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مصطلحات

الأداة

الثبات

الصدق
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الأدوات

يقصد ابلأداة مايس تخدم للحصول عىل بياانت من عنارص ادلراسة

الاختبار

املقابةل

الاستبانة

املالحظة

مقاييس الاجتاهات

مقاييس التقدير

قوامئ الشطب
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الخصائص السيكومترية
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اق وصدق يقصد ابخلصائص الس يكومرتية الإحصاءات املتعلقة بدرجة اتس

املعلومات املس متدة من أأدوات مجع البياانت

Psychometric الشطر الأول ...حتوي جزئنيPsycho ويعين

ومجمل املصطلح يعين( مرتي)يعين قياس Metricوالشطر الثاين ...نفيس

خل...يلالتحصيل، اذلاكء، الاس تعداد، الاجتاه، امل : مثال)القياس النفيس  .(اإ

وحىت تكون الأداة جيدة جيب أأن تمتتع نتاجئها ب

oالصدق

oالثبات



(Validity)الصدق
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ري والاس تخدام يعرف الصدق عىل أأنه توافر الأدةل الاكفية عىل مالءمة وحصة التفس

(APA, 1999)للنتاجئ املس متدة من أأداة القياس

أأدةل الصدق

هناك العديد من أأدةل الصدق ومهنا:

 صدق احملتوى(Content Validity)

 صدق احملك(Criterion-related validity)

 الصدق العاميل(Factorial Validity)

 الصدق الظاهري(Face validity)



(Content Validity)صدق المحتوى 
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 قياسه الأداة اجملال املراد( فقرات)يقصد بصدق احملتوى أأن متثل بنود---<

ن طرهحا لقياس بطريقة أأخرى أأن يكون الاختبار عينة ممثةل مجليع الأس ئةل املمك

السمة املس هتدفة

لو مما جيب مثل هذا المتثيل يتطلب أأن حتوي الأداة ماجيب أأن يُتضمن وأأن خت

ب أأن ميثل اختبار مادة الرايضيات للصف الأول املتوسط جي)---أأن يُستبعد 

(يف اجلغرافيااملهنج اخلاص ابلرايضيات وأأن خيلو من أأس ئةل عن خلفية الطالب



دليل صدق المحك

()
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ة مع أأداة تقوم فكرة صدق احملك عىل مدى ارتباط الأداء عىل الأداة املس هتدف

أأخرى

 الصدق التنبؤي(Predictive validity)

الصدق التالزيم(Concurrent validity )

الصدق التقاريب(Convergent validity)

الصدق التباعدي(Divergent validity)



()الثبات
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روفيقصد ابلثبات مدى اتساق الأداء عند تكرار القياس يف نفس الظ

معامل الاس تقرار(Stability)

معامل التاكفؤ(Equivalency    )

 التجزئة النصفية(Split-half)حبسب التجزئة

 كرونباخ أألفا(Cronbach’s Alpha )الأكرث ش يوعا

KR-20 &KR-21

 ثبات املقميني(Inter-rater Reliability  )ة يُنظر للمقدرين كنسخ اختباري
متاكفئة 



العوامل املؤثرة يف الثبات
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 يقصد هبا ماميكن أأن يزيد أأو خيفض من قمية معامالت الثباث

  طول الاختبار            معامل الثبات

           معامل الثبات  صعوبة الاختبار

     معامل الثبات  الوقت املتاح لالختبار

جتانس اخملتربين           معامل الثبات



صورة للتأأمل
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ذا اعتربان املاء درجة  اإ

سرنغب يف----حقيقية 

جعل الكوب مملؤا ابملاء 

قد املس تطاع 

ذا اعتربان الهواء درجة  اإ

سرنغب يف ----اخلطأأ 

جعل الكوب خاليا من 

الهواء قدر املس تطاع



تذكر؟

 قيس مقياس أ خر ي ارتباط ادلرجات عىل

اوي ليشرتط فيه تس)نفس السمة 

شتت والصعوبة واملتوسط والت الطول 

خل الصدقيقيس ( اإ

 قياس ارتباط ادلرجات عىل نفس امل

ول نفس الط)أأو نسخة ماكفئة هل 

خلوالصعوبة واملتوسط والتش  (  تت اإ

يقيس الثبات
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أأدوات البحث العلمي

وسائل مجلع املعلومات والبياانت عن املتغريات املراد دراس هتا

أأمثةل

الاختبار1.

الاستبانة2.

املالحظة 3.

