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Abstract:  
The aim of this study is to Extraction the psychometric properties the scale of the changing 

personal values, by Aloufayssan (2006). For this purpose, we have chosen a sample of (100) students 

(boys and girls) terminal class, in El Oued province, they were chosen randomly with the stratified 

sample. We have applied two methods: half dividing and the internal coherence method through 

counting Alpha coefficient Cronback, to sustain this measurement we have used the following validity 

measurements: the method through counting and the Comparison peripheral Believe. 

Using the above mentioned statistical styles we have reached that the measurement of changing 

personal values, by Aloufayssan (2006) realized accepted levels of validity and reliability after it has 

been applied with a group of students in El Oued province that its characteristics agree with successful 

evaluation features. 
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 الملخص:
(، ولتحقيـق 2006لتحـول فـي القـيم الشخصـية للعفيصـان )يهدف البحث الحالي إلى استخراج الخصـائ  السـيكومترية لمقيـاس ا 

( تلميــذا وتلميــذة مــن األقســام النهائيــة مــن التعلــيم الثــانوي بواليــة الــوادي وذلــك بطريقــة عشــوائية 100هــذا الهــدف، اختيــرت عينــة قوامهــا)
. أمـا المقارنـة الطرفيـةداخلي وصـدق طبقية. وللتحقق من صدق المقياس، تم االعتماد على طريقتـي الصـدق التـاليتين: صـدق االتسـاق الـ
 ثباته، فقد قيس بطريقتي التجزئة النصفية واالتساق الداخلي من خالل استخراج معامل ألفا كرونباخ.

( 2006وباســـتخدام األســـاليب اإلحصـــائية الســـابقة، أســـفرت النتـــائج عـــن تمتـــع مقيـــاس التحـــول فـــي القـــيم الشخصـــية للعفيصـــان) 
والثبات بعد تطبيقه على عينة من التالميذ بواليـة الـوادي، أي أن خصائصـه السـيكومترية تتفـق وخصـائ  بمستويات مقبولة من الصدق 

 االختبار الجيد.
 القيم الشخصية؛ التحول في القيم.؛ الخصائ  السيكومتريةالكلمات المفتاحية: 

 المقدمةةة:
( نظرا لما عرفته حركة القياس النفسـي مـن تطـور وتقـدم ملمـوس 19)النفس نقلة نوعية منذ منتصف القرن التاسع عشرعلم  شهد

كان له أثره في تكميم مختلف الظواهر النفسية واالجتماعية والتربوية؛ حيث برز القياس النفسي كأحد أهم مجاالت البحث بالنسبة للعديد 
ختلـف مجـاالت علـم الـنفس. فنجـده يـدل المخـت  من الباحثين السيكولوجيين خاصة وأن إفاداته المنعكسة باإليجاب تجلت بوضوح في م

إلى توجيه األفراد إلى ما يناسـبهم مـن تخصصـات أكاديميـة، ممـا يسـاعدهم علـى اتخـاذ القـرار األنسـب بالنسـبة إلـيهم. كمـا يفيـد المخـت  
فة إلـى أن هـذا المجـال النفساني في فهم وتشخي  المشكالت التي تعرض عليه؛ وذلك بناء على معايير ومقاييس علميـة دقيقـة، باإلضـا

خراجهــا مــن مجــرد التأمــل والتخمـــين والوصــف إلــى الضــبط العلمـــي  مــن علــم الــنفس يســاعد فـــي ضــبط مختلــف التخصصــات النفســـية وا 
 والتكميم. 
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في هذا السياق للدور الجوهري الذي يحوز عليه القياس النفسي نجد أنه اقترن لدى بعض الباحثين بمستوى تقدم وتطور الشعوب 
( إلى أن "االعتماد على القياس النفسـي يـرتبط بمـدى التقـدم العلمـي والتكنولـوجي واإلداري 7، 2008م أو تخلفها، لذلك يشير حسن)واألم

( بأنـه ازداد نفـوذ 2008لألمة بوجـه عـام. وبـذلك يمكـن رصـد فـروق كبيـرة بـين األمـم فـي مـدى انتشـار المقـاييس النفسـية ويضـيف حسـن)
 هنية للناس، وفي مستقبلهم في كافة أنحاء العالم".االختبارات في الحياة الم

وعليه؛ نجد أن اتخاذ قرارات ما بشأن أية ظاهرة أو خاصية نفسية أو تربوية فإن األمر يتطلب اللجـوء إلـى وسـائل قيـاس تسـاعد  
والتربويــة، إذ مــن خاللهــا فــي الحصــول علــى بيانــات أو معطيــات دقيقــة حولهــا، ومــن بــين أبــرز هــذه الوســائل تظهــر االختبــارات النفســية 

 يتسنى وصف الظواهر وصفا كميا يمكن من استخال  نتائج تساعد في الحكم على هذه الظاهرة أو تلك.
لــذلك تجلــت وبوضــوح الحاجــة إلــى االهتمــام باالختبــارات النفســية فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة، مــا نــتج عنــه المزيــد مــن االعتنــاء  

والتربوية، وذلك حسب ما تتطلبـه دراسـة كـل باحـث، وحسـب مـا يقتضـيه الحـال بالنسـبة لكـل مجتمـع أو  ببناء وتصميم االختبارات النفسية
أي مؤسسة من مؤسساته كالمؤسسات التربوية مثال. إال أنه وعندما تحول الظروف دون بناء اختبار نفسي لخاصـية معينـة أو يشـق ذلـك 

من الباحثين من اختبارات نفسية أو تربوية حديثة في نفس المجال أو الموضوع  على الباحث فإن بإمكانه االستعانة بما توصل إليه غيره
 محل الدراسة. 

نـــدرة فـــي  -فـــي حـــدود اطالعهمـــا -بنـــاء علـــى مـــا ســـبق وبـــالنظر إلـــى البحـــوث والدراســـات النفســـية بـــالجزائر الحظـــت الباحثتـــان 
ن والتكييـف وكـذلك اسـتخراج الخصـائ  السـيكومترية لالختبـارات الدراسات التي تتناول هذا الموضوع وذلك رغم ما تعرفـه عمليـات التقنـي

ن اســتغلت بعــض االختبــارات فــي  النفسـية والتربويــة مــن أهميــة بالغــة فــي مختلــف منــاحي الحيـاة االجتماعيــة، التربويــة والمهنيــة.. فحتــى وا 
ن االختبـارات التـي تعنـى بقيـاس منظومـة القـيم البيئة الجزائريـة نجـد أن معظمهـا قـد اهتمـت بمواضـيع كالـذكاء، الشخصـية واالكتئـاب.. لكـ

وأنواع القيم ومدى تأصلها في شباب ومراهقي المجتمعات اليوم وخصوصا المجتمعات العربية منها؛ باإلضافة إلى مـدى التغيـر والتحـول 
بنــاء مقــاييس أو تكييــف أو الــذي قــد يطــرأ فــي القــيم الشخصــية لــدى المــراهقين، فإنهــا لــم تنــل حظهــا الكــافي مــن الدراســة ســواء مــن خــالل 

استخراج الخصائ  السيكومترية لالختبارات التي تقيس مدى التحول في القيم الشخصـية لـدى تالميـذ المـدارس الثانويـة بالبيئـة الجزائريـة 
 خصوصا على المستوى المحلي.

ه الحيــاة المعاصــرة مــن تطــورات وعلــى الــرغم ممــا تحتلــه منظومــة القــيم مــن أهميــة بــارزة فــي حياتنــا اليوميــة خاصــة مــع مــا تشــهد 
وتغيــرات تكنولوجيــة هائلــة مســت مختلــف الميــادين وأثــرت علــى قــيم ومعــايير العديــد مــن أفــراد المجتمــع، ويــأتي فــي مقدمــة هــؤالء األفــراد 

 المراهقون، خصوصا عندما تتأثر قيمهم الشخصية واألسرية تحديدا. 
اسـتخراج الخصـائ  السـيكومترية لمقيـاس التحـول فـي القـيم الشخصـية انطالقا من هذا؛ سـوف نحـاول ومـن خـالل هـذه الدراسـة، 

 ( في البيئة الجزائرية من خالل تطبيقه على عينة من تالميذ األقسام النهائية بالمرحلة الثانوية بوالية الوادي.2006للعفيصان )
  مشكلة الدراسة:

ات السريعة والمتالحقة في العديد من الجوانب الثقافية شهدت المجتمعات العربية خالل السنوات األخيرة مجموعة من التغير  
والفكرية واالجتماعية واالقتصادية، أصبح من الصعب على اإلنسان التصدي لها والتالؤم معها والتحكم فيها أو التنبؤ بآثارها السلبية 

موجهة لسلوكات األفراد. حيث أصبح الفرد المتوقعة، مما أثر على طمس معاني الحياة اإلنسانية وساهم في اضطراب منظومة القيم ال
في المجتمع النامي يشعر بأنه يعيش في عالم ال يستجيب لرغباته واحتياجاته، كما أنه غير قادر على التنبؤ  -خاصة المراهق-

ة بحضارته، بمستقبله، باإلضافة إلى تغير المعايير التي تنظم سلوكه بسرعة متزايدة، كما أصبح يتسم أيضا برفضه للقيم الخاص
 وباالنعزال عن اآلخرين وعن ذاته. 

