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 والمنهجية في إعداد البحوث التربوية والنفسية المشكالت اإلحصائية
 إعداد

 خالد جمال جاسم)*(/ا.د         )*(          دمحمد أنور محمو /أ.د
 مستخمص 

ييدف البنث النالي ال  ال ل ف عى  بعض األشلاليات االن ائية  المنيجية التي ت اجو البانفين في مجال     
جراءات البن ث الترب ية  الن وية  طرائ  التدريس من نانية اوتعمال ىم إلعدادإالبن ث الترب ية  الن وية عند 

ال وائل االن ائية  اعداد اد ات البنث .  تنا ل البانفان ىذ المشلالت ب   يا تواؤالت تفار باوتمرار ن ل 
ادىا لعدم بعض اإلجراءات الضر رية في البنث, أ  أنيا لد تل ن أضطاًء شائعة درج بعض البانفين عى  اعتم

معرفتيم باإلجراءات ال نينة من جانب , أ  اعتمادىم عى  اإلجراءات الضاطئة المتبعة في بعض الدراوات 
الوابةة من جانب أضر .  لما ينا ل البنث التراح النى ل العىمية التي تعالج ىذه المشلالت    ال إل  تملين 

لىبن ث بما ينة  موت ى أعى  من الدلة العىمية , اذ أن البانفين من التعامل بدلة مع بعض الم ا ل اإلجرائية 
اغىب النى ل المةترنة جاءت نتيجة دراوات  بن ث متض  ة في مجال الةياس  التة يم, مع  ضع بعض 

 الت  يات  المةترنات .
 

 البن ث الن وية –البن ث الترب ية  –المشلالت المنيجية  –المشلالت االن ائية  الكممات المفتاحية:
 

 

Statistical and Methodological Problems in Writing Educational and 
Psychological Researches 

  Abstract 
The present study intends to highlight some of the problems faced by researchers in 
the area of educational and psychological studies regarding the preparation of 
research procedures. The researcher deals with these problems as questions 
continuously raised about some of the important procedures when conducting 
researches, and as common errors used to be made by researchers either due to 
their ignorance of the correct procedure or depending on wrong procedures followed 
by some of the related previous studies.The study also attempts to suggest scientific 
remidies for treating these problems and ultimately enabling researchers to handle 
their studies' procedures adequately to achieve a higher level of scientific adequacy. 
key words: Statistical Problems - Methodological Problems – Educational 
Researches - Psychological Researches  
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 مشكمة البحث :
ينددا ل المضت دد ن فددي الةيدداس الن وددي ايجدداد اد ات دليةددة   ددادلة لةيدداس الظدد اىر  الض ددائص 
الن وية, لي دى ا الد  مودت ى مدن الدلدة التدي   دل الييدا البدانف ن فدي الةيداس المدادي ا  الطبيعدي, اال ان 

 تلميميدا ,  مدن ىدذه ذلك يبد   دعبا ل جد د مشدالل   دع بات فدي ليداس الظد اىر  الض دائص الن ودية 
ال ع بات ان الظ اىر الن وية م اىيم مجردة غير مىم وة اي ليس ليا  ج د مادي ,  انمدا ىدي تل يندات 
افتراضددية, لددذلك فددان لياودديا يلدد ن غيددر مباشددر ,اذ يددتم االوددتدالل عىييددا مددن ضددالل االداء ا  الوددى ك فددي 

 .(Maloney & Ward,1980:66 )م الف ليا عاللة بالظاىرة ا  الومة ن ويا 
فضددال عددن ذلددك فيندداك أضطدداء ترافدد  عمىيددة الةيدداس الن وددي , لددد تددؤدي ىددذه األضطدداء الدد  زيددادة 
الدرجدددة النةيةيدددة لىودددمة ا  إنةا ددديا , اذ ان الدرجدددة المالنظدددة التدددي نن دددل عىييدددا مدددن تطبيددد  المةيددداس 

لم ددادر ا المةيدداس تتضددمن اضطدداء يددزداد نجميددا ا  يةددل تبعددا لم دددر ىددذه األضطدداء ,  مددن اىددم ىددذه ا
 .الموتضدم ,  العينة  الظر ف التجريبية 

مدددن ضدددالل أطدددالع البانفدددان عىددد  عددددد لبيدددر مدددن البنددد ث  الدراودددات فدددي مجدددال العىددد م الترب يدددة 
 الن وية ,  أشتراليما في لجان المنالشدة لرودائل الماجودتير  أطداريد الددلت راه  فدي تض  دات متبايندة   

ي اجيدد ن عددددًا مددن المشددلالت  األضطدداء فددي التعامددل مددع بعددض الم ا ددل  تبددين ليمددا أن بعددض البددانفين
اإلجرائيدددة فدددي البندددث ,  ىدددذه المشدددلالت أ  ال دددع بات أ  األضطددداء الشدددائعة األودددتضدام لدددد تلددد ن مت تيدددة 

  بنوب أعتةاد البانفان من م درين أواويين ىما ا
راءات  تن يدددذىا باألودددى ب ه األجدددالدددنةص فدددي الجاندددب المعرفدددي الضددداص بالتعامدددل ال دددنيد مدددع ىدددذاال لا
 األمفل 
األعتمدداد عىدد  بعددض الج انددب األجرائيددة الموددتضدمة فددي بعددض البندد ث  الدراوددات الوددابةة  التددي  الفدداني ا

 تعد أنيانًا ترالمًا من األضطاء األجرائية الشائعة األوتضدام .
دلددة العىميددة المطى بددة  ىددذه المشددلالت ا  الضطدداء لددد تلدد ن وددببًا ميمددًا فددي أبتعدداد البنددث عددن ال

  ضعف الم ف لية بنتائجو ,  ذلك يتنالض مع ما يوع  أليو لل بانث عىمي .
 

 أهمية البحث :
بذل عىماء الةياس الن وي  العةىي جي دًا لبيرة ب ضع مةاييس  اضتبارات تتوم بالدلة  الم ض عية 

تعمل اليد م االضتبدارات الن ودية فدي في لياس ما  ضعت ألجىو ,  تت افر فييا شر ط االضتبار الجيد ,  تو
نددل مدددى  اوددع مددن المشددلالت الن وددية  التعىيميددة , لددذا ال يملددن إىمددال نةيةددة ان مفددل ىددذه االضتبددارات 
تؤدي أيضًا  ظائف ميمدة فدي ميددان البند ث األواودية , فضداًل عدن الدد ر الميدم الدذي تؤديدو االضتبدارات 

عىةة بنياة األفراد, لذلك بذل في وبيىيا اللفير من الجي د العىمية  المةاييس الن وية في اتضاذ الةرارات المت
 (.Anastasi, 1986: 4لتنوين إعدادىا  تةنيتيا  تط يرىا)
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اذ تتجى  اىمية البنث النالي في انو ويةدم مؤشرا لياويا جديدا  تشضي دا مندددا لالضطداء التدي 
فين في اجراءاتيم  ال   ل ال  نتائج يملن ال ف   يةع بيا البانف ن عند اعداد البن ث , لزيادة دلة البان

بيدددا اودددتنادا الددد  انطاللدددة  دددنينة   افةدددة فدددي مجدددال اعدددداد البنددد ث فدددي مجدددال العىددد م الترب يدددة  الن ودددية 
  طرائ  التدريس. 

 يملن تىضيص األىمية النظرية  التطبيةية لىبنث النالي في المنا ر التالية ا   
أطالع البانفان ( تنا لدت بعدض األشدلاليات  األضطداء الشدائعة فدي الت جد دراوة وابةة ) بنوب  -1

 التعامل مع بعض الم ا ل األجرائية في مجال البن ث الترب ية  الن وية .
يدد فر البنددث النددالي لاعدددة مددن المعى مددات العىميددة يملددن ان تودديم فددي زيددادة الن دديىة المعرفيددة  -2

 لىبانفين الجدد .
لتدريوودددديين المتض  ددددين فددددي ت جيددددو طىبددددة الدراوددددات العىيددددا يملددددن أن يودددداعد البنددددث النددددالي ا -3

 المشرفين عىييم في التعامل ال نيد مع بعض الج انب األجرائية في البنث .
يملدددن أن يددد فر البندددث الندددالي أشدددارات بوددديطة تعدددد بمفابدددة من دددزات لىبدددانفين ننددد  زيدددادة البندددث  -4

عىميددة الر ددينة   دد اًل الدد  تملددًن  التة ددي الدددلي  مددن ضددالل الرجدد ع الدد  األدبيددات  الم ددادر ال
 أفضل في التعامل مع الج انب األجرائية التي تنا ليا البنث .

