

 .التحصيل أو مة أخرى
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هــذا القســم جــانبني، األول يتعلــق بأســئلة عامــة يف التحقــق مــن الصــدق، أمــا الثــاين يتضــمن  :الثــانيلقســم ا

صـدق احملتـوى، الصـدق املـرتبط : يتعلق بأسئلة خاصة بكل طريقة من طرق التحقق من الصدق الثالثة وهـي

دة إجابـات، مبحك، وصدق التكوين الفرضـي؛ وينـدرج حتـت كـل جانـب عـدد مـن األسـئلة، ولكـل سـؤال عـ

 :وقد وضع جبانب كل إجابة من هذه اإلجابات جمموعة من األرقام ويتبع ما يلي لإلجابة عن هذه األسئلة

تــتم اإلجابــة عــن األســئلة املتعلقــة باجلانــب االول الــذي هــو عبــارة عــن أســئلة عامــة تســري علــى مجيــع  -2

علــى ( x)ع عالمــة طــرق التحقــق مــن الصــدق، حبيــث تــتم قــراءة كــل ســؤال مــن هــذا اجلانــب   وضــ

 .اإلجابة اليت تنطبق عليه

الطريقــــة األوىل املســــتخدمة يف التحقــــق مــــن صــــدق األداة،   تــــتم قــــراءة كــــل ســــؤال مــــن هــــذه  حتــــدد -1

ـــه؛ وإذا مت اســـتخدام طـــرق ( x)الطريقـــة،   بعـــد ذلـــك يوضـــع عالمـــة  ـــيت تنطبـــق علي علـــى اإلجابـــة ال

 .اخلطوات كما يف الطريقة األوىلأخرى للتحقق من صدق نفس األداة، يتم اتباع نفس 

هــذا القســم األســئلة املتعلقــة بالثبــات، حبيــث ينــدرج حتــت هــذا اجلانــب عــدد مــن يتضــمن  :الثالــثالقســم 

األســئلة العامــة، ولكــل ســؤال عــدة إجابــات، وقــد وضــع جبانــب كــل إجابــة مــن هــذه اإلجابــات جمموعــة مــن 

 :األرقام، ويتبع ما يلي لإلجابة عن هذه األسئلة

اإلجابة عن األسئلة املتعلقة هبذا اجلانب الذي هو عبارة عن أسئلة عامة تسـري علـى مجيـع طـرق  تتم

 .على اإلجابة اليت تنطبق عليه( x)الثبات، حبيث تتم قراءة كل سؤال من هذا اجلانب   وضع عالمة 
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 :معايير التقييم: ثانيا

والثبــات، جيــب قــراءة التعليمــات التاليــة الــيت قبــل القيــام بتحليــل مضــمون طــرق التحقــق مــن الصــدق 

تعتـــرب مبثابـــة معـــايري أساســـية يف عمليـــة التقيـــيم، واإلجابـــة عـــن األســـئلة الـــيت تتضـــمنها شـــبكة التقيـــيم، وهـــذه 

 :املعايري تتضمن جانبني مها الصدق والثبات، فيما يلي تفصيل للمعايري املتعلقة بكل منهما

 :جانب الصدق: أوال

 :انب إىل معايري عامة ومعايري خاصة، فيما يلي عرض لكل منهماوينقسم هذا اجل

 :معايير عامة - أ

 :هذه املعايري عامة مبعىن أهنا تسري على كل طرق التحقق من الصدق املستخدمة وهي

بغـض النظـر عـن الطريقـة املسـتخدمة يف )تعترب األداة املستخدمة يف األطروحة مت التحقق مـن صـدقها : 1-2

، إذا حتقـــق الباحــث مــن صـــدق أداتــه يف دراســته احلاليـــة، وذلــك إذا كانــت األداة مـــن (التحقــق مــن الصــدق

إعـــداد الباحـــث نفســـه، أو كانـــت األداة تســـتخدم ألول مـــرة يف البيئـــة اجلزائريـــة، ويســـتوي احلـــال يف ذلـــك أن 

األداة تكــون األداة مرتمجــة تســتخدم ألول مــرة، أو ســبق اســتخدامها يف بيئــات عربيــة أخــرى، أمــا إذا كانــت 

املســــتخدمة قــــد ســــبق إعــــدادها علــــى البيئــــة اجلزائريــــة فيكتفــــي بصــــدق األداة األصــــلي، أو صــــدق األداة يف 

دراسات سابقة، إال إذا اختلف جمتمع البحث، أو مضى على إعدادها أكثـر مـن عشـر سـنوات، أو اختلـف 

الباحــث يف دراســـته  اهلــدف مـــن اســتخدام األداة كـــأن تكــون األداة قـــد أعــدت ألغـــراض التنبــؤ ويســـتخدمها

 .احلالية ألغراض التشخيص، يف هذه احلاالت فإن على الباحث أن يتحقق من صدق أداته يف دراسته

