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 قدمة: امل

ويحتاج كي يحقق هدفه ذلك أن يستخدم أدوات قياس يجمع بها تلك  يهدف كل باحث إلى أن يجمع بيانات دقيقة صحيحة عن السمة التي يدرسها 

القياس  إذ    ؛البيانات أدوات  البيانات  وسيلةتعد     ؛ لجمع 
 
الطرق صدقا بأكثر  الصلة  ذات  املعلومات  الحصول على  البحث هو  في  منها  الرئيس ي    والهدف 

 
 
تي تخرج من خاللها وتعطي صحة للتفسير واالستنتاج الذي يتم التوصل إليه فالبد أن تتمتع تلك األدوات بخصائص تعطي الثقة للمعلومات ال  ؛وثباتا

 الخصائص السيكومترية والتي يأتي الصدق والثبات في مقدمتها.  ءعن طريقها، تلك الخصائص أطلق عليها العلما

هو تؤخذ  فالصدق  التي  القرارات  جودة  أو  املقياس  بجودة  تتعلق  صفة  نتائجه  أهم  وفيدال)  ،من    ( Tristán and Vidal, 2007:1  تريستان 

أخطاء  و  لديها  الثبات  إلى  تفتقر  التي  تلك  بينما  كثيرة،  تحيزات  تتضمن  الصدق  إلى  تفتقر  التي  ديكوستراملقاييس  بقياسها،  مرتبطة  كبيرة   عشوائية 

(Decoster, 2005: 7،)   و 
 
أعد من أجله فهو ال يتمتع بالصدق  قد يتمتع املقياس بدرجة ثبات عالية لكنه يقيس موضوعا ، فإذا توفرت آخر غير الذي 

ف للمقياس  والثبات  الصدق  من  مقبولة  البيانات،  إدرجة  جمع  في  ثقة  بكل  عليه  االعتماد  يمكن  أفنه  األكثر  السمتان  هما  والثبات  همية  الصدق 

أدلة دقيقة على صالحية املقياس وذلك خالل فصل   ليكوناقياس للبحث الجيد؛ فهناك حاجة ماسة إلى الصدق والثبات    واألساسية في تقييم أي أداة 

النظرية التي يتم قياسها ب  التنبؤفسيكون من الصعب    ودون تقييم الصدق والثبات ألي بحثاملنهجية واإلجراءات،   آثار أخطاء القياس على العالقات 

  بياناتالن  الصدق والثبات في البحث هو في األساس لضمان أ ف؛  يانات للحصول على معلومات حقيقيةفة من األساليب لجمع البباستخدام أنواع مختل

 دقيقة.الناجمة عنها هي نتائج  النتائج أن ، و سليمة وقابلة للتكرار

  يتكون املقياس من عدد من الفقرات التي تمثل أجزاء  
 
  سلوكية

 
تلك األجزاء يمكن قياسها، فصالح فقرات املقياس   املراد قياسها؛ من السمة  صغيرة

املقي في  الفقرات  من  غيرها  مع  تساهم  انفعالية  شحنة  تحمل  الفقرات  من  فقرة  فكل  كله  املقياس  فساد  يعني  كله وفسادها  املقياس  اس  يعني صالح 

، لذلك فإنه البد من التأكد من صالحية الفقرات كل فقرة على حدة حيث ( 122:    2009لتكوين شحنة انفعالية كلية يمثلها املقياس ككل ) بني عطا،  
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 امللخص:

اختاروها من إعداد غيرهم أو التي يقومون هدف هذا البحث التوصل إلى مقترحات تعين الباحثين في كيفية التعامل مع املقاييس سواء التي 

واستخراج صدق  الظاهري،  الصدق  في  واملتمثلة  املقياس  لتنقية وفحص فقرات  املستخدمة  الطرق  بين  املقارنة  تناول  لذلك  بأنفسهم،  ببنائها 

االمتحانا في  الغش  نحو  االتجاه  في  استخدام مقياس  تم  ذلك  لتحقيق  العاملي،  التحليل  واستخدام  دبلوم الفقرة  طلبة  طبق على عينة من  ت 

طالبة، وقد أظهرت النتائج أن كال من الصدق الظاهري وكذلك صدق الفقرات والصدق العاملي    150التأهيل التربوي بجامعة نزوى كان قوامها  

 
 
كافيا يعد  أن عشرة محكمين  البحث  توصل  كما  املقياس من جوانب مختلفة،  ويحسن  يطور  أن  شأنه  منها من  وتوصل  للصدق    كل  الظاهري، 

أن عدد   إلى  العاملي    40البحث  التحليل  وأن  ذلك  لتحقيق  السيكومترية هو عدد مناسب  الخصائص  لفحص  االستطالعية  الدراسة  من عينة 

لح  يمكن أن يشكل عامل بقاء لفقرات املقياس وعدم خسارتها إذ يقدم اقتراحات إلعادة توزيع الفقرات على املجاالت، كما أوص ى باستخدام مصط

 صدق الفقرات وعدم االستغناء عن الصدق الظاهري. 

 الصدق العاملي.  ؛صدق الفقرات ؛الصدق الظاهري  ؛املقياسالكلمات املفتاحية: 
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 في ودقيقة  عالية بدرجةومن الضروري توافرها    كومترية للمقياس مهمةيخطوة أساسية في بناء االختبارات النفسية وإن كانت الخصائص الس ذلكيعد  

  مرتبطان أمران الصدق والثبات وهما :الخصائص هذه  مقدمة فإنه في املقياس،
 
 . (113: 2011،العمري ) املقياس  فقرات بخصائص تماما

 املصطلح املستخدم لتحليل الفقرة

باستخدام اإلجراء نفسه من حيث استخراج معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة و مسميات مختلفة للداللة على تحليل الفقرة  ترد في الدراسات  

من أشهر األدلة التي ينبغي أن يهتم وذكر أن    ( مصطلح الصدق البنائي للداللة على صدق الفقرة 138:    2009  )  عطاالكلية للمقياس فقد استخدم بني  

باستخدام الطرق االرتباطية، األمر الذي يقدم أدلة على فاعلية كل فقرة على قياس ما يقيسه   Construct Validityبها باني املقياس هو الصدق البنائي 

ارتباط  معامل باستخدام املقياس تستخرج  فقرات صدق معامالتأن  Anastasiعن   (2011:120 )العمري  نقل كما مي إليه في املقياس، البعد الذي تنت

الدرجات  بين  ية الفقرة والدرجة على بيرسون  ِّ
 
  واعتبره  الكل

 
را ِّ

 
)  الفقرة، صدق على مؤش النفيعي  أطلق  الطريقة معامل تمييز   ( على338:  2007وقد  هذه 

الفقرة،    الفقرة؛ بعد حذف  للمقياس  الكلي  واملجموع  الفقرة  درجة  بين  االرتباط  بإيجاد معامل  العبيدي وذلك  والقيس يواستخدم  :  2019)  ، وجاسم ، 

الفقرة   (248 حذف  بعد  االرتباط  معامل  طريق  عن  الفقرات  فحص  تحته  وناقش  للمقياس  البناء  صدق  واستخدمت  مسمى   ،( في   (2019املشهداني 

التمواضع مختلفة من دراستها   الدراسة  املفردات في  الداخلي، ورد صدق  الفقرة  واالتساق  البناء وصدق  ي قام بها كل من  مصطلحات ثالثة هي صدق 

ا ( مصط358:  2018(، كما استخدمت منيب والسيد و محمد  )61:  2016، والزبيدي، وإمام )الخروص ي، وكاظم  الفقراتلح  الداخلي لفحص    التساق 

