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 : م�خص

ــ �عتمـــد  ــا الباحـــث عليـــھ أن وأيـــا �انـــت اث دائمـــا ع�ـــ� القيـــاس، البحـ ألداة أو األدوات ال�ـــي يختارهـ

ا �ـل مـعل�� تـوفرهناك خاصـيتان مهمتـان ينب�ـ� أن تيرا�� املعاي�� الالزمة لبنا��ا وصالحي��ا للقياس، إذ 

الــذي و  ،�ــ� ا�خصــائص الســي�وم��ية أهميــة�ــ� أهــم وأكفالصــدق �عتقيــاس وهمــا الصــدق والثبــات.  أداة

يشـــ�� إ�ـــ� مـــدى الدقـــة واالســـتقرار فالثبـــات  . أمـــامـــا يـــراد قياســـھ األداة املـــدى الـــذي تقـــيس فيـــھ إ�ـــ��شـــ�� 

لــو  ،فهــو املــدى الــذي تظــل فيــھ أداة القيــاس ثابتــة �ــ� قيــاس مــا يــراد قياســھ ،واال�ســاق �ــ� نتــائج القيــاس

 .مناسبات مختلفةا�خاصية �� شياء لقياس أك�� ع�� نفس األفراد أو األ طبقت أداة القياس مرت�ن ف

 الصدق، الثبات القياس، البحث العل�ي، البحث االجتما��.   فتاحية: مل ا �لمات ال

 
Abstract: 

        The research always depends on the measurement, and whatever 
instrument or tools the researcher chooses, he must observe the criteria 
necessary for its construction and its suitability for measurement, as there are 
two important characteristics that each measuring instrument must have, 
namely validity and reliabity. Truthfulness is considered the most important 
and most important psychometric properties, which indicates the extent to 
which the instrument measures what is intended to be measured. As for 
reliabity, it indicates the degree of accuracy, stability and reliabity in the 
measurement results. It is the extent to which the measuring instrument 
remains constant in measuring what is to be measured, if the measuring 
instrument is applied twice or more to the same individuals or things to 
measure the property on different occasions. 
Keywords:  Validity, reliability, analogy, scientific research, social research. 
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 مقدمة: 

�� البحوث ال�ي تدرس سلوك اإل�سان باملوضوعية من خالل اعتمادها ع�� التقدير الك�ي  تتم

إ��   يؤدي  وا�جوانب  وا�خصائص  للسمات  الك�ي  التقدير  غياب  ألن  السلوك،  ذلك  قياس  لعملية 

لك والصدق ا�خار�� (إم�انية �عميم النتائج) ألدوات القياس ال�ي تقيس ذ  ،فقدان صفة املوضوعية 

واملال السلوك،   البسيط  الوصف  حدود   �� حي��ا  السلوك  دراسة  صفة  فتبقى  عل��ا  تضفي  ال�ي  حظة 

االجتماعية  و .  الذاتية العلوم  ميدان   �� والتجر�ب  القياس  مجال  شهد  عشر  التاسع  القرن  مطلع  مع 

ت  واالختبارا  باالعتماد ع�� املقاييس  ،ى إ�� االعتماد ع�� أدوات القياس وتطورها مما أدتطورا م�حوظا  

، بل  لتقدير الك�ي ��دف ليس الوصف فقطمن شأ��ا املساعدة ع�� تكميم السلوك و�خضاعھ لال�ي  

ومن ب�ن اإلجراءات الواجب توفرها �� هاتھ األدوات �ي نقول أ��ا    . التحليل واالستدالل  �عدى األمر إ��

و  القياس  عملية   �� جودة  هناك  وت�ون  لالستعمال  النتائصا�حة   �� إثقة  املتوصل  هناك    نجدل��ا،  ج 

هما  والثبات،    مؤشر�ن  شرط   واللذان الصدق  ال�ي  �أساسي ن  ��عت��ان  األدوات  صالحية  ع��  ل�حكم  ن 

 ينا ت�ون لدصادقة وموثوقة فس  بأدواتن لم يتم ا�حصول ع�� البيانات  فإ   .اعتمدت �� عملية القياس

��دف هذه الدراسة للتعرف ع��  وعليھ    ائج.باالستنتاجات القائمة ع�� تلك النت   أوثقة ضئيلة بالنتائج  

البحوث االجتماعية، إلعطاء مصداقية   التأكد م��ما ��  أو  �ل من الصدق والثبات وطر�قة حسا��ما 

     ألدوات البحث. 
 : Validityالصدق  .1

 . مفهوم الصدق: 1.1

الصدق  و�تعلق  البيانات،  جمع  أداة   �� توفرها  الواجب  املهمة  الشروط  من  الصدق    �عد 

 تا��: هل أنا أقيس ما نو�ت قياسھ؟. بالسؤال ال

آخر  عليھ  و  أو بمع�ى  ما هو مراد قياسھ،  لقياس  أو األداة  األسلوب  بالصدق "صالحية  يقصد 

إليھ   توصل  فيما  الثقة  مستوى  ارتفاع  و�التا��  الدراسة،  أهداف  تحقيق   �� البحث  أداة  صالحية 

   .)167، ص2019ملشهدا�ي، (ا لتعميم".الباحث من نتائج بحيث يمكن االنتقال م��ا إ�� ا

ع��  ف تطبيقها  وطر�قة  ومحتواها  صياغ��ا  حيث  من  االختبار  أسئلة  "صدق  �ع�ي  الصدق 

   .)345، ص2007(عبد الرحمن، البدوي،   املبحوث�ن لتحقيق الهدف من االختبار".

قياس    أيضا  الصدقو   �� وصدقها  قياسھ  أجل  من  وضعت  ما  لقياس  األداة  صالحية  "�ع�ي 

سمات ال�ي ير�د الباحث قياسها فعندما ي�ون الغرض قياس التحصيل �� مادة معينة فإن  السمة أو ال

عن   الالزمة  البيانات  وتوف��  املادة  تلك   �� التحصيل  لقياس  صا�حة  األداة  أن  �ع�ي  األداة  صدق 
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قياس يراد  ال�ي  السمة  أو  الظاهرة  لقياس  صا�حا  املقياس  ي�ون  أن  �ع�ي  فالصدق    ها".التحصيل، 

   .)108، ص2009 (عطية،

قدرة األداة ع�� قياس ما أعدت لقياسھ  هو  الصدق    من خالل التعار�ف السابقة يت�ح أنو 

فعال. و�رى كث�� من الباحث�ن أن صدق نتائج االختبار �عتمد �� جزء كب�� م��ا ع�� الصيغة ال�ي يصاغ 

 ��ا االختبار وع�� الطر�قة ال�ي ينفد ��ا. 