 :سواء كانتعلى الباحث تسجيل طرق الصدق اليت استخدمها للتحقق من صدق األداة : 1-1

 .عن طريق التحكيم أو جدول املواصفات: صدق احملتوى -2
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اختبــار آخــر، تقـــديرات، : وحمــك موضــوعي موثـــوق منــه املقيــاساالرتبــاط بـــني : الصــدق املــرتبط مبحــك -1

 .حتصيل دراسي، جمموعات متضادة، أداء فعلي

 اإلتسـاق الـداخلي: باسـتخدام أحـد املؤشـرات التاليـة(: املفهوم ء أوالبناصدق )صدق التكوين الفرضي  -6

للمقيـــاس ككـــل، أو االرتبـــاط بـــني درجـــة البعـــد االرتبـــاط بـــني درجـــة الفقـــرة ودرجـــة البعـــد أو الدرجـــة الكليـــة )

إجيــاد الفــروق بــني درجــات جمموعــة ) الفــروق بــني اجلماعــات، التحليــل العــاملي، (والدرجــة الكليــة للمقيــاس

إجيــاد الفـروق بــني درجــات جمموعــة ) الفــروق بـني األعمــار، (املـرتفعني وجمموعــة املنخفضــني يف السـمة املقاســة

، حتليـل األسـئلة لطـرق التجريبيـة، مصـفوفة السـمات، ا(عمرا يف السـمة املقاسـة األكرب عمرا وجمموعة األصغر

 املقارنـة الطرفيـة، (معامل التمييز، معامل الصعوبة، معامل الثبات للبنـد: أو حتليل البنود، عن طريق حساب)

عامــــل ألفــــا  م) ثبــــات التجــــانس، (حتليــــل اجملمــــوعتني املتضــــادتني يف احملــــك علــــى املفــــردة أو املقيــــاس الفرعــــي)

 (.10/12ريتشاردسون -كرونباخ أو معادليت كيودر

 .إذا مت استخدام إجراءات التحكيم فقط: صدق احملكمني -4

 .إذا مت حساب اجلذر الرتبعي ملعامل الثبات: الصدق الذايت -9

 .أي حتقق سطحي دون اللجوء إىل حتكيم أو إعداد جدول مواصفات(: السطحي)الصدق الظاهري  -6

 .استخدام طريقة أخرى غري الطرق السابقة، فإنه يتم حتديدها عند -7

 :تعترب الطريقة املستخدمة يف التحقق من صدق األداة غري كافية يف احلاالت التالية: 1-6

 .عندما يقتصر التحقق من صدق األداة على الصدق الظاهري أو الصدق الذايت - أ

 .يقتصر التحقق من صدق األداة على صدق احملكمني ملا يكون اجملال املقاس غري حمدد عندما - ب

 .عندما يقتصر التحقق من صدق األداة على صدق احملتوى ملا يكون اجملال املقاس غري حمدد - ت

 .عندما يقتصر التحقق من صدق األداة على طريقة ثبات التجانس - ث
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البعد ومل يستخدم طـرق للكشـف عـن  انسـه بطريقـة عندما تكون األداة عبارة عن مقياس أحادي  - ج

 .االتساق الداخلي أو التحليل العاملي

عنـدما تكــون األداة عبـارة عــن مقيـاس متعــدد األبعـاد أو يقــيس أكثـر مــن مـة ومل يســتخدم التحليــل  - ح

 .العاملي للكشف عن العوامل اليت يتكون منها

 .ممثلة متثيال جيدا لنفس جمتمع الدراسة األساسية يتم التحقق من صدق األداة، بتطبيقها على عينة :1-4

يتم التحقـق مـن صـدق األداة علـى عينـة مناسـبة مـن حيـث العـدد، حيـث تعتـرب عينـة الصـدق مناسـبة  :1-9

 .فردا فأكثر، وتعترب غري مناسبة إذا قلت عن هذا العدد 60إذا بلغت 

 :معايير خاصة بكل طريقة من طرق التحقق من الصدق - ب

 :المعايير الخاصة بصدق المحتوى( 5

طــتص هــذا اجلانــب باإلجابــة عــن األســئلة اخلاصــة بإصــدار أحكــام حــول طريقــة التحقــق مــن الصــدق 

 :باستخدام صدق احملتوى، وفيما يلي املعايري املتعلقة باإلجابة عن كل سؤال من هذه األسئلة

مجيــع اجلوانــب األساســية تغطيهــا أســئلة  يــتم حتليــل احملتــوى حتلــيال دقيقــا حــىت يــتم التأكــد مــن أن :1-2-2

 :األداة تغطية مالئمة وبالنسب الصحيحة، ويتم ذلك إذا قام الباحث مبا يلي

 .وصف تفصيلي دقيق ملدى املهام واملثريات واملواقف واملواد اليت يستوعبها نطاق احملتوى-أ

أو التدريبية أو العالجية، شرط أن تصـاغ يف عبـارات إجرائيـة سـلوكية قابلـة  توصيف األهداف التعليمية -ب