والجدير بالمالحظة ما أحدثته ظاهرة التحول في القيم من عثار على العالقات االجتماعية واإلنسانية؛ إذ أضحت بذلك تكتسب 
طابعا أكثر أهمية وبالخصو  عندما تكون فئة المراهقين والشباب هي الفئة األكثر عرضة لمثل هذه التغيرات بالنظر لما تعرفه هذه 
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مرحلة انتقالية مهمة نحو البحث عن الهوية وتحقيق الذات، نحو اكتشاف القيم، حيث ينزع "حساسية فهي  المرحلة التي يعيشونها من
 "المراهق إلى التخل  من طفولته وعالمه والسير نحو النضج فيتجلى لديه حب المناقشة والجدل والتوجه نحو ارتياد المجهول

(، خصوصا وعندما ننظر لشريحة الطالب والتالميذ بأنها تشكل أقوى عوامل التغير الثقافي واالجتماعي لما 14، 2002)الهنداوي، 
، 2005، تحمله هذه الشريحة من رؤى وتصورات تخالف في بعض جوانبها تلك الرؤى والتصورات التي لدى األجيال السابقة. )خليفة

53) 
، وبـالنظر إلـى المكانـة الهامـة التـي تعرفهـا منظومـة القـيم وال سـيما القـيم الشخصـية التـي يتحلـى بهـا الطـالب اعتبارا لما تقدم ذكـره

والطالبات في البيئة الجزائرية والعربية عموما والبيئة المحليـة علـى وجـه الخصـو ، ومـع مـا ينضـوي عليـه متغيـر التحـول فـي هـذه القـيم 
ة وخـــالل هـــذا الــزمن بالـــذات، فإنـــه بــدا مـــن الضـــروري الكشــف عـــن مـــدى التحــول فـــي قـــيمهم لــدى هـــؤالء الطــالب فـــي مجتمعاتنـــا العربيــ

الشخصية ومدى تمسكهم بهذه القيم أو االنحدار عنها سواء تعلـق األمـر بوجهـة نظـر هـؤالء الطـالب أم حسـب مـا يدركـه القـائمون علـيهم 
والمقــاييس النفســية التــي تعنــى بدراســة هــذا الموضــوع فقــد الحظــت )كالوالــدين، األســاتذة..(، إال أنــه وعنــد البحــث فــي مجــال االختبــارات 

_ في حدود اطالعهما_ ندرة األدوات والمقاييس المصممة خصيصا للكشف عن هذا النوع من القـيم وقيـاس مـدى التحـول فيهـا الباحثتان 
 .خاصة على المستوى المحلي

القيم الشخصية لدى تالميذ األقسام النهائية بالبيئـة الجزائريـة تأسيسا على ما سبقت اإلشارة إليه، وبهدف الكشف عن مدى تحول 
وذلك حسب ما يدركه هؤالء التالميذ أنفسهم، ومع ما استوقفنا مـن نـدرة _فـي حـدود اطـالع البـاحثتين_ لالختبـارات والمقـاييس التـي تعنـى 

( كأحــد المحــاوالت وخصوصــا العربيــة علــى 2006بقيــاس هــذا الجانــب مــن القــيم يبــرز مقيــاس "التحــول فــي القــيم الشخصــية " للعفيصــان)
البيئـة الســعودية لتصــميم مثــل هــذه المقــاييس، لــذا هــدفت هــذه الدراسـة إلــى اســتخراج خصائصــه الســيكومترية بعــد إجــراء بعــض التعــديالت 

ـــة مـــن وراء ذلـــك إلـــى د ـــوادي نموذجـــا(، هادف ـــة )واليـــة ال ـــة الجزائري ـــذ بالبيئ ـــى مجموعـــة مـــن التالمي ـــه عل ـــه وتطبيق ـــراء المجـــال علي ث عـــم وا 
السيكولوجي بالجزائر بمقاييس من هذا النوع من أجل استغاللها في البحوث والدراسات النفسية مستقبال بكل ثقة واطمئنان هذا من جهـة، 

النفسـية ومن جهة أخرى تم تسليط الضوء على فكرة استخدام المقاييس النفسية والتربويـة المعـدة فـي البيئـات العربيـة إلـى جانـب المقـاييس 
والتربوية المصممة في البيئات األجنبية، وذلك قصد االسـتفادة مـن هـذه المقـاييس فـي معظـم الدراسـات النفسـية وكـذا مجـاالت البحـث فـي 

 العلوم النفسية والتربوية.
  وبناء على ما تقدم توضيحه، صيغ التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة كما يلي:  

 تطبيقـه ( بعد تعديله بمؤشرات مقبولـة مـن الصـدق والثبـات بعـد2006الشخصية للعفيصان )هل يحتفظ مقياس التحول في القيم 
 من التالميذ بوالية الوادي؟  عينة على
 ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثتان بتحليله إلى عدد من األسئلة الفرعية هي كالتالي:   
 تطبيقه بمعامالت صدق مقبولة تتناسب وخصائ  المقياس الجيد بعد -بعد التعديل -هل يتمتع مقياس التحول في القيم الشخصية  -

 من التالميذ بوالية الوادي؟  عينة على
 بمعامالت ثبات مقبولة تتناسب وخصائ  المقياس الجيد بعد تطبيقه -بعد التعديل -هل يتمتع مقياس التحول في القيم الشخصية  -

 من التالميذ بوالية الوادي؟ عينة على
 لدراسة:فرضيات ا

 تطبيقـه بمعـامالت صـدق مقبولـة تتناسـب وخصـائ  المقيـاس الجيـد بعـد -بعد التعـديل -يحتفظ مقياس التحول في القيم الشخصية  -
 من التالميذ بوالية الوادي. عينة على

 بعـد تطبيقـهبمعـامالت ثبـات مقبولـة تتناسـب وخصـائ  المقيـاس الجيـد  -بعـد التعـديل -يحتفظ مقياس التحـول فـي القـيم الشخصـية  -
 من التالميذ بوالية الوادي.  عينة على
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 : أهداف الدراسة
 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية: 

( بمــا يتناســب وطبيعــة البيئــة 2006إجــراء بعــض التعــديالت علــى النســخة األصــلية لمقيــاس التحــول فــي القــيم الشخصــية للعفيصــان) -
 الجزائرية.

اســتخراج الخصــائ  الســيكومترية لمقيــاس التحــول فــي القــيم الشخصــية المعــدل بعــد تطبيقــه علــى عينــة مــن التالميــذ بواليــة الــوادي  -
 والمتمثلة في معامالت صدق وثبات المقياس. 

الشـروط العلميـة  إثراء المكتبة السيكولوجية سواء على الصعيد المحلي أو العربي بأداة قيـاس للتحـول فـي القـيم الشخصـية تتـوفر علـى -
 لالختبارات النفسية الجيدة، مما قد يدعم حركة القياس النفسي. 

 أهمية الدراسة:
تكتســب الدراســة الحاليــة أهميــة خاصــة بــالنظر إلــى الموضــوع الــذي تتناولــه؛ وهــو محاولــة تــوفير مقيــاس يهــتم بالكشــف عــن مــدى 

 التحول في القيم الشخصية لدى تالميذ المدرسة الجزائرية. 
مــا تــأتي هــذه الدراســة فــي ظــل نــدرة )فــي حــدود اطــالع البــاحثتين( فــي المقــاييس المصــممة خصيصــا لتشــخي  واقــع التحــول ك 

 والتغير في القيم الشخصية، السيما في البيئة الجزائرية. 
موجـودة والمعـدة أما من ناحية أخرى فتظهر أهمية هذه الدراسة في أولوية تعـديل واسـتخراج الخصـائ  السـيكومترية للمقـاييس ال 

 مسبقا في بيئات أخرى للكشف عن مدى التحول في القيم الشخصية.
باإلضافة إلى ذلك ارتـأت الباحثتـان لفـت االنتبـاه إلـى إمكانيـة اسـتغالل الطلبـة والبـاحثين للمقـاييس واالختبـارات النفسـية والتربويـة  

سية بالبيئات األجنبيـة طالمـا أن مصـممي هـذه المقـاييس فـي البيئـات المصممة بالبيئات العربية على غرار ما يتم تصميمه من مقاييس نف
 العربية قد تحققوا من مدى مالئمة خصائصها السيكومترية ومعاييرها لخصائ  ومعايير االختبارات والمقاييس الجيدة. 