يملددن أن يعددد البنددث النددالي من ددزًا لىبددانفين األضددرين لىلشددف عددن مشددلالت أ  أضطدداء اجرائيددة  -5
 اضرى في مجال البنث العىمي .

 عة في البن ث الترب ية  الن ويةالمتب لما يملن أوتفمار البنث النالي بعده أداًة لتة يم األجراءات -6
 

 هدف البحث : 
ييدف البنث النالي ال  تنديد أىم المشلالت االن ائية  المنيجية التي ي اجييدا البدانف ن عندد 

 أعدادىم ألجراءات البن ث الترب ية  الن وية  طرائ  التدريس  منا لة روم العالجات ال نينة ليا .
 خمفية نظرية :

ي فلرة الزمت االنوان منذ نش ئو  تط رت مع تط ره , اذ نش  عندما لان االنوان الةياس الن و
( . لد انتل 125, ص 1971ال طري يةارن ل اه بالة ى المنيطة بو ليتغىب ا  يويطر عىييا )الويد , 

الةياس ملانة ميمة في العى م المضتى ة  في مجاالت النياة االنوانية المعا رة  ليس من ال عب ان 
ىنظ المرء التةدم اليائل الذي تشيده البشرية في المجاالت لافة في ىذا الع ر الذي يع د جانب ميم ي

,  2222منو ال  الةياس  اعتماد المنيج الم ض عي  اللمي في دراوة الظ اىر المضتى ة , )ميضائيل , 
 ( . 11ص

س الن ودي , فدان فمدة ات دا   مع ان البانفين يضتى  ن في تنديد التاريخ الدلي  لظي ر نرلة الةيا
بيددنيم عىدد  ان الةيدداس الن وددي ب  دد و نيجددا جديدددا يرتلددز عىدد  دراوددة الظدداىرة الن وددية مددن منظدد ر عىمددي 
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تجريبددي يمفددل تندد ال ن عيددا ىددائال فددي تدداريخ تطدد ر عىددم الددن س , بددل يعددد االودداس االىددم فددي جعىددو عىمددا 
 بضا ة في الن دف الفداني مدن الةدرن العشدرين  بالمعن  الدلي  لىلىمة .  لد شيدت نرلة الةياس الن وية

تط رات ميمة اويمت في بى رة م اىيمدو االواودية  فدي ظيد ر بعدض النظريدات التدي نا لدت ت وديره  فدي 
ايجاد اواليب   وائل عىمية لو جعىتو تتب أ مرلز ال ددارة بدين ال در ع فدي عىدم الدن س  مجاالتدو العىميدة , 

 (. 22, ص 2222)عفمان , 
رغم من تط ر نرلة الةياس اال انو ي اجو  ع بات متعددة مةارنة بالةياس الطبيعدي , الندو عى  ال  

لياس غير مباشر , اذ يةاس فيو ما يمتىدك ال درد مدن الظداىرة الن ودية ا  الودمة مدن ضدالل اداء ال درد عىد  
طدد  مددن ( . فالةيدداس الن وددي الفددر تعرضددا لىض124, ص  1985مؤشددرات ذات عاللددة بيددا )الوددامرائي , 

,  (Malaoney and wrad, 1980, P.66)الةيداس المدادي أي ال يةديس لدل الضا دية بدل عيندة منيدا 
 ذلددك للدد ن الظدد اىر ا  الض ددائص الن وددية تل ينددات افتراضددية , لدديس ليددا  جدد د مددادي , ممددا ال يملددن 

ل فددي الةيدداس تنديدددىا بدلددة ,   ي ددبد ال دد ر فددي لياودديا  دد را افتراضدديا ,  لدديس نةيةيددا مفىمددا ىدد  النددا
, ص  1987المددادي الددذي يدددل عىدد       انعدددام ال دد ة ا  الضا ددية المةاوددة , )ابدد  نطددب  اضددر ن , 

16) (Aiken, 1988, PP.16-17) , ال ت جد  ندات لياس فابتة مت   عى  اوتضداميا ات الا تاما في 
 ( . 13, ص 1999الةياس الن وي , لما ى  النال في الةياس المادي . )الظاىر  اضر ن , 

 يتعرض الةياس الن وي فضال عن ذلدك إلد  اللفيدر مدن االضطداء نتيجدة ع امدل ضارجيدة ال يملدن 
الوددديطرة عىييدددا ا  عزليدددا وددد اء لاندددت االضطددداء اضطددداء المالنظدددة ا  االضطددداء العشددد ائية ا  اضطددداء اداة 

اد اضطاء الةياس ( , فضال عن عدم ات ا  ن ل ما يةاس,  لد تزد166, ص  1985الةياس )العيو ي , 
في الج انب ال جدانية ا  االن عاليدة مدن الشض دية  فضدال عدن اضطداء  عيد ب الةيداس الن ودي بشدلل عدام 
فان لياس ىذه الج انب ي اجو  ع بات اضرى مفل  ع بة تنديد منت اىا  معناىا بدلة , لذا فان لل فرد 

 ( 382, ص 1998ية )عدس ,  ت   , ا  ينظر الييا من زا ية ضا ة  ية م ببناء مةياس ليا من ىذه الز 
 عىيدددو فدددان لدددل عمىيدددات الةيددداس التدددي تجدددري مدددن اجدددل تةددد يم ا  تةريدددر شض دددية ال دددرد ا  التنبدددؤ 
بوى لو ال يملن ان تل ن بدرجة عالية من الم ض عية اال اذا تمت في اطار نظرية لياودية تودمد بداجراء 

ية  دالالت الفبات  ال د   تض ي عىييدا طابعدا مضتىف العمىيات النوابية  اوتضراج المؤشرات االن ائ
انو بد ن  جد د نظريدة ليداس  1981(  يؤلد "جيزلي  اضر ن" 23, ص 1995من الم دالية )فاتيني , 

ن ودددي معيندددة ت دددبد منا لدددة ت ودددير ا  تنديدددد الض دددائص الن ودددية ميمدددة  دددعبة ان لدددم تلدددن مودددتنيىة 
(Chisell, et. al. 1981 p. 2) نظريدات التدي نا لدت ت ودير الةيداس الن ودي لدذلك ظيدرت بعدض ال

  تنديد اووو  اواليبو  اتجاىاتو   من ابرز ىذه النظريات ىي ا 
 (CLASSICAL PSYCHOMETRICTHEORY)النظرية السايكومترية الكالسيكية 

تعد ىذه النظرية من الدم نظريات الةياس الن وي التي ظيرت في مطىع الةرن الماضي,  لان ليا 
تعددة في بناء المةاييس الن وية  الترب ية  ت وير نتائجيا , التي تعتمد عى  فرضية اواوية في اويامات م
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بناء االضتبارات  المةاييس  تنىيدل فةراتيدا , ىدي ان ت زيدع درجدات االفدراد فدي الودمة المدراد لياوديا , يتضدذ 
ر   ال رديدة أي  جد د  عىد  مبددأ ال د (Trgeson, 1958, P. 9)شدلل المننند  االعتددالي ا  الطبيعدي 

االضتالف ا  ال ر   بين الناس في الومة ا  الض ي ة ,  ىذا المبددأ ىد  الدذي لدام عىيدو الةيداس الن ودي 
 ( . 299, ص 1992إل  ند لبير , )علاشة , 

 Theory of  True and تودم  ىدذه النظريدة ايضدا بنظريدة الدرجدة النةيةيدة   الدرجدة الضطد  
error Score  ر التبداين الدذي نجدده بدين مدرات الةيداس لى درد ال اندد ب جد د ضطد  منشد ه ع امدل النيا ت ود

غيددر منتظمددة تتددداضل مددع الدرجددة النةيةيددة التددي تعلددس مددا يمتىلددو ال ددرد مددن المتغيددر ا  المةيدداس  الع امددل 
 .  (Ghiselli et al. 1981, P. 195)المنتظمة االضرى 

 تي يرتلز عىييا الةياس الن وي  ىي ا  لد  ضعت ىذه النظرية الموىمات االواوية ال
. ان اداء ال رد يملن لياوو  تةديره , أي يملن تن يل أي نمط من االنماط الوى لية لى رد من 1

 يغة    ية إل   يغة لمية , عى  الرغم من تداضىو مع انماطو الوى لية االضرى  عمىية الةياس 
 من جية اضرى . 

