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مبررات اللقاء 

تخداماسصالحيةشروطمنكشرطالداخلياالتساقحول الكثيرلدىضبابيةوجود*
صدقوالتثبااليراهاآلخروالبعض،صدقيراهوالبعض،ثباتيراهفالبعض،األداة
.بذاتهقائمشرطوإنما

خططالمناقشةلجنة/نقاشحلقة/مؤتمر/ندوة)علميلقاءكلفياملستمرالجدل*
.الداخلياالتساقحول (الرسائلأو

املجاليننهذيفيالقياسألن،والتربويةالنفسيةالبحوثفيوالثباتالصدقأهمية*
فيهثقةاليمكنالبحثأدواتتقيسهماأنمنالتأكديجبولذلك.مباشرغيرقياس

.البياناتجمعفيعليهواالعتماد

:حول األسئلةكثرة*

.ما أفضل الطرق واألساليب للتحقق من صدق وثبات األدوات؟-

.ت؟استخدام أكثر من طريقة أو أسلوب للتحقق من الصدق والثباالضرورى هل  من -

.ما قيم الصدق والثبات املقبولة؟-



.هل يمكن االكتفاء بالصدق دون الثبات أو العكس؟-

.كيف يمكن حساب صدق املالحظة؟-

.كيف يمكن حساب ثبات  تحليل املحتوي ؟-

-



عناصر اللقاء 

 
ً
.مفهوم الصدق ، وطرق التحقق من الصدق : أوال

 
ً
.مفهوم الثبات ، وطرق التحقق من الثبات:  ثانيا

 
ً
.االتساق الداخلي بين الصدق والثبات: ثالثا

 
ً
.منظور تكاملي للصدق والثبات:  رابعا

  
ً
اتأخطاء شائعة في إجراءات التحقق من الصدق والثب:  خامسا



 
ً
:  ، وطرق التحقق من الصدق  Validityمفهوم الصدق : أوال

 صادقة ال( ----------االستبانة / االستبيان / املقياس / االستخبار / االختبار ) األداة
 اختبار

ً
صادق ، تقيس ما وضعت لقياسه ، فاختبار الذكاء الذي يقيس الذكاء فعال
...........ن مثله في ذلك كمثل  املتر في قياسه لألطوال ، والكيلو في قياسه لألوزا

 ستخدم فإذا كانت األداة ت. صالحية استخدام درجات األداة للقيام بتفسيرات معينة
التىيل لوصف تحصيل الطالب يجب أن تفسر الدرجات على أنها تمثل مجال التحص

.  تقيسه األداة

 طرق التحقق من الصدق  :

 الصدق ، اتسمت بظهور  تصنيفات عديدة ومسميات متباينة ألنواع: املرحلة األولى
.سق لهاويسودها غموض واضطراب كبير في تمييز أنواع الصدق وفي االستخدام املت

 (  الكتب بمراجعة الباحث عدد كبير من البحوث و : ) ومن أهم املسميات في هذه املرحلة

:   تم تنظيمها في الجداول التالية 



 Translation validityصدق الترجمة/ Face validity 8الصدق الظاهري / 1

 Corrected validityصدق املصححين / Content validity 9صدق املحتوي / 2

 Content validityصدق املضمون / Logical validity10الصدق  املنطقي / 3

 Assumption  validityالصدق الفرض ي / Descriptive validity 11الصدق الوصفي  / 4

 Interpretative validityالصدق  التأويلي / Surface validity 12الصدق السطحي / 5

Evaluativeالصدق  التقييمي / 6 validity 13 / الفهميالصدقUnderstanding  validity 

Interraterصدق املحكمين / Theoretical validity 14الصدق  النظري / 7 validity



 Experimental validityالصدق التجريبي / Correlation validity 23الصدق االرتباطي /15

 Statistical validityالصدق اإلحصائي / Predictive validity 24التنبؤي الصدق /16

 Empirical  validityاالمبريقيالصدق / Concurrent validity 25الصدق التالزمي /17

 Practical  validityالصدق العملي / Factorial validity 26الصدق العاملي /18

 Incremental validityالتزايديالصدق  / Intrinsic validity 27الصدق  الذاتي /19

 Synthetic validityالصدق التركيبي/  Convergent validity 28التقاربيالصدق / 20

Cross Validationالتعارض يالصدق / Discriminant validity 29التمايزي الصدق  / 21

الداخلىصدق االتساق / 22
Internal Consistency Validity 

Criterion validityالصدق املعياري / 30



  تتميز هذه املرحلة  ب : املرحلة  الثانية :