 : حدود الدراسة
 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي: 

 من تالميذ السنة الثالثة ثانوي )البكالوريا(.: تشمل الدراسة الحالية عينة الحدود البشرية -
 الجزائر. -الحدود المكانية: تتمثل الحدود المكانية للدراسة القائمة في ثانوية األخوين كيرد ببلدية اميه ونسه بوالية الوادي -
 .2016أجريت هذه الدراسة خالل شهر سبتمبر  الحدود الزمانية: -
 داة المستعملة فيها. بالمنهج المتبع واأل كما تتحدد الدراسة -

  التحديد اإلجرائي لمفاهيم الدراسة:
 تتضمن هذه الدراسة مجموعة من المفاهيم يتم تعريفها إجرائيا كما يلي:

واتساقها كما  نتائجه واستقرار االختبار نتائج في الثقة إمكانية عن تعبر مؤشرات : هي عبارة عن مجموعةالخصائص السيكومترية -
 نتائجه.  تفسير في االختبار عليها التي يعتمد األسس أنها تعبر عن

( بعــد تطبيقــه 2006وفــي هــذه الدراســة ســيتم اســتخراج الخصــائ  الســيكومترية لمقيــاس التحــول فــي القــيم الشخصــية للعفيصــان) 
المقارنـــة علــى عينــة مــن التالميــذ بواليــة الــوادي مـــن خــالل حســاب صــدق المقيــاس بكــل مـــن طريقتــي صــدق االتســاق الــداخلي وصــدق 

 وطريقة االتساق الداخلي من خالل حساب معامل )ألفا كرونباخ(. التجزئة النصفيةالطرفية، أما عن ثباته فيتم استخراجه بطريقة 
وهي القيم المتعلقة بشخصية الفرد والتي تؤثر في سلوكه، وقد تم حصرها في هذا المقياس في األبعاد التالية:  القيم الشخصية: -

 اع عن الحق، االنفتاح الثقافي، الرضا عن الحياة واكتساب المال. الطموح، الدف
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ويعبر عن التحول في القيم بالدرجة التي يحصل عليها كـل فـرد مـن العينـة علـى المقيـاس المسـتخدم فـي  التحول في القيم الشخصية: -
 هذه الدراسة، فكلما ارتفعت الدرجة الخام كلما كانت قيم التالميذ أقل تحوال، والعكس.

 اإلطار النظري للدراسة
 الخصائص السيكومترية لالختبارات النفسية: 

(. إلــى أن المقصــود بالخصــائ  الســيكومترية لالختبــار " تلــك الصــفات الضــرورية والمتعلقــة بمــدى 60، 2014يشــير بوســالم )
فاعليــة بنــود االختبــار وكــذلك بالصــدق والثبــات ومــا يــرتبط بهمــا مــن معــامالت تمييــز ومســتويات الســهولة والصــعوبة فــي حالــة اختبــارات 

نتـائج والتـي يـتم التحقـق منهـا بعـد تطبيـق االختبـار تطبيقـا تجريبيـا علـى عينـة ممثلـة للمجتمـع تسـمى التحصيل والقدرات ومعـايير تفسـير ال
 بعينة التقنين، وتعتمد جودة االختبار وموضوعيته على مدى توافر درجات مناسبة لهذه الخصائ ". 

يلـي: صـدق االختبـار، ثبـات االختبـار، من خالل هذا التعريف يمكن تحليـل الخصـائ  السـيكومترية لالختبـارات النفسـية إلـى مـا 
معامالت التمييز، مستويات السهولة والصعوبة ومعايير تفسير النتائج. وجميـع هـذه المؤشـرات يـتم اسـتخراجها بعـد تطبيـق االختبـار علـى 

 من هذه الخصائ . عينة تسمى بعينة التقنين، وذلك باعتبار أن جودة االختبار بل وموضوعيته تعتمد على مدى توافر درجات مقبولة 
لذا عمدت الباحثتان من خالل هذه الدراسـة إلـى اسـتخراج الخصـائ  السـيكومترية لمقيـاس التحـول فـي القـيم الشخصـية المصـمم 

 في البيئة السعودية بعد تطبيقه على عينة من التالميذ بالبيئة الجزائرية وفيما يلي سيتم توضيح هذه المؤشرات: 
 (: validityالصدق ) -

ن يقيس االختبار فعال القدرة أو السمة أو االتجاه أو االستعداد الذي وضع االختبار من أجل قياسه، ويتراوح معامل الصدق أ هو
ن كان ال يحدث أن ترتبط الدرجة في االختبار مع الدرجة في المحك ارتباطا موجبا أو سالبا على العموم.1-و 1نظريا بين )+  ( وا 

دت حســب وجهــات نظــر البــاحثين؛ إال أن التصــنيف األكثــر اعتمــادا هــو التصــنيف الــذي وضــعته أمــا عــن أنــواع الصــدق فقــد تعــد
ــنفس حيــث صــنفت الصــدق إلــى ثالثــة أنــواع رئيســية وهــي: صــدق المحتــوى، صــدق المحــك وصــدق التكــوين  ــم ال الجمعيــة األمريكيــة لعل

دق المحكمــين..، وفيمــا يلــي نحــاول أن نتطــرق إلــى العــاملي وصــ الفرضــي، إلــى جانــب بعــض األنــواع األخــرى كالصــدق الــذاتي، التحليــل
 بعض هذه األنواع:
ويقدر هذا النوع من الصدق بالتحليل المنطقي لمحتويات االختبار ومطابقتها مع محتويات (: content validity) صدق المحتوى

 (64، 2014الجانب المقاس. )بوسالم، 
عرف الصدق المحكي بأنه "الدرجة التي يترابط عندها األداء على مقياس (: criterion related validityالصدق المرتبط بالمحك )

مع األداء على مقياس عخر يعد محكا للمقياس األول وأساسا على حساب درجة ارتباط نتائج األفراد على االختبار المعد من قبل 
جعل بعض الباحثين يسمونه بالصدق التجريبي أو  المختبر ودرجات أدائهم على اختبار مقنن مسبقا يعتبر بمثابة محك، ولعل هذا ما

 الصدق اإلحصائي. ويميز بعض الباحثين بين نوعين لهذا الصدق وهما: الصدق التنبئي والصدق التالزمي.
( بأن صدق التكوين الفرضي يهدف لتحديد التكوينات 215، 2000يذكر عالم) (:construct validityصدق التكوين الفرضي )

يعزى إليها تباين األداء في االختبارات، أي أن هذه التكوينات الفرضية هي التي يتركز عليها االهتمام وليس درجات  الفرضية التي
 اختبار المحك أو سلوك الفرد. 

هو طريقة إحصائية لدراسة الترابطات المتبادلة بين مجموعة من درجات اختبارات بغية تحديد  (:factorial validityالتحليل العاملي )
 عدد العوامل )المفاهيم البنائية( المطلوبة لتفسير هذه الترابطات المتبادلة، وتقدم كذلك معلومات عن العوامل التي تحدد األداء في كل

 (294، 2013االختبار التي تفسرها العوامل. )دونالد وعخرون، اختبار وكذلك النسبة المئوية للتباين في درجات 
الهدف الرئيسي للتحليل العاملي هو تبسيط عملية وصف السلوك عن طريق خفض عـدد المتغيـرات التـي تقيسـها االختبـارات إلـى 

نيـة لمجموعـة االختبـارات ( حيـث تحسـب معـامالت االرتبـاط البي172، 2006)السـمات( المشـتركة )امطـانيوس،  العواملعدد ضئيل من 
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ثم نحلـل هـذه المعـامالت مـن أجـل الوصـول إلـى مقـدار تشـبع كـل اختبـار بالعامـل العـام والعوامـل األخـرى المشـتركة بـين هـذه االختبـارات 
 (192، 1998جميعا، ويدل مقدار تشبع االختبار بالعامل العام على صدقه بالنسبة لقياس هذا العامل. )عبد الرحمن، 

  :(RELIABILITY)الثبات  -
نظريا يقصد به مدى استقرار األفراد على نفس االختبار مهما أعيد تطبيقه من مـرات، أو مـدى اتسـاق االختبـار داخليـا واحتفاظـه 
بدرجة مرتفعة من دقـة قيـاس السـمة موضـع القيـاس. أمـا إحصـائيا: هـو ذلـك الجـزء مـن تبـاين الـدرجات المالحظـة الـذي يعـزى إلـى تبـاين 

(، ولذلك يعبر عن قيمته بكسر عشري مثل معامل االرتباط، فكلمـا 1( والواحد )0الحقيقية وتتراوح قيم هذا المعامل بين الصفر)الدرجات 
اقتربــت قيمتــه مــن الواحــد الصــحيح دّل ذلــك علــى قــدر كبيــر مــن ثبــات الــدرجات، وبالتــالي تــزداد الثقــة فــي دقــة هــذه الــدرجات واتســاقها 

 (133، 2000واالعتماد عليها. )عالم، 
 التجزئة النصفية..  ومن بين طرق التحقق من الثبات نذكر: طريقة إعادة االختبار، طريقة الصور المتكافئة وطريقة

  التحول في القيم:
شهد مفهوم القيم اهتماما كبيرا من قبـل العديـد مـن العلمـاء والمفكـرين منـذ البـدايات األولـى للفكـر اإلنسـاني وحتـى يومنـا هـذا؛ كمـا 

( أن القيم تعتبر الحجر األساس فـي البنـاء 14، 2002هذا المفهوم يلعب دورا هاما في حياة األفراد والمجتمعات، حيث تذكر النقيب) أن
 الثقافي للمجتمع، فهي تسهم في تحقيق التوازن االجتماعي والنفسي داخل إطار هذا المجتمع وبين أفراده. 