املقابةل4.
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الاختبار

ت مجموعة من املثريا: تعريف الاختبار

ىل استثارة املشارك( أأس ئةل) ليعطي هتدف اإ

ىل. اس تجاابت وهبدف مقدم الاختبار اإ

م معرفة مقدرة الفرد املشارك بشلك عا

ايقدم وليس مقدرته فقط يف الإجابة عن م

أأس ئةلمن هل من 

مة واليت مجموعة من املثريات املنظ: الاختبار

نتاج مجموعة من السلوكي ات تس هتدف اإ

ورصدها بشلك رمقي

تصنف الاختبارات وفقا لعدة عوامل:

فردي أأو مجعي: حسب التطبيق

ابل عقيل معريف يف مق: حسب املُقاس

وجداين انفعايل

معياري أأو حميك املرجع: حسب احملك

اختبار رسعة أأو قوة: حسب الزمن

ورقة وقمل يف: حسب طبيعة الاس تجابة

مقابل أأداء

مقيدةمفتوحة أأو: حسب طبيعة الاس تجابة
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الاختيار من بديلني.

الاختيار من متعدد.

 (.املزاوجة)املطابقة

التمكيل والاجابة القصرية.

 (:املقالية)الإنشائية

الانشايئ حمدد الاجابة.

الانشايئ مفتوح الاجابة.
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سلبيات فقرات الاجابة املنتقاة

التخمني العشوايئ.

ل تعطي الفرصة لس تخدام الطالب اسلوبه اخلاص.

عدادها .حتتاج وقت طويل يف اإ

ىل همارة وخربة يف الصياغة .حتتاج اإ

تشجع الطالب عىل تفتيت املادة ادلراس ية.

15



سهوةل التصحيح.

ل تتأأثر بذاتية املصحح.

تغطي أأجزاء كبرية من املادة ادلراس ية.

تمتزي بدرجة عالية من الوضوح.
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 سلبيات فقرات الاختبار ذات الاس ئةل الانشائية:

حتتاج اىل وقت طويل يف التصحيح.

عدم موضوعية التصحيح.

ل تغطي موضوعات املهنج.

اجيابيات فقرات الاختبار ذات الاس ئةل الانشائية:

عداد الاختبار أأقل مما هو علية يف الاس ئةل املنتقاة .زمن اإ

تقلل فرصة التخمني.

تشجع الطالب عىل معليه ربط الافاكر فامي يتعلق ابملادة ادلراس ية.

تسامه يف قياس املس توايت املعرفية العليا.
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بنود الاختبارات املقالية



(الاستبانة)الاس تبيان 

مزااي الاس تبيان

قةل التلكفة 1.

قةل اجلهد2.

اختصار الوقت3.

التطبيق امجلعي4.

:عيوب

عدم فهم الأس ئةل1.

نس بة املعاد اكمال2.

ظروهجة ن, أأداة مجلع  معلومات متثل رأأي ,

أأخل...مشالكت, احتياج

  تصنف وفقا لــ

مفتوحة1.

مقيدة 2.
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طرق لتفادي العيوب

 (اخللفية العلمية| السن )مراعاة الصياغة املناس بة لس ئةل الاستبانة

 ه الصدق ويتحمك في( عدم الإخالل| عدم الإمالل )مراعاة الطول املناسب يف الاس ئةل و عددها

والثبات

يضاح هدف ادلراسة وأأمهيهتا اإ

 (أأمهية مشاركته والفوائد اجملمتعية أأو الفردية)تشجيع املس تجيب

 عطاء صفة الرمسية والشلك امجليل لالستبانة اإ

هداء رمزي بس يط مع الاستبانة لتشجيع املشاركة اإ

 جتنب الاس ئةل املنفرة

 الإبداع يف املتابعة
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خطوات بناء الاستبانة

عادة صياغهتا  والأخذ ابلتوصيات.7 اإ

أأولية أأو )تطبيقها عىل عينة اس تطالعية . 8

(مبدئية

اجئ حتليل الاستبانة و اس تخراج النت. 9

الثبات الإحصائية والقيام بقرارت حيال

والصدق

(.باتالث -الصدق العاميل-اتساق الفقرات)

اتتطبيق الاستبانة مجلع املعلوم. 10

حتديد املوضوع1.

(لغة)حتديد اجملمتع املس هتدف 2.

قة مراجعة ادلراسات والأدبيات املتعل3.

مبوضوع الاستبانة

حرص حماوره وأأبعاده4.

ادعصف ذهين بأأس ئةل تغطي الأبع5.

