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 الصدق والثبات  ختباراتا( : 22المحاضرة )

تمثل العالقة بين صدق االختبار وثباته وجهان لشيء واحد هو مدى صالالحية للالا االختبالار 

في أن يقيس ما وضع لقياسه وفي إعطائه نتائج متماثلة، إل يفترض في االختبار أن يكون صالاققا  

وثابتا ، ولذا يفترض أن تكون العالقة بين كل منهما عالقة ارتباطيالة عاليالة بثيالم يمكالن االعتمالاق 

على هذه الصورة في التفسير والتعميم. وهنالا  ممموعالة مالن العوامالل تاليثر فالي صالدق االختبالار 

وثباته منها تلا العوامل المتعلقة باالختبار نفساله مالن حيالم ل،تاله، وإجالراءاي تطبيقاله وتصالثيثه، 

وصالاليا ة فقراتالاله، وسالالهولة تلالالا الفقالالراي أو صالالعوبتها، وطالالوص االختبالالار أو قصالالره. ولالالذلا يقالالو  

جراء عالالدق مالالن االختبالالاراي التالالي تمعلالاله يت كالالد مالالن هالالذه المالالور حتالالى يطمالال ن إلالالى أن الباحالالم بالال 

المقياس أو القاة قالد تمالاوإ إلالى حالد كبيالر الخطالاء الااصالة بالتصالميم والتطبيالث التالي تاليثر فالي 

صالالالحية المقيالالاس أو القاة وققتهالالا. ويكالالاق يممالالع الابالالراء والبالالاحثون علالالى صالالعوبة تمالالاوإ هالالذه 

لقا ، ولكن الممكن هو تقليل قدر الاط  بنسبة كبيرة بثيم يطم ن الباحم إلالى الخطاء تماوإا  مط

 ققة النتائج والثقة فيها. 

ويعد االستبيان أحالد وسالائل البثالم العلمالي الالذى يسالعى للثصالوص علالى بيانالاي أو معلومالاي 

ثتالوى تتعلث ب حواص الممهور أو ميولهم أو اتماهاتهم. وتتال ل  اسالتمارة االسالتبيان مالن اسالتمارة ت

على ممموعة من الفقراي يقو  كل مشار  باإلجابة عليها بنفسه قون مساعدة أو تدخل من احالد، 

وللا بعد صيا تها من قبل الباحم صيا ة واضالثة وسالهلة وقصاليرة. وهنالا  عالدق مالن المعالايير 

ر الهامة التي ينب،ي للباحم أن يسترشد بها عند إجراء قراسته وتطبيقه لالستبيان ومنهالا  أن يتالوف

لقاة البثم وهي االستبانة قرجة مناسبة ومقبولة من شروط الصدق والثباي والموضالوعية ،أى 

تكون أقاة البثم )االستبانة( مقننة. فاالختبار الصاقق )الصثيح( هو الذى يقيس ما أعد من أجالل 

أى يقالاليس الوفيفالالة التالالي أعالالد لقياسالالها، وال يقالاليس شالاليء ماتلالال ، والصالالدق فالالي هالالذا  قياسالاله فعالالال ،

 طار يعني إلى أى مدى أو إلى أى قرجة يستطيع هذا االختبار قياس ما قصد أن يقاس به. اإل

 الصدق في البثم  

ويقصالالد بالاله  هالالو أن تالاليقى وتقالاليس أسالال لة االسالالتبانة مالالا وضالالع لقياسالاله فعالالال  ، ويقصالالد وضالالو  

ثليالل االستبانة وفقراتها ومفرقاتها ومفهومة لمن سوف تشملهم االستبانة وكذلا تكون صالالثة للت

أن  :أن يقاليس االسالتبيان مالا وضالع لقياساله، ومنهالا :اإلحصائي. والصالدق لاله تعريفالاي كثيالرة منهالا

يعكالالس االسالالتبيان المثتالالوى المالالراق قياسالاله وفقالالا  لوإانالاله النسالالبية، ويعنالالي الصالالدق بصالالفة عامالالة أن 

 .السياص أو العبارة الموجوقة في االستبيان، تقيس ما يفترض البثم قياسه بالفعل



د مالين، علالى اعتبالار أن  وللت كُّ من صدق القاة، هنالا  عالدة أسالاليي أيسالرها هالو صالدق المنثكع