يتعلمهـا الفـرد تـدريجيا خـالل عمليـة التنشـئة االجتماعيـة فهـو فـي بدايـة حياتـه ال يظهـر كما تعد القيم بمثابة عملية مكتسبة، حيـث 
لديه أي قيم، ثم فيما بعد يلقن تلك القيم السائدة داخل جماعته من خالل التفاعل معها، ومن ثم التأثير في سلوكه، حيـث توجهـه إلـى مـا 

واألفعــال الصــادرة عنــه، وذلــك جــراء مــا تمــده للفــرد مــن إطــار مرجعــي  هــو مرغــوب فيــه بعيــدا عمــا هــو مرغــوب عنــه، وتــؤثر فــي األحكــام
 يساعده على إدراك وتنظيم الخبرات التي يمر بها واالختيار بين بدائل األفعال الصادرة عنه.

هتمام كثير تعتبر القيم من المفاهيم التي يشوبها نوع من الغموض والخلط في استخدامها، وهذا نتيجة لكونها حظيت با تعريف القيم: . أ
 من الباحثين في تخصصات مختلفة، وهو ما انجر عنه اختالف في التعاريف التي وضعت لها، وفيما يلي بعض منها:

بأنها عبارة عن استعدادات يحتفظ بها اإلنسان فتهيؤه للقيام بنشاطات معينة، بغية تحقيق أهداف  Murphyو Newcomb_ عرفها 
 (607، 2003معينة". )يحياوي، 

قد عرفها المعجم الفلسفي بأنها: "أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية يتشربها الفرد ويحكم بها، وتحدد مجاالت تفكيره وسلوكه _ و  
وتؤثر في تعلمه، فالصدق واألمانة والشجاعة واالنتماء للوطن وتحمل المسؤولية كلها قيم يكتسبها الفرد من المجتمع الذي يعيش فيه 

 (. 9، 2006الف المجتمعات بل حتى الجماعات الصغيرة" )العفيصان، وتختلف القيم باخت
مـــن خـــالل مـــا ســـبق ذكـــره مـــن تعريفـــات نالحـــظ أن مفهـــوم القيمـــة قـــد تـــم تناولـــه مـــن زوايـــا مختلفـــة، ففـــي الوقـــت الـــذي نظـــر فيـــه 

Newcomb وMurphy  للقيم على أنها بمثابة استعدادات نجد أن المعجم الفلسفي رأى بأنها عبارة عن أحكام تكتسب مـن المجتمـع الـذي
 يعيش فيه.

ومنه نخل  إلى أن القيم عبارة عن مقاييس ومعايير وأحكام تحدد سلوك الفرد لما هو مرغوب فيه، وذلـك وفـق القواعـد والمبـادئ 
التي يحددها المجتمع الـذي ينتمـي إليـه بقوانينـه ونظمـه. وعليـه نسـتطيع القـول أن القـيم تـؤثر فـي السـلوك؛ أي سـلوكات األفـراد فـي جميـع 

لحياتية، وهذا ما يجعلنا ننظر إلى القيم بأنها يجب أن تؤخذ في االعتبـار عنـد دراسـة وتفسـير سـلوك اإلنسـان بصـفة المجاالت والميادين ا
 عامة باعتبار أنها أحد المحددات الهامة في السلوك. 

ة والمتالحقة في شهدت المجتمعات العربية خالل السنوات األخيرة مجموعة من التغيرات السريع تغير القيم والعوامل المؤثرة فيه: . ب
العديد من الجوانب الثقافية والفكرية واالجتماعية واالقتصادية أصبح من الصعب على اإلنسان التصدي لها والتالؤم معها والتحكم فيها 

لسلوكات أو التنبؤ بآثارها السلبية المتوقعة، وقد يكون هذا ما أثر على طمس معاني الحياة اإلنسانية واضطراب منظومة القيم الموجهة 
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في المجتمع النامي يشعر بأنه يعيش في عالم ال يستجيب لرغباته واحتياجاته، كما أنه  -وخاصة المراهق -األفراد. لذلك أصبح الفرد
 غير قادر على التنبؤ بالمستقبل، كما يتسم أيضا برفضه للقيم الخاصة بحضارته. 

لى العالقات االجتماعية واإلنسانية طابعا أكثر أهمية حين تكون فئـة وعليه تكتسب ظاهرة التغير في القيم وما أحدثته من عثار ع
مرحلة "المراهقين والشباب هي الفئة األكثر عرضة لمثل هذه التغيرات خاصة مع ما تعرفه هذه المرحلة التي يعيشونها من حساسية فهي 

نـزع المراهـق إلـى الـتخل  مـن طفولتـه وعالمـه والسـير انتقالية مهمة نحو البحث عـن الهويـة وتحقيـق الـذات، نحـو اكتشـاف القـيم، حيـث ي
 ( 14،  2002نحو النضج فيتجلى لديه حب المناقشة والجدل والتوجه نحو ارتياد المجهول. )الهنداوي، 

ت يبدو جليا أن العصر الذي نعيشه اليوم أصبح من أهم صفاته أن اإلنتاج فيه غزير المعارف والمعلوما مظاهر التغير في القيم: -ج
لدرجة أن إنتاج األفكار فيه أضحى ينافس إنتاج السلع والخدمات، حيث أنه يعتمد أساسا على الكمبيوتر واالنترنت، هذه التقنية التي 
أزالت الحواجز والحدود بين دول العالم وسهلت االتصال بين األفراد أكثر من السابق، وهذا ما جعل من الفصل بين المجتمعات واألفراد 

 مستحيل، خاصة مع طغيان األنظمة العالمية الجديدة. ومن مظاهر التغير في نسق قيم المراهقين والشباب نجد: أمرا شبه 
(، في نظريته 58، 2005)في: خليفة،  Rescherأوضح  التخلي عن بعض القيم االيجابية وظهور قيم واتجاهات سلبية جديدة: -

عطائها وزنا  للقيم أن اكتساب الفرد لقيمه يمر بعدة عمليات، حيث يتبنى الفرد قيما معينة، ثم يعيد توزيع هذه القيمة في منظومة القيم وا 
معينا، ثم اتساع نطاق عمل هذه القيمة داخل النسق القيمي، ثم ارتفاع معايير هذه القيمة في ظل وجود أهداف معينة وما تحققه من 

كاال معاكسة لذلك تماما، وهذا ما يدل على أن تغير القيم يتم وفق عمليتين فائدة لمتبنيها. أما اختفاء القيمة أو التخلي عنها فيأخذ أش
 متالزمتين اختفاء بعض القيم ونمو وظهور قيم أخرى. 

( ضــرورة تركيــز المؤسســات التربويــة المختلفــة ســواء نظاميــة أو غيــر نظاميــة علــى تلــك 19، 2004فــي هــذا الصــدد يــرى علــي)
ي: العقيـدة الدينيـة والمـوروث الثقـافي واللغـة العربيـة. ويقصـد بهـذا أن تحـر  كـل مؤسسـة اجتماعيــة األوضـاع الثالثـة المكونـة للهويـة وهـ

على تأصـيل القـيم االيجابيـة لـدى التالميـذ )مـراهقين( خـالل عمليـة التنشـئة االجتماعيـة خاصـة مـع مـا خلصـت إليـه العديـد مـن الدراسـات 
ن كـان المراهقـون هـم أكثـر عرضـة لهـذه العمليـة، النفسية واالجتماعية أن عملية التغير في القيم شام لة لكافة فئـات المجتمـع وقطاعاتـه وا 

باإلضــافة إلــى مــا يشــوب منظومــة قــيمهم مــن تــوترات خــالل تلــك المرحلــة النمائيــة، حيــث أوضــحت هــذه الدراســات اختفــاء بعــض القــيم 
 تنشئة االجتماعية لهم.األصلية وبروز قيم سلبية عوضا عنها وقد أثر هذا الوضع بدوره في عملية ال

لقد تناول بعض الباحثين القيم في ضوء ربطها بسلوك الفرد وتصرفاته وذلك باعتبارها كمعيار  المفارقة بين القيم والسلوك الفعلي: -
محدد وموجه لهذا السلوك، بحيث تحدد توجهات الفرد نحو الفعل؛ وهي إما أن تكون واضحة بمعنى أنها تصدر على اإلنسان بشكل 