 .للمالحظة والقياس

يتم استخدام جدول املواصفات كطريقة من طـرق حتليـل احملتـوى، وذلـك بتحديـد األمهيـة النسـبية  :1-2-1 

لـــيت تـــرتبط بكـــل لفهـــداف   منـــاظرة األســـئلة باألهـــداف، وعلـــى هـــذا األســـاس يـــتم حتديـــد عـــدد املفـــردات ا

هدف يف كل موضـوع، وذلـك بإعـداد جـدول ثنـائي توضـع فيـه األهـداف التعليميـة أفقيـا واملوضـوعات رأسـيا 
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والــوزن النســل لكــل موضــوع، وهــذه األوزان جيــب حتديــدها مســبقا باســتطالع آراء اخلــرباء، أمــا الــوزن النســل 

 .ومن األفضل أن تكون نسب مئوية للمحتوى فيحدد موضوعيا يف ضوء الوقت املخصص لتدريسه فعليا،

يــــــتم اســــــتخدام التحليــــــل الكيفــــــي للبنــــــود للحكــــــم علــــــى مــــــدى فعاليتهــــــا مــــــن حيــــــث صــــــياغتها  :1-2-6

وصـــالحيتها، ويف هـــذا الصـــدد يلجـــأ الباحـــث إىل جمموعـــة مـــن احملكمـــني إلبـــداء الـــرأي يف خمتلـــف اجلوانـــب 

 .منيالكيفية للسؤال، وبعد ذلك يتم حساب نسبة االتفاق بني احملك

تســتخدم طريقــة صــدق احملتــوى، عنــدما يكــون اجملــال املقــاس حمــددا أو معرفــا، حبيــث يعتمــد علــى : 1-2-4

مقـرر دراسـي أو برنـامج تــدريل أو علـى جمموعـة موحـدة مــن اخلـربات السـابقة الـيت ميكــن منهـا صـياغة حمتــوى 

صــدق احملتــوى خبــالف اختبــارات األداة، وعليــه فاالختبــارات التحصــيلية مــن أفضــل اجملــاالت مناســبة لقبــول 

االســتعدادات ومقــاييس الشخصــية، وحــىت اختبــارات التحصــيل الــيت تقــيس العمليــات املعرفيــة العليــا، فصــدق 

احملتــــوى ال يعــــد كافيــــا ملثــــل هــــذه األنــــواع مــــن االختبــــارات، بــــل ال يعــــد أساســــيا؛ ذلــــك أن هــــذا النــــوع مــــن 

 .ي تعد عينة منهاالختبارات ال تتشابه ضمنيا مع ميدان السلوك الذ

 :بالصدق المرتبط بمحكالمعايير الخاصة ( 2

طــتص هــذا اجلانــب باإلجابــة عــن األســئلة اخلاصــة بإصــدار أحكــام حــول طريقــة التحقــق مــن الصــدق 

 :باستخدام الصدق املرتبط باحملك، وفيما يلي املعايري املتعلقة باإلجابة عن كل سؤال من هذه األسئلة

 . ك، إما تالزمي أو تنبؤيحيدد نوع صدق احمل :1-1-2

حيــدد نــوع احملــك املســتخدم، ســواء كــان اختبــارا، تقــديرا، حتصــيال دراســيا، جمموعــات متضــادة، أو  :1-1-1

 .أداء فعليا؛ وعندما تستخدم أنواع أخرى من احملكات يتم حتديدها

 .ارتباط منطقي جيب أن يكون احملك متعلقا بالوظيفة اليت تقيسها األداة، حبيث يكون بينهما :1-1-6

 .جيب أن يكون احملك ثبت صدقه وفق ما تشري إليه البحوث والتقارير :1-1-4



 

 134 

ــــري يف معامــــل  :1-1-9 ــــؤثر إىل حــــد كب ــــات، فثبــــات احملــــك ي ــــوفر يف احملــــك اجليــــد خاصــــية الثب جيــــب أن تت

واحملـــك، لـــذلك مـــن الضـــروري اختيـــار حمـــك عـــايل الثبـــات عنـــد حســـاب  املقيـــاسالصـــدق، أي اإلرتبـــاط بـــني 

 .الصدق املرتبط مبحك

يســـتخدم الصـــدق التالزمـــي عنـــدما يكـــون الغـــرض مـــن اســـتخدام األداة هـــو التشـــخيص، حيـــث  :1-1-6

يســــتخدم مــــع االختبــــارات التشخيصــــية الــــيت يلجــــأ إليهــــا يف حــــل املشــــكالت الراهنــــة أكثــــر مــــن مشــــكالت 

 .ع به بيانات االختبار واحملك يف نفس الفرتة الزمنية، أو بفاصل زمين قصري جدااملستقبل، و م

أمـــا الصـــدق التنبـــؤي فيســـتخدم عنـــدما يكـــون الغـــرض مـــن اســـتخدام األداة هـــو التنبـــؤ طويـــل املـــدى، حيـــث 