"جينجز"   الشروط  وقد حدد  مراعا��ا  �عض  السوسيوم��ي  االختبار  ينب�� ع�� أخصائي  ال�ي 

   .)346، ص2007(عبد الرحمن، البدوي،  لضمان صدق بيانات االختبار و��:

 صياغة �لمات وعبارات األسئلة بدقة وسهولة بحيث تتاح للمبحوث�ن الفرصة لفهم االختبار.  -"

 إتاحة الوقت ال�ا�� لإلجابة ع�� االختبار.  -

 ار السؤال للمبحوث�ن ل�ي يحدد املبحوث موقفھ مقدما لالتجاه الذي �س�� فيھ االختبار. تحديد مس -

 تقديم املوقف الذي يدور حولھ االختبار ���يء من االهتمام وا�حماس.  -

االختبارات    - إجراءات  �جميع  السوسيوم��ية  االختبارات  �ستخدم  الذي  الباحث  استيعاب  ضرورة 

 يمكن".ت بأسرع ما ملواجهة املفاجآ

 . أنواع الصدق: 2.1

ب�ن    أداةيتحدد صدق   العالقة  تلك    أداءالبحث عادة من خالل  املستجيب عل��ا و��ن وظيفة 

 �عدة طرق، م��ا:  األداة، و�مكن ا�حصول ع�� عدد من املؤشرات ال�ي �عزز صدق  األداة

 : content validityصدق ا�حتوى أو املضمون  .1.2.1

الدرجة  يقيس    "ويع�ي  شيئان  ال�ي  ا�حتوى  صدق  و�تطلب  قياسھ.  املراد  ا�حتوى  االختبار  ��ا 

هما: صدق الفقرات وصدق املعاينة. و��تم صدق الفقرات �� هل فقرات االختبار تمثل ا�حتوى أم ال؟  

ال؟". أم  للمحتوى  شاملة  االختبار  عينة  �انت  إذا  فيما  ف��تم  املعاينة  صدق  ، 2007(الضامن،    أما 

   ).113ص

هذا األسلوب ع�� مدى تمثيل بنود االختبار تمثيال جيدا للمجال املراد قياسھ. ولذلك  "�عتمد  و

قياسھ   املراد  ا�جال  تحديد  ع��  يتوقف  األسلوب  هذا  خالل  من  االختبار  صدق  ع��  ا�حصول  فإن 

ثلة من  تحديدا جيدا ثم بناء مجموعة من األسئلة ال�ي �غطي هذا ا�جال �عقب ذلك اختيار عينة مم

   .)168، ص2019(املشهدا�ي،  ا�جموعة".هذه 

ا�حتوى  و  صدق  فإن  ترتي��ا  عليھ  من حيث  األداة ومحتو�ا��ا  وتمثيلها  و يتناول فقرات  عددها 

بمع�ى  ل�جوانب واأل�عاد املراد دراس��ا تمثيال جيدا، وفقا للوزن النس�ي أو درجة األهمية ل�ل جزء م��ا. 
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�ا �ع�� عن الظاهرة أو السمة أو املوضوع الذي يراد قياسھ بدقة، ار أو فقرا�أن بنود املقياس أو االختب

 .  وأن األداة �� ذا��ا تنت�ي إ�� املوضوع الذي يراد فحصھ وتص�ح لقياسھ

ويس�ى هذا الصدق أيضا الصدق املنطقي و�حسب بفحص محتوى االختبار وتحليل أسئلتھ  "

اال  يقيسھ  الذي  للسلوك  تمثيلها  مدى  والتأملعرفة  جوانب  ختبار  جميع  �غطي  األسئلة  أن  من  كد 

 السلوك، و�تطلب ذلك ما ي��:

 تحديد األهداف والتأكد من أن االختبار يضم أسئلة �غطي جميع هذه األهداف.  -

 وصفا تفصيليا للمحتوى الذي يقيسھ االختبار.  -

أبو عواد،  (نوف  يلية".وواقع األمر أن هذا النوع من الصدق هو األك�� مالئمة لالختبارات التحص   - ل، 

   .)271، ص2010

"و�تم التحقق من صدق ا�حتوى عن طر�ق مالحظة فقرات األدوات وفحصها والتأكد من أن  

�ل فقرة من تلك الفقرات معنية بقياس هدف من األهداف ال�ي يراد قياسها وتمثل جانبا من ا�جوانب  

يتطلب   ا�حتوى  صدق  أن  �ع�ي  وهذا  قياسها.  يراد  بنود  ال�ي  مع  توافق  االختبار  فقرات  أو  األداة 

املوضوع الذي يراد قياسھ، وأن تتوزع هذه البنود ب�ن جوانب املوضوع الفرعية توزيعا مناسبا وتتوقف 

من صدق   للتأكد  من طر�قة  أك��  قياسھ. وهناك  يراد  ملا  تمثيل فقرا��ا  مدى  األداة ع��  صدق  درجة 

األد شيوعا عرض  أك��ها  من  لعل  مجمو ا�حتوى  مجال  اة ع��   �� الدراسة  من ذوي  ا�حكم�ن  من  عة 

ما   لقياس  األداة  تتضم��ا  ال�ي  البنود  أو  الفقرات  صالحية  مدى  ع��  ل�حكم  املقاييس  و�نا  البحث 

فقرات   ع��  ا�حكم�ن  ب�ن  االتفاق  �سبة  طر�ق  عن  الصدق  معامل  حساب  و�تم  أجلھ.  من  وضعت 

 املقياس بموجب املعادلة اآلتية:  

 ن:  ع�� أ

P .ع�ي معامل االتفاق� : 

NP .ع�ي عدد مرات االتفاق أو عدد الفقرات املتفق عل��ا� : 

NNP."109، ص2009(عطية،  : �ع�ي عدد مرات عدم االتفاق أو البنود ال�ي لم يتفق عل��ا(.   

 : trustees validityصدق ا�حكم�ن  .2.2.1

من أك�� طرق الصدق شيوعا وسهولة    �ن ا�خ��اءراء ا�حكمآ�عت�� صدق ا�حكم�ن أو استطالع  

"و�تم ا�حصول ع�� صدق ا�حكم�ن عن طر�ق عرض االختبار ع��    وأشهرها استخداما لدى الباحث�ن.

ناحية ومدى   البنود من  للتأكد من سالمة صياغة  ا�جال وذلك   �� مجموعة من ا�حكم�ن ا�ختص�ن 

   .)168، ص2019�ي، (املشهدا ".مناسب��ا للمجال املراد قياسھ من ناحية أخرى 
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فو  مجال  عليھ   �� املتخصص�ن  ا�حكم�ن  من  عددا  الباحث  يختار  "أن  هو  ا�حكم�ن  صدق 

مرتبطة   بأ��ا  عل��ا  ا�حكم  أو  الفقرات  ت�حيح  م��م  و�طلب  الدراسة،  موضوع  املش�لة  أو  الظاهرة 

  .)51، ص2015(نجم،  بالبعد الذي يقيسھ أم غ�� مرتبطة".

 : face validityري  الظاه  الصدق .3.2.1

�عتمد ا�حصول ع�� صدق االختبار �� هذا األسلوب ع�� مظهر بنود االختبار، فإذا ارتبطت  "

البنود. ويعت�� هذا   املراد قياسھ �ان ذلك دليال ع�� صدق  ا�جال  أو  أو السمة  بالسلوك  البنود  هذه 

تفس يمكنھ  أنھ ال  ذلك  قيمة  األساليب  أقل  من  الصدق   �� النتائج  األسلوب  املستخدم". ��  ا�جال   ��  

   .)168، ص2019(املشهدا�ي، 

إ��  و  الظاهري  الصدق  مصط�ح  وهو  "يش��  قياسھ  يف��ض  ما  االختبار  ��ا  يقيس  ال�ي  الدرجة 

إجراء أو�� الختبار املقياس وصدق ا�حتوى هام �� االختبارات التحصيلية. والعالمات ع�� االختبار ال  

الطالب   تحصيل  بدقة  تقيس�عكس  لم  ا�حتوى    إذا  صدق  أن  و�بدو  الطالب.  يتعلمھ  أن  يف��ض  ما 

فعالية  ملقارنة  تصميمها  يجري  الدراسات  من  فكث��  البحثية،  الدراسات  من  كث��   �� مش�ل  �ش�ل 

 ) 114.113، ص.ص 2007(الضامن،  طر�قت�ن أو أك�� �� التعليم ل��يء واحد".