( عبارة أدلة ثبات الفقرة  2017استخدمت كروكر وألجينا )و ، والذي ورد تحته حساب درجة االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه 

 وأنه أمر يدرس عند تحليل الفقرة. وصدقها 

للتعبير املستخدمة  املصطلحات  للفقرات  اإلحالتحليل  عن    تعددت  ذلكصائي  إلى  و   أشار  )بانيجان   :Bannigan and Watson 2009واتسون 

أوص ى و  ( بالقول إن هناك مجموعة من املصطلحات املستخدمة في التعبير عن الصدق والثبات وبشكل متداخل يؤدي إلى اإلرباك وعدم الوضوح،3237

 الخاصة بدالالت الصحيحة العاملية التصنيفات  على ( باالطالع2414:  2011أوص ى ظاظا )قد  و   ،بعض الباحثين بضرورة االهتمام باملصطلح املستخدم

 .البحوث متون  في افني معنى تحمل ال أو مسميات مصطلحات استخدام وعدم جديدة، بيئات في عند استخدامها واملقاييس وثبات االختبارات صدق

املصطلحات  ومع   تلك  من  أٍي  استخدام  في  الصحة  وجوه  من  وجه  أخرى  أيضا  أنها    غيروجود  مفاهيم  عن  للتعبير  عنتستخدم  الحديث    عند 

عند الحديث عن    يوجداالتساق الداخلي  يوجد في صدق النظرية أو صدق املفهوم وعند استخدام    صدق البناءب  القول عند  ف  :كومتريةيالخصائص الس

لذلك الثبات،   الفقرة  تحت مصطلح صدق  تندرج  أن  يمكن  املصطلحات  تلك  أن جميع     إال 
 
البحث   فإنه خروجا فإن هذا  لاللتباس  ودفعا  الخالف  من 

يتبنى الفقرات  عن  الحديث  استخدام  وعند  الفقرات  ويقترح  صدق  الفقراتعند    مصطلح  جودة  طر   فحص  عن  للفقرات  اإلحصائي  التحليل  يق  عن 

   معامل االرتباط.

ر ِّ
 
  الفقرة صدق مؤش

 338:  2012  )  الحكاك  أعد أيبل الوارد في  فقد    ؛يعتمد صدق املقياس بشكل أساس ي على صدق الفقرات
 
   ( الصدق التجريبي للفقرات أمرا

 
  ضروريا

ية بالدرجة الفقرة  ارتباط استخدمللكشف عن دقة الفقرات في قياس الوظيفة نفسها التي تقيسها جميع الفقرات، وقد  ِّ
 
ر الكل ِّ

 
 صدق الفقرة  على كمؤش

وألجينا)  ت  أشار  حيث الحكم على(،  2017  ،كروكر  للمقياس  أن محك  الكلية  بالدرجة  ارتباطها  الفقرة هو  بو ،  صدق  ارتباط  ذلك  في  وينت يستخدم 

 ة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه. بايسيريال بين الفقرة والدرج

الواردة في    السابقة  في الدراسات  اإلجراءات املتبعة من خالل اطالع الباحث على رسائل املاجستير التي أجريت في جامعة نزوى ومن خالل تفحص  

هناك   أن  يظهر  البحث  الفقرة   طريقتينهذا  صدق  مؤشر  على  استخد  للحصول  داللة ا هما  اشتراط  مع  الفقرة  دون حذف  بيرسون  ارتباط  معامل  م 

ا  فقد  االرتباط؛  معامل  بمقدار  األخذ  بل  الداللة  اشتراط  املصحح وعدم  االرتباط  النقطي  االرتباط  معامل  استخدام  واآلخر  االرتباط  ستخدم معامل 

العابدين  (، و250:  2019  )  ، وجاسم ، والقيس يالعبيدي  الفقرة  121:  2011  )العمري   (،  و19:  2019)  زين  االرتباط للحكم على قبول  ( مقدار معامل 

بعد حذف    ( معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس Deniz, Alsaffar, 2013: 498ز والسفر )يدنوليس داللة معامل االرتباط، واستخدم  

    .0.20( على أن ال يقل معامل االرتباط عن مقدار 2017 ) كروكر وألجينا كما أكدت  ،0.20وحدد الدرجة املقبولة لكل فقرة ب  الفقرة 

   الباحث في  ويرى 
 
ألن وجود الفقرة دون حذف يؤدي إلى تضخم   هذا البحث ترجيح استخدام معامل االرتباط النقطي وهو عند حذف الفقرة نظرا

داللة الظهر  ي  بهذه الطريقة فإنه ال   SPSSعند التحليل في برنامج كما أنه  معامل االرتباط ملساهمة الفقرة بارتباطها الكامل في معامل االرتباط املستخرج،  

  0.20حصائية وبالتالي يستخدم مقدار معامل االرتباط ≤ اإل 
 
 لقبول الفقرة.  معيارا
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 عينة التحليل  حجم

  30( 523:  2019 ) استخدمت املشهداني
 
( إلى أن الخطأ املعياري يتناقص بزيادة حجم العينة؛ 553: 2010 ) توصل الثوايبةو لعينة التحليل،  فردا

القياس،   دقة   مع 
 
يتناسب عكسيا املعيـاري  الخطـأ  وذلك ألن  االختبارات،  بنـاء  العينة عند  أهمية مراعاة حجم  إلى  يشير  افتراضات و وهذا  إلى  بالرجوع 

القياس يتبين أن الخطأ هو مقدار واحد يتوزع على عد وإذا (  2017كروكر وألجينا )  ،د الفقرات كما يتوزع على عدد أفراد العينةالنظرية التقليدية في 

عدم وجود  كان الخطأ يقل بزيادة حجم العينة فإنه برؤية افتراضات النظرية التقليدية تلك أنه يتوزع، وذلك يعني أن حجم العينة قد يخدع الباحث ب

 أخطاء أي قبول الفقرة في حين أن الخطأ الزال  
 
، وحيث إن محلل الفقرات يرغب في التحقق من صدق الفقرة بحجم العينة الكبيروقد تغطى    موجودا

قد ن زيادة حجم العينة  بقوله إ   (2019  ،عودة )فعليه أن ينتبه إلى حجم العينة، وهو ما أكده    ه أثر   التقليل ما أمكن من و   اكتشاف خطأ القياس  بمعنى

 يؤدي إلى تضخم معامل االرتباط. 

 الظاهري  الصدق

الباحث التي يقترحها  النظرية  التوافق مع  املقياس في  الصدق مدى نجاح  قياسها  يقيس  الذي يريد  املقياس والسمة  تأكيد صدق  في  ؛ وإذا فشل 

ال النظرية  في  مشكلة  وجود  إلى  ذلك  يشير  أن  يمكن  إذ  املقياس  في  خطأ  هناك  أن  بالضرورة  يعني  ال  املقيفهذا  في  عليها  االعتماد  تم  ديكوستراستي   ، 

(Decoster 2010: 9 ؛)  املحتوى ف صدق  في  املحكمين  طريق  عن  إال  يتحقق  ال  اآلن  حتى  وهذا  باملوضوع  املقياس  فقرات  ارتباط  من  التأكد  املهم  من 

املحكمين التعامل مع  للباحثين من جراء  أن هناك مشكالت ظهرت  إال  الظاهري،  املحكمين  والصدق  إلى  إلى عدم االحتياج  الدعوة  إلى  دعت فقد    أدت 

االستغناء عن الصدق املعتمد على املحكمين ملا فيه من كلفة في وقت الباحث وأوصت باالكتفاء بالتحليل اإلحصائي للفقرة   إلى(  374:  2012)  الحكاك

