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

 
ما يدعى ال ن استعماه مال يكاد خيلو حبث من البحوث املنشورة، أو حبث من حبوث املاجستري والدكتور 
البنائي،  و الصدقهوم أبصدق االتساق الداخلي والذي يصنف بوصفه إجراًء من إجراءات اختبار صدق املف
ستعمال هذا اال ؛ ألنأو الصدق التكويين، أو صدق التكوين الفرضي، كثُرت املسميات واملشكلة واحدة

ورقة لاوسرتكز هذه  تها،لي حلقيقالواسع هلذه الطريقة حلساب الصدق قد يكون ناجتًا عن إدراك سطحي وشك
لبحوث اصدق يف اج العلى توضيح مشكلة استخدام صدق االتساق الداخلي لكونه أهم أكثر أساليب استخر 

 .النفسية والرتبوية

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

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

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

اخلي ملقاييسهم دون إدراك األبعاد املنطقية العميقة وهو ما دفعهم إىل املبالغة يف استخراج صدق االتساق الد
لصدق االتساق الداخلي، َفُجلُّ قضايا القياس قضايا اجتهادية، وليست حقائق ثابتة، وعليه فقد هدفت هذه 

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

 وعليه فقد احتوت هذه الورقة على ثالثة أقسام رئيسية، هي: 

ون باإلجابة راجه تكستخ: متعلق بثبات القياس من حيث مفهومه، وأكثر األساليب شيوعا الالقسم األول
لعوامل اليت تؤثر يف ( ما ا1هي: )عن ثالثة أسئلة مهمة، غالبًا ما يسأل الباحثون يف كثري من األحيان عنها، و 

 قبول ألي مقياس؟.( ما مستوى الثبات امل3( كيف ميكن جعل املقياس أكثر ثباتا؟، و)2ت؟، )الثبا
                                                           

 جامعة املرقب. -اخلمس -كلية الرتبية   *
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فهو متعلق مبفهوم الصدق وطرق استخراجه وإثباته يف البحوث الرتبوية والنفسية من  أما القسم الثاني: 
( صدق 3، )( الصدق الظاهري2( صدق احملتوى، )1خالل عرض ومناقشة ثالثة أنواع من الصدق، وهي: )

 التكوين أو الرتكيب. 

دام صدق لة استخشة مشكفهو املتعلق هبدف هذه الورقة وموضوعها املتعلق مبناقأما القسم الثالث: 
ع أثناء شكل واسبريقة االتساق الداخلي من خالل عرض األسباب اليت تدفع الباحثني الستخدام هذه الط

ورقة قة، وختتتم اله الطريهم هلذفيها الباحثون أثناء استخداماستخراج صدق املقياس، وجوانب القصور اليت يقع 
 بتقدمي ملخص نركز فيه بشكل خاص على مشكلة استخدام صدق االتساق الداخلي.

 أوال: الثبات:
سااااااامة عاااااااادة ماااااااا يشاااااااكل الثباااااااات مصااااااادر قلاااااااق كباااااااري عناااااااد اساااااااتخدام أي مقيااااااااس لقيااااااااس السااااااالوك أو ال

(Rosenthal and Rosnow, 1991) لتميياز ما جياب أن يتصاف باه املقيااس قدرتاه علاى ا. ومن أهم
زمنااة لتلفااة. ألاايهم يف عبااني األفااراد عنااد تطبيااق املقياااس علاايهم كمجموعااة واحاادة يف الوقاات نفسااه، أو تطبيقااه 
تلفااة،  اات أوقااات ل فالثبااات يعااين: ماادى تطااابق النتااائج عناادما يقااوم أشااخاص لتلفااون بتطبيااق مقياااس مااا يف

نتاائج  اات ظااروف ، أو ثبااات ال(Bollen, 1989)بعبااارة يساارية هاو اتساااق القياااس ظاروف لتلفااة، والثباات
  .(Nunnally, 1978)متنوعة يطبق فيها القياس 

كااون تالاايت عااادة مااا لقياااس، و تتااأثر بيانااات القياااس النفسااي والرتبااوي  يف الغالااب باألخطاااء العشااوائية أثناااء ا
طاء قاد ترفاع هذه األخو أخطاء نامجة عن الصدفة احملضة،  على شكل أخطاء منهجية، واألخطاء العشوائية هي:

 أو ختفض من درجة املفحوص بطريقة يصعب التنبؤ هبا، وللصدفة ثالثة أشكال هي:

يف املرة  قد يكونلقياس، فاالختالف، أي: يف حالة اختالف املفحوص بني مرات إجراء ا الشكل األول: -
 ، أو العكس.  األوىل أكثر دافعية منه يف املرة الثانية

دوء، حي يتمتع باهلص ُمناخ ، فقد جيرى املقياس مرة يففهو تغري بيئة املقياس وتوقيته أما الشكل الثاني: -
 راسي مثال.داية يوم  هنيفويكون توقيته بداية اليوم، يف حني حيدث يف املرة الثانية يف ُمناخ مضطرب 