إذا �ان مظهرها �ش��  ومنھ   حيث الش�ل ومن حيث ارتباط  إ�� ذلك من  "ت�ون األداة صادقة 

فقرا��ا بالسلوك املقاس، فإذا �انت محتو�ات األداة وفقرا��ا مطابقة للسمة ال�ي تقيسها فإ��ا ت�ون  

مع   و�عاو��م  املستجيب�ن  ثقة  ينال  أنھ  إال  حقيقيا  صدقا  ليس  الصدق  من  النوع  وهذا  صدقا.  أك�� 

   .)271، ص2010(نوفل، أبو عواد،  الباحث".

اإلش�الية الرئيسية للصدق الظاهري �� عدم وجود إجراءات دقيقة وقابلة للتكرار    تبدووعليھ  

ع��  �ليا  �عتمد  الباحث  فإن  بدقة  هذه  التقييم  إجراءات  تكرار  صعو�ة  مع  القياس،  أداة  لتقييم 

 األح�ام الذاتية. 

 : construct validityالصدق البنائي  .4.2.1

عن البنائي  الصدق  إ��  أن "ن�جأ  نر�د  البنائية    دما  باملفاهيم  واملقصود  معينة،  مفاهيم  نقيس 

املفاهيم ال�ي نصف رؤ���ا أو سماعها أو ملسها مثل مفهوم الذ�اء أو مفهوم تقدير الذات. فال�خص  

الذي يب�ي االختبار يمكن أن يتوقع أن الطالب الذي لديھ تقدير ذات عا�� يمكن أن يدافع عن نفسھ  

نا ما  قد، فالعالقإذا �عرض ملوقف  لذاتھ مع سلوكھ هو  أو تقديره  ب�ن مفهوم ال�خص عن نفسھ  ة 

   .)114، ص2007(الضامن،  ينظر إليھ ع�� أنھ صدق بنائي أو صدق املفهوم".
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فالصدق البنائي �ع�ي إ�� أية درجة تؤكد نتائج تطبيق األداة �حة االف��اضات املستخلصة من  

اك عدة طرق للتحقق من صدق البناء الختبار  قياسها. وهنالنظر�ة حول مفهوم السمة ال�ي وضعت ل

  )265.264، ص.ص 2014(عباس وآخرون،  ما م��ا:

: فإذا �ان باإلم�ان ترتيب فقرات االختبار خطيا أو هرميا فإنھ  Guttmannمقياس التحليل �جوتمان    -"

مكن التنبؤ ف��ا  ت ال�ي ال ييمكن التنبؤ بدرجة الفرد ع�� االختبار من معرفة هذا ال��تيب، و�� ا�حاال 

 بدرجات األفراد فإن ذلك قد �عود إ�� أن التصنيف الهرمي غ�� دقيق.

: حيث يتم استخراج دالالت عن صدق البناء ��ذه الطر�قة، من  Factotial Analysisالتحليل العام��   -

ا عدد  إلنقاص  محاولة   �� األداة  فقرات  ع��  الدرجات  ب�ن  االرتباطات  مصفوفة  أو  خالل  لعوامل 

 مل�ونات ال�ي تتجمع حولها فقرات االختبار. ا

املقارنات الطرفية: و�ستخدم هذه الطر�قة �� حالة الرغبة �� �عرف مدى قدرة االختبار ع�� التمي��    -

ب�ن املستو�ات ا�ختلفة للسمة، أو التمي�� ب�ن ا�جموعات ال�ي تمتلك درجات مرتفعة من السمة وتلك 

، فقد تتضمن اف��اضات السمة أو املفهوم وجود مجموعات مختلفة  منخفضة م��اال�ي تمتلك درجات  

�� درجة امتالكها للسمة ال�ي يقيسها االختبار، فإذا كشفت نتائج االختبار عن وجود فرق حقيقي ب�ن  

 . "ا�جموعات فإن هذا مؤشر لصدق البناء لالختبار

 : concurrent validityالصدق التالزمي  .5.2.1

وجود ترابط ب�ن األداة واملقياس وأداة أخرى ثم التأكد  "ويع�ي    ، حك أيضادق ا� عليھ صو�طلق  

من صدقها وثبا��ا أي بيان مدى اتفاق نتائج تطبيق األداة ا�حالية مع نتائج محك آخر خار��. فإذا ما  

قت نفسھ  قام الباحث بتطبيق األداة أو املقياس الذي أعده ع�� مجموعة أو عينة وطبق عل��ا �� الو 

ة أخرى تم التثبت من صدقها غ�� أ��ا أشمل وأك�� �عقيدا ووجد أن هناك اتفاقا بي��ما من ناحية أدا

ال�ي   األداة  أن  �ع�ي  فهذا  األدائ�ن،  ب�ن  الثبات  معامل  حساب  طر�ق  عن  بالفعل  قائمة  سمات  قياس 

   .)110، ص2009(عطية،  بناها صادقة".

ط بينھ و��ن أدوات أخرى صادقة ع�� أن يتم  الل االرتبا �تم ا�حكم ع�� صدق االختبار من خو "

التحقق من   املراد  األداة  بتطبيق  �� ف��ات متقار�ة، وذلك  أو  الزمنية نفسها  الف��ة   �� األدات�ن  تطبيق 

صدقها وأداة أخرى تتمتع بدرجة عالية من الصدق وذات عالقة بالسمة املراد قياسها ع�� مجموعة  

إ يتم  ثم  املفحوص�ن،  معامل  من  معامل  يجاد  �ان  فإذا  األدات�ن،  ع��  املفحوص�ن  نتائج  ب�ن  االرتباط 

الباحث   يطبق  عندما  ذلك  مثال  صادق.  غ��  فاالختبار  و�ال  االختبار  بصدق  حكم  مرتفعا  االرتباط 

املقياس   ع��  درجاتھ  و�قارن  األسا��ي  الثامن  الصف  طلبة  من  عينة  ع��  الذات  لتقدير  مقياسا 
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ل مدرس��م  التكبتقديرات  للصدق  سلوكهم  داللة  ع��  ا�حصول  يحاول  فإنھ  نفسھ،  الوقت   �� يفي 

   .)263، ص2014(عباس وآخرون،  التالزمي للمقياس". 

