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األستاذة عايش صباح  –بقلم   
 

 

 : املقدّمة
   

�عت�� مرحلة جمع البيانات أصعب مراحل البحث العل�ي، وأحد منا�ع صعو�ة املرحلة هو 

 �� الباحثون  ��تم اختيار (أو تصميم) أداة جمع بيانات مناسبة لهدف ومجتمع الدراسة، حيث

 حول  دقيقة و�يانات معلومات ع�� با�حصول  و�جتماعية وال��بو�ة النفسية العلوم مجاالت

  الباحث �ستخدم املعلومات أو البيانات تلك ع�� ا�حصول سبيل  �السلوكية، و� الظواهر
ً
 عددا

، الذا�ي التقدير وقوائم، املالحظة وقوائم، �ستبيانات �� املتمثلة �دوات السي�ولوجية من

 وغ��ها.، التقدير ومقاييس

�ستبيان استعمال شيوًعا، حيث ازداد  �ك�� العل�ي البحث أدوات من �ستبيان �عد

"Questionnaire" ع�� مدى العقود املاضية باعتباره من أدوات البحث �ك��  العلمية �� البحوث

 فروض اختبار ضو��ا ع�� يمكن ال�ي، و املعلومات تجمع ��ا ال�ي �و�� �داة أصبح ح�ىاستخداما، 

  الدراسة.

فاالستبيان شأنه شأن �ل أدوات البحث العل�ي، ذو طبيعة متماسكة، ت��ابط فيه املقدمات 

ع�� تصورات نظر�ة، ووضع تصميم م����  بالنتائج، يبدأ بتحديد الباحث ملش�لة الدراسة بناءً 

من وضع الفروض والتساؤالت، مرورا  دقيق ل�افة ا�خطوات ال�ي �شتمل عل��ا البحث، بداية

تم النظري الذي  �طاربالوصول إ�� النتائج ال�ي تصب �� نفس  وان��اءً بجمع البيانات وتحل��ا 

 الخطوات اِّـنهجية لتصميم االستبيان
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و�ل مرحلة يجب أن تصمم �عناية كب��ة ألن النتيجة ال��ائية �عتمد ع�� مدى ترابط  منه، �نطالق

 جميع مراحله.

راحل �� ثالثة أ�عاد، و�� كشف الغموض الذي يكتنف ي�خص "ال�حيان والدلي�ي" هذه امل

تأث��ا ع�� املتغ��  �ك��املتغ�� التا�ع(مؤشرات املش�لة)، والتعرف ع�� املتغ��ات املستقلة 

 املتغ��ات املستقلة باملتغ�� التا�ع واتجاهها التا�ع(املعرفة النظر�ة)، والتعرف ع�� شدة ارتباط

 ).90، 1998حيان والدلي�ي، (ال� .ج)(تفس�� وتحليل النتائ

هذه املراحل يجب أن تتم ��ذا ال��تيب وال��ابط، إذ �عتمد �ل مرحلة ع�� نتائج املرحلة ال�ي 

لكن ما يبدو �� كث�� من البحوث هو عدم �هتمام ��ذا ال��تيب والتسلسل �� مراحل  �سبقها.

� من �حيان ال يتعاملون مع ) أن الباحث�ن �� كث�2000إعداد �ستبيانات، حيث يرى "حجر" (

، 2000هذه املراحل �ش�ل واحد، ال من حيث نظر��م إل��ا وال من حيث تطبيقهم لها. (حجر، 

121.( 

�عتقد الكث��ون أن مكمن الصعو�ة هو كيفية تحليل البيانات، وتراهم يركزون جل  حيث

اهتمامهم حول هذا املوضوع، �� ح�ن ��ملون املراحل �و�� ال�ي يتأسس عل��ا البحث، أو بناء 

 �ستبيان.

و�رجع ذلك إ�� التقنيات ا�حديثة ال�ي أصبحت �ستخدم �� تحليل البيانات من برامج 

اختصرت ذلك التعب املض�ي الذي �ان يقضيه الباحث �� ا�حساب اليدوي، والذي  إحصائية،

�ان يأخذ منه أحيانا عدة أيام �� حساب معادلة واحدة، مما جعل �مر أك�� سهولة وجاذبية، وال 

 �ستغرق من الباحث إال القليل من الوقت.

ج التحليل �حصائي ع�� حيث �س�� الطلبة �� العلوم �جتماعية المتالك واستخدام برام

ذلك أن هذه ال��امج ؛ اختالفها، و�بذلون قصارى جهدهم لتعلم هذه ال��نامج وكيفية استخدامها

تيح للباحث إم�انيات جديدة وغ�� محدودة، وتكسب أعماله عمقا ودقة واكتماال من الناحية ت

 �حصائية.

 التطور  مع تماشيا الفردية �انات�م تطو�ر �� اومفيد اجيد مربقدر ما �عت�� هذا � لكن 

ا�جاالت،  �افة �� ضرور�ة أصبحت ال�ي العل�ي البحث عوملة ومع اليوم ا�حاصل التكنولو��
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 التحليل �� اليدو�ة من والتخلص بكفاءة �حصائية وال��امج ا�حاسوب مع التعاملضرورة و 

البحث حول كيفية بناء  �� التعمق عن �غ�ي ال�حصائي، بقدر ما �عت�� هذا غ�� �اف، و 

ليتمكن ، قياسال ألدوات السي�وم��ية ا�خصائص حساب طرق  معرفة مختلف �ستبيانات، وكذا

فالكمبيوتر  .�ا منطقياتفس� التحليل نتائج وتفس�� ألداته املناسب سلوبالباحث من اختيار � 

 �� أساسية ليست ��اأما عنه، ك بديلة لإل�سان، وليست وسيلة مساعدة املتنوعة حصاءو�رامج � 

 .و�وجهها ف��ا يتحكم واع عقل إ�� تحتاج الباحث، فاملهارات ت�و�ن

، برامج من �حصاء علم إليه توصل ما أر�� مستخدما التحليالت ��ذه يقوم ��ن ا�حاسب �إ"

 منتقاة ت�ون  ما فكث��ا العمليات لهذه إخضاعها يتم ال�ي البيانات الدقة، أما من كب��ة درجة وع��

 تلك استخدام إن". ا�جذاب الش�ل" ذلك تأخذ ح�ى املتوفرة ا�حديثةالتحليلية  لتالئم �ساليب

 خاطئة نتائج إ�� يؤدي سليم �ش�ل توفر لم بيانات �� الدقيقة والتقنية العالية �حصائية الدقة

 )122، 2000:حجر."(عالية بدرجة

من  ال بد ذاته، لذا حد��  غاية وليس العل�ي البحث هو وسيلة �خدمة �حصاء نإ  

 والوصول  �ستبيان بيانات تحليل شا�لم �حل اوحده�حصائية ليست �افية  امجأن ال��  التيقن

بل إ�� جانب إتقان استخدام ال��امج �حصائية، ال بد من أن ي�ون الباحث املطلو�ة،  النتائج إ��

  .النفسية أو �جتماعية واملقاييس �ستبيان تصميم بكيفية ووافية �افية معرفةع�� 

 اتخاذ �� �ساعده معلومات ع�� ا�حصول  أجل من الباحث استبيانا �ستخدم عندمالذلك 

لذا �ان الهدف من هذه . بكيفية تصميم �ستبيان تتعلق أساسية مش�لة يواجه ما، فإنه قرار

 .�ستبيانتصميم  خطوات ومراحل الورقة البحثية التعرض ألهم

 :االستبيانتعريف 
   

اجتماعية، فإن هذا  �خصية �خص مع�ن، أوعن ما  ��يءإذا أردنا معرفة  حياتنا اليومية ��

لكن  ملعرفة ما كنا نرغب �� معرفته. يتطلب منا طرح أسئلة ع�� ال�خص املع�ي، وانتظار رده

إ�� واحد أو أك�� ، هادفةأسئلة  �� ش�ل مجموعة عندما يتم عرض هذه �سئلة �� �سلسل منظم
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مع توقع أن نتلقى ردا كتابيا عن جميع �سئلة ال�ي طرحت عل��م،  من الناس تم اختيارهم مسبقا

 .هذه ا�جموعة من �سئلة "استبيان" �� مجال البحوث وجمع البيانات فإنه يصط�ح ع��

 هو بذلك و�ستبيانوعرفه،  أو�حه �مر، بمع�ى استبان الفعل من مشتقة استبيان �لمة

 إبراهيم(" Questionnaire" الفر�سية لل�لمة ترجمة �مر، وهو لهذا والتعر�ف التوضيح

 وميدانية أولية بيانات �جمع �ستعمل ال�ي الوسيلة تلك باالستبيان قصدي). 221، 2013:خضر

غود و " ويعرفه �ل من. )100، 2004:النوح("العل�ي البحث ظاهرة أو مش�لة حول 

 إ�� �داة ال�ي نحصل من خاللها ع�� �جو�ة مفهوم �ش�� بأنه Goode& Hatt  ) "(1952""هات

 ,Barr" "بار، ديفيس، وجو�سون " كما �عرفه .�سئلة، و�مأل من قبل املستجيب باستخدام نموذج

Davis and Johnso) "(1953 بأنه تجميع م���� لألسئلة ال�ي يتم إرسالها إ�� عينة من الناس. 

 من �سئلة، يتم ��جيل �جو�ة من قبل قائمة مكتو�ة أنه )Kumar" )2005" "�ومار �رى "و 

 "رو�ن�"و��جيل �جابات. وأخ��ا �عرفه  املشارك�ن الذين يقومون بقراءة �سئلة و�ستفسار

"Robbins"(2009) مفيدة، تقيس ما نر�د معرفته.  متغ��ات أداة �ستخدمها الباحثون لقياس بأنه

 مثل: �سئلة، أو ملعرفة البيانات القاعدية للمستجيب�ن ت�ون لإلجابة عنو 

 .العرق  �العمر وا�جنس، ا�خصائص العامة -

 واملواقف ا�خاصة ��م. املعتقدات -

 ا�خاصة ��م. السلو�ات -

 ). Mangal : 2013,337(املعارف ا�خاصة ��م -

�عر�ف �ستبيان بأنه أحد الوسائل ال�ي �عتمد عل��ا الباحث �� تجميع  نايمكنباختصار 

 عن طر�ق عالية س�انية كثافة ذات، ا�حجم كب��ة جماعات أو البيانات واملعلومات من أفراد

أو  معلومات كيفية إ�� الوصول  �غية، العبارات أو �سئلة من تضم مجموعة استمارة عمل

 للكشف وذلك، العل�ي البحث أدوات من غ��ها مع �ستخدم قد أو بمفردها �ستخدم كمية، وقد

 .الباحث و�صوغها �� استفسارات محددة يحددها ال�ي ا�جوانب عن

 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22S.+K.+MANGAL%22
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 تصميم االستبيان: خطوات
   

املوضوعة، وحجمه، وش�ل  أسئلتهإن بذل ا�جهد إلخراج استبيان قوي التصميم من ناحية 

عطي بيانات يمكن أن �ستفاد م��ا التخاذ قرار مع�ن حول املوضوع املراد يإخراجه، حتما س

 دراسته. 

