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اعتبارات منهجية في تطوير تقنين أدوات القياس البحثية

مجاالتمنهميناسبمانحواألفرادمنالعديدتوجيهفيالقرارصناعمنالكثيرالقياسيخدم
علمياتوجيهاوتوجيههمالمختلفةالحياة .توافقهمتعترضالتيالمشكالتوتشخيص؛  ً 
وءضفيالقياسأدواتتقويممجالفي  ملحوظا  تقدمااألخيرةالسنواتشهدتولقد

فيحديثةالبالنظريةتسمىماوهيللمفردةاالستجابةنظرية)للقياسالمعاصرةاالتجاهات
عرفيماعلىتركزالحديثةالقياسأدواتأصبحتبحيث(الرياضيةونماذجهاالقياس
.التعليميةالعمليةفيالجودةولتحقيقوالكفاءةاالتقانأجلمنبالتقويم

فيالقياسأدواتتقنينعندالضروريةالمنهجيةالشروطأهممنوالثباتالصدقويعد
.وعيةوالموضالدقةمنعاليةبدرجةتتمتعقياسأدواتإلىالوصولأجلمنالعلميالبحث

أكانسواءةاإلنسانيالعلوممجالفيالقياسأنالقياس،ألدبياتالمتقصيةالقراءاتوتشير
تطويرأجلمننوالباحثيالقياسعلماءمنكبيرباهتمامحظيقد؛  نفسياأو  تربويا  قياسا

فياعدتسالتيوالوسائلالطرقحولوالتقصيالبحثومحاولةواالختبارات،المقاييس
داقيةمصذاتورائهامننتائجعلىالحصولأجلمنالمقاييسهذهوكفاءةدقةإلىالتوصل
.وثباتهاصدقهامنوالتحققوإعدادهاتصميمهافيالمبذولالجهدخاللمنعالية؛



اعتبارات منهجية في تطوير تقنين أدوات القياس البحثية

الثباتالصدق

الشروطأهممنوالثباتالصدقويعد
قياسالأدواتتقنينعندالضروريةالمنهجية

إلىالوصولأجلمنالعلميالبحثفي
ةالدقمنعاليةبدرجةتتمتعقياسأدوات

.والموضوعية

الصدقتقديرووسائلطرقتنوعإنكما
ألداةالطبيعة  تبعاالقياسألداةوالثبات
الهامةاألمورمنيعتبر؛منهاوالهدف

لىعللحصولوكذلكوتحسينها،لتطويرها
حصلةالمتللنتائجالمصداقيةمنعاليةدرجة
.تطبيقهاوراءمن



صلية على معظم ادبيات القياس تشير الى أن تطبيق االختبارات في صورها األإن 
قة لألسباب ال يعطي نتائج دقييعتبر عمال ً بيئات غير البيئات التي اعدت لها 

:اآلتية

أن. أيضا  الحا  صيكونبالضرورةليسمعينة،ثقافيةبيئةأومالمجتمعويصلحيعدما1

.مغايرةبيئةأوآخرلمجتمع

إن. مادةباراالختألنله،أعدتالذيللمجتمعالثقافيةبالعناصرمشبعةاالختباراتهذه2

.فيهيعدالذيالمجتمعوثقافةحضارةمنمضمونهاتستمدحضارية

الفروق. ؛(Norms)رالمعاييفياختالفاتإلىتؤديالمجتمعاتبينوالثقافيةالحضارية3

يةوالخلفوالتربيةالتعليموأهدافالحضاريةوالخصائصالعملأسلوبألنوذلك

عندينبغيلذات؛االختباراعلىأدائهمتحديدفيرئيسا  دورا  تلعبالبيئة،ونوعالعقائدية

.افيةوثقحضاريةأنماطمنبهاوماالبيئةمعتتوافقأنتقنينهاأواالختباراتإعداد



:هيوهناك ثالثة أسباب تدفع الباحثين إلى استعمال االختبارات المقننة و

أن . الج لقيضضاس بعضضض جوانضضب التحصضضيل بهضضدف عضضصضضممت بعضضض االختبضضارات المقننضضة قضضد 1

.نواحي الضعف وتصنيف الطلبة على الصفوف وتوجيههم

توفر . .لبناء االختباراتوالتكلفة على الباحثين الوقت والجهد 2

تمكن . هم نفضس طبضق علضيآخضرين طالبهم وطضالب الباحثين من إجراء مقارنة بين استجابات 3

.االختبار



(Standardization)التقنين 

علىتطبيقهدبعفقراتهخصائصمنوالتحققاالختبار،تطبيقإلجراءاتالدقيقالتحديد

معاييرالواشتقاقوثباته،صدقهمنوالتأكدوتصحيحهاألصلللمجتمعممثلةعينة

.بهالمرتبطة

منوتقنينه؛خطواتمنهامةإجرائيةخطوةهواالختباروثباتصدقفإنذلكوعلى

اهدافهلتحقيق  اصالحاالختباريكونحتىوالثباتالصدقاختباريتضمنالتقنينفإنثم

.المأمولة



:القياسمميزات عملية تقنين أداة 
؟اإلجراءنقوم بهذا لماذا 

العلميالبحثألغراضومحددةودقيقةناجحةقياسأداةتصميمفيتفيد.