 وجود  اتجاهيين أساسيين هيمنا على ميدان الصدق ، وهما  :

 بحيث املحك املطلق علىولقد تطور املنظور التعريفي التقليدي للصدق من التركيز ،
حتوي املأن االرتباط بين األداة واملحك هو الذي يكون الصدق ، والتركيز أيضا على 

أن تكون يجبالتىبحيث ينظر إلي الصدق باعتباره يتكون من عناصر محتوي األداة 

لغرض ، أوبحيث أن الوظيفة أو اوظيفة املقياس  ثم التركيز على . ممثلة ملجال أوسع 

الصدق

/  االتجاه املنطقي 
الوصفي

1-14

/االتجاه التجريبي 
ي اإلحصائ/ اإلمبريقي
15-30



لىعالتركيزإليثم.الصدقيصنعالذيهواملقياسأجلهمنوضعالذيالهدف

.األداةتقيسهالتياملفهومتوضحأوتفسرالتيالنظريةالداللة

 ولخصShaw, Crisp ,2011 التطور في مفهوم الصدق وفقا  للجدول التالي  :





1900

1920

1940

1960

1980

2000

1900–1950: Early validity theoryValidity as a static property of
a test that can be measured –
do test scores align with other
measures?

1950s: Criterion-based, content-

based and construct-based  
models of validity

Criterion validity, content validity
and construct validity

1955–1989: Evolution of the 

construct validity model
By the 1980s the construct model had 
been adopted as a general approach to 
validity(Anastasi, 1986; Embretson, 1983; 
Messick, 1980,1988,1989)

Increasing emphasis on
construct validity

Validity as the appropriateness of
inferences from test scores –
construct validity as central form

Contemporary validity theoryContemporary theory –
argument-based approach to validation
(ongoing debate regarding inclusion
of consequences within
validity concerns

Figure 1 : Timeline of the evolution of validity theory(  Shaw, Crisp ,2011)



الجمعيةإلييالتطبيقالنفسلعلماألمريكيةالجمعيةأعضاءانضمام:الثالثةاملرحلة
،APAسالنفلعلماألمريكيةالجمعيةتنظيمإعادةوبعد،النفسلعلماألمريكية

الدليلوصدر.واالختباراتللقياسوتقنيإرشاديدليلوإصداروضعفيالتفكيرتم
ول الجديوضحها،األدلةمنعددوإصداركثيرةتعديالتذلكوتبع(1954)سنة
:التالي



أنواع الصدق الدليل 

صدق التكوين / 4الصدق التالزمي / 3الصدق التنبؤي / 2صدق املضمون /19541للقياس األول اإلرشادي الدليل
الفرض ي أو املفهوم 

صدق التكوين الفرض ي أو املفهوم / 3صدق املحك / 2صدق املضمون /19661للقياس الثانياإلرشادي الدليل

و أوجه أو جوانب أاألنواع األربعة أو الثالثة للصدق ليست مستقلة وإنما هي-1974للقياس الثالث اإلرشادي  الدليل
.أبعاد مرتبطة لوحده أوسع تمثل الصدق

ن الصدق ليس صفة أو خاصية تقاس قياسا مباشرا ، وإنما يستنتج م-
. دراسة الجوانب الثالثة 

الصدق ،    Evidence validityاألنواع أو الجوانب سميت أدلة الصدق -1985للقياس الرابعاإلرشادي الدليل
نة بينة املحتوي ، بي) ويشمل . هو صدق املفهوم وحدة واحدة ال تتجزأ 
( .املحك ، بينة املفهوم