عتمد ع�� املهارة �عت�� إعداد �ستبيان من أهم مراحل البحث العل�ي، وليس مهمة �سيطة �

اللغو�ة و��يء من ا�حس العام والتفك�� املنطقي، "فالقادم إ�� ميدان البحث �جتما�� ألول مرة 

قد يرى أن هذه العملية ليس لها من أسس تحكمها أو قوان�ن �ستند عل��ا إجرءا��ا" (حجر، 

2000 ،126 .( 

وتحديد أهدافه ، اختيار البحثمن املهم إعداد �ستبيان ع�� مراحل تبدأ بتعر�ف بم��رات 

ن النتيجة سيتم اختبارها و�نت�ي باستخراج النتائج. �ل مرحلة يجب أن تصمم �عناية كب��ة أل ال�ي 

 ال��ائية �عتمد ع�� مدى ترابط جميع مراحله. وفيما ي�� أهم مراحل تصميم �ستبيان:

 مبررات االستبيان: -1
   

ل ع�� البيانات، والباحث الذي ير�د استخدام �ستبيان أحد الوسائل العديدة ل�حصو 

�ستبيان يجب أن ي�ون متأكدا من أنه ال توجد وسيلة أخرى أك�� صدقا وثباتا يمكن استخدامها 

، 2005عالم،  محمودبنوا�� قوة وضعف �ل وسيلة( ته�� بحثه، ويعتمد هذا القرار ع�� معرف

405(. 

، أو صعو�ة ا�حصول عل��ا، أو مرور زمن طو�ل إن قلة �ستبيانات املناسبة ملوضوع البحث

ع�� بنا��ا �عطي الباحث م��را لبناء استبيان جديد تتوافر فيه مواصفات �ستبيان ا�جيد، كما 

أن ا�حصول ع�� هذه �ستبيانات باللغة �جنبية يتطلب منه جهدا أك�� �� ترجم��ا، وتكييفها ع�� 

  تالف الثقافة.البيئة ال�ي سيطبقها عل��ا، وذلك الخ

م��رات استخدام �ستبيان، و�إم�ان الباحث �ستعانة باستبيانات  ال بد للباحث من ذكر

جاهزة إذا توفرت �� مجال بحثه، �شرط تطو�رها، وتجديدها، والتحس�ن ف��ا، بحيث تالئم 
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وإذا استطاع الباحث  �ستعانة به فيه. �ستبيان ا�جديد، أو موضوع البحث الذي سوف يتم

 الوقت، وا�جهد، واملال. لها�حصول ع�� استبيان سبق استخدامه، فإن ذلك يوفر 

 أهداف االستبيان: -2
   

 البحث، أو أهداف حول  تدور  العادة �� و���عد تحديد م��رات البحث تأ�ي ا�خطوة الثانية، 

ال�ي سوف تحققها البيانات حيث يقوم الباحث بإعداد قائمة باألهداف ا�خاصة  البحث.  أسئلة

ال�ي يتحصل عل��ا من �ستبيان، و�جب تحديد هذه �هداف �� ضوء أسئلة البحث ومشكالته، 

 )405، 2005عالم، محمود مع توضيح كيف �ستخدم �ل جزئية من البيانات.(

ن إذ ع�� الرغم من أننا نبدأ �� بناء �ستبيان من مفهوم عل�ي مقبول يمكن اختباره، إال أ

)، و�ؤدي تحديد 131، 2007(فرج،  تحديد الهدف من �ستبيان يتطلب مز�دا من التفصيل

الهدف إ�� تحديد نوع املعلومات ال�ي يرغب الباحث �� ا�حصول عل��ا. وإذا لم �ستطع الباحث 

 ) 406، 2006عالم،  محمودالقيام ��ذه ا�خطوة فهذا �ع�ي أن مش�لة البحث ليست وا�حة.(

وتوضيحها �لما ساعده ذلك �� كتابة �ستبيان ف اهدتحديد �  ا ��دقيق الباحث�ان  �لماو 

  بوضوح.

�ستبيان هو وسيلة �ستخدمها الباحث للوصول إ�� نتائج بحثه، وليس غاية �� حد ذاته، 

 ف�لما �ان اختيار هذه الوسيلة مالئما لطبيعة البحث وأهدافه �انت نتائج البحث دقيقة.

 جرائي للسمة أو اخلاصية التي يقيسها االستبيان:التعريف اإل -3

ينب�� ع�� الباحث �عد أن ينت�ي من تحديد الهدف الذي ير�د اختباره، والوظائف ال�ي ��دف 

�طار النظري الذي سوف يل��مه �� تصوره أو معا�جته  �ستبيان قياسها، أن يحدد بوضوح

 .ل�خاصية أو القدرة أو السمة ال�ي �س��دف قياسها

�عبارة أخرى، عليه أن �عرف ما يود أن يقيسه �عر�فا إجرائيا دقيقا، حيث تلعب التعر�فات 

 �� البحوث �مب
ً
 كب��ا

ً
التعر�ف و �يقية، أل��ا املسئولة عن تحديد أ�عاد املتغ��ات البحثية، �دورا

هذين النوع�ن و�كمن الفرق ب�ن  �جرائي يختلف عن التعر�ف املفاهي�ي أو الت�و��ي أو القامو��ي.
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من التعر�فات �� وجود عنصر القياس، ففي التعر�ف �جرائي يوصف املتغ�� من خالل كيفية 

 قياسه، أي وصف كيف يقاس.

وذلك عن طر�ق التوضيح الصر�ح ملا يجب أن يقيسه ، إن التعر�ف �جرائي يحدد مع�ى املتغ��

احث منذ البداية �ي يل��م ��ا �� والهدف من ذلك أن ت�ون ا�خطوط وا�حة أمام الب، املستق��ي

فإن هذا التحديد يتيح للباحث�ن �خر�ن إم�انية متا�عة  أخرى جميعا. ومن ناحية  املتبقية خطواته

 ) 29، 1978ما أنجزه الباحث سواء بالتقييم أو بالتطو�ر.( حف�ى وآخرون، 

و يزودنا محدًدا،  املفهوم معً�ى محسوًسا operational definitionلتعر�ف �جرائي�عطي ا

 .باملعاي�� أو ا�خطوات ا�حسوسة الالزمة لقياس املفهوم موضوع الدراسة

 حتديد طبيعة وخصائص األفراد الذين يصلح االستبيان للتطبيق عليهم -4

, تأ�ي خطوة اختيار ا�جتمع الذي ستطبق الدراسة عليه، والذي أهداف �ستبيان�عد تحديد 

 ستنعكس النتائج عليه. 

�� الباحث أن يحدد تحديدا وا�حا طبيعة �فراد الذين سوف يطبق عل��م �ستبيان، ع

و�ع�ي بطبيعة �فراد أبرز ا�خصائص ال�ي تم��هم وتتحدد أبرز هذه ا�خصائص عادة �� ثالث 

مجاالت: السن، املستوى التعلي�ي، نوا�� ال�جز البد�ي والقصور العق��. ( حف�ي وآخرون، 

1978 ،29(. 

 االستعانة بالدراسات واالختبارات السابقة: -5

هو متوفر من  �عد أن تت�ح الصورة النظر�ة لالستبيان �� ذهن الباحث عليه أن يرجع إ�� ما

الدراسات السابقة و�طالع عل��ا وكذا �ستبيانات السابقة ذات الصلة باملوضوع، وذلك 

 تخصص�ن حول السمة املراد قياسها.ومناقشة امل، لالستفادة م��ا، ومعرفة نقاط الضعف ف��ا

�عد مشروعية تناولها ويعرفها، وقد  ي��رإذ البد ل�خاصية املقاسة أن �ستند إ�� أساس نظري  

للتأكد من مدى جدوى النظر�ة ال�ي تفسر السمة أو ا�خاصية املقاسة، والنتيجة  �ستبيان

 .املستخلصة قد تفيد النظر�ة أو �عدلها
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 و أسئلة فرعية ذات صلة بأهداف أو أسئلة البحث:اشتقاق فقرات أ -6

إذا تم تحديد أهداف البحث، والعينة ال�ي سيتم التعامل معها، وكذا تحديد التعر�ف �جرائي 

توجد أداة جاهزة يمكن استخدامها، يبدأ  للسمات ال�ي سيقيسها �ستبيان، وتم التأكد من أنه ال

 مراعاة جانب�ن مهم�ن هما:مع  الباحث �� كتابة فقرات �ستبيان

 أن ت�ون �سئلة مرتبطة بأهداف �ستبيان. -1

أسلوب تحليل البيانات �عد جمعها، إذ يتوقف ش�ل �ستبيان وصورته ع�� هذا تحديد  -2

 )406،، 2005عالم،  محمود�مر.(

 طرح سؤال مفتوح أو أك�� ع��يتم اشتقاق هذه الفقرات من حالل العديد من املصادر، ك

عدد من ا�جتمع الذي أعد �ستبيان من أجله، وتحليل �ستجابات باستخدام من�ج تحليل 

مناقشة ا�ختص�ن �� ، وكذا املضمون، وا�خروج ببعض املؤشرات ال�ي يمكن صياغة الفقرات م��ا

ا�جال �ش�ل عام، والعامل�ن فيه وا�ختص�ن بصفة خاصة لتحديد أ�عاد وم�ونات الصفة أو 

 ببعض �ستعانة�ستفادة من املقاييس السابقة، وال ما�ع من كما يمكن املراد قياسها. ا�خاصية 

لمجتمع الذي �عد له �ختبار مشا��ة لأو مفردا��ا خاصة إذا �انت معدة �جتمعات  بنودها

�ساعد معد وال�ي يمكن أن الدراسات السابقة �� نفس املوضوع و�ستعانة ب و�شارة إ�� ذلك.