على أهمية عرض فقرات املقياس على الخبراء حين فسر نتائج الدراسة حيث (  251:  2019  )  جاسم   ، و، والقيس يي والتحليل العاملي، بينما أكد العبيد 

 . منها  عددا  وعدلوا  وحذفوا  أقروا فقراته الذين الخبراء مجموعة عرضه على بسبب الشكل بهذا  املقياس ظهر قال: وقد

،يمكن للباحث أن يحسن من صدق مقياسه إذا راعى ارتباط املقياس بأهداف البحث نفسه، ومراجعة  
 
 ودقة

 
وقد أشار   صياغة الفقرات وضوحا

الصدق  (  Mohajan 2017 :73)  ماهاجان أن  إلى   يعتبر  Face Validity  الظاهري إلى  املقياس وهو تقييم سريع يشير  ا على صدق  ا وأدائي  ا أساسي  مؤشر 

   .أن املقياس صالح ملا صمم من أجل قياسه ويعتمد على خبرة املحكمين بدون تجريب يبدوالدرجة التي 

 الصدق العاملي

دم موثوق به يحقق عددا من الخدمات للباحثين في يتناول علماء اإلحصاء وعلماء القياس والباحثون التحليل العاملي على أنه إجراء إحصائي متق

طريقه يتم  عمليات بناء املقاييس؛ حيث عن طريقه يتم تقسيم املقياس إلى مجاالت وعن طريقه يتم تحديد انتماء كل فقرة إلى املجال الذي يحويها وعن 

 .(22: 2012) تيغزة  املقياس من تباين السمة املقاسة ما يمكن أن يفسره تعديل توزيع الفقرات إلى مجاالتها وعن طريقه يمكن توقع 

التحليل العاملي، وحيث إن من أهدافه التحقق من صالحية الفقرات في انتمائها   استخداملذلك كله فإن أي باحث يهم ببناء مقياس فالبد له من  

فإنه   مجاالتها  ي  إلى   ال 
 
و ش إلى ضرورة    بع  يص  ال  ق  والدارسين  الباحثين  دعوة  إن  في  استهداف  استخدامه  أنه عند  إال  بغيره  الهدف  بناء   الباحث  تحقق 

 . إن خرج من تحت مختبر التحليل العاملي ترتفعمقياس فإن قيمة ذلك املقياس 

الفقرة بالدرجة الكلية وتبين له أن   ارتباط  إذا استخدم تحليل صدق الفقرات عن طريق معامل  هناك عددا  يحتاج الباحث إلى التحليل العاملي 

إلى مجاالتها وأنه س االنتماء  الفقرات ضعيفة   يمن 
 
الحالة يساعده من    خسر جزءا املقصودة ففي هذه  السمة  إلى ضعف قدرته لقياس  مقياسه يؤدي 

 حذفها.التحليل العاملي على إعادة توزيع تلك الفقرات إلى مجاالت أخرى تكون فيها قوية االنتماء وبالتالي يتجنب خسارة تلك الفقرات ب

استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة إذ تناولت قضية صدق الفقرات من حيث إنها تشكل األساس في بناء املقياس، وقد استخدمت تلك  

 ) اكالدراسات عددا من الطرق واألساليب في التأكيد على جوانب الصدق تلك إذ تناولت الصدق الظاهري متخذة مواقف متباينة ففي حين توص ي الحك

الل(  2011 الباحث واملدقق  العاملي، واالعتماد على برأي  بالتحليالت اإلحصائية للفقرات والتحليل  املحكمين واالكتفاء  في   غوي بعدم االعتماد على رأي 

 ( 2019)    ففي دراسة العبيدي، والقيس ي، وجاسم املراجعات والصياغات، بينما تدعو دراسات أخرى إلى االستفادة من الصدق الظاهري وآراء املحكمين  

 . منها عددا  وعدلوا  وحذفوا  أقروا فقراته الذين الخبراء مجموعة عرضه على بسبب الشكل بهذا  املقياس ظهر وقدعبروا عن الصدق الظاهري بقولهم 

بل   السيكومترية  التأكد من خصائصها  أو  املقاييس  بناء  في  به  االكتفاء  يمكن  ال  لكن  الظاهري  الصدق  أهمية  يتضح  النظري  األدب  ومن خالل 

 تحتاج أن تدعم بخصائص صدق أخرى هي صدق الفقرة والصدق العاملي. 

(  2012  )   البحث الحالي ففي املوقف من الصدق الظاهري أوصت الحكاكتناولت الدراسات السابقة عددا من القضايا واملصطلحات التي درسها  

برأ  فيكتفى  والصياغات  املراجعات  أما عن  العاملي،  والتحليل  للفقرات  اإلحصائية  بالتحليالت  واالكتفاء  املحكمين  رأي  االعتماد على  الباحث بعدم  ي 

امل على  الحكم  في  أثر  لرأيهم  يكن  لم  أنه  ترى  اللغوي حيث  والتغيير عندما واملدقق  الحذف  إلى  أن هناك حاجة  لها  تبين  بينما  لهم  التي قدمتها  قاييس 

أما   العاملي،  بالتحليل  الظاهري 2019  )  العبيدي، والقيس ي، وجاسم   فحصتها  الصدق  أهمية  بالتأكيد على  نتائج دراستهم ذلك  وعلقوا   ( فقد خالفت 
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، وذهب بانيجان وواتسون منها عددا  وعدلوا  وحذفوا  أقروا فقراته الذين الخبراء مجموعة عرضه على بسبب الشكل بهذا  املقياس  ظهر  وقدعليها بالقول 

(Bannigan and Watson, 2009إلى أهمية الصدق الظ ) (  الصدق 2019)  املشهدانياهري وذلك لتقدير الفائدة املرجوة من املقياس، كما استخدمت

من   تكون  للمواجهة  مقياس  بناء  عند  وإمام فقرة  28الظاهري  والزبيدي،  كاظم،  و  الخروص ي،  الدراسات:  من  عدد  الظاهري  الصدق  واستخدمت   ، 

(2016( وغزالي   ،)Ghazali, 2016والنفيعي الحسن2007  )  (،  و  لتحديد  2011)  (،  بهم  استعين  الذين  املحكمين  عدد  تراوح  الدراسات  هذه  جميع   ،)

 .15حتى  10الصدق الظاهري بين 

وفيما يخص صدق الفقرات فقد تناولت الدراسات السابقة املسمى والطريقة، إذ تعددت املسميات بينما اتفقت على استخدام معامل االرتباط  

( في دراستهما إلى استكشاف وشرح Bannigan and Watson, 2009الكلية للمجال الذي تنتمي إليه، فقد هدف بانيجان وواتسون )  بين الفقرة والدرجة

األدبي باستقراء  الباحثان  قام  الصحية،  والرعاية  االجتماعية  العلوم  في  القياس  بأدوات  صلتها  حيث  من  والثبات  للصدق  املختلفة  حول  املفاهيم  ات 

   35ات، وأحصيا  الصدق والثب
 
الصدق   مصطلحا في مصطلحي  أن هناك مفاهيم مختلفة واردة  إلى  التي تم استقرؤاها، كما توصال  البحوث  في  منتشرة 

ا ما يكون هناك خلط بينها، كما أكد ذلك ظاظا ا ما يتم تفسيرها بشكل سيئ وغالب  أو  مصطلحات استخدام أوص ى بعدم( حينما  2011)    والثبات وغالب 