فهو يدل على قدرة أو . الصدق مفهوم موحد ال يتجزأ إلي أقسام ، أو انواع -1999للقياس الخامساإلرشادي الدليل
يرها لألغراض كفاية األدلة التي تم تجميعها على تعزيز تفسير درجات األداة وتفس

.االستخدامات املنشودةأو



فرض يالالتكوينصدقيحتضنهاالوحدةهذهوأن،الصدقوحدةفكرةمهندس يومن
,Messick)ميسيكأعمالاملفهومأو معتتنافيالوحدتهأنعلىأكدحيث،(1994

فيو،تقديرهطرق توجيهفيتفيدلهمتمايزةجوانبأو،أوجهأوأبعادوجود
صنف،ماملفهو صدقغلىلإلشارةتوظفالتيوطبيعتهااألدلةمصادرتصنيف
:وهي،جوانبستفياملصادرهذهميسيك

املؤشرات جوانب الصدق 

مالءمة محتوى األداة وقدرة تمثيلها للمجال  Content aspectجانب املحتوي / 1

التأصيل النظري لبيانات األداة وتوظيف العمليات  Substantive aspectالجانب الجوهري / 2

افق مع بنية Structural aspectجانب البناء / 3 سمة الالبنية الداخلية لألداة كما تعكسها الدرجة ، والتو
املقاسة 

تلفة على ظروف ومجموعات مخإمكانية تعميم خصائص الدرجة وتأويالتها Generalizability aspectالجانب التعميمي /4

والتقاربية لألداة التباعديةاألدلة التي تثبت العالقات  External aspectالجانب الخارجي / 5

مكنة على معني الدرجة أو استخداماتها الفعلية أو املاآلثار التي ترتب Consequential aspectاملضماينىالجانب / 6



Nittkoوبروكهاتنيتكوويدعم , Brookhart(2012:54-69)كمفهومالصدقفكرة

:هيفئاتثمانيفيتخدمهالتىاألدلةطبيعةولخصاموحد

املؤشرات أدلة الصدق 

تمثيل املحتوي ملجال القياس Content evidenceدليل املحتوي / 1

أنواع وعمليات التفكير املطلوبة  في األداة Substantive evidenceدليل التأصيل النظري / 2

األداة ومتغيرات أخري العالقات بينExternal  structure evidenceدليل البنية  الخارجية / 3

العالقات بين املكونات Internal  structure evidenceدليل البنية  الداخلية  /4

لألدوات الداخلىاالستقرار ، التكافؤ ، االتساق  Reliability evidenceدليل الثبات /5

لفة تعميم االستدالالت على مختلف األفراد ، في ظروف مختGeneralizability evidenceدليل التعميم  / 6

النتائج داللة وقيمة اآلثار املتوقعة وغير املتوقعة عند استخدام Consequential evidenceأواملترتباتدليل  النتائج / 7
على نحو معين 

التكلفة ، الفعالية ، القابلية لالستخدامPracticality evidenceدليل االستخدامات العملية / 8



نظريةيفاملتخصصينتحليالتمناستفادالذيللقياسالخامساإلرشاديالدليلأما

:أدلةخمسةاقترحلصدق

املؤشرات أدلة الصدق 

تمثيل الفقرات /ملجال أو نطاق املفهوم مالءمة األداة Test contentمحتوي االختبار /    1
/ كمين تدقيق محتويات الفقرات باالستعانة بمح/للمفهوم 

تقويم إجراءات التطبيق والتصحيح 

افق ما يقوم به املفحوص من نشاط ذهني وانفعالي Response processesعمليات االستجابة / 2 تو
ف األداة مع العمليات التي يحددها تعريتتطلبهوأدائي 

املفهوم املقاس 

كونات االرتباطية وطبيعتها بين الفقرات واملقوة العالقات Structure internalالبنية  الداخلية / 3
(االتساق الداخلي) الفرعية والدرجة الكلية لألداة 

(----الصورة املتكافئة / االعادة ) ثبات األداة 

التالزمي / التنبؤي / التمايزى / التقاربيالصدق Structure  externalالبنية  الخارجية /4

