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 الممخص:
ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد األخطاء الشائعة في إجراءات التحقق من ثبات وصدق 
أدوات القياس المستخدمة في البحوث التربوية العربية، حيث تم حصر طرق حساب ثبات 

 اإلسالمية الجامعة بحثًا منشورًا في مجمة 27لمستخدمة في عينة من وصدق أدوات القياس ا
، وبمغ عدد أدوات القياس المستخدمة 7102وعام 7107والنفسية، خالل عام  لمدراسات التربوية
خطًأ متكررًا  07% منيا من إعداد الباحثين، وقد تم رصد 58أداة، كان  27في ىذه البحوث 

أخطاء متكررة في إجراءات حساب الصدق، كما اعتمد  2، وفي إجراءات التحقق من الثبات
الباحثون بشكل أساسي عمى طريقة االتساق الداخمي لحساب ثبات أدوات القياس، فبمغ مجموع 
نسبة استخدام التجزئة النصفية أو معادلة ألفا أو كيودر ريتشاردسون منفردة أو مع طرق أخرى 

%، كما 27إعادة التطبيق منفردة أو مع طرق أخرى  % تقريبًا، وبمغت نسبة استخدام طريقة52
كانت طريقة الصدق المرتبط بالمحتوى ىي األكثر استخدامًا، إذ بمغت نسبة استخداميا منفردة أو 

%، دون االعتماد عمى أي طريقة كمية لمتقدير، كما اسُتخدمت طريقة 22مع طرق أخرى 
نصف البحوث، حيث بمغت نسبة االتساق الداخمي كطريقة لحساب الصدق في أكثر من 

وقد وضَّحت الدراسة الفرق بين استخدام  ،%87استخدام ىذه الطريقة منفردة أو مع طرق أخرى 
طريقة االتساق الداخمي لحساب الصدق، واستخداميا لحساب الثبات. وأوصت الدراسة بإعداد 

 البحوث التربوية. مقياس عممي لتقدير دقة إجراءات التحقق من صدق وثبات أدوات القياس في
 صدق التكوين الفرضي. –الصدق  -ثبات االتساق الداخمي  -الثبات  الكممات المفتاحية:
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Abstract: 
This study aimed at identifying the Common mistakes in reliability 

and validity  procedures of the measuring tools used in the Arabic 
educational research. The procedures of reliability and validity of the 
measuring tools used in a sample of 72 papers published in 2012 and 
2016 in the Journal of the Islamic University for Educational and 
Psychological Studies were evaluated. The number of measuring tools 
used in these researches was 92 tools 85% were created by the 
researchers. Twelve frequent mistakes were detected in reliability 
procedures and nine repeated mistakes were detected in validity 
procedures. The most frequent method of reliability was the internal 
consistency including split-half method, Alpha coefficient and Kudar –
Richardson. The most frequent method of validity was the content 
related  validity with the percentage of use alone or with other methods 
77% without applying any quantitative method of estimation the content 
validity index. More than half of the researches used the method of 
"internal consistency" as a method of measuring validity. The study 
clarified the difference between using the "internal consistency" method 
to detect validity   and using it to detect reliability. The study 
recommended creating an analytical rubric to assess the accuracy of 
reliability and validity procedures. 
Key words: Reliability - Internal consistency – Validity - construct 
validity. 
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 مقدمة:
البحث التربوي وسيمة ميمة لمنيوض بالمجتمعات؛ إذ ُيسيم في حل المشكالت يمثل 

المتعمقة بتربية اإلنسان وبنائو، وفي ضوء نتائجو يتم اتخاذ القرارات التي تؤثر في عممية التعميم 
والتعمم. وتتوقف دقة نتائج البحوث التربوية عمى عدة عوامل، منيا التحقق من ثبات وصدق 

المستخدمة، والمطمع عمى البحوث التربوية والنفسية يجد أن معظم الباحثين أدوات القياس 
يفضمون إعداد أدوات قياس خاصة ببحثيم، بغض النظر عن مدى توفر ىذه األدوات في األدب 
النفسي والتربوي، وذلك نتيجة االعتقاد السائد بأن قيام الباحث بإعداد أدواتو الخاصة يدلل عمى 

مع عدم الوعي الحقيقي بصعوبة الوصول إلى المقاييس ذات المستوى المقبول مياراتو البحثية، 
بًا من الباحثين المتخصصين، وعينات كبيرة  من الصدق والثبات، التي يتطمب إعدادىا فريقًا مدرَّ

 من المفحوصين، كما يتطمب جمع عدة أدلة لمتحقق من ثباتيا وصدقيا.
ت التي يتبعيا الباحثون لمتحقق من صدق مما يثير التساؤل حول مدى دقة اإلجراءا

وثبات أدوات القياس المستخدمة في البحوث التربوية، فاستخدام أدوات غير مناسبة يؤدي إلى 
( إلى أن ىناك 2-5: 7102جمع بيانات خاطئة مما يقود إلى نتائج مضممة، وقد أشار عزت )

مق بالخصائص السيكومترية ألدوات العديد من األخطاء التي يقع فييا الباحثون والمناقشون تتع
( إلى أن ىناك أخطاء كثيرة في استخدام المصطمحات 0012: 7100البحث. وأشار باىي )

العممية الخاصة بكل من الثبات والصدق، حيث تم استنساخ العديد من المصطمحات التي ال 
مدى  أساس ليا من الصحة، مما يبرز الحاجة إلى محاولة وصف ىذه الحاالت، وتحديد

 انتشارىا، وىل تمثل ظاىرة تتطمب المواجية أم أنيا مجرد حاالت فردية؟.  
 مشكمة الدراسة: 

ىناك مجموعة من طرق حساب ثبات أدوات القياس وصدقيا، محددة ومعروفة في 
األدب السيكومتري، وبمطالعة البحوث التربوية العربية المنشورة في الدوريات العممية المحكمة، 

ك خمطًا لدى العديد من الباحثين بين مفيوم الثبات والصدق، فنجدىم يخمطون بين نجد أن ىنا
جراءات التحقق من صدق التكوين الفرضي ألدوات  إجراءات التحقق من ثبات االتساق الداخمي وا 
القياس المستخدمة في البحث، كما أن ىناك أخطاء متعمقة بدقة إجراءات تقدير كل من صدق 

تمييزي، وكذلك ىناك ندرة في البحوث التي تعتمد عمى مقاييس مقنَّنة، المحتوى والصدق ال
يقوم بإعداد أدوات قياس خاصة ببحثو. وىكذا تتعدد  -بغض النظر عن تخصصو  -فالجميع 

األخطاء في بحوثنا التربوية، مما يمفت االنتباه إلى رصد حجميا، وىل ىي أخطاء نادرة أم أنيا 
والعالج؟ وبناًء عمى ما سبق يمكن صياغة مشكمة الدراسة في  تمثل ظاىرة تتطمب المواجية

 التساؤالت التالية:
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 ما الطرق األكثر استخدامًا لمتحقق من ثبات أدوات القياس في البحوث التربوية؟  .0
 ما الطرق األكثر استخدامًا لمتحقق من صدق أدوات القياس في البحوث التربوية؟  .7
 وات قياس مقنَّنة أو منشورة؟ما نسبة البحوث التي تعتمد عمى أد .2
 ما األخطاء الشائعة في إجراءات حساب ثبات أدوات القياس في البحوث التربوية؟  .4
 ما األخطاء الشائعة في إجراءات التحقق من صدق أدوات القياس في البحوث التربوية؟  .8

 أهداف الدراسة:
القياس في تحديد وتصنيف األخطاء الشائعة في إجراءات حساب ثبات وصدق أدوات  .0

 البحوث التربوية. 
تحديد نسبة األخطاء الشائعة في إجراءات حساب ثبات وصدق أدوات القياس في البحوث  .7

 التربوية.
مناقشة المفاىيم المرتبطة بطرق حساب ثبات وصدق أدوات القياس في البحث التربوي،  .2

 والتي تتداخل لدى طالب الدراسات العميا والباحثين. 
 أهمية الدراسة:

 ألهمية النظرية: ا
تناقش الدراسة بعض المفاىيم الميمة في القياس النفسي والتربوي، وبخاصة تمك 
المتعمقة بثبات االتساق الداخمي وصدق التكوين الفرضي، وىما مفيومان كثيرًا ما يحدث بينيما 

 تداخل وخمط لدى العديد من طالب الدراسات العميا والباحثين.
 األهمية التطبيقية:

م الدراسة في تحسين جودة البحث التربوي العربي من خالل تحسين مستوى ثبات ُتسي .0
 وصدق أدوات القياس المستخدمة فيو. 