دفة ثر بأخطاء الصة ما تتأود املقياس واليت عادعدد بن يتمثل يف صغر حجم العينة أو قلة والشكل الثالث: -
طاء القياس،  (، كما تزيد العوامل الشخصية من مصادر أخ2004بشكل أكرب:.)داونلود واخرون،

إجراءات مرتبط ب لكنهو كاختالف أسلوب الفاحصني مثال، ولكن خطأ التطبيق ال يتعلق بثبات املقياس، 
 ضوعية.التطبيق، أو ما يصطلح عليه باملو 
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بالضاااارورة صااااادقا، ويوضااااح بااااولن:  يسلاااا اباااتالبااااحثون املبتاااادئون ال يسااااتوعبون عااااادة قاعاااادة أن املقياااااس الث
( أن الثبااات هااو الاا  ا اازء ماان املقياااس اخلااايل ماان اخلطااأ العشااوائي، وأنااه ال شاايء يف وصااف الثبااات 1990)

يتطلااااب أن يكااااون املقياااااس صااااادقا. فماااان املمكاااان أن يكااااون هناااااك مقياااااس  ثاباااات  جااااداً، ولكنااااة غااااري صااااادق: 
(Nunnally, 1978). 

 طرق استخراج الثبات:
ا فيه ن تغيري تقريبفيه دو  وصونقياس ثابتا أو مستقرا إاا ما بقيت الدرجات اليت  صل عليها املفحيُعد امل

 ت جمموعة  ستقرارها، أو عند إجرائه عليهم عدة مرات، فالثبات هو: اتساق نتائج القياس مع مرور الوقت
 ت: متنوعة من الظروف، وهناك طريقتان يُعرب هبما عن ثبات جمموعة من القياسا

إاا كان من احد،  فشخص و ل: هي مقدار التباين املتوقع داخل عدد من قياسات متكررة الطريقة األولى 
عد تقدير وزنه عدة كجم، فسوف حنصل يف النهاية ب  200املمكن تقدير وزن شخص ما على مقياس ما با 

يكون لتل  سي، كما حلقيقامرات على قيمة متوسطة للتوزيع التكراري لدرجات وزنه، ميكننا عدُّها الوزن 
طأ ن هذا اخلو وعادة ال يك ياري،الدرجات احنراف معياري يوضع االنتشار، وهو ما نطلق عليه خبطٍأ القياس املع
 بوية.ة والرت لنفسيعاليا يف مقاييس الوزن؛ ألهنا ختضع للتقدير الذايت، خبالف أغلب املقاييس ا

جملموعة، ايب داخل النس املفحوص على ترتيبه أو وضعهفهي تقاس مبدى حمافظة  أما الطريقة الثانية:
صل  فسه من ن، هو فيفرتض مع مقياس يتمتع بالثبات أن  يكون من  صل على أعلى درجات فيه اليوم

ا يتم دنيا، وعادة مثبات متان العليها يف املقياس نفسه يف يوم سابق، وكلما تغري الوضع النسيب للمفحوصني، ك
بني أن ي( 1ات )الثب م معامل االرتباط، والذي نطلق عليه مبعامل الثبات، فمعاملحساب ال  باستخدا

طئه خبس يتضح ملقياااملوضع النسيب للمفحوص يف إجراءين يظل نفسه، وأن املقياس ثابت جدا، فثبات 
 املعياري.

 مؤشرات الثبات:
جمموعات  ، أو يفتلفةيقدر الثبات بربط الدرجات اليت  صل عليها املفحوصون أنفسهم يف قياسات ل

 لتلة من البنود املتكافئة ويتطلب تطبيقا واحدا.    

ادة : املقياس وإعبوية هيالرت و والطرق النمواجية األكثر شيوعا الستخراج ثبات املقياس يف البحوث النفسية 
 ، وثبات التجزئة النصفية.لصور املتكافئة، وثبات ااملقياس
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 ثبات المقياس، وإعادة المقياس: -1
إىل أخرى،  سة قياسن جلتشري طريقة ثبات املقياس وإعادة املقياس إىل االستقرار الزمين للمقياس م 

نفسهم يف وقت أتجيبني للمس واإلجراء هو: إدارة املقياس جملموعة من املستجيبني، مث إدارة املقياس نفسه
ملية عن ن الناحية العتلفة مات ل أوقالحق، ويعربر االرتباط بني الدرجات على املقاييس املتطابقة املعطاة يف

قرار"، "معامل االست صفه بااقة بو ثباهتا يف املقياس وإعادة املقياس، ويشار أحيانا إىل معامل ثبات هذه الطري
ض أن تكون ن املفرت يه فموال  لكونه مؤشرًا لتوافق أو ثبات درجات مفحوص ما، ملدة زمنية مناسبة، وعل

ة أخطاء عشوائي عزى إىلتب أن لطريقة مستقرة، وأي تغري يف الدرجات من وقت آلخر جيالظاهرة املقاسة هبذه ا
 متعلقة بظروف األشخاص أنفسهم أو ظروف تطبيق املقياس. 