  معنى تحمل ال مسميات
 
بانيجان وواتسون البحوث متون  في فنيا إليه كل من  يتبين ما ذهب  الدراسات  ، وبالنظر في استخدام املصطلح عند عدد من 

(Bannigan and Watson, 2009وظاظا ،)    (حيث استخدمت  2011 ،)( مسمى 2007)  النفيعي  ، واستخدم  ( مصطلح صدق البناء2019)    املشهداني

( مسمى صدق الفقرة، وفي جميع هذه الدراسات 2011)    العمري ( مسمى االتساق الداخلي، واستخدم  2011)  الحسن  معامل تمييز الفقرة، واستخدم  

 .60حتى  30تراوح حجم العينة الستخراج صدق الفقرة بين 

 :البحث وتساؤالتهمشكلة 

القائمة   املقاييس   تعد 
 
واالختبارات جزءا االستبانات  والدارسون   على  الباحثون  عنها  يستغني  املعلومات ال  من عمليات جمع  يتجزأ  البحث    ال  في 

والتربوي   النفس ي 
 
الدارسين خصوصا تواجه  أن هناك صعوبات  إال  أدلة    ،  البحث عن  في  املطلوبة  واإلجراءات  التنفيذ  كيفية  في  العليا  الدراسات  طلبة 

الباحث املقاييس، ومع معاناة  لتلك  الفقرات وما يواجهونه من  الصدق والثبات  العينة في صدق  الظاهري ومعاناة في حجم  الصدق  إجراءات مثل  ين في 

 عدد  دفعانتقادات وما يقدمونه من نماذج ومصطلحات متعددة  
 
دعت إلى كما  (  374:  2012  ،الحكاك)  من الباحثين ألن ينادوا بإلغاء الصدق الظاهري    ا

الفقرات األخرى في    إعداد أخواتها  الباحثين والدارسين في صياغة فقرات دقيقة  تشترك مع  بما يساعد  املقاييس  إعداد فقرات  كراسة خاص بطريقة 

واملا الجهد  عليهم  توفر  وبطريقة  قياسها،  أجل  من  املقياس  أعد  التي  النفسية  السمة  ودعا  قياس  و 2414:  2011  ، ظاظا)ل،  وواتسون (  بانيجان 

(Bannigan and Watson, 2009: 3237)  .إلى التنبه في استخدام املصطلح الدقيق والتنبه إلى حجم العينة املستخدمة 

العليا ودراساتهم   الدراسات  الباحث مع طلبة  املختلفة  ومن خالل تعامل  النقاش  به في حلقات  دراسة أجريت في    أربعينومراجعته  وما يستشعر 

جامعة نزوى الحظ من خاللها عدم اتفاق تلك الدراسات على تسمية صدق الفقرات فتارة يسمى صدق البناء وأخرى صدق االتساق الداخلي وأخرى 

مر الذي يؤدي إلى  فاعلية الفقرات، كما أنها لم تتفق على طريقة لفحص الصدق إذ أن أغلبها تستخدم معامل ارتباط بيرسون مع عدم حذف الفقرة األ 

، كذلك عدم اتفاقها على حجم العينة التي تستخدم في تحليل الفقرات الستخراج صدقها، وافتقارها إلى مخرج لكسب الفقرات  تضخيم معامل االرتباط 

شكلة لتوضيح بعض الجوانب مر الذي يدعو إلى البحث في هذه امل، األ إذ أن أيا من تلك الدراسات لم يستخدم التحليل العاملي  بالحذفوعدم خسارتها  

، ينبثق من املشكلة تساؤل مفاده ما الطرق األفضل لفحص فقرات  في التعامل مع فقرات املقياس تمهيدا الستخدامه بأخطاء قياس قليلة قدر اإلمكان

 املقياس؟ 

 :أسئلة البحث 

 ؟في قيمة الصدق يعزى إلى عدد املحكمين داللة إحصائية ذوهل يوجد فرق  .1

 من خالل معامل االرتباط املصحح؟ ما العينة املناسبة الستخراج صدق الفقرة  .2

 ما الفرق في الحكم على الفقرة بين الصدق الظاهري والتحليل العاملي وصدق الفقرة؟ .3

 :أهداف البحث 

إلى التوصل  إلى  البحث  الظاهري، وهل يغني   حجم   يهدف هذا  الالزمين للصدق  املحكمين  املقياس، وتحديد عدد  املناسب لتحليل فقرات  العينة 

املقياس  إليها  يتوزع  التي  املجاالت  الفقرات حسب  تنظيم  في  العاملي  التحليل  يلعبه  الذي  الدور  وما  املقياس،  تحكيم  العاملي عن  الذي   األمر  التحليل 

  دم حذفها.يساعد على بقاء تلك الفقرات وع
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 أهمية البحث: 

 
 
أن يضيف جانبا البحث     يؤمل من هذا 

 
أو    مهما بنائها  النفسية سواء عند  املقاييس  التعامل مع  الباحث عند  يتبعها  أن  التي يمكن  الخطوات  من 

 
 
أسلوبا سيقدم  أنه  كما  املستهدفة  للعينة  مناسبتها  مدى  من  والتأكد  تلك    اختيارها  مساهمة  ومدى  املقياس  في  الفقرات  ملقبولية  املؤشرات  لبعض 

 .  البحثسيساعد الباحثين والدارسين عند بناء األدوات وتنظيمهم لفصل أدوات  الفقرات في صدق وثبات املقياس ككل كما

  :البحث حدود 

النفسية املقاييس  تكون  التي  الفقرات  التالية:  باألمور  البحث  الظاهري   -يتحدد هذا  الصدق  لتحديد  يطبق    -املحكمين  الذين  املفحوصين  عينة 

املطبق عليهم   تحدد  املقياس، وقد  إبريل    بعدد عليهم  في  باألردن  اليرموك  بجامعة  التعليم  في مؤتمر  املشاركين  واملختصين  الخبراء  ومقياس  2019من   ،

 . 2019االتجاه نحو الغش من إعداد الباحث، وطلبة الدبلوم العالي للتأهيل التربوي بجامعة نزوى في العام 

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:

التي أعدت من أجل قياسها، Face validity  الصدق الظاهري  السمة  بأنها صالحة وواضحة لقياس  املختارة  الفقرات  املنطقي على عينة  الحكم  : هو 

( )Brahma,2009: 62براهما  الحكاك،  الظاهري  2012/341(، وترى  املنطقي  الحكم  أنه  املحكمين  (  املقياس من قبل  املبدئي بمقبولية فقرات  السريع 

 املختصين أو الخبراء من حيث نوع الفقرة وأسلوبها ووضوحها. 