المثكم شاص ماتص في هالذا الممالاص، ويمكناله أن يثكالم بمالا إلا كانالل السال لة الموضالوعة فالي 

االسالتبيان تقاليس فعالال  مالا وضالالعل لقياساله  ولهالذا يمكالن أن يشالير الباحالالم فالي رسالالته إلالى أناله قالالد 

كطريقالالة فالالي تقالالدير صالالدق أقاة الرسالالالة، ويمالالي اإلشالالارة هنالالا إلالالى أن اسالالتاد  صالالدق المثكمالالين 

ويعالالالدُّ صالالالدق المثكمالالالين أو  .المثكالالالم ال يقالالاليس صالالالدق القاة أو ثباتهالالالا، وإنمالالالا يقالالالدر للالالالا تقالالالديرا  

استطالع آراء المثكمين الابالراء مالن أكثالر طالرق الصالدق شاليوعا  وسالهولة، وأشالهرها اسالتاداما  

لن بعالالا المثكمالالين قالالد ال يكالالون مالصالالا  أمينالالا  فالالي تثكالاليم لالالدى البالالاحثين، ولكنهالالا ليسالالل ققيقالالة  

االستبيان، وصدق المثكمين هو أن ياتار الباحالم عالدقا  مالن المثكمالين المتاصصالين فالي ممالاص 

الظالالاهرة أو المشالالكلة موضالالوع الدراسالالة، ويطلالالي مالالنهم تصالالثيح الفقالالراي أو الثكالالم عليهالالا ب نهالالا 

 .مرتبطة بالبعد الذى تقيسه أ   ير مرتبطة

 :سبعة أنواع من الصدق هي وهناك

 .الصدق الظاهرى  إلا كان مظهر القاة يدص على قياس ما وضعل لقياسه -1

صالالدق المثتالالوى  إلا كالالان مثتالالوى القاة يقالاليس أبعالالاق ومفالالاهيم الدراسالالة، ومالالن طالالرق قياسالاله  -2

 .معامالي االرتباط

 .الدراسةصدق المفهو   يتعلث بالبناء المفاهيمي أى  أن تقيس القاة المفهو  موضوع  -3

الصالالدق العالالاملي  يهالالتم بتثليالالل الصالالفة المقاسالالة إلالالى عناصالالر لمعرفالالة مالالدى قياسالالها للصالالفة  -4

 .المقاسة

صدق المثا  يعني مدى ارتباط المقياس مع معيار مثدق )مثا(، فيكون االختبار ناجثالا  إلا  -5

 .كان المثا صاققا  في الكش  عما جاء به المثا

 .لمقياس بالواقعالصدق التنبيى  يعتمد على مدى تنبُّي ا -6

الصالالدق التالإمالالي  اتفالالاق نتالالائج مقياسالالين يقيسالالان نفالالس الصالالفة، وأحالالدهما معالالروف بالصالالدق  -7

 .والثباي

 الثباي في البثم  

يعرف الثباي في البثم على اناله  إمكانيالة تكالرار تطبيالث االسالتمارة والثصالوص علالى نتالائج  

أو )مالدى االعتمالاق علالى( وهالو  Reliabilityثابتة كل مرة. والثباي ب بسط معانيه هالو الم مونيالة 

القدرة على التكرار أو اإلعاقة مع تثقيث نتائج متسقة، وال توجد صعوبة كبيرة في تثقيث الثبالاي 

فهو يعني أن الباحم يثصل عند القياس على النتائج نفسها إلا استاد  لاي الساليي على المالاقة 

بالاي اسالتمارة االسالتبيان، وهالي علالى المبثوثة. وهنا  عدة عوامل يمكن أن تزيد مالن احتمالاالي ث

 النثو اآلتي 

إياقة عالدق إيالاقة عالدق خيالاراي اإلجابالة  يمكالن إيالاقة عالدق خيالاراي اإلجابالة مالن قيالاس ثبالاي  -1

االسالالتبيان بدرجالالة أكبالالر، فبالالدال  مالالن قيالالاس تفالالاهم الالالزوـ والزوجالالة مالالثال  بالال  )نعالالم أو ال(، يمكالالن 

، تفاهم بدرجة كبيالره، تفالاهم بدرجالة قياسه من خالص مقياس لى أربع قرجاي  مثل  تفاهم تا 



 قليلة، ال يوجد تفاهم إطالق ا، أو )خمس قرجاي أو سبع(.