 فظي صريح وقد تكون كامنة فتظهر من خالل سلوك الفرد وأفعاله.ل
لقد كان الضطراب منظومة القيم لدى بعض المـراهقين والشـباب العـرب أثـر فـي حـدوث تنـافر معرفـي بـين اتجاهـاتهم وقـيمهم مـن 

ين شـيء ومـا يسـلكونه شـيء عخـر ناحية وبين سلوكاتهم من ناحية أخرى، حيث يوجد تناقض بين القـيم والسـلوك فمـا يقولـه بعـض المـراهق
يختلف عنه كلية، وأصبح الفرد يفكر فقط في خالصه هو بغض النظر عن نتائج تلك التصرفات على اآلخـرين حتـى وان اسـتدعى ذلـك 

 لجوؤه إلى سبل غير أخالقية أو غير مشروعة.
يعتبر صراع القيم عبارة عن تضاد بين اتجاهين أساسيين من اتجاهات القيم، ومن أبرز مظاهر هذا  الصراع القيمي بين األجيال: -

(. 70، 2005التضاد ما يحدث بين القيم المنبثقة من التنظيم االجتماعي، وتلك التي ترتبط بمثل إنسانية أشبه ما تكون مثالية )خليفة، 
ات مختلفة على قيم معينة تتعارض مع القيم التي يعتنقها الفرد، كما يظهر أيضا وينشأ صراع القيم عندما يوجد إلحاح من طرف جه

 هذا النوع من الصراع في حالة ما إذا فوجئ الفرد بمن يدعوا إلى قيم معينة ولكن ممارسته تعمل بما يناقض ذلك.
فت نتـائج أبحـاث عديـدة علـى أن وفي سياق موضـوع الصـراع القيمـي يتجلـى بوضـوح هـذا الصـراع بـين األبنـاء واآلبـاء، حيـث كشـ

هناك فروقا كبيرة بين نوعية القيم التي يتبناها الشباب وتلك التي يحتضنها األسالف، وهذا االختالف في األجيال غالبـا مـا يكـون صـادر 
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صـفونهم بـالجمود عن تصور كل جيل لآلخر، فالشباب ينظرون إلى الكبار على أنهم أكثر انغالقا وغير متقبلين لكل ما هو جديد، فهم ي
ة والتصلب، أما الكبار فينظرون إلى الجيل الجديد بأنه غير جدي، وغير ملتزم بالقيم والمبادئ األخالقية وأنهم متخلون عن هويتهم الذاتي

 وذلك بمجرد تخليهم عن القيم التقليدية. 
تــــرويح وكــــذا فــــي التفضــــيالت واألذواق وتكــــاد األدوار تنقلــــب بشــــكل متزايــــد وفــــي العديــــد مــــن منــــاحي الحيــــاة كمــــا فــــي العمــــل وال

( ســـواء أكـــانوا يمثلـــون 137، 2001والســـلوكات، ففـــي العديـــد مـــن منـــاحي الحيـــاة والنشـــاط أصـــبح الشـــباب هـــم مرجعيـــة الكبار)حجـــازي، 
قبلي لـدى اآلبـاء مرجعيتهم في المعرفة أم في الخيارات التعليمية أو المهنية المستقبلية. فالشباب الحـالي لـم يعـد يبحـث عـن التوجيـه المسـت

والمعلمين وذلك ألنهم يجدون كل ما يحتاجون إليه بل وأكثر على مواقع وفضاءات شبكة االنترنت من خالل ما تتوفر عليه هذه األخيـرة 
ن كانوا ال يعرفونها سابقا.   من معلومات ومستجدات في العديد من النشاطات المهنية وكـافة التخصصات حتى وا 

 يدانية:إجراءات الدراسة الم
تم في هذه الدراسة االعتماد على المنهج الوصفي باعتباره المنهج العلمي األكثر مالءمة لإلجابة على المنهج المستخدم في الدراسة: 

تساؤالت الدراسة القائمة، كما أنه يمد الدراسة بمعلومات وبيانات دقيقة تكشف لنا عن الخصائ  السيكومترية لمقياس التحول في القيم 
 ( بعد تطبيقه على عينة من تالميذ األقسام النهائية من التعليم الثانوي بالجزائر.2006الشخصية للعفيصان)

 عينة الدراسة: 
 .2016/2017تمثل مجتمع الدراسة في جميع تالميذ األقسام النهائية من التعليم الثانوي بالجزائر خالل السنة الدراسية 

عشوائية طبقية وهـي" التـي تصـلح حينمـا يكـون المجتمـع الـذي سـنأخذ منـه عينـة الدراسـة غيـر أما عن عينتها فقد اختيرت بطريقة 
متجــانس ومقســم إلــى طبقــات اجتماعيــة وتختلــف فــي المســتويات التعليميــة أو تختلــف فــي الــدين أو الســن أو الجــنس...". )منســي وأحمــد، 

يذة، تـم اسـتخراج عـدد التالميـذ الـذين سـيطبق علـيهم المقيـاس بالنسـبة تلميذا وتلم 100بعدما تم تحديد عدد أفراد العينة بـ . (70، 2002
 لكل طبقة أو مستوى. 

 ( 1جدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والشعبة الدراسية 

 عدد األفراد
 الشعبة الدراسية

هندسة   المجموع
تسيير  رياضيات مدنية

آداب  علوم تجريبية واقتصاد
 ولغاتآداب  وفلسفة

 الجنس
 51 06 8 23 9 2 3 الذكور
 49 10 7 22 6 2 2 اإلناث

 100 16 15 45 15 4 5 المجموع
( تلميـذا 51( فـردا كـان مـن بيـنهم )100( أن المجموع الكلي ألفراد عينة الدراسة الحالية قـد قـدر بــ )1يتضح من خالل جدول ) 

هندســة مدنيــة، رياضــيات، تســيير واقتصــاد، علــوم تجريبيــة، عداب وفلســفة وعداب ( تلميــذة مــوزعين علــى كــل مــن الشــعب التاليــة: 49و)
 ( استبيانا من قبل أفراد العينة.96إال أنه وبعد مراجعة االستبيانات المسترجعة تحصلت الباحثتان على) ولغات.

( من بنائه للمقياس إلى قياس القيم الشخصية الواقعية ومـدى التحـول فيهـا لـدى 2006هدف العفيصان ) األداة المستخدمة في الدراسة:
 أفراد عينة من الشباب السعودي.

 :اســتغل الباحــث فــي إعــداد اســتبيانه فــي صــورته المبدئيــة اإلطــار النظــري واســتبيانات  وصةةف مقيةةاس الدراسةةة فةةي البيئةةة األصةةلية
 ( عبارة مقسمة إلى الجزأين التاليين: 25القة بموضوع دراسته، حيث تشكل االستبيان من عدد )الدراسات السابقة ذات الع

الخصائ  الديمغرافية من أفراد الدراسة وقسمها إلى ثالثة أقسام وهي: قسـم يشـمل المعلومـات شخصـية وقسـم يشـمل  الجزء األول: -
 جتماعية ألفراد الدراسة.المعلومات األسرية، وقسم ثالث يشمل معلومات عن العالقات اال
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يشـمل المقيــاس الفرعــي الخــا  بـالقيم الشخصــية حيــث يتضـمن هــذا المقيــاس خمسـة أبعــاد وهي:)الطمــوح، اكتســاب  الجةةزء الثةةاني: -
 الثروة، الدفاع عن الحق، الرضا عن الحياة واالنفتاح الثقافي( وكل بعد منها يحتوي على خمس عبارات. 

)عالية جدا، عالية( في عبـارة )مرتفعـة( و)متوسـطة( ودمـج العبارتين)منخفضـة، منخفضـة جـدا( فـي وقد قام الباحث بدمج العبارات  -
 (.135، 2006عبارة )منخفضة(. )العفيصان، 

 ثم تم وضع تعليمات إجراء األداة بالنسبة ألفراد عينة الدراسة. -
 ي(.ولكل مستوى )بديل( درجة معينة وهذا بالنظر إلى اتجاه الفقرة )سلبي أم إيجاب -
( فــردا مــن الشــباب مرتكبــي جــرائم 544كمــا قــام الباحــث بوضــع األداة فــي صــيغتها النهائيــة، ومــن ثــم تطبيقهــا علــى عينــة قوامهــا ) -

 العنف بسجن الحائر بالسعودية.
 :( الطرق التالية للتحقق من صدق المقياس وثباته.2006اتبع العفيصان) الخصائص السيكومترية للمقياس في البيئة األصلية 
 لقد تضمنت األساليب اإلحصائية التي استخدمها الباحث كال من الصدق الظاهري وصدق االتساق الداخلي.  صدق المقياس: -
( محكما من ذوي الخبرة، ويتألفون من بعض المدرسين في كل من 17بعد أن تم بناء االستبيان تم عرضه على ) :الصدق الظاهري -