أي ان لل اداء ا  وى ك ي در عن ضا ية ا  الفر , لما ان  . ان اداء ال رد دالة ض ائ و ,2
الضا ية ال اندة يملن ان تعطي الفر من اداء ,  بيذا نجد ان ىناك عاللة بين الضا ية  االداء , 
 ان تعةيد ىذه العاللة يؤفر في االداة الموتضدمة في الةياس من نيث البناء  التل ين  الداللة 

  الت وير . 
  االداء العاللة بينيما تضتىف من فرد إل  اضر.  . الضا ية 3
. ان لل درجة عى  المةياس الن وي , تتل ن من درجتين ىما الدرجة النةيةية ,  الدرجة التي  4

 تع د إل  الضط  , الذي لد ت تي من ا 
 الخطأ الثابت :  –أ 

في لل درجة,  اذا عرفت الذي يع د إل  المةياس ن وو ,  يتلرر ب  رة منتظمة  لو الت فير ن وو 
 لميتو فانو ال يشلل مشلىة ميمة بالنوبة لعمىية الةياس . 

 خطأ القياس :  –ب 
 ى  الضط  الناتج عن اوتضدام الدرجة الظاىرية في الةياس , بدال من الدرجة النةيةية  ى  ن ع من 

 الضط  ينتاج إل  معالجات ان ائية ضا ة لىتنلم فيو . 
 عشوائية :خطأ الصدفة او ال-جـ

 ىذا الن ع من الضط  بنلم التومية ال يملن ضبطو ا  الويطرة عىيو تماما, النو عش ائي , للن 
, ص  1983االضطاء العش ائية لد يىغي بعضيا البعض االضر عن تلرار الةياس )عبد الرنمن , 

81-89 . ) 
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زأين ىما الدرجة النةيةية  ترى ىذه النظرية ان درجة ال رد في االضتبار ا  المةياس , تتل ن من ج
التي تمفل االداء ا  الةدرة النةيةية ,  درجة الضط  التي تعلس ع امل ال دفة, مما ينبغي تنىيل 
طبيعة لل من التباين النةيةي  تباين الضط   العاللة بينيما  لتنةي  ذلك البد من نواب فبات 

,  1982لموتضى ة من المةياس )فرج , المةياس الذي يشير إل  نوبة التباين النةيةي في الدرجة ا
 ( . 238ص

 بيذا فان الفبات من  جية النظر اللالويلية , يعني ان البيانات الموتمدة من اد ات الةياس , 
ينبغي ان تعلس الج انب النةيةية لىومة ا  الةدرة المةيوة , أي تةيس الم ادر المنتظمة لىتباين , 

في ىذه النظرية ,  ى  نوبة تباين الدرجة النةيةية المنو ب  ال تعلس تباين الضط  , اما ال د  
 1986لىومة المةيوة إل  تباين درجات المالنظة  يشار إل  ىذه النوبة بمعامل ال د  )عالم , 

 ( . 131, ص
 يعني تمييز ال ةرات في اطار ىذه النظرية , مدى فاعىية فةرة االضتبار في التمييز بين موت يات 

   المراد لياويا لدى الموتجيبينمضتى ة لىومة 
(Lord & Novick, 1968, P.331)  تنوب الة ة التمييزية لى ةرة عادة بمةارنة اداء مجم عتين 

 منليتين عىييا يتم تنديدىما عى   ف  منك ضارجي 
Extwrnal criterion   مما توم  بالمجم عتين المتضادتين    Contratsted Groups   

(Anastasi & Urbina, 1997, P.P. 180-182)  . 
اما اذا لم يت افر منك ضارجي فيتعمد عى  الدرجة اللىية لىمةياس لتنديد المجم عتين المتطرفتين , 

(Ghiselli et al, 1981, P.435)  . 
 تنظر النظرية التةىيدية الرتباط ال ةرة بمنك ضارجي ا  داضىي ب   و المنك االنوب ل د  ال ةرة 

 ( . 414, ص  1983)عبد الرنمن , 
اىمية اضتيار ال ةرات التي ليا ارتباط مناوب مع منك ضارجي ا   1981 يؤلد "جيزلي  اضر ن" 

مع الدرجة اللىية  اوتبعاد ال ةرات التي يل ن ارتباطيا ضعي ا ا  تعديىيا  تجريبيا من جديد 
(Ghiselli et al, 1981, P.436)  . 

التي ط رىا المضت  ن في الةياس الن وي ض ي تا   من أىم ىذه الض ائص الويل مترية    
 2222ال د   الفبات , أذ تعتمد عىييما دلة المعى مات التي ت فرىا المةاييس الن وية ) عالم ,  

ض ي ة نواوية المةياس التي يملن ان  Jackson( ,  لد أضاف )جالو ن (  231,ص 
 & Neill  مة التي أعد لةياويا )تلشف مدى نواويتو في لياس االداء ا  الض ي ة ا  الو

Jackson , 1970 ,p. 677   ). 
  يملن ت ضيد ىذة الض ائص باإليجاز االتي ا 
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  Scale Validityاوال : صدق المقياس :     
 , Ebelيعد ال د  أىم الض ائص الوايل مترية التي يجب ان تت افر في المةاييس الن وية   

 272,ص  2225لدرة المةياس في لياس ما أعد لةياوو ) مىنم , ( , ألنو مؤشر عى   (435 : 1972
 1998( ,  من ضاللو يتنة  من مدى لدرة المةياس عى  تنةي  الغرض الذي أعد من أجىو ) ع دة , 

 ( . 335-333,ص 
ال  ان    Amirecan Psycgological Association تشير رابطة الويل ل جيين األمريلية 

ع األدلة التي يوتدل بيا عى  ان المةياس يةيس الغرض الذي أعد لةياوو         ال د  عبارة عن تجمي
 (A . P. A ,1985, p.  9  بما أن  د  المةياس ينوب من أوتجابات األفراد عند تطبيةو , لذا  , )

يل ن  د  المةياس م ل يا اذ يت فر بالع امل المؤفرة في الةياس ,  عىيو ف ن  د  المةياس ن عي ا  
مندد , بمعن  ان المةياس يةيس جانبا مما  ضع لةياوو , لما انو مندد بطبيعة عينة الوى ك التي تمفل 

( ,  عى  ىذا ف ن ال د  في نةيةتو ى   92,ص  1994الض ي ة ا  الومة المراد لياويا ) ربيع , 
 ( . 344-333,ص  1998 د  درجات المةياس  ليس  د  المةياس ) ع دة , 

 

 ابطة الويل ل جيين األمريلية ال د  بفالث مؤشرات ىي ا لد نددت ر 
 

 Content Validityصدق المحتوى : 
 ية د بو الدرجة التي يةيس فييا المةياس ما  مم لةياوو في منت ى م ض ع معين من ضالل 
التنىيل المنطةي لمنت ى المةياس ,  التنة  من تمفيىو لىمنت ى المراد لياوو , لذا يطى  عىيو 

 Gronlund , 1981, ا  ال د  بالتعريف )    Logical Validityانا بال د  المنطةي  اني
,p. 67 . ) 
ال  ان الجانب األواوي ليذا ال د  ى  ان تل ن عينة   Alderson يشير ) ألدرو ن (     

( ,  يوم   Alderson , 1981,p. 136ال ةرات مناوبة  ممفىة لنطا  الوى ك المراد لياوو ) 
ال د  في مجال لياس الشض ية بال د  التمفيىي ا  ال د  العيني ) ف رندايك  ىيجن , ىذا 

 ( . 56,ص 1989
  Criterion – Related Validityالصدق المرتبط بمحك : 

 ى  أند مؤشرات ال د  الذي يعين تجريبيا بناء عى  مؤشرات أن ائية أىميا االرتباط بين 
( ,  لد يل ن المنك الضارجي  Anastasi , 1976 ,p. 140المةياس الجديد  منك ضارجي )

