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ونع األسف فإنن جند أن ختوص "القي س النفسي" ليس نوضوع ن نوضوع ت الدراسة  ي كثي ن
برانج علم النفس .لذل جند طلاة الدراس ت العلي الذي سيويون أس تذة ولاحثني يتخاطون  ي حم والهتم بن ء
اتختا رات لدراسة نشكالهتم الاحثية .وأيتخذ هذا التخاط شك عدم الفهم واخللط  ي املف هيم واملع ين املتضمنة  ي نع يي
االتختا رات والقوور  ي حتقي الشروط الضرورية  ي االتختا ر كي يكون أداة قي س علمية دقيقة.
لذل ن املهم أن يكون واضح لدي الا حثني نراح أعداد اإلتختا ر النفسي واملع يي املتضمنة  ي ك نرحلة.
فإلا أردت أن تاين إتختا ر ،يكون علي اتا ع اخلطوات الت لية:
-1ختطيط التكوين :يادأ الا حث ع دة  ي التفكي كيف ياين اتختا ر يقيس نفهوم الذات أو تقدير الذات ،أو دافع
اإلجن ز .وهذه املتغيات الثالةة هي تكوين ت ك نت نف هيم .
وحني بدء  ي التفكي فيه كجزء ن نظرية ،ص رت تكوين ت أي نف هيم تدل على نتغيات .وتستخدم  ي
إط ر نظرية نعينة واخلطوة األوي هي حتديد أنواع السلوك واخلو ئص اليت تعرب ع التكوي (املفهوم).
-2صياغة البنود :ونيت توص الا حث إىل السلوكي ت واخلو ئص اليت تعرب ع املفهوم يستطيع أن يادأ  ي صي غة

الانود اليت تعرب ع هذه السلوكي ت واملع رف اليت تدل على جوان ب نعينة ن التكوي  .وليس هن ك ق عدة لكت بة هذه
الانود وإمن هي حم والت لقي س املفهوم .وستجد فيم يلي ن اخلطوات أس لي ب لتوضيح ن إلا ك ن بندا نعين يقيس
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االفتتاحية

إعداد االتخبا رات النفسية
عبد ﷲ حممود سليمