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The present study intends to highlight some of the problems faced by researchers in the 

area of educational and psychological studies regarding the preparation of research 

procedures.  

The researcher deals with these problems as questions continuously raised about some 

of the important procedures when conducting researches, and as common errors used to be 

made by researchers either due to their ignorance of the correct procedure or depending on 

wrong procedures followed by some of the related previous studies. 

The study also attempts to suggest scientific remidies for treating these problems and 

ultimately enabling researchers to handle their studies' procedures adequately to achieve a 

higher level of scientific adequacy 

 ملخص البحث
وية والنفسية التي تواجه الباحثين في مجال البحوث الترب اإلشكالياتيهدف البحث الحالي الى الوقوف على بعض  

 .البحث إلجراءاتعند أعدادهم 
أو  ،الضرورية في البحث اإلجراءاتحول بعض  باستمرارالمشكالت بوصفها تساؤالت تثار  هوتناول الباحث هذ 

هم على اعتماد ،لعدم معرفتهم باألجراء الصحيح من جانب هااعتمادأنها قد تكون أخطاًء شائعة درج بعض الباحثين على 
 .لخاطئة المتبعة في بعض الدراسات السابقة من جانب أخرا اإلجراءات
كما يحاول البحث اقتراح الحلول العلمية التي تعالج هذه المشكالت وصوال الى تمكين الباحثين من التعامل بدقة مع  

  .للبحوث بما يحق  مستوى أعلى من الدقة العلمية اإلجرائيةبعض المفاصل 
  

 المحور األول
 التعريف بالبحث
 :مشكلة البحث

في  واشتراكه ،الباحث على عدد كبير من البحوث والدراسات في مجال العلوم التربوية والنفسية اطالعمن خالل 
لجان المناقشة لرسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه وفي تخصصات متباينة و تبين له أن بعض الباحثين يواجهون عددًا 

وهذه المشكالت أو الصعوبات أو األخطاء  ،في البحث اإلجرائيةبعض المفاصل  من المشكالت واألخطاء في التعامل مع
 :الباحث من مصدرين أساسيين هما اعتقادقد تكون متأتية بحسب  ستخداماالالشائعة 

 .وتنفيذها باألسلوب األمثل اإلجراءاتالنقص في الجانب المعرفي الخاص بالتعامل الصحيح مع هذه  -
المستخدمة في بعض البحوث والدراسات السابقة والتي تعد أحيانًا تراكمًا من  اإلجرائيةنب على بعض الجوا عتماداال -

 .ستخداماالالشائعة  اإلجرائيةاألخطاء 
البحث عن الدقة العلمية المطلوبة وضعف الموثوقية  ابتعادوهذه المشكالت او الخطاء قد تكون سببًا مهمًا في 

 .يه كل باحث علميوذلك يتناقض مع ما يسعى أل ،بنتائجه
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 :أهمية البحث
 :يمكن تلخيص األهمية النظرية والتطبيقية للبحث الحالي في المحاور التالية 

واألخطاء الشائعة في التعامل مع بعض  اإلشكالياتتناولت بعض  (الباحث اطالعبحسب )دراسة سابقة  دال توج -
 .في مجال البحوث التربوية والنفسية اإلجرائيةالمفاصل 

 .البحث الحالي قاعدة من المعلومات العلمية يمكن ان تسهم في زيادة الحصيلة المعرفية للباحثين الجدد يوفر -
المتخصصين في توجيه طلبة الدراسات العليا المشرفين عليهم في التعامل  التدريسيينيمكن أن يساعد البحث الحالي  -

 .في البحث اإلجرائيةالصحيح مع بعض الجوانب 
بسيطة تعد بمثابة محفزات للباحثين نحو زيادة البحث والتقصي الدقي  من خالل  إشاراتلبحث الحالي يمكن أن يوفر ا -

التي  اإلجرائيةالرجوع الى األدبيات والمصادر العلمية الرصينة وصواًل الى تمكًن أفضل في التعامل مع الجوانب 
 .تناولها البحث

ين للكشف عن مشكالت أو أخطاء اجرائية اخرى في مجال البحث يمكن أن يعد البحث الحالي محفزًا للباحثين األخر  -
 .العلمي

 .المتبعة في البحوث التربوية والنفسية اإلجراءاتالبحث الحالي بعده أداًة لتقويم  استثماركما يمكن  -
 هدف البحث: 

 إلجراءاتعدادهم يهدف البحث الحالي الى تحديد أهم المشكالت واألخطاء الشائعة التي يواجهها الباحثون عند أ 
 .البحوث التربوية والنفسية و ومحاولة رسم العالجات الصحيحة لها

 
 المحور الثاني
 خلفية نظرية:
اذ كان الهدف منه قياس  ،حركة القياس في علم النفس بشكل أساسي على مفهوم القياس النفسي ونظريته اعتمدت

والذي يتم فيه مقارنة درجة الفرد بدرجات  ،ات والخصائص الشخصيةالفرو  الفردية بين األفراد في القدرات العقلية أو السم
والمقاييس  اتختبار بااللذا سميت  ،على التوزيع الطبيعي للظواهر والخصائص النفسية عتمادباالمجموعته التي ينتمي أليها 

فرو  الفردية ال إظهارأذ ان هدف القياس هنا  Norm-Reference Test (Popham، 1975: 25،)معيارية المرجع 
 (.Chiselli، el، al، 1981: 481)في الخصائص والسمات النفسية المقيسة 

ألن مهمتها األساسية تقدير  ،الى نظرية الثبات التقليدية Classical Test Theoryوترجع نظرية القياس التقليدية  
 قة بين الدرجات المالحظة والدرجات الحقيقيةأي أنها تحاول تقدير قوة العال ،ختبارلالالثبات من خالل الدرجات المالحظة 

Allen & Yen، 2002: 25)،)  النظرية أيضا بنظرية الدرجة الحقيقية ودرجة الخطأ  هذهلذا فقد سميتTheory Of 
True And Error Score (Krus & Faller، 1982: 837.)  

 (الكامن)ا ما من السلوك تير المالحظ النظرية الى أنموذج للقياس ينص على أن لكل فرد قدر  هذه استندتوقد  
النظرية البد ان تتضمن  هذهلذا فأن الدرجة المالحظة وف   ،ان تقاس بصورة مباشرة نال يمكالتي  (الدرجة الحقيقية)وهي 

وعليه يمكن القول ان الدرجة المالحظة التي نحصل  (،Hambleton & Zaal، 1991: 60-70)قدرا ما من الخطأ 
 :س ما تكون مركبة في حقيقتها منعليها من مقيا

 Rawتسمى بالدرجة الخام  ختباراالان الدرجة التي نحصل عليها من تطبي   :True Scoreالدرجة الحقيقية  -1
Score، الدرجة هي خليط من الدرجة الحقيقية وخطأ القياس  وهذهMeasurement Error،  وبطرح درجة

الدرجة الحقيقية = الدرجة :)الحقيقية وف  المعادلة التالية خطأ القياس من الدرجة الخام نحصل على الدرجة
 ختباراالوتعبر الدرجة الحقيقية كذلك عن متوسط درجات الفرد الواحد اذا طب  عليه  (،درجة الخطأ –الخام 



 م2015/نيسان           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        20العدد/

720 

 ،Paul، )فالدرجة الحقيقية قد نصل اليها عن طري  تطبي  مقياس كامل الدقة ،عددا النهائيا من المرات
عن الدرجة  ختباراالوتعبر الدرجة على  ،الحالة يكون من تير أخطاء هذهلذلك فأن القياس في  (630 :1991

 (.223 :1995 ،عبدة وعثمان)الحقيقية او القدرة الحقيقية للفرد 
 هاستبعاد نال يمكوالذي  ،والمقصود بالخطأ هنا هو الخطأ المالزم لعملية القياس :Error Scoreدرجة الخطأ  -2

نما ،او تجنبه   Error Of Measurementويطل  على درجة الخطأ بخطأ القياس  ،يمكن تقديره وا 
(Lyman، 1963: 62-63،)  المالحظة والدرجة الحقيقية  ختباراالوتقدر درجة الخطأ بالفر  بين درجة
(Suen، 1990: 28،) درجة كانت موجبة تزيد ال فاذا ،الدرجة يمكن ان تكون موجبة او سالبة او صفرا وهذه

ودرجة  (،91 :2006 ،عالم)وبالعكس اذا كانت درجة الخطأ سالبة  ،المالحظة عن الدرجة الحقيقية للفرد
 :الخطأ قد تأتي من ثالث مصادر أساسية هي

وله التأثير  ،وهو نوع من الخطأ الذي يعود الى المقياس نفسه ويتكرر بصورة منتظمة :الخطأ الثابت - أ
 .مشكلة مهمة بالنسبة الى عملية القياس لال يشكميته فأنه واذا عرفت ك ،نفسه في كل درجة

 ،الدرجة المالحظة في القياس بدال من الدرجة الحقيقية استخداموهو الخطأ الناتج عن  :خطأ المقياس - ب
 .خاصة للتحكم فيه إحصائيةوهو نوع من الخطأ يحتاج الى معالجة 

او السيطرة عليه تماما  ضبطه نال يمككم التسمية وهذا النوع من الخطأ بح :خطأ الصدفة او العشوائية -ج
 ،Chislli)األخطاء العشوائية هي التي يلغي بعضها البعض األخر عند تكرار القياس  وهذه ،ألنه عشوائي

et، al، 1981: 196) (89-1983:87 ،عبد الرحمن.) 
ددا من المرات او عند أعادة تطبي  ونظرا الى ان التغير تير المنتظم في درجات األفراد ألية سمة عندما تقاس ع 

وألن مصادر هذا التباين  ،مماثل على عينة األفراد أنفسهم هي ظاهرة مألوفة في المقاييس النفسية اختبارنفسه او  ختباراال
نتائج القياس وأتساقها يعد مسالة أساسية  استقرارفأن توافر أدلة على مدى  ،تحديدها بشكل دقي  نال يمكفي الدرجات 

 ،Graham & Lilly))في قياس السمات والقدرات التي وضع لقياسها  هاستخداماو مقياس حتى يمكن  اختبارالنسبة ألي ب
1984:29 
منذ بدايات الربع األخير من القرن  اهتمامهممن هذا المنطل  حاول المتخصصون في القياس النفسي تركيز  

 ،النفسية اتختبار االدال من التركيز على الجانب الكمي للمقاييس و ب ،العشرين الى تحسين أدوات القياس النفسي ووسائله
والتي تسهم في  ،تطوير المقاييس وحساب الخصائص السيكومترية لها ولفقراتها استهدفتوذلك من خالل الدراسات التي 

 (.20 :2000 ،الجباري) اعداد مقاييس تقيس الظواهر والخصائص التي ترمي الى قياسها بأقل ما يمكن من أخطاء
قد  ،الدرجة الحقيقية للسمة المقاسة من تير وجود أخطاء فيها لال تمثفالدرجة التجريبية للقياس في مجال الشخصية 
األخطاء وأكثرها تأثيرا في  هذهويعد المقياس واحدا من أهم مصادر  ،تزيد او تقلل الدرجة الحقيقية التي نسعى لقياسها

لذلك أتجه المتخصصون في القياس النفسي الى تحديد بعض الخصائص  (،Lord، 1960: 128)الدرجة التجريبية 
نتائج دقيقة في قياس  إعطاءاو تبعد المقياس عن  ،األخطاء هذهالسيكومترية للمقاييس النفسية التي يمكن ان تحد من 

 (.Dick & Hagert، 1971: 13)السمة 
أذ  ،ون في القياس النفسي خصيصتا الصد  والثباتالخصائص السيكومترية التي طورها المختص هذهومن أهم  

 Jackson (وقد أضاف )جاكسون (،231 :2007، عالم)تعتمد عليهما دقة المعلومات التي توفرها المقاييس النفسية 
خصيصة حساسية المقياس التي يمكن ان تكشف مدى حساسيته في قياس االداء او الخصيصة او السمة التي أعد لقياسها 

(Neill & Jackson، 1970: 677،)  التالي باإليجازالخصائص  هذهويمكن توضيح: 
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  Scale Validity :صدق المقياس :والً أ
ألنه  (،(Ebel، 1972: 435 يعد الصد  أهم الخصائص السايكومترية التي يجب ان تتوافر في المقاييس النفسية

ومن خالله يتحق  من مدى قدرة المقياس على  (،270 :2005 ،ملحم)مؤشر على قدرة المقياس في قياس ما أعد لقياسه 
 (.335-333 :1998 ،عودة)تحقي  الغرض الذي أعد من أجله 

الى ان الصد  عبارة عن  Amirecan Psycgological Associationوتشير رابطة السيكولوجيين األمريكية  
وبما أن صد   (،A. P. A،1985: 9)قياسه تجميع األدلة التي يستدل بها على ان المقياس يقيس الغرض الذي أعد ل

 ،لذا يكون صد  المقياس موقفيا اذ يتأثر بالعوامل المؤثرة في القياس ،األفراد عند تطبيقه استجاباتالمقياس يحسب من 
كما انه محدد بطبيعة عينة  ،بمعنى ان المقياس يقيس جانبا مما وضع لقياسه ،وعليه فأن صد  المقياس نوعي او محدد

وعلى هذا فأن الصد  في حقيقته هو صد   (،92 :1994 ،ربيع)وك التي تمثل الخصيصة او السمة المراد قياسها السل
 (.344-333 :1998 ،عودة)درجات المقياس وليس صد  المقياس 

 :وقد حددت رابطة السيكولوجيين األمريكية الصد  بثالث مؤشرات هي 
 Content Validity :صدق المحتوى -1

رجة التي يقيس فيها المقياس ما صمم لقياسه في محتوى موضوع معين من خالل التحليل المنطقي ويقصد به الد
 ، Logical Validity لذا يطل  عليه احيانا بالصد  المنطقي ،والتحق  من تمثيله للمحتوى المراد قياسه ،لمحتوى المقياس

  Validity Of Definitionاو الصد  بالتعريف 
(Gronlund، 1981: 67.) 
الى ان الجانب األساسي لهذا الصد  هو ان تكون عينة الفقرات مناسبة وممثلة  Alderson (ألدرسون)ويشير  

ويسمى هذا الصد  في مجال قياس الشخصية بالصد   (،Alderson، 1981: 136)لنطا  السلوك المراد قياسه 
 (.56 :1989 ،ثورندايك وهيجن)التمثيلي او الصد  العيني 

  Criterion – Related Validity :رتبط بمحكالصدق الم -2
أهمها االرتباط بين المقياس الجديد ومحك  إحصائيةوهو أحد مؤشرات الصد  الذي يعين تجريبيا بناء على مؤشرات 

أو تقديرات شخصية مثل التقديرات التي  ،وقد يكون المحك الخارجي مقياسا أخر (،Anastasi، 1976: 140خارجي )
او تقديرات األصدقاء والزمالء خاصة أذا كانت التقديرات نتاج  ،.. الخ.ون او المشرفون او رؤساء المهنةيصدرها المدرس

او التقدير الذاتي الذي يعتمد على قيام الفرد بتقدير  (،158 :1993 ،عبد الخال )متوسط تقديرات أكثر من فرد واحد 
وقد  ،يراها هو ال كما يراها األخرون في ضوء مقياس متدرج سماته الشخصية او أدائه من خالل الحكم على تصرفاته كما

يكون المحك مجموعة األحكام التي أصدرها متخصصون في فترات طويلة ومتعاقبة بالنسبة ألنماط سلوكية يمكن الوثو  
 (.185 :1998 ،عبد الرحمن)عليها  عتمادواالبها 

 :ويقسم الصد  المرتبط بمحك الى نوعين 
  Predictive Validity :الصدق التنبؤي - أ
  Concurrent Validity :الصدق التالزمي - ب

أما في الصد   ،ففي الصد  التالزمي يطب  المقياس والمحك معا ،المحك استخدامويعود التمييز بينهما الى طريقة  
وفي  ،يطب  المحكوبعدها  ،لمدة قد تطول او تقصر تبعا لطبيعة السمة وهدف المقياس االنتظارالتنبؤي فيطب  المقياس ثم 

كال النوعين يحسب معامل االرتباط بين درجات المقياس ودرجات المحك الذي يمثل معامل الصد  التنبؤي للمقياس 
(Gronland، 1976: 83-84) (112 :1989 ،سمارة وأخرون). 
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خصية من الش اتختبار الان الصد  التالزمي هو أنسب األساليب وأكثرها مالئمة  Anastasi (أنستازي)وترى  
وحيثما ال يتوفر محك خارجي مناسب فأن الدرجة الكلية للمجيب  ،درجة الفقرة بمحك داخلي او خارجي ارتباطخالل حساب 

 (.Anastasi، 1976: 151العالقة ) هذهتمثل أفضل محك داخلي في حساب 
  Construct Validity: صد  البناء -3

او صد   ،والذي يسمى احيانا صد  المفهوم ،ال لمفهوم الصد يوصف صد  البناء بأنه أكثر انواع الصد  تمثي 
ويتم  (،98 :1994 ،ربيع)ويقصد به مدى قياس المقياس النفسي لتكوين فرضي او مفهوم نفسي معين  ،التكوين الفرضي

باحث في بناء التي أستند اليها ال االفتراضاتذلك من خالل التحق  التجريبي من مدى مطابقة درجات المقياس للمفاهيم او 
 (، 331 :1981 ،أسعد) ختباراال
 :ثبات المقياس :ثانيا

عطاء ،يشير ثبات المقياس الى دقة وأتسا  درجاته في قياس ما يجب قياسه  نفس النتائج او نتائج متقاربة لو  وا 
خالية من فمتى ما كانت درجات أداة القياس  (،114 :2000 ،األنصاري)كررت عملية القياس على األفراد أنفسهم 

وكانت قادرة على قياس المقدار الحقيقي للسمة او الخاصية المراد قياسها قياسا متسقا وفي ظروف  ،األخطاء العشوائية
 (.167 :2000عالم و )مختلفة ومتباينة و كان المقياس عندئذ ثابتا 

ذا يمكن ان يكون تجانسا ل ،التي يفترض ان تقيس ما يجب قياسه ختباراالوبما ان الثبات يؤشر تجانس مفردات  
أو  ،نتائج ثابتة بتكرار تطبيقه عبر الزمن بإعطاء ختباراالوالذي يتحق  حينما يستمر  External Consistencyخارجيا 

جميعها تقيس المفهوم نفسه  ختباراالوالذي يتحق  من خالل كون فقرات  Internal Consistencyتجانسا داخليا 
(Franse lla، 1981: 47.) 

وكلما زاد التباين الحقيقي  ،يعبر معامل الثبات عن نسبة التباين الحقيقي الى التباين الكلي في درجة المجيبينو  
 (.Lemke & Weirsma، 1976: 71)أرتفع ثبات المقياس وقل الخطأ المعياري 

لذا يكون الثبات  ،وبما ان معامل الثبات يحسب من درجات المقياس التي تتأثر بالموقف الذي يحدث فيه القياس 
الى العوامل  باإلضافة ،موقفيا قد يختلف من موقف الى أخر و تبعا لتأثر نتائج القياس بحالة الفرد النفسية والجسمية

 (389-386 :1998 ،عودة)والعوارض الطارئة التي ال يمكن ضبطها تجريبيا في المرات التي تجري فيها عملية القياس 
 (.2009:75 ،ربيع)

ويسمى بالدرجة  ،جزء جوهري ثابت ال يتأثر بالعوامل الخارجية ،تنقسم الى جزئين اختبارفرد في أي فدرجة أي  
تلك  ارتباطومعامل  ،ويسمى بالدرجة الخاطئة ،العوامل هذه الختالفوجزء يتأثر بالعوامل الخارجية ويختلف تبعا  ،الحقيقية

فأننا نحصل على قيمة عددية تدل  ،بنفسه ختباراالارتباط ومن ثم عندما يحسب معامل  ،األجزاء الخاطئة يساوي صفرا
وهذا الجزء الحقيقي هو  ،ختبارلالأي ان الثبات يقيس الجزء الحقيقي من التباين العام  ،ختباراالعلى الجزء الثابت من هذا 

على مجموعة من  ارختباالفعندما يطب   (،415 :1971 ،السيد)بنفسه  ختباراال الرتباطالذي يعطينا القيمة العددية 
فأن معامل  ،نفسه او صورة مكافئة له بعد مدة مناسبة من الزمن على المجموعة نفسها ختباراالاألفراد ثم نعيد تطبي  

 (.163 :1987 ،عبد السالم)بين التطبيقين هو ما يعرف بمعامل الثبات  االرتباط
الطريقة المالئمة على نظرية  اختيارويتوقف  ،ائ النفسية بعدة طر  اتختبار واالويمكن التحق  من ثبات المقاييس  

وأهمية القرار الذي ينشأ من  ،وعلى خصائص السمة المقيسة ،القياس النفسي التي أعتمدها الباحث في بناء اداة القياس
 :الطرائ  هي وهذه ،المقياس استخدام
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  Test Re – Test:ختباراالطريقة أعادة  -1
وتقوم الفكرة األساسية  ،الطريقة بمعامل االستقرار او التجانس الخارجي بهذهوب ويطل  على معامل الثبات المحس

على مجموعة من األفراد ثم أعادة تطبيقه مرة ثانية على نفس المجموعة في ظروف  ختبارالطريقة على أجراء اال هذهفي 
 (.85 :2009 ،ربيع) راءيناإلجبين درجات  االرتباطمعامل  واستخراجمماثلة وبعد مضي فترة زمنية مناسبة و 

  Equivalent Forms:طريقة الصور المتكافئة -2
من حيث خصائص  ،الطريقة على أعداد صورة مكافئة تماما للمقياس الذي يحسب ثباته لهذهتقوم الفكرة األساسية 

بين  االرتباطعامل ويطب  المقياس وصورته المكافئة على األفراد أنفسهم ويحسب م ،الفقرات وطبيعتها وسهولتها وصعوبتها
الطريقة بمعامل التكافؤ في حالة تطبي  الصورتين  بهذهويطل  على معامل الثبات  (،Eble، 1972: 412درجاتهما )

أبو حطب )والتكافؤ معا أذا تم تطبي  الصورتين المتكافئتين بفاصل زمني  االستقراروبمعامل  ،المتكافئتين في الوقت نفسه
 (.1987:122 ،وأخرون
 Split – Half :التجزئة النصفية طريقة -3
ومن  ،بعد تطبيقه على عينة الثبات نجزئييالطريقة من خالل تقسيم فقرات المقياس الى  بهذهيحسب معامل الثبات  

وتصحيح  ،بين درجاتهما االرتباطثم حساب معامل  ،الفردية مقابل الفقرات الزوجية أكثر الطر  شيوعا تقسيمها الى الفقرات
 :2005 ،ملحم)الكلي المحسوب  ختبارللحصول على معامل ثبات اال (براون –سبيرمان )معادلة  استخدامب تباطاالر معامل 
263.) 

  Varianc Analysis:طريقة تحليل التباين -4
أذ يشير معامل الثبات  ،التربوية والنفسية اتختبار االتعد طريقة تحليل التباين من الطر  الشائعة في حساب ثبات  

 & Weinerالداخلي لفقراته ) التجانساو الى  ،ختباراالداخل فقرات  االتسا الطريقة الى  هذهبالمحسوب 
Stewart،1984: 61.) 

 
 المحور الثالث

 البحث إجراءات
 ،البحث إلجراءاتوالتساؤالت التي تواجه الباحثين عند أعدادهم  تالمشكالألهم  استعراضايتضمن هذا المحور 

 :لعلمية لها وكما يأتيالحلول ا اقتراحومحاولة 
 :اإلحصائية الداللةالتقيد بمستوى واحد من مستويات  - 

في  اإلحصائيةبمستوى واحد من مستويات الداللة  وااللتزامهل ان من الضروري التقيد )كثير من الباحثين  يتساءل
؟ أم ان للباحث الح  في البحث ونتائجه ؟ وهل يتوجب أن يثبت مستوى محدد مسبقًا في فرضيات البحث  إجراءاتكل 

 (.التنقل بين هذه المستويات ضمن البحث الواحد ؟
تمثل أساسًا المستوى المسموح به من  اإلحصائيةعن هذه التساؤالت البد من التذكير بأن مستويات الداللة  جابةلإل 

وعليه فأن من ح  الباحث  ،النفسيةومنها البحوث التربوية و  ،عموماً  اإلنسانيةهامش الخطأ لقبول النتائج في مجال البحوث 
للنتائج التي توصل اليها عند مستوى أعلى أذا ما تبين له بأنها كانت دالة عند الحد األدنى  اإلحصائيةمدى الداللة  اختبار

 .النتائج هذهلقبول  (0،05)وهو مستوى 
المعتمد في البحث من خالل  ائيةاإلحصومن األخطاء الشائعة في هذا المجال هو التحديد المسب  لمستوى الداللة  

ويبقي الباحث نفسه ملزمًا بهذا المستوى في  البحثفي فرضيات  (0،05 تالبًا ما يكون مستوى)تثبيت هذا المستوى 
عند مستويات داللة أعلى وهو ما  إحصائيافي الوقت الذي ممكن فيه ان تكون هذه النتائج دالة  ،البحث ونتائجه إجراءات

 .قية أفضل بالنتائجيؤشر دقة وموثو 
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 :لها اإلحصائيفي مقابل التحليل  (الصدق الظاهري)التحليل المنطقي لفقرات المقياس أو األداة  -
جراًء ضروريًا كخطوة إتشير معظم أدبيات القياس والتقويم الى أن التحليل المنطقي لفقرات المقياس أو األداة يعد  

أنه في  ، االألنه يؤشر مدى تمثيل الفقرة ظاهريًا للسمة او الخاصية المقاسةأولى في مرحلة أعداد المقياس أو أداة البحث 
الذاتية للمحكمين في تقديرهم لمدى  اآلراءه على عتمادجراًء تير مكتمل الدقة ألنه قد يكون مضلاًل الإذات الوقت يعد 

 (171 :2001 ،الكبيسي.)سهاالفقرة كما تبدو ظاهريًا في صياتتها بالسمة او الخاصية التي أعدت لقيا ارتباط
بالدقة  زال يمتاتشير الى أن هذا األجراء  اتختبار االوعلى الرتم من أن معظم األدبيات في مجال بناء  

اال أن معظم الباحثين يناقضون هذا  ،والموضوعية الكافية للحكم على صالحية الفقرات في قياس ما أعدت ألجل قياسه
على  لال تحصفالباحث يلجأ الى حذف الفقرات التي  ،إجرائياللصد  الظاهري  همداماستخالتنظير ويتقاطعون معه عند 

 .الموافقة الظاهرية من قبل المحكمين بعد عرضها عليهم من قائمة الفقرات أو من أداة البحث بصورة نهائية
لها للصفة أو الخاصية والمشكلة هنا أن هذه الفقرات المحذوفة يمكن ان تؤثر في دقة األداة او المقياس في تمثي 
 .خصوصًا عندما يكون عدد الفقرات المحذوفة من األداة أو المقياس كبيراً  ،المقاسة
األمثل لمؤشر الصد  الظاهري أن يلجأ الباحث الى تحديد الفقرات التي لم  ستخداماالواألفضل هنا وتماشيًا مع  