داة من األ ما ترتب بالفعل وما يمكن أن يترتب على استخدامConsequentialالنتائج أو املترتبات  / 5
اقب على املدى القصير أو الطويل  البعد االجتماعي) عو

(للصدق 



:الصدقملفهومالسابقالعرضمنيتضح

ختلفةمأنواعهناكفليس،(املفهومأوالفرض يالتكوين)واحدمفهومالصدق-
أوئلوساإالليسللصدقأنواعبأنهالسابقفيعليهاصطلحوما،الصدقمن

 
ً
منالتحققطرق تصنيفويمكن.الواحداملفهومهذاعلىاألدلةلجمعطرقا
،القاتالعأوواالرتباطات،املنطقيالتحليل:هيطرق ثالثةفياملفهومصدق

.والتجريب

األداةتائجنتكون أنيمكنوال،باألداةالخاصباالستخدامويرتبط،نسبيالصدق-
.األغراضلجميعصادقة

الدرجةيإليشيرالواقعفيالصدقأنإالالقياسأدواتإليالصدقننسبأننارغم-
لتفسيراتاصدقعننتحدثالواقعفيأنناأي،األداةنتائجتفسيربهايمكنالتي

.النتائجمنبهانخرجالتى



 
ً
:  ، وطرق التحقق من الثبات  Reliabilityمفهوم الثبات: ثانيا

املكتبةيفالبحثمناهجوكتب،والتربوي النفس يوالتقويمالقياسكتببمراجعة
النتائجنفسعلىالحصول بأنهالثباتتعريفعلىبينهاإجماعوجوديتضحالعربية

.اداألفر نفسعلىمتماثلةظروففيأكثرأومرتيناألداةتطبيقإعادةعند

فكرةعلىومتقمنطقيةمشكلةعلىالثباتتعريففيالشائعةالطريقةهذهوتنطوي 
يفاتفتعر .الفرعإلىباالحتكاماألصلتوضيحعلىأو،العاميعرفالخاصأن

طرق منطريقةأوالثباتأنواعمننوعتعريفاتذاتهاهيالكتبهذهفيالثبات
ستهدفيالثباتمنالنوعهذاأنغيراإلعادةبطريقةالثباتتعريفوهوتقديره
السمةاستقرارعدمعنالناتجة(العشوائيةاألخطاء)القياسأخطاءقياس

.التطبيقإعادةعندالزمنيالبعدمصدرهاالتيأو،املقاسة

يكفيإذا،يقدقغيرالتطبيقإعادةعندالنتائجتشابهعلىبناءالثباتتعريفأنكما
،العادةوااألول التطبيقبيندرجاتهماختالفرغم،برتبهماألفراديحتفظأن

.املطلوبثباتمستوي ليتحقق



ز على ولعل التعريف الذي يقترب من طبيعة مفهوم الثبات هو التعريف الذي يرك
خاصية اتساق درجات أداة القياس ، سواء أكان ذلك عن طريق اتساق درجات األداة
عبر اإلعادة ، أو من صورة إلي أخري ، أو أتساق درجات نصفي األداة أو أجزاءها ، أو 

Cronbach)وتشير الكتابات املرجعية هنا . اتساق درجات فقرات األداة  بأن (2004 ,

 Reliability seen as.مفهوم الثبات يدل على مدى اتساق درجات املقياس أو دقتها
consistency among measurements

اس من مقدار أو مدي خلو درجات املقي: ويعرف الدليل اإلرشادي للقياس الثبات بأنه 
.  أخطاء القياس 

  للتعريف السابق يوضح عالم 
ً
خلو درجات : الثبات بأنه  (   131: 2000)واستنادا

داة االختبارات من األخطاء غير املنتظمة التي تشوب القياس  ، أي مدي قياس األ 
.للمقدار الحقيقي للسمة التي تهدف لقياسها 



طرق التحقق من الثبات  .