مةياوا أضر , أ  تةديرات شض ية مفل التةديرات التي ي درىا المدرو ن ا  المشرف ن ا  رؤواء 
المينة ... الخ , ا  تةديرات األ دلاء  الزمالء ضا ة أذا لانت التةديرات نتاج مت وط تةديرات 

( , ا  التةدير الذاتي الذي يعتمد عى  ليام  158,ص  1993ألفر من فرد  اند ) عبد الضال  , 
ال رد بتةدير وماتو الشض ية ا  أدائو من ضالل النلم عى  ت رفاتو لما يراىا ى  ال لما يراىا 
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األضر ن في ض ء مةياس متدرج ,  لد يل ن المنك مجم عة األنلام التي أ درىا متض   ن 
ط وى لية يملن ال ف   بيا  األعتماد عىييا ) عبد الرنمن , في فترات ط يىة  متعالبة بالنوبة ألنما

  يةوم ال د  المرتبط بمنك ال  ن عين ا ( . 185,ص  1998
  Predictive Validityالصدق التنبؤي : 

  Concurrent Validityالصدق التالزمي : 
لمةياس  المنك  يع د التمييز بينيما ال  طريةة أوتضدام المنك , ف ي ال د  التالزمي يطب  ا

معا , أما في ال د  التنبؤي فيطب  المةياس فم األنتظار لمدة لد تط ل ا  تة ر تبعا لطبيعة الومة 
 ىدف المةياس ,  بعدىا يطب  المنك ,  في لال الن عين ينوب معامل االرتباط بين درجات المةياس 

( )  Gronland , 1976 ,p. 83-84 درجات المنك الذي يمفل معامل ال د  التنبؤي لىمةياس ) 
 (. 112,ص  1989ومارة  أضر ن , 

ان ال د  التالزمي ى  أنوب األواليب  ألفرىا مالئمة    Anastasi ترى ) أنوتازي ( 
ألضتبارات الشض ية من ضالل نواب أرتباط درجة ال ةرة بمنك داضىي ا  ضارجي ,  نيفما ال يت فر 

يب تمفل أفضل منك داضىي في نواب ىذة العاللة منك ضارجي مناوب ف ن الدرجة اللىية لىمج
(Anastasi , 1976 ,p. 151 . ) 

  Construct Validity  صدق البناء :
ي  ف  د  البناء ب نو ألفر ان اع ال د  تمفيال لم ي م ال د  ,  الذي يوم  انيانا  د     

ي لتل ين فرضي ا  الم ي م , ا   د  التل ين ال رضي ,  ية د بو مدى لياس المةياس الن و
( ,  يتم ذلك من ضالل التنة  التجريبي من مدى  98,ص  1994م ي م ن وي معين ) ربيع , 

مطابةة درجات المةياس لىم اىيم ا  األفتراضات التي أوتند الييا البانث في بناء األضتبار ) أوعد 
 ( ,   331,ص  1981, 

 ثانيا : ثبات المقياس :
  دلة  أتوا  درجاتو في لياس ما يجب لياوو ,  أعطاء ن س النتائج ا  يشير فبات المةياس ال    

( ,  114,ص  2222نتائج متةاربة ل  لررت عمىية الةياس عى  األفراد أن ويم ) األن اري , 
فمت  ما لانت درجات أداة الةياس ضالية من األضطاء العش ائية ,  لانت لادرة عى  لياس المةدار 

ضا ية المراد لياويا لياوا متوةا  في ظر ف مضتى ة  متباينة   لان المةياس النةيةي لىومة ا  ال
 ( . 167,ص  2222عندئذ فابتا ) عالم , 

 يعبر معامل الفبات عن نوبة التباين النةيةي ال  التباين اللىي في درجة المجيبين ,  لىما زاد     
 .Lemke & Weirsma , 1976 ,p) التباين النةيةي أرت ع فبات المةياس  لل الضط  المعياري 

71 ,) 
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يندث فيو الةياس  بما ان معامل الفبات ينوب من درجات المةياس التي تت فر بالم لف الذي     
, لذا يل ن الفبات م ل يا لد يضتىف من م لف ال  أضر   تبعا لت فر نتائج الةياس بنالة ال رد 
الن وية  الجومية , باألضافة ال  الع امل  الع ارض الطارئة التي ال يملن ضبطيا تجريبيا في 

,ص  2229بيع , ( ) ر  389-386,ص  1998المرات التي تجري فييا عمىية الةياس ) ع دة , 
75 . ) 
فدرجة أي فرد في أي أضتبار تنةوم ال  جزئين , جزء ج ىري فابت ال يت فر بالع امل الضارجية     

,  يوم  بالدرجة النةيةية ,  جزء يت فر بالع امل الضارجية  يضتىف تبعا ألضتالف ىذة الع امل , 
ئة يوا ي   را ,  من فم عندما  يوم  بالدرجة الضاطئة ,  معامل أرتباط تىك األجزاء الضاط

ينوب معامل ارتباط الضتبار بن وو , ف ننا نن ل عى  ليمة عددية تدل عى  الجزء الفابت من ىذا 
األضتبار , أي ان الفبات يةيس الجزء النةيةي من التباين العام لألضتبار ,  ىذا الجزء النةيةي ى  

( , فعندما يطب   415,ص  1971 وو ) الويد , الذي يعطينا الةيمة العددية ألرتباط األضتبار بن
األضتبار عى  مجم عة من األفراد فم نعيد تطبي  األضتبار ن وو ا    رة ملافئة لو بعد مدة مناوبة 
من الزمن عى  المجم عة ن ويا , ف ن معامل األرتباط بين التطبيةين ى  ما يعرف بمعامل الفبات ) 

 ( . 163,ص  1987عبد الوالم , 
 يملن التنة  من فبات المةاييس  األضتبارات الن وية بعدة طرائ  ,  يت لف أضتيار الطريةة     

المالئمة عى  نظرية الةياس الن وي التي أعتمدىا البانث في بناء اداة الةياس ,  عى  ض ائص 
 الومة المةيوة ,  أىمية الةرار الذي ينش  من أوتضدام المةياس ,  ىذه الطرائ  ىي ا

 

  Test Re – Testة أعادة األختبار :طريق
 يطى  عى  معامل الفبات المنو ب بيذة الطريةة بمعامل االوتةرار ا  التجانس الضارجي ,  تة م 
ال لرة األواوية في ىذة الطريةة عى  أجراء االضتبار عى  مجم عة من األفراد فم أعادة تطبيةو مرة 

مضي فترة زمنية مناوبة    أوتضراج معامل  فانية عى  ن س المجم عة في ظر ف ممافىة  بعد
 ( . 85,ص  2229األرتباط بين درجات األجرائين ) ربيع , 

   Equivalent Formsطريقة الصور المتكافئة :
تة م ال لرة األواوية ليذة الطريةة عى  أعداد   رة ملافئة تماما لىمةياس الذي ينوب فباتو , من 

 لتيا   ع بتيا ,  يطب  المةياس    رتو الملافئة عى  نيث ض ائص ال ةرات  طبيعتيا  وي
( ,  يطى  عى   Eble , 1972 ,p. 412األفراد أن ويم  ينوب معامل األرتباط بين درجاتيما )

معامل الفبات بيذة الطريةة بمعامل التلافؤ في نالة تطبي  ال  رتين المتلافئتين في ال لت ن وو , 
ا أذا تم تطبي  ال  رتين المتلافئتين ب ا ل زمني ) أب  نطب  بمعامل األوتةرار  التلافؤ مع

 (.122,ص 1987 أضر ن , 
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 Split – Halfطريقة التجزئة النصفية : 
ينوب معامل الفبات بيذة الطريةة من ضالل تةويم فةرات المةياس ال  جزأين  بعد تطبيةو عى     

ات                                                  عينة الفبات ,  من ألفر الطر  شي عا تةويميا ال  ال ةر 
ال ردية مةابل ال ةرات الز جية , فم نواب معامل األرتباط بين درجاتيما ,  ت نيد معامل 

برا ن ( لىن  ل عى  معامل فبات االضتبار اللىي  –األرتباط ب وتضدام معادلة ) وبيرمان 
 ( . 263,ص  2225المنو ب ) مىنم , 