خاللهامننيتبيوالتيوالكفاءةالدقةمنعاليةبدرجةالنهائيةالعينةمنالبياناتجمعفيتساعد
مجالأيفيثالبحعينةلدىالمقاسةالخاصيةتوفردرجةأوالتعلملنتاجاتالمتعلمينتحقيقدرجة
.التربويةالمجاالتمن

الصدقاتتقديرفيالتأملأوالنظرأوالتدقيقخاللمنالبحثيةالقياسأدواتتطويرفيتساهم
.األداةيروتطوتحسينأجلمنجدا  الضعيفةوحذفالضعيفةالفقراتوتعديلومراجعةوالثبات

إليهاواالطمئناناألدواتهذهتطبيقوراءمنالمتحصلةالنتائجقبولإلىتؤدي.

عليهاالمطبقللعينة  وفقاالبحثنتائجتعميمإمكانيةمدىمعرفةفيتفيد.

التيالسيكومتريةللخصائصوفقا  القياسأداةتطبيقنتائجمناالستفادةفياآلخرينالباحثينتساعد
.االستطالعيةالعينةعلىاألداةتطبيقخاللمنعليهاالحصولتم

ربويالتالمجالفيالقياسعمليةتطويرأجلمنوالمبحوثالباحثمنلكلناجحةقياسأداةتعد
.عامةبصورة

اإلجراءاتهذهمنللتطبيقصالحيتهحدوديعرفأناالختباراستخداميريدمنيستطيع.



:مراحل تقنين أداة القياس
:تمر عملية التقنين بعدة مراحل أو خطوات

.تحديد الهدف او الغرض من االختبار•1

إعداد الصورة األولية من االختبار •2

تحديد مجتمع الدراسة•3

تحديد عينة الدراسة وطريقة اختيارها•4

إجراء الدراسة االستطالعية•5

إجراء التعديالت الالزمة لالختبار•6

تحديد عينة التقنين لتطبيق االختبار وتجربته من خالل العينة االستطالعية•7

تصحيح االختبار وتحليل فقراته•8

(الصدق، الثبات)تقدير الخصائص السيكومترية  لالختبار•9

استخراج المعايير•10

إعداد دليل االختبار وتجهيزه للنشر•11



:البحثعند تقنين أدوات أبرز أخطاء الباحثين 

ة اعتماد الدراسة على أدوات بحثي
غير دقيقة وغير موضوعية

ة أداة الدراسة ال تتماشى مع مشكل
البحث وأهدافه ومنهج دراسته

ضعف إجراءات الصدق والثبات
أو انعدامها في بعض األحيان

ضعف الصياغة اللغوية أو 
الصياغة السليمة لبنود األدوات

المستخدمة

تجنب الباحثين ألساليب جمع
ا  وجهدا  البيانات التي تستغرق وقت
رغم أهميتها

ات اعتماد الباحثين على ترجمة أدو
بعد أجنبية دون األخذ باالعتبار لل

الثقافي 



(:اتالصدق والثب)الخصائص السيكومترية ألداة القياس 

أدواتتقنيندعنوالثباتالصدقبقضيتيالمتعلقةاألخطاءهذهأبرزحوليليفيمانتناقش

.القياسألدواتالسيكومتريةبالخصائصعنهايعبروالتيالقياس

عمليةلتحقيقفعالةإجرائيةوخطوةالقياسأداةخصائصأهممنوالثباتالصدقيعتبر

كمالإعلىيشجعجيدةبدرجةوصدقبثبات،االختبارتمتعفإنذلكوعلىالتقنين؛

وتطويرمناسبةالغيرالفقراتاستبعاديتمحيثالتقنين،لعمليةالتاليةاإلجرائيةالخطوات

.لالختبارالفقراتافضلعلىنحصلحتىالمناسبةالفقرات



الثبات: ثانيا  
:إذا كان لدينا محورين أو أكثر

ثبات الفقرات

خإل.. ثبات األبعاد أو المحاور

الثبات الكلي

:الصدق: أول  
:إذا كان لدينا محورين أو أكثر

صدق المحكمين

صدق الفقرات

..صدق األبعاد أو المحاور أو العوامل 

الصدق الكلي للمقياس أو أداة القياس

الصدق والثبات



االتساق الداخلي هل هو ثبات أم صدق؟



االتساق الداخلي هل هو ثبات أم صدق؟

 القياسجدلية بين علماء مسألة.

 (.ثبات)الفقرات االتساق الداخلي بمعنى االتساق عبر أو داخل

 (.تساق الداخلياال)ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لالختبار وداللته اإلحصائية ثبات الفقرات

 بعد بعد حذف االتساق الداخلي يكون حسابه بمعامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للصدق

.اداألبعدرجة الفقرة من البعد وداللتها اإلحصائية وكذلك األمر بالنسبة للمحاور أو 



بعض األخطاء المنهجية المتعلقة بإجراءات الصدق 
:البحثيةعند تقنين أدوات القياس والثبات 

 العالج....    شروط المحكمين ...  عرض المشكلة...   المحكمينصدق مشكلة....