ُتسيم الدراسة في زيادة وعي الباحثين باإلجراءات الدقيقة لحساب ثبات وصدق أدوات  .7
 القياس، والتي يتوقف عمييا الثقة في نتائج البحوث.

 حدود الدراسة:
تتحدد نتائج الدراسة بطرق حساب ثبات وصدق أدوات القياس في ضوء  ي:الحد الموضوع

 النظرية الكالسيكية في القياس.
تتحدد نتائج الدراسة بالمجمة المختصة التي تم اختيار عينة البحوث  الحد المكاني والزماني:

، م7107والنفسية، خالل عامي:  التربوية لمدراسات اإلسالمية الجامعة منيا، وىي مجمة
 م.7102
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 التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة:
ثبات أداة القياس: ُيقصد بو ثبات درجات أداة القياس، أي: مدى خمو تباين درجات عينة  .0

 محددة من المفحوصين عمييا من تباين الخطأ العشوائي.
نما تتعمق  unitaryصدق أداة القياس: ىو صفة فريدة  .7 ال تتعمق باألداة في حد ذاتيا، وا 

فسير الدرجات المستمدة منيا، وتعني مدى صحة القرارات التي يتم اتخاذىا في ضوء بت
 نتائج األداة.  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ُيعرف البحث التربوي بأنو تطبيق المنيج العممي في دراسة المشكالت التربوية، ومن ثم 

نيج العممي حتى يحقق البحث التربوي فيناك مجموعة من المعايير واإلجراءات التي يحددىا الم
(، وتتنوع أدوات جمع المعمومات في البحث التربوي Oluwataya, 2012: 391اليدف منو )

         بتنوع أىدافو، فمنيا االختبارات والمقاييس النفسية، واختبارات التحصيل، واالستبانة، 
                   نت األداة التي يستخدميا الباحث فعميووالمقابمة، والمالحظة، واستمارة تحميل المحتوى، وأيًا كا

            أن يتحقق من معايير بنائيا وصالحيتيا، ومن أىم ىذه المعايير ثبات األداة وصدقيا
(؛ وذلك لضمان صحة ودقة البيانات 002 :7112، أبو عالم، 015-012: 7112)عطية، 

ت وصدق األدوات يؤدي إلى جمع بيانات خاطئة، التي يتم جمعيا، فالقصور في التحقق من ثبا
العديد من البحوث  أن (Fong, 1994) ومن ثم الوصول إلى نتائج مضممة. وقد بينت دراسة

التي أجريت في مجال التربية وعمم النفس تفتقد الواقعية، ويصعب تعميم نتائجيا، وتقود إلى 
جر  وتكمن خطورة ذلك في طبيعة  اءاتيا،نتائج مضممة؛ بسبب األخطاء المنيجية في تصميميا وا 

المشكالت التي يتناوليا البحث التربوي، الذي ُيعَنى باإلنسان بالدرجة األولى، سواء أكان معممًا 
أم متعممًا، فقد تؤدي النتائج المضممة إلى توجيو العممية التربوية والتعميمية في اتجاىات خاطئة، 

ات ثبات وصدق أدوات القياس المستخدمة في لذا بات من الضروري التحقق من دقة إجراء
 البحوث التربوي؛ لما لو من دور في تحسين جودة ىذه البحوث وزيادة الثقة في نتائجيا. 

          ويشير مفيوم الثبات إلى مدى اتساق نتائج المقياس، أي: مدى إمكانية الحصول
           ى نفس المفحوصينعمى نفس النتائج إذا قمنا بتطبيق المقياس نفسو عدة مرات عم

            Precise(، ويقابمو مفيوم الدقة 28: 7108، ميخائيل، 005: 7112)أبو عالم، 
 (.221: 7101)عبيدات، 

وُيعرف ثبات المقياس إحصائيًا بأنو نسبة تباين الدرجات الحقيقية إلى تباين الدرجات 
قياس النفسي عادة مقدارًا من تباين المالحظة، حيث يتضمن تباين الدرجات المالحظة في ال

الخطأ، وتتعدد مصادر أخطاء القياس، فمنيا ما يتعمق بالمقياس نفسو، كالخطأ في أسموب 
معاينة الفقرات لمنطاق السموكي المستيدف بالقياس، ومنيا ما يتعمق بإجراءات التطبيق 

عة، أو عدم مناسبة البيئة والتصحيح، كاألخطاء في تعميمات االختبار الشفيية، أو أخطاء الطبا
الفيزيائية أو النفسية لمتطبيق، ومنيا مصادر تتعمق بالمختبرين، كميميم لمتخمين أو الغش، 

 (.002-020: 7100باإلضافة لتأثير المرغوبية االجتماعية عمى استجاباتيم )عالم، 
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ثبات، كإعادة وتشير أدبيات القياس والتقويم التربوي إلى طرق متعددة لتقدير قيم معامل ال
عادة التطبيق بصور متكافئة، واالتساق الداخمي، وثبات تقديرات  التطبيق، والصور المتكافئة، وا 
المحكمين. ولكل طريقة مجموعة من اإلجراءات والضوابط يضيق المقام بسردىا ىنا، والذي 

ود تقدير ينبغي التركيز عميو أن ىذه الطرق تختمف باختالف مصدر األخطاء العشوائية التي ن
تأثيرىا في الدرجات المالحظة، وىذا يعتمد عمى طبيعة االختبار، وفيم تستخدم درجاتو؟، لذلك 
البد أن يكون ىناك مبرر منطقي الختيار طريقة حساب الثبات، باإلضافة لضرورة االلتزام 

: 7100، عالم، 025: 7112باإلجراءات العممية الستخدام الطريقة المختارة )أبو عالم، 
 (.202-217: 7105، ممحم، 782-787: 7105، أبو دنيا، 000-025

أما الصدق فُيعد أىم خاصية من خصائص القياس، ويشير إلى صحة االستدالالت 
(، 002: 7112التي نتوصل إلييا من درجات المقاييس، من حيث فائدتيا ومعناىا )أبو عالم، 

          Accurrateقابمو مفيوم الصحة ويكون المقياس صادقًا عندما يقيس ما ُأعد لقياسو، وي
(، فيو يعني مدى تمبية المقياس لألغراض واالستعماالت الخاصة التي 221: 7101)عودة، 

ُصمم من أجميا. وُيعد الصدق صفة نسبية؛ إذ ال يوجد مقياس صالح في كل المواقف، إنما 
إعداده بغرض التنبؤ قد  يتوقف صدق المقياس عمى وظيفتو، والغرض منو، فاالختبار الذي يتم

 (.52-52: 7108ال يعمل بنفس درجة الصدق في التشخيص )ميخائيل، 
وعمى الرغم من ظيور مصطمحات عديدة لمتعبير عن طرق حساب الصدق، والتي 
ُأصطمح عمى تسميتيا بــ"أنواع الصدق"، فإنو من الواجب ىنا التأكيد عمى أنو ال توجد أنواع 

فيوم مجرد، وفريد، ومتعدد األبعاد ، لذا تتعدد طرق التحقق منو، وال مختمفة لمصدق؛ فالصدق م
ُتعد ىذه الطرق بدائل لبعضيا البعض، لكن كاًل منيا ييتم بجمع نوع معين من األدلة يبرر جانبًا 

 .(AERA, APA & NCME, 2014: 11)من جوانب الصدق المختمفة 
، فإن التصنيف األكثر شيوعًا وعمى الرغم من التصنيفات العديدة لطرق حساب الصدق

 في أدبيات ومراجع القياس والتقويم العربية يضعيا في ثالث فئات رئيسية، ىي:
، وُيقصد بو مدى تمثيل فقرات المقياس تمثياًل  Content Validityما يرتبط بالمحتوى  .0

ًا، سميمًا لممجال المستيدف بالقياس، ولذلك فيو يتطمب تحديد ىذا المجال تحديدًا واضح
وتحديد عناصره، وبناء مجموعة ممثمة من الفقرات، بحيث يتم مقارنة الفقرات بالمواصفات 
التي تحدد المجال. ولصدق المحتوى ُبعدان: األول ىو الصدق الظاىري، الذي يرتبط بمدى 
وضوح المحتوى بالنسبة لممفحوصين، من حيث: سيولة القراءة، واتساق األسموب، والتنسيق، 

لى أي مدى تبدو الفقرات مرتبطة بيدف األداة من وجية نظر ووضوح المغ ة المستخدمة، وا 
المفحوصين. أما البعد الثاني فيو الصدق العيني، الذي ُيعنى بتقدير مدى تمثيل الفقرات 