 .ها للسمة التي أعدت من أجل قياسهاذوي الخبرة ملراجعة فقراته من حيث صياغتها ووضوحها وانتماؤ عرض املقياس على املحكمين  التعريف اإلجرائي:

الفقرة   في  : Item validityصدق  املفردات  صدق  دراسة  ورد مصطلح  منها  الدراسات  من  وإمام)    عدد  والزبيدي،  وكاظم،  (، 62:  2016  ،الخروص ي، 

 (. 432: 2017 ،كروكر وألجينا)  بالدرجة الكلية، الفقرة  ارتباط تم التوصل إليه عن طريقيو  (،121: 2011 ،العمري ) واستخدمه 

البحث هو معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه في املقياس بعد حذف   التعريف اإلجرائي: يقصد بصدق الفقرة في هذا 

 . الفقرة 

الكامنة  17:  2012  ،تيغزة )  يعرفه    التحليل العاملي: العوامل  الكشف عن  بأنه عملية   )Latent factors    نتائج املتغيرات بعد تحليل  تلك  وراء عدد من 

 
 
 يمكن قياسه. املتغيرات والتي قد تكون فقرات استبانة أو اختبار بحيث إن كل فقرة تمثل متغيرا

من مجاالت التعريف اإلجرائي: يعرفه الباحث في هذا البحث على أنه الطريقة اإلحصائية التي من خاللها يمكن معرفة مستوى انتماء الفقرة إلى مجال  

 .املقياس املستخدم

 البحث واإلجراءات منهجية 

 :البحث منهج 

التحليلي   الوصفي  املنهج     باالعتمادتم استخدام 
 
الظاهرة وتحليلها ووصفها وصفا    على دراسة 

 
العلمي  دقيقا التحليل والتفسير  . "وهو أحد أشكال 

عن   مقننة  ومعلومات  بيانات  جمع  طريق  عن   
 
كميا وتصويرها  محددة،  مشكلة  أو  ظاهرة  لوصف  وتحليلها املنظم  وتصنيفها  املشكلة،  أو  الظاهرة 

 (. 324 :2000وإخضاعها للدراسات الدقيقة" )ملحم، 

  :البحث مجتمع 

 تألف مجتمع الدراسة من:

 من إعداد الباحث.من الفقرات التي تقيس االتجاه نحو الغش في االمتحانات وهو مقياس  30عدد  •

 طالبة 200والبالغ عددهم   2019الربيع  طلبة دبلوم التأهيل التربوي بجامعة نزوى في فصل  •

 . 2019 إبريلفي مؤتمر التعليم بجامعة اليرموك في   الذين شاركوا األساتذة  •

 : البحث عينة 

الظاهري بعرض املقياس على   30تم إجراء التحليل على عينة من الفقرات قدرها   فقرة تقيس االتجاه نحو الغش في االمتحانات، اختبر الصدق 

طالبة من طالبات دبلوم التأهيل   150، وقد طبق املقياس على عدد  2019من األساتذة املشاركين في مؤتمر التعليم بجامعة اليرموك في إبريل    77عدد  

 . 2019بيع التربوي بجامعة نزوى بسلطنة عمان في فصل الر 

 :البحث أداة 

فحص   طرق  من  عدد  بين  املقارنة  إلى  الحالي  البحث  النفسيةيهدف  املقاييس  في  الفقرات  تم    صدق  فقد  جديد  مقياس  تطوير  إلى  يهدف  وال 

الباحثاستخدام مقياس   إعداد  السيكومترية  تكون    والذي   من  التحقق من خصائصه  يلي:   30من  قبل  الثالثة كما  املقياس   فقرة موزعة على مجاالت 

  ، ثم أجريت عليه التحليالت التي هدف إليها هذا البحثجال الثالث: األخالقامل ،املجال الثاني: ضغط املستقبل ،املجال األول: ظروف تطبيق االمتحان
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   كل منهم   وقد قدم املقياس إلى املحكمين على أساس أن يقترح
 
وكذلك تقدير درجة النتماء الفقرة إلى مجالها   ،كل فقرة   صياغة  حول   مايراه مناسبا

 ( 1ملحق ) .إلى عشر درجات درجة واحدة من 

 : البحث إجراءات 

 فقرة قبل إجراء التحليالت عليها. 31وهو مقياس اتجاهات مكون من قام الباحث باختيار املقياس الذي تم التطبيق عليه  •

 محكما من الخبراء األساتذة  57الواحدة والثالثين على تم عرض املقياس بفقراته  •

 طالبة من طالبات دبلوم التأهيل التربوي بجامعة نزوى  150تم اختبار  •

 تم إجراء التحليالت اإلحصائية على الفقرات من حيث تحكيم املحكمين وإجابات الطالبات وكذلك التحليل العاملي •

 فسير البيانات والتوصياتتم إجراء املعالجات اإلحصائية الالزمة وت •

 :املعالجة اإلحصائية

 
 
إحصائيا البيانات  اإلحصائية )باستخدام    تم معالجة  الرزمة  النتائج، SPSSبرنامج  لتحليل  تحليل    (  في  بيرسون  االرتباط  استخدام معمل  تم  كما 

وتم استخدام التحليل العاملي لفحص لعينة واحدة وبوسط فرض ي للمقارنة بين مجموعتي أعداد املحكمين    t.test، كما تم استخدام اختبار  راتالفق

 . تشبعات الفقرات باملجاالت التي تنتمي إليها

 نتائج البحث ومناقشتها:  

 في قيمة الصدق يعزى إلى عدد املحكمين؟ داللة إحصائية ذو هل يوجد فرق السؤال األول: الذي ينص على 

، املجموعة  هي الدرجة الكلية للتدريج  10حيث الدرجة   ؛فقرة   30بين مجموعتين من املحكمين الذين حكموا على املقياس املكون من    املقارنة  تتم

 ( 1، كما يوضحها الجدول )للمقارنة لعينتين مستقلتين ستخدم اختبار تا و محكما  77األولى مكونة من عشرة محكمين والثانية مكونة 

 فقرة ثالثينعلى  خبيرا 77اختبار ت للمقارنة بين تحكيم عشرة خبراء و :(1) جدول 
Sig Df T Mean N 

0.03 58 - 2.182 5.34 10 
5.87 77 

 ( أن هناك فرق1يالحظ من الجدول )
 
   ا

 
   داال

 
   إحصائيا

 
األمر الذي قد يدل على أنه    بين التحكيم بعدد عشرة محكمين وبين أكثر من سبعين محكما

    α  <0.05غت  كلما زاد عدد املحكمين اختلف الرأي في فقرات املقياس ولعل ذلك االختالف يوحي بالجودة والدقة األكثر إذ أن الداللة اإلحصائية قد بل

الباحث هذه النتيجة إلى أن طريقة الصدق الظاهري ، يعزو (2وهي داللة اتصفت بها أغلب الفقرات عند تحليلها مفردة كل على حدة كما يوضح امللحق )

إال    ؛ة جمعيةتعتمد على التحكيم املنطقي الذي توجهه الخبرة والتجربة التي يتمتع بها املحكمون لذلك كلما زاد عددهم زاد مقدار مساهمة خبرتهم كخبر 

الص املحكمين من حيث عدد املحكمينأن نتيجة عدد عشرة محكمين تعد متقاربة مع عدد من الدراسات التي استخدمت  )   ،دق الظاهري حسب رأي 

 ( 2019 ،العبيدي والقيس ي وجاسم ) (، 2011 ،الحسن) (، 2007 ،النفيعي

 ما العينة املناسبة الستخراج صدق الفقرة من خالل معامل االرتباط املصحح؟ السؤال الثاني

هذا السؤال تم استخراج معامل االرتباط املصحح بين الفقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه وذلك بعد حذف الفقرة؛ وذلك   عنلإلجابة 

 . خالل عدد من مستويات حجم العينة

 أحجام عينة الطلبة  االرتباط املصحح بين الفقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليهمل امع :(2جدول )
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

1 .664 .709 .724 .687 .676 .688 .633 .660 .631 .734 

2 .610 .577 .575 .536 .648 .689 .685 .707 .740 .786 

3 .773 .761 .747 .737 .772 .807 .781 .751 .770 .914 

4 .329 .330 .302 .280 .242 .231 .238 .255 .230 .346 

5 .762 .745 .752 .729 .741 .740 .681 .664 .711 .750 

6 .770 .756 .751 .731 .745 .767 .712 .686 .652 .611 

7 .494 .445 .443 .355 .353 .338 .232 .344 .260 .519 

8 .638 .630 .642 .647 .643 .700 .691 .653 .744 .763 

9 .117 .108 .124 .086 .035 .038 .010 .018 .037 -.069- 

10 .553 .539 .542 .589 .582 .617 .681 .638 .673 .681 
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11 .409 .383 .367 .317 .270 .271 . 154 . 201 .223 .044 