 العالج.....       االختبارمشكلة اعتبار الصدق الذاتي هو صدق...

 العالج.... الحاالتمشكلة االتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون في جميع...

 عالجال..... المواصفاتمشكلة تتعلق بصدق المحتوى المتعلق باالختبار التحصيلي وجدول...

 العالج...... معادلتينحيث أن له سونريتشارد كيودرمشكلة تتعلق بحساب معامل ثبات....

 نوع أيا   كان المقياسلثبات االختبار أو سونريتشارد كيودرمشكلة أخرى تتعلق باستخدام طريقة

....العالج...... االختبار موضوعي أو  مقالي أو مقياس اتجاهات



القياس االعتبارات المنهجية التي يجب مراعاتها عند تقنين ادوات
ير من أجل تطو)البحثية فيما يخص إجراءات الصدق والثبات 

(:وتحسين أداة القياس

مراعاة االهتمام بصدق المحكمين وعدم االكتفاء به دون استخدام أنواع أخرى للصدق.

 القياسبمجال أداة واهتمامات اختيار محكمين متخصصين ولديهم خبرات مراعاة.

 المحتوى في االختبارات التحصيلية صدق عدم إغفال.

 العاملي عند اكتشاف أو وتأكيد عوامل لالختباراالهتمام بصدق التحليل.

 قط لألداةأو الفقرات وكذلك األبعاد أو المحاور وليس الثبات أو الصدق الكلي فالتركيز على حساب صدق المفردات.

 االختبارعدم اعتبار الصدق الذاتي هو صدق.

 الثبات ألن الداللة تكون لمعامل االرتباط وليس لمعامل الثباتاإلشارة إلى داللة معامل عدم.

ات االختبارعند حساب ثبات االختبار باستخدام التجزئة النصفية يكون من الضروري تصحيح المعامل لحساب ثب.



القياس االعتبارات المنهجية التي يجب مراعاتها عند تقنين ادوات
ير من أجل تطو)البحثية فيما يخص إجراءات الصدق والثبات 

(:وتحسين أداة القياس

 ريتشاردسون لتقدير الثبات مع أي نوع من البياناتكيودرعدم استخدام طريق.

 الثباتعند حساب معامل 21ريتشاردسون كيودرأم 20ريتشارد سونكيودرمراعاة الفرق بين.

 تاالتجاهااألخذ في االعتبار ثبات األسئلة التي تدور حول الحقائق وثبات األسئلة التي تدور حول مراعاة.

وهيقائقحليستألنهامعهااإلعادةثباتمعاملنستخدمالاالتجاهاتمقاييسأحدفقراتثباتلحساببالنسبةأما

أسئلةمناسيةحسأكثراالتجاهاتفقراتألنالنصفية؛التجزئةطريقةمعهانستخدمأنويمكنللقياسحساسةفقرات

.الحقائق

 االستطالعيةتطبيق األدوات مباشرة على العينة النهائية بدون استخدام العينة عدم.

 مناسبة طريقة تقدير الصدق وطريقة تقدير الثبات لغرض أداة القياس وأهداف البحث وتساؤالتهمراعاة.

 الصعوبة لمستوى   التجزئة النصفية لحساب الثبات تناسب االختبارات التي تكون مفرداتها مرتبة بعناية تبعاطريق.

 ار على طريقة والثبات في ضوء الهدف وعدم االقتصضرورة استخدام الباحثين لطرق وأساليب متنوعة لتقدير الصدق

.واحدة للتقدير مع كل االختبارات أو المقاييس



القياس االعتبارات المنهجية التي يجب مراعاتها عند تقنين ادوات
ير من أجل تطو)البحثية فيما يخص إجراءات الصدق والثبات 

(:وتحسين أداة القياس

تهادقمنسيقللوجودهاألنالقياسأداةمنالضعيفةالفقراتحذفمهارةعلىالباحثتشجيع

.القياسفيوجودتها

لألسئلةسبةبالنكبيرةبدرجةالثباتعمليةفيتؤثرحيثالتخمينبمشكلةاالعتبارفياألخذ

.البديلينذاتاألسئلةفي%50التخميناحتماليةيبلغحيثالموضوعية

أعلىباتثعلىللحصولاإلجابةخياراتعددزيادةيمكناالستباناتأوالمقاييسلبعضبالنسبة.

ادةالزيتكونأنبشرطمعقولةبدرجةالقياسأداةفيمحوركلفقراتعددمنالباحثيزيدأن

الذيمحوربالالفقراتترتبطوأنالقياسوخبراءوالمتخصصينالمحكمينآراءضوءفيمناسبة

.إليهتنتمي



وشكراً لتفاعلكم

اتهوبركعليكم ورحمة هللا والسالم 

شحته بن عبد المولى محمــد. د

واإلحصاء المشاركوالتقويم القياس أستاذ 

ياضياتمركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والر

سعودكلية التربية جامعة الملك 