 Rosenthal and)ومع انتشار استخدام هذه الطريقة القياس وإعادة القياس، فإن هلا عدة عيوب: 
Rosnow, 1991) يقة تتأثر بأثر التعلم أو أثر التذكر الذي حيدث جملرد أن ، فعلى سبيل املثال: هذه الطر

جييب املفحوصون على املقياس أثناء القياس األول، فيستجيبون له بشكل لتلف يف املرة الثانية، مث إن هذا 
األثر من احملتمل أن ال حيدث عند مجيع املفحوصني، وهو ما يقلل من التقديرات، وأيضًا فقصر املدة الزمنية 

 القياسني: األول والثاين جيعل املفحوصني قادرين على تذكر إجابتهم يف التطبيق األول، فيجيبون بالطريقة بني
نفسها يف التطبيق الثاين؛ جملرد أهنم تذكروها، وهذا يرفع من تقدير الثبات، وميكن السيطرة على هذا العيب 

كان الوقت بني القياسات طوياًل جداً، فإنه قد حيدث بزيادة املدة الزمنية بني التطبيقني. ومن ناحية أخرى، إاا  
أثر التعلم، وهذا حيدث عادة يف املقاييس املعرفية، أي: أن املفحوصني سوف يتعلمون مقادير لتلفة خالل 

 املدة الزمنية الطويلة مبا سيؤثر يف معامل الثبات، ولذل  جيب عدم استخدام هذه الطريقة يف اجملال املعريف.

 صور المتكافئة:طريقة ال -2
تستخدم هذه الطريقة عادًة ملعا ة مشكلة أثر التعلم والتذكر اليت  دث عند استخدام طريقة املقياس 
وإعادة املقياس، أي: عندما حيتمل أن يتذكر املفحوصني استجاباهتم يف بنود املقياس، وبدال من ربط نتائج 

نتائج صور متكافئة من املقياس الذي يطبق على اات القياَسنين للمقياس نفسه للمجموعة نفسها، ميكن ربط 
األشخاص، فإاا طُّبقت الصورتان يف الوقت نفسه وبتسلسل مباشر، فإن معامل الثبات الناتج عن ال  
التطبيق نسميه بااا "معامل الثبات والتكافؤ". ويعرب هذا املعامل عن مظهَرينن لثبات املقياس: أوهلما: تباينات 

آلخر، وثانيهما: التباينات من صورة ألخرى، ويوضح معامل التكافؤ املرتفع أن كليت الصورتني األداء من وقت 
تقيسان األداء نفسه، وتقيسان الثبات خالل املدة الزمنية ااهتا، ويعد هذا اإلجراء األكثر دقة لتحديد ثبات 

سات جيري بناؤها بشكل مستقل، املقياس، ولكن املشكلة الرئيسة هي أن الصور املتكافئة ملقياس ما هي مقيا
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وال بد هلا أن تليب مواصفات املقياس األصلي، حيث يكون هلا نفس العدد من البنود، والشكل  والتعليمات، 
واحلدود الزمنية، والتصميم، واحملتوى، ومستوى الصعوبة مع اختالف األسئلة، فإاا مل يتحقق ال  بشكل 

 ميكن الوثوق هبا. عال، فإن قيمة الثبات الناجتة عنها ال 

 طريقة التجزئة النصفية:
صفني، ويطبق ناس إىل ملقيالتجزئة النصفية هي أيسر أساليب التوافق الداخلي، ويف هذه الطريقة يفصل ا

لنصفني رد يف اكل ف  القياس على جمموعة، مث تقسم بنوده بعدئذ إىل نصفني، ويتم احلصول على درجات
ثل تكافؤ؛ ألنه ميعامل الشبه مو: "معامل ثبات التجزئة النصفية"، والذي يوحيسب معامل االرتباط بينهما، وه

اس عايَل ان القيني، كالتذبذب من عينة بنود إىل أخرى، فإاا كان لكل مفحوص موقع متماثل يف الصورت
اج إىل  تس فقط، وال ن القياماحدا الثبات، وإال كان ثباته متدنيا، وما مييز هذه الطريقة أهنا تتطلب تطبيقا و 

م، حينما ص أنفسهألشخااوقت طويل، وأيضًا فإن العوامل اليت سوف تؤثر يف نتائج الثبات، ستتوزع على 
ما  تماثلني، فإاامنصفني  س إىلنعاجل النصف الثاين، أما مشكلة هذه الطريقة فهي أهنا تكمن يف تقسيم املقيا

 ساس التكافؤ يفس على أملقياافإنه ميكننا تقسيم  قمنا بتحديد مستوى صعوبة كل بنٍد من خالل  ليل البنود
 ط.  يس الطويلة فقاملقاي ال معالصعوبة وتشابه احملتوي، ولذل  فهي ال تناسب املقاييس القصرية، وال تصلح إ

 ت المقياس؟ما العوامل التي تؤثر في ثبا -
ه: كيفية استخدامو ملقياس عة اطبيهناك عديد العوامل اليت تؤثر يف ثبات املقياس، وتعتمد هذه العوامل على 

(Nunnally, 1978)س ، وجتانالبنود . ولكن أهم هذه العوامل هي: طول املقياس، والسرعة، وصعوبة
 مفردات املقياس، والتباين، وخصائص العينة.