   Varianc Analysisتحميل التباين :طريقة 
تعد طريةة تنىيل التباين من الطر  الشائعة في نواب فبات األضتبارات الترب ية  الن وية , أذ   

يشير معامل الفبات المنو ب بيذة الطريةة ال  األتوا  داضل فةرات األضتبار , ا  ال  التنانس 
 ( . Weiner & Stewart ,1984 ,p. 61الداضىي ل ةراتو )

 اجراءات البحث  
يتضمن ىذا المن ر أوتعراضًا ألىم المشلالت  التواؤالت التي ت اجو البانفين عند أعدادىم ألجراءات 

 البنث ,  منا لة ألتراح النى ل العىمية ليا  لما ي تي ا
 مشكمة البحث 

ىذا التواؤل ى  يضع بعض البانفين في نياية عرضو لىمشلىة تواؤل يىضص بو مشلىة بنفة , ال  ان 
ىدف لىبنث  ليس تواؤل يبنث عن اجابة مفال عى  ذلك )الت جد عاللة بين متغيري الذلاء 

  التن يل(  ىذه ال ياغة ىي فرضية بنث  ليوت تواؤل.
 التقيد بمستوى واحد من مستويات االداللة األحصائية :

موت ى  اند من موت يات الداللة يتوائل لفير من البانفين ) ىل ان من الضر ري التةيد  األلتزام ب
األن ائية في لل أجراءات البنث  نتائجو ؟  ىل يت جب أن يفبت موت ى مندد موبةًا في 

 فرضيات البنث ؟ أم ان لىبانث الن  في التنةل بين ىذه الموت يات ضمن البنث ال اند ؟ ( .
ة األن ائية تمفل أواوًا الموت ى لألجابة عن ىذه التواؤالت البد من التذلير ب ن موت يات الدالل    

الموم ح بو من ىامش الضط  لةب ل النتائج في مجال البن ث األنوانية عم مًا ,  منيا البن ث 
الترب ية  الن وية ,  عىيو ف ن من ن  البانث أضتبار مدى الداللة األن ائية لىنتائج التي ت  ل 

( لةب ل  2025الة عند الند األدن   ى  موت ى ) الييا عند موت ى أعى  أذا ما تبين لو ب نيا لانت د
 ىذة النتائج .

 من األضطاء الشائعة في ىذا المجال ى  التنديد الموب  لموت ى الداللة األن ائية المعتمد في     
( في فرضيات االبنث  يبةي  2025البنث من ضالل تفبيت ىذا الموت ى ) غالبًا ما يل ن موت ى  

بيذا الموت ى في أجراءات البنث  نتائجو , في ال لت الذي مملن فيو ان تل ن البانث ن وو مىزمًا 
 ىذه النتائج دالة أن ائيًا عند موت يات داللة أعى   ى  ما يؤشر دلة  م ف لية أفضل بالنتائج .
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 التحميل المنطقي لفقرات المقياس أو األداة ) الصدق الظاهري ( في مقابل التحميل األحصائي لها :
ر معظم أدبيات الةياس  التة يم ال  أن التنىيل المنطةي ل ةرات المةياس أ  األداة يعد أجراءًا ضر ريًا تشي

لضط ة أ ل  في مرنىة أعداد المةياس أ  أداة البنث ألنو يؤشر مدى تمفيل ال ةرة ظاىريًا لىومة ا  
ألنو لد يل ن مضىاًل  الضا ية المةاوة , األ أنو في ذات ال لت يعد أجراءًا غير ملتمل الدلة

العتماده عى  األراء الذاتية لىمنلمين في تةديرىم لمدى أرتباط ال ةرة لما تبد  ظاىريًا في  ياغتيا 
 ( 171ا  2221بالومة ا  الضا ية التي أعدت لةياويا .) اللبيوي , 

جراء اليمتاز بالدلة  عى  الرغم من أن معظم األدبيات في مجال بناء األضتبارات تشير ال  أن ىذا األ    
 الم ض عية اللافية لىنلم عى   النية ال ةرات في لياس ما أعدت ألجل لياوو , اال أن معظم 
البانفين ينالض ن ىذا التنظير  يتةاطع ن معو عند أوتضداميم لى د  الظاىري أجرائيًا , فالبانث 

المنلمين بعد عرضيا عىييم  يىج  ال  نذف ال ةرات التي التن ل عى  الم افةة الظاىرية من لبل
 من لائمة ال ةرات أ  من أداة البنث ب  رة نيائية .

 المشلىة ىنا أن ىذه ال ةرات المنذ فة يملن ان تؤفر في دلة األداة ا  المةياس في تمفيىيا لى  ة أ  
 الضا ية المةاوة , ض   ًا عندما يل ن عدد ال ةرات المنذ فة من األداة أ  المةياس لبيرًا .
 األفضل ىنا  تماشيًا مع األوتضدام األمفل لمؤشر ال د  الظاىري أن يىج  البانث ال  تنديد 
ال ةرات التي لم تن ل عى  نوبة أت ا  عالية من لبل المنلمين ,  للن ال يتم نذف ىذه ال ةرات 

تنىيل بل يتم أضضاعيا لىتنىيل األن ائي  عند ذلك يتضذ الةرار بنذفيا عندما تتطاب  نتائج ال
األن ائي مع نتائج التنىيل المنطةي في تنديد عدم  النية ال ةرة في لياس ما أعدت ألجل لياوو 

 عى  البانث ىنا ترجيد ل ة التنىيل األن ائي لى ةرات عى  التنىيل المنطةي ليا , نيث يشير )  .
يا أ   دليا بشلل ال  أن التنىيل المنطةي لى ةرات لد اليلشف أنيانًا عن  النيت  Ebelأيبل (  

دلي  , في نين أن التنىيل األن ائي لىدرجات التجريبية يلشف عن دلة ال ةرات في لياس ما 
 عىيو ف ن من األفضل أن يندد البانث منلًا  ( . Ebel,1972,p.406 ضعت ألجل لياوو )

ىذا المنك يندد في موبةًا يوتند أليو في أتضاذ الةرار بنذف ال ةرة من األضتبار أ  األبةاء عىييا ,   
ض ء عدد المؤشرات الموتضدمة في البنث , ل ن يل ن ت افر أفنين ا  ألفر من المؤشرات التالية ) 

 ال د  الظاىري لى ةرة , معامل تمييزىا , معامل أرتباط درجة ال ةرة بالدرجة اللىية لىمةياس( .
 رة أوتبدال م ردة ) الضبراء (  في ط ر النديث عن مجال ال د  الظاىري البد من األشارة ال  ضر 

بم ردة ) المنلمين (  ىم التدريويين ا  المتض  ين الذين عرضت عىييم لائمة ال ةرات لمراجعتيا 
ظاىريًا , فالضبير ى  الذي يل ن متض  ًا تمامًا في ذات الم ض ع الذي يتنا لو البانث ,  ىذا 

ي المجال العام الذي ي نف ضمنو أمر نادر الند ث , في نين أن المنلم يل ن متض  ًا ف
 البنث .
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 أنواع الصدق ومؤشراته :
  American Psychological Associationلةد نددت جمعية الويل ل جين األمريلية     

فالفة أن اع رئيوية من ال د  ىي ا )  د  المنت ى , ال د  المرتبط بمنك  ,  د  البناء (  
 (A.P.A , 1985 ,p. 9  في نين , ) أن ىنالك بعض األجراءات التي تعد بمفابة مؤشرات تدل

 عى  تنة  أند ىذه األن اع الرئيوية من ال د  ,  يملن أيجاز ىذه المؤشرات باألتي ا
 ال د  الظاىري ا يعد مؤشرًا عى   د  المنت ى . -1
بناء الضارطة األضتبارية ) جد ل الم ا  ات ( ا تعد مؤشرًا جيدًا  دليةًا ل د  المنت ى عند  -2

 األضتبارات التن يىية .
 لة ة التمييزية لى ةرات ا تعد مؤشرًا ل د  البناء .ا  -3
 معامل أرتباط درجة ال ةرة بالدرجة اللىية لىمةياس أ  األداة ا تعد مؤشرًا ل د  البناء . -4
 م   فة األرتباطات الداضىية ا تعد مؤشرًا عى   د  البناء . -5

أن البانث يتنة  أنيانًا من ألفر من مؤشر من ىذه  من األضطاء الشائعة في ىذا المجال 
 المؤشرات أال أنو الينوبيا ال  ن ع ال د  الذي ينتمي أليو ىذا المؤشر .