 لممجال  المحدد بجدول المواصفات من وجية نظر مجموعة من الخبراء.
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ويتم من خالل إيجاد معامل  ، Criterion–Realated Validityما يرتبط بمحك  .7
االرتباط بين درجات المقياس ودرجات مقياس آخر يقيس السمة نفسيا وتم التحقق من 
صدقو، وُيعرف األخير بالمحك، وقد يكون المحك أداًء مستقبميًا لممفحوصين، فحينئذ ُيسمي 
ل الصدق بالصدق التنبؤي، وقد يتم تطبيق المقياس المحك بالتزامن مع المقياس مح

 الدراسة، وحينئذ ُيسمي الصدق بالصدق التالزمي.
، وُتستخدم ىذه الطريقة عندما يتم  Construct Validityما يرتبط بالبناء أو التكوين  .2

تصميم المقياس في ضوء نظرية عممية، أو افتراضات محددة، ويكون اليدف تحديد ما إذا 
عمى تحديد مدى االرتباط بين  كان المقياس يمثل النظرية أم ال؟، وتعتمد ىذه الطريقة

الجوانب التي يقيسيا المقياس وبين النظرية أو االفتراضات. وُيعد صدق البناء مفيومًا 
شاماًل يتضمن سائر أنواع الصدق، ويتطمب االستنتاجات المنطقية والوسائل التجريبية 

ر النظري واإلحصائية. ولمكشف عن صدق البناء ىناك ثالث خطوات، أوالىا: تعريف اإلطا
لمسمة المستيدفة بالقياس. وثانيتيا: اشتقاق فروض حول نتائج المقياس في ضوء اإلطار 
النظري المحدد. وثالثتيا: اختبار ىذه الفروض منطقيًا أو تجريبًا. أما إجراءات التحقق من 

 صدق البناء فتتمثل في اآلتي: 
رتباط بين نتائج المقياس دراسة العالقة بالمقاييس األخرى، وذلك من خالل دراسة اال -أ 

ونتائج مقاييس أخرى تقيس مكونًا يرتبط نظريًا مع المكون المسيدف بالقياس، أو بدراسة 
مدى تمايز  نتائج المقياس محل الدرسة عن نتائج مقياس آخر يقيس مكونًا ال يرتبط مع 

د نسبة التباين المكون المستيدف بالقياس، أو بإجراء التحميل العاممي لنتائج المقياس؛ لتحدي
التي تفسرىا العوامل المكونة لممقياس بالنسبة لمتباين الكمي، وفحص محتوى العوامل 

 واالستدالل من خالليا عمى طبيعة المكون الفرضي.
الدراسات التجريبية، وتتم باختبار تغير درجات المقياس عند تقديم أنواع معينة من  -ب 

 المعالجات التجريبية.
 ت متمايزة في المكون المستيدف بالقياس.مقارنة درجات مجموعا -ج 
التحميل الداخمي لالختبار، ويتم من خالل جمع معمومات عن محتوى االختبار نفسو،  -د 

والعمميات المستخدمة في االستجابة عمى فقراتو، واالرتباطات بين فقرات االختبار، ودراسة 
يمكن استخدام معامل ألفا تجانس المحتوى، والتأكد من أنو يقيس سمة أحادية البعد، ولذلك 

 ريتشاردسون كمؤشر لمتجانس أو إحادية البعد. -أو كيودر
–052: 7100، عالم، 252-222: 7101، عبيدات، 021-080: 7112)أبو عالم، 

 (.270-205: 7105، ممحم، 22-52: 7108، ميخائيل، 775
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خدم في الكشف وىناك العديد من األساليب أو المؤشرات اإلحصائية والمنطقية التي ُتست
عن صدق البناء، وقد ُيستخدم أكثر من مؤشر لممقياس الواحد؛ نظرًا لتعدد الفرضيات التي 
يفرزىا اإلطار النظري، ومنيا باإلضافة لمتحميل العاممي، مؤشرات الثبات، سواء ثبات االتساق 

ثبات اإلعادة  ريتشاردسون، أو -الداخمي باستخدام التجزئة النصفية وحساب معامل ألفا أو كيودر
لمكشف عن ثبات السمة وعالقتو بثبات المقياس، حيث ُتعرف السمة السيكولوجية بأنيا مجموعة 
من السموكيات التي تميل إلى الحدوث معًا، وبالتالي فإن قوة االرتباط بين الفقرات المعدة لقياس 

بأن السمة المقاسة تتغير السمة ُتعد مؤشرًا أوليًا لصدق البناء، وكذلك عندما يكون ىناك افتراض 
مع مرور الزمن،  فإن معامل ثبات التجزئة النصفية ومعامل ثبات اإلعادة ُيستخدمان معًا كدليل  
عمى صدق البناء، فإذا كان معامل ثبات التجزئة النصفية مرتفعًا، وكان معامل ثبات  اإلعادة  

ادق في قياس ىذه السمة منخفضًا، فإن ذلك يعني بدرجة مقبولة من الثقة أن المقياس ص
 (  250، 282: 7101)عبيدات، 

ومن ثم ُيعد االتساق الداخمي مؤشرًا ضروريًا، لكنو غير كاف لصدق البناء؛ ألنو يعكس 
مدى خمو المقياس من أخطاء المعاينة، فإذا افترضنا سمة أحادية البعد، فيناك عدد كبير وغير 

السمة، وتمثل الفقرات الموجودة في المقياس عينة  محدود من المؤشرات السموكية الدالة عمى ىذه
منيا، وعندما نثبت أن ىناك تجانسًا بين ىذه الفقرات، فيذا يدل عمى أننا لم ندرج في المقياس 
مؤشرات تعبِّر عن سمة أخرى، غير أن ذلك ال يثبت بأي شكل أن عينة الفقرات كافية، فقد 

ن المؤشرات األساسية الدالة عمى السمة خارج تكون الفقرات متجانسة، ولكن ىناك العديد م
المقياس،  لذا فاالتساق الداخمي يظل مؤشرًا أوليًا يحتاج لمزيد من األدلة إلثبات صدق البناء 

 عندما يكون ىناك افتراض بأن السمة المستيدفة بالقياس سمة أحادية البعد.
          عوبة تفسير الدرجة وُتعد أحادية البعد صفة مرغوبة في القياس النفسي؛ نظرًا لص

         الكمية عمى المقاييس متعددة األبعاد، لذا يتم تحميل السمة متعددة األبعاد إلى أبعاد
        أحادية؛ ليكون ىناك معنى لمدرجة عمى كل بعد، فالقياس النفسي الجيد ىو الذي يسمح

         قدرتين في درجة قياس واحدة، بتقدير قدرة واحـدة لمممتحن في كل مرة، وال يسمح بإسيام م
          ففي المسائل المفظية في الرياضيات يجب أن يبحث معـد الفقرات عن طرق بديمة 
                    لتقديم الفقرات، بحيث ال يستمر األفراد مرتفعو القدرة المفظية متميزين في الحل 

(Sijtsma & Molenaar, 2002: 18-19, Bond & Fox, 2007: 34.) 
ومن الضروري أن ييدف االختبار إلى قياس قدرة واحدة عندما ُتستعمل الدرجة الكمية  

(، وجدير بالذكر أنو من الصعب أن Sheng & Wikle, 2007: 900وحدىا محكًا لمتقييم )
 & Harris & Kolen, 1986: 37, Wainerيتحقق افتراض أحادية البعد عمميًا بشكـل تـام )

Mislevy, 2000: 91 ؛ نظرًا لتعدد العوامل المعرفية والشخصية، وتداخميا مع تمك المتعمقة)
بإجراءات تطبيق االختبار، التي دائمًا ما تؤثر عمى األداء في االختبار، أو في بعض نطاقاتو 

(، وتمك العوامل تكون غير معروفة، ويصعب Hambleton et al., 1991: 9عمـى األقل )
(، لذلك فمـن األفضل اعتبار أحادية البعد متغيرًا متصاًل، Osterlind, 1992: 47التحكم فييا )

 (.Blais & Laurier, 1995: 88وعدم اعتبارىا متغيرًا ثنائيًا، إما أن يتحقق أو ال )
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     ومن الجدير بالذكر أننا عندما نستخدم االتساق الداخمي كمؤشر أولي عمى صدق
  ريتشاردسون كإحصاءة تعبر عن -فا أو معامل كيودرالبناء، يجب أن نستخدم معامل أل

متوسط معامالت االرتباط بين درجات جميع الفقرات، حيث يعد الصدق صفة لنتائج المقياس 
   وىو اإلجراء السائد -ككل، في حين أن االعتماد عمى االرتباط بين درجة الفقرة ودرجة البعد 