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض، جامعة الملك سعود، كلية الملك فهد األمنية والمعهد 
برة من األكاديميين العاملين في المجالين االجتماعي واألمني وذلك لتحديد مدى وضوح العبارات الثقافي التابع لوزارة الداخلية وأهل الخ

خراج االستبيان في شكله النهائي.  ومدى انتمائها ألبعاد الدراسة، وبناء على ذلك تم إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون وا 
بالنســبة لمقيــاس التحــول فــي القــيم الشخصــية اســتخدم الباحــث معامــل  ليللتحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخ صةةدق االتسةةاق الةةداخلي: -

االرتبــاط )بيرســون( بــين درجــات البنــود والدرجــة الكليــة لكــل بعــد، وكــذلك بــين الــدرجات الكليــة لألبعــاد والدرجــة الكليــة للمقيــاس ككــل، 
( مما 0،01إليه دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) فاتضح أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع البعد الرئيسي الذي تنتمي

يشير إلى أن جميع عبارات االستبيان تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جدا، ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بين جميع عبـارات مقيـاس الدراسـة، 
( ممـا يشـير 0،01مسـتوى الداللـة ) كما اتضح أيضا أن معامالت ارتبـاط األبعـاد بالدرجـة الكليـة لالسـتبيان موجبـة ودالـة إحصـائيا عنـد

 إلى أن المقياس يتمتع بدرجة صدق مرتفعة جدا.
لقياس مدى ثبات مقيـاس التحـول فـي القـيم الشخصـية اسـتخدم الباحـث معامـل الثبـات )ألفـا كرونبـاخ( فوجـد أنـه معامـل ثبات المقياس:  -

صـية يتمتـع بدرجـة عاليـة مـن الثبـات، ممـا يمكـن الباحـث (، وهذا يدل على أن مقيـاس التحـول فـي القـيم الشخ0،86مرتفع حيث قدر بـ)
 من االعتماد عليه في قياس مدى التحول في القيم الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة.

  :حيــث الحظتــا مــن خــالل ذلــك أن  قامــت الباحثتــان بقــراءة متمعنــة لبنــود المقيــاس وأبعــاده وتعليماتــهالتعةةديالت التةةي تمةةت علةةى األداة
حاجة إلى إعادة صياغة لتتناسب في صياغتها الجديدة مع البنود األخرى أو لتفادي التكرار في نفس البند، كما تم إلغـاء بعض البنود ب

بنــد: " غالبــا الجميــع يثقــون بــي" الحظــت الباحثتــان أنــه بعيــد فــي مضــمونه عــن الخاصــية المقيســة هــذا إلــى جانــب تعــديل بعــض البنــود 
ومع ما هو مسـتخدم مـن تقنيـات علميـة بشـكل كبيـر خـالل اآلونـة األخيـرة وقـد يكـون لـه تـأثير فـي قـيم لتتناسب مع بيئة الدراسة الحالية 

أفراد عينة الدراسة كاسـتعمال شـبكة االنترنـت بـدال مـن التلفـاز، كمـا أنـه تـم إجـراء تعـديل بالنسـبة للبنـود التـي تضـمنت كلمـات قـد تـوحي 
اإلضافة إلى هذه التعديالت اقترحت الباحثتـان وضـع بـدائل اإلجابـة فـي شـكل تـدريج للمفحو  باإلجابة مثل كلمة غالبا أو كثيرا..، وب

 خماسي، وذلك بهدف الكشف عن مدى التحول في القيم الشخصية لدى التالميذ بدقة.
  إجراءات التطبيق الميدانية:

دخال بعض التعديالت على هذا المقياس  عقب اختيار المقياس الفرعي الخا  بالتحول في القيم الشخصية كأداة لهذه الدراسة وا 
الدراســة الحاليــة، وبعــد التوصــل إلــى معلومــات عــن أفــراد العينــة تــم التنقــل إلــى المؤسســة التعليميــة التــي وقــع عليهــا  وظــروفبمــا يتوافــق 

 االختيار، ومن ثم التطبيق على تالميذ السنة ثالثة ثانوي بها، وهذا بعد التنسيق مع مسؤول الثانوية.
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جمــع االســتبيانات المجــاب عليهــا مــن طــرف أفــراد العينــة وتفريــغ تحقيــق أهــداف هــذه الدراســة واإلجابــة علــى تســاؤالتها تــم  وبهــدف
 (.SPSSاستجاباتهم في برنامج الحزمة اإلحصائية)

لإلجابــة علــى تســاؤالت الدراســة اســتخدمت الباحثتــان األســاليب اإلحصــائية التاليــة: حســاب المتوســط  األسةةاليب اإلحصةةائية المسةةتخدمة:
 رات الصدق، تم االعتماد على:مؤش لحسابو  الحسابي واالنحراف المعياري.

بـــين البنـــود ودرجـــات األبعـــاد وكـــذلك األبعـــاد فيمـــا بينهـــا والدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس، لحســـاب صـــدق  R.PERSONمعامـــل االرتبـــاط  -
 االتساق الداخلي. 

 ة الطرفية.قيمة اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات األقوياء ومتوسطات درجات الضعاف لحساب صدق المقارن -
معامـــــــل االرتبـــــــاط )بيرســـــــون( ومعادلـــــــة )ســـــــبيرمان بـــــــراون( لحســـــــاب قيمـــــــة الثبـــــــات بالتجزئـــــــة النصـــــــفية، معامـــــــل ألفـــــــا كرونبـــــــاخ  -

(α.CRONBACK .لحساب قيمة الثبات بطريقة االتساق الداخلي ) 
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 

 عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى ومناقشتها:
نصـــت الفرضـــية األولـــى مـــن الدراســـة علـــى أن مقيـــاس التحـــول فـــي القـــيم الشخصـــية يحـــتفظ بمعـــامالت صـــدق مقبولـــة تتناســـب  

 تطبيقه على عينة من التالميذ بوالية الوادي. بعدوخصائ  االختبار الجيد 
ن خــالل اعتمــاد الطــريقتين وللتحقــق مــن مــدى صــحة الفرضــية قامــت الباحثتــان باســتخراج صــدق المقيــاس المطبــق فــي هــذه الدراســة مــ 

 التاليتين: صدق االتساق الداخلي وصدق المقارنة الطرفية وفيما يلي سيتم عرض النتائج المتوصل إليها:
حاولت الباحثتان استخراج مؤشرات صدق االتساق الداخلي للمقياس، وذلك من خالل حساب معامالت  صدق االتساق الداخلي: -

الدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه وبين كل بند والدرجة الكلية للمقياس ككل وبين الدرجة الكلية االرتباط )بيرسون( بين كل بند و 
 لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس ككل، وفيما يلي سيتم توضيح ما توصلت إليه الباحثتان من نتائج في هذا الصدد:

 " اكتساب المال":  نتائج البعد األول -
 والدرجة الكلية لمقياس التحول في القيم الشخصيةمعامالت ارتباط بنود البعد األول مع الدرجة الكلية للبعد / ( 2جدول )

 معامل ارتباط البند مع المقياس معامل ارتباط البند مع البعد أرقام البنود البعد

 اكتساب المال

02 **0,40 **0,33 
06 **0,41 *0,29 
10 **0,54 **0,44 
16 **0,75 **0,48 
18 **0,51 **0,41 

 0.52درجة ارتباط البعد األول مع المقياس ر= **
 (.0,05(، * داللة االرتباط عند مستوى الداللة )0,01** داللة االرتباط عند مستوى الداللة )

( يتضـح أن معـامالت االرتبـاط بـين درجـات البنـود والدرجـة الكليـة للبعـد الـذي تنتمـي إليـه 2من خالل النتـائج المبينـة فـي جـدول )
(. كمـا يتبـين مـن خـالل نفـس الجـدول 0,01( وكانت جميعها موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0,75و 0,40تراوحت ما بين )

ن الــدرجات التــي حصــل عليهــا أفــراد العينــة فــي كافــة فقــرات البعــد األول مــن المقيــاس والدرجــة الكليــة التــي أن قــيم معــامالت االرتبــاط بــي
( وكانــت جميعهــا موجبــة ودالــة إحصــائيا عنــد مســتوى 0,48و 0,33حصــل عليهــا نفــس األفــراد فــي المقيــاس ككــل قــد تراوحــت مــا بــين )

 (. 0,05( فقد كانت موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة )06(، ما عدا قيمة معامل االرتباط للفقرة )0,01الداللة )
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( أن قيمــة معامــل ارتبــاط الدرجــة الكليــة للبعــد األول مــن المقيــاس بالدرجــة الكليــة 2وقــد أظهــرت النتــائج الموضــحة فــي جــدول )
تحقق صدق البناء أو التكوين بالنسـبة (، ونستنتج من ذلك 0,01( وهي قيمة موجبة ودالة عند مستوى الداللة )0,52للمقياس قد بلغت )

 لبعد " اكتساب المال " من مقياس التحول في القيم الشخصية.
 " الدفاع عن الحق ":  نتائج البعد الثاني -