 طول المقياس: -1
ديد عدد  هنا فإن ومن  بار،ال توجد قاعدة ثابتة  دد عدد البنود اليت ينبغي أن يتضمنها مقياس أو اخت
ة السمة املقاس ها تغطي أعدبنود املقياس مرتوك للباحث، واملهم يف ال  أن يقتنع الباحث بأن البنود اليت
ع قدار معني يرفطويل مباس البشكل مرض، وهناك عالقة طردية بني طول املقياس وارتفاع معامل ثباته، فاملقي

 من قيمة معامل الثبات، والعكس صحيح.

 ة البنود:صعوب -2
الذي يعين: النسبة بني متوسط درجات األفراد على املقياس، إىل الدرجة  -يعد مستوى صعوبة املقياس

من العوامل اليت تؤثر يف القياس، فهو  -العظمى على املقياس، فارتفاع أو اخنفاض مستوى صعوبة املقياس
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املقياس، فإاا كان القياس سهال أو صعبا  يؤدي إىل احنسار مدى الفروق الفردية بني األفراد يف األداء على
بالنسبة ألفراد جمموعة التطبيق أو التقنني، فإن مدى الفروق الفردية بني درجات أفراد هذه اجملموعة يقل، ومن 

 مث يقل ثبات القياس.

 تجانس مفردات القياس: -3
عل املفحوص هو ما جيا، و لبعضهقد يتكون القياس من بنود متجانسة حداً لدرجة أهنا تصبح صورة كربونية 
ه سري نفسه، فإنمن التفر يتضجييب عليها بنسق واحد، فلو فسر البند الواحد مثال بطريقة ما، وُوجد بند آخ
ن املقياس يتضم مثل هذافاين، جييب على بقية البنود باالستجابة نفسها، وهو ما يفقد املقياس التنوع والتب

قياس ٍض يف طول امل اخنفادي إىلا، وهو ما يضيق من مدى السمة املقاسة، ويؤ بنوًدا كثريًة، لكنها ُتكرر نفسه
 احلقيقي والذي يؤدي بدوره إىل اخنفاٍض يف قيمة معامل ثباته.

 التباين: -4
ا إفرادها عليه؛ أدرجات  باينتإن ثبات املقياس يقل بتجانس اجملموعة املطبق عليها، ويرتفع ثباته بزيادة 

 بنقصان تباينه، ويزداد بزيادة تباينه. ينقص ثبات املقياس

 تجانس العينة: -5
ح يف معامل فاض واضاخن يتسبب التجانس الشديد لعينة التقنني اليت يقدر معامل الثبات من خالهلا يف
ا ا جداً، وهو من منخفضة يكو ثبات املقياس، وال  ألن مدى الفروق الفردية والتباين داخل العينة املتجانس

 اخنفاض معامل ؤدي إىلتيجة تناخنفاض التباين احلقيقي على املقياس وزيادة تباين اخلطأ، وهذه يرتتب عليه 
 ثبات املقياس.

 باتًا؟كيف يمكننا إجراء مقياس أكثر ث  -
وسهلة،  مفهومة قياسوميكن  سني الثبات عن طريق كتابة البنود بوضوح، وهو ما جيعل تعليمات امل

رئيسية  عل ريقة الا الطاضحة حمددة  ما أمكن ال ، على سبيل املثال. أموكذل  جعل تعليمات املقياس و 
، (Nunnally, 1978)ها:املقاييس أكثر ثباتًا فهي جعلها أطول، ومن مث إضافة املزيد من العناصر علي

اض مستوى ىل اخنفتعب إومع ال  كلما طالت مدة اإلجابة عن املقياس زاد االحتمال أن يؤدي امللل وال
 .(Rosnow and Rosenthal, 1991)كيز والدافعية لدى املفحوصني: الرت 
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 ثانيا: الصدق:
أو باإلضافة  دال عنهخر بيقصد بالصدق أن يقيس املقياس أو االختبار ما وضع لقياسه، وال يقيس شيئا آ
صدق أهم يُعد النة. و إليه، فهو يشري إىل مدى صالحية استخدام درجات املقياس للقيام بتفسريات معي

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

ن هبا تفسري ليت ميكارجة صدق إىل أدوات القياس، فإن الصدق يف الواقع يشري إىل الدومع أننا ننسب ال
دق نسيب؛ ألن ل  فالص، وكذنتائج املقياس، أي: أننا نتحدث عن صدق التفسريات اليت خنرج هبا من النتائج

ولكن من  ة،صادق و غريأهناك درجات للصدق، ولذل  جيب عدم التفكري يف نتائج القياس على أهنا صادقة 
أو صدق  نخفض،األفضل التعبري عن الصدق يف فئات  دد درجته، كأن نقول: صدق مرتفع، وصدق م

 معتدل.