 : factotial validityالصدق العام��  .6.2.1

ب�ن  العالقة  لقياس  إحصائية  طر�قة  �عت��  الذي  العام��  التحليل  ع��  الصدق  هذا  �عتمد 

  .)265، ص2014س وآخرون، (عبا ا ي��:مجموعة من العوامل وفقا مل

 يطبق الباحث مجموعة أدوات تقيس السمة نفسها ع�� عدد من املستجيب�ن.  -"

 يحسب معامل االرتباط ب�ن �ل أداة واألدوات األخرى. -

ب�ن    - مش��كة  سمات  هناك  أن  �ع�ي  ذلك  فإن  م��ا  أدات�ن  ب�ن  ارتباط عال  هناك معامل  أن  إذا وجد 

   هما تحت عامل مش��ك واحد �شملهما معا، و�تم إعطاؤه اسما".، و�مكن وضعهات�ن األدات�ن

إيجاد معامل االرتباط ب�ن فقرات األداة الواحدة،   "و�مكن حساب الصدق العام�� عن طر�ق 

الفقرة   فإن  ولدا  ك�ل.  األداة  و��ن  فقرة  �ل  ب�ن  االرتباط  معامل  إيجاد  طر�ق  عن  حسابھ  يمكن  كما 

، ص.ص 2010(نوفل، أبو عواد،    تباط بي��ا و��ن األداة ال�لية عاليا".معامل االر   ت�ون صادقة إذا �ان

275.274(   

 : predictive validityالصدق التنبؤي  .7.2.1

هو   التنبؤي  بالصدق  الذي  "املقصود  ا�حقيقي  والسلوك  االختبار  ب�ن  عالقة  هناك  ي�ون  أن 

تو  يمكن  االختبار  نتائج  �انت  فإذا  بھ،  التنبؤ  التنر�د   �� الباحث  قعها  فإن  األداء،  أو  بالسلوك  نبؤ 

، 2007(الضامن،    �ستطيع تقييم الصدق التنبؤي عن طر�ق الر�ط ب�ن األداء ع�� االختبار والسلوك".

 .)  114ص

عل��ا  و " ا�حصول  يتوقعون  ال�ي  بالنتائج  التنبؤ  خالل  من  التنبؤي  الصدق  الباحثون  �قدر 

باملعيار �عرف  قياس خار��  و�مقارنة  باستخدام  املستخدمة مع مخرجات ،  القياس  أدوات  مخرجات 

أدوات قياس أخرى. بمع�ى آخر الصدق التنبؤي هو عبارة عن درجة االرتباط، املعروفة باسم معامل  

خار��". ومعيار  املستخدمة  القياس  أدوات  نتائج  ب�ن  ناشيماز،    االرتباط،  ، 2004(فرانكفورت، 

   .)174ص

التو  الصدق  اختبار  أجل  ممن  البد  تتعلق  نبؤي  األو��  عامت�ن:  بقضيت�ن  الباحث�ن  اهتمام  ن 

 بضرورة استخدام أداة قياس بدال من املعيار فقط، أما القضية الثانية فتتعلق بصدق املعيار. 

التنبؤي الختبار  الباحث  د  افإذا ما أر  الطلبة �� مادة    ھئناب بقام  قياس الصدق  لقياس مدى استعداد 

  )111.110، ص.ص 2009عطية، (  م باآل�ي:دراسية معينة فإنھ يقو 
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 يطبق االختبار ع�� مجموعة من الطلبة و�رصد درجا��م عليھ.  -"

 عندما تؤدي هذه ا�جموعة امتحانا شهر�ا أو نصف السنة أو آخرها ترصد درجا��م.  -

عل��ا   يحسب معامل االرتباط ب�ن درجات الطلبة ع�� االختبار الذي أعده و��ن درجا��م ال�ي حصلوا  -

فهذا �ع�ي أن االختبار الذي بناه لھ    0.80متحان املادة فإن وجد أن هناك معامل ارتباط يز�د ع��  �� ا

 قدرة ع�� التنبؤ، وكث��ا ما �ستخدم الصدق التنبؤي الختبار االستعداد �� ا�جال ال��بوي".  

��  عليھ  و  �ساعد  أنھ  حيث  الصدق  أنواع  أهم  من  الصدق  من  النوع  هذا  الوق�عت��    تتوف�� 

املراد  .  وا�جهد واملال الدرجات ع�� األداة  ب�ن  االرتباط  أو  العالقة  إيجاد قوة  "و�تم حسابھ عن طر�ق 

فيطبق   �سبيا،  طو�لة  زمنية  ف��ة  �عد  املعلومات  عنھ  تجمع  آخر  محك  ودرجات  صدقها  من  التحقق 

م ع�� االختبار مع  مستوى أدا��الباحث االختبار مثال ثم يتا�ع سلوك املستجيب�ن فيما �عد فإذا اتفق  

أن يقيس   ير�د  الذي  تنبؤ�ة، فالباحث  لهذا االختبار قدرة  االختبار فإن  بما قاسھ  آخر يتصل  سلوك 

القدرة اللغو�ة لدى األطفال فإنھ يطبق االختبار ثم يتا�ع مالحظة كالم األطفال وقدرا��م اللغو�ة أثناء  

مالحظات الباحث فإن االختبار يتمتع بالصدق  ر متفقة مع  حدي��م وألعا��م، فإذا �انت نتائج االختبا

  .)263، ص2014(عباس وآخرون،  التنبؤي أي أنھ �ستطيع التنبؤ �سلوك األطفال �� املستقبل". 

تتدرج  "إذ   والذي  ب��سون  ارتباط  معامل  مثل  االرتباط،  بمعامل  عادة  التنبؤي  الصدق  يقاس 

من   +  1-قيمھ  ع  1إ��  االرتباط  �ان  � و�لما  �لما  الصدق  اليا  أن  البعض  ويعت��  أفضل.  الصدق  ان 

)، و�رى البعض اآلخر أن أقل معامل ارتباط  0.3التنبؤي ي�ون ضعيفا إذا �ان معامل االرتباط حوا�� (

  .)114، ص2007(الضامن،  ) أو أك��".0.4يف��ض أن ي�ون بحدود (

 . العوامل املؤثرة �� صدق األداة: 3.1

القياس أداة  ال  يتأثر صدق  (نوفل، أبو    عوامل يمكن تصنيفها ضمن الفئات التالية:�عدد من 

  )276.275، ص.ص 2010عواد، 

 عوامل تتعلق باألداة نفسها:  .)أ

لغة األداة فإذا �انت فوق مستوى املفحوص فإنھ سي�جز عن فهم السؤال، و�التا�� ال يجيب عنھ    -

 مما يؤثر �� أدائھ ع�� املقياس. 

ص يفسرها تفس��ات متباينة و�جيب ع��ا إجابات خاطئة فيؤثر يجعل املفحو غموض الفقرات مما    -

 ذلك �� مستوى أدائھ ع�� املقياس.