 عينات البحث :
عم ما ىنالك فالث أن اع من العينات التي توتضدم في معظم البن ث الترب ية  الن وية ,  تتباين ىذه     

 يملن ترتيب ىذه العينات أنتةائيا ,  ال ائدة المت تية منيا , العينات في نجميا ,  اليدف من 
 الاألتي

العينة األوتطالعية ا  توميتيا ال نينة ) بعينة  ض ح التعىيمات  ال ةرات ( ,  ىي عينة  غيرة  –أ   
( فرد 122 – 62من األفراد تنتة  من مجتمع البنث بالطريةة العش ائية البويطة يترا ح عددىا بين )

 يتم تطبي  أداة البنث عىييا لىتنة  من  ض ح تعىيمات األداة ا  المةياس  فةراتو بالنوبة , 
لىموتجيبين ,  اللشف عن ج انب الغم ض  و ء ال يم الذي لد ين ل لدى الموتجيبين , لما يتم 

 من ضالل ىذه العينة التعرف عى  مت وط ال لت التةريبي الموتغر  لألجابة .
األن ائي ا  ىي عينة من االفراد تنتة  بشلل دلي  من مجتمع البنث ,  الغاية  عينة التنىيل –ب 

منيا ى  نواب الض ائص الويل مترية لىمةياس  فةراتو ,  ىنالك أتجاىين في تنديد نجم ىذه 
 العينة يملن أيجازىما باألتي ا

( فرد ينتة ن بدلة  422 الرأي األ ل يشير ال  أن نجم عينة التنىيل األن ائي ينبغي أن ال يةل عن )
  ) ف رندايك (   Anastasiمن مجتمع البنث ,  من أبرز أ ناب ىذا األتجاه ) أنوتازي ( 

Thorndike (.Thorndike ,1971,p. 132  ) 
أن يل ن نجم عينة التنىيل األن ائي   Nunnalleالرأي الفاني يجيز عى   ف  ما ألترنو ) نانىي (  

( Nunnally , 1978 : 200) لند أدن  ( مةابل لل فةرة أضتبارية )  بما اليةل عن ضموة أفراد
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   عىيو ف ن الند األدن  الموم ح بو لنجم العينة عى   ف  ىذا األتجاه ينوب لاألتي ا                                               
ان اغىب البانفين ( . عىما  5× ) عدد أفراد عينة التنىيل األن ائي = عدد فةرات المةياس 

 يوتند ن ال  ىذا الراي ,  ىذا الراي في تنديد نجم العينة يضص اجراءات التنىيل العامىي
عينة البنث األواوية ا  توم  أنيانًا ب ) عينة أوتضالص النتائج ( ,  ىي العينة التي يتم أنتةائيا من 

 لمعتمدة فيو البنث تنةيةًا لألىداف امجتمع البنث بدلة ليطب  عىييا المةياس أ  األداة المعتمدة في 
 

 تجدر األشارة ىنا ال  أن باألملان أعتماد عينة التنىيل األن ائي بعدىا عينة البنث األواوية بشرط 
 عن أوتبعاد أي من ىذه ال ةرات  أن عمىية التنىيل األن ائي ل ةرات المةياس أ  األداة لم تتمضض

 

 التمثيل المتناسب لمعينة :
ا تل ن عينة البنث ىي من ن ع العينة متعددة المرانل , ا  من ن ع العينة الطبةية متعددة نينم    

المرانل , ف ن من األفضل أن تنتة  ىذه العينة من المرنىة األضيرة أ  من الطبةات ب  رة متناوبة 
  لاألتي ا

 . يتم أ اًل تنديد نجم العينة التي يرغب البانث ب نتةائيا 
 لعينة بالنوبة لىمجتمع الذي أضتيرت منو  ف  المعادلة التالية اتنوب نوبة ىذه ا 
 ( .  100×  نجم المجتمع   ÷ ) نجم العينة    
  تنتة  من لل طبةة من طبةات المجتمع ) جنس ,  ف , تض ص .... الخ ( عددًا من األفراد

 التالية ايةابل النوبة التي نوبت في الضط ة الوابةة ,  لتنديد ذلك توتضدم المعادلة 
 النوبة المئ ية المنو بة ( .×    100÷ ) نجم الطبةة    

 

 متوسط الوقت المستغرق في األجابة :
ىذا األجراء ينوب من ضالل التطبي  )  ض ح التعىيمات  فيم العبارات ( لألداة عى  العينة     

عض البانفين من األوتطالعية ,  من األضطاء الشائعة في نواب مت وط ال لت ى  ما ية م بو ب
ضالل األجراء التالي ا ) الزمن الذي أوتغرلو أ ل فرد أني  األجابة  + الزمن الذي أوتغرلو أضر فرد 

( ,  أعتبار ناتج ىذه المعادلة ى  مت وط  لت األجابة  ,  ىذا األجراء   2÷  أني  األجابة   
 ابة  ليس مت وط  لت االجابة.يتنالض مع م ي م ال وط النوابي,  ىذا االجراء ى  مدى  لت االج

لذا ف ن مت وط ال لت التةريبي لألجابة ينوب من ضالل أيجاد مجم ع الت ليتات الموتغرلة لألجابة     
  لجميع أفراد العينة األوتطالعية مةو مًا عى  عددىم .

 
 
 



 التربوية والنفسيةلبحوث المشكالت اإلحصائية والمنهجية في إعداد ا      خالد جمال جاسم/.دا -دمحمد أنور محمو /أ.د
 
 

- 38 - 

 الداللة األحصائية لمعامل األرتباط :
عيا البانف ن لىتنة  من التجانس الداضىي ل ةرات المةياس من األجراءات الشائعة األوتضدام التي يتب    

أ  األداة  الذي يعد مؤشرًا عى   د  البناء ى  نواب ليمة معامل األرتباط بين درجة لل فةرة من 
ال  أن أرتباط درجة   Anastasiفةرات المةياس  بين الدرجة اللىية لو  , نيث تشير ) أنوتازي ( 

رجي يعد مؤشرًا عى   دليا ,  نيفما ال يت افر منك ضارجي مناوب ف ن ال ةرة بمنك داضىي ا  ضا
 Anastasi , 1988الدرجة اللىية لىمجيب تمفل أفضل منك داضىي في نواب ىذه العاللة  ) 

,p.211 . ) 
  لىتنة  من ىذا المؤشر يوتضدم أفنين من معامالت األرتباط الشائعة األوتضدام  لاألتي ا    

يرو ن ا عندما تل ن األجابة عن فةرات المةياس متدرجة ) دائمًا , أنيانًا , أبدًا  ....  معامل أرتباط ب
 ( . … 1 ,2, 3الخ ( ,  تعط  عند الت نيد تةديرات متدرجة                         ) 

 نيد  معامل أرتباط ب ينت بايويلاير ا عندما تل ن األجابة عن ال ةرات فنائية متةطعة ,  تعط  عند الت
 ( . 0  ,   1الدرجات ) 

 يىج  لفير من البانفين ال  النلم عى  ليمة معامل األرتباط المنو ب من ضالل مةارنتو بجد ل     
الةيم النرجة لمعامالت األرتباط   ىذه الةيم الجد لية ضا ة بمعامالت أرتباط بيرو ن د ن معامالت 

 أرتباط ب ينت بايويلاير .
عى  من الدلة في النلم عى  ليمة معامل األرتباط المنو ب ف ن من األفضل  وعيًا لموت ى أ    

 أوتضدام األضتبار التائي لداللة معامل األرتباط .
 تعتمد الداللة األن ائية لىةيمة التائية المنو بة من ضالل مةارنتيا بالةيم التائية الجد لية بدرجة     

  ةرة أم ال .( معيارًا لىنلم عى   د  ال  n – 2نرية ) 
 

 أسموب صياغة الفقرات :
نينما يتطىب تنةي  أىداف البنث أعداد مةياس لةياس بعض الومات  الض ائص الن وية أ      

األن عالية فان معظم البانفين يشير ن في ط ر النديث عن أعداد ال ةرات ال  أوى ب ال ياغة 
 المتبع في بنائيا .