مدة من ت املستالالومع أن الصدق مفهوم موحد، فهناك أنواع  من األدلة ميكن مجعها لدعم االستد
، ومجعية البحوث الرتبوية (APAسية: )درجات أداة القياس، فاملعايري املعدة من  نة مشرتكة من ا معية النف

ع أدلة الصدق مج(، تصنف أدوات NCME( واجمللس القومي للقياس يف الرتبية: )AERAاألمريكية: )
دونلود )لبنائي هوم ايف األصناف التالية: دليل صدق احملتوى، ودليل صدق املعيار، ودليل صدق املف

 (.2004واخرون،

 صدق المحتوى: -1
فقرات اليت موع الجمياسه قاحملتوى: "هو أن متثل عينة الفقرات اليت خيتارها الباحث لوحدة يقصد بصدق 

صدق احملتوى أهم أنواع الصدق،  (. ويُعد1989متورن اإلطار العام للصفة املراد قياسها متثيال جيدا")التري،
سها رة املراد قياو الظاهوك أسلولكي يتمتع املقياس بصدق احملتوى يتعني على الباحث أن يعررف السمة أو ال
 عليه ، وأيضًا يتعنيقياسها مثم  تعريفا إجرائيا، من خالل  ديد املؤشرات اليت ميكن رصدها أو مالحظتها، ومن
 مثالواحد، ومن  العامل صر أو ديد عناصر أو مكونات أو عوامل الظاهرة موضوع الدراسة، و ديد أمهية العن

 ب من جوانب هذه الظاهرة وفق أمهيته.إعداد بنود تتعلق بكل جان

يت ييم البحوث الم يف تقارهتوميكن للباحث االستعانة مبحكمني هلم دراية مبوضوع الظاهرة املقاسة، الستش
 .و حيذفوا منهاحيتها أا صالأعدها، وحىت يفسح هلم اجملال لكي يضيفوا إليها أو يعيدوا صياغتها أو يقررو 

وحماسَن، فمن عيوبه: أنه ال ميكن استخدامه يف أي جمال، فهو ال يصلح يف  بيد أن لصدق احملتوى مثالبَ 
االختبارات النفسية واالجتماعية اليت تعتمد تفضيل معني من الشخص املفحوص، وأن تطبيقاته ليست كثرية، 

 (.2014وال يسهل استخدامها، ومن حماسنه أنه يفيد يف اختبارات التحصيل ويف اختبارات الكفاية: )أميمن،
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 الصدق الظاهري:-2
تضمن بنودا يختبار ن االأيستخدم تعبري الصدق الظاهري لإلشارة إىل ما يبدو أن االختبار يقيسه، أي: 
 م(.2012فرج،نه: )ميبدو أهنا على صلة باملتغري الذي يقاس، وأن مضمون االختبار متفق مع الغرض 

 لتوصل إليه مناق ميكن هو صدأو فرعا من فروعه، و ويَاُعدُّ بعُضهم الصدَق الظاهرَي متمما لصدق احملتوى 
حرر متاما من ى ال يتحملتو خالل حُمَكمٍم متخصص على درجة قياس املقياس للسمة املقاسة، وحيث إن صدق ا
قياس متمتعا يعد املري، و األحكام الذاتية، فينبغي عرض املقياس على أكثر من حمكم، لتقدير صدقه الظاه

ا ملوهلة األوىل له يقيس ال أنل التوافق بني تقديرات احملكمني الذين جيمع معظمهم، مثبصدق احملتوى من خال
ر و جيعلها أكثحنود على البن يزعم لقياسه، وميكن رفع مستوى الصدق الظاهري مبجرد إعادة صياغة األسئلة أو

 ارتباطا مبوقف القياس الفعلي.

مه جيب أن ن يستخدأن مقل أنواع الصدق أمهية، و وال خيلو الصدق الظاهري من عيوب، فمن عيوبه أنه أ
بارات  االختصلح يفيكون على مستوى معني من اخلربة؛ حيت ميكن أن حيكم احلكم الصحيح، وأنه ال ي

س الشخصية، ملقايي يصلح التشخيصية يف اجملال اإلكلينيكي، وأنه أقل أنواع الصدق من حيث ا ودة، وال
 دراسة.ب يف فصول الات الطالختبار ختبارات االنتقاء املهين اخلاصة بالعمال، واولكن من مميزاته أنه يفيد يف ا

، فهو صدق د لصدقهوحي ومع ضرورة متتع املقياس بالصدق الظاهري، فإنه يتعني علينا أال نقبله كمح 
 البد منه، وال يعتمد عليه، كما ينبغي عدم اخللط بينه وبني صدق املضمون.