مؤشر الثبات  اإلجراء الطريقة

إعادة التطبيق 
(االستقرار عبر الزمن)

يقينقيمة معامل االرتباط بين التطب.يرإعطاء نفس األداة مرتين لنفس املجموعة بفارق زمني  طويل أو قص

ي قيمة معامل االرتباط بين األداء ف.ين متتاليتينإعطاء  صورتين متكافئتين من األداة  لنفس املجموعة في فترتالصور املتكافئة 
الصورتين 

ر إعادة التطبيق بصو 
متكافئة

ويلة إعطاء صورتين من األداة لنفس املجموعة تفصلهما فترة زمنية ط
 
ً
نسبيا

ي قيمة معامل االرتباط بين األداء ف
الصورتين 

االتساق الداخلي
(التجزئة النصفية )

ي  قيمة معامل االرتباط بين األداء فين تطبيق األداة مرة واحدة على مجموعة واحدة ، ثم التقسيم إلى نصف
النصفين مع التصحيح  

االتساق الداخلي 
(تباين املفردات )

تطبيق األداة مرة واحدة على مجموعة واحدة  ، ثم استخدام املعادلة 
.(لكرونباخ، ألفا 20/21ريتشاردسون كيودر )املناسبة 

القيمة الناتجة من كل معادلة 

ين قيمة معامل االتفاق بين املالحظ.مالحظة أكثر من مقدر أو محكم ألداء مجموعة من األفراد التقديرات اتساق

) ل مرة أخري بالتحلييقوم الباحث بتحليل املحتوي وبعد فترة زمنية يقومإعادة التحليل
(  .االتساق عبر الزمن 

الباحث وزميله يقومان  بتحليل املحتوي نفس الوقت

كوبر أو لهولستىمعامل االتفاق قيمة



أنهالواقع.؟والثباتالصدقملعامالتاملقبولةالحدودما:سؤالدائماويتردد-
قاعدتيننضعأنيمكنأنهإال،السؤالهذاعنسهلةإجابةهناكليست

:والثباتالصدققيمعلىالحكمعندبهمالالسترشاد

الثباتعاململكمؤشراالرتباطمعاملاستخدامعنداملشتركالتبايننسبةتقلأال/1
الجذر)(0.701)يكون يكون أنيجبللثباتاألدنيالحدأنهذاومعني(%50)عن

 فنظر ،الصدقملعاملبالنسبةأما.(املشتركالتباينلنسبةالتربيعي
ً
املحكلطبيعةا

ستوي مقبول اليمكناألحوالجميعفيأنهإال.املعيارهذامثلتحقيقالصعبفمن
كبيرة،املشتركالتبايننسبةتكون أنويجبالصدقمعامللقبول كمؤشرالداللة
.واملحكاالختباربينمشتركةعواملهناكإنللقول تكفيبدرجة

 هذاكان(0.80)عنزادتفإذا،يمكنماأعليالثباتمعامالتتكون أن/2
ً
فيمفضال

ةاملعرفياالختباراتأما،االنفعاليةوالجوانبوامليول االتجاهاتقياسحالة
ينبغي).(0.90)منجداقريبةتكون أنيجبواالستعداداتوالقدراتكالتحصيل

عاململمرتفعةقيمعلىالحصول محاولةوعدم،شديدبحذرالقاعدةهذهمعالتعامل
.(استخدامهايتمطريقةكلافتراضاتمنالتحققضرورةمعالثبات



3/
Cronbach's alphaInternal consistency

α ≥ 0.9Excellent

0.9 > α ≥ 0.8Good

0.8 > α ≥ 0.7Acceptable

0.7 > α ≥ 0.6Questionable

0.6 > α ≥ 0.5Poor

0.5 > αUnacceptable

Sharma, B (2016).  A focus on reliability in developmental research through Cronbach’s Alpha among medical, 

dental and paramedical professionals, Asian Pac. J. Health Sci., 3 (4):271-278.