يمكالالن للباحالالم أن يرجالالع إلالالى القبيالالاي التالالي كتبالالل فالالي نفالالس موضالالوع الدراسالالة، واالسالالتعانة  -2

ببعا االستبياناي التي أثبتل صدقية وثباي الموضوع من خالص قراسالاي أخالرى، بالدال  مالن 

 .في بناء االستمارةالبدء من الصفر 

أن يزيالالد الباحالالم مالالن عالالدق فقالالراي كالالل مثالالور فالالي االسالالتبيان، فكلمالالا إاق عالالدق الفقالالراي إاقي  -3

احتماالي ثباي المقياس، ولكالن إلالى قرجالة معينالة  حيالم تكالون اإلضالافة بعالدها  يالر مواإيالة 

 .للتكلفة المقابلة إلقراـ الفقراي اإلضافية

المراق بناؤه لاي مستوى قياس واحد  للا  أن يثرص الباحم على أن تكون فقراي المقياس -4

 .لن اختالف مستوى القياس من فقرة لخرى، يدخل الباحم في مشكالي هو في  نى عنها

يمكالالن للباحالالم أن يزيالالد مالالن احتمالالاالي ثبالالاي المقيالالاس باسالالتادا  معامالالل ارتبالالاط يتناسالالي مالالع  -5

 .طبيعة فقراي االستبيان

وهنالا  عالدق مالن الطالرق لقياساله، ومالن أكثرهالا  والثباي في أ لي حاالته هو معامل ارتباط، 

شيوعا  والتي يمكن من خاللهالا قيالاس الصالدق والثبالاي، هالي طريقالة )كرنبالا، الفالا(، والتالي تعتمالد 

على االتساق الداخلي، وتعطالي فكالرة عالن اتسالاق السال لة مالع بعبالها الالبعا، ومالع كالل السال لة 

ار، وطريقة الصالورة البديلالة، وأخيالرا  بصفة عامة. ومن مقاييس الثباي أيبا  طريقة إعاقة االختب

 .طريقة تمزئة االختبار إلى نصفين

ومن أيسر طرق التثقث من ثباي االستبيان  إعاقة تطبيقه، والتوصل إلالى نتالائج متماثلالة، وهنالا  طالرق  

أخرى كثيرة، ولكل طريقة عيوبها ومميزاتها، وهنا  ثبالاي لسسال لة التالي تالدور حالوص الثقالائث وثبالاي السال لة 

ويكون الت كد من ثباي الس لة أو الفقراي التالي تالدور حالوص الثقالائث بال جراء عالدة  .تي تدور حوص االتماهايال

مراجعاي على فتراي، ولكن بشالرط عالد  تكالرار نفالس السالياص بالنفس الطريقالة، وقالد يلمال  الباحالم إلالى صالورة 

ر موجالوقة، وهالذا النالوع مالن أخرى من صور المراجعة الداخلية  مثل  إقخاص بنوق مزيفة مثل أسماء أشياء  ي

 .الس لة أو الفقراي، يساعد في الكش  عن مدى عناية واهتما  المميبين وميولهم إلى التامين

ومن أكثر صور المراجعة إتقانا  كذلا هو االقتالراع النصالفي والالذى يتطلالي مالن الباحالم أن  

ا  من االسالتبيان  مالن يقسم العينة قسمين متكاف ين، ويعطي كل قسم فرعي منه صورة ماتلفة تمام

كمالا أن  .حيم الصيا ة فقط، ثم يثسي المتوسط علالى أسالاس اإلجابالة الثقيقيالة للمماعالة الفرعيالة

هنا  حاالي يمكن أن تمرى من خاللها مراجعة قاخلية، ف لا أجالا  مبثالوم مالثال  أناله قالد شالار  

علينالا أن نعيالد  في الثر ، فالمتوقع أنه قد وصل إلى مرحلة عمرية معينالة، وإلا كالان مالن السالهل

تطبيث االستبيان على نفالس المبثالوثين للت كالد مالن الثبالاي، فينب،الي علينالا أن نعنالي بالالفترة الزمنيالة 

التي تتالل التطبيث في المرحلتين  لناله قالد يثالدم هنالا  ت،يالراي حقيقيالة فالي الساللو  خالالص هالذه 

 .الفترة تيثر على ثباي النتائج
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