 ب:يصدق التكوين أو الترك-3
اابياة قاه، فنظرياة ا ا عن طرييعمم املفهوم أو التكوين التفسريي على ظواهر كثرية بالقياس على ما مت تفسريه

 ختالفهاااا،االااايت طبقااات علاااى ساااقوط التفااااح أصااابحت نظرياااة تعمااام علاااى ظااااهرة ساااقوط مجياااع األجساااام علاااى 
باشاااارة إىل ريااااة واملساسااااات الفو والتكااااوين مفهااااوم جااااوهري يف العلااااُم، وهااااو يعاااارب عاااان انطالقتنااااا ماااان خااااربة اإلح

موعااة فااروض ادة ماان جمعااالصااياغات العامااة، وهااي الصااياغات الضاارورية لتشااكيل قااوانني العلاام، فالنظريااة تتااألف 
ي، وعنادما إلمبرييقااتفسر موضوعا ما، وقد يعاد الباحاث بناودا تقايس تلا  الفاروض بغارض إخضااعها لالختباار 

قاق تكاوين عنادما حيبصادق ال دق الرتكيب أو البنااء، فاملقيااس يتمتاعيفعل ال ، فإنه حيقق ما ميكننا تسميته بص
 فروض النظرية املختربة. 
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ولتحقيق صدق الرتكيب يف دراسٍة ما، يتعني على الباحث البحُث عن إطار نظري؛ لتستند إليه وحدة 
صفات هذا القياس، مث جيمع بواسطته تل  الفقرات اليت يفرتض أهنا تتعلق مبوضوع معني وتصلح لقياس 

 املوضوع، ومن مَثم ختضع تل  الفقرات للقياس.

 ليل لصدق التكوين( أن هناك ثالَث خطواٍت للحصول على د2002ويقرتح صالح مراد وفوزية هادي: )
 أو الرتكيب أو البناء، وهي:

 تعريف املتغري املراد قياسه تعريفا واضحا. -
يز ا تستطيع أن متسه فروضد قيااصة باملتغري املراأن تكون الفروض اليت مت وضعها على أساس النظرية اخل -

ضني يف تفعني واملنخفني املر أي: ب)من لديهم القليل منه: كثري من املتغري املراد قياسه، و بني من لديهم ال
 املتغري(.

 اختبار الفروض منطقيا وجتريبيا.  -

 العوامل اليت تؤثر يف صدق املقياس: -

 املقياس أو تضعفه، نذكر منها: مثة عوامل كثرية قد ترفع من صدق

صال علاى لهاا، فيحعجز املفحوصني عن فهم لغاة أسائلة املقيااس، نظارا لصاعوبتها، ومان مث عجازه عان ح -
 درجة ال تعكس قدراته احلقيقية.

 تعدد تفسريات األسئلة، لغموضها وتعدد إجاباهتا. -
د حيصاال يقيااة، فقاااملفحااوص احلقصااياغة أساائلة سااهلة جااداً، أو صااعبة جااداً األماار الااذي ال يظهاار قاادرة  -

 مفحوص ضعيف على درجات ممتازة نتيجة لسهولة األسئلة.
 تأثر أداء املفحوص بالعوامل البيئية كاحلرارة والربودة الشديدة والضوضاء. -
ل لنسااااابة لكاااااقلاااااة وضاااااوح تعليماااااات االختباااااار لكااااال مفحاااااوص أو تذباااااذهبا، وعااااادم اتسااااااقها وثباهتاااااا با -

 املفحوصني.
 ى فئة غري اليت أُعّد هلا املقياس.تطبيق املقياس عل -
 .قيسهاعدم التوازن بني ا وانب اليت تتضمنها فقرات االختبار وا وانب اليت ي -
 .م(2001ب، )خطاها:قياس عدم مشول فقرات االختبار، وعدم متثيلها  وانب السلوك املختلفة املراد -
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 ي:ثالثا: مشكلة استخدام صدق االتساق الداخل
جه دون ول نتائوقب يبدو أن ما يقدمه إغراء الرقم للباحث يدفعه الستخدام صدق االتساق الداخلي

موع جباط الفقرة مبنه بارترب عائية يعاإلمعان يف حقيقة هذا الرقم، فصدق االتساق الداخلي من الزاوية االحص
لية ة بالدرجة الكط مباشر رتبابعدها الذي تنتمي أليه، والغريب أن الكثري من الباحثني من يضيف معامالت اال
بني كل بعد  الرتباطالت الالختبار أو املقياس يف جداول معامالت االرتباط بني كل فقرة ببعدها، ومعام