مجال ى  الضىط النا ل بين أوى بين من أواليب بناء ال ةرات  من األضطاء الشائعة في ىذا ال    
األضتبارية , فبعض البانفين يشير ن ال  أن األوى ب المتبع في  ياغة ال ةرات ى  أوى ب ) 
ليلرت ( , عى  الرغم من ان أوى ب  ياغة ال ةرات ىنا ى  أوى ب ) العبارات التةريرية (  ى  

ضدام في  ياغة فةرات مةاييس الشض ية ,  في ىذا األوى ب  اند من األواليب الشائعة األوت
تل ن بدائل األجابة التي تتبع لل فةرة متدرجة في شدة لياويا لىومة ا  الضا ية , فةد تل ن ىذه 
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البدائل فالفية ) دائمًا , أنيانًا , نادرًا ( أ  رباعية ) دائمًا , أنيانًا , نادرًا , أبدًا ( , أ  ضماوية  ... 
 . الخ
أما أوى ب ) ليلرت ( في  من ألفر األواليب شي عًا في  ياغة فةرات مةاييس األتجاىات   )      

ن رًا ( ,  في ىذا األوى ب يل ن عدد بدائل األجابة ى  عددًا فرديًا , بمعن  أن ىذه البدائل أما ان 
 ينو بالمضطط األتي اتل ن فالفية أ  ضماوية أ  وباعية ,  فىو ة ىذا التدريج لىبدائل يملن ت ض

 الرفض ( ---------النياد        -------)  الم افةة     
 عى  ىذا األواس ف ن أوتجابة ال رد عى  لل فةرة في أي مةياس لألتجاه نن  م ض ع ما  يملن أن     

ة تتدرج من الم افةة التامة ال  الرفض التام  البد من  ج د درجة النياد التي تمفل منت ف المواف
 بين الةب ل  الرفض.

 

 تحديد عدد الفقرات السمبية وااليجابية في مقاييس االتجاهات
يوال اللفير من البانفين عن عدد ال ةرات الوىبية  االيجابية التي يتضمنيا مةياس االتجاىات ,  ال  

بيا   لت لريب لم ت جد اي دراوة نددت طبيعة عدد ال ةرات الوىبية  االيجابية ,  في دراوة لام
لىمةارنة بين افضىية   ر مةاييس االتجاىات ,  جدت الدراوة ال  افضىية ال  رة  2216الدليمي 

التي تنت ي عدد فةرات متوا ي بين ال ةرات الوىبية  االيجابية ,  عىيو يجب عى  البانفين عند 
وىبية الشر ع ببناء مةياس في مجال االتجاىات ان يعطي عدد فةرات متوا ي بين ال ةرات ال

  االيجابية  الي ضل اوى ب عى  اوى ب اضر في عدد ال ةرات. 
 

 تحديد عدد فقرات المقياس  الذي يحتوى عمى مجاالت او مكونات.
عند الشر ع في اعداد المةياس يوال البانفين ماىي عدد ال ةرات المناوب لىمةياس  ىذا وؤال عام , اذ 

لم ي م فلىما انت ى الم ي م عى  عدد لبير من تعتمد عدد فةرات المةياس عى  طبيعة موانة ا
المل نات لىت عدد ال ةرات ,  العلس  نيد , للن ىنالك اجراء يوتند اليو البانف ن في تنديد 
ال ةرات في المجاالت , اذ يوتند بعض البانفين ال  ت زيع المةياس عى  الضبراء لتنديد اىمية 

البانث فةرات , فنجد ىنالك تباين بين المجاالت في المل نات ا  المجاالت  في ض ء ارائيم يضع 
 عدد ال ةرات.

 االجابة ىنا انو عى  البانث التةيد بما جاءت بو النظرية التي اعتمدىا , فاذا لم تشر النظرية ال  اىمية 
مجال عن مجال اضر فيجب ان ي يغ البانث عدد فةرات متوا ية للل المجاالت , ام اذا اشارت 

اىمي  مجال عن اضر فيجب عى  البانث ان يزيد عدد ال ةرات في المجال بنوب النظرية ال  
 اىميتو المؤلدة من لبل النظرية.
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 تحديد درجة القطع عند أعداد البرامج التدريبية أو األرشادية  : 
  عندما يل ن ىدف البنث ى  بناء برنامج تدريبي أ  أرشادي ف ن البانث يىج  ال  أنتةاء عينة

 راد يطب  عىييم البرنامج التدريبي ا  التعىيمي أ  األرشادي لىتعرف عى  مدى فاعىيتو .من األف
  انتةاء العينة المالئمة في مفل ىذه البن ث البن ث يعد أمرًا ميمًا جدا , فمعظم البانفين في ىذا 

ذين المجال يىجئ ن إل  تطبي  مةياس أ  اضتبار تشضي ي يتم من ضاللو تنديد عينة األفراد ال
ويطب  عىييم البرنامج من ضالل مةارنة مت وط درجاتيم مع المت وط النظري لىمةياس بعده 
درجة الةطع التي ت  ل بين من يمتىل ن الومة أ  اليمتىل نيا ,  أضتيار ال ئة األعى  أ  األدن  

 من المت وط النظري ) بنوب ىدف البرنامج ( .
 فراد الذين يتم أضتيارىم بيذة الطريةة من المملن ان يل ن  األنتةاد الم جو ليذا األجراء ى  أن األ

مت وط درجاتيم لريبًا من المت وط النظري لىمةياس عند األضتبار الةبىي , لما  يملن ان يرت ع 
ىذا المت وط عن المت وط النظري بدرجة بويطة في األضتبار البعدي عند أنتياء تطبي  البرنامج 

ىوات البرنامج لانت ىي  انبة الت فير , فةد تىعب ع امل النضج ,  اللن اليملن الجزم ب ن ج
  التعىم  الضبرة البويطة الموتمدة من بعض جىوات البرنامج في أنداث ىذه الزيادة البويطة .

  األجراء األفضل ىنا ى  ان يطب  المةياس عى  عينة من األفراد فم ينوب األننراف المعياري 
عينة التي وتشمل بجىوات البرنامج من ضالل الرل ن ال  درجة الةطع لىدرجات , فم يتم أنتةاء ال

 التالية  ا
 ) درجة الةطع =  المت وط النظري لىمةياس  + األننراف المعياري المنو ب لىعينة  ( 

      لزيادة الدلة يملن لىبانث أن يضاعف ليمة األننراف المعياري المضاف لىمت وط النظري     
 ع لاألتي التل ن درجة الةط

 ( 2× درجة الةطع =  المت وط النظري  + ) األننراف المعياري لىعينة    
 الية تطبيق المقاييس 

فةرة , ي ضل ان يطب  المةياس بد ن  رلة  62-32اذا لان عدد فةرات المةياس تترا ح بين 
ىذا مات  ىت االجابة ل نو يعطي مؤشرات ان ائية افضل من تطبيةو ب ج د  رلة اجابة من  ىة ,   

, لما تضتىف طريةة تطبي  االد ات من بنث ال  اضر فمنيم من يوتعمل 2213اليو دراوة الوامرائي 
( 2219التطبي  اليد ي  منيم من يوتعمل التطبي  االللتر ني  في دراوة لام بيا )ارن ط  ان ر  جاوم 

رت الض ائص الويل مترية لطريةة ت  ىت ال  افضىية تطبي  المةاييس الن وية ب  رة اللتر نية اذا اشا
التطبي  االللتر ني افضىية  اضنة مةارنة بالتطبي  اليد ي ,  عىيو يرى البانفان اعتماد التطبي  

 االللتر ني في تطبي  المةاييس الن وية. 
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 كرونباخ ( لحساب ثبات المقياس أو األختبار : –معادلة ) ألفا 
الطرائ  الموتضدمة في التنة  من فبات المةاييس  تعد طريةة تنىيل التباين  اندة من 

  األضتبارات الن وية  الترب ية    ىنالك أربع معادالت فرعية تندرج ضمن ىذه الطريةة  ىيا
  20ريتشاردو ن  –معادلة لي در . 
  21ريتشاردو ن   –معادلة لي در  . 
  لر نباخ . –معادلة أل ا 
 . معادلة ى يت 

 –ربعة من نيث الشر ط الضا ة باوتضدام لاًل منيا ,  تعد معادلة ) أل ا  تضتىف ىذه المعادالت األ
لر نباخ ( أويل ىذه المعادالت أوتضدامًا  ألفرىا شي عًا , ألنيا التنتاج ال  متطىبات أ  شر ط 
لألوتضدام لما ى  النال في المعادالت الفالث االضرى , فيي ت ىد لنواب فبات جميع أن اع 

مةاييس و اًء ألانت ذات أجابة متةطعة أ  متدرجة ,   فباألملان أوتضدام ىذة األضتبارات  ال
 المعادلة لنواب فبات األضتبارات التن يىية  مةاييس الشض ية  مةاييس األتجاىات ... الخ .