 بيان ببعض �ف�ار واملؤشرات ال�ي يمكن أن ت�ون أساسا مناسبا للفقرات.�ست

املالحظة العيادية �جموعة من ألفراد �� أثناء عملهم أو تفاعلهم مع �عضهم البعض، كما أن 

�ستطيع  إذا �ان هذا العمل أو التفاعل له عالقة باملوضوع، تمد معد �ستبيان بمعلومات قد ال

 ).36حمد عويس، أن قراءة الدراسات السابقة.( أن يحصل عل��ا م

 توجد أش�ال عديدة لصياغة الفقرات يمكن تقسيمها إ�� ما ي��:  و

 فقرات تتناول اختيار إجابة من إجابتني أو إجابات متعددة: -1

هذا النوع بالتخم�ن  و�� �عتمد ع�� اختيار �جابة ال�حيحة ب�ن بديل�ن أو عدة بدائل، و�تأثر

�لما قل عدد  شديدا، ولذا ت�حح الدرجة ال��ائية إحصائيا للتخلص من أثر هذا التخم�نتأثرا 

و�بلغ التخم�ن أقصاه عندما يصل إ�� ، �حتماالت ا�حددة ل�ل فقرة، و�قل �لما زاد هذا العدد
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يتم طرح  ولت�حيح الدرجة من أثر التخم�ن، اختيار�ن و�ضعف عندما يصل إ�� ستة احتماالت

 املعادلة �� الصورة التالية: ابات ا�خاطئة من عدد �جابات ال�حيحة وتصاغعدد �ج

 
�ش��ط �� بناء هذا النوع من الفقرات أن ت�ون �جابات ا�حتملة للفقرة تتناول إجابة واحدة 

�حيحة، وأن تحتوي تلك �جابات ع�� إجابة قر�بة من ال�حيحة كما يجب أن تخضع ترتيب 

 )27العشوائي. (دمحم حسن، �جابات للتوزيع 

: يت�ون من مجموعة من الفقرات ال�ي يقابلها أو يواز��ا فقرات املزاوجة أو املطابقة-2

 )37، 2008مجموعة من البدائل أو �جابات ا�حتملة لهذه �سئلة. (الغامدي، 

يب كما ون��كه �ستجا، ن نقدم للمستجيب من��أ: و�� هذه ا�حالة نكتفي ب�ستجابة ا�حرة -3

�شاء. وتمتاز هذه الطر�قة بالتخلص من أثر التخم�ن ��ائيا. ولك��ا تواجه بصعو�ات أخرى وأهم 

وهذا النوع من الفقرات أك�� شيوعا �� ، تلك الصعو�ات ذاتية الت�حيح ومش�لة التوقيت

 )33، 1978سقاطية. (قدري حف�ى وآخرون، �ختبارات � 

� صياغة الفقرات، م��ا قواعد �علق بالش�ل، إذ يجب أن ال بد من �ل��ام ببعض القواعد �

اختيار اللغة املناسبة ل�جمهور املس��دف و تتسم فقرات �ستبيان �سهولة و�ساطة التعب��، 

لغة  استخدام مع مراعاةبحيث ت�ون مفهومة و�ستخدم ف��ا �لفاظ والتعب��ات املتداولة. 

 ا�حديث �� ا�حياة اليومية، وليس الفص�� أو التعب��ات البالغية ا�جاز�ة.

حد العيوب ا�جوهر�ة ال�ي يمكن أن يقع ف��ا مصمم �ستبيان �� صياغة بنود طو�لة، أأيضا 

فاملفحوص قد ال يتمكن من متا�عة الصياغة املمتدة لفكرة معينة ح�ى ��اي��ا، فيفقد النقطة 

 لفقرة عند وصوله إ�� ��اي��ا، وهذا يؤدي إ�� إجابات عشوائية وغ�� متسقة.الرئيسية �� ا

أال تحتوي الفقرات إال ع�� فكرة ، و تجنب كتابة العبارات أو �سئلة املزدوجةكما يجب  

واحدة فقط. فاألسئلة املزدوجة ال�ي تحتوي ع�� أك�� من فكرة قد تر�ك املستجيب خصوصا إذا 
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) من 406، 2005عالم،  محمود�� �ل فكرة بطر�قة مختلفة عن �خرى. (�ان ير�د �ستجابة ع

 ذلك أن بندا مثل: أنا ال أحب أال اتفق مع أصدقائي.

عن هذا البند قد تث�� ح��ة املفحوص، فيما إذا �انت �ع�ي أنه يحب  -مثال-فاإلجابة بال

 ) 142، 2007الالاتفاق أم يحبه (فرج، 

أو �ف�ار ال�ي تصاغ �� محتوى البند  املضمون تعلقة باملقواعد كما أن هناك �عض ال

يجب أن تتعلق الفقرات بجانب مهم من جوانب السلوك املقيس،  إذ‘ ، ال��ك�� ع�� ما يقاس وم��ا:

و ا�حاالت املزاجية الوقتية ال�ي أوليس با�جوانب الهامشية غ�� املم��ة أو �عراض سريعة التغ��، 

أن ت�ون �ل و  سلوك يتسم باالستقرار النس�ي ع�� مدى زم�ي ممتد.ال تكشف عن نمط سلو�ي أو 

فقرة مستقلة عن �خرى، بحيث ال ي��تب ع�� إجابة محددة عن فقرة ما إجابة أخرى بالضرورة 

ي��تب ع�� عدم معرفة �جابة ال�حيحة عن فقرة معينة عدم معرفة  ع�� فقرة أخرى. أو أن

 .خر من الفقرات�جابة ال�حيحة عن فقرة أو عدد آ

يؤدي مثل هذا الش�ل من عدم �ستقالل إ�� انخفاض �� ثبات �ختبار، ناتج عن انخفاض  

طوله مادامت �جابة عن عدد من الفقرات معا ت�ون بمثابة �جابة ع�� فقرة واحدة.( فرج، 

2007 ،143( 

 اختيار الفقرات: -7

واملفروض �� هذه ، يبدأ �� اختيارهاعليه أن ، �عد أن �ستقر الباحث ع�� ش�ل الفقرات

املرحلة أن يقوم بصياغة ضعف عدد الفقرات املطلو�ة ع�� �قل. أي أن الباحث إذا �ان يتصور 

تقر�با. ذلك أن  ةاملائفقرات تبلغ  فقرة مثال، فعليه بصياغة 50أن �ستبيان ال��ائي م�ون من 

فقرات، و�التا�� فإن مضاعفة عدد ا�خطوات القادمة سوف تتطلب استبعاد عدد من هذه ال

حيث يقوم  الفقرات يضمن عدم تأثر فقرات �ستبيان �عد استبعاد العبارات غ�� الصا�حة.

 مجموعة �� ا�حاور  هذه من محور  ل�ل �سئلة كتابة، ثم الرئيسية �ستبيان محاور  تحديدب

 التالية:  النقاط الباحث يرا�� �سئلة هذه كتابة وعند �خرى. ا�حاور  عن منفصلة

  .�ستبيانات أسئلة اختصار -

  .املبحوث�ن ملستو�ات واملناسبة السائدة اللغة أي البسيطة اللغة استخدام -
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  .للتأو�ل قابلة السؤال صيغة ت�ون  ال أن -

  .املتعددة للردود، مثل"�عم"أو"ال"، وا�خيارات �سيطة أش�ال استخدام -

  .املالئمة �ماكن أعرف"�� خيار"ر�ما"أو"ال تضم�ن -

  .ال�خصية �سئلة طرح تجنب -

  .ال�ي تو�� بإجابة معينة �سئلة طرح تجنب -

  .الفقرة �� فقط واحد سؤال طرح -

  .لإلجابة �افية مساحة ترك -

 اهتمام تث�� بحيث ا�خاص إ�� العام منها مع�ن، وتدرج منطقي ترتيب وفق �سئلة طرح -

 .�فراد

 تعليمات االستبيان: -8

قبل �نتقال إ�� عمليات املعا�جة �حصائية للفقرات ا�ختارة يجب أن �عد �عليمات 

عن طر�ق �خذ باالعتبار طبيعة ، �ستبيان. وذلك بصياغة تلك التعليمات صياغة وا�حة

ذا �انت �ناءا ع�� ذلك تتحدد صياغة التعليمات إو الذين سوف يطبق عل��م �ستبيان،  �فراد

إذا ما كنا سوف نكتفي بتعليمات  ستل��م بالفص�� أو العامية، كما أ��ا سوف تحدد كذلك

 �خصائي ع�� املفحوص�ن. أم �عليمات يقرأها، مكتو�ة يقرأها ا�جميع

 إخراج االستبيان: -9

 اهتمام تث�� بحيث جيد �ش�ل وإخراجه �ستبيان بتنسيق الباحث يقوم ا�خطوة هذه ��

 �خراج:  عملية �� مراعا��ا يتم نقاط عدة وهناك .�ناملبحوث

  .�ستبيانأع��  �� البحث عنوان كتابة -

  .املناسبة إلجابةبا �سمح بطر�قة الصفحة �� �سئلة ترتيب -

  �ستبيان ي�ون  أن -
ً
  .�م�ان قدر قص��ا
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  .وموجزة وا�حة �ستبيان ملء �عليمات ت�ون  أن -

  الورق نوع ي�ون  أن -
ً
  .فقط واحد وجه ع�� والكتابة جيدا

  .وا�حة عناو�ن لها وتوضع محاور  �� �سئلة تقسيم يجب -

 �عاونه. ع�� ا�جيب شكر �ستبيان ��اية �� يجب -

 ضبط االستبيان قبل التطبيق الفعلي: -10

يتم  ذلك لقياسه، وملعرفة وضع ما يقيس �ستبيان عملية تحكيم �ستبيان، أي أن به يقصد

القياس النف��ي و�ناء �ختبارات  �� املتمرس�ن ا�خ��اء من مجموعة ع�� �ستبيان عرض

 إضافة أو �عديل أو حذف أو إلقرار البحث، وذلك موضوع �� املتخصصون  واملقاييس، وكذلك

 لالستبيان.  �ولية الصورة ع�� ا�حصول  يتم ح�ى �ستبيان فقرات

 الدراسة االستطالعية:تطبيق االستبيان على عينة  -11

 بحيث ت�ون هذه العينة خارج، ع�� عينة �سيطة من �فراد يتم تطبيقه �ستبيان ضبط �عد

�حساب ا�خصائص السي�وم��ية  وذلك، البحث لك��ا متفقة �� خواصها مع أفراد البحث عينة

 .(معامل الصدق والثبات)لالستبيان

 أوال: حساب معامل الصدق:

من أهم خصائص �ختبارات واملقاييس ال��بو�ة والنفسية، فصدق �عد جوانب الصدق 

�ختبار يتعلق بالهدف الذي يب�ى �ختبار من أجله، و�القرار الذي يتخذ استنادا إ�� درجاته، 

 .فاالختبار ي�ون صادقا عندما يقيس ما وضع لقياسه

من التعديل تبعا النتشار وا�ساع حركة �ختبارات واملقاييس ��  للكث���عرض مفهوم الصدق 

العلوم ��سانية ا�ختلفة، وأصبح هناك أنواعا مختلفة يمكن تجميعها �� ثالثة أقسام رئيسية 

 و��: 

، Content Validityصدق ا�حتوى  ،Criterion-Related Validityالصدق املرتبط با�حك 

 . Construct Validityالصدق الت�و��ي و 
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 الطرق ال�ي يمكننا �عي�ن معامل الصدق من خاللها كما ي��:�عض نقوم باستعراض س

 صدق احملتوى عن طريق طريقة استطالع رأي احلكام: -أ)

 بالصدق الظاهري والذي �ع�ي مدى تطابق اسم �ختبار 
ً
�س�ى هذا النوع من الصدق أحيانا

صدق ا�حكم�ن كنوع من أنواع صدق ا�حتوى  تذكر أغلب البحوث والدراسات مع محتواه.