        خاصة بالفقرة، وىو معامل تمييز الفقرة، حيث  يقدم معمومات -في البحوث التربوية العربية 
إن معامل تمييز الفقرة ىو معامل االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية عمى المقياس بعد 

، 751: 7100، عالم، 751-722: 7101تحرير الدرجة الكمية من درجة الفقرة )عبيدات، 
Jeeva, 2016: 51قرة كموشر لصدقيا، ومن ثم يتم اسـتبعاد (، وُيستخدم معامل تمييز الف

 .(Thorndike, 1982: 53)الفقرات منخفضة التمييز 
ويالحظ مما سبق أن ىناك تداخاًل بين إجراءات طرق التحقق من صدق البناء والطرق 

التي أعدتيا الجمعية األمريكية لعمم  -األخرى من الصدق، لذا فقد قدمت معايير القياس النفسي 
تصنيفًا لطرق  -بطة البحث التربوي األمريكية والمجمس الوطي لمقياس في التربية النفس ورا

التحقق من صدق المقياس يعالج ىذا التداخل، فأشارت إلى أن ىناك خمسة أنواع من األدلة 
 تدعم جوانب الصدق المختمفة، وىي كالتالي: 

وتقويم الخبراء لمحتوى األدلة القائمة عمى المحتوى، وتعتمد عمى التحميالت المنطقية،  .0
المقياس، الذي يتضمن: الفقرات، والميام، والصياغة، واإلخراج، والحكم عمى كفاية الفقرات، 
ووضوحيا، والعالقة بينيا وبين السمة المستيدفة بالقياس، كما يمكن أن تتضمن مراجعة 

 الخبراء فحص التحيز لمنوع أو الثقافة أو العمر.
ت االستجابة، وتعني تحديد مدى تالؤم طريقة االستجابات األدلة القائمة عمى عمميا .7

المطموبة من المفحوصين مع السمة المستيدفة بالقياس، وتتضمن مالحظة المفحوصين 
جراء مقابالت معيم لتحديد أسباب إعطاء إجابات محددة  أثناء األداء عمى المقياس، وا 

لمصححون ألعطاء الدرجات لألسئمة، وكذلك فحص الطرق التي يستخدميا المحكمون أو ا
في ضوء المحكات المحددة لمتقدير أو التصحيح، من أجل التأكد من أنيم يستخدمون 
المحك كما ىو مخطط لو، وأن تقديراتيم ال تتأثر بأي عوامل خارجية ليس ليا عالقة 

 بالسمة المستيدفة بالقياس.
ختبار مدى اتفاق المكونات أدلة تعتمد عمى البنية الداخمية لممقياس، وىنا يكون اليدف ا .2

الداخمية لممقياس مع السمة المعرفة نظريًا، ويتم ذلك باستخدام التحميل العاممي التوكيدي 
؛ وذلك لتحديد الفقرات  Differential item function( DIF)ودالة األداء التفاضمي لمفقرة 

توى القدرة في اإلجابة المتحيزة، أي الفقرات التي يتباين احتمال نجاح األفراد من نفس مس
عمييا ألنيم ينتمون إلى مجموعات مختمفة، وىناك العديد من طرق حساب دالة األداء 
التفاضمي لمفقرة، بعضيا يعتمد عمى النظرية الكالسيكية في القياس، وبعضيا يعتمد عمى 

 نظرية االستجابة لمفقرة.
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دق المرتبط بمحك، بنوعيو األدلة القائمة عمى العالقات مع متغيرات أخرى، وتشمل الص .0
 التنبؤي والتالزمي، وكذلك الصدق التقاربي، والصدق التمييزي.

الدليل القائم عمى نتائج االختبار، ويتعمق بالنتائج اإليجابية والسمبية المتوقعة الستخدام  .8
 المقياس، فيو يعكس مدى فائدة المقياس. 

(Goodwin & Leech, 2003: 183-184) 
التيديدات التي تواجو جودة البحث التربوي، مثل أخطاء تصميم وىناك العديد من 

البحث، وطرق اختيار العينات، واستخدام األساليب اإلحصائية غير المناسبة، واستخدام أدوات 
، ومن ثم فقد اىتم عدد من الباحثين (Oluwatayo, 2012: 398غير صالحة لجمع البيانات )

الل الدراسات التي اىتمت بمراجعة دقة األساليب بجودة البحث التربوي، وظير ذلك من خ
 اإلحصائية المستخدمة أو تحديد األخطاء الشائعة لدى الباحثين. 

إلى مراجعة البحوث التربوية   Baumberger & Bangert( 1996يدفت دراسة )ف
م إلى 0252، خالل الفترة من Learning disabilities   المنشورة في مجمة صعوبات التعمم

 .% من إجراءات تمك البحوث كانت غير مالئمة51م ، وتوصمت إلى أن 0222
 طمبة الدراسات العميا لدى الشائعة األخطاء معرفة ( إلى7100دراسة عفانة ) وىدفت

بطاقة  وضع تم اليدف ىذا غزة، ولتحقيق في تصميم البحوث التربوية في جامعات قطاع
 اليياكل األساسية في الشائعة األخطاء أىم ة؛ لتحديدمالحظة يتم تطبيقيا أثناء المناقشات العممي

 الجامعة في الماجستير المقدمة أخطاء في رسائل إلى أن ىناك ثالثة الدراسة لمبحث، وتوصمت
 وعينة البحث، بينما كان ىناك أربعة السابقة، والدراسات البحث، بتساؤالت اإلسالمية تتعمق

 الرسالة، والمقدمة، بعنوان تتعمق ي جامعة األزىر بغزة،الماجستير ف رسائل خطًأ رئيسيًا في عشر
 السابقة، ومنيجية وأىدافو، والدراسات البحث، وأىمية الفروض، والمشكمة، والتساؤالت، وصياغة

والطباعة، بينما كان ىناك  والمراجع، اإلحصائية، البحث، واألساليب وخطوات البحث، وأدواتو،
 بصياغة تتعمق بغزة، األقصى جامعة المقدمة في اجستيرالم رسائل رئيسية في خمسة أخطاء
 .المطبعية واألخطاء السابقة، والدراسات الفروض، المقدمة، وصياغة العنوان، وكتابة

( إلى أن طالب الدراسات العميا بجامعات غزة يجدون 272: 7100وأشار عفانو )
والمالحظة، كما أن  مقابمةوال المضمون تحميل وبخاصة أدوات البحث، في إعداد أدوات صعوبة
بحوثًا تجريبية ال يقومون بالتحقق من الخصائص السيكومترية  يجرون الذين الباحثين معظم

 توفر العينات. لألدوات؛ نظرًا لعدم
( إلى تحديد مدى مناسبة األساليب 2102وىدفت دراسة )عمي، وعبد الحميم، وحسن، 
في بعض الرسائل العممية باألقسام التربوية اإلحصائية المستخدمة في حساب كفاءة األدوات 

م، في ضوء مستويات 7112م إلى 7110جامعة أسيوط، خالل الفترة من  -بكمية التربية 
القياس، ومن أىم نتائج ىذه الدراسة ارتفاع نسبة األساليب اإلحصائية غير المناسبة عند حساب 



 سومية شكري محمد محمود /د         األخطاء الشائعة في إجراءات التحقق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910يوليو    -  سابعال العذد   -  33  جمللذا 266
 

ىذه األخطاء قيام الباحثين %، ومن 25.8% إلى 20الصدق، حيث تراوحت ىذه النسبة بين 
عند استخدام أسموب المقارنة الطرفية لمتحقق من صدق االختبار بحساب داللة الفروق بين 
األقوياء والضعفاء عمى االختبار محل الدراسة، وليس عمى المحك. وكان من أىم نتائجيا أيضًا 

ث تراوحت ىذه النسبة ارتفاع نسبة األساليب اإلحصائية غير المناسبة عند حساب الثبات، حي
ريتشاردسون ومعادلة -%، ومن ىذه األخطاء الخمط بين استخدام معادلة كيودر20% و02بين 

ألفا، واستخدام طريقة إعادة التطبيق مع اختبارات الذكاء والذاكرة والتحصيل، وعدم االلتزام 
 بشروط الفاصل الزمني بين التطبيقين.
إلى األخطاء الشائعة المتعمقة بالتحقق من ( 71: 7102كما أشار ذبيحي  وشوبار )

الخصائص السيكومترية لممقاييس، ومنيا: الخمط بين االتساق الداخمي والصدق، وحساب داللة 
الفروق بين درجات الربع األعمى والربع األدنى عمى المقياس نفسو، دون الرجوع إلى محك 

التجزئة النصفية في حساب ثبات كل  خارجي في طريقة المقارنة الطرفية، وكذلك استخدام طريقة
 المقاييس دون التحقق من شروط استخداميا.