 والدرجة الكلية لمقياس التحول في القيم الشخصيةمعامالت ارتباط بنود البعد الثاني مع الدرجة الكلية للبعد / ( 3جدول )
 معامل ارتباط البند مع المقياس معامل ارتباط البند مع البعد البنودأرقام  البعد

 الدفاع عن الحق

04 **0,33 **0,41 
09 **0,65 **0,60 
21 **0,65 **0,53 
22 **0,57 0,26 
25 **0,42 **0,44 

 0.70درجة ارتباط البعد الثاني مع المقياس ر= **
 (.0,01)** داللة االرتباط عند مستوى الداللة 

( يتضح أن معامالت االرتباط بين درجات البنـود والدرجـة الكليـة للبعـد الـذي تنتمـي إليـه 3من خالل النتائج المبينة في جدول )  
 (. 0,01( وكانت جميعها موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0,65و 0,33تراوحت ما بين )

االرتبـاط بـين الـدرجات التـي حصـل عليهـا أفـراد العينـة فـي كافـة فقـرات البعـد كما يتبين من خالل نفـس الجـدول أن قـيم معـامالت 
( وكانـت جميعهـا 0,60و 0,26الثاني من المقياس والدرجة الكلية التي حصل عليها نفس األفراد في المقياس ككـل قـد تراوحـت مـا بـين )

( فقــد جــاءت قيمــة معامــل ارتباطهــا مــع 22بــاط للفقــرة )(، مــا عــدا قيمــة معامــل االرت0,01موجبــة ودالــة إحصــائيا عنــد مســتوى الداللــة )
المقياس ككل موجبة لكنها دون القيمة الحدية المطلوبة أي أنها لم تسـجل داللـة إحصـائية فـي ارتباطهـا مـع الدرجـة الكليـة للمقيـاس، وهـو 

 س. ما دفع بالباحثتان للحكم على هذه الفقرة بأن تعاد صياغتها أو أن يتم استبعادها من المقيا
( أن قيمــة معامــل ارتبــاط الدرجــة الكليــة للبعــد الثــاني مــن المقيــاس بالدرجــة الكليــة 3وقــد أظهــرت النتــائج الموضــحة فــي جــدول )

(، ونستنتج من ذلك تحقق صدق البناء أو التكوين بالنسـبة 0,01( وهي قيمة موجبة ودالة عند مستوى الداللة )0,70للمقياس قد بلغت )
 حق" من مقياس التحول في القيم الشخصية. لبعد: " الدفاع عن ال

 " الرضا عن الحياة ":  نتائج البعد الثالث -
 معامالت ارتباط بنود البعد الثالث مع الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية لمقياس التحول في القيم الشخصية/ ( 4جدول )

 البند مع المقياسمعامل ارتباط  معامل ارتباط البند مع البعد أرقام البنود البعد

 الرضا عن الحياة

05 **0,51 **0,40 
08 **0,60 **0,43 
13 **0,70 **0,41 
19 **0,78 **0,36 

 0.48درجة ارتباط البعد الثالث مع المقياس ر= **
 (.0,01** داللة االرتباط عند مستوى الداللة )

( يتضـح أن معـامالت االرتبـاط بـين درجـات البنـود والدرجـة الكليـة للبعـد الـذي تنتمـي إليـه 4من خالل النتـائج المبينـة فـي جـدول )
(. كمـا يتبـين مـن خـالل نفـس الجـدول 0,01( وكانت جميعها موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0,78و 0,51تراوحت ما بين )

ن الــدرجات التــي حصــل عليهــا أفــراد العينــة فــي كافــة فقــرات البعــد الثالــث مــن المقيــاس والدرجــة الكليــة التــي أن قــيم معــامالت االرتبــاط بــي
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( وكانــت جميعهــا موجبــة ودالــة إحصــائيا عنــد مســتوى 0,43و 0,36حصــل عليهــا نفــس األفــراد فــي المقيــاس ككــل قــد تراوحــت مــا بــين )
 (. 0,01الداللة )

( أن قيمــة معامــل ارتبــاط الدرجــة الكليــة للبعــد الثالــث مــن المقيــاس بالدرجــة الكليــة 4) وقــد أظهــرت النتــائج الموضــحة فــي جــدول
(، ونستنتج من ذلك تحقق صدق البناء أو التكوين بالنسـبة 0,01( وهي قيمة موجبة ودالة عند مستوى الداللة )0,48للمقياس قد بلغت )

 .لبعد " الرضا عن الحياة " من مقياس التحول في القيم الشخصية
 " الطموح ":  نتائج البعد الرابع -

 ( 5جدول )
 معامالت ارتباط بنود البعد الرابع مع الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية لمقياس التحول في القيم الشخصية

 معامل ارتباط البند مع المقياس معامل ارتباط البند مع البعد أرقام البنود البعد

 الطموح

07 **0,49 **0,51 
11 **0,57 **0,44 
14 **0,35 *0,34 
15 *0,29 **0,45 
17 **0,52 *0,33 

 0.53درجة ارتباط البعد الرابع مع المقياس ر= **
 (.0,05(، * داللة االرتباط عند مستوى الداللة )0,01** داللة االرتباط عند مستوى الداللة )

( يتضـح أن معـامالت االرتبـاط بـين درجـات البنـود والدرجـة الكليـة للبعـد الـذي تنتمـي إليـه 5من خالل النتائج المبينة في جدول ) 
( فقـد 15( ما عدا قيمة ارتباط الفقـرة )0,01( وكانت جميعها موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0,57و 0,29تراوحت ما بين )

 (. 0,05مستوى الداللة ) كانت موجبة ودالة عند
كما يتبين من خالل نفـس الجـدول أن قـيم معـامالت االرتبـاط بـين الـدرجات التـي حصـل عليهـا أفـراد العينـة فـي كافـة فقـرات البعـد 

( وكانـت معظمهـا 0,51و 0,33الرابع من المقياس والدرجة الكلية التي حصل عليها نفس األفراد في المقياس ككل قـد تراوحـت مـا بـين )
( فقــد كانتــا مــوجبتين ودالتــين عنــد مســتوى 17و 14( مــا عــدا قيمتــا ارتبــاط الفقــرتين )0,01وجبــة ودالــة إحصــائيا عنــد مســتوى الداللــة )م

( أن قيمـة معامـل ارتبـاط الدرجـة الكليـة للبعـد الرابـع مـن المقيـاس بالدرجـة 5(. وقـد أظهـرت النتـائج الموضـحة فـي جـدول )0,05الداللـة )
(، ونسـتنتج مـن ذلـك تحقـق صـدق البنـاء أو التكـوين 0,01( وهي قيمة موجبة ودالة عند مستوى الداللة )0,53بلغت ) الكلية للمقياس قد

 بالنسبة لبعد " الطموح " من مقياس التحول في القيم الشخصية.
 " االنفتاح الثقافي ":  نتائج البعد الخامس -

 ( 6جدول )
 الكلية للبعد والدرجة الكلية لمقياس التحول في القيم الشخصيةمعامالت ارتباط بنود البعد الخامس مع الدرجة 

 معامل ارتباط البند مع المقياس معامل ارتباط البند مع البعد أرقام البنود البعد

 االنفتاح الثقافي

01 **0,34 **0,46 
12 **0,57 **0,50 
20 **0,60 *0,33 
23 **0,54 *0,34 
24 **0,52 **0,42 

 0.39ارتباط البعد الرابع مع المقياس ر= **درجة 
 (.0,05(، * داللة االرتباط عند مستوى الداللة )0,01** داللة االرتباط عند مستوى الداللة )
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( يتضـح أن معـامالت االرتبـاط بـين درجـات البنـود والدرجـة الكليـة للبعـد الـذي تنتمـي إليـه 6من خالل النتائج المبينة في جدول ) 
 (. 0,01( وكانت جميعها موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0,60و 0,34تراوحت ما بين )

بـين الـدرجات التـي حصـل عليهـا أفـراد العينـة فـي كافـة فقـرات البعـد كما يتبين من خالل نفـس الجـدول أن قـيم معـامالت االرتبـاط 
( وكانــت 0,50و 0,33الخــامس مــن المقيــاس والدرجــة الكليــة التــي حصــل عليهــا نفــس األفــراد فــي المقيــاس ككــل قــد تراوحــت مــا بــين )

( فقــد كانتــا مــوجبتين ودالتــين عنــد 23و 20( مــا عــدا قيمتــا ارتبــاط الفقــرتين )0,01معظمهــا موجبــة ودالــة إحصــائيا عنــد مســتوى الداللــة )
( أن قيمــة معامــل ارتبــاط الدرجــة الكليــة للبعــد الرابــع مــن 06(. وقــد أظهــرت النتــائج الموضــحة فــي الجــدول رقــم )0,05مســتوى الداللــة )

ذلـك تحقـق صـدق  (، ونسـتنتج مـن0,01( وهي قيمة موجبة ودالة عنـد مسـتوى الداللـة )0,39المقياس بالدرجة الكلية للمقياس قد بلغت )
 البناء أو التكوين بالنسبة لبعد "االنفتاح الثقافي" من مقياس التحول في القيم الشخصية.

