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 البحوث التربوية والنفسيةفي مشكلة استخدام صدق االتساق الداخلي 
 *أ. صاحل مفتاح اليسَت               

 
ما يدعى ال يكاد ؼللو حبث من البحوث ادلنشورة، أو حبث من حبوث ادلاجستَت والدكتوراه من استعمال 

بصدق االتساق الداخلي والذي يصنف بوصفو إجراًء من إجراءات اختبار صدق ادلفهوم أو الصدق البنائي، 
أو الصدق التكويٍت، أو صدق التكوين الفرضي، كثُرت ادلسميات وادلشكلة واحدة؛ ألن ىذا االستعمال 

لي حلقيقتها، وسًتكز ىذه الورقة الواسع ذلذه الطريقة حلساب الصدق قد يكون ناذبًا عن إدراك سطحي وشك
على توضيح مشكلة استخدام صدق االتساق الداخلي لكونو أىم أكثر أساليب استخراج الصدق يف البحوث 

 .النفسية والًتبوية

 المقدمة:
أي: استخدام أدوات القياس  -يُعد القياس الكمي للسلوك البشري جزًءا مهمًا من حبوث العلوم النفسية

 Smallbone)دلراقبة السلوك البشري، فهو ينتمي إىل النهج التجرييب التحليلي يف دراسة السلوك احلقيقي: 
& Quinton, 2004). النهج، فيجب أن تتمتع . وحيث إن معظم البحوث النفسية والًتبوية تنهج ىذا

مقاييسها بدرجة عالية من الصدق والثبات، ومع انتشار استخدام برامج التحليل اإلحصائي على احلاسب 
، أصبح من السهل على أي باحث  استخراج صدق وثبات ادلقاييس، SPSSاآليل، واليت من أشهرىا برنامج 

اخلي دلقاييسهم دون إدراك األبعاد ادلنطقية العميقة وىو ما دفعهم إىل ادلبالغة يف استخراج صدق االتساق الد
لصدق االتساق الداخلي، َفُجلُّ قضايا القياس قضايا اجتهادية، وليست حقائق ثابتة، وعليو فقد ىدفت ىذه 

 الورقة إىل مناقشة جوانب القصور اليت تبعث على القلق من استعمال ىذه الطريقة يف استخراج الصدق.

 وعليو فقد احتوت ىذه الورقة على ثالثة أقسام رئيسية، ىي: 

: متعلق بثبات القياس من حيث مفهومو، وأكثر األساليب شيوعا الستخراجو تكون باإلجابة القسم األول
( ما العوامل اليت تؤثر يف 1عن ثالثة أسئلة مهمة، غالبًا ما يسأل الباحثون يف كثَت من األحيان عنها، وىي: )

 ( ما مستوى الثبات ادلقبول ألي مقياس؟.3( كيف ؽلكن جعل ادلقياس أكثر ثباتا؟، و)2ت؟، )الثبا
                                                           

 جامعة ادلرقب. -اخلمس -كلية الًتبية   *
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فهو متعلق دبفهوم الصدق وطرق استخراجو وإثباتو يف البحوث الًتبوية والنفسية من  أما القسم الثاني: 
( صدق 3، )( الصدق الظاىري2( صدق احملتوى، )1خالل عرض ومناقشة ثالثة أنواع من الصدق، وىي: )

 التكوين أو الًتكيب. 

فهو ادلتعلق هبدف ىذه الورقة وموضوعها ادلتعلق دبناقشة مشكلة استخدام صدق أما القسم الثالث: 
االتساق الداخلي من خالل عرض األسباب اليت تدفع الباحثُت الستخدام ىذه الطريقة بشكل واسع أثناء 

فيها الباحثون أثناء استخدامهم ذلذه الطريقة، وزبتتم الورقة استخراج صدق ادلقياس، وجوانب القصور اليت يقع 
 بتقدمي ملخص نركز فيو بشكل خاص على مشكلة استخدام صدق االتساق الداخلي.

 أوال: الثبات:
عاااااااادة ماااااااا يشاااااااكل الثباااااااات مصااااااادر قلاااااااق كباااااااَت عناااااااد اساااااااتخدام أي مقيااااااااس لقيااااااااس السااااااالوك أو السااااااامة 

(Rosenthal and Rosnow, 1991) ما غلاب أن يتصاف باو ادلقيااس قدرتاو علاى التميياز . ومن أىم
بااُت األفااراد عنااد تطبيااق ادلقياااس علاايهم كمجموعااة واحاادة يف الوقاات نفسااو، أو تطبيقااو علاايهم يف أزمنااة سلتلفااة. 
فالثبااات يعااٍت: ماادى تطااابق النتااائج عناادما يقااوم أشااخاص سلتلفااون بتطبيااق مقياااس مااا يف أوقااات سلتلفااة، رباات 

، أو ثبااات النتاائج رباات ظااروف (Bollen, 1989)بعبااارة يسااَتة ىاو اتساااق القياااس ظاروف سلتلفااة، والثباات
   .(Nunnally, 1978)متنوعة يطبق فيها القياس 