( األخطاء التي يقع فييا الباحثون والمناقشون المتعمقة 2-5: 7102وقد حدد )عزت، 
بالخصائص السيكومترية ألدوات البحث، ومن أبرزىا: حساب الصدق قبل حساب الثبات، رغم 

ن البدء بحساب الثبات يمثل عممية فمترة أولية ألداة القياس أن الثبات شرط ضروري لمصدق،؛ أل
من البنود غير الثابتة، ثم يأتي الصدق لتنقية األداة من العبارات غير الصادقة، ومن تمك 
األخطاء أيضًا استخدام مصطمح "صدق االتساق الداخمي"، والصواب ىو "ثبات االتساق 

 يل الفقرات، واالكتفاء بالتحميل الكمي لممقياس.الداخمي"، ومنيا كذلك عدم االىتمام بتحم
وترى الباحثة أن إجراءت التحقق من الخصائص السيكومترية لممقاييس يجب أن تسير 
بتسمسل منطقي، فإذا اىتم الباحث بالتحقق من صدق محتوى األداة، فينا يجب أن يبدأ بدراسة 

ثبات؛ ألنو ال يمثل صدقًا مطمقًا، لكنو صدق المحتوى قبل الثبات، وال ُيعد ذلك كافيَا لحساب ال
صدق لجانب واحد ىو المحتوى؛ إذ إن الصدق مفيوم متعدد األبعاد، فقد تمثل عينة الفقرات 
المجال المستيدف بالقياس تمثياًل جيدًا، ولكن يفشل المقياس في تقديم أي معمومات عن السمة 

ن المفحوصين، ثم يأتي دور التحميل المستيدفة بالقياس، وذلك عندما ال يستطيع التمييز بي
التفصيمي لمفقرات، فيتم حساب معامالت صعوبة الفقرات ومعامالت تمييزىا، وذلك بيدف 
استبعاد الفقرات متطرفة الصعوبة، التي ُتعد أحد مصادر أخطاء القياس، حيث تؤدي ىذه 

تكون الفقرات سيمة الفقرات إلى انخفاض التباين، وال تقدم معمومات عن المفحوصين، فعندما 
           جدًا ينجح جميع المفحوصين في اإلجابة عنيا، وعندما تكون الفقرات صعبة جدًا يفشل

         (، ومن ناحية222: 7101جميعيم في اإلجابة عنيا، فيظيرون كعينة متجانسة )عودة، 
تجابة عمى أخرى تؤدي الفقرات متطرفة الصعوبة إلى انخفاض دافعية المفحوصين في االس

 لمتخمين في كما أن الفقرات الصعبة تدفع المفحوصين أو قد تسبب شعورىم بالممل،  المقياس

 االختبارات المعرفية.
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م حساب معامالت تمييز الفقرات؛ بيدف استبعاد وفي التحميل التفصيمي لممقياس يت
الفقرات منخفضة التمييز، التي ال تقدم معمومات عن تباين المفحوصين، وأخيرًا يأتي التحميل 
عادة  ل البدء بحساب الثبات، فإذا لم يتحقق شرط الثبات يجب التوقف وا  الكمي لممقياس، ويفضَّ

تم التحقق من ثبات المقياس فيمكن االستمرار وجمع مراجعة الجوانب المختمفة لممقياس، أما إذا 
 أدلة مختمفة لمصدق طبقًا لميدف من المقياس.  

ومن ناحية أخرى فقد الحظت الباحثة أن جميع األبحاث التي حاولت التحقق من صدق 
المحتوى لم تعتمد عمى أي أسموب كمي لمعالجة استجابات الخبراء أو المحكمين، رغم وجود 

( في دراسة 7108األساليب الكمية لمتحقق من صدق المحتوى، وقد أوردىا الضوي )العديد من 
 بعنوان استخدام األساليب الكمية في التحقق من صدق محتوى االختبار النفسي.

 واإلجراءات: الطريقة
 منهج الدراسة:  -أواًل 

الواقع  المنيج الذي يصف تم اتباع المنيج الوصفي لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وىو
وصفًا دقيقًا من خالل التعبير الكمي أو الكيفي عن الظواىر العممية، وييدف إلى مساعدة 
الباحث لموصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في تطوير الواقع محل الدراسة، من خالل 

 (.020: 7112تنظيم المعمومات وتصنيفيا وتحميميا )عبيدات، وعبد الحق، وعدس، 
 لدراسة: عينة ا -ثانياً 

 لمدراسات اإلسالمية الجامعة بحثًا عمميًا محكَّمًا منشورًا في مجمة 27شممت العينة 
 م.7102م، و 7107والنفسية، خالل عامي:  التربوية

 الخطوات اإلجرائية لمدراسة: -ثالثاً 
اختيار وعاء لمنشر مصنَّف دوليًا، ويتيح المحتوى المنشور مجانًا عمى شبكة اإلنترنت، مما  -0

مكِّن من التحقق من نتائج الدراسة الحالية كأحد شروط البحث العممي، ومن ناحية أخرى ي
فإن اإلتاحة المجانية تجعل المحتوى يصل إلى أكبر عدد من الباحثين، مما يزيد من 
خطورة األخطاء، ويجعميا قابمة لالنتشار والتكرار بين الباحثين، لذلك وقع االختيار عمى 

وىي مجمة عممية محكَّمة، تصدر كل  والنفسية. التربوية لمدراسات الميةاإلس مجمة الجامعة
شيرين عن عمادة البحث العممي والدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية بغزة، وبدأ إصدارىا 

م لكل التخصصات العممية، ثم تخصصت في العموم التربوية والنفسية عام 0222عام 
ألصيمة في المجاالت المختمفة لمتربية وعمم النفس، م، وتقوم بنشر البحوث العممية ا7107

بالمغتين العربية واإلنجميزية، من نتاج الباحثين في داخل الجامعة اإلسالمية وخارجيا، 
، ISSN: 2410-3152 والتي لم يسبق نشرىا من قبل، وتحمل الرقم المعياري الدولي: 

 عمى الرابط اآلتي: م حتى اآلن،7107وتتيح جميع األبحاث المنشورة منذ عام 
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/issue/archive 

 (.0م حتى اآلن، ويوضحيا جدول )7107حصر األبحاث المنشورة منذ  -7
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 والنفسية التربوية لمدراسات اإلسالمية الجامعة (: عدد األبحاث المنشورة بمجمة2جدول )

مجموع  7102 7105 7102 7102 7108 7100 7102 7107 السنة
 0 2 0 0 0 0 0 7 عدد المجمدات األبحاث

 212 080 022 22 21 22 22 20 07 عدد األبحاث

اختيار أعداد محددة بيدف مراجعة كل األبحاث المتضمنة بيا وتحميل إجراءاتيا؛ لإلجابة  -2
أي م، 7102م، و7107عن تساؤالت البحث، وقد تم اختيار األعداد المنشورة في عامي: 

( إلى أنو البداية الفعمية لتخصص 7107سنوات، ويرجع اختيار العام ) 0بمعدل زمني كل 
المجمة في العموم التربوية والنفسية، والبداية الفعمية إلتاحة المحتوى المنشور مجانًا عمى 

( فيرجع إلى تضاعف أعداد األبحاث المنشورة 7102شبكة اإلنترنت، أما اختيار العام )
% تقريبًا من 07بحثًا، بما يعادل  27ضاعفًا كبيرًا. وقد ضم ىذان العامان من بعده ت

 األبحاث المنشورة بالمجمة.
إعداد جدول لتسجيل البيانات الالزمة؛ لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، بحيث يحتوي الجدول  -0

ما عمى رقم البحث وعنوانو ورقم المجمد والعدد، وعدد األدوات المستخدمة بو، وتصنيفيا 
بين )مقننة، أو من إعداد الباحث(، وتسجيل طرق حساب الصدق وطرق حساب الثبات 
المستخدمة في البحث، ورصد األخطاء في إجراءات كل منيما إن وجدت. ويوضح جدول 

 ( شكل البطاقة المستخدمة.7)
 (: جدول تسجيل البيانات المطموبة لمتحميل1جدول )

 تيدفة، وعنوانو، وتاريخ النشر، ورقم المجمد، ورقم العدد.مسمسل البحث ضمن مجموعة البحوث المس
  عدد األدوات المستخدمة في البحث:

 من إعداد الباحث مقننة نوع األدوات

  طرق حساب الصدق
  األخطاء إن وجدت
  طرق حساب الثبات
  األخطاء إن وجدت

 بحثًا. 27جمع بيانات جمع البيانات الالزمة لمتحميل باستخدام الجدول السابق، حيث تم  -8
تفريغ البيانات التي تم جمعيا في صورة جدول تكراري يوضح عدد األدوات المستخدمة،  -2

ونسبة األدوات المقننة منيا، وتكرارات الطرق المستخدمة في حساب الثبات، وتكرارات 
 الطرق المستخدمة في حساب الصدق، ونوعية األخطاء، وتكراراتيا.
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 ها:نتائج الدراسة ومناقشت
ما الطرق األكثر استخدامًا لمتحقق من ثبات أدوات القياس اإلجابة عن التساؤل األول: 

 في البحوث التربوية؟ 
لإلجابة عن ىذا التساؤل تم حصر طرق حساب الثبات في البحوث التي تم استقراؤىا، 

( 2)أداة. ويوضح جدول  27وكان إجمالي عدد األدوات المستخدمة في البحوث محل الدراسة 
 طرق حساب الثبات وتكراراتيا ونسبتيا المئوية بالنسبة لعدد األدوات.