 اإلحصائيللتحليل  إخضاعهاحذف هذه الفقرات بل يتم ولكن ال يتم  ،تحصل على نسبة أتفا  عالية من قبل المحكمين
مع نتائج التحليل المنطقي في تحديد عدم صالحية  اإلحصائيوعند ذلك يتخذ القرار بحذفها عندما تتطاب  نتائج التحليل 

 .الفقرة في قياس ما أعدت ألجل قياسه
الى  Ebel( أيبل)حيث يشير  ،المنطقي لهاللفقرات على التحليل  اإلحصائيوعلى الباحث هنا ترجيح كفة التحليل  

 اإلحصائيفي حين أن التحليل  ،أحيانًا عن صالحيتها أو صدقها بشكل دقي  فال يكشأن التحليل المنطقي للفقرات قد 
 (.Ebel،1972:406للدرجات التجريبية يكشف عن دقة الفقرات في قياس ما وضعت ألجل قياسه )

أو  ختباراالباحث محكًا مسبقًا يستند أليه في أتخاذ القرار بحذف الفقرة من وعليه فأن من األفضل أن يحدد ال 
كأن يكون توافر أثنين او أكثر من  ،وهذا المحك يحدد في ضوء عدد المؤشرات المستخدمة في البحث ،عليها اإلبقاء

 .الدرجة الكلية للمقياس(درجة الفقرة ب ارتباطمعامل  ،معامل تمييزها ،الصد  الظاهري للفقرة)المؤشرات التالية 
بمفردة  (الخبراء)مفردة  استبدالالى ضرورة  اإلشارةوفي طور الحديث عن مجال الصد  الظاهري البد من  

فالخبير هو الذي يكون  ،وهم التدريسيين او المتخصصين الذين عرضت عليهم قائمة الفقرات لمراجعتها ظاهرياً  (المحكمين)
في حين أن المحكم يكون متخصصًا في  ،وهذا أمر نادر الحدوث ،وع الذي يتناوله الباحثمتخصصًا تمامًا في ذات الموض

 .المجال العام الذي يصنف ضمنه البحث
 :أنواع الصدق ومؤشراته -
ثالثة أنواع رئيسية من  American Psychological Associationلقد حددت جمعية السيكولوجين األمريكية  

في حين أن هنالك بعض  (،A.P.A، 1985: 9( )صد  البناء ،لصد  المرتبط بمحكا ،صد  المحتوى) :الصد  هي
ويمكن أيجاز هذه المؤشرات  ،التي تعد بمثابة مؤشرات تدل على تحق  أحد هذه األنواع الرئيسية من الصد  اإلجراءات

 :اآلتيب
 .يعد مؤشرًا على صد  المحتوى :الصد  الظاهري - أ
 .التحصيلية اتختبار االتعد مؤشرًا جيدًا ودقيقًا لصد  المحتوى عند بناء  (:صفاتجدول الموا) يةختبار االالخارطة  - ب
 .تعد مؤشرًا لصد  البناء :القوة التمييزية للفقرات - ت
 .تعد مؤشرًا لصد  البناء :درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس أو األداة ارتباطمعامل  - ث
 .لبناءتعد مؤشرًا على صد  ا :الداخلية االرتباطاتمصفوفة  - ج
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ال ومن األخطاء الشائعة في هذا المجال أن الباحث يتحق  أحيانًا من أكثر من مؤشر من هذه المؤشرات أال أنه 
 .الى نوع الصد  الذي ينتمي أليه هذا المؤشر اينسبه

 :عينات البحث
ين هذه العينات في وتتبا ،عموما هنالك ثالث أنواع من العينات التي تستخدم في معظم البحوث التربوية والنفسية 
 :اآلتيكويمكن ترتيب هذه العينات  ،والفائدة المتأتية منها ،انتقائهاوالهدف من  ،حجمها

وهي عينة صغيرة من األفراد تنتقى  (،بعينة وضوح التعليمات والفقرات)وتسمى أحيانًا  :يةستطالعاالالعينة  –أ  
ي  أداة البحث عليها للتحق  من وضوح تعليمات األداة او ويتم تطب ،من مجتمع البحث بالطريقة العشوائية البسيطة

 ،والكشف عن جوانب الغموض وسوء الفهم الذي قد يحصل لدى المستجيبين ،المقياس وفقراته بالنسبة للمستجيبين
 .جابةلإلكما يتم من خالل هذه العينة التعرف على متوسط الوقت التقريبي المستغر  

والغاية منها هو  ،وهي عينة من االفراد تنتقى بشكل دقي  من مجتمع البحث :اإلحصائيعينة التحليل  –ب 
ين في تحديد حجم هذه العينة يمكن أيجازهما اتجاهوهنالك  ،حساب الخصائص السيكومترية للمقياس وفقراته

 اآلتي:ب
  بدقة من  فرد ينتقون (400)ينبغي أن ال يقل عن  اإلحصائيالرأي األول يشير الى أن حجم عينة التحليل

 (ثورندايك)و  Anastasi (أنستازي) تجاهومن أبرز أصحاب هذا اال ،مجتمع البحث
Thorndike.(Thorndike،1971: 132) 

  ( نانلي)الرأي الثاني يجيز على وف  ما أقترحهNunnalle  بما ال اإلحصائيأن يكون حجم عينة التحليل 
وعليه فأن الحد  (،Nunnally، 1978: 200)ية اختبار مقابل كل فقرة  (كحد أدنى)يقل عن خمسة أفراد 

 اإلحصائيعدد أفراد عينة التحليل اآلتي: )يحسب ك تجاهاألدنى المسموح به لحجم العينة على وف  هذا اال
 (.5× = عدد فقرات المقياس 