يســـتخدم مـــع اختبـــارات االســـتعدادات واالختبـــارات الـــيت تســـتخدم يف انتقـــاء األفـــراد وتصـــنيفهم وتـــوجيههم 

ويـا أو مهنيــا أو عسـكريا، وكــذلك ألغـراض التنبــؤ اإلكلينيكــي، ويكـون هنــاك فاصـل زمــين طويـل بــني مجــع ترب

 (.قد تصل إىل عدة سنوات)بيانات االختبار واحملك 

 :يتم احلكم على معامل الصدق طبقا للمستويات التالية: 1-1-7

 .فأكثر 0,70مستوى صدق مرتفع إذا بلغت قيمته من -

 .0,65-0,60ط إذا تراوحت قيمته بني مستوى صدق متوس-

 .0,60إذا كانت قيمته أقل من  مستوى صدق منخفض-

 :بصدق التكوين الفرضيالمعايير الخاصة ( 3

طــتص هــذا اجلانــب باإلجابــة عــن األســئلة اخلاصــة بإصــدار أحكــام حــول طريقــة التحقــق مــن الصــدق 

يلـي املعـايري املتعلقـة باإلجابـة عـن كـل سـؤال مـن ، وفيمـا (البنـاء، املفهـوم)باستخدام صدق التكوين الفرضـي 

 :هذه األسئلة

 .يتم التعريف باإلطار النظري للسمة اليت يفرتض ارتباطها بالنتائج :1-6-2
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 .يتم اشتقاق فرضيات من اإلطار النظري للسمة املقاسة :1-6-1

اإلتسـاق الـداخلي، : نتحتدد الطرق املستخدمة يف التحقق من الصدق التكويين لفداة، سواء كا :1-6-6

الطـرق املتعـددة، الطـرق -التحليل العـاملي، الفـروق بـني اجلماعـات، الفـروق بـني األعمـار، مصـفوفة السـمات

املقارنـــة الطرفيـــة، ثبـــات ، (للبنـــود معامـــل التمييـــز، معامـــل الصـــعوبة)حتليـــل األســـئلة التجريبيـــة،  ( اإلجـــراءات)

 .لطرق السابقة يتم حتديدهاوإذا مت استخدام طريقة أخرى غري ا. التجانس

 :تعترب الطرق املستخدمة يف التحقق من الصدق التكويين لفداة مناسبة، يف احلاالت التالية :1-6-4

عندما يكون املقياس أحادي البعد واستخدم الباحث طريقة االتساق الـداخلي أو التحليـل العـاملي  - أ

 .للكشف عن  انسه

 .عندما يكون املقياس متعدد األبعاد واستخدم التحليل العاملي للكشف عن أبعاده - ب

عنـدما تكـون الســمة املقاسـة ختتلــف اختالفـا واضـحا مــن جمموعـة إىل أخــرى ومت اسـتخدام الفــروق  - ت

 .بني اجلماعات للكشف عن هذه الفروق

ى ومت اســــتخدام عنـــدما تكــــون الســــمة املقاســــة ختتلــــف اختالفــــا واضــــحا مــــن فئــــة عمريــــة إىل أخــــر  - ث

 .الفروق بني األعمار للكشف عن هذه الفروق

 :تعترب الطرق املستخدمة يف التحقق من الصدق التكويين لفداة كافية، يف احلالة التالية :1-6-9

 .عندما ال يقتصر على أساليب ثبات التجانس للحكم على صدق بناء املقياس -

 :الثباتجانب : ثانيا

 : املتعلقة جبميع الطرق املستخدمة يف التحقق من الثباتويتضمن هذا اجلانب املعايري

بغـــــض النظـــــر عـــــن طريقـــــة التحقــــــق )تعتـــــرب األداة املســـــتخدمة يف األطروحـــــة مت التحقـــــق مـــــن ثباهتــــــا : 6-2

، إذا حتقــــق الباحــــث مــــن ثبــــات أداتــــه يف دارســــته احلاليــــة، وذلــــك إذا كانــــت األداة مــــن إعــــداد (املســــتخدمة
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داة تســـتخدم ألول مـــرة يف البيئـــة اجلزائريـــة، ويســـتوي احلـــال يف ذلـــك أن تكـــون الباحـــث نفســـه، أو كانـــت األ

ـــــات عربيـــــة أخـــــرى، أمـــــا إذا كانـــــت األداة  األداة مرتمجـــــة تســـــتخدم ألول مـــــرة، أو ســـــبق اســـــتخدامها يف بيئ

 املستخدمة قد سبق إعدادها على البيئة اجلزائرية فيكتفي بثبـات األداة األصـلي، أو ثبـات األداة يف دراسـات

سـابقة، إال إذا اختلـف جمتمـع البحـث، أو مضـى علـى إعـدادها أكثـر مـن عشـر سـنوات، أو اختلـف اهلــدف 

مـــن اســـتخدام األداة كـــأن تكـــون األداة قـــد أعـــدت ألغـــراض التنبـــؤ ويســـتخدمها الباحـــث يف دراســـته احلاليـــة 