تتااأثر بيانااات القياااس النفسااي والًتبااوي  يف الغالااب باألخطاااء العشااوائية أثناااء القياااس، والاايت عااادة مااا تكااون 
أخطاااء ناصبااة عاان الصاادفة احملضااة، وىااذه األخطاااء قااد  علااى شااكل أخطاااء منهجيااة، واألخطاااء العشااوائية ىااي:

 ترفع أو زبفض من درجة ادلفحوص بطريقة يصعب التنبؤ هبا، وللصدفة ثالثة أشكال ىي:

االختالف، أي: يف حالة اختالف ادلفحوص بُت مرات إجراء القياس، فقد يكون يف ادلرة  الشكل األول: -
 ، أو العكس.  األوىل أكثر دافعية منو يف ادلرة الثانية

فهو تغَت بيئة ادلقياس وتوقيتو، فقد غلرى ادلقياس مرة يف ُمناخ صحي يتمتع باذلدوء،  أما الشكل الثاني: -
 ويكون توقيتو بداية اليوم، يف حُت ػلدث يف ادلرة الثانية يف ُمناخ مضطرب يف هناية يوم دراسي مثال.

عدد بنود ادلقياس واليت عادة ما تتأثر بأخطاء الصدفة  يتمثل يف صغر حجم العينة أو قلة والشكل الثالث: -
(، كما تزيد العوامل الشخصية من مصادر أخطاء القياس،  2004بشكل أكرب:.)داونلود واخرون،

كاختالف أسلوب الفاحصُت مثال، ولكن خطأ التطبيق ال يتعلق بثبات ادلقياس، ولكنو مرتبط بإجراءات 
 ضوعية.التطبيق، أو ما يصطلح عليو بادلو 
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بالضاااارورة صااااادقا، ويوضااااح بااااولن:  يسلاااا اباااتالبااااحثون ادلبتاااادئون ال يسااااتوعبون عااااادة قاعاااادة أن ادلقياااااس الث
( أن الثبااات ىااو ذلاا  ا اازء ماان ادلقياااس اخلااايل ماان اخلطااأ العشااوائي، وأنااو ال شاايء يف وصااف الثبااات 1990)

جااااداً، ولكنااااة غااااَت صااااادق:  يتطلااااب أن يكااااون ادلقياااااس صااااادقا. فماااان ادلمكاااان أن يكااااون ىناااااك مقياااااٌس ثابااااتٌ 
(Nunnally, 1978). 

 طرق استخراج الثبات:
يُعد ادلقياس ثابتا أو مستقرا إذا ما بقيت الدرجات اليت ربصل عليها ادلفحوصون فيو دون تغيَت تقريبا فيو 
عند إجرائو عليهم عدة مرات، فالثبات ىو: اتساق نتائج القياس مع مرور الوقت، أو استقراره ربت رلموعة 

 القياسات:  متنوعة من الظروف، وىناك طريقتان يُعرب هبما عن ثبات رلموعة من

: ىي مقدار التباين ادلتوقع داخل عدد من قياسات متكررة لشخص واحد،  فإذا كان من الطريقة األولى 
كجم، فسوف ضلصل يف النهاية بعد تقدير وزنو عدة   200ادلمكن تقدير وزن شخص ما على مقياس ما با 

ا الوزن احلقيقي، كما سيكون لتل  مرات على قيمة متوسطة للتوزيع التكراري لدرجات وزنو، ؽلكننا عدُّى
الدرجات اضلراف معياري يوضع االنتشار، وىو ما نطلق عليو خبطٍأ القياس ادلعياري، وعادة ال يكون ىذا اخلطأ 

 عاليا يف مقاييس الوزن؛ ألهنا زبضع للتقدير الذايت، خبالف أغلب ادلقاييس النفسية والًتبوية.

زلافظة ادلفحوص على ترتيبو أو وضعو النسيب داخل اجملموعة،  فهي تقاس دبدى أما الطريقة الثانية:
فيفًتض مع مقياس يتمتع بالثبات أن  يكون من ربصل على أعلى درجات فيو اليوم، ىو نفسو من ربصل 
عليها يف ادلقياس نفسو يف يوم سابق، وكلما تغَت الوضع النسيب للمفحوصُت، كان الثبات متدنيا، وعادة ما يتم 

( يبُت أن 1باستخدام معامل االرتباط، والذي نطلق عليو دبعامل الثبات، فمعامل الثبات ) حساب ذل 
ادلوضع النسيب للمفحوص يف إجراءين يظل نفسو، وأن ادلقياس ثابت جدا، فثبات ادلقياس يتضح خبطئو 

 ادلعياري.

 مؤشرات الثبات:
يف قياسات سلتلفة، أو يف رلموعات يقدر الثبات بربط الدرجات اليت ربصل عليها ادلفحوصون أنفسهم 

 سلتلة من البنود ادلتكافئة ويتطلب تطبيقا واحدا.    