 ( طرق حساب الثبات وتكراراتها ونسبتها المئوية3جدول )

 النسبة التكرار طريقة / طرق حساب ثبات المقياس م
 % 02 07 إعادة التطبيق  0
 % 00 01 االتساق الداخمي باستخدام التجزئة النصفية  7
 % 0.2 0 ريتشاردسون  -ق الداخمي باستخدام معامل كيودراالتسا 2
 % 78 72 االتساق الداخمي باستخدام معامل ألفا  0
 % 0 0 إعادة التطبيق + االتساق الداخمي باستخدام التجزئة نصفية 8
 % 8.0 8 ريتشاردسون -إعادة التطبيق + االتساق الداخمي باستخدام معامل كيودر 2

 % 07 00 + االتساق الداخمي باستخدام  معامل ألفا إعادة التطبيق 2

 % 02.2 08 االتساق الداخمي باستخدام تجزئة نصفية + معامل ألفا 5

 % 0 0 ريتشاردسون -االتساق الداخمي باستخدام تجزئة نصفية + معامل كيودر 2

 % 0 0 إعادة التطبيق + االتساق الداخمي باستخدام تجزئة نصفية + معامل ألفا  01

 % 0 0 ثبات التصحيح 00

 % 2 5 لم تقم بحساب الثبات لالعتماد عمى مقاييس مقننة 07

 % 011 27 المجموع 

يتضح من الجدول السابق اعتماد الباحثين بشكل أساسي عمى طريقة االتساق الداخمي 
ألفا  لحساب ثبات أدوات المقياس؛ حيث بمغت نسبة استخدام طريقة التجزئة النصفية أو معامل

% تقريبًا، وبمغت نسبة استخدام 52ريتشاردسون منفردة أو مع طريقة أخرى  -أو معامل كيودر 
%، مما يبين اتجاه الباحثين نحو االعتماد 27طريق إعادة التطبيق منفردة أو مع طرق أخرى 

        عمى طريقة االتساق الداخمي لحساب الثبات؛ نظرًا ألنيا تختصر الوقت، وال تتطمب التطبيق 
           إال مرة واحدة. ويمكن أن نستدل من النتائج السابقة عمى أن الباحثين يتجيون الختيار
الطريقة العممية لحساب الثبات، بغض النظر عن طبيعة مصادر األخطاء غير المنتظمة التي 

 تيدد القياس. 
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صدق أدوات القياس ما الطرق األكثر استخدامًا لمتحقق من اإلجابة عن التساؤل الثاني: 
 في البحوث التربوية؟ 

لإلجابة عن ىذا التساؤل تم حصر طرق حساب الصدق في البحوث التي تم استقراؤىا 
ن كانت مسميات خاطئة، عمى أن يتم  مع االلتزام بنفس المسيمات الواردة في تمك البحوث، وا 

مة في البحوث محل توضيح ذلك عند مناقشة النتائج، وكان إجمالي عدد المقاييس المستخد
( طرق حساب الصدق وتكراراتيا ونسبتيا المئوية بالنسبة 0أداة، ويوضح جدول ) 27الدراسة 

 لمعدد الكمي لألدوات.
 ( طرق حساب الصدق كما وردت باألبحاث وتكراراتها ونسبتها المئوية4جدول )

 النسبة التكرار طريقة / طرق حساب صدق أدوات القياس م

 % 28 27 أو صدق المحتوى فقطصدق المحكمين  0
 % 02 07 االتساق الداخمي فقط 7

 %0 0 الصدق التمييزي فقط 2
 %25 28 الصدق المرتبط بالمحتوى + االتساق الداخمي 0

 %0 0 الصدق المرتبط بالمحتوى+ التحميل العاممي 8

 %7 7 الصدق المرتبط بالمحتوى + الصدق التمييزي 2

 %0 0 ى + االتساق الداخمي+ الصدق التمييزيالصدق المرتبط بالمحتو  2
 % 2 5 لم تقم بحساب الصدق لالعتماد عمى مقاييس مقننة أو منشورة 5

 % 011 27 المجموع 

يتضح مما سبق أن الباحثين يعتمدون بشكل أساسي عمى طريقة الصدق المرتبط 
%، تمييا طريقة 22رى بالمحتوى؛ حيث بمغت نسبة استخدام ىذه الطريقة منفردة أو مع طرق أخ

%. 87االتساق الداخمي، حيث بمغت نسبة استخدام ىذه الطريقة منفردة أو مع طرق أخرى 
وبمراجعة إجراءات ىذه الطرق في البحوث محل الدراسة وجد أن ىناك الكثير من األخطاء 
ة العممية واإلجرائية، ومنيا إطالق العديد من الباحثين مسمى "صدق المحكمين" عمى طريق

الصدق المرتبط بالمحتوى، كما لو كان اليدف ىو التأكد من صالحية المحكمين لقياس السمة، 
كما أفتقدت تعميمات المحكمين إلى المعايير اإلجرائية المستخدمة في تقدير صالحية فقرات 
المقياس، ولم تستخدم أي دراسة أي طريقة كمية لمعالجة استجابات المحكمين، وفي بعض 

 م يتم وصف عينة المحكمين عمى اإلطالق.الدراسات ل
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ويمكن أن نستنتج من نسبة استخدام الصدق المرتبط بالمحتوى فقط، التي بمغت 
%، قصور إدراك الباحثين لمفيوم الصدق كمفيوم متعدد األبعاد، واالكتفاء ببعد واحد فقط، 28

وبخاصة عند استخدام  ىو الصدق المرتبط بالمحتوى، فرغم أىمية ىذا الجانب، فإنو غير كاٍف،
أساليب إحصائية تشترط اعتدالية توزيع الدرجات؛ ألنو من الممكن أن تمثل الفقرات السمة تمثياًل 
جيدًا وتنتمي جميعيا لممجال المستيدف بالقياس، لكنيا تفشل في تقديم أي معمومات عن تباين 

معامالت التمييز، مستوى السمة لدى المفحوصين؛ نظرًا لتطرف معامالت الصعوبة، وضعف 
فيحصل الجميع عمى درجات متشابية، ويظيرون كعينة متجانسة، لذلك يجب االىتمام بقدرة أداة 

 القياس عمى التمييز باإلضافة لصدق محتواه.
وىناك إجراءان لمتحقق من قدرة المقياس عمى التمييز بين المستويات المختمفة لمسمة 

توى الفقرات، حيث يتم حساب معامل تمييز الفقرات المقاسة، أوليما: تحميل داخمي وعمى مس
بحساب معامل االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية عمى المقياس عندما يقيس سمة أحادية 
البعد بعد تحرير الدرجة الكمية من درجة الفقرة، أو حساب معامل االرتباط بين درجة الفقرة 

ة الفقرة، وذلك عندما يتكون المقياس من عدة أبعاد، ودرجة البعد بعد تحرير درجة البعد من درج
، وُسمي ىذا التحميل بأنو تحميل داخمي ألننا 1,2ثم استبعاد الفقرات التي يقل معامل تمييزىا عن 

 اعتمدنا عمى الدرجة الكمية لممقياس أو البعد كمحك لقياس قدرة الفقرة عمى التمييز. 
ييزي لممقياس فيو التحميل الخارجي وعمى مستوى أما اإلجراء الثاني لتقدير الصدق التم

الدرجة الكمية لممقياس، حيث يتم تصنيف المفحوصين بناًء عمى درجاتيم الكمية إلى مجموعتين: 
واحدة مرتفعة السمة، وأخرى منخفضة السمة، ثم اختيار مقياس خارجي يقيس السمة نفسيا 