مستوى    - تمثل  وال  �ستحقها  ال  عالمات  ع��  يحصل  املفحوص  تجعل  صعو���ا  أو  الفقرات  سهولة 

 قدرتھ الفعلية. 
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 صياغة الفقرات فقد تحمل ب�ن طيا��ا أدلة ومؤشرات لإلجابة.  -

 ق بتطبيق األداة وت�حيحها: عوامل تتعل .)ب

 العوامل البيئية تؤثر �� أداء املفحوص فتقلل منھ أو ترفعھ، �ا�حرارة وال��ودة والضوضاء واالزدحام. -

 وضوح الطباعة و�خراج األداة وطر�قة عرض الفقرات. -

 التعليمات غ�� الوا�حة ال�ي ال تب�ن املطلوب من املفحوص.  -

 ضعت لھ.�� غ�� ما  استخدام األداة -

 عدم استخدام األداة مع الفئة ال�ي وضعت لها.  -

 عوامل تتعلق ��خصية املفحوص:   .)ج

 اضطراب املفحوص وقلقھ.  -

 التخم�ن أو الغش أو محاولة التأث�� �� الفاحص بطر�قة ما".  -

 ) 123.122، ص.ص 2014(الدلي�ي، صا�ح، �� اآل�ي: أيضا تتمثل العوامل املؤثرة �� الصدق كما 

طول االختبار: يزداد صدق االختبار تبعا لز�ادة عدد األسئلة، ألن ز�ادة عدد األسئلة يؤدي إ�� شمول   -"

 االختبار للمحتوى و�قلل أيضا من أخطاء القياس و�التا�� من الصدق.

االختبا  - اثبات  احتمال  يز�د من  املرتفع  الثبات  ثباتھ فمعامل  االختبار بمعامل  يتأثر صدق  لصدق  ر: 

لكن الصدق يضمن  لكنھ ال يضمن ارتفاع الصدق، ومعامل الثبات املنخفض يدل ع�� عدم الصدق.  

 الثبات، فالصدق ا�جيد يضمن ارتفاع معامل الثبات. 

 فان ذلك يز�د من صدق االختبار. ثبات ا�حك: إذا �ان ا�حك جيدا (ثابتا وصادقا)  -

ا  - تباين  والصدق، ألن  الثبات  ارتفاع  إ��  تؤدي  االختبار  تباين درجات  ز�ادة  الدرجات:  لدرجات تباين 

 �ع�ي ا�ساع مجال السمة املقاسة مما يدل ع�� �غطية شاملة �جال السمة املقاسة".   

 Reliabilityالثبات  .2

 . مفهوم الثبات: 1.2

با الثبات  ��  يحظى  الباحث�ن  قبل  من  كب��  القياس  هتمام  أداة  ألن  االجتماعية  العلوم 

الباحث أي دليل   املستخدمة نادرا ما ت�ون صادقة �ش�ل �امل، و�� كث�� من ا�حاالت ال يتوفر لدى 

واف��اض   أخرى  خصائص  ناحية  من  القياس  أداة  تقييم  إ��  الباحثون  ي�جأ  لذلك  الصدق.  حول 

 ستخدمة �� ذلك �� درجة ثبا��ا. صدقها، ومن ب�ن الطرق امل

"إن �لمة الثبات قد �ع�ي االستقرار، بمع�ى أنھ لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد ألظهرت  

نفس  ع��  يحصل  الفرد  أن  بمع�ى  املوضوعية،  �ع�ي  قد  الثبات  أن  كما  االستقرار،  من  شيئا  درجتھ 
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ي� الذي  أو  االختبار  يطبق  الذي  الباحث  اختلف  مهما  االختبالدرجة  ي�ون  ا�حالة  هذه  و��  ار  ححھ 

   .)169، ص2019(املشهدا�ي،  الثابت اختبار يقدر الفرد تقديرا ال يختلف �� حسابھ اثنان".

بمع�ى �ش�� إ�� النتائج نفسها لو أعيد    ،ن النتائج ال�ي تظهرها األداة ثابتةو الثبات �ع�ي أن ت� ف

ال  م ل  إذا ف  .مالئمةزمنية  الظروف �عد مدة    نفس  تطبيقها ع�� العينة نفسها �� إعادة  عد  نتائج �تتغ�� 

 . فهذا �ع�ي أن األداة ثابتة بحوث�نوال تختلف استجابة امل ،تطبيق األداة

املقياس الذي �عطي النتائج نفسها إذا قاس ال��يء نفسھ مرات متتالية  "املقياس الثابت هو  و 

ملقاييس النفسية إ�� دقة مقياس  تحت الظروف نفسها، أي عدم تناقض املقياس مع نفھ، وال تصل ا

  .)119، ص2014(الدلي�ي، صا�ح،  الظواهر املادية ا�ختلفة �الطول والوزن والزمن".

أك�� من مرة ��  ف إذا طبقت  ال�ي �عطي نتائج متقار�ة أو نفس النتائج  الثابتة "�� األداة  األداة 

ثابتا ي�ون  وال  صادق  مقياس  يوجد  أن  النادر  ومن  متماثلة.  مقياس  ظروف  هو  الصادق  فاملقياس   ،

   .)276، ص2010(نوفل، أبو عواد،  ت لكن العكس ليس �حيحا".ثاب

ثم قام �عد    ،الباحث ببناء اختبار وطبقھ ع�� عينة معينة ورصد درجا��م عليھمثال  فإذا قام  

ورصد درجا��م عليھ وحسب    ،أسبوع�ن بتطبيق االختبار نفسھ ع�� العينة نفسها �� الظروف نفسها 

فوجد أن معامل    ،ة �� التطبيق األول و��ن درجا��ا �� التطبيق الثا�يمعامل االرتباط ب�ن درجات العين

ن ثباتھ �ع�ي إعطاء النتائج نفسها لو أعيد  أي أ  .االرتباط ذو قيمة عاليھ، فهذا �ع�ي أن االختبار ثابت

عندما ت�ون قيمة معامل الثبات  ف  ،تطبيقھ ع�� العينة نفسها. ويع�� عن الثبات بقيمة معامل االرتباط

 الية ت�ون درجة الثبات عالية. ع

 . الطرق اإلحصائية �حساب الثبات: 2.2

 هناك عدة طق �ستخدم للتحقق من ثبات أداة القياس، م��ا: 

 :test retest methodطر�قة إعادة االختبار  .1.2.2

فس االختبار ع�� نفس  "تتسم هذه الطر�قة بالبساطة والسهولة حيث تقوم ع�� فكرة إعادة ن

البحث  املرة    عينة  ارتباط درجات  الباحث. و�حسب معامل  ،  األو��مرة أخرى �عد ف��ة زمنية يحددها 

االختبار".   ثبات  معامل  ع��  ل�حصول  بي��ما  واملقارنة  الثانية  املرة  درجات  ارتباط  (عبد  ومعامل 

 .) 344، ص2007الرحمن، البدوي، 

ع�� عينة من  قياس الذي أعده  أو املاالختبار  الباحث  � تطبيق  ع� تقوم  هذه الطر�قة    بمع�ى أن

أو املقياس  ثم إعادة تطبيق نفس االختبار    ، و�رصد استجابا��م عليھ  راد ا�جتمع املس��دف بالبحث أف

ال نفس  نفسهاع��  الظروف  و��  معينة  عينة  زمنية  ف��ة  م��ي  األسبوع�ن–  �عد  عن  تقل  ال    -غالبا 
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بيق األول �� االختبار وع�� درجة أخرى  ا يحصل �ل فرد ع�� درجة �� التط، وهكذو�رصد استجابا��م

لالختبار الثا�ي  التطبيق  ب  . ��  االرتباط  معامل  يحسب  املرت�ن�ثم   �� درجا��م  معامل    ، ن  ارتفع  و�لما 

هذه البيانات عن طر�ق معامل االرتباط املالئم نحصل   بمعا�جة"ف  .االرتباط دل ذلك ع�� ثبات األداة

أن ال يع��   الذي يفضل  الثبات  االختبار واعتماده ألغراض جمع  0.80قل عن (مقدار  ) لغرض قبول 

   .)207، ص2009(عطية،  املعلومات".