Reliability StatisticsReliability Statistics

Greater than or equal to .70 Cronbach’s Alpha 

between .15 and .85 Range of inter-item correlations 

Between .15 and .50 Average inter-item correlation 

Greater than or equal .50 Range of corrected item-scale correlations 

Deleting any item would decrease the alpha Range of Cronbach’s alpha’s if item deleted 

BrckaLorenz, A., Chiang, Y. & Nelson Laird, T. (2013). Internal Consistency Reliability, FSSE Psychometric 

Portfolio, Vol. 160, pp. 1



 
ً
.االتساق الداخلي بين الصدق والثبات:  ثالثا

Tangيتساءل , Cui and Babenko بعنوانبحثفي(2014)

Internal Consistency: Do We Really Know What It Is and How to Assess It?

 نعرفهل:الداخلياالتساق
ً
.؟قياسهيتموكيفهوماحقا

:هي،مؤشراتثالثةفياإلجابةوتأتي-

- 1/ Internal Consistency=Average  Interitem Correlation ?.

متوسط االرتباطات الداخلية = االتساق الداخلي -

- 2/ Internal Consistency= General Factor Saturation (GFS) or Closeness to 
Unidimensionality ?. 

.  التشبع بالعامل العام أو أحادية البعد= االتساق الداخلي -

- 3/ Internal Consistency= Internal Consistency Reliability 

.  ثبات االتساق الداخلي =  االتساق الداخلي -



دق وثبات وتؤكد املؤشرات الثالثة السابقة  أن االتساق الداخلي يسهم في كل من ص-
.  األداة  

اخليالداالتساقمؤشروجوديتضحالصدقمفهوملتطور السابقالعرضومن
:منكلفي

الداخليةالبنيةدليلInternal structure evidence:املكوناتبينالعالقات
.(2012،وبروكهاتنيتكو)

الداخليةالبنيةStructure internal:بينوطبيعتهااالرتباطيةالعالقاتقوة
األداةثباتو ،(الداخلياالتساق)لألداةالكليةوالدرجةالفرعيةواملكوناتالفقرات

.(1999،للقياسالخامساالرشاديالدليل)(----املتكافئةالصورة/االعادة)

البناءجانبStructural aspect:الدرجةتعكسهاكمالألداةالداخليةالبنية،
,Messick)املقاسةالسمةبنيةمعوالتوافق 1994).

ماملفهو أوالفرض يالتكوينصدقمؤشراتمنمهممؤشرالداخلىاالتساق.



 
ً
.منظور تكاملي للصدق والثبات:  رابعا

:أنسبقممالنايتضح

 وأكثرأهميةأكثرصفةالصدق-
ً
.حديدالتفيأصعبأنهكما،الثباتمنشموال

الحصول األمريتطلبفال،األداةبياناتمنمباشربشكلدراستهيمكنالثبات-
.خارجيةبياناتعلى

.للصدقاألعلىالحداألداةثباتويحدد،ثابتهالصادقةاألداة-

قتض ييالصدقمنالعالياملستوي أنمع:الصدقيضمنالالثباتحجمارتفاع-
الدرجـــــــــــــــــــةذيفاالختبار،صحيحغيرالعكسأنإال،الثباتمنعالمستوي 
قراراتالأو،النتائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجتفسيرصدقبالضرورةيضمنال،الثباتمنالعالية
املحكاتمنعددمنواحدإالهوماالثباتأنإليهذاويعود.عليهااملبنية

.(2012:77،وبروكهارتأنتونى)للصـــــــــدقالضروريــــــــة



أنواعاتليسالفرض يالتكوينوصدقباملحكاملرتبطوالصدقاملحتوي صدق-
تفسيراتصدقمنبالتحققتتعلقمتسعةلعمليةمتكاملةجوانبوإنما،متباينة

فإنكلذل.والتربوي النفس يالقياسأدواتمناملستمدةالدرجاتواستخدامات
لىإيؤدياألخرى الجوانبعنبمعزل أحدهادراسةأي،الجوانبهذهبينالفصل

فينضعأنينبغيلذلك.إليهانتوصلالتيالتفسيراتصدقحول كافيةغيرأدلة
 ليستالقياسأدواتصدقأناعتبارنا