عرضها عىل خرباء و ذوي العالقة6.
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املقابةل 

ميكن تعريف املقابةل عىل أأهنا اس تبيان منطوق

فهيي تتضمن تفاعال مبارشا بني الباحث واملشارك

21



مزااي وعيوب املقابةل 

 العيوب

oاذلاتية والتحزي

o اللكفة املادية والبرشية

oالوقت

oكبريتعمتد عىل همارة الباحث بشلك 

املزااي

oمرنة

o ماكنية الاس تخدام مع الأطفال اإ

والأميني

oتتيح التوضيح والاس تطراد

oلفظيتقيس السلوك اللفظي وغري ال

oس تجابةتتيح تشجيع املشارك عىل الا

oاخلاصة تصلح بشلك أأكرب للموضوعات
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معايري صياغة الفروض

أأن يكون  :

موجزا أأو مقتضبا1.

حمددا العالقة بني متغريين2.

(قابال للتعريف الإجرايئ والقياس)قابال لالختبار3.

منطقيا ليتناقض مع نفسه4.

مفرسا 5.

يقيس العالقة بني متغريين فقط 6.
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أأنواع الفروض

ىل :ميكن تقس مي الفروض اإ

فروض حبث

فروض صفرية
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الفروض
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جاابت حممتةل عن اس ئةل–بدائل مقرتحة –ختمني ذيك للباحث : الفرض  البحثاإ

ىل( بديل-مبارش-مثبتيسمى كذكل فرض)حبيث فرض :وينقسم اإ

1. (متجه)موجه

 (توجد عالقة سلبية بني معر الس يارة وقميهتا يف السوق)لعالقة

 (لطالباتيوجد فرق يف مس توى القلق بني الطالب والطالبات لصاحل ا)لفرق



...الفروض يتبع
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2. (:غري متجه)غري موجه

 (توجد عالقة بني معر الس يارة وقميهتا يف السوق)لعالقة

 (يوجد فرق يف مس توى القلق بني الطالب والطالبات)لفرق

(النفيفرض)صفري فرض

 حصائية بني مس توى القلق والتدين)لعالقة (لتوجد عالقة اإ

 (ليوجد فرق يف مس توى القلق بني الطالب والطالبات)لفرق



اختبار الفرض الصفري 
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 حامتلية حصول مثل نتيجتنا أأو أأكرب مهنا يف جممتع ليس ف أأو )يه فرق خيربان عن اإ

واحلظ ( لعيناتتفاوت ا)يعين مااحامتلية حدوث مثل هذه النتيجة بسبب احلظ (...عالقة

ذا أ منا ابلفرض الصفري  (اليف اجملمتع أأص( أأو عالقة)أأنه ليوجد فرق )فقط اإ

ول علهيا يف جممتع مقارنة نتيجتنا املتحصةل من اختباران ابلقمي املمكن حص... مبعىن أ خر

ي عالقة ولفرق وقميه تتفاوت بسبب اخل طأأ العشوايئ فقط صفري أأي جممتع ليس فيه اإ

(حظ أأوصدفة)



اختبار الفرض الصفري ليعين
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ليعين...

نس بة احلظ يف قميتنا الاختبارية

صدق الفرض الصفري

صدق الفرض البحيث البديل

ليه ما وعليه فنحن ...لك مايعنيه مدى وجاهة تعليل احلظ والصدفة كسبب يف ماوصلنا اإ اإ

أأو القبول أأو قد أأخطأأانحصيح يف الرفض أأن نكون قد مقنا بقرار 



أأخطاء القرار

تسمى الأخطاء املتعلقة بقبول أأو رفض الفروض الصفرية أأخطاء القرار

 اخلطأأ من النوع الأول(αوتنطق أألفا) قبوهلب الفرض الصفري واكن الواجرفضويعين

 اخلطأأ من النوع الثاين(βوتنطق بيتا ) رفضهالصفري واكن الواجب الفرضقبولويعين
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مس توايت ادللةل 

 ما رفضا واكن علينا القبول)نظرا لحامتلية الوقوع يف اخلطأأ ( ن علينا الرفضأأو قبول حيث اك, اإ

ىل نقاط قطع .فوجب الاحتاكم اإ

 (0.01 ,0.05 ,0.10)مس توايت شائعة

وتعين احلد الأعىل خلطأأ النوع الأول اذلي يتسامح الباحث يف ارتاكبه

 ذا اختار الباحث مس توى دلةل ن ذكل يعين أأنه من املمكن أأن يرتكب ( 0.05)مبعىن أ خر اإ 5فاإ

مرة100من أأصل ( يرفض فهيا الباحث الفرض الصفري والواجب قبوهل)أأخطاء 

الاختيار حسب طبيعة القرار والأثر النامج عنه

 جراء الاختبار والتجربة (قبل ظهور النتاجئ)اختيار مس توى ادللةل قبل اإ

 بدائل لإجراءات اختبار الفرض الصفري
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