    20ريتشاردو ن   –عى  الرغم من ذلك ف ن بعض البانفين يىج  ن ال  أوتضدام معادلتي ) لي در 
ى ن المتطىبات ال عبة أنيانًا ال اجب ت افرىا ألوتضدام ىاتين المعادلتين , لما أن (  يغ   21

 أوتضدام معادلة ) ى يت ( يتطىب أعداد جد اًل لتنىيل التباين .
من نانية أضرى ف ن من األضطاء الشائعة ى  ماتشير أليو بعض البن ث من أنو لد تم أوتضدام طريةة 

ات ,  األفضل ى  األشارة ال  أعتماد طريةة تنىيل التباين لر نباخ في نواب الفب –أل ا 
 لر نباخ . –ب وتضدام معادلة أل ا 

 المتغيرات الدخيمة التي يكافئ بها الباحثين بين المجموعة التجريبية والضابطة.
دا يىجا اغىب البانفين ال  اضتيار مجم عة متغيرات يلافئ بيا بين المجم عة التجريبية  الضابطة , موتن

في ذلك ال  الدراوات الوابةة ,  ىذا االجراء ي تةد الدلة , اذ ان اضتيار المتغيرات الدضىية التي تؤفر 
عى  المتغير التابع التوتند فةط عى  الدراوات الوابةة انما الضبرة الشض ية لىبانث , فضال عن 

 المؤفرة في المتغير التابع(. التنىيل الدلي  لىمتغير التابع )اي الت  يل في االطار النظري لىع امل
 عىيو يجب ان ية م البانث بالتنىيل الدلي  لىمتغير التابع  معرفة المتغيرات التي ترتبط بو  ليس 

 االوتناد ال  الدراوات الوابةة فةط.
 

 التحقق من اعتدالية التوزيع قبل استخدام الوسمية االحصائية
اعتدالية الت زيع لبل الشر ع باضتيار ال وىية االن ائية ,  في البن ث التجريبية عى  البانفين التنة  من

ل ن عمىية تنديد الت زيع االعتدالي ي رض عى  البانث ن ع االن اء الموتضدم , اذ يوتضدم اغىب 
( فرد لان 32البانفين االن اء المعىمي في اوتضراج النتائج  تل ن نجم العينة ال اندة الل من )
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ذه النالة عى  البانث ان يتنة  من اعتدالية الت زيع من ضالل نواب ( فالل , ف ي ى25تل ن )
)ال وط  ال ويط  المن ال( فضال عن الت رطد  االلت اء  مربع لاي لنون المطابةة لل ىذه 

 المؤشرات تعطي دليل  اضد عى  اعتدالية الت زيع .
 

 مكان اجراء التجارب في البحوث التجريبية
ان اجراء التجربة بالنوبة لىمجم عة التجريبية  الضابطة ىل تجرى في يوال الفر البانفين عن مل

 ن س الملان ام في ملانين مضتى ين.
 االجابة ىنا ان تجرى التجربة في ملانين مضتى ين ن اظا عى  والمة التجربة من التى ث التجريبي , 

عدد من المتغيرات التي   للن ىذا االجراء يتم بشرط اواس اال  ى  ان يل ن الملانين متجانوين في
يملن ان تعد متغيرات دضيىة )الموت ى االلت ادي  االجتماعي  جنس المدرس( فيذه متغيرات 
اواوية يجب عى  البانفين ان يتالد ا من  ج دىم  في ىذه النالة يملن ان تجرى التجربة في 

 ملانين مضتى ين.
 

 التحقق من اهداف البحث
  تنةي  اىداف بنفة  ض   ا البن ث ال   ية االرتباطية , اذ يةع اغىب البانفين بالضطا في

يضع البانث اىدافا تضص داللة ال ر   في المتغير عىما ان الدراوة التي ييدف الييا ىي ايجاد 
عاللة  ليوت دراوات مةارنة مفل)عاللة الذلاء بالتن يل ( , فنرى البانث يويب  يرلز في 

س  التض ص  ال ف  لذلك التن يل ,  يلت ي بايجاد ايجاد ال ر   في الذلاء بنوب الجن
العاللة بين الذلاء  التن ل ,  الم ترض ان يجد العاللة بين المتغيرين بنوب الجنس 
 التض ص  ال ف ,  من فم ايجاد داللة ال ر   في العاللة بين المتغيرين بنوب الجنس 

ىنالك معادالت تضص ايجاد   التض ص  ال ف  ييمل اد  الت ا يل في العاللات , عىما ان
 ال ر   في العاللة )االضتبار الزائي لداللة ال ر  في العاللة(.

  في الدراوات التجريبية و اء لانت فاعىية برنامج ا  افر برنامج , يتنة  البانث من النتيجة
فر بالمةارنة بين المجم عتين التجريبية  الضابطة , عىما ان ىنالك معادلتين تضص انداىما لال

 توم  معادلة نجم االفر  منيا يملن معرفة نجم افر )بويط , لبير , ضعيف (,  لذلك ىنالك 
معادلة توم  )معادلة نوبة ال اعىية ( يملن من ضالليا النلم عى  نتائج البرنامج ىل ى  فعال 

 فالفر( لمنك لىنلم عى  فاعىيتو.  2062ام ال  تندد ليمة نوبة فاعىية البرنامج )
 

 ل التحميل العاممي استعما
  يضىط اغىب البدانفين فدي عمىيدة اودتضدام التنىيدل العدامىي فدي االجدراءات اذ ال يميدز بدين التنىيدل

العددامىي الت ليدددي  االوتلشددافي , فيوددتعمل الت ليدددي فددي لددل الندداالت عىدد  اودداس  جدد د اودداس 
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 اء لانددت فددي نظددري  ال ناجددة الوددتعمال التنىيددل االوتلشددافي بغددض النظددر عددن طبيعددة الوددمة ودد
الشض دددددية ا  فدددددي الةددددددرات العةىيدددددة ,  االفضدددددل اودددددتعمال االوتلشدددددافي ا ال فدددددي لدددددل النددددداالت 
 ض   ددددا فددددي مجددددال الشض ددددية نتدددد   ان لددددان ىنالددددك اطددددار نظددددري متبندددد  , لدددد ن مةدددداييس 

 الشض ية تتافر بطبيعة الفةافة في المجتمع ,  من فم اوتعمال التنىيل العامىي الت ليدي.
 فقرات في التحميل العامميمستوى تشبع ال

( لمنك لب ل لتشبع ال ةرة في لتنىيل العامىي 0.30يىجا اغىب البانفين ال  اعتماد نوبة تشبع )
( لمنك لمةدار تشبع ال ةرة بالعامل العام  ف   0.148مع العىم ىنالك راي  اضر يعتمد عى  نوبة) 

(, لذا 153,ص 1982)فرج, Burt-Banks standard Error Formalمعيار ) برت  بانلس( 
 يرى البانفان مملن اعتمد نوبة تشبع الل لمنك لةب ل ال ةرة في التنىيل العامىي.

 التوصيات 
في ض ء المشلالت التي تم تشضي يا ي  ي البانفان باعتماد اراءىما في معالجة المشلالت 

 المنيجية  االن ائية في البن ث الترب ية  الن وية.
 المقترحات

 اوات لىمةارنة بين ىذه االضطاء الشائعة  اعتماد االراء الجديدة في ض ء تىك االضطاء.اجراء در  -1
 اجراء دراوة ممافىة للل تض ص دلي  في مجال العى م الترب ية  الن وية. -2
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