: ادلقياس وإعادة والطرق النموذجية األكثر شيوعا الستخراج ثبات ادلقياس يف البحوث النفسية والًتبوية ىي
 ، وثبات التجزئة النصفية.، وثبات الصور ادلتكافئةادلقياس
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 وإعادة المقياس:ثبات المقياس،  -1
تشَت طريقة ثبات ادلقياس وإعادة ادلقياس إىل االستقرار الزمٍت للمقياس من جلسة قياس إىل أخرى،  

واإلجراء ىو: إدارة ادلقياس جملموعة من ادلستجيبُت، مث إدارة ادلقياس نفسو للمستجيبُت أنفسهم يف وقت 
تطابقة ادلعطاة يف أوقات سلتلفة من الناحية العملية عن الحق، ويعربر االرتباط بُت الدرجات على ادلقاييس ادل

ثباهتا يف ادلقياس وإعادة ادلقياس، ويشار أحيانا إىل معامل ثبات ىذه الطريقة بوصفو باا "معامل االستقرار"، 
وذل  لكونو مؤشرًا لتوافق أو ثبات درجات مفحوص ما، دلدة زمنية مناسبة، وعليو فمن ادلفًتض أن تكون 

ة ادلقاسة هبذه الطريقة مستقرة، وأي تغَت يف الدرجات من وقت آلخر غلب أن تعزى إىل أخطاء عشوائية الظاىر 
 متعلقة بظروف األشخاص أنفسهم أو ظروف تطبيق ادلقياس. 

 Rosenthal and)ومع انتشار استخدام ىذه الطريقة القياس وإعادة القياس، فإن ذلا عدة عيوب: 
Rosnow, 1991) ادلثال: ىذه الطريقة تتأثر بأثر التعلم أو أثر التذكر الذي ػلدث جملرد أن ، فعلى سبيل

غليب ادلفحوصون على ادلقياس أثناء القياس األول، فيستجيبون لو بشكل سلتلف يف ادلرة الثانية، مث إن ىذا 
ادلدة الزمنية األثر من احملتمل أن ال ػلدث عند صبيع ادلفحوصُت، وىو ما يقلل من التقديرات، وأيضًا فقصر 

بُت القياسُت: األول والثاين غلعل ادلفحوصُت قادرين على تذكر إجابتهم يف التطبيق األول، فيجيبون بالطريقة 
نفسها يف التطبيق الثاين؛ جملرد أهنم تذكروىا، وىذا يرفع من تقدير الثبات، وؽلكن السيطرة على ىذا العيب 

ناحية أخرى، إذا كان الوقت بُت القياسات طوياًل جداً، فإنو قد ػلدث بزيادة ادلدة الزمنية بُت التطبيقُت. ومن 
أثر التعلم، وىذا ػلدث عادة يف ادلقاييس ادلعرفية، أي: أن ادلفحوصُت سوف يتعلمون مقادير سلتلفة خالل 

 دلعريف.ادلدة الزمنية الطويلة دبا سيؤثر يف معامل الثبات، ولذل  غلب عدم استخدام ىذه الطريقة يف اجملال ا

 طريقة الصور المتكافئة: -2
تستخدم ىذه الطريقة عادًة دلعا ة مشكلة أثر التعلم والتذكر اليت ربدث عند استخدام طريقة ادلقياس 
وإعادة ادلقياس، أي: عندما ػلتمل أن يتذكر ادلفحوصُت استجاباهتم يف بنود ادلقياس، وبدال من ربط نتائج 

ئة من ادلقياس الذي يطبق على ذات القياَسُْت للمقياس نفسو للمجموعة نفسها، ؽلكن ربط نتائج صور متكاف
األشخاص، فإذا طُّبقت الصورتان يف الوقت نفسو وبتسلسل مباشر، فإن معامل الثبات الناتج عن ذل  
التطبيق نسميو بااا "معامل الثبات والتكافؤ". ويعرب ىذا ادلعامل عن مظهَرْين لثبات ادلقياس: أوذلما: تباينات 

التباينات من صورة ألخرى، ويوضح معامل التكافؤ ادلرتفع أن كليت الصورتُت  األداء من وقت آلخر، وثانيهما:
تقيسان األداء نفسو، وتقيسان الثبات خالل ادلدة الزمنية ذاهتا، ويعد ىذا اإلجراء األكثر دقة لتحديد ثبات 

بشكل مستقل،  ادلقياس، ولكن ادلشكلة الرئيسة ىي أن الصور ادلتكافئة دلقياس ما ىي مقياسات غلري بناؤىا
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وال بد ذلا أن تليب مواصفات ادلقياس األصلي، حيث يكون ذلا نفس العدد من البنود، والشكل  والتعليمات، 
واحلدود الزمنية، والتصميم، واحملتوى، ومستوى الصعوبة مع اختالف األسئلة، فإذا مل يتحقق ذل  بشكل 

 . عال، فإن قيمة الثبات الناذبة عنها ال ؽلكن الوثوق هبا

 طريقة التجزئة النصفية:
التجزئة النصفية ىي أيسر أساليب التوافق الداخلي، ويف ىذه الطريقة يفصل ادلقياس إىل نصفُت، ويطبق 
القياس على رلموعة، مث تقسم بنوده بعدئذ إىل نصفُت، ويتم احلصول على درجات كل فرد يف النصفُت 

التجزئة النصفية"، والذي يشبو معامل التكافؤ؛ ألنو ؽلثل وػلسب معامل االرتباط بينهما، وىو: "معامل ثبات 
التذبذب من عينة بنود إىل أخرى، فإذا كان لكل مفحوص موقع متماثل يف الصورتُت، كان القياس عايَل 
الثبات، وإال كان ثباتو متدنيا، وما ؽليز ىذه الطريقة أهنا تتطلب تطبيقا واحدا من القياس فقط، وال ربتاج إىل 