بذل  هي أن  لباحثنيغري اتاألسباب اليت  باالختبار ككل؛ ليربهن عن متتع مقاييس حبثه بالصدق، ومن أهم
ة داة املستعملق يف األالصد الباحث يعتقد ضمنيا أن هذه املؤشرات الكمية تقدم براهني موضوعية على توافر
صل عليها باحث  ن الألما دامت تقوم على بّيانات كمية موضوعية، وليست براهني كيفية ااتية، نظرًا 

طريقة، وسهولة احلصول على ، فسهولة الSPSS اهزة واليت من اشهرها برنامج: باستخدام احلزم االحصائية ا
 عامل االرتباطائية ملاإلحص استعمال حم  الداللةالنتائج من خالهلا، والربهان الكمي الذي تقدمه، وكذل  

ني، باحثقبل ال ما منلالحتفاظ بالفقرات أو استبعادها، جعلت منها أكثر طرق استخراج الصدق استخدا
يقة من قبل ذه الطر دام هوالسؤال الذي يقدم؟ وهو حمور هذه الورقة هو: ما املشكالت املرتتبة عن استخ

 الباحثني املبتدئني؟ وما جوانب القصور اليت قد تنشأ عن استخدامها؟.

نها وبني بي لى االنسجامعلضرورة دل با: أن درجة االرتباط املرتفعة بني الفقرة وبُاعنِدها أو مقياسها ال تأوالً 
اءت داللتها ، وإن جطت بهالبعد أو املقياس، مبعىن آخر أن ما تقيسه الفقرة ال ينتمي للبعد الذي ارتب

ائي ل االحصلتحليااالحصائية عالية عند استخراج صدق االتساق الداخلي هلا، فمن خالل خربيت يف 
الفقرة  تمي هلاأبعاد ال تنباط عاليا بط ارتمن الفقرات قد ترتب الحظت أن كثرياً  SPSSباستخدام برنامج: 

 أساسا حبسب تصنيف فقرات املقياس املستخدم يف البحث.

يعتمد جل الباحثني تقريبا حم م الداللة اإلحصائية بني فقرة معينة وبُاعنِدها لالحتفاظ بفقرات املقياس،  :ثانياً 
فداللة معامل االرتباط تتوقف على حجم العينة، دون مراعاة شدة العالقة أو قوهتا واللذينن غالبا ال جيتمعان، 

عندما  0.05بني فقرة معينة ببعدها يكون داال إحصائيا عند مستوى داللة  0.30فمعامل ارتباط قدره: 
مثال، فقيم معامالت  100فردا، و لكنه غري دال إحصائيا مع عينة حجمها:  40يكون حجم العينة يساوي 
باشرة، وجيب  ويلها إىل معامالت  ديد برتبيع قيمها يسهل تصورها، أي: قراءهتا االرتباط ال ختضع للقراءة امل

%، ومعناه أن الفقرة تفسر 4، أي: 0.04: هيساوي عند تربيع 0.20و ديد شدهتا، فاالرتباط الذي قدره: 
متثل تسعة باملائة نسبة مئوية مقدراها تسعة باملائة من جممل التباين الذي حيتوي عليه البعد، )أي: أن الفقرة 

%( ، وهو يكاد يكون  91فقط من معلومات البعد(. أما باقي التباين أو املعلومات اليت حيتوي عليها البعد )
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كل التباين أو املعلومات فال متثلها الفقرة، على الرغم من أن هذه الفقرة دالة إحصائيا إاا كان حجم العينة 
 فردا. 100

 رتباط مرتفعاعامل االكون مد استخدام هذه الطريقة يف تقدير الصدق قد ييف كثري من احلالت عن :ثالثاً 
اما اها أكثر التحليت معنرات اجدا مع أن حمتوى الفقرة ال ينسجم مع حمتوى البعد، يف املقابل جند بعض الفق
ز طيع جتاو قد نستخفضة، و املن مبعىن البعد وأكثر انسجاما معه تستبعد من املقياس، بسبب داللتها االحصائية
يم م قاموا بتحكفرتض أهنن املمهذه املشكلة بأن هنتم أكثر بعرض ومناقشة فقرات املقياس مع احملكمني الذين 
  ضروري؛نيفصدق احملكم ائية،املقياس قبل أن يتم توزيعه على عينة التقنني الستخراج صدقه بالوسائل االحص

االحصائية  الربامجبتخرج بعدها، بعكس  الصدق املسألن احملكم املتخصص يفهم حمتوى الفقرة وارتباطها ب
تمد عليه  وال يع د منهبالذي يتعامل مع أرقام فقط وليس له عالقة مبحتوى الفقرة، فصدق احملكمني ال 
 ها. ة نفسكأسلوب وحيد لقياس الصدق، ويبدو أن صدق االتساق الداخلي تنطبق عليه القاعد

 تقدمها طريقة اق اليتاالتس على االتساق الداخلي يغنينا عن حجيةأن ما يقدمه الثبات من ادلة  :رابعاً 
اق، فأساليب واالتس تكافؤصدق االتساق الداخلي، فطرق حساب الثبات تقوم أصال على أدلة االستقرار، وال
ر داخلي لالختباجانس الوالت حساب الثبات كطرق التجزئة النصفية )جامتان، وسبريمان براون(، وطرق االتساق