12 .759 .774 .765 .747 .745 .792 .765 .753 .789 .797 

13 .652 .668 .659 .667 .663 .669 .657 .692 .625 .611 

14 .707 .695 .683 .678 .657 .653 .683 .614 .740 .767 

15 .755 .772 .765 .764 .758 .779 .761 .733 .687 .725 

16 .769 .769 .766 .773 .770 .781 .752 .750 .787 .791 

17 .751 .742 .734 .747 .744 .748 .731 .763 .766 .785 

18 .736 .732 .740 .725 .713 .696 .699 .693 .673 .670 

19 .666 .671 .671 .664 .677 .687 .726 .699 .689 .747 

20 .618 .609 .612 .276 .649 .628 .652 .641 .677 .713 

21 .245 .253 .272 .537 .246 .231 .164 .157 .789 .252 

22 .484 .499 .506 .582 .543 .517 .456 .528 .206 .700 

23 .518 .527 .553 .518 .604 .591 .579 .559 .675 .455 

24 .383 .413 .417 .456 .495 .485 .537 .530 .501 .457 

25 .403 .384 .426 .512 .463 .454 .432 .379 .541 .454 

26 .444 .433 .473 -.376- .522 .486 .414 .344 .334 .292 

27 -.353- -.374- -.374- .486 -.333- -.273- 293- -.319- .249 -.458- 

28 .456 .480 .476 .329 .457 .459 .484 .492 -.477- .656 

29 .254 .236 .272 .536 .303 .311 .342 .281 .483 .194 

30 .442 .467 .471 .276 .494 .500 .470 .425 .163 .484 

العينة أربعين بينما هو قبل الثالثين يظهر عليه عدم  عند االستقرارمعامل االرتباط املصحح في معظم الفقرات يبدأ في  ( أن2يالحظ من الجدول )

الفقرة   إلى  بالنسبة  مستقر  فهو  العينة  االستقرار  تصل  واألربعين  عندما  الثالثين  الذي  األ بين  خالله  مر  من  القول  لفحص يمكن  املناسبة  العينة  أن 

 
 
فردا أربعين  بعدد  هي  التضخم الفقرات  في  املصحح  االرتباط  يبدأ معامل  الخمسين  العينة عتبة  تجاوز  أنه عند  يالحظ  بينما  أن ،  إلى  ذلك  يعود  ربما   ،

نه لذلك يمكن القول إ   (209:  2018)  ،الحاجحمزة و )  العينة،  حجم   وأن الخطأ يتالش ى عند زيادة املعياري للقياس    الخطأبمقدار    يتأثرفحص الفقرات  

املناسب   الخمسينمن غير     تخطي عتبة 
 
املبدئية  فردا أو  االستطالعية  العينة  الطريقة  في  بهذه  الفقرات  يستهدف  عند فحص  التحليل  إن هذا  ، حيث 

 فحص فقرات املقياس وليس فحص األفراد.

 حجم  زيادة  فياملبالغة  كما أوص ى بعدم  50تستقر عندما يصل حجم  العينة   t.testإلى أن نتائج اختبار  (209: 2018 ،حمزة والحاج) توصل وقد 

أبو  )    توصل  كما أظهرت دراسات طبقت النظرية الحديثة في القياس أثر حجم العينة على خطأ القياس حيث مناسبة،   قوة  يعطي الذي  الحد عن العينة

املعياري للقياس يقل بزيادة حجم العينة، من هنا يمكن للبحث الحالي القول إن عند التحليل بالنظرية التقليدية   الخطأ(  إلى أن  1297:  2012  ،حجر

الفقرات يهدف إلى اكتشاف   ال  لقياس فإن الزيادة في حجم العينةل أثره، وإن كان تحليل صدق  أي يقلل  يقلل من الخطأ وإنما يوزعه على أفراد العينة 

القريبة من الدقة حجم الخطأ ف إن من مصلحة أي باحث أن يستخدم لتحليل الفقرات عينة )العينة االستطالعية( بحجم يمكنه من اكتشاف القيم 

، وقد استخدم عدد من الدراسات عينات لهذه (2بعيدا عن تضليل توزيع الخطأ على حجم العينة، والرأي في ذلك هو ما قدمته البيانات في الجدول )

، عليه يمكن  (Busschaert, et al, 2015 :3وآخرون ) بوشارت(، 124: 2011 ،الحسن) (، 346: 2007 ،النفيعي)  ،تراوحت بين الثالثين والستينالتحليالت 

  40القول أن العينة املناسبة لتحليل الفقرات هي 
 
  فردا

 
  تزيد قليال

 
 . أو تنقص قليال

 الصدق الظاهري والتحليل العاملي وصدق الفقرة؟ ما الفرق في الحكم على الفقرة بين  الثالث السؤال 

 
 
 ثالثة الجاالت  املبعد أن تم تحديد    وكذلك التحليل العاملي  املصححبطريقة االرتباط    وقد تم عقد مقارنة بين التحكيم وفحص الفقرة إحصائيا

 .( يوضح تلك املقارنات3والجدول ) في التحليل العاملي وتم استخدام التدوير املتعامد بطريقة الفاريماكس للمقياس
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 املقارنة بين التحكيم ومعامل االرتباط املصحح والتحليل العاملي  :(3جدول )

 التحليل العاملي  معامل االرتباط املصحح  التحكيم  

املجال   N=10 N=40 الفقرات    

 األول 

املجال  

 الثاني

املجال  

 الثالث

1 .73000 .633 .698   
2 .65000 .685 .765   
3 .45000 .781 .823   

4 .60000 .238 .363   
5 .42000 .681 .834   
6 .47000 .712 .845   
7 .53000 .232 .469   

8 .71000 .691 .743   
9 .65000 .010  .533  

10 .55000 .681 .684   
11 .71000 . 154 .213   

12 .69000 .765  .385  
13 .63000 .657  .523  
14 .57000 .683  .288  

15 .55000 .761  .403  
16 .56000 .752  .410  
17 .58000 .731  .440  
18 .46000 .699  .448  

19 .51000 .726  .512  
20 .45000 .652  .499  
21 .75000 .164  .348  

22 .59000 .456  . .253 
23 .58000 .579  .545  
24 .48000 .537  .510  
25 .82000 .432   .862 

26 .63000 .414   .840 
27 .58000 -.293-   -.544- 
28 .56000 .484  .585  
29 .59000 .342   .685 

30 .64000 .470  .638  

هي فقرات مرفوضة من خالل الفحص عن طريق معامل االرتباط املصحح بعد حذف الفقرة     27-21-11-9( أن الفقرات  3يالحظ من الجدول )

 
 
على عدم الحذف بل يعيد التوزيع إلى مجاالت   وذلك بعد فحصها خالل املجال الذي تنتمي إليه تلك الفقرة، بينما يالحظ أن التحليل العاملي كان حريصا

( قد اقترحت طريقة االرتباط 21، 9كما يراها التحليل نفسه، فيظهر أن الفقرات املوجبة ) خاصا بها أنه ينش ئ مجاالتأخرى سواء املجاالت املفترضة أو 

( السالبة  الفقرة  بينما  تحذف،  ولم  توزيعها  العاملي  التحليل  أعاد  بينما  حذفها  االرتباط 27املصحح  عند  سواء  املجاالت  من  مجال  أي  يتقبلها  فلم   )