 .ه احلاليةألغراض التشخيص، يف هذه احلاالت فإن على الباحث أن يتحقق من ثبات أداته يف دراست

إعـــــادة : علـــــى الباحـــــث أن يـــــذكر الطريقـــــة املســـــتخدمة يف التحقـــــق مـــــن ثبـــــات األداة، ســـــواء كانـــــت: 6-1

-معادلـــــــة كرونبـــــــاخ، معادلـــــــة كيـــــــودر)اإلختبـــــــار، الصـــــــور املتكافئـــــــة، التجزئـــــــة النصـــــــفية، طـــــــرق التجـــــــانس 

 .أخرى، أو ثبات التقدير، أو أي طريقة (12ريتشاردسون-، معادلة كيودر10ريتشاردسون

يستخدم يف التحقق من ثبات األداة الطريقـة الـيت تتناسـب مـع طبيعـة األداة والغـرض مـن اسـتخدامها : 6-6

 :حبيث

تســـتخدم طريقـــة إعـــادة اإلختبـــار مـــع األدوات الـــيت تقـــيس مـــات تتمتـــع باالســـتقرار عـــرب الوقـــت مثـــل  -

التكيــــف الشخصــــي )لشخصــــية اإل اهـــات، امليــــول، القــــيم، االســـتعدادات، ذكــــاء البــــالغني وبعــــض مـــات ا

يف حالة االختبارات الـيت تقـيس مـات نفسـية غـري مسـتقرة مثـل احلالـة املزاجيـة أو القلـق بينما (. واالجتماعي

أو ذكـــاء األطفـــال أو التـــذكر، أو االختبـــارات الـــيت تتطلـــب أســـئلتها اســـتخدام العمليـــات العليـــا كاالســـتدالل 

خبفــض الفــرتة الزمنيــة الفاصــلة بــني التطبيقــني، حبيــث ال  :عــادة إمــااســتخدام طريقــة اإلبنقــوم فإننــا  ،واالبتكــار

تقــل عــن أســبوع وال تزيــد عــن أســبوعني، إذا كانــت العينــة مــن األطفــال أقــل مــن ســبع ســنوات أو األشــخاص 

أو بزيـادة الفـرتة الزمنيـة الفاصـلة بـني  ؛الذين يعاجلون بعقـاقري تـؤثر يف ذاكـرهتم، أو األشـخاص مرتفعـي الـذكاء
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بيقــني، حبيــث تكــون أكثــر مــن أســبوعني وأقــل مــن ســتة أشــهر، إذا كانــت العينــة مــن البــالغني أو كانــت التط

 .أللفةإىل االسمة املقاسة من النوع الذي يسهل تذكره أو تعلمه أو يتعرض أفراده فيه 

 .تيةتستخدم لتقدير ثبات التقارير الذاكما يتناسب استخدام هذه الطريقة مع اختبارات السرعة، وكذلك 

تستخدم طريقة الصور املتكافئة يف حال تواجد صورتني متكـافئتني، حبيـث يـربر الباحـث تكـافؤ هـذين  -

املتوســطات، االحنــراف املعيــاري، تســاوي )تســاوي الصــورتني مــن الناحيــة اإلحصــائية : الصــورتني مــن حيــث

صـــعوبة األســـئلة يف حالــــة مســـتوى )، وتســــاويها مـــن ناحيـــة بنيـــة األســــئلة (معـــامالت االرتبـــاط بـــني األســـئلة

اختبــارات الــذكاء والقــدرات العقليــة واالختبــارات التحصــيلية واالســتفتاءات، معامــل شــيوع اســتجابة األســئلة 

يف حالــة اختبــارات الشخصــية، القــدرة التمييزيــة، طــول األداة، طريقــة صــياغة األســئلة، نــوع الســمة املقاســة، 

وتوحيـد إجـراءات التطبيـق يف املـرتني ( وى الـذي يقيسـه السـؤالعدد مكونات السمة اليت تقيسها األداة، احملت

كمــا جيــب أن تكــون الفــرتة الزمنيــة بــني التطبيقــني (. التعليمــات، طريقــة اإلجابــة، التصــحيح، زمــن اإلجابــة)

 .قصرية، لكي ال تؤثر التغريات احلاصلة للمفحوصني خالل هذا الفاصل الزمين يف قيمة معامل التكافؤ

اختبارات الذاكرة واالختبارات التحصيلية املقننة لضعف تأثري عـاملي الـذاكرة والتـدريب ريقة تناسب هذه الط

، وتســـتخدم يف الدراســـات الـــيت هتـــدف ملعرفـــة أثـــر عامـــل  ـــريل معـــني يف األداء، علـــى قيمـــة معامـــل التكـــافؤ

القــدرة علــى  خاصــة إذا تطلــب األمــر قيــاس قبلــي وبعــدي؛ كمــا تســتخدم يف االختبــارات الــيت هتــدف لقيــاس