ن ملقياس، كما أاكونات اخلي ملكمعامل ألفا لكرونباخ، وكيودرارتشاردسن( تشرتك يف أهنا تقدر االتساق الد)  
س املقياس لى جتانخلي عبعض أساليب حساب الثبات تقدم دليال أقوى مما تقدمة طريقة صدق االتساق الدا

 لعدة أسباب، منها: 

عامل ذل  أال يقل مويقصد ب)ايل عربة مبستوى الثبات اإلمجأهنا ال تقوم على الداللة اإلحصائية، فال :أوالً 
هذين  أو ما يقارب يف الدراسات األساسية، 0.7يف الدراسات االستطالعية، وعن  0.6ألفا مثال عن 

 ئية. املستويني(، ومن مث ال حنكم على كفاية معامل ألفا بناء على الداللة اإلحصا

يقة صدق  أن طر  حنيلى اتساق املقياس إن كان متجانسا، يفوالسبب الثاين أهنا تقدم مؤشرا كليا ع
 لبعد. استوى االتساق الداخلي تفتقر إىل املؤشر العام لالتساق على مستوى املقياس وعلى م

حلال بالنسبة ما هو اكات،  السبب الثالث أن أساليب تقدير الثبات تؤدي إىل استبعاد عدد كبري من الفقر 
لداللة لات الفتقارها و الفقر رات ألي اليت غالبا ما ينتج عنها استبعاد عدد من العبالطريقة صدق االتساق الداخ

 اإلحصائية.
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 الخالصة:
 منهجية  امني يفهمني ركزت هذه الورقة يف قسميها األول والثاين على تزويد الباحث املبتدئ مبفهو 
ث النفسية  البحو صدق يفالبحث مها: "الثبات، والصدق"، فأوضحت معىن ثبات القياس واملشكلة العامة لل
ة،  قات املفاهيميى العالوء علوالرتبوية، وقدمت أكثر التقنيات استخداما لتقييم الثبات والصدق لتسليط الض
 احثون مها البستخديواع منه كما ناقشت هذه الورقة مفهوم الصدق من خالل احلديث عن أشهر ثالثة أن

ليت تؤثر ال وأهم العوام  منها،يعاين يف العلوم النفسية والرتبوية، وكيفية استخراجها، وجوانب القوة والضعف اليت
رقة يف قسمها قشت الو ، ونايف صدق املقياس، حىت يضعها الباحثون يف احلسبان عند بنائهم مقاييس لبحوثهم

هي املشكلة قياس، و ق املنتج عن استخدام طريقة االتساق الداخلي حلساب صدالثالث: املشكالت اليت قد ت
وتصورات غري  مفاهيم تلكوناألساسية اليت ركزت عليها لكون كثري من الباحثني وطالب الدراسات العليا مي
 يه جيبليه، وعلعتدل به ذي نسدقيقة عن الصدق، نتيجة العتقادهم أن االدلة الكمية تُعد املؤشر االساسي ال

 ؤشرات  إضافيةمية إال الكم على الباحثني إدراك حقيقة أن الصدق يقوم أساسا على أدلة كيفية، وما األدلة
كثر الصدق أ نإضافة إىل أ كمية،عليه، فالصدق خبالف الثبات أكثر ارتبطا باألدلة النظرية منه اىل األدلة ال

 ر عند استعمالني احلذلباحثؤشراته؛ لذا جيب على اتعقيدا من الثبات، فما الثبات إال أحد أدلة الصدق وم
 كما أهنا ال  ملثالب،ا من طريقة صدق االتساق الداخلي أثناء حساهبم للصدق، فهي طريقة تنطوي على الكثري

 وقوم على أدلة الصدق يضًا فتضيف دليال جديدا إىل الدليل الذي توفره طرق الثبات عن اتساق املقياس، وأي
ق اس، ولذل  فصدق املقيبات صدقد يكون الثبات احداها، وال بد من تنوع األدلة والقرائن ألثقرائن متعددة، 

ب على ده، فيجيه وحفاالتساق الداخلي ما هو إال أحد قرائن الصدق، وال ميكن اختزال صدق املقياس 
ل ق مقاييسهم، بصد على ؤشراً مالباحثني يف العلوم الرتبوية والنفسية عدم االكتفاء بصدق االتساق الداخلي 

، مث الختصاصاأهل  سهم من خالل عرضها علىيجيب عليهم أوال االهتمام أكثر باألساس النظري ملقاي
لتسرع يف اعدم ، و مثال استخدام وسائل متنوعة حلساب صدقها، كالصدق التميزي )صدق املقارنة الطرفية(

 بعادها ها بأإلمعان يف عالقتف الفقرات وفقا ملؤشرات الداللة اإلحصائية قبل اذقبول أو ح
 من الناحية النظرية.
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