المجموعتين عمى االختبار المحك، كمحك، وحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات ىاتين 
وتعد داللة ىذا الفرق دلياًل عمى قدرة المقياس عمى التمييز، وىو ما ُيعرف بالصدق التمييزي. 
وبشكل آخر يمكن اختيار محك خارجي مناسب، وتصنيف المفحوصين في ضوئو إلى 

داللة الفروق  مجموعتين أو مجموعات متمايزة في مستوى السمة المستيدفة بالقياس، ثم حساب
بين متوسطات درجات ىذه المجموعات عمى المقياس، وتعد داللة ىذه الفروق دلياًل عمى قدرة 

 المقياس عمى التمييز.
وبمراجعة إجراءات الطريقة التي أطمق عمييا الباحثون "صدق االتساق الداخمي" نجد 

ة حساب معامل أن ذلك المسمى الخطأ يتضمن إجراًء صحيحًا، حيث يتم في ىذه الطريق
االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمبعد، أو حساب معامل االرتباط بين درجة الفقرة 
والدرجة الكمية لممقياس، أي حساب معامالت تمييز الفقرات، الذي يسيم بشكل جيد في التحقق 

 من صدق الفقرات، التي تمثل بنية المقياس. 
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ق الداخمي" المزعم من قبل الباحثين، الذي يجب أن وىنا يجب أن نميز بين ىذا "االتسا
يعاد تسميتو بــ"التحقق من قدرة الفقرات عمى التمييز"، وبين االتساق الداخمي كأحد طرق حساب 
الثبات، الذي يعتمد عمى إيجاد متوسط معامالت االرتباطات بين كل فقرات المقياس، وذلك 

، والذي يمكن أيضًا أن ُيستخدم كمؤشر أولي ريتشاردسون -باستخدام معامل ألفا أو كيودر
لصدق البناء، لكنو غير كاٍف؛ ألنو يدل عمى تجانس الفقرات وال يدل عمى كفايتيا في تمثيل 
المجال المستيدف، فقد تكون جميع الفقرات متجانسة وتمثل بعدًا واحدًا، غير أنيا تقيس سمة 

 أخرى مختمفة عن السمة المستيدفة بالقياس. 
 ما نسبة البحوث التي تعتمد عمى أدوات قياس مقننة أو منشورة؟ بة عن التساؤل الثالث:اإلجا

لإلجابة عن ىذا التساؤل تم حصر أدوات القياس التي أعدىا الباحثون واألدوات المقننة 
مقياسًا من  25أو المنشورة في البحوث التي تم استقراؤىا، حيث ظير أن الباحثين قاموا بإعداد 

% من المقاييس، وىي نسبة كبيرة، وتعد مؤشرًا عمى عدم  58قياسًا، أي ما يعادل م 27بين 
جودة البحث التربوي، وبخاصة مع وجود أخطاء في إجراءات التحقق من ثبات ىذه األدوات 
وصدقيا، فمكّي يتم الوثوق في نتائج البحوث البد من االعتماد عمى أدوات قياس ذات خصائص 

يجب اإلشارة إلى أن إعداد أدوات القياس ليس ىدفًا في حد ذاتو، لكنو  سيكومترية جيدة، وىنا
وسيمة لجمع البيانات التي تسيم في اإلجابة عن تساؤالت البحث بأعمى قدر من الصحة والدقة. 
وقد الحظت الباحثة أن بعض الباحثين يعيدون حساب صدق وثبات األدوات المقننة أو 

جراء لمتحقق من ثبات ىذه األدوات، وكان ينبغي عمى الباحث المنشورة، وبعضيم ال يقوم بأي إ
الذي تبنى مقياسًا مقننًا أن يقوم بإعادة حساب ثبات درجاتو فقط عمى عينة مماثمة لعينة بحثو؛ 

 ألن ثبات درجات المقياس مرتبط بعينة البحث في النظرية الكالسيكية لمقياس.
االستفادة من نتائج البحث التربوي،  كما أن استخدام مقاييس غير مقننة يضعف فرصة

والقدرة عمى تعميميا؛ ألن نتائج البحث تصبح محددة باألدوات، وكذلك ال يمكن مقارنة نتائج 
 الدراسات المختمفة.

ما األخطاء الشائعة في إجراءات التحقق من ثبات أدوات القياس  اإلجابة عن التساؤل الرابع:
 في البحوث التربوية؟ 
ىذا التساؤل تم تصنيف األخطاء الشائعة في إجراءات حساب ثبات أدوات لإلجابة عن 

 القياس في البحوث التربوية، ويمكن عرضيا فيما يمي: 
في المقاييس المكونة من عدة أبعاد، تم حساب معامل ألفا لدرجة كل بعد دون حسابو  .2

جة الكمية عمى لمدرجة الكمية عمى المقياس، وفي دراسات أخرى تم حساب معامل ألفا لمدر 
 المقياس دون حسابو لدرجة كل بعد. 
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عند استخدام إعادة التطبيق لم يتم وصف عينة حساب الثبات، أو الفاصل الزمني، كما تم  .1
اختيار الفاصل الزمني دون ذكٍر لمعيار اختيار ىذا الفاصل، حيث ترواح الفاصل الزمني 

ر عن طبيعة العينة أو طبيعة السمة بين التطبيقين بين أسبوعين وثالثة أسابيع، بغض النظ
المستيدفة بالقياس، وكذلك تم استخدام عمى معامل ارتباط بيرسون في حساب االرتباط بين 
درجات التطبيقين دون التحقق من شرط اعتدالية توزيع الدرجات. وتتسق ىذه النتيجة مع ما 

ب اإلحصائية االرتباطية (، التي ىدفت إلى تقييم األسالي7112أشارت إليو دراسة الحازمي )
المستخدمة في رسائل الماجستير المقدمة لكمية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، حيث 
لم يجد الباحث أي رسالة حاولت التأكد من توافر افتراضات وشروط مقاييس العالقة، مثل: 

 يع.مستوى القياس، وحجم العينة، وتجانسيا، وخطية العالقة، واعتدالية التوز 
في الدراسات النادرة التي أجرت التحميل التفصيمي لمفقرات تم دمج إجراءات حساب  .3

 معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز مع إجراءات حساب الثبات.
 إجراء التحميل التفصيمي لمفقرات بعد حساب الثبات. .4
في بعض الدراسات استخدم الباحث عدة أدوات، ووصف الطريقة المستخدمة لحساب  .5

 ثبات مكتفيًا بكتابة معامل ثبات واحد فقط. ال
الدمج بين ثبات اإلعادة وثبات االتساق الداخمي، ففي عدة أبحاث تم إعادة تطبيق األداة  .6

عمى عينة صغيرة من المفحوصين، ثم تم دمج درجات التطبيقين معًا لحساب ثبات االتساق 
 الداخمي باستخدام معامل ألفا. 

مقننة تم االكتفاء بسرد معمومات الصدق والثبات المنشورة مع  عند استخدام المقاييس ال .7
المقاييس، دون إعادة حساب الثبات، عمى الرغم من أن الثبات مرتبط بالعينة طبقًا لمنظرية 
الكالسيكية في القياس، ومن ثم يجب إعادة حساب الثبات عمى عينة استطالعية مشابية 

 لعينة البحث األساسية. 
ختبارات اإلنشائية تم إىمال ثبات تقديرات المحكمين أو المصححين، وتم عند استخدام اال .8

 االكتفاء بثبات االتساق الداخمي.
االعتماد عمى عينات صغيرة لحساب الثبات، حيث تراوح حجم العينة في بعض البحوث ما  .9

 مفحوصًا فقط. 08و 5بين 
لممقاييس متعددة  حساب الثبات باستخدام معادلة سبيرمان براون لمتجزئة النصفية .20

األبعاد، رغم أن استخدام التجزئة النصفية  يفترض أن االختبار مكون من  نصفين 
 متكافئين.

إعداد استبانة تضم مجموعتين من الفقرات كل منيما تقيس متغيرًا مختمفًا، ثم استخدام  .22
 الدرجة الكمية لالستبيان )مجموع درجتي المتغيرين( في حساب الثبات.