 .حل املشكالت، وعند تقومي الطالب أو املناهج، ويف مواقف العالج النفسي للتعرف على فاعلية العالج

يف اســـتخدامها ، بينمـــا ال يفضـــل يفضـــل اســـتخدامها لتقـــدير ثبـــات االختبـــارات الـــيت تقـــيس ذكـــاء األطفـــال

مـة عريضـة ومركبـة  ألدوات الـيت تقـيساختبارات القدرات وامليول واال اهات لصعوبة إعدادها، وكذلك يف ا

 .مثل القدرة على التفكري الناقد أو اإلبداع
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عندما نرغب يف التنبؤ بعيد املـدى واالسـتدالل علـى حمتـوى  معامل االستقرار والتكافؤ طريقةتستخدم  -

 .طبيقني طويلةدراسي معني؛ وزيادة على طريقة الصور املتكافئة جيب أن تكون الفرتة الزمنية الفاصلة بني الت

تستخدم طريقـة التجزئـة النصـفية مـع األدوات الـيت تتسـم بتجـانس احملتـوى، حبيـث يكـون مجيعـه يقـيس  -

نفس السمة النفسية، وإذا كانت األداة تقـيس أكثـر مـن مـة فاألفضـل أن تقسـم كـل أداة فرعيـة علـى حـده، 

ية عنــدما ال يكــون األداء علــى كمــا تســتخدم طريقــة التجزئــة النصــف. ومــن   حســاب ثباهتــا بشــكل منفصــل

األداة يعتمـد بشـكل تراكمـي علـى األداء يف اخلطـوات السـابقة مثـل اختبـارات القـدرة علـى حـل املشـكالت؛ 

وإذا كانت األداة تضم جمموعة األسئلة اليت تتعلق مبشكلة واحدة فيجب أن توضع اجملموعـة يف أحـد نصـفي 

فيجب أن تكـون األسـئلة مرتبـة ( فردية، زوجية)ي حسب األرقام األداة؛ أما يف حالة  زئة االختبار التحصيل

 .كما ال تتناسب هذه الطريقة مع اختبارات السرعة، والتقارير الذاتية.حسب مستوى الصعوبة

، عنــدما (12و 10ريتشاردســون-معادلــة كرونبــاخ، معــادليت كيــودر)تســتخدم طــرق التجــانس املختلفــة  -

اصية أو قدرة واحدة؛ أما لو تعددت السمات والقـدرات الـيت تقيسـها يكون املقياس متجانسا، أي يقيس خ

األداة فلــن تكــون هــذه الطــرق مناســبة لتقــدير ثبــات املقيــاس بكاملــه، لكــن تفيــد يف حســاب ثبــات األجــزاء 

يف تســتخدم معادلــة كرونبــاخ . بشــكل منفصــل، كمــا يقتصــر اســتخدام طــرق التجــانس علــى اختبــارات القــوة

 نظـــام التصـــحيح فيهـــا يقـــوم علـــى أوزان متدرجـــة لفســـئلة مثـــل مقيـــاس ليكـــرت بأنواعـــه األدوات الـــيت يكـــون

، بينمــا تســتخدم معادلــة  (املقاليــةاختبــارات التحصــيل و  مقــاييس الشخصــيةكاســتبيانات اال اهــات، بعــض )

، وتضـــيف الصـــيغة (2،0)ريتشاردســـون يف األدوات الـــيت يكـــون نظـــام التصـــحيح فيهـــا علـــى شـــكل -كيـــودر

 .ا شرطا آخر هو تقارب البنود يف مستوى الصعوبةمنه( 12)

تســتخدم طــرق ثبــات التقــدير مــع األدوات ذات االســتجابات املفتوحــة والــيت غالبــا مــا تتــأثر بالذاتيــة،  -

ـــة أو االختبـــارات : مثـــل ـــة، اختبـــارات املقال ـــارات اخلاصـــة بالقـــدرات االبداعي ـــارات االســـقاطية، االختب االختب
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ير املتدرجـــة وأدوات املالحظـــة؛ وال يكتفـــي مبعامـــل ثبـــات التقـــدير وحـــده كمعامـــل اإلنشـــائية، مقـــاييس التقـــد

 .رثبات للمقياس، بل يتعني حساب ثبات املقياس بأحد الطرق املناسبة إىل جانب حساب ثبات التقدي

 .يتم التحق من ثبات األداة، بتطبيقها على عينة ممثلة متثيال جيدا جملتمع الدراسة األساسية: 6-4

يــتم التحقــق مــن ثبــات األداة علــى عينــة مناســبة مــن حيــث العــدد، حيــث تعتــرب عينــة الثبــات مناســبة، : 6-9

 .فردا فأكثر، وتعترب غري مناسبة إذا قلت عن هذا العدد( 60)إذا بلغت 

 (: تصنيف مريف)يتم احلكم على مستوى معامل الثبات املعتمد لفداة وفق تصنيفات ،سة : 6-6

 (0759أكثر من )فع جدا مستوى ثبات مرت -2

 (0759-0799)مستوى ثبات مرتفع  -1

 (0,94-0,79)مستوى ثبات متوسط  -6

 (0,74-0,69)مستوى ثبات منخفض  -4

 (0,69أقل من )مستوى ثبات منخفض جدا  -9
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 النسبة المئوية التكرار االستجابات البند رقم البند

-  007-  األطروحات 0-0

-  09,-  األدوات 0-7

 القسم ,-0
 علم النفس
 علوم الرتبية
 اجملموع

705 
05 
,09 

20.2. 
75.,. 
0.... 