االرتباط املصحح، كل هذه الفقرات لم يرفض منها ش يء من رفضها  كفقد رفضها التحليل العاملي وكذل 11، أما الفقرة لتحليل العاملياملصحح أو عند ا 

ت بل أن الفقرات التي ظهرت بها مشكال   0.4خالل رأي املحكمين سواء في رأيهم املكتوب أو رأيهم باختيار درجة انتماء للفقرة حيث لم تقل فقرة منها عن  

الفقرة   التحكيم مرتفعة حيث كانت  نتائجها في  العاملي كانت  االرتباط والتحليل  بقيمة،   21والفقرة    0.71بقيمة  11والفقرة    0.65بقيمة    9عن طريق 

( إلى عدم 341:  2012  ،الحكاك)، حيث أشارت  ، هذه النتائج تشير إلى عدم االكتفاء في اختبار الصدق بالتحكيم فقط  0.58بقيمة    27والفقرة    0.75

(، 522:  2019  ،املشهداني)  :( وما أكد عليه كذلك عدد ممن استخدمهDecoster 2010  ،كوستردي)    مثلأهميته  إال أن هناك من يؤكد    دقة التحكيم،

( Mohajan, 2017: 73)  موهاجانوما أشار إليه    ،(Busschaert, et al, 2015: 3بوشارت وآخرون )(،  124:  2011  ،الحسن)(،  344:  2007  ،النفيعي)

ا على صدق املقياس وهو تقييم سريع يشير إلى الدرجة التي    Face Validityأن الصدق الظاهري    ا وأدائي  ا أساسي  أن املقياس صالح ملا   يبدويعتبر مؤشر 

(، عليه فإنه يمكن الذهاب إلى أن الصدق الظاهري عن طريق التحكيم 251:  2019 ،، وجاسم ، والقيس يالعبيدي )صمم من أجل قياسه، وذلك ما أكده 

ء برأيهم له أهميته كخطوة من خطوات بناء املقياس لالستفادة من رأي الخبراء إال أنه من الصعب التعويل على ذلك في قضايا حذف الفقرات واالكتفا

الفقر  انتماء  على  أولي  مؤشر  وأخذ  الفقرات  ووضوح  صياغة  عملية  الفقرة في  بين  املصحح  االرتباط  طريق  عن  الفقرات  بتحليل  ذلك  تأكيد  ثم  ات، 

الفقرة،   إليه بعد حذف  تنتمي  الذي  للمجال  الكلية  اقتراحات بحذف والدرجة  في حالتين هما: عندما تكون هناك  الباحث  العاملي يخدم  التحليل  وأن 

بالتحليل العاملي القتراح إعادة توزيع الفقرة إلى مجال  في هذه الحالة استخداميتم ف ؛معامل االرتباطعن طريق استخدام   الفقرة عن طريق التحكيم أو

تكون  عندما  ذلك  أهمية  وتظهر  توكيدها  يريد  أو  املقياس  إليها  ينقسم  التي  املجاالت  معرفة  في  الباحث  رغبة  عند  الثانية  الحالة  وفي  الدراسة   آخر، 

 فحص العوامل املكونة لسمة نفسية معينة.مخصصة لبناء مقياس أو فحص الصدق العاملي أو 

 تعليق عام على النتائج 

منهم حذف أية فقرة من الفقرات   الواحدة كما أنهم لم يقترح واحد  ( أن هناك تفاوتا في نسبة موافقة املحكمين على الفقرة 3يالحظ من الجدول )

بقى كل يومن خالل األرقام يصعب على الباحث الربط في عالقة بين التحكيم واألساليب اإلحصائية لإال بعض التعديالت الطفيفة والتي يمكن األخذ بها  

 .نوع محققا جانبا مهما من جوانب التعديل والتطوير للفقرة 
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االرتباط   بطريقة  الفحص  أن  يالحظ  التحليل  كما  يفحص  بينما  املقياس  في  إليه  تنتمي  الذي  املجال  الفقرة من خالل  يفحص مناسبة  املصحح 

ليعطي حكما على الفقرة بصالحيتها  يفحص مجاال جاهزا بفقراتهالعاملي الفقرة من خالل وجودها في املقياس كله وأن فحص الفقرة باالرتباط املصحح 

  إليها وال يكتفي بإعطاء الحكم باملناسبة من عدمها فقط.مجاالت ويوزع الفقرات  ترحيقالتحليل العاملي في بينما  من عدمه

 : التوصيات

 عدم االكتفاء مؤشر واحد للصدق فالصدق الظاهري على فوائده فإنه غير كاٍف. .1

  للتوصل إلى الصدق الظاهري  من خالل النتائج السابقة فإن عشرة محكمين .2
 
 . يعد كافيا

 فقرة داخل املجال الذي صنفت إليه. االعتماد على االرتباط املصحح عند الرغبة في فحص اليمكن  .3

ة  يمكن استخدام التحليل العاملي فهو أكثر دقة ويفيد في حالة الحرص على عدم خسارة أي من الفقرات في املقياس بحذفها واالستفادة من قدر  .4

 . مجاالت غير التي افترضها الباحث أو صنفها املحكمون التحليل العاملي على إعادة توزيع الفقرات إلى 

الصدق الظاهري صدق سطحي يعتمد على تأثر املحكمين وجديتهم لذلك يوص ي البحث بعدم االعتماد عليه في عمليات الحذف، غير أنه مهم في  .5

 . ل والتحسين ال بغرض الحذفت له بغرض التعديداالستفادة من الخبراء في مجال الصياغات والرأي في عالقة الفقرة بما أع 

( وهو نموذج يتيح للمحكم إبداء رأيه في صياغة الفقرة كما يتيح 1يوص ي البحث باستخدام النموذج في امللحق ) عند التحكيم في الصدق الظاهري  .6

 . رأيهم املنطقياستخراج متوسط رأي املحكمين في الفقرة وانتمائها، إضافة إلى  له إعطاء درجة النتمائها إلى مجالها، ثم يتم 

 :املراجع

:
ً
 :املراجع العربية أوال

 . األردن .دار املسيرة  .التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي مفاهيمهما ومنهجيتهما .(2012) .تيغزة، أمحمد بوزيان .1

أحمد محمودا  .2 املعياري في   ."(2010) .لثوابية،  الفقرة والخطأ  العينة على تقدير صعبة  للفقرة أثر حجم   ". تقديرها باستخدام نظرية االستجابة 

 .   556-525 :(2+1) 26 :مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية

خليل .3 إبراهيم  آمنه،  حجر،  املستويات  "  .(2012).  أبو  متعدد  ملقياس  التقدير  في  املعياري  والخطأ  الفقرة  صعوبة  تقدير  على  العينة  حجم  أثر 

املؤتمر العلمي الدولي األول رؤية استشرافية ملستقبل التعليم في مصر والعالم العربي في ضوء    ". املشكلة للمرحلة األساسيةللتفكير بأسلوب حل  
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Abstract: This paper is an attempt to help researchers find ways to deal with the psychometric scales. Hence, 
the paper compares and contrasts between methods used to test scale items: face validity, item validity and 
the use of factorial validity. For the purpose of the study, the scale “attitude towards cheating” (ATC) is used 
on the study sample of 150 students from Teacher Qualification Diploma program at the University of Nizwa. 
The results show that face validity through inter-rating, item validity, and factorial validity have all improved. 
The results also proved that ten inter-raters are enough for face validity, divergence appears thus affecting the 
quality of the scale. Further, the study has found that 40 subjects from the pilot study is enough to test the 
psychometric characteristics, and that the factorial analysis could be essential for keeping scale items. The 
paper recommends the use of “item validity” along with the face validity.  