Content Validity ذلك أن صدق ا�حتوى �عتمد �� �عض مراحله ع�� مبدإ التحكيم، حيث يرى ،

التقييمية �خ��اء  �ح�ام"محمود عالم": "أن معظم أساليب تقدير صدق ا�حتوى �عتمد ع�� 

ايات التعليمية واملهنية والفنية، وتتعلق هذه املهارات والكف بتنميةاملواد التدريسية أو املهتم�ن 

بتقدير مدى التناظر ب�ن مفردات �ختبار والنطاق السلو�ي الذي تمثله هذه املفردات،  �ح�ام

ع�� م��ان التقدير  ��عادو�قوم ا�حكم بتقييم �ل مفردة من مفردات �ختبار �� ضوء هذه 

ع�� تقديرات متسقة بدرجة  ل أك�� من محكم ل�حصو  املو�ح �� �ستمارة، و�فضل �عتماد ع��

 )194، 2000أفضل" (محمود عالم: 

فيما تم �شارة إليه كنوع منفصل من أنواع الصدق من قبل �عض الباحث�ن أمثال "عبد 

) الذي أشار إ�� طر�قة استطالع آراء ا�ح�ام كطر�قة من طرق �عي�ن معامل 2008الرحمن" (

 صدق �ختبار. 

هذا النوع من الصدق يقدر ا�حكم املتخصص مدى عالقة �ل فقرة من فقرات �ستبيان  ��

بالسمة أو القدرة املطلوب قياسها، وذلك �عد توضيح مع�ى السمة أو القدرة بصورة إجرائية. 

 وتت�خص خطوات هذه الطر�قة من طرق الصدق فيما ي��:

مل أن تقيس السمة املطلو�ة، و�طبيعة يقوم الباحث بإعداد البنود أو العبارات ال�ي يحت-

ا�حال، كما ذكرنا سابقا فإن ع�� الباحث أن يضع عددا من الفقرات يفوق بكث�� العدد الذي ير�د 

 أن يت�ون منه �ختبار املطلوب.

وهم من �ساتذة املتخصص�ن  -املتخصص�نا�حكم�ن عرض هذه البنود ع�� مجموعة من -

، 2008يز�د عدد ا�حكم�ن ع�� ثالثة.(سعد عبد الرحمن، ويستحسن أن -�� مجال البحث 

201( 
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تجهز التعليمات ال�ي �سبق الفقرات، و�جب ع�� الباحث أن يضع �� اعتباره النقاط �تية -

 :فيما يتعلق باستمارة ا�حكم�ن ع�� وجه ا�خصوص

ر�قة �حيحة أن يبدي ا�حكم رأيه فيما إذا �انت أسئلة �ستبيان �� �ل مجموعة �غطي بط -

ا�حور ا�خاص ��ذه ا�جموعة أو ال �غطيه، وأ��ا ا�ع�اس �حيح أو غ�� �حيح لفروض الدراسة 

 .و�ساؤال��ا

أوافق، أو ال أوافق)، ال�ي تقدم للمبحوث�ن  -(�عم أو ال  :أن متغ��ات �ستجابة لألسئلة؛ مثل -

إ�� حد ما)، بمع�ى  - يقيسال -متغ��ات أخرى خاصة با�حكم تحت عنوان(يقيس  ي�ح��ايجب أن 

هل يقيس السؤال عناصر ا�حور املستخرج منه أم ال، ولهذا يجب أن ت�حب استمارة التحكيم 

ورقة منفصلة تو�ح للمحكم أهداف الدراسة وفروضها و�ساؤال��ا، ح�ى يب�ي قراره ع�� أساس 

 .�حيح

ته �� استمارة البحث، يجب أن تخصص مساحة للمحكم �� �ستمارة إلبداء آرائه ومق��حا -

 .ومدى تمثيلها لفروض و�ساؤالت الدراسة إ�� غ�� ذلك من مالحظاته املفيدة للبحث والباحث

إن صدق ا�حكم�ن هو مفهوم قديم نظرا لدخوله تحت مس�ى "صدق ا�حتوى"، حيث أشار 

 Hambleton)، "همبلتون وروجرز" "Guion) "1978إ�� ذلك العديد من الباحث�ن م��م: "جيون" "

& Rogers) "1991"الوش" ،( "Lawshe) "1975" "تيتل" ،(Tittle) "1982" ،(Lynn"  "ل�ن"

 ) واعت��وه نوعا من أنواع صدق ا�حتوى.1986(

لكن "بالرغم من انطوائه تحت صدق ا�حتوى، إال أن تطبيقاته ليست كث��ة، وهذه الطر�قة  

نا فقد استخدمت هذه الطر�قة بطر�قة ال �سهل استخدامها باالعتماد ع�� التكميم ومن ه

 )166، 2011عشوائية غ�� ممن�جة"(�حاتة: 

كما أن ا�حكم�ن يقومون فقط باالطالع ع�� البنود ومدى مالءم��ا للتعر�ف �جرائي الذي 

يضعه الباحث، �غض النظر عما إذا �ان هذا التعر�ف مطابقا للسمة ال�ي يقيسها أم ال، و�� 

رض �ستبيان ع�� ا�حكم�ن الذين �عرفهم الباحث مسبقا �غرض �سهيل غالب �حيان يتم ع

عملية التحكيم دون �خذ �� ع�ن �عتبار مدى مالءمة تخصص ا�حكم�ن للموضوع الذي يتم 

تحكيمه، ناهيك عن الالمباالة ال�ي يبد��ا �عض ا�حكم�ن الذين ال يأخذون الوقت ال�ا�� إلبداء 

ع عالمات املوافقة دون التدقيق �� العبارات ومدى مالءم��ا وانتما��ا آرا��م، حيث يكتفون بوض
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لأل�عاد، وأحيانا يقومون بالتحكيم �� غياب الباحث، ذلك أن وجود الباحث مع ا�حكم يز�ل 

 الكث�� من الغموض واللبس الذي يمكن أن يكتنف عملية التحكيم.

وتوجها��م البحثية �� إصدار أح�امهم كما أن هؤالء ا�حكم�ن سوف �عكسون خ��ا��م الذاتية 

حول هذا �ستبيان، و�نعكس هذا �� جوانب كث��ة من �ستبيان، كتحديد ��عاد والعبارات أو 

 صياغة �سئلة ال�ي يتضم��ا �ستبيان.

ى طر�ق التحكيم أو آراء ا�حكم�ن غ�� �اف وحده وال �عت�� صدقا بمع�إن قياس الصدق عن 

يقيس صدق �ستبيان ظاهر�ا أو سطحيا، ويعتمد ع�� التقدير الذا�ي  ال�لمة، حيث أنه

للمحكم�ن، و��تم فقط برأي ا�حكم�ن فيما يظهر أن �ستبيان سيقيسه وليس ما يقيسه بالفعل، 

مع أن �هم من ذلك هو رأي العينة ال�ي سيتم تطبيق �ستبيان عل��ا �� امليدان العم�� التطبيقي، 

 عكس ما اتفق ا�حكمون من بنود تقيس السمة فعليا.والذي قد يظهر 

  الصدق املرتبط باحملك: -)ب

يدل الصدق املرتبط با�حك ع�� مدى كفاءة �ختبار �� التنبؤ بأداء �فراد �� أ�شطة محددة، 

ولهذا الغرض فإن �داء ع�� �ختبار تتم مراجعته أو ضبطه بالنسبة إ�� محك، أي مقياس 

 مباشر ومستقل يقيس ما صمم �ختبار نفسه للتنبؤ به، فبالنسبة الختبار العصابية مثال، يمكن

ر�ط نتائجه بمقاييس التقدير أو أية بيانات متاحة عن سلوك الفرد �� مختلف مواقف ا�حياة، وال 

بد أن تتحقق �� ا�حك املستخدم شروط عدة واحتياطات مهمة ح�ى ال �شوه 

تم�� جمعية علم النفس حيث )، و�وجد نوع�ن من صدق ا�حك، 97، 2000النتائج(�نصاري:

تالزمي والصدق التنبؤي بناء ع�� الف��ة الزمنية الفاصلة ب�ن تطبيق �مر�كية ب�ن الصدق ال

 �ختبار وا�حصول ع�� الدليل من ا�حك.

 �ختبار ع�� �فراد ب�ن درجات �رتباط معامله من خالل حساب يمكن التالزمي الصدق

 أداء درجات ون ت� أن �ختبار. �شرط يقيسها ال�ي السلوك جوانب �� الفع�� �داء �� ودرجا��م

 الصدق أنواع أك�� هو التالزمي والصدق قبله. أو �ختبار إجراء وقت جمعها تم قد الفعلية �فراد

 املستقبل. بنتائج التنبؤ ال الت�خيص ألغراض �ستخدم ال�ي لالختبارات مالءمة
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 مدى معرفة لالختبار، أي التنبؤ�ة القيمة حساب أساس ع��فإنه يقوم  التنبؤي  الصدقأما 

 الفرد استجابات أن أساس ع�� يقوم هنا والتنبؤ �ختبار. درجات ع�� نبن��ا ال�ي التنبؤات �حة

 أدائه ع�� دليل " -العددية القدرة – الدرا��ي التحصيل-ةاللفظي القدرة "-معينة لسمة بالنسبة

 )22، 2006سنوات.(أبو هاشم،  عدة أو سنة ت�ون  قد الوقت من ف��ة �عد مع�ن مجال ��

 عند وجود محك خار��: و�مكن ت�خيص أهم ا�خطوات ال�ي يمكن إتباعها

ع�� الشروط واملعاي�� ال�ي يجب أن تتوفر ��  يقوم الباحث باختيار ا�حك الصادق بناءً -1

ا�حك الصادق من ك��ة �ستخدام والدراسات، ومن حيث مناسبته للمرحلة العمر�ة ال�ي صمم 

 �جموعة ال�ي سوف يطبق عل��ا.من أجلها �ختبار، وطبيعة ا

ثم يتم �عد ذلك تطبيق ، يتم تطبيق �ختبار املطلوب وإيجاد صدقه ع�� العينة أوال -2

 لتفادي عوامل امللل و�جهاد وغ�� ذلك. -مع مالحظة الف��ة الزمنية -�ختبار ا�حك

معامل �رتباط ب�ن درجات العينة ع�� �ختبار ا�حك ودرجا��م ع�� �ختبار  يحسب -3

املطلوب �عي�ن معامل صدقه، و�دل هذا املعامل ع�� صدق �ختبار.(سعد عبد الرحمن، 

2008 ،،204( 

 صدق التكوين الفرضي(صدق املفهوم): -ج)

واملقاييس و��ن املفهوم النظري يتناول هذا النوع من الصدق العالقة ب�ن نتائج �ختبارات 

الفر��ي ��دف لتحديد الت�و�نات  الذي ��دف �ختبار لقياسه، و�عبارة أخرى فإن صدق الت�و�ن

الفرضية ال�ي �عزى إل��ا تباين �داء �� �ختبارات، أي أن هذه الت�و�نات الفرضية �� ال�ي ي��كز 

 )215، 2000عالم،  محمودالفرد.(عل��ا �هتمام وليس درجات اختبار ا�حك أو سلوك 

 م��ا: و�جراءات ال�ي يمكن من خاللها التأكد من صدق املفهوم هناك عدد من �ساليب 

 صدق املقارنة الطرفية:

يقوم هذا النوع من الصدق ع�� تقسيم درجات �ستبيان(ا�حك) إ�� مستو��ن: ممتاز 

وى الضعيف بدرجاته �� املستوى املمتاز، وضعيف، ثم مقارنة درجات السؤال (الفقرة) �� املست