بناء على ما سبق، وعقب استخراج معامل االرتباط )بيرسون( بين درجات البنود والدرجات الكلية لألبعاد التي تنتمي إليها وكذا 
الكلية لألبعاد المكونة للمقياس والدرجة الكلية للمقياس، أظهرت نتائجها أن قيم معامالت  بينها وبين الدرجة الكلية للمقياس والدرجات

( من بعد" الدفاع عن الحق" فإن قيمة معامل ارتباطه مع الدرجة الكلية للبعد 22االرتباط معظمها موجبة ودالة إحصائيا ما عدا البند )
جاءت دون القيمة الحدية المطلوبة أي أنها لم تسجل داللة إحصائية. وفي هذا دليل الذي ينتمي إليه وكذا الدرجة الكلية للمقياس ككل 

على تحقق صدق االتساق الداخلي بالنسبة لمقياس التحول في القيم الشخصية أي أن فقرات هذا المقياس جميعها صادقة ما عدا الفقرة 
 ( من نفس المقياس فإنه لم يثبت صدقها البنائي. 22)
تقوم هذه الطريقة في جوهرها على مقارنة متوسط درجات األقوياء في الميزان بمتوسط درجات الضعاف صدق المقارنة الطرفية:  -

 (. 404،  2006في نفس الميزان بالنسبة لتوزيع درجات االختبار)السيد، 
 والنتائج موضحة في الجدول التالي:  

 ( 7جدول )
 بين متوسطات درجات ذوي األداء القوي ودرجات ذوي األداء الضعيفنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق 

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد األفراد المجموعات
 5,70 66,18 27 األداء القوي

8,69 0,01 
 6,12 57,89 27 األداء الضعيف

(، أمـا 5,70( وانحرافها المعياري قـد قـدر بــ)66,18األداء القوي قد بلغ )( يتضح أن متوسط مجموعة 7من خالل نتائج جدول )
(. كمـا يتضـح أيضـا مـن نتـائج نفـس الجـدول بـأن 6,12( بانحراف معيـاري قـدره )57,89عن متوسط مجموعة األداء الضعيف فقد بلغ )

( وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 0,01( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )8,69قيمة اختبار )ت( قدرت بـ )
 بين درجات مجموعة األداء القوي ودرجات مجموعة األداء الضعيف.

ومن خالل استعراض نتائج صدق المقياس محـل الدراسـة بـالطريقتين سـابقتي الـذكر تبـين مـن هـذه النتـائج أن مقيـاس التحـول فـي 
ــة تتنا ســب وخصــائ  االختبــار الجيــد، وذلــك بعــد تطبيقــه علــى عينــة مــن التالميــذ بالبيئــة القــيم الشخصــية يتمتــع بمؤشــرات صــدق مقبول

 الجزائرية )والية الوادي نموذجا(. 
وعليــه قــررت الباحثتــان قبــول الفرضــية القائلــة بــأن "مقيــاس التحــول فــي القــيم الشخصــية "يحــتفظ بمعــامالت صــدق مقبولــة تتناســب 

 من التالميذ بوالية الوادي".  وخصائ  المقياس الجيد بعد تطبيقه على عينة
   عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها:

نصت الفرضـية الثانيـة مـن الدراسـة علـى أن مقيـاس التحـول فـي القـيم الشخصـية يحـتفظ بمؤشـرات ثبـات مقبولـة تتفـق وخصـائ  
 االختبار الجيد بعد تطبيقه على عينة من التالميذ بوالية الوادي. 
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وللتحقق من صـحة هـذه الفرضـية حاولـت الباحثتـان اسـتخراج معـامالت الثبـات بطريقتـي التجزئـة النصـفية واالتسـاق الـداخلي عـن 
 طريق حساب معامل )ألفا لكرونباخ( لدرجات مقياس التحول في القيم الشخصية، وفيما يلي سيتم عرض نتائج كل طريقة منهما: 

تعتمد هذه الطريقة على تجزئة االختبار أو المقياس إلى نصفين متكافئين وذلك بعد مؤشر ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية:  -
تطبيقه على مجموعة واحدة، ولحساب معامل الثبات بهذه الطريقة عدة معادالت، وقد استخدمت الباحثتان في هذه الدراسة معامل 

نصفية المعدلة بمعادلة )سبيرمان وبروان( وكذا )جتمان(، فبعد أن تم تفريغ البيانات المتحصل عليها من الثبات بطريقة التجزئة ال
( أظهرت نتائجه أن معامل الثبات الناتج من خالل معادلة )سبيرمان spssاستجابات أفراد العينة في برنامج التحليل اإلحصائي )

 (. ويعد معامل الثبات هذا مقبوال.0,65ن( فقد قدر أيضا بـ)(، أما عن معامل )جتما0,65وبروان( قد قدر بـ )
ويستعمل معامل الثبات )ألفا كرونباخ( لتقدير ثبات االتساق الداخلي لمقياس  مؤشر ثبات المقياس بطريقة االتساق الداخلي: -

االختبار بشكل ثنائي وبما أن التحول في القيم الشخصية، ومن بين شروط استخدام معامل )ألفا كرونباخ( أال يتم تصحيح فقرات 
المقياس المعتمد في هذه الدراسة ذو تدريج خماسي فقد ارتأت الباحثتان حساب درجة ثبات مقياس الدراسة القائمة بهذه الطريقة، 

 ( ويعد هذا المعامل مقبوال.α( )0,75وأظهرت نتائج ذلك أن قيمة معامل )
يير المتعارف عليها، إذ أن قيمة )ألفا( المحققة في هذه الدراسة تتناسب مع وتعد قيم معامل الثبات هذه مقبولة حسب المعا  

( اللذان يريان أن قيمة )ألفا كرونباخ( 36، 2015( )في: بوقصارة وزياد، 1997)Anastasi & Urbinaالمحك الذي وضعه كل من 
مقياس التحول في القيم الشخصية بعد تطبيقه  مما سبق عرضه وتحليله من نتائج حول مؤشرات ثباتو (. 0,70يجب أن تتعدى القيمة)

ان على عينة من التالميذ بالبيئة الجزائرية، نستنتج أن المقياس المعتمد في هذه الدراسة يتمتع بمعامل ثبات مقبول وهو ما فسرته الباحثت
ت الباحثتان بأن يتم قبول الفرضية بأن هذا المقياس يتالءم وخصائ  االختبار الجيد. وعلى ضوء نتائج معامالت الثبات السابقة رأ

القائلة بأن "مقياس التحول في القيم الشخصية" يحتفظ بمعامالت ثبات مقبولة تتناسب وخصائ  المقياس الجيد بعد تطبيقه على عينة 
يم الشخصية بناء على ما تم عرضه من نتائج الصدق والثبات يمكن القول أن مقياس التحول في القو  من التالميذ بوالية الوادي.

 ( يتمتع بخصائ  سيكومترية مناسبة بعد تطبيقه على عينة من التالميذ في البيئة الجزائرية. 2006للعفيصان)
 خاتمة:ال

جاءت هذه الدراسة من أجل دعم المقاييس النفسية والتربوية المتوفرة بالبيئة الجزائرية بمقياس حول التحول في القيم الشخصية 
وأن الحاجة ماسة لهذا النوع من المقاييس للدراسات والبحوث النفسية والتربوية واالجتماعية في ظل ما يعرفه هذا لدى المراهقين، خاصة 

العصر من تحديات تمس جوانب حياة األفراد والمراهقين بشكل خا  النفسية واالجتماعية منها في بنيانها ومكوناتها وتهدد هويتها 
 ووجودها.

جدا على تطبيق وتكييف مختلف االختبارات والمقاييس النفسية األجنبية، فقد بات لزاما التفكير بجدية ونظرا لكون اإلقبال كبير 
 والعمل في إطار حركة علمية لبناء أدوات أو تكييفها تكون مالئمة للبيئة العربية لتقارب خصائصها الثقافية واالجتماعية... وغيرها ألن

ها مباشرة سواء في الكشف والتشخي  والعالج غير كافي، لذا ينبغي على األقل استخراج مجرد اقتباس األدوات والمقاييس وتطبيق
 خصائصها السيكومترية للتحقق من صالحيتها للتطبيق والوثوق في النتائج التي يتم جمعها بواسطتها.

 مقترحات:
 القيام بأبحاث ودراسات أخرى تعنى بقياس باقي أنواع القيم التربوية واالجتماعية.. -
 استخراج الخصائ  السيكومترية وتقنين مقياس التحول في القيم الشخصية على عينة من المراهقين بمناطق أخرى. -
 استغالل مقياس التحول في القيم الشخصية في دراسات وأبحاث نفسية تعنى بدراسة موضوع التحول في القيم. -
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