احثين الثبات إلى العينة، فقال: "وكان معامل ثبات العينة يساوي ...."، نسب بعض الب .21
 رغم أن الثبات صفة من صفات درجات االختبار.
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ما األخطاء الشائعة في إجراءات التحقق من صدق أدوات  اإلجابة عن التساؤل الخامس:
 القياس المستخدمة في البحوث التربوية؟

األخطاء الشائعة في إجراءات حساب صدق أدوات لإلجابة عن ىذا التساؤل تم تصنيف 
 القياس، ويمكن عرضيا فيما يمي: 

استخدام االتساق الداخمي كطريقة لحساب الصدق، رغم أن االتساق الداخمي ىو أحد طرق  -0
حساب الثبات، كما أن إجراءات حسابو تمثمت في حساب معامل االرتباط بين درجة الفقرة 

االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية، وىو ما يشير إلى ودرجة البعد أو حساب معامل 
 معامل تمييز الفقرة.

بالنسبة لطريقة الصدق المرتبط بالمحتوى، كان ىناك قصور في وصف عينة المحكمين  -7
من حيث عددىم وتخصصيم، وعدم ذكر معايير إجرائية لمتحكيم، وعدم توضيح طريقة 

دام أي طريقة كمية لمتعبير عن الصدق المرتبط معالجة استجابات المحكمين، أو استخ
 بالمحتوى.

إطالق مصطمح "صدق المحكمين" عمى طريقة الصدق المرتبط بالمحتوى، وأحيانًا ال يتم  -2
 ذكر اسم الطريقة، وُيكتفى بشرح إجراءاتيا.

عند التحقق من الصدق التمييزي لممقياس، يتم حساب الفروق بين الفئة األعمى والفئة  -0
 عمى نفس المقياس، دون االستناد لمحك خارجي.األدنى 

عند التحقق من الصدق التمييزي لممقياس، ال يتم توضيح االختبار اإلحصائي المستخدم  -8
 في مقارنة متوسطات المجموعات.

القصور في استخدام التحميل التفصيمي لمفقرات، وعند إجرائو ال يتم إعادة التحميل بعد  -2
 حذف الفقرات ضعيفة التمييز.

القصور في استخدام التحميل العاممي، وفي الدراسة الوحيدة التي استخدمتو لم يتم عرض  -2
طالبًا  52نتائجو، ولم يتم التحقق من شرط مناسبة العينة لمتحميل، فقد تم استخدم عينة من 

 فقرة. 87فقط الجراء تحميل عاممي لمقياس مكون من 
سموب واحد وبطريقة خاطئة، كأن ذكر أكثر من طريقة لحساب الصدق، ثم استخدام أ -5

يذكر الباحث أنو تم التحقق من الصدق الظاىري وصدق االتساق الداخمي والصدق البنائي 
 بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية.

عدم التحقق من الجوانب المختمفة لصدق األدوات، واالكتفاء في معظم األحيان بالصدق  -2
 وى أو الطريقة المسماة خطًأ "االتساق الداخمي".المرتبط بالمحت

وفي ضوء ما ورد في اإلجابة عن التساؤلين األخيرين يتضح أن نتائج الدراسة الحالية 
(، التي توصمت إلى أن ىناك أخطاء كثيرة في استخدام 7100تتسق مع نتائج دراسة باىي )

استنساخ العديد من المصطمحات المصطمحات العممية الخاصة بكل من الثبات والصدق، إذ تم 
 التي ال أساس ليا من الصحة.
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 توصيات الدراسة:
 في ضوء نتائج الدراسة يمكن صياغة التوصيات اآلتية:

إعادة النظر في برامج الدراسات العميا وتضمينيا ساعات كافية وعممية تيدف إلى إكساب  (0)
يم الوقوع في أخطاء إجراءات الدارسين الميارات الضرورية والمعمومات األساسية التي تجنب

 التحقق من صدق وثبات المقاييس المستخدمة في البحث التربوي.
إعداد دليل مبسط لطرق التحقق من صدق وثبات األدوات المستخدمة في البحث التربوي  (7)

 ونشره عمى مواقع المجالت العربية.  
لمنشر، في ضوء الخطوات  إعداد مقاييس تقدير تفصيمية لتحكيم األبحاث التربوية قبل قبوليا (2)

عدادىا.  العممية الختيار أدوات القياس المناسبة وا 
إعداد قاعدة بيانات موحدة تحتوي عمى أدوات القياس المقننة والمنشورة، واتخاذ اإلجراءات  (0)

المناسبة لتشجيع الباحثين عمى االعتماد عمييا، بما يضمن تطور مستوى البحث التربوي، 
نتائج الدراسات المختمفة، والوصول إلى استنتاجات عامة من خالل ويتيح الفرصة لمقارنة 
 منيج التحميل البعدي.

   المراجعة الدورية لألبحاث المنشورة والوقوف عمى األخطاء المنيجية التي يقع فييا (8)
جراءا ت التحقق من صدق وثبات الباحثون، والمتعمقة باختيار األدوات المناسبة، وا 

ساليب اإلحصائية المناسبة، والتحقق من شروط استخداميا، والتفسير واختيار األ المقاييس،
 التصحيح لنتائجيا. 



 سومية شكري محمد محمود /د         األخطاء الشائعة في إجراءات التحقق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910يوليو    -  سابعال العذد   -  33  جمللذا 266
 

 قائمة المراجع: 
(. بعض القضايا اليامة لمتحميل اإلحصائي في 7100باىي، مصطفى حسين إبراىيم. ) -

 -المؤتمر العممي السنوي العربي السادس البحوث النفسية والتربوية.  
ر برامج التعميم العالي النوعي في مصر والوطن تطوي -الدولي الثالث 

كمية  -العربي في ضوء متطمبات عصر المعرفة: جامعة المنصورة 
 .0007-0255، ص2التربية النوعية، مج 

معامالت االرتباط وعالقتيا بمستويات  (.7112الحازمي، عبدالعزيز بن إبراىيم بن خميل. ) -
تير المقدمة لكميات التربية القياس: دراسة تقويمية عمى رسائل الماجس

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أم جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 
  .القرى، مكة المكرمة

(. أخطاء الباحثين والمناقشين الشائعة فى البحوث 7102حسن، عزت عبد الحميد محمد. ) -
المية أعمال مؤتمر: تكنولوجيا التربية والتحديات الع النفسية والتربوية. 

 .58 – 22، القاىرة لمتعميم: الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية،
، الدمام: القياس والتقويم النفسي والتربوي في العممية التعميمية(. 7105أبو دنيا، نادية عبده.) -

 مكتبة المتنبي. 
مجمة جيل (. أخطاء شائعة في البحوث العممية. 7102ذبيحي، لحسن، وشوبار، لياس. ) -

(، 75) وم اإلنسانية واالجتماعية: مركز جيل البحث العممي،العم
 .72-00ص

البحث العممي "مفيومو (. 7112عبيدات، ذوقان، وعبد الحق، كايد، وعدس، عبد الرحمن. ) -
 ، القاىرة: دار الفكر.أدواتو أساليبو"

(. استخدام األساليب الكمية في التحقق من صدق 7108الضوى، محسوب عبد القادر. ) -
، جامعة االسكندرية -مجمة كمية التربيةوى االختبار النفسي، محت
 .000-70(، ص7)78

البحث العممي في التربية: مناىجو، أدواتو، وسائمو (. 7112عطية، محسن عمي. ) -
 ، عمان: دار المناىج لمنشر والتوزيع.اإلحصائية

بوية لدى (. أخطاء شائعة في تصاميم البحوث التر 7100عفانة، عزو إسماعيل سالم. ) -
أعمال مؤتمر البحث طمبة الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية. 

، العممي: مفاىيمو، أخالقياتو، توظيفو: الجامعة االسالمية بغزة
 .222–218ص

القياس والتقويم التربوي والنفسي، أساسياتو وتطبيقاتو (. 7100عالم، صالح الدين محمود. ) -
  : دار الفكر العربي. القاىرة، 8طوتوجياتو المعاصرة، 
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، القاىرة:  8، طمناىج البحث في العموم النفسية والتربوية(. 7112أبو عالم، رجاء محمود ) -
 دار النشر لمجامعات.

عمي، عماد أحمد حسين، وعبد الحميم، محمد رياض أحمد، وحسن، عمي صالح  -
(. الممارسات اإلحصائية الخاطئة في حساب 7102عبدالمحسن. )
مجمة كمية التربية: جامعة األدوات في الرسائل العممية، صدق وثبات 

 . 205-270(، ص2)72، أسيوط
. األردن: دار إربد، القياس والتقويم في العممية التدريسية(. 7101عودة، أحمد سميمان. ) -

 .  0ط
، عمان: دار 2، طالقياس والتقويم في التربية وعمم النفس(. 7108ممحم، سامي محمد. ) -

 المسيرة.
القياس والتقويم التربوي لألسوياء وذوي االحتياجات (. 7108خائيل، أمطانيوس نايف. )مي -

 ، عمان: دار اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع.0الخاصة، ط
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