و�لما زادت درجات الفقرة �� املستوى امل��ا�ي املمتاز عن درجا��ا �� املستوى امل��ا�ي الضعيف �لما 
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زاد صدق املفردة، والعكس �حيح ف�لما نقصت درجات املفردة �� املستوى امل��ا�ي املمتاز عن 

 ). 152صدق املفردة.(ابراهيم عثمان،  درجا��ا �� املستوى امل��ا�ي الضعيف نقص

 �قو�اء درجات متوسطات مقارنة الفكرة هذه لتحقيق �ستخدم ال�ي الطرق  أ�سط من

 لتلك تصبح املتوسطات، وعندما هذه ب�ن الفروق داللة حساب ثم الضعفاء درجات بمتوسطات

 �� والضعفاء �قو�اء ب�ن يم�� �ختبار أن نقرر  أن �ستطيع وا�حة إحصائية داللة الفروق

 ال فإننا وا�حة إحصائية داللة الفروق لتلك تصبح ال صدقه، وعندما إ�� نطم�ن امل��ان، و�ذلك

 وال �ختبار صدق ع�� تدل الطر�قة هذه أن �ختبار. إال هذا مثل صدق إ�� �طمئنان �ستطيع

 الصدق. هذا مقدار ع�� أكيدة عددية بطر�قة تدل

 بأسلو��ن:  تتم الطرفية املقارنة أن إ�� هنا �شارة و�مكن

 :ا�خار�� وا�حك �ختبار �� ف�طرا مقارنة -أ

ا�خار��،  ا�حك درجات �� �ع�� بالثلث �ختبار درجات �� �ع�� الثلث مقارنة يتم وفيه

 املقارنة لهذه ا�خار��، و�ستخدم ا�حك درجات �� �د�ى بالثلث �ختبار درجات �� �د�ى والثلث

 �ع�� الثلث مقارنة حالة �� ب�ن املتوسط�ن للفرق  إحصائية داللة هناك تكن لم . فإذا"ت"اختبار

 ب�ن للفرق  إحصائية داللة هناك تكن لم �ختبار، وإذا درجات �� �ع�� بالثلث ا�حك درجات ��

 هذه �ختبار. �� درجات �� �د�ى بالثلث ا�حك درجات �� �د�ى الثلث مقارنة حالة �� املتوسط�ن

 ا�خار�� ا�حك صدق نف��ض نحن ا�حال بطبيعة – صادق �ختبار إن نقول  أن يمكن ا�حالة

 مع ا�خار�� ا�حك ت�افؤ أيضا نف��ض كما – �ختبار صدق �عي�ن أجل من اختياره يتم الذي

 البناء.  حيث من �ختبار

 فقط:  االختبار في فاألطرا مقارنة -ب

 �� �د�ى الثلث �ع�� بدرجات الثلث درجات مقارنة ع�� �عتمد آخر أسلوب وهذا 

 املتوسط�ن. فإذا ب�ن للفرق  �حصائية الداللة حساب طر�ق عن املقارنة هذه وتتم، �ختبار

 �د�ى الثلث ومتوسط �ع�� الثلث متوسط ب�ن للفرق  وا�حة إحصائية داللة هناك �انت

 .صادق �ختبار بأن القول  يمكن
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  الطر�قة هذه أن ا�حقيقة
ً
 أو العام�� التحليل طر�قة من دقة وأقل سهلة طر�قة عموما

  �عطى ولك��ا، ا�خار�� ا�حك
ً
  مؤشرا

ً
 )26، 2006هاشم،  (أبو.�ختبار صدق عن سريعا

 استخدام معامالت االرتباط في حساب صدق االستبيان (االتساق الداخلي)

سواء ب�ن الفقرات ببعضها ، هذه الطرق للتحقق من �رتباطات الداخلية لالختبار �ستخدم

ب�ن ��عاد �عضها ببعض وهذه  م�عاد ال�ي يت�ون م��ا املقياس، أب�ن املفردات و� مالبعض أ

 الطرق ��:

حساب معامالت �رتباط ب�ن مفردات �ستبيان �عضها ببعض، حيث يتم حساب  -أ)

لبينية ب�ن مفردات �ختبار، و�نتج عن هذا �جراء التوصل إ�� مصفوفة معامالت �رتباطات ا

�رتباط. وإذا �انت معامالت �رتباط ذات قيم موجبة عالية ب�ن فقرات �ستبيان هذا يدل ع�� 

أ��ا جميعا تقيس نفس الهدف، وإذا �انت القيم منخفضة وتق��ب من الصفر فهذا يدل ع�� عدم 

 أو إلغا��ا. ��اة ب�ن الفقرات و�التا�� تحتاج إ�� إعادة صياغوجود عالق

حساب معامالت �رتباط ب�ن أ�عاد املقياس �عضها ببعض، و�تم التحقق من ذلك -ب)

بحساب معامالت �رتباط ب�ن ��عاد، فإذا �انت معامالت �رتباط مرتفعة بي��م هذا �ع�ي أ��ا 

 قياس ملا يقيسه.تقيس نفس الهدف مما يدل ع�� صدق امل

حساب معامالت �رتباط ب�ن درجة �ل فقرة والدرجة ال�لية للمقياس، و�� هذه الطر�قة -ج)

تحسب معامالت �رتباط ب�ن درجة �ل مفردة والدرجة ال�لية للمقياس، و�عت�� �ل فقرة صادقة 

ة فلفقرات الضعي، ويستبعد الباحث اإحصائياعندما ي�ون �رتباط بالدرجة ال�لية للمقياس دال 

ن أتظهر ارتباطا د� بالدرجة ال�لية للمقياس، فارتباط درجة الفقرة بالدرجة ال�لية �ع�ي  ال�ي ال

ع�� درجة من  �ستبيانن أو�التا�� تدل ع�� �ستبيان، الفقرة تقيس نفس الهدف الذي يقيسه 

 �ساق الداخ��.�

 رجة �ل �عد من أ�عاد �ستبيان.حساب معامالت �رتباط ب�ن درجة الفقرات ود -د)

، 2004للمقياس.(غنيم،  حساب معامالت �رتباط ب�ن درجة �ل �عد والدرجة ال�لية -ه)

115( 
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 طريقة التحليل العاملي: -د)

لها داللة  ال�ي�س��دف تفس�� معامالت �رتباط املوجبة  إحصائيالتحليل العام�� هو أسلوب 

فيما بي��ا  ارتبطتب�ن مختلف املتغ��ات، ويعد من�جا إحصائيا لتحليل بيانات متعددة  إحصائية

 صورة تصنيفات مستقلة قائمة ع�� أسس نوعية للتصنيف.  ��بدرجات مختلفة من �رتباط 

�ل و  )Factorsحيث �عمل ع�� ت�خيص العديد من املتغ��ات لعدد أقل �عرف بالعوامل (

�بدأ بحساب معامالت �رتباطات ر�ط �عامل واحد فقط بواسطة دالة، و مجموعة من املتغ��ات ت

ب�ن عدد من املتغ��ات، وعندما يتم ا�حصول ع�� مصفوفة من �رتباطات ب�ن هذه املتغ��ات لدى 

  يتمعينة البحث ال�ي تم إجراء القياس عل��ا، 
ً
تحليل هذه املصفوفة �رتباطية تحليال عامليا

مكن من ا�حاور أو العوامل وال�ي تمكننا من التعب�� عن أك�� قدر من التباين لنصل إ�� أقل عدد م

 .ب�ن هذه املتغ��ات

 : حساب معامل الثباتثانيا

حينما نحكم ع�� اختبار بأنه ثابت، فإن ذلك �ع�ي أن هذا �ختبار ع�� درجة عالية من الدقة  

 �جنبيةوهذا هو املع�ى اللغوي لل�لمة  .و�تقان و��ساق وأنه موثوق فيه، ويعتمد عليه

Reliability ��وهو قر�ب من املع�ى �صطال. 

فثبات �ختبار �ش�� إ�� املطابقة ب�ن نتائج �ختبار �� املرات املتعددة ال�ي يطبق ف��ا هذا  

من �خطاء غ��  املقياس مدى خلو بهكما يقصد  .  )51�ختبار ع�� نفس �فراد.( أحمد عويس، 

املنتظمة ال�ي �شوب القياس، أي مدى قياس �ختبار للمقدار ا�حقيقي للسمة ال�ي ��دف 

لقياسها، فدرجات �ختبار ت�ون ثابتة إذا �ان �ختبار يقيس سمة معينة قياسا متسقا �� 

 ساق أو الدقة ��الثبات ��ذا املع�ى �ع�ي ��و الظروف املتباينة ال�ي قد تؤدي إ�� أخطاء القياس. 

 القياس.

�خطاء غ�� املنتظمة ال�ي تؤثر �� درجات �ختبارات ت�ون أخطاء عشوائية يصعب التنبؤ ��ا  

من موقف إ�� آخر، ولذلك �عمل ع�� خفض ثبات الدرجات. وهذه �خطاء العشوائية ترجع إ�� 

ته، وعدم تحديد عوامل �عضها يتعلق باالختبار، مثل عدم وضوح مفرداته، وغموض �عليما
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مح�ات ت�حيح مفرداته، والبعض �خر يتعلق بالظروف البيئية مثل �ضاءة وال��و�ة 

 )131، 2000عالم، محمود والضوضاء، ومالئمة غرفة �ختبار.(

 :�� فاهيم ثالثة أساسية لثبات درجات �ختبار وهناك م

: وهذا �جموعة من �فرادأن �عطي �ختبار نفس النتائج تقر�با إذا أعيد ع�� نفس ا -1

�ع�ي أن �ختبار، أو بمع�ى أدق درجات �ختبار ال تتأثر بتغ�� العوامل والظروف ا�خارجية، حيث 

أن إعادة تطبيق �ختبار وا�حصول ع�� نفس النتائج �ع�ي داللة �ختبار ع�� �داء الفع�� أو 

 .ا�حقيقي للفرد مهما �غ��ت الظروف

وم السابق فإن ثبات �ختبار �ع�ي أيضا داللة �ختبار ع�� �داء الفع�� أو ع�� املفه بناءً  -2

هذا �داء �ع�� عنه بالدرجة ا�حقيقية (د ح) ال�ي يحصل عل��ا الفرد ��  -�داء ا�حقيقي للفرد

 اختبار ما.(وهذه غ�� معلومة).

و�� ، الدرجة ال�لية (دك)و�داء ا�حقيقي هو جزء من �داء العام أو الك�� الذي �ع�� عنه ب

الدرجة املالحظة أو امل�جلة ع�� �ختبار وال�ي حصل عل��ا الفرد. أما ا�جزء �خر فهو �داء الذي 

ويع�� عنه بدرجة ، �عود إ�� أخطاء الصدفة أو الظروف ا�خارجية البعيدة عن موضوع �ختبار

  :وهكذا فإن ا�خطأ.(دخ) و�� غ�� معروفة أيضا.