ويل، وأيضًا فإن العوامل اليت سوف تؤثر يف نتائج الثبات، ستتوزع على األشخاص أنفسهم، حينما وقت ط
نعاجل النصف الثاين، أما مشكلة ىذه الطريقة فهي أهنا تكمن يف تقسيم ادلقياس إىل نصفُت متماثلُت، فإذا ما 

سيم ادلقياس على أساس التكافؤ يف قمنا بتحديد مستوى صعوبة كل بنٍد من خالل ربليل البنود فإنو ؽلكننا تق
 الصعوبة وتشابو احملتوي، ولذل  فهي ال تناسب ادلقاييس القصَتة، وال تصلح إال مع ادلقاييس الطويلة فقط.  

 ما العوامل التي تؤثر في ثبات المقياس؟ -
كيفية استخدامو: ىناك عديد العوامل اليت تؤثر يف ثبات ادلقياس، وتعتمد ىذه العوامل على طبيعة ادلقياس و 

(Nunnally, 1978) ولكن أىم ىذه العوامل ىي: طول ادلقياس، والسرعة، وصعوبة البنود، وذبانس .
 مفردات ادلقياس، والتباين، وخصائص العينة.

 طول المقياس: -1
 ال توجد قاعدة ثابتة ربدد عدد البنود اليت ينبغي أن يتضمنها مقياس أو اختبار، ومن ىنا فإن ربديد عدد
بنود ادلقياس مًتوك للباحث، وادلهم يف ذل  أن يقتنع الباحث بأن البنود اليت أعدىا تغطي السمة ادلقاسة 
بشكل مرض، وىناك عالقة طردية بُت طول ادلقياس وارتفاع معامل ثباتو، فادلقياس الطويل دبقدار معُت يرفع 

 من قيمة معامل الثبات، والعكس صحيح.

 صعوبة البنود: -2
الذي يعٍت: النسبة بُت متوسط درجات األفراد على ادلقياس، إىل الدرجة  -وى صعوبة ادلقياسيعد مست

من العوامل اليت تؤثر يف القياس، فهو  -العظمى على ادلقياس، فارتفاع أو اطلفاض مستوى صعوبة ادلقياس
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ن القياس سهال أو صعبا يؤدي إىل اضلسار مدى الفروق الفردية بُت األفراد يف األداء على ادلقياس، فإذا كا
بالنسبة ألفراد رلموعة التطبيق أو التقنُت، فإن مدى الفروق الفردية بُت درجات أفراد ىذه اجملموعة يقل، ومن 

 مث يقل ثبات القياس.

 تجانس مفردات القياس: -3
ادلفحوص قد يتكون القياس من بنود متجانسة حداً لدرجة أهنا تصبح صورة كربونية لبعضها، وىو ما غلعل 

غليب عليها بنسق واحد، فلو فسر البند الواحد مثال بطريقة ما، وُوجد بند آخر يتضمن التفسَت نفسو، فإنو 
غليب على بقية البنود باالستجابة نفسها، وىو ما يفقد ادلقياس التنوع والتباين، فمثل ىذا ادلقياس يتضمن 

ى السمة ادلقاسة، ويؤدي إىل اطلفاٍض يف طول ادلقياس بنوًدا كثَتًة، لكنها ُتكرر نفسها، وىو ما يضيق من مد
 احلقيقي والذي يؤدي بدوره إىل اطلفاٍض يف قيمة معامل ثباتو.

 التباين: -4
إن ثبات ادلقياس يقل بتجانس اجملموعة ادلطبق عليها، ويرتفع ثباتو بزيادة تباين درجات أفرادىا عليو؛ إذ 

 اد بزيادة تباينو.ينقص ثبات ادلقياس بنقصان تباينو، ويزد

 تجانس العينة: -5
يتسبب التجانس الشديد لعينة التقنُت اليت يقدر معامل الثبات من خالذلا يف اطلفاض واضح يف معامل 
ثبات ادلقياس، وذل  ألن مدى الفروق الفردية والتباين داخل العينة ادلتجانسة يكون منخفضا جداً، وىو ما 

احلقيقي على ادلقياس وزيادة تباين اخلطأ، وىذه نتيجة تؤدي إىل اطلفاض معامل يًتتب عليو اطلفاض التباين 
 ثبات ادلقياس.

 كيف يمكننا إجراء مقياس أكثر ثباتًا؟  -
وؽلكن ربسُت الثبات عن طريق كتابة البنود بوضوح، وىو ما غلعل تعليمات ادلقياس مفهومة وسهلة، 

أمكن ذل ، على سبيل ادلثال. أما الطريقة الرئيسية  عل وكذل  جعل تعليمات ادلقياس واضحة زلددة  ما 
، (Nunnally, 1978)ادلقاييس أكثر ثباتًا فهي جعلها أطول، ومن مث إضافة ادلزيد من العناصر عليها:

ومع ذل  كلما طالت مدة اإلجابة عن ادلقياس زاد االحتمال أن يؤدي ادللل والتعب إىل اطلفاض مستوى 
 .(Rosnow and Rosenthal, 1991)دى ادلفحوصُت: الًتكيز والدافعية ل
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 ثانيا: الصدق:
يقصد بالصدق أن يقيس ادلقياس أو االختبار ما وضع لقياسو، وال يقيس شيئا آخر بدال عنو أو باإلضافة 
إليو، فهو يشَت إىل مدى صالحية استخدام درجات ادلقياس للقيام بتفسَتات معينة. ويُعد الصدق أىم 

 (. 2012الصفات اليت ينبغي أن يتمتع هبا مقياٌس ما: )فرج،

صدق إىل أدوات القياس، فإن الصدق يف الواقع يشَت إىل الدرجة اليت ؽلكن هبا تفسَت ومع أننا ننسب ال
نتائج ادلقياس، أي: أننا نتحدث عن صدق التفسَتات اليت طلرج هبا من النتائج، وكذل  فالصدق نسيب؛ ألن 

ة، ولكن من ىناك درجات للصدق، ولذل  غلب عدم التفكَت يف نتائج القياس على أهنا صادقة أو غَت صادق
األفضل التعبَت عن الصدق يف فئات ربدد درجتو، كأن نقول: صدق مرتفع، وصدق منخفض، أو صدق 

 معتدل.

ومع أن الصدق مفهوم موحد، فهناك أنواٌع من األدلة ؽلكن صبعها لدعم االستدالالت ادلستمدة من 
(، وصبعية البحوث الًتبوية APAسية: )درجات أداة القياس، فادلعايَت ادلعدة من  نة مشًتكة من ا معية النف

(، تصنف أدوات صبع أدلة الصدق NCME( واجمللس القومي للقياس يف الًتبية: )AERAاألمريكية: )
يف األصناف التالية: دليل صدق احملتوى، ودليل صدق ادلعيار، ودليل صدق ادلفهوم البنائي )دونلود 

 (.2004واخرون،

 صدق المحتوى: -1
احملتوى: "ىو أن سبثل عينة الفقرات اليت ؼلتارىا الباحث لوحدة قياسو رلموع الفقرات اليت يقصد بصدق 

(. ويُعد صدق احملتوى أىم أنواع الصدق، 1989سبورن اإلطار العام للصفة ادلراد قياسها سبثيال جيدا")التَت،
سلوك أو الظاىرة ادلراد قياسها ولكي يتمتع ادلقياس بصدق احملتوى يتعُت على الباحث أن يعررف السمة أو ال

تعريفا إجرائيا، من خالل ربديد ادلؤشرات اليت ؽلكن رصدىا أو مالحظتها، ومن مثَّ قياسها، وأيضًا يتعُت عليو 
ربديد عناصر أو مكونات أو عوامل الظاىرة موضوع الدراسة، وربديد أعلية العنصر أو العامل الواحد، ومن مث 

 ب من جوانب ىذه الظاىرة وفق أعليتو.إعداد بنود تتعلق بكل جان

وؽلكن للباحث االستعانة دبحكمُت ذلم دراية دبوضوع الظاىرة ادلقاسة، الستشارهتم يف تقييم البحوث اليت 
 أعدىا، وحىت يفسح ذلم اجملال لكي يضيفوا إليها أو يعيدوا صياغتها أو يقرروا صالحيتها أو ػلذفوا منها.

وزلاسَن، فمن عيوبو: أنو ال ؽلكن استخدامو يف أي رلال، فهو ال يصلح يف  بيد أن لصدق احملتوى مثالبَ 
االختبارات النفسية واالجتماعية اليت تعتمد تفضيل معُت من الشخص ادلفحوص، وأن تطبيقاتو ليست كثَتة، 

 (.2014وال يسهل استخدامها، ومن زلاسنو أنو يفيد يف اختبارات التحصيل ويف اختبارات الكفاية: )أميمن،
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 الصدق الظاهري:-2
يستخدم تعبَت الصدق الظاىري لإلشارة إىل ما يبدو أن االختبار يقيسو، أي: أن االختبار يتضمن بنودا 

 م(.2012يبدو أهنا على صلة بادلتغَت الذي يقاس، وأن مضمون االختبار متفق مع الغرض منو: )فرج،

أو فرعا من فروعو، وىو صدق ؽلكن التوصل إليو من ويَاُعدُّ بعُضهم الصدَق الظاىرَي متمما لصدق احملتوى 
خالل زُلَكٍَّم متخصص على درجة قياس ادلقياس للسمة ادلقاسة، وحيث إن صدق احملتوى ال يتحرر سباما من 
األحكام الذاتية، فينبغي عرض ادلقياس على أكثر من زلكم، لتقدير صدقو الظاىري، ويعد ادلقياس متمتعا 

ل التوافق بُت تقديرات احملكمُت الذين غلمع معظمهم، مثال أنو يقيس للوىلة األوىل ما بصدق احملتوى من خال
يزعم لقياسو، وؽلكن رفع مستوى الصدق الظاىري دبجرد إعادة صياغة األسئلة أو البنود على ضلو غلعلها أكثر 

 ارتباطا دبوقف القياس الفعلي.