ً
 صدقا

ً
أوبمواقفمرتبطوإنماعاما

.األفرادمنمعينةملجموعاتمعينةاستخدامات

وأدلةوانبجيجمعالذياملتكاملاإلطاربمثابةاملفهومأوالفرض يالتكوينصدق-
.والثباتالصدق

 الثباتبمفهومالصدقمفهومارتباط-
ً
 ارتباطا

ً
يتسمأنمكنيالفاالختبار،وثيقا

ؤشرمقيمةأنكما،متسقةدرجاتهتكون أندون معينةاستخداماتفيبالصدق



الثباتاملمعقيموتؤثر.االختبارصدقمعامللقيمةاألعلىالحدبمثابةتعدالثبات

راراالستقمعاملقيمةتسهموكذلك،واملحكاالختباربينالعالقةدرجةفي
معاملانماك،لالختبارالفرض يالتكوينبصدقثقتنازيادةفيمااختبارلدرجات
 يقدمالتجانسمعاملأوالداخلياالتساق

ً
.فرض يالالتكوينصدقعلىأخردليال

 يلعبللصدقالتكاملياملنظور وهذا
ً
 دورا

ً
القياسأدواتروتطويبناءعملياتفيرئيسا

أساليبعموتتكاملبلتتفقاألدواتوتطويربناءمراحلوأن،والتربوي النفس ي
.املختلفةبأدلتهالصدقتقديروإجراءات

 
ً
تناول عنبالتوقفوالتربوي النفس ياملجالفيالباحثينلجميععامةدعوةوأخيرا

.األداةثبات/2األداةصدق/1:مستقلةعناوينفياألداةخصائص
ويأتي،ةاألداوثباتصدقأولألداةالسيكومتريةالخصائصعنوانهناكيكون وإنما
والبنية،ليةالداخوالبنية،املنطقيبالتحليلاملرتبطةواألدلةاملؤشراتمنتحته

.لالستخداماألداةصالحيةإلىالباحثبهيطمئنماالخارجية



  
ً
أخطاء شائعة في إجراءات التحقق من الصدق والثبات:  خامسا

.    االكتفاء بصدق املحكمين فقط دون استخدام أنواع أخري -

.إعادة تحكيم مقاييس مقننة على نفس البيئة التي تطبق بها -

.سهولة االختبار التحصيلي رغبة في الحصول على ثبات مرتفع -

.ة عدم تطبيق األدوات علي عينة  أولية واستخدامها مباشرة مع العينة النهائي-

.تطبيق األدوات علي عينات كبيرة رغبة في الحصول على ثبات مرتفع -

.اختيار عينة عمدية رغبة فى الحصول علي ثبات مرتفع  -

.حساب االتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون في جميع الحاالت-

.دال  إحصائيالكرونباخمعامل الثبات باستخدام ألفا -

ما باعتباره) اعتبار األداة صادقة وثابتة إذا كان معامل الصدق أو معامل الثبات -
 ( معامل ارتباط

ً
 إحصائيا

ً
.  داال



.ة تقسيم العينة إلي مرتفعين ومنخفضين وحساب صدق املقارنة الطرفي-

.كرونباخمعامل ارتباط ألفا –مقياس : استخدام مصطلح -

.زيادة عدد البنود رغبة في الحصول على صدق وثبات مرتفع -

لثبات والثانية التطبيق على العينة االستطالعية مرتين األولى للتحقق من الصدق وا-
.الختبار فروض الدراسة 

.  االعتماد علي ما يسمي بالصدق الذاتي واالدعاء بأن االختبار صادق-

.القول بأن االختبار يتميز بصدق عاملي مرتفع -

SPSSتصحيح معامل ثبات التجزئه النصفية يدويا بالرغم من استخدام -

عدم التحقق من شروط وافتراضات التحليل العاملى عند استخدام الصدق-
.  البنائي



لي الصدق الداخ) استخدام مصطلح  الصدق الداخلي بدال من االتساق الداخلي -
تقل أم متغيرات هو دقة النتائج ، هل الفروق في املتغيرات التابعة تعزي للمتغير املس

(.أخرى 

املحك إعداد أو تعريب املقياس واملحك والتطبيق على العينة بهدف حساب صدق  (
(.خلل واضح في شروط املحك
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