 

 أن الدرجة ال�لية = الدرجة ا�حقيقية + درجة ا�خطأ أي

ثبات �ختبار ع�� �داء ا�حقيقي إنما هو الداللة ع��  ولهذا يمكن القول إن مع�ى داللة

ساوي النسبة ب�ن التباين � معامل ثبات درجات �ختبارحيث أن رتباط به. � التباين ا�حقيقي و 

 ا�حقيقي إ�� التباين العام أي أن:

 
 ولنو�ح ذلك بمثال:
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عندما تذهب إ�� السوق لتش��ي صندوقا من ال��تقال من بائع مع�ن، فإن وزن الصندوق ليس  

هو وزن ما تأ�له من ال��تقال فقط، ولكنه أيضا �شمل قشر ال��تقال والورق الذي �غلف ال��تقال 

 واملادة املصنوع م��ا الصندوق.

العام(الوزن الك�� للصندوق)، أما وزن قشر ال��تقال  وهذا ما يقابل التباين الك�� أو التباين

، وهو -وهذا ما سوف نتخلص منه –والورق املغلف لل��تقال واملادة املصنوع م��ا الصندوق 

فهو يقابل تباين ا�خطأ، أما وزن ما سوف نأ�له من برتقال فهو يقابل  -يختلف من صندوق آلخر

 التباين ا�حقيقي.

�سبة وزن ما سوف تأ�له من برتقال إ�� �سبة وزن الصندوق ك�ل كنت وعليه فإنه �لما زادت  

و�املثل فإن درجات �ختبار  مقتنعا تماما بما دفعته من ثمن �� هذا الصندوق والعكس �حيح.

ال�ي ترتفع ف��ا �سبة امل�ون ا�حقيقي للتباين العام ت�ون أك�� ثباتا من تلك الدرجات ال�ي تقل ف��ا 

 هذه النسبة.

لت�خيص فإننا نقول: إن درجات �ختبار �عت�� ثابتة إذا ارتفعت �سبة امل�ون ا�حقيقي �� ول 

أ: التباين العام لهذه الدرجات أي 
ح²ع
ك²ع

ت�ون أع�� ما يمكن، بينما  
خ²ع
ك²ع

 ت�ون أقل ما يمكن. 

�� أن ت�ون هناك عالقة قانونية ب�ن وحدات �ختبار أو بنوده، فإن ذلك يدل ع�� التناسق  -3

توقف ع�� العالقة أو �رتباط يسوف  البناء الداخ�� لالختبار، وهذا �ع�ي أن معامل ثبات �ختبار

ب�ن �ل وحدة ووحدة أخرى (�رتباطات البينية)، كما يتوقف أيضا ع�� ارتباط �ل وحدة باالختبار 

عبد الرحمن،  ك�ل. و�ت�ح من هذا أن تماسك �ختبار أو تناسق بنائه يدل ع�� ثبات درجاته.(

1998 ،164 ،166( 

 : طرق حساب معامل الثبات

 ال�ي الدرجات فإنما،  مجتمع من عينة ع�� النفسية �ختبارات أحد بتطبيق نقوم عندما 

 . واملشاهدة) بالدرجات �عرف ( �ختبار هذا ع�� العينة هذه أفراد من فرد ل�ل عل��ا نحصل

 خطأ إ�� الراجعة املشاهدة الدرجات من جزء وع�� ا�حقيقية الدرجات ع�� بداخلها �شتمل
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 املمكن من ا�خطأ، لكن ودرجة ا�حقيقية الدرجة ب�ن يفصل أن الفاحص بوسع ليس ، والقياس

 : ي�� فيما �عرضها ا�ختلفة �ساليب من مجموعة طر�ق عن الثبات معامالت ع�� نحصل أن

 الثبات: الش�ل التخطيطي التا�� يو�ح هذه �نواع من معامالت

 
  طريقة إعادة تطبيق االختبار-1

من العوامل الهامة ال�ي تؤثر �� ثبات درجات �ختبار "عامل الزمن"، لذلك فإن هذه الطر�قة 

تطبيق �ختبار، ثم إعادة ب وذلك�عتمد ع�� فحص مدى ثبات �ختبار �� ضوء متغ�� الزمن، 

تحت نفس الظروف �عد ف��ة زمنية. ثم حساب  �فرادتطبيق نفس �ختبار ع�� نفس العينة من 

معامل �رتباط ب�ن الدرجات ال�ي تحصل عل��ا �� مر�ي التطبيق، ويس�ى معامل �رتباط الناتج 

، حيث �ع�� عن مدى ��ساق "coefficient of stability"" "معامل �ستقرار ب�ن مر�ي التطبيق

 ع�� نفس �فراد. ب�ن درجات نفس �ختبار إذا ما أعيد تطبيقه

يمكن استخدام الطر�قة العامة �حساب معامل �رتباط (باستخدام الدرجات ا�خام 

 واملشكالت ال�ي تواجه هذه الطر�قة �� حساب الثبات ��:، مباشرة)
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 طول الف��ة الواقعة ب�ن مر�ي التطبيق حيث يتوقف طول الف��ة الزمنية ع��: -أ)

ن قص��ة �سبيا مع الصغار عن الكبار �سبب تدخل عامل العمر الزم�ي للمفحوص�ن: فت�و  -

 املفحوص�ن �� التطبيق الثا�ي. إجاباتالن�ج العق�� وا�جس�ي و�جتما�� �� التأث�� ع�� 

طبيعة �ختبار: عند تطبيق �ختبارات ال�ي تتطلب حل املشكالت فإن املفحوص سوف يحل  -

 �ا �� املرة �و��.املشكالت بنفس الطر�قة ال�ي سبق أن توصل إل�

ين�ح أن ال تقل الف��ة الزمنية ب�ن مر�ي التطبيق عن أسبوع�ن وال تز�د عن ستة أشهر ع��  -

 ن تحدد �� ضوء عوامل عمر املفحوص�ن وطبيعة �ختبار.أ

التطبيق �ول من  ضمان أن ت�ون ظروف تطبيق �ختبار �� املرة الثانية �� نفسها ظروف -

.، وغ��ها من العوامل ال�ي يمكن أن �سهم �� . املناخ"، "الضوضاء"، "ال��و�ة"،. حيث امل�ان "حالة

 التباين ا�خطأ لدرجات �ختبار عند إعادة التطبيق.

 -�� اختبارات املهارات ا�حركية -عندما يؤدي املفحوص مهام �ختبار بأق��ى قوة بدنية له -

تأثر بحالة التعب البد�ي للمفحوص، يف فإن تكرار أداء نفس املهام عند إعادة التطبيق سو 

وخاصة إذا �انت الف��ة الزمنية ب�ن التطبيق�ن قص��ة �سبيا، مما يؤدي إ�� �غ�� درجات املفحوص 

 )73، 71، 2004�� �ختبار الثا�ي، و�التا�� انخفاض �� قيمة معامل الثبات. (غنيم، 

 طريقة الصور املتكافئة-2

�ن من �ختبار الواحد، من حيث تمثيل جانب السلوك هنا يتم إ�شاء صورت�ن مت�افئت

 املطلوب قياسه. أي أن الت�افؤ يجب أن �شمل ا�جوانب �تية:

 عدد أسئلة �ختبار. -1

 عدد م�ونات الوظيفة ال�ي يقيسها �ختبار. -2

 �سبة البنود ال�ي تخص كال م��ا. -3

 مستوى صعو�ة البنود. -4

 طر�قة صياغة البنود. -5
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 وت�حيحه وتوقيته. إجرائهول �ختبار وطر�قة ط -6

 ع�� �ل من الصورت�ن. �فراد�ساوي متوسط تباين (ع) درجات  -7

 )123، 2000، �نصاري �عليمات التطبيق والت�حيح.(  -8

�� اختبار �فراد أنفسهم بإحدى الصيغ �� املرة �و��، ثم  املت�افئةتت�خص طر�قة الصيغ 

لها �� املرة الثانية، ويستخرج معامل �رتباط ب�ن الدرجات �� املرت�ن، وهو  �ستخدم صيغة م�افئة

 معامل ثبات �ختبار. -عندئذ -يمثل

 فيما يختص بالفاصل الزم�ي ب�ن الصيغت�ن فقد ي�ون أحد نوع�ن هما: 

 تطبيق الصيغت�ن �� ا�جلسة ذا��ا تطبيقا متعاقبا �� ا�حال. -1

جلسة، ثم الصيغة الثانية �� جلسة أخرى مع فاصل زم�ي تطبيق إحدى الصيغت�ن ��  -2

 بي��ما.

�ش�� النوع �ول إ�� الثبات ع�� الصيغت�ن فقط، أما النوع الثا�ي فيعد مقياسا أو دليال ع��  

الزمن وا�ساق �ستجابات فيما يختص �عينات مختلفة من البنود(أو صيغ  ��ل من �ستقرار ع�

ا املعامل يجمع ب�ن نوع�ن من الثبات كالهما مهم ملعظم أغراض �ختبار)، ومن ثم فإن هذ

القياس، ولذلك يمدنا ثبات الصيغ املتعاقبة بمعيار مفيد لتقييم عديد من �ختبارات. (عبد 

 ).46، 1996ا�خالق، 

 طريقة التجزئة النصفية: -3

تم تجزئة املقياس إ�� نصف�ن، ويعطى �ل فرد درجة �� �ل نصف، أي أننا ي�� هذه الطر�قة  

�عد تطبيق املقياس نقسمه إ�� صورت�ن مت�افئت�ن. وأفضل أساس للتقسيم �� هذه الطر�قة �� 

.)، والقسم الثا�ي يحتوي ع�� املفردات . ،.5، 3، 1ع�� املفردات الفردية ( �ول يحتوي القسم  أن

.)، ح�ى نقلل ما أمكن من العوامل املؤثرة �� أداء �فراد، مثل الوقت، . .،6، 4، 2الزوجية (

توحيدا تاما، ونظرا  �جراءوا�جهد، والتعب، وامللل، وغ��ها، وم��ة هذه الطر�قة هو توحيد ظروف 

معامل �رتباط �� هذه ا�حالة ي�ون ب�ن نصفي املقياس. فقد ظهرت عدة معادالت �عدل  ألن
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اط ب�ن النصف�ن، بحيث تأخذ �� اعتبارها مضاعفة طول �ختبار، ومن أهم هذه معامل �رتب

 : املعادالت معادلة سب��مان

 
 حيث:

 :: معامل ثبات �ختبار �له11ر

 رس:: معامل �رتباط ب�ن نصفي �ختبار

 فإن: 0.60فإذا �ان معامل �رتباط ب�ن نصفي �ختبار 

ر
(0.60)2
0.60+1

= 11 =
1.20
1.60

=0.75 

ن معامل أطر�قة التجزئة النصفية تؤكد حقيقة مهمة فيما يتعلق بالثبات و��  أنو�الحظ 

 .ثبات �ختبار يرتبط بطوله ف��يد معامل الثبات عندما يزداد طول �ختبار

 10ي�ون معامل ثبات �ختبارات ال�ي تقل عن عشر مفردات مرتفعا، ولذلك �عت��  أن و�ندر 

 )473،، 2008عالم،  محمودى لالختبار الثابت.(مفردات هو ا�حد �د�

 : Internal Consistencyطريقة االتساق الداخلي  -4

�ختبار،  داخل البعض �عضها مع البنود أو الوحدات ارتباط مدى ع�� الطر�قة هذه �عتمد

  املعادالت أك�� ك�ل، ومن �ختبار مع بند �ل ارتباط وكذلك
ً
الداخ��  ��ساق لقياس استخداما