قل أنواع الصدق أعلية، وأن من يستخدمو غلب أن وال ؼللو الصدق الظاىري من عيوب، فمن عيوبو أنو أ
يكون على مستوى معُت من اخلربة؛ حيت ؽلكن أن ػلكم احلكم الصحيح، وأنو ال يصلح يف االختبارات 
التشخيصية يف اجملال اإلكلينيكي، وأنو أقل أنواع الصدق من حيث ا ودة، وال يصلح دلقاييس الشخصية، 

 ختبارات االنتقاء ادلهٍت اخلاصة بالعمال، واختبارات الطالب يف فصول الدراسة.ولكن من شليزاتو أنو يفيد يف ا

ومع ضرورة سبتع ادلقياس بالصدق الظاىري، فإنو يتعُت علينا أال نقبلو كمح  وحيد لصدقو، فهو صدق 
 البد منو، وال يعتمد عليو، كما ينبغي عدم اخللط بينو وبُت صدق ادلضمون.

 التركيب:صدق التكوين أو -3
يعمم ادلفهوم أو التكوين التفسَتي على ظواىر كثَتة بالقياس على ما مت تفسَتىا عن طريقاو، فنظرياة ا اذبياة 
الااايت طبقااات علاااى ساااقوط التفااااح أصااابحت نظرياااة تعمااام علاااى ظااااىرة ساااقوط صبياااع األجساااام علاااى اختالفهاااا، 

اإلحساسااااات الفوريااااة وادلباشاااارة إىل  والتكااااوين مفهااااوم جااااوىري يف العلااااُم، وىااااو يعاااارب عاااان انطالقتنااااا ماااان خااااربة
الصااياغات العامااة، وىااي الصااياغات الضاارورية لتشااكيل قااوانُت العلاام، فالنظريااة تتااألف عااادة ماان رلموعااة فااروض 
تفسر موضوعا ما، وقد يعاد الباحاث بناودا تقايس تلا  الفاروض بغارض إخضااعها لالختباار اإلمبَتيقاي، وعنادما 

تو بصدق الًتكيب أو البنااء، فادلقيااس يتمتاع بصادق التكاوين عنادما ػلقاق يفعل ذل ، فإنو ػلقق ما ؽلكننا تسمي
 فروض النظرية ادلختربة. 
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ولتحقيق صدق الًتكيب يف دراسٍة ما، يتعُت على الباحث البحُث عن إطار نظري؛ لتستند إليو وحدة 
قياس صفات ىذا القياس، مث غلمع بواسطتو تل  الفقرات اليت يفًتض أهنا تتعلق دبوضوع معُت وتصلح ل

 ادلوضوع، ومن مَثَّ زبضع تل  الفقرات للقياس.

( أن ىناك ثالَث خطواٍت للحصول على دليل لصدق التكوين 2002ويقًتح صالح مراد وفوزية ىادي: )
 أو الًتكيب أو البناء، وىي:

 تعريف ادلتغَت ادلراد قياسو تعريفا واضحا. -
ية اخلاصة بادلتغَت ادلراد قياسو فروضا تستطيع أن سبيز أن تكون الفروض اليت مت وضعها على أساس النظر  -

من لديهم القليل منو: )أي: بُت ادلرتفعُت وادلنخفضُت يف كثَت من ادلتغَت ادلراد قياسو، و بُت من لديهم ال
 ادلتغَت(.

 اختبار الفروض منطقيا وذبريبيا.  -

 العوامل اليت تؤثر يف صدق ادلقياس: -

 ن صدق ادلقياس أو تضعفو، نذكر منها:شبة عوامل كثَتة قد ترفع م

عجز ادلفحوصُت عن فهم لغاة أسائلة ادلقيااس، نظارا لصاعوبتها، ومان مث عجازه عان حلهاا، فيحصال علاى  -
 درجة ال تعكس قدراتو احلقيقية.

 تعدد تفسَتات األسئلة، لغموضها وتعدد إجاباهتا. -
ادلفحااوص احلقيقيااة، فقااد ػلصاال  صااياغة أساائلة سااهلة جااداً، أو صااعبة جااداً األماار الااذي ال يظهاار قاادرة -

 مفحوص ضعيف على درجات شلتازة نتيجة لسهولة األسئلة.
 تأثر أداء ادلفحوص بالعوامل البيئية كاحلرارة والربودة الشديدة والضوضاء. -
قلاااااة وضاااااوح تعليماااااات االختباااااار لكااااال مفحاااااوص أو تذباااااذهبا، وعااااادم اتسااااااقها وثباهتاااااا بالنسااااابة لكااااال  -

 ادلفحوصُت.
 على فئة غَت اليت أُعّد ذلا ادلقياس.تطبيق ادلقياس  -
 عدم التوازن بُت ا وانب اليت تتضمنها فقرات االختبار وا وانب اليت يقيسها. -
 .م(2001)خطاب، عدم مشول فقرات االختبار، وعدم سبثيلها  وانب السلوك ادلختلفة ادلراد قياسها: -
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 ثالثا: مشكلة استخدام صدق االتساق الداخلي:
الرقم للباحث يدفعو الستخدام صدق االتساق الداخلي وقبول نتائجو دون  يبدو أن ما يقدمو إغراء

موع جائية يعرب عنو بارتباط الفقرة دباإلمعان يف حقيقة ىذا الرقم، فصدق االتساق الداخلي من الزاوية االحص
بعدىا الذي تنتمي أليو، والغريب أن الكثَت من الباحثُت من يضيف معامالت االرتباط مباشرة بالدرجة الكلية 
لالختبار أو ادلقياس يف جداول معامالت االرتباط بُت كل فقرة ببعدىا، ومعامالت االرتباط بُت كل بعد 