 التخصص يف علم النفس 0-0

 اجتماعي
 عمل وتنظيم

 عيادي
 اجملموع

88 
2, 
07. 
705 

77.05 
70.0, 
05.,0 
0.... 

 إعداد األداة 0-8

 الباحث نفسه
 باحث آخر عريب
 باحث آخر أجنل

 مل حيدد
 اجملموع

005 
08 
0,5 
08 
,09 

07.5. 
0,... 
,0.0. 
.0.,. 
0.... 

 نوع األداة 0-9

 اختبار
 مقابلة

 مالحظة
 اجملموع

705 
72 
70 
,09 

59.0. 
.2.5. 
.9.0. 
0.... 

 هل مت التحقق من صدق األداة؟ 7-0
 نعم
 ال

 اجملموع

700 
02 
,09 

27... 
75... 
0.... 

ما هي الطرق املستخدمة يف التحقق من  7-7
 صدق األداة؟

 صدق احملكمني
 صدق التكوين الفرضي

 الصدق الذايت
 الصدق الظاهري
 صدق احملتوى
 صدق احملك
 طريقة أخرى

 اجملموع

090 
079 
05 
70 
00 
00 
.0 
,0, 

0,... 
,7..9 
07.70 
.9.00 
.,.89 
.7.5. 
...79 
0.... 
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 هل طرق التحقق من صدق األداة كافية؟ ,-7
 نعم
  ال

 اجملموع

5, 
099 
700 

,,.,, 
99.92 
0.... 

 الدراسة؟ جملتمعهل عينة الصدق ممثلة  7-0
 (استثناء صدق احملكمني وصدق احملتوىب)

 نعم
 ال

 مل حيدد
 اجملموع

22 
.. 
50 
099 

09.,0 
..... 
8,.90 
0.... 

 هل حجم عينة الصدق كاف؟ 7-8
 (استثناء صدق احملكمني وصدق احملتوىب)

 نعم
 ال

 مل حيدد
 اجملموع

0.7 
0, 
80 
099 

90.08 
.2.5, 
,..27 
0.... 

7-0-0 
هل مت حتليل احملتوى بالوصف التفصيلي 

 أو توصيف األهداف؟

 نعم
 ال

 اجملموع

.0 
0. 
00 

75.82 
20.0, 
0.... 

 هل مت عمل جدول مواصفات؟ 7-0-2
 نعم
  ال

 اجملموع

., 
00 
00 

70.0, 
25.82 
0.... 

هل مت حساب نسبة اإلتفاق بني  ,-7-0
 احملكمني؟

 نعم
  ال

 اجملموع

.8 

.0 
00 

,8.20 
90.70 
0.... 

 هل الطريقة مناسبة للغرض من األداة؟ 7-0-0
 نعم
  ال

 اجملموع

.0 

.8 
00 

90.70 
,8.20 
0.... 

 احملك صدق 7-7-0
 تالزمي
 تنبؤي
 اجملموع

00 
.. 
00 

0.... 
..... 
0.... 

 نوع احملك 7-7-2

 مقياس
 تقدير

 حتصيل دراسي
 اجملموع

.8 

.0 

.8 
00 

08.08 
.0.0. 
08.08 
0.... 

 هل احملك متعلق بالسمة املقاسة؟ ,-7-7
  نعم
   ال

 اجملموع

00 
.. 
00 

0.... 
..... 
0.... 
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 هل احملك صادق؟ 7-7-0

  نعم
   ال

 مل حيدد
 اجملموع

.. 

.. 
00 
00 

..... 

..... 
0.... 
0.... 

 هل احملك ثابت؟ 7-7-8

  نعم
   ال

 مل حيدد
 اجملموع

.. 

.. 
00 
00 

..... 

..... 
0.... 
0.... 

 هل الطريقة مناسبة للغرض من األداة؟ 7-7-9
  نعم
   ال

 اجملموع

00 
.. 
00 

0.... 
..... 
0.... 

 ملعامل الصدق؟ماهو املستوى املعتمد  7-7-2

 (.2..أكثر من ) مرتفع
 (90..-.,..) متوسط
 (.,..أقل من ) منخفض
 اجملموع

.9 

.8 

.. 
00 

80.88 
08.08 
..... 
0.... 

هل مت التعريف باإلطار النظري للسمة  0-,-7
 املقاسة؟

 نعم
 ال

 اجملموع

0. 
009 
079 

.2.00 
07..9 
0.... 