   )277.276، ص.ص 2010(نوفل، أبو عواد،  عيوب هذه الطر�قة ��:عموما وتتمثل 

  ملرة الثانية كما أن درجا��م �� أن املستجيب�ن قد يتعلمون من التطبيق �� املرة األو�� مما يفيدهم �� ا -"

 املرة الثانية تتأثر بألف��م لفقرات األداة وانخفاض عامل التوتر وانتقال أثر التدر�ب. 

نموا    - أك��  الثانية  املرة   �� املستجيبون  ي�ون  أن  املتوقع  التطبيق فمن  مر�ي  ب�ن  الف��ة  تطول  عندما 

 ون�جا وخ��ة ومعرفة.

الزمني  - الف��ة  التطبيق فإن املستجي�� حالة قصر  ب�ن يتذكرون �عض أجزاء األداة، ولدا  ة ب�ن مر�ي 

 �� املؤثرة  الداخلية  العوامل  ضبط  محاولة  مع  أسبوع  عن  التطبيق�ن  ب�ن  الف��ة  تقل  ال  أن  يفضل 

 التجر�ة". 

 :split-half methodطر�قة التجزئة النصفية  .2.2.2

ت�افئ�ن،  مملقياس) �عد تطبيقھ إ�� نصف�ن  وم الباحث بتقسيم االختبار (اق"�� هذه الطر�قة ي

ثم ا�حصول �عد ذلك ع�� معامل ثبات االختبار ك�ل من    ىحساب معامل ارتباط �ل نصف ع�� حدو 

لذلك".  املناسبة  اإلحصائية  املعادالت  البدوي،    خالل  الرحمن،  ص2007(عبد   ،344(.  " يتم  حيث 

أو    guttmannأو جثمان    spearman brownت�حيحھ بمعادلة إحصائية مثل معادلة سب��مان براون  

إذا �ان معامل االرتباط عاليا".rolonرولون   ثابثا  املقياس  أبو عواد،    ، و��ون  ، ص.ص 2010(نوفل، 

278.277(   

أخرى   ع��  و�عبارة  �شتمل  األول  نصف�ن  ع��  االختبار  بنود  تقسيم  �ع�ي  النصفية  "التجزئة 

األر  أو  التسلسالت  ذات  األسئلة  أو  ع��  البنود  �شتمل  والثا�ي  الفردية  التسلسالت قام  ذات  البنود 

بموجب   الثبات  و�حسب  لالختبار.  الداخ��  اال�ساق  لقياس  صا�حة  الطر�قة  هذه  فإن  لدا  الزوجية 

 هذه الطر�قة بإتباع ا�خطوات اآلتية:

 يختار عينة من أفراد ا�جتمع املس��دف بالقياس.  -

 زأين). لإلجابة ع�� بنودها (تطبيق ا�ج يقدم جزئي االختبار إ�� أفراد العينة -
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يرصد درجات أفراد العينة ع�� بنود �ل من النصف األول والثا�ي، في�ون لديھ درجتان ل�ل طالب    -

 درجة ع�� بنود النصف األول وأخرى ع�� بنود النصف الثا�ي.

ا  - النصف  ع��  ودرجا��م  األول  النصف  ع��  الطلبة  درجات  ب�ن  االرتباط  معامل   لثا�ي".يحسب 

   .)208، ص2009(عطية، 

من  ف األول  النصف  اعتبار  فيمكن  أسئلة  عشر  من  م�ون  االختبار  �ان  إذا  املثال  سبيل  ع�� 

). وهناك أسلوب آخر  10) إ�� (6والنصف الثا�ي األسئلة من رقم (  ،)5) إ�� (1االختبار األسئلة من رقم (

ذا  األسئلة  من  األول  النصف  يت�ون  بحيث  االختبار  (لقسمة  الفردية  األرقام  ) 9  ،7،  5،  3،  1ت 

 ).10، 8، 6، 4، 2والنصف الثا�ي األسئلة الزوجية (

(الدلي�ي،    ��:  �� طر�قة التجزئة النصفيةيمكن استعمال أر�ع معادالت  تجدر اإلشارة إ�� أنھ  و 

   )121.120صا�ح، ص.ص 

ثب  -" النصفية  التجزئة  �� حالة  املعامل  ب��سون: يقيس هذا  ارتباط  ات نصف االختبار فقط،  معامل 

 س ثبات �ل االختبار نطبق معادلة سب��مان براون. لهذا لقيا

 معامل ارتباط رولون.  -

 معامل ارتباط جتمان: �ستعمل عندما تتساوى أو ال تتساوى االنحرافات املعيار�ة �جزئي االختبار.  -

ويستع  - جك)  (ر.  لھ  و�رمز  املوقوتة:  لالختبارات  جالكسون  ارتباط  يجيب  معامل  ال  عندما  مل 

 -ل أسئلة االختبار. ومعادلتھ: ر. جك = ر. سباملفحوص ع�� � 

 حيث: ر. جك: معامل الثبات �عد ت�حيح السرعة، ر. سب: معامل ارتباط سب��مان براون. 

 خ: تباين ا�خطأ (مجموع االجابات ا�خاطئة وامل��وكة)".2م ت: متوسط األسئلة امل��وكة، ع

   .)268، ص2014(عباس وآخرون،  :فتتمثل �� ةعيوب هذه الطر�قأما عن 

 تقسيم املقياس إ�� قسم�ن قد يؤدي إ�� عدم تجا�س القسم�ن ا�جديدين أو ت�افؤهما. -"

 يقل صدق �ل من املقياس�ن ا�جديدين ألن الفقرات ال تقيس جميع األ�عاد املتعلقة بالسمة.  -

والذ  - النصفي  الثبات  معامل  هو  الطر�قة  هذه   �� معاالناتج  باستخدام  ت�حيح  إ��  يحتاج  دالت ي 

النصفي   الثبات  (معامل   = امل�حح  الثبات  معامل  براون:  سب��مان  معادلة  مثل  / X 2إحصائية   (

 )".  1(معامل الثبات النصفي + 

 :equivalent forms methodطر�قة الصور املت�افئة  .3.2.2

ومتماثلت مت�افئت�ن  صورت�ن  ت�و�ن  ع��  الطر�قة  هذه  لالختبار،  "�عتمد  تماما  ومتماثلت�ن  �ن 

االختبار   من  األو��  الصورة  ارتباط  معامل  حساب  ثم  األفراد،  نفس  ع��  الوقت  نفس   �� وتطبيقهما 
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ثبات   معامل  ع��  املتماثلت�ن  الصورت�ن  ثبات  معامل  و�دل  الثانية،  الصورة  ارتباط  بمعامل  ومقارن��ا 

   .)345، ص2007(عبد الرحمن، البدوي،  االختبار".

��  �صورة أ�ح  و  الثبات  اآلتية:يجري حساب  بإتباع اإلجراءات  الطر�قة  ،  2009(عطية،    هذه 

   )208.207ص.ص 

 �عد الباحث صيغت�ن مت�افئت�ن من االختبار.  -

 فردا.  30يختار عينة من أفراد ا�جتمع املس��دف يفضل أن ال يقل عددها عن  -

عل��م، �� جلسة أخرى  ��اء م��ا يطبق الصيغة الثانية  يطبق الصيغة األو�� ع�� أفراد العينة و�عد االن  -

 أو �� ا�جلسة نفسها.