األسباب اليت تغري الباحثُت بذل  ىي أن  باالختبار ككل؛ ليربىن عن سبتع مقاييس حبثو بالصدق، ومن أىم
الباحث يعتقد ضمنيا أن ىذه ادلؤشرات الكمية تقدم براىُت موضوعية على توافر الصدق يف األداة ادلستعملة 
ما دامت تقوم على بّيانات كمية موضوعية، وليست براىُت كيفية ذاتية، نظرًا ألن الباحث ربصل عليها 

، فسهولة الطريقة، وسهولة احلصول على SPSS اىزة واليت من اشهرىا برنامج: باستخدام احلزم االحصائية ا
استعمال زل  الداللة اإلحصائية دلعامل االرتباط النتائج من خالذلا، والربىان الكمي الذي تقدمو، وكذل  

ُت، لالحتفاظ بالفقرات أو استبعادىا، جعلت منها أكثر طرق استخراج الصدق استخداما من قبل الباحث
والسؤال الذي يقدم؟ وىو زلور ىذه الورقة ىو: ما ادلشكالت ادلًتتبة عن استخدام ىذه الطريقة من قبل 

 الباحثُت ادلبتدئُت؟ وما جوانب القصور اليت قد تنشأ عن استخدامها؟.

بينها وبُت  : أن درجة االرتباط ادلرتفعة بُت الفقرة وبُاْعِدىا أو مقياسها ال تدل بالضرورة على االنسجامأوالً 
البعد أو ادلقياس، دبعٌت آخر أن ما تقيسو الفقرة ال ينتمي للبعد الذي ارتبطت بو، وإن جاءت داللتها 
االحصائية عالية عند استخراج صدق االتساق الداخلي ذلا، فمن خالل خربيت يف التحليل االحصائي 

باط عاليا بأبعاد ال تنتمي ذلا الفقرة ط ارتمن الفقرات قد ترتب الحظت أن كثَتاً  SPSSباستخدام برنامج: 
 أساسا حبسب تصنيف فقرات ادلقياس ادلستخدم يف البحث.

يعتمد جل الباحثُت تقريبا زل َّ الداللة اإلحصائية بُت فقرة معينة وبُاْعِدىا لالحتفاظ بفقرات ادلقياس،  :ثانياً 
فداللة معامل االرتباط تتوقف على حجم العينة، دون مراعاة شدة العالقة أو قوهتا واللذْين غالبا ال غلتمعان، 

عندما  0.05بُت فقرة معينة ببعدىا يكون داال إحصائيا عند مستوى داللة  0.30فمعامل ارتباط قدره: 
مثال، فقيم معامالت  100فردا، و لكنو غَت دال إحصائيا مع عينة حجمها:  40يكون حجم العينة يساوي 
باشرة، وغلب ربويلها إىل معامالت ربديد بًتبيع قيمها يسهل تصورىا، أي: قراءهتا االرتباط ال زبضع للقراءة ادل

%، ومعناه أن الفقرة تفسر 4، أي: 0.04: ويساوي عند تربيع 0.20وربديد شدهتا، فاالرتباط الذي قدره: 
سبثل تسعة بادلائة نسبة مئوية مقدراىا تسعة بادلائة من رلمل التباين الذي ػلتوي عليو البعد، )أي: أن الفقرة 

%( ، وىو يكاد يكون  91فقط من معلومات البعد(. أما باقي التباين أو ادلعلومات اليت ػلتوي عليها البعد )
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كل التباين أو ادلعلومات فال سبثلها الفقرة، على الرغم من أن ىذه الفقرة دالة إحصائيا إذا كان حجم العينة 
 فردا. 100

د استخدام ىذه الطريقة يف تقدير الصدق قد يكون معامل االرتباط مرتفعا يف كثَت من احلالت عن :ثالثاً 
جدا مع أن زلتوى الفقرة ال ينسجم مع زلتوى البعد، يف ادلقابل صلد بعض الفقرات اليت معناىا أكثر التحاما 

طيع ذباوز دبعٌت البعد وأكثر انسجاما معو تستبعد من ادلقياس، بسبب داللتها االحصائية ادلنخفضة، وقد نست
ىذه ادلشكلة بأن هنتم أكثر بعرض ومناقشة فقرات ادلقياس مع احملكمُت الذين من ادلفًتض أهنم قاموا بتحكيم 
ادلقياس قبل أن يتم توزيعو على عينة التقنُت الستخراج صدقو بالوسائل االحصائية، فصدق احملكمُت ضروري؛ 

بعدىا، بعكس  الصدق ادلستخرج بالربامج االحصائية ألن احملكم ادلتخصص يفهم زلتوى الفقرة وارتباطها ب
الذي يتعامل مع أرقام فقط وليس لو عالقة دبحتوى الفقرة، فصدق احملكمُت ال بد منو وال يعتمد عليو  

 كأسلوب وحيد لقياس الصدق، ويبدو أن صدق االتساق الداخلي تنطبق عليو القاعدة نفسها. 