7-,-2 
هل اشتقت الفرضيات من اإلطار النظري 

 للسمة املقاسة؟

 نعم
 ال

 اجملموع

0. 
009 
079 

.2.00 
07..9 
0.... 

ماهي طرق التحقق من صدق التكوين  ,-,-7
 الفرضي لفداة؟

 اإلتساق الداخلي
 املقارنة الطرفية
 التحليل العاملي
 طريقة أخرى

 مل حيدد الطريقة
 اجملموع

27 
89 
.2 
0. 
.0 
009 

00.,7 
,5.,9 
.0.20 
.9.58 
...95 
0.... 

 هل طريقة اإلتساق الداخلي مناسبة؟ 0-,-7
 نعم
 ال

 اجملموع

92 
.8 
27 

0,..9 
.9.00 
0.... 

 هل طريقة املقارنة الطرفية مناسبة؟ 0-,-7
 نعم
 ال

 اجملموع

89 
.. 
89 

0.... 
..... 
0.... 
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 هل طريقة التحليل العاملي مناسبة؟ 0-,-7
 نعم
 ال

 اجملموع

.2 

.. 

.2 

0.... 
.... 
0.... 

 الطرق األخرى مناسبة؟هل  0-,-7
 نعم
 ال

 اجملموع

0. 
.. 
0. 

0.... 
..... 
0.... 

هل طرق التحقق من صدق التكوين  0-,-7
 الفرضي لفداة مناسبة؟

 نعم
 ال

 اجملموع

00. 
.8 
008 

09.88 
.,.08 
0.... 

هل طرق التحقق من صدق التكوين  8-,-7
 الفرضي لفداة كافية؟

 نعم
 ال

 اجملموع

070 
.0 
078 

00.7. 
...5. 
0.... 

 هل مت التحقق من ثبات األداة؟ 0-,
 نعم
 ال

 اجملموع

775 
005 
,09 

98.0. 
,0.0. 
0.... 

ماهي الطرق املستخدمة يف التحقق من  2-,
 ثبات األداة؟

 إعادة التطبيق
 التجزئة النصفية
 ألفا كرونباخ

 كيودر ريتشارسون 
 ثبات التقدير
 الصور املتكافئة
 طريقة أخرى

 اجملموع

29 
20 
00. 
.7 
.5 
.. 
., 
725 

72.,0 
75.00 
,0.82 
...27 
.7.55 
..... 
.0..5 
0.... 

 هل طريقة إعادة التطبيق مناسبة؟ 0-,-,
 نعم
 ال

 اجملموع

95 
.5 
29 

50.02 
0..8, 
0.... 

 هل طريقة التجزئة النصفية مناسبة؟ 7-,-,
 نعم
 ال

 اجملموع

99 
0, 
20 

5,.80 
09.09 
0.... 

 كرونباخ مناسبة؟هل طريقة ألفا   ,-,-,
 نعم
 ال

 اجملموع

58 
78 
00. 

22.72 
77.2, 
0.... 
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 مناسبة؟ .7هل طريقة كيودر ريتشارسون  0-,-,
 نعم
 ال

 اجملموع

.0 

.. 

.0 

0.... 
..... 
0.... 

 هل طريقة كيودر ريتشارسون مناسبة؟ 8-,-,
 نعم
 ال

 اجملموع

.0 

.. 

.0 

0.... 
..... 
0.... 

 مناسبة؟هل طريقة ثبات التقدير  9-,-,
 نعم
 ال

 اجملموع

.5 

.. 

.5 

0.... 
..... 
0.... 

 هل الطرق األخرى مناسبة؟ 2-,-,
 نعم
 ال

 اجملموع

.7 

.0 

., 

99.92 
,,.,, 
0.... 

,-,-5 
هل الطرق املستخدمة يف التحقق من 

 ثبات األداة مناسبة؟

 نعم
 ال

 اجملموع

7,0 
02 
725 

5,..0 
09.00 
0.... 

 الدراسة؟ جملتمعهل عينة الثبات ممثلة  4-,
 (ثبات التقديراستثناء ب)

 نعم
 ال

 مل حيدد
 اجملموع

0.. 
.7 
005 
77. 

08.08 
...00 
8,.90 
0.... 

 هل حجم عينة الثبات كاف؟ 5-,
 (ثبات التقديراستثناء ب)

 نعم
 ال

 مل حيدد
 اجملموع

005 
7, 
00 
77. 

92.72 
0..09 
77.72 
0.... 

 ماهو املستوى املعتمد ملعامل الثبات؟ 6-,

 (08..أكثر من ) جدا مرتفع
 (08..-58..) مرتفع
 (50..-28..) متوسط
 (20..-98..) منخفض

 (98..أقل من )منخفض جدا 
 اجملموع

02 
50 
50 
80 
70 
798 

.9.00 
,,.85 
,0.2. 
00.78 
.0..9 
0.... 

 