 من  انتقائهاوهي العينة التي يتم  (،النتائج استخالصعينة )وتسمى أحيانًا ب  :عينة البحث األساسية
 .مجتمع البحث بدقة ليطب  عليها المقياس أو األداة المعتمدة في البحث تحقيقًا لألهداف المعتمدة فيه

بعدها عينة البحث األساسية بشرط أن  اإلحصائيعينة التحليل  اعتماد مكانهنا الى أن باإل اإلشارةوتجدر 
 .أي من هذه الفقرات عاداستبلفقرات المقياس أو األداة لم تتمخض عن  اإلحصائيعملية التحليل 

 :التمثيل المتناسب للعينة
فأن من  ،او من نوع العينة الطبقية متعددة المراحل ،حينما تكون عينة البحث هي من نوع العينة متعددة المراحل 

 اآلتي:األفضل أن تنتقى هذه العينة من المرحلة األخيرة أو من الطبقات بصورة متناسبة وك
 انتقائها.لعينة التي يرتب الباحث بيتم أواًل تحديد حجم ا 
  منه وف  المعادلة التالية احتيرتتحسب نسبة هذه العينة بالنسبة للمجتمع الذي: 

 (.100 × حجم المجتمع÷ حجم العينة )
  عددًا من األفراد يقابل النسبة  (... الخ.تخصص ،صف ،جنس)تنتقى من كل طبقة من طبقات المجتمع

 :ولتحديد ذلك تستخدم المعادلة التالية ،قةالتي حسبت في الخطوة الساب
 (.النسبة المئوية المحسوبة×  100÷  حجم الطبقة)

 جابة:متوسط الوقت المستغرق في اإل
ومن األخطاء الشائعة في  ،يةستطالعي لألداة على العينة االستطالعهذا األجراء يحسب من خالل التطبي  اال 

جابة الزمن الذي أستغرقه أول فرد أنهى اإل) :باحثين من خالل األجراء التاليحساب متوسط الوقت هو ما يقوم به بعض ال
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وهذا األجراء  جابة،ناتج هذه المعادلة هو متوسط وقت اإل اعتبارو  (،2 ÷جابة + الزمن الذي أستغرقه أخر فرد أنهى اإل
 .يتناقض مع مفهوم الوسط الحسابي

ولجميع أفراد  جابةلإلن خالل أيجاد مجموع التوقيتات المستغرقة يحسب م جابةلإللذا فأن متوسط الوقت التقريبي  
 .ية مقسومًا على عددهمستطالعالعينة اال
 :االرتباطلمعامل  اإلحصائيةالداللة 
التي يتبعها الباحثون للتحق  من التجانس الداخلي لفقرات المقياس أو األداة والذي  ستخداماالالشائعة  اإلجراءاتمن  

 ،بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس وبين الدرجة الكلية له االرتباطى صد  البناء هو حساب قيمة معامل يعد مؤشرًا عل
وحيثما ال  ،درجة الفقرة بمحك داخلي او خارجي يعد مؤشرًا على صدقها ارتباطالى أن  Anastasi (أنستازي)حيث تشير 

 ،Anastasi) أفضل محك داخلي في حساب هذه العالقة يتوافر محك خارجي مناسب فأن الدرجة الكلية للمجيب تمثل
1988: 211.) 

 اآلتي:وك ستخداماالالشائعة  االرتباطوللتحق  من هذا المؤشر يستخدم أثنين من معامالت  
  (،الخ ....أبداً  ،أحياناً  ،دائماً )عن فقرات المقياس متدرجة  جابةعندما تكون اإل :بيرسون ارتباطمعامل 

 (.… 1 ،3،2)ح تقديرات متدرجة وتعطى عند التصحي
  وتعطى عند التصحيح ،عن الفقرات ثنائية متقطعة جابةعندما تكون اإل :بوينت بايسيلاير ارتباطمعامل 

 (.0،  1)الدرجات 
المحسوب من خالل مقارنته بجدول القيم الحرجة  االرتباطويلجأ كثير من الباحثين الى الحكم على قيمة معامل  

 .بوينت بايسيلاير ارتباطبيرسون دون معامالت  ارتباطوهذه القيم الجدولية خاصة بمعامالت  طاالرتبالمعامالت 
 ختباراال استخدامالمحسوب فأن من األفضل  االرتباطوسعيًا لمستوى أعلى من الدقة في الحكم على قيمة معامل  

 اآلتي:القانون  استخدامب االرتباطالتائي لداللة معامل 
 (n – 2)للقيمة التائية المحسوبة من خالل مقارنتها بالقيم التائية الجدولية بدرجة حرية  إلحصائيةاوتعتمد الداللة 

 .معيارًا للحكم على صد  الفقرة أم ال
 أسلوب صياغة الفقرات:

ية فان معظم نفعالحينما يتطلب تحقي  أهداف البحث أعداد مقياس لقياس بعض السمات والخصائص النفسية أو اال 
 .ين يشيرون في طور الحديث عن أعداد الفقرات الى أسلوب الصياتة المتبع في بنائهاالباحث

فبعض  ،يةختبار ومن األخطاء الشائعة في هذا المجال هو الخلط الحاصل بين أسلوبين من أساليب بناء الفقرات اال 
الرتم من ان أسلوب صياتة  على (،ليكرت)الباحثين يشيرون الى أن األسلوب المتبع في صياتة الفقرات هو أسلوب 

في صياتة فقرات مقاييس  ستخداماالوهو واحد من األساليب الشائعة  (العبارات التقريرية)الفقرات هنا هو أسلوب 
فقد تكون  ،التي تتبع كل فقرة متدرجة في شدة قياسها للسمة او الخاصية جابةوفي هذا األسلوب تكون بدائل اإل ،الشخصية