على االتساق الداخلي يغنينا عن حجية االتساق اليت تقدمها طريقة أن ما يقدمو الثبات من ادلة  :رابعاً 
صدق االتساق الداخلي، فطرق حساب الثبات تقوم أصال على أدلة االستقرار، والتكافؤ واالتساق، فأساليب 
حساب الثبات كطرق التجزئة النصفية )جاسبان، وسبَتمان براون(، وطرق االتساق والتجانس الداخلي لالختبار 

كمعامل ألفا لكرونباخ، وكيودرارتشاردسن( تشًتك يف أهنا تقدر االتساق الداخلي دلكونات ادلقياس، كما أن ) 
بعض أساليب حساب الثبات تقدم دليال أقوى شلا تقدمة طريقة صدق االتساق الداخلي على ذبانس ادلقياس 

 لعدة أسباب، منها: 

عربة دبستوى الثبات اإلصبايل )ويقصد بذل  أال يقل معامل أهنا ال تقوم على الداللة اإلحصائية، فال :أوالً 
يف الدراسات األساسية، أو ما يقارب ىذين  0.7يف الدراسات االستطالعية، وعن  0.6ألفا مثال عن 

 ادلستويُت(، ومن مث ال ضلكم على كفاية معامل ألفا بناء على الداللة اإلحصائية. 

لى اتساق ادلقياس إن كان متجانسا، يف حُت أن طريقة صدق والسبب الثاين أهنا تقدم مؤشرا كليا ع
 االتساق الداخلي تفتقر إىل ادلؤشر العام لالتساق على مستوى ادلقياس وعلى مستوى البعد. 

السبب الثالث أن أساليب تقدير الثبات تؤدي إىل استبعاد عدد كبَت من الفقرات، كما ىو احلال بالنسبة 
لي اليت غالبا ما ينتج عنها استبعاد عدد من العبارات أو الفقرات الفتقارىا للداللة لطريقة صدق االتساق الداخ

 اإلحصائية.
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 الخالصة:
 ركزت ىذه الورقة يف قسميها األول والثاين على تزويد الباحث ادلبتدئ دبفهومُت ىامُت يف منهجية 
البحث علا: "الثبات، والصدق"، فأوضحت معٌت ثبات القياس وادلشكلة العامة للصدق يف البحوث النفسية 
والًتبوية، وقدمت أكثر التقنيات استخداما لتقييم الثبات والصدق لتسليط الضوء على العالقات ادلفاىيمية،  

 واع منو يستخدمها الباحثون كما ناقشت ىذه الورقة مفهوم الصدق من خالل احلديث عن أشهر ثالثة أن
يف العلوم النفسية والًتبوية، وكيفية استخراجها، وجوانب القوة والضعف اليت يعاين منها، وأىم العوامل اليت 
تؤثر يف صدق ادلقياس، حىت يضعها الباحثون يف احلسبان عند بنائهم مقاييس لبحوثهم، وناقشت الورقة يف 

نتج عن استخدام طريقة االتساق الداخلي حلساب صدق ادلقياس، وىي قسمها الثالث: ادلشكالت اليت قد ت
ادلشكلة األساسية اليت ركزت عليها لكون كثَت من الباحثُت وطالب الدراسات العليا ؽلتلكون مفاىيم وتصورات 
يو غَت دقيقة عن الصدق، نتيجة العتقادىم أن االدلة الكمية تُعد ادلؤشر االساسي الذي نستدل بو عليو، وعل

غلب على الباحثُت إدراك حقيقة أن الصدق يقوم أساسا على أدلة كيفية، وما األدلة الكمية إال مؤشراٌت 
إضافية عليو، فالصدق خبالف الثبات أكثر ارتبطا باألدلة النظرية منو اىل األدلة الكمية، إضافة إىل أن الصدق 

ؤشراتو؛ لذا غلب على الباحثُت احلذر عند أكثر تعقيدا من الثبات، فما الثبات إال أحد أدلة الصدق وم
استعمال طريقة صدق االتساق الداخلي أثناء حساهبم للصدق، فهي طريقة تنطوي على الكثَت من ادلثالب،  
كما أهنا ال تضيف دليال جديدا إىل الدليل الذي توفره طرق الثبات عن اتساق ادلقياس، وأيضًا فالصدق يقوم 

قد يكون الثبات احداىا، وال بد من تنوع األدلة والقرائن ألثبات صدق ادلقياس، على أدلة و قرائن متعددة، 
ولذل  فصدق االتساق الداخلي ما ىو إال أحد قرائن الصدق، وال ؽلكن اختزال صدق ادلقياس فيو وحده، 

صدق  فيجب على الباحثُت يف العلوم الًتبوية والنفسية عدم االكتفاء بصدق االتساق الداخلي مؤشرًا على
سهم من خالل عرضها على أىل يمقاييسهم، بل غلب عليهم أوال االىتمام أكثر باألساس النظري دلقاي

االختصاص، مث استخدام وسائل متنوعة حلساب صدقها، كالصدق التميزي )صدق ادلقارنة الطرفية( مثال، 
 إلمعان يف عالقتها بأبعادىا ف الفقرات وفقا دلؤشرات الداللة اإلحصائية قبل اذعدم التسرع يف قبول أو حو 

 من الناحية النظرية.
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