 :نذكر

 :Kuder – Richardsonريتشاردسون:  كودر معادلة-4-1

للتوصل إ�� قيمة تقدير�ة ملعامل ثبات �ختبارات غ��  ر�تشاردسون  ��دف طر�قة �ودر

صفر  واملوقوتة أي اختبارات القوة، وال�ي ت�ون درجات مفردا��ا ثنائية أي إما واحد �حيح أ

 من مفردة �ل تباين عن بيانات توفر ع�� )، و�عتمد هذه املعادلة160، 2000عالم،  محمود(
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 ) 21 ( رقم الصيغة استخدام يمكن هذه البيانات توفر عدم حالة و�� ٠ �ختبار مفردات

 تباين معرفة إ�� تحتاج ال ��اأ حسا��ا حيث �� والسرعة بالسهولة تتم�� و�� املعادلة بنفس

  سون  ر�تشارد وضع كيودر وقد ٠ السابقة الصيغ من دقة أقل أ��ا �عي��ا البنود، ولكن
ً
 شروطا

 و��:  املعادلة هذه الستخدام

 ٠ ) واحد أو صفر ( �ختبار أسئلة درجة ت�ون  أن -

 ٠ كب�� امل��وكة �سئلة عدد ي�ون  أال -

 ٠ �سئلة صعو�ة مستوى  تقارب -

 )08، 2006هاشم،  أبو ( �سئلة درجات ب�ن �رتباط معامالت �ساوى  -

 :Cronbach Alphaمعادلة ألفا كرونباخ  -4-2

، 1951اق��حه كرونباخ، كيودرر�تشاردسون  معادلة من خاصة حالة ألفا معامل �عت�� 

 يمثل فإنه مختلفة، و�ذلك بطرق  �ختبار تجزئة عن الناتجة املعامالت متوسط ألفا معامل و�مثل

 �ختبار. أجزاء منأي جزأين  ب�ن �رتباط معامل

 
، بمع�ى أن يحسب تباين �ل بند من بنود �سئلةب هو مجموع تباين البنود أو  ²حيث ع

ب، ²�� هذا البند)، ثم يوجد مجموع هذه التباينات لنحصل ع�� مج ع �فراد�ختبار(من درجات 

فقط،  واحدة سمة ختبار�  بنود تقيس أن ك تباين �ختبار ك�ل، و�ش��ط²البنود، ع ن= عدد

الثنائية.(سعد عبد  وليست �ختيارات متعددة و�ختبارات املقاييس��  املعادلة هذه و�ستخدم

 )172، 1998الرحمن، 

يتم تفس�� معامل الناتج �� ضوء معامل �رتباط الناتج، وأع�� قيمة يمكن أن يصل إل��ا 

 ��سا�ي.وخاصة ع�� املستوى  �حوالأغلب  )، و�� قيمة ال نصل إل��ا ��1معامل الثبات �� (
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من تباين  0.95) فإن هذا �ع�ي أن 0.95ع�� هذا �ساس إذا حصلنا ع�� معامل ثبات قيمته(

 ).70، 2004.(غنيم، ) هو من نوع التباين ا�خطأ0.05درجات �ختبار هو حقيقي، وأن ما تبقى (

 و�تأثر تقدير الثبات بمجموعة من العوامل م��ا: 

 طول االختبار: -

 ز�ادة أن إ�� ذلك �ختبار، و�رجع بنود أو �سئلة عدد بز�ادة الثبات معامل قيمة تزدادحيث  

 ٠عمرتف محتوى  صدق ثم ومن، للمحتوى  أك�� شمول  إ�� يؤدى �سئلة عدد

 إذا أنه طردية، بمع�ى عالقة ثباته ومعامل �ختبار بنود عدد ب�ن العالقة أن القول  يمكن هنا

 القياس أخطاء فإن �ختبار طول  يزداد عندما ثم ومن، �ختبار ثبات معامل ارتفع البنود عدد زاد

 ال�خص خصائص ع�� فأك�� أك�� الدرجات و�عتمد، �عضا �عضها يخ��ل  الصدفة عن الناتجة

 ٠ا�خصائص لهذه دقة أك�� تقدير ع�� ا�حصول  النتيجة ا�خت��، وت�ون 

 الوقت أن �ختبار، م��ا طول  �� املمكنة الز�ادة مقدار تحدد عملية اعتبارات توجد بالطبع

د عن وامللل التعب �عوامل يتعلق ما محدود، وم��ا �ختبار لتطبيق يتوفرالذي 

 الفقرات جودة بنفس جديدة فقرات كتابة ع�� قدرتنا �عدم �عض �حيان وتتحدد��٠املفحوص�ن

نر�ده، الذي  �ختبار، بالقدر ثبات نرفع أن ، يمكننا�عتبارات هذه حدود�� ولكن، ٠�صلية

 )11، 2006هاشم،  �ختبار(أبو طول  بز�ادة

 األفراد:  درجات تباين

 ثم م��ما، ومن متغ�� �ل بمدى يتأثر املعامل هذا فإن متغ��ين ب�ن �رتباط معامل حساب عند

 يقل٠�ختبار ثبات معامل آخر بمع�ى �رتباط، أو معامل ع�� يؤثر ا�ساعه أو املدى ضيق فإن

 معامل ارتفع �لما �فراد تباين ارتفع و�لما عل��ا املطبق ا�جموعة تجا�س بز�ادة الثبات معامل

 درجات من حسبال�ي  ا�جموعة لنوع دقيق وصف الثبات معامل يصاحب أن يجب الثبات، لذلك

 ٠أفرادها

 العالقة إن نقول  ما، وعليه مجموعة �� التباين يقل عندما يقل الثبات معامل أن �ع�ى هذا

 ا�حقيقي التباين عن نتحدث أننا مالحظة طردية، مع عالقة �� الثبات ومعامل التباين ب�ن
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 تباين �� التغ�� إ�� أدى العام التباين �� التغ�� أن اف��ضنا إذا أما العام. التباين لز�ادة كسبب

 غ�� تصبح الثبات ومعامل الدرجات تباين ب�ن العالقة ، فإنا�حقيقي التباين إ�� ا�خطأ، وليس

  ذلك
ً
 )12، 2006هاشم،  عكسية. (أبو عالقة تصبح حيث تماما

 مستوى صعوبة/سهولة فقرات االختبار:

�� حالة إذ �ش�ل مستوى صعو�ة/سهولة مفردات �ختبار عامل مهم �� التأث�� ع�� ثباته، 

�ختبار الذي يتضمن أسئلة شديدة الصعو�ة تنخفض قيمة معامل الثبات، و�رجع ذلك إ�� �جوء 

، أو قد ي�جأ إ�� الغش، و�لها أساليب تؤدي �سئلةع��  �جابةالطالب للتخم�ن ح�ى يتمكن من 

اق فيما نحصل إ�� اختالف درجات الطالب ع�� مرات تطبيق �ختبار، و�التا�� تؤدي إ�� عدم ��س

كما تؤدي الصعو�ة الشديدة لالختبار إ�� خفض التباين ب�ن درجات الطالب  عليه من نتائج.

و�صبح املدى بي��ا صغ��ا حيث أن الطالب املتفوق والطالب الضعيف سوف يحصلون ع�� 

 درجات متقار�ة، مما يؤدي إ�� انخفاض قيمة التباين ا�حقيقي و�التا�� انخفاض �� قيمة معامل

 ثبات �ختبار.

عل��ا �سهولة  �جابةكما أن �ختبارات ال�ي تتضمن أسئلة سهلة جدا �ستطيع جميع الطالب  

يؤدي إ�� ضيق مدى الفروق الفردية وانخفاض قيمة  ممابصرف النظر عن مستواهم املعر��، 

 ).83 ،82، 2004(غنيم،  التباين ا�حقيقي، و�التا�� انخفاض قيمة معامل الثبات الناتج.

ستبيان ي�ون الباحث قد تأكد من � من خالل هذه الطرق ا�ختلفة �حساب صدق وثبات  

صدق وثبات أداة الدراسة �عد تطبيقها ع�� عينة الدراسة �ستطالعية وأصبحت جاهزة 

 لتطبيقها ع�� عينة الدراسة �ساسية.

قول أن تفس�� النتائج ع�� ما تقدم ذكره من طرق لتقدير الصدق والثبات، يمكن ال بناءً  

والقرارات املبنية ع�� حسا��ما �ستمد قو��ا من البيانات ال�ي جمعها الباحث، وليس من �داة �� 

حد ذا��ا، فالصدق والثبات �� �ساس موجه للسلوك املقاس وليس ألداة القياس وما تحو�ه من 

ذي ير�د الباحث قياسه ومن بنود، الن دور �ستبيان �� �ساس هو �حب عينات من السلوك ال

 ثم التحقق من صدقه وثباته. 
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إذا ع�� الباحث أن ال يتلقى بيانات الدراسة �ش�ل سل�ي ثم يقوم بتخليلها و�عبئ��ا �� أطر 

نظر�ة، وإنما يتحصل عل��ا �ش�ل واع ومقصود و�ناء و�قوم بت�و���ا عن طر�ق العناية بانتقاء 

 ا�حصول ع�� البيانات.وتصميم وتنفيذ الطرق ال�ي يتم ��ا 

، 2000"فاالرقام والبيانات تتم�� بقابلي��ا الن تقول �ل ما نر�د أن نجعلها تقوله".(حجر:  

123( 

 خالصة وتوصيات:
   

�جتماعية  العلمية �� الدراساتواملادة  البياناتمن وسائل جمع  �عت�� �ستبيان وسيلة

أن أهمي��ا ال �نتقادات الكث��ة املوجهة لهذه �داة إورغم املستعملة ع�� نطاق واسع وشائع، 

 . ما قورنت �غ��ها من وسائل جمع البيانات إذا �قتصاد �� ا�جهد والوقت �� سمة تكمن

لذا نجد أغلب البحوث والدراسات العر�ية �عتمد ع�� �ستبيان �وسيلة �جمع البيانات، 

يمكن أن تؤثر ع�� نتائج الدراسة، وأول عائق  بالرغم مما تنطوي عليه هذه الوسيلة من عيوب

من قبل املبحوث�ن وال�ي قد ت�ون �لية أو  �سئلةع��  �ستجابةعدم هو  يواجهه الباحث

مما يؤدي إ�� ز�ادة �� حجم أو �سبب ا�جهل والالمباالة، جزئية، إما بدافع ا�خوف أو ا�خجل أو 

 البيانات املفقودة ال�ي تؤثر ع�� النتائج. 