 ي�حح إجابات أفراد العينة ع�� �ل صيغة من الصيغت�ن، فت�ون لديھ درجتان أو عالمتان ل�ل فرد. -

يحسب معامل االرتباط ب�ن درجات أفراد العينة ع�� الصيغة األو�� والثانية فإن وجده عاليا يمكن    -

االعتالقو  و�ص�ح  ثابت  االختبار  إن  الطر�قة  ل  هذه  عيوب  ومن  عليھ،  صيغت�ن  ماد  إعداد  صعو�ة 

 مت�افئت�ن".  

الباحث  يقوم  املت�افئة  الصور  طر�قة   �� من  ب  وعليھ  متماثلت�ن  أو  مت�افئت�ن  صيغت�ن  إعداد 

املقياس  االختبار   السأو  أو األسئلة وعددها وقياسهما الظاهرة أو  البنود  مة نفسها،  من حيث جوهر 

وصعو�� بني��ما  نتائجهماووحدة  وتفس��  ت�حيحهما  وأسلوب  و�عليما��ما،  صياغة    ،�ما   �� و�ختلفان 

ثم يحسب معامل االرتباط ب�ن درجات   ،ثم يطبق الصورة األو�� والصورة الثانية  .األسئلة والبنود فقط

 . املستجيب�ن ع�� الصورت�ن، في�ون هو معامل ثبات األداة

  .)277، ص2010 (نوفل، أبو عواد،  هذه الطر�قة: عيوب ب�ن ومن

 صعو�ة التأكد من ت�افؤ صور�ي األداة.  -"

 صعو�ة توف�� الظروف املتشا��ة تماما.  -

 ا�جهد والوقت الذي يبذل �� اإلعداد والتطبيق".  -

 العوامل املؤثرة �� ثبات األداة:  .3.2

م�� العوامل،  من  �عدد  االختبار  أو  األداة  ثبات  و يتأثر  نفسها،  باألداة  عالقة  لھ  ما  لھ  ا  ما  م��ا 

  .)272، ص2014(عباس وآخرون،  عالقة با�جموعة ال�ي تخضع لألداة. ومن أبرز هذه العوامل ما ي��:

طول االختبار: يزداد ثبات االختبار بز�ادة طول االختبار ألن ذلك �ع�ي قدرتھ ع�� تمثيل عينة واسعة    -"

ا و�قل  يقيسھ  الذي  السلوك  قص��ا،  من  االختبار  �ان  إذا  بز�ادة لثبات  الثبات  درجة  رفع  يمكن  ولدا 

 عدد األسئلة �� االختبار شر�طة أال ي�ون ذلك مدعاة امللل املستجيب�ن. 
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الثبات    - و�قل  االختبار،  أداء   �� املفحوص  �ستغرقھ  الذي  الوقت  بز�ادة  الثبات  يزداد  االختبار:  زمن 

 بانخفاض مدة االختبار. 

تجا�س املستجيب�ن أل��م يحصلون ع�� درجات متفاوتة، ستجيب�ن: يزداد الثبات �لما قل  تجا�س امل  -

بينما يقل الثبات �لما ارتفع التجا�س ب�ن املستجيب�ن لتقارب درجا��م و�غ�� ترتي��م عند إعادة تطبيق  

 االختبار. 

ن ذلك يفقده القدرة ع��  مستوى صعو�ة االختبار: يقل ثبات االختبار �لما ازدادت سهولة االختبار أل   -

و�� التمي�� التخم�ن  إ��  املستجيب�ن  سيدفع  ذلك  ألن  االختبار  صعو�ة  ازدادت  إذا  الثبات  يقل  كما   ،

حال�ي السهولة أو الصعو�ة يأخذ املستجيبون درجات متقار�ة و�صبح من السهل عند إعادة االختبار  

 أن يتغ�� ترتيب درجا��م ولدا يقل الثبات".  

الدلي�ي،  (  : نوجزها �� النقاط التالية  ،ات االختبار �� ثب  ؤثرت  أخرى   لعوامل  اإلشارةأيضا  �مكن  و 

   ).123، ص2014صا�ح، 

 عدد البنود: حيث تزداد قيمة معامل الثبات بز�ادة عدد األسئلة (بنود) االختبار.  -"

الغامضة    - األسئلة  الثبات كما أن  تز�د من معامل  املوضوعية  البنود: األسئلة  والطو�لة مثل  صياغة 

 من معامل الثبات. أسئلة املقال تقلل

الثبات    - إ�� خفض معامل  تؤدي  الصعبة)  أو  (السهلة  التباين  منخفضة  األسئلة  أن  الدرجات:  تباين 

 بينما األسئلة املرتفعة التباين (متوسط السهولة) تؤدي إ�� ز�ادة معامل الثبات. 

بالفرد  - الزمن تؤدي  االختبار: ز�ادة  أداء  ا�حصول ع�� أع�� درجة متسق  زمن  أن  إ��  إال  ة مع قدرتھ، 

 ز�ادة الزمن بدرجة أك�� من الالزم قد تؤدي إ�� االرتباك �� اإلجابة ومن ثم خفض معامل الثبات.

التخم�ن: يقل ثبات االختبار بارتفاع �سبة التخم�ن (أو الغش) ولذلك فإن أسئلة الصواب أو ا�خطأ    -

 ة االختيار من متعدد.  تقلل معامل الثبات عن أسئل

أو متوترا فإن    ا�حالة   - أو مر�ضا  الثبات، فإذا �ان متعبا  تؤثر ع�� معامل  للفرد:  ال�حية والنفسية 

 الثبات يقل". 

متعددة الثبات  عدم  مصادر  فإن  املنطلق  هذا  ��:ومن  املصادر  وهذه  ، 2007(الضامن،    ، 

   .)122ص

ا�خاطئة    -" الfaulty itemsالفقرات  ت�ون  إذ  أ :  وخادعة،أو  غامضة  أحيانا  عرضها  فقرات  يتم  ن 

بطر�قة غ�� مشوقة، فإذا �انت الفقرة غامضة يضطر املستجيب لعملية التخم�ن، وكذلك ا�حال إذا  

 �انت مكررة أو صيغت بطر�قة غ�� �حيحة. 
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الفقرات    -  �� بالغة  من  excessively difficult itemsصعو�ة  كب��ة  درجة  ع��  الفقرات  �انت  فإذا   :

 ع�� التخم�ن أيضا.الصعو�ة فإن هذا يج�� املستجيب 

: فإذا �انت جميع األسئلة سهلة ف�أن االستبيان  excessively easy itemsسهولة بالغة �� الفقرات    -

 فقرة واحدة يجيب عل��ا املستجيبون بنفس األسلوب.