Keywords: scale; face validity; paragraph validity; factorial validity.  
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 املالحق 

 وهو نموذج مقترح لعملية التحكيم  تحكيم مقياس االتجاه نحو الغش في االمتحانات: (1امللحق )

 .........................   املحترم. مكان العمل: :.................................................. الدكتور الفاضل

      ..........................    التخصص: ...........    الوظيفة  

بين أسلوب الصدق الظاهري وأساليب إحصائية  يقوم الباحث بإعداد مقياس في االتجاه نحو الغش عند طالب الجامعة، بهدف املقارنة اإلحصائية

املقياس، بحيث  أخرى، وإيمانا بأهمية خبرتكم الواسعة يرجوا تكرمكم بوضع إشارة )        ( في املكان الذي يمثل رأيكم أمام كل عبارة من العبارات في

 ( ملطلوب رأي املحكم في انتماء الفقرة وليس قياس اتجاههعفوا اتوضح الدرجة التي تقدرونها النتماء العبارة إلى سمة الغش في االمتحان ) 

 الباحث: خليفة بن أحمد القصابي                                                                                

 

 م

 

 العبارات 

 املقترحات والتعديالت  درجة االنتماء 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

            النظر في ورقة زميلي أثناء االمتحان ال أمانع من  1

            إذا كان أغلب الطلبة يغشون فذلك حق لي أن أغش مثلهم  2

            عندما تتاح لي الفرصة فلن أتردد في الغش في االمتحان  3

            حديث طالبين أثناء االمتحان ال يمكن أن يفسر بأنه غش  4

            تساهل املراقب مع الطالب فال مانع عندي من الغش إذا  5

            إذا ترك املراقب قاعة االمتحان ألي ظرف فسأستغل ذلك كي أغش  6

            األستاذ الذي يتساهل في املراقبة فهو أستاذ متعاون  7

            إذا كان األستاذ غير عادل في وضع الدرجة فذلك مبرر لي أن أغش  8

            ال يحق للمراقب أن يحرج الطالب إذا ضبطه وهو يغش في االمتحان  9

            أفضل املراقب الذي يسمح بالغش على املراقب الذي يمنعه  10

              .فال يصح للمراقب أن يعاقبهإذا اعترف الطالب بأنه قد غش  11

            أخسر بعض الدرجات  بدال أنأفضل الوقوع في الغش  12

            الغش يمكن أن يساهم في رض ى أسرتي عن مستوى دراستي  13

            متى ما استطعت الغش في االمتحان فال مانع من أن أستفيد  14

            الغش مفيد في حالة امتالكي الوسائل والطرق  15

            اضطررت ألن أغش فلن أمتنع عن ذلك إذا  16

            الغش خيار حسن عندما يكون االمتحان صعبا  17

            أشعر باالرتياح إذا تمكنت من الغش  18

            أمارس عملية الغش إن كانت هناك من ينافسني  19

            الوظيفة أمارس عملية الغش ألضمن مفتاح الوصول إلى  20

إذا حصلت على نسخة مسربة من االختبار قبل موعده فسوف   21

 أستفيد منه 

           

            إذا غش الطالب في االختبار فال يمكن وصفه بأنه مذنب  22

            الغش عبارة عن عملية تعاون بين الزمالء  23

            تعاليم الدين الغش في االمتحان ال يخالف مع  24

            الطالب الذي يغش ينتهك الجانب األخالقي 25

            الطالب الذي يغش يفقد حس الضمير  26

            ال أرتاح إلى الذين يغشون في االمتحان  27

            ال عالقة للغش في االمتحان بأخالق اإلنسان  28

            يقع طالب الجامعة في الغش أرى أنه من العيب أن  29

            من البديهي أن يغش الطالب في االمتحان  30
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 لكل فقرة على حدة  T.teseاختبار   : (2امللحق )
 .Mean Std املجموعة  الفقرات 

Deviation 
T Df Sig. (2-tailed) 

    3.57847 4.3448 العشرة  1

 179. 60.406 -1.359- 3.67279 5.5000 77ال

    3.71192 4.2759 العشرة  2

 075. 55.305 -1.814- 3.41247 5.8125 77ال

    2.99877 3.2759 العشرة  3

 004. 62.153 -2.961- 3.19463 5.4167 77ال

    3.03550 5.0000 العشرة  4

 007. 54.411 -2.785- 2.73537 6.9167 77ال

    2.66477 3.3793 العشرة  5

 000. 64.795 -4.077- 3.00642 6.0625 77ال

    2.75297 3.3103 العشرة  6

 000. 67.239 -3.888- 3.28433 6.0208 77ال

    3.33366 4.5517 العشرة  7

 233. 59.526 -1.206- 3.35806 5.5000 77ال

    3.33514 4.8621 العشرة  8

 007. 52.342 -2.815- 2.86548 6.9583 77ال

    3.06297 5.8966 العشرة  9

 936. 66.346 -080.- 3.57865 5.9583 77ال

    3.67692 4.3448 العشرة  10

 636. 57.179 -476.- 3.52197 4.7500 77ال

    3.08780 5.9655 العشرة  11

 685. 63.003 -407.- 3.35007 6.2708 77ال

    3.18595 4.6897 العشرة  12

 150. 60.094 -1.460- 3.24829 5.7917 77ال

    3.54493 4.0690 العشرة  13

 110. 56.732 -1.622- 3.36275 5.3958 77ال

    3.49560 4.1724 العشرة  14

 034. 58.038 -2.167- 3.41091 5.9375 77ال

    3.30025 4.0345 العشرة  15

 046. 61.250 -2.041- 3.44865 5.6458 77ال

    3.27740 4.2069 العشرة  16

 041. 59.113 -2.084- 3.27243 5.8125 77ال

    3.31737 4.1724 العشرة  17

 006. 58.085 -2.875- 3.24030 6.3958 77ال

    3.32738 4.0000 العشرة  18

 092. 64.139 -1.709- 3.70014 5.3958 77ال

    3.50158 3.7586 العشرة  19

 008. 59.573 -2.764- 3.53077 6.0417 77ال

    2.90956 3.4138 العشرة  20

 002. 69.600 -3.302- 3.68339 5.9167 77ال

    3.59186 5.4828 العشرة  21

 027. 54.333 -2.274- 3.23105 7.3333 77ال

    2.91209 4.1379 العشرة  22

 022. 66.500 -2.346- 3.41455 5.8542 77ال

    3.06458 3.9655 العشرة  23

 011. 64.878 -2.631- 3.46385 5.9583 77ال

    3.31142 3.4138 العشرة  24

 139. 65.500 -1.496- 3.79524 4.6458 77ال

    4.00585 5.7586 العشرة  25

 757. 54.681 -311.- 3.63176 6.0417 77ال
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    3.66450 5.0000 العشرة  26

 377. 52.323 -891.- 3.14703 5.7292 77ال

    3.34804 5.0690 العشرة  27

 408. 59.914 -833.- 3.40050 5.7292 77ال

    3.65845 4.2069 العشرة  28

 204. 56.644 -1.286- 3.46385 5.2917 77ال

    3.28866 6.6207 العشرة  29

 793. 59.154 264. 3.28655 6.4167 77ال

    3.65205 4.1379 العشرة  30

 072. 56.984 -1.836- 3.48343 5.6875 77ال

 0.03 58 2.182 -  5.34 العشرة  الكلي 

     5.87 77ال 

       

 