جابة، أو غ�� �سئلة مع � الغالب يتم التعامل�
ُ
 املفقودة، باإلهمال والتجاهل، مما القيم ا�

وهذا بدوره  أقل، حيث يقوم الباحثون بإلغاء هذه �ستمارات كفاءة ذات تقديرات إ�� يؤدي قد

ال�ي تتعامل مع  �حصائيةيؤدي إ�� ضياع الكث�� من ا�جهد، بالرغم من وجود �عض الطرق 

  البيانات املفقودة.
بيان �� جمع البيانات هو كما أنه من املشا�ل العو�صة �� البحوث ال�ي �عتمد ع�� أداة �ست

 يخشون منإ�� تقديم معلومات غ�� دقيقة أو معلومات جزئية، أو قد  املستجيب�نميل �عض 

ع�� �جابة املعطاة لبعض ما يؤثر عينة، نتيجة العتبارات م مومواقفه مالتعب�� الصـــر�ح عن آرا��

النماذج من �سئلة. كما أن طبيعة ال�خص املبحوث وظروفه النفسية تؤثر �� استجابته ورغبته 

 .�� �جابة ع�� �سئلة أو �� صدقه �� إعطاء �جابات
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دي �� تؤ ال�ي تسلسلة املخطوات بمجموعة من ا�ع�� القيام  �ستبيان بناء�عتمد عملية كما 

وتتوقف سالمة �عتمد عليه.  جيد استبيانوتتيح إم�انية إعداد ، ال��اية إ�� تجنب كث�� من �خطاء

بناء �ستبيان ع�� ضمان صدق �داة وثبا��ا، فإذا لم يتم تحديد درجة صدق وثبات �ستبيان 

 دراسة.الذي يتم بناؤه فإن ذلك سيقلل من قيمة النتائج ال�ي يتم التوصل إل��ا �� ال

�ستبيان م��ا  ثبات صدق وتقدير ال�ي يقع ف��ا الكث��ون عند  �خطاءهناك �عض إال أن  

من أك�� طرق الصدق شيوًعا وسهولة، وأشهرها  ، باعتباره�كتفاء بصدق ا�حكم�ن فقط

استخداًما لدى الباحث�ن، لك��ا ليست دقيقة، ألن �عض ا�حكم�ن قد ال ي�ون مخلًصا أميًنا �� 

تدعيمه بأنواع أخرى من أنواع قياس الصدق ال�ي قمنا بذكرها  بد من لذا التحكيم �ستبيان، 

 سالفا.

كيم مقاييس مقننة ع�� نفس البيئة ال�ي سيتم إعادة تحكما قد يقوم �عض الباحث�ن ب

لالستبيان، ذلك أن التحكيم  يكتفي بذكر ا�خصائص السي�وم��يةو�فضل أن التطبيق عل��ا، 

 تع�� بيئة مختلفة عن البيئة ال�ي طبق اي�ون فقط لالستبيانات ال�ي تتأثر بالثقافة و�تم تطبيقه

 ف��ا أول مرة.

ع�� العينة  ب ا�خصائص السي�وم��ية لالستبيانبحساأيضا  يقوم �عض الباحث�ن

حيث يقومون باقتصاص جزء من العينة ع�� عينة الدراسة �ساسية.  �عد تطبيقها�ستطالعية 

خطوات  بالرغم من أن هناكحساب ا�خصائص السي�وم��ية، و ، ال��ائية ال�ي طبق عل��ا �ستبيان

 آنفا.  وقد تم ذكرهاعلمية يجب إتباعها، 

، مع أن ع�� عينة كب��ة من أجل ا�حصول ع�� ثبات عال �ستبياناتتطبيق  البعض إ�� ي�جأ

بل هنالك عوامل مجتمعة تؤثر ع�� الصدق ، الصدق والثبات ال يتأثران بحجم العينة فقط

 والثبات، كذلك عدم اختيار عينة عمدية بل يجب أن ت�ون العينة عشوائية.

الفرق سيم العينة إ�� مرتفع�ن ومنخفض�ن وحساب تق�� طر�قة املقارنة الطرفية يتم 

، و�التا�� اعتبار ا، حيث أن تقسيم عينت�ن إ�� مرتفع�ن ومنخفض�ن حتما سيعطينا فرقبي��ما

حساب املقارنة الطرفية باستخدام محك آخر، كما و�حنا �� حساب  لذا يفضل، ا�ختبار صادق

 صدق املقارنة الطرفية.
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ال يجب  امعين اهناك حد بالرغم من أن� ا�حصول ع�� ثبات مرتفع، ز�ادة عدد البنود رغبة �

يجب أن �غطي �سئلة جميع محاور �ستبيان  لذاال�خص ا�جيب قد يصاب بامللل. ف�عديه، 

 ��عاد.  ع�� توزع �سئلة توازن �� ، كما يجب أن ي�ون هناكهوسمات هوخصائص

خيارات �جابة من قياس ثبات �ستبيان بدرجة ز�ادة عدد خيارات �جابة: يمكن ز�ادة عدد 

 من �عتماد ع�� بديل�ن فقط
ً
من خالل مقياس ذي أر�ع  بـ(�عم أو ال)، يمكن �عتماد أك��، فبدال

 .أو سبع، أو خمس درجات، درجات

 ومن خالل العرض الذي تم تقديمه يمكن التقدم �عدد من التوصيات للباحث�ن م��ا:

 يمكن دقيقا تصميًما �ستبيان تصميم ا�خطوات املن�جية �� بناء �ستبيان، فعدم إتباع -

  .املفحوص إجابات دقة إ�� عدم يؤدي أن

وعبارات �ستبيان ح�ى ت�ون البيانات املتحصل  بنودال بد من اختيار عينة ممثلة ومناسبة ل -

 عل��ا ذات فائدة. 

من ثبات �ستبيان وصدقه من أجل ضمان استقرار النتائج الستخدامها �� قرارات  التأكد -

 دقيقة وموثوق م��ا.
يجب أن يدرك الباحث أن معامل الصدق والثبات �عود إ�� البيانات ال�ي يجمعها، و�التا��  -

 فالصدق والثبات مرتبط�ن بالبيانات نفسها وليس بأداة القياس.
الباحث ع�� أساليب تقدير الصدق والثبات ا�ختلفة �ي يتم من الضروري أن يطلع  -

 استعمالها استعماال سليما، بدال من �هتمام بال��امج �حصائية دون أي خلفية سي�وم��ية.
�� البحوث خالصة ملا سبق يمكن القول أن �ستبيان �عد من ب�ن أهم أدوات جمع البيانات  

ك��ة استخدامه إال أن ك��ة عيو�ه تفرض ع�� الباحث أن �ستخدمه بنوع  ، و�الرغم من�جتماعية

من ا�حذر والتنبه ح�ى ال يقلل من مصداقية بياناته ال�ي جمعها عن طر�ق �ستبيان، و�بقى 

السؤال املطروح هو: كيف يمكننا الوصول باستخدام �ستبيان إ�� مستو�ات أع�� من الدقة 

تماعية؟، وإذا �ان �ستبيان غ�� قادر ع�� تقديم معلومات دقيقة واملصداقية �� البحوث �ج

وموثوقة، هل باإلم�ان اليوم تقديم أدوات جديدة تمكننا من �ستغناء عن هذه �دوات 

 املستخدمة �� بحوثنا اليوم؟ 
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: 
   

االستبيان،  الرتبوية لبناءاملنهجية  ): القواعد2010الجرجاوي ( محمود بن عيل بن زياد -

 الجراح، القدس. أبناء الثانية، مطبعة الطبعة
إعداد البحو  والرسال  العممية من الكرر  حت  الااتة،  :)2013أحمد إبراهيم خرض ( -

 قسم الادمة االجت�عية وتنمية املجتمع، جامعة األزهر. 
البحو   ىف القياس دواتالسيرومرتية أل  الاصالص :)2006حسن( هاشم أبو محمد السيد -

 سعود. املمك الرتبية، جامعة ، كميةSPSS والرتبوية باستادام النكسية
املنهجية والرسال  الجامعية  :)1998، الدليمي، عبد هللا حمد(لضحيان، سعود بن ضحيانا -

  109 – 87 .، ص ص4ع  ,26مج  , الرويت-عموم االجت�عية مجمة ال العربية دراسة حالة
 قياس الشاصية، دون طبعة، دار الرتاب الحديث، الرويت. :)2000(األنصاريبدر محمد  -
االستبيان ىف البحث االجت�ع : بعض االعتبارات  بناء :)2000( حجر، خالد أحمد مصطك  -

، ص ص 18ع  , السودان -جامعة الارطوم  -كمية اآلداب  -مجمة آداب ، املنهجية والكنية
119 – 153 . 

م النكسية والرتبوية، الطبعة ): مناهج البحث يف العمو 2005رجاء محمود أبو عالم( -
 الاامسة، دار النرش لمجامعات، القاهر .

القياس النكيس (النظرية والتطبيق)، الطبعة الثالثة، دار الكرر :)1998سعد عبد الرحمن( -
 العرب، القاهر . 

مدى فعالية صدق املحرم� باملقارنة بأنواع الصدق األخرى: : (2011)شحاتة، سامية سم� -
 ، عمم النكس، مرص.دراسة تحميمية

ياس النكيس، الطبعة السادسة، مطبعة محمد عبد الرريم حسان، ):الق2007صكوت فرج( -
 القاهر .

االختبارات واملقاييس يف العموم النكسية  ):2005 (صالح أحمد مراد، أم� عيل سميم -
 والرتبوية، دار الرتاب الحديث، الطبعة الثانية. 

): القياس والتقويم الرتبوي والنكيس، الطبعة األوىل دار 2000الدين محمود عالم ( صالح -
 الكرر العرب، القاهر .

القياس النكيس ب� النظري والتطبيق، دار املعرفة الجامعية  ):1998 (عباس محمود عوض -
 اإلسرندرية. 

يف كتابه األبحا  ):مناهج البحث العممي، دلي  الطالب 1996عبد هللا محمد الرشيف ( -
 والرسال  العممية، دون طبعة، مرتبة اإلشعاع لمطباعة والنرش والتوزيع، اإلسرندرية.
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 : املقاييس واالختبارات النكسية، دون طبعة، القاهر .(2000)عكاف أحمد عويس -
 ):القياس النكيس، دار فينوس لمطباعة والنرش، القاهر .. 1978قدري حكني، سمي�ن خمي  ( -
 مبادئ القياس والتقويم النكيس والرتبوي، جامعة حموان.):2004حمد عبد السالم غنيم (م -
اإلحصاء النكيس واالجت�عي والرتبوي، دار النهضة العربية،  :)1987محمود السيد أبو الني ( -

 ب�وت.
، ): مبادئ البحث الرتبوي، الطبعة األوىل، كمية املعمم�2004هللا النوح ( مساعد بن عبد -

 .الرياض
، كمية عموم أكتوبر 6ناج  محمد حسن درويش:التقويم والقياس النكيس، جامعة  -

 اجت�عية، قسم عمم النكس.
ضوء  يف الجامعيأحمد عبد الرحمن إبراهيم عث�ن: تقويم التحصي  الدرايس لمطالب -

 االتجاهات العاملية املعارص ، جامعة الزقازيق، مرص.
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