الفقرات    - عدد  مالئمة  عدد  inadiquate number of itemsعدم  �ان  �لما  إذ  �لما  :  قليال  الفقرات 

 الصدفة كب��ة وهذا بدوره يز�د من عدم الثبات. �انت أخطاء 

املش��كة    - ل�خصائص  الفقرات  قياس  تقيس  dissimilarity of the itemsعدم  الفقرات  �انت  فإذا   :

فإن   مختلفة  خصائص  تقيس  الفقرات  �انت  إذا  أما  عاليا،  سي�ون  الثبات  فإن  مش��كة،  خصائص 

 نخفضا. الثبات سي�ون م

: يقل الثبات نتيجة ا�خصائص املؤقتة characteristics of the respondentsخصائص املستجيب�ن    -

قدرة   عدم  ا�خصائص  هذه  و�شمل  لد��م،  االستجابات  اختالف   �� تتسبب  وال�ي  للمستجيب�ن 

علومات. وع��  املستجيب�ن ع�� ال��ك�� �� ف��ة زمنية معينة، وتقلب املزاج، وعدم الثبات �� استدعاء امل

اكتسب املستجيب اتجاه مع�ن، فنحن نتوقعھ أن �عكس ذلك االتجاه ع�� االستبيان  سبيل املثال إذا  

 املقدم لھ. 

 . faulty administration of the instrumentاإلدارة السيئة لألداة   -

�حيح خاطئا،  : إذ من املمكن أن ي�ون التfaulty scoring proceduresإجراءات الت�حيح ا�خاطئة    -

 ورقة األسئلة غامضة أو أن ي�ون حساب الدرجات خاطئا أيضا". ومن املمكن أن ت�ون 

إن أفضل طر�قة لز�ادة الثبات ألدوات القياس ال�ي �ستخدمها �� معرفة مصادر عدم  وعليھ ف

   .)120، ص2007(الضامن،  ول�ي نز�د الثبات نتبع ا�خطوات التالية: ،الثبات

للتخلص من هذا الغموض هو إخضاع األداة  ال يكتنفها الغموض وأفضل طر�قة  استخدام فقرات    -"

 للفحص.

 اعمل ع�� تقن�ن اإلجراءات اإلدار�ة لألداة.  -

 اعمل ع�� تقن�ن إجراءات الت�حيح.  -

 احرص ع�� أن ي�ون عدد الفقرات �افية لتخفيف عامل الصدفة. -

 لق. متعكرا أو إذا �انوا �� حالة ق  ال �ع�ي أداة القياس للمستجيب�ن إذا �ان مزاجهم -

 تأكد أن األداة تقيس ا�جوانب املعرفية لدى املستجيب وليس التخم�ن".   -

إ��   �ش��  أن  هنا  املهم  أحدهما  ومن  و�أن  والثبات،  الصدق  ب�ن  وا�حة  عالقة  هنالك  أن 

  .)110، ص2009(عمر،  متضمن �� اآلخر، ومن ذلك مثال:
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عقل أن ي�ون االختبار متفقا مع وظيفة ما وال  أن ي�ون ثابتا أيضا، ألنھ ال � إن االختبار الصادق البد  -"

 ي�ون متفقا مع نفسھ. 

مع    - متفقا  االختبار  ي�ون  أن  �عقل  ال  ألنھ  الثبات  معامل  ع��  يز�د  أن  يمكن  ال  الصدق  معامل  إن 

 وظيفة ما بمقدار ما ي�ون متفقا مع نفسھ. 

دا الوظيفة ا�خصص لقياسها  ن صادقا ألنھ يقيس وظيفة أخرى عإن االختبار قد ي�ون ثابتا وال ي�و   -

 أو وظيفة أخرى إ�� جانب الوظيفة ا�خصص لها". 

  خاتمة:

ا�جاد   الباحث  �ستعملها  ال�ي  التقنيات  من  والثبات  الصدق    ألدواتمصداقية    إلعطاء�عد 

عل��ا ��    اإلجابةن ت�ون  ما ير�د الباحث أن يقيسھ، كما يجب أ  أداة الدراسة  البد أن تقيس  إذ  بحثھ.

تكرر    اإلجابةنفس  ذا��ا   من  قياس ال  إجراءلو  الصدق والثبات  �ان  ولهذا  ��    أهم،  املن�جية  الشروط 

�انت تقيس    إذا جمع البيانات؛ أي ما    أدواتاالهتمام بصدق    إعطاءيجب  لدا    البحث.  أدوات تصميم  

ھ  ينب�� أن يبدو صادقا من أجل هدفصدق ظاهري إذ    لألداةحقا ما يف��ض قياسھ، و�نب�� أن ي�ون  

ون  در�ال ي  أسئلةمن    أك�� يدر�ون صل��ا ومعناها   أسئلةع��    اإلجابة  إ��يميلون أك��   فاألفراداملقصود،  

األ هدفها. و  ب�ن  باملضمون  ل  األو�ح  عانو لعل من  املرتبط  الصدق  يتم    أولصدق هو  ا�حتوى، والذي 

ت مناسبة لقياس ما  �ان  إذابفحص البنود ل�حكم عما    يقومون   الذين،  الباحث�ن ا�ختص�نبمساعدة  

و قياسھ  رادي أن  .  إ��  هنا  اإلشارة  صدق  تجدر  ع��  يؤثران  مهمان  متغ��ان  مدى    أوال ،  داةاأل هناك  ما 

للم  أهمية اف��اض  بحوثاملوضوع  فيمكننا  باملوضوع    أ�خاصمن    أك�� صادقة    إجابات؟    أومهتم�ن 

هل   ثانيا  عليھ،  األداة مطلع�ن  امل  إغفال   تضمن  املعبحوث�خصية  فمن  االف��اض  ؟  سيتم  أقول  نھ 

  أسئلة تم طرح    إذا �ن البقاء مجهول�ن خصوصا  بحوث�ان بوسع امل  إذاا�حصول ع�� بيانات صدق أك��  

 �خصية.  أو ساسة ح

بيانات  أيضا  يجب  كما   تتمتع  م��ا،    أداةأن  الفائدة  لتحقيق  بالثبات  تكن    فإذا الدراسة  لم 

الثبات الداخ�� عن    التحقق من   شك. و�مكنموضع  ي�ون  ثابتة فإن صدق البحث    حوث�ن ب امل  إجابات

أداة  قد �عاد كتاب��ا وتكرارها ��    ، وال�يحول املوضوع ذاتھ  -بنود–  األداةطر�ق بناء ما يز�د عن حاجة  

تكرار    كما يمكن أيضامتسقة �ان الثبات عاليا.    اإلجابات، و�لما �انت  )املقابلة  أواالستبيان  الدراسة (

) الزمن  أنفسهم   األ�خاص مع    )قابلةامل  أواالستبيان  األداة  تطبيق ش�ل�ن مختلف�ن    أو  ، �عد ف��ة من 

نفسهااأل من   ذات    داة  الطر�قةاأل�خاصع��  هذه  ع��  �عاب  ما  أن  إال  الغالب   �ا�أ  ،   �� باهظة 

يرغبون �� تكرار    فراد أ  إيجاد ليس من السهولة    إذو�� غ�� عملية نوعا ما    ،��ا �� ذلكبو�ستغرق وقتا ك 
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األ  إ��تطبيق  �عا�ج مظاهر سلوكية أقل استقرارا    األسئلةع��    اإلجابات أن �عض    داة، باإلضافة  ال�ي 

 الزمن. مرور قد تتغ�� �ش�ل منطقي مع 
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