 ... الخ.أو خماسية (،أبداً  ،نادراً  ،أحياناً  ،دائماً )أو رباعية  (نادراً  ،أحياناً  ،دائماً ) هذه البدائل ثالثية
وفي هذا  (،حصراً ) اتتجاهفهو من أكثر األساليب شيوعًا في صياتة فقرات مقاييس اال (ليكرت)أما أسلوب  

وفلسفة  ،ا ان تكون ثالثية أو خماسية أو سباعيةبمعنى أن هذه البدائل أم ،هو عددًا فردياً  جابةاألسلوب يكون عدد بدائل اإل
 اآلتي:هذا التدريج للبدائل يمكن توضيحه بالمخطط 

 (الرفض --------- الحياد ------- الموافقة) 
يمكن أن تتدرج من  نحو موضوع ما تجاهالفرد على كل فقرة في أي مقياس لال استجابةوعلى هذا األساس فأن  

 .ض التام والبد من وجود درجة الحياد التي تمثل منتصف المسافة بين القبول والرفضالموافقة التامة الى الرف
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 ية:رشادتحديد درجة القطع عند أعداد البرامج التدريبية أو اال 
ي فأن الباحث يلجأ الى أنتقاء عينة من األفراد يطب  ارشادعندما يكون هدف البحث هو بناء برنامج تدريبي أو  

 .ي للتعرف على مدى فاعليتهرشادتدريبي او التعليمي أو االعليهم البرنامج ال
فمعظم الباحثين في هذا المجال يلجاون  ،وانتقاء العينة المالئمة في مثل هذه البحوث البحوث يعد أمرًا مهمًا جدا 

خالل مقارنة  تشخيصي يتم من خالله تحديد عينة األفراد الذين سيطب  عليهم البرنامج من اختبارالى تطبي  مقياس أو 
 ،يمتلكونها متوسط درجاتهم مع المتوسط النظري للمقياس بعده درجة القطع التي تفصل بين من يمتلكون السمة أو ال

 (.بحسب هدف البرنامج)الفئة األعلى أو األدنى من المتوسط النظري  اختيارو 
الطريقة من الممكن ان يكون متوسط درجاتهم  بهذههم اختيار الموجه لهذا األجراء هو أن األفراد الذين يتم  نتقادواال 

كما ويمكن ان يرتفع هذا المتوسط عن المتوسط النظري بدرجة  ،القبلي ختباراالقريبًا من المتوسط النظري للمقياس عند 
الجزم بأن جلسات البرنامج كانت هي صاحبة  نال يمكوالكن  ،تطبي  البرنامج انتهاءالبعدي عند  ختباراالبسيطة في 

فقد تلعب عوامل النضج والتعلم والخبرة البسيطة المستمدة من بعض جلسات البرنامج في أحداث هذه الزيادة  ،تأثيرال
 .البسيطة
ثم يتم  ،المعياري للدرجات نحرافواألجراء األفضل هنا هو ان يطب  المقياس على عينة من األفراد ثم يحسب اال 
 :من خالل الركون الى درجة القطع التاليةالعينة التي ستشمل بجلسات البرنامج  انتقاء

 (المعياري المحسوب للعينة نحراف+ اال المتوسط النظري للمقياس درجة القطع =) 
المعياري المضاف للمتوسط النظري لتكون درجة القطع  نحرافولزيادة الدقة يمكن للباحث أن يضاعف قيمة اال 

 اآلتي:ك
 (2×  المعياري للعينة رافنحاال)+  المتوسط النظري درجة القطع = 

 :ختبارااللحساب ثبات المقياس أو  (كرونباخ –ألفا )معادلة 
النفسية والتربوية  اتختبار واالتعد طريقة تحليل التباين واحدة من الطرائ  المستخدمة في التحق  من ثبات المقاييس  

 و وهنالك أربع معادالت فرعية تندرج ضمن هذه الطريقة وهي:
 20ريتشاردسون  –ر معادلة كيود. 
  21 ريتشاردسون –معادلة كيودر. 
  كرونباخ –معادلة ألفا. 
 معادلة هويت. 

 (كرونباخ –ألفا )وتعد معادلة  ،كاًل منها استخداموتختلف هذه المعادالت األربعة من حيث الشروط الخاصة ب 
كما هو الحال في  ستخدامأو شروط لال تحتاج الى متطلبات ألنها ال ،ًا وأكثرها شيوعاً استخدامأسهل هذه المعادالت 

متقطعة أو  إجابةوالمقاييس سواًء أكانت ذات  اتختبار االفهي تصلح لحساب ثبات جميع أنواع  ،المعادالت الثالث االخرى
.. .اتتجاهالتحصيلية ومقاييس الشخصية ومقاييس اال اتختبار االالمعادلة لحساب ثبات  هذه استخدام مكانفباإل، متدرجة

 .الخ
ويغفلون  (21و  20 ريتشاردسون –كيودر )معادلتي  استخدامالى  يلجؤونعلى الرتم من ذلك فأن بعض الباحثين  

يتطلب أعداد جدواًل  (هويت)معادلة  استخدامكما أن  ،هاتين المعادلتين ستخدامالمتطلبات الصعبة أحيانًا الواجب توافرها ال
 .لتحليل التباين

 –طريقة ألفا  استخدامتشير أليه بعض البحوث من أنه قد تم  خطاء الشائعة هو مامن ناحية أخرى فأن من األ 
 .كرونباخ –معادلة ألفا  استخدامبطريقة تحليل التباين  اعتمادالى  اإلشارةواألفضل هو  ،كرونباخ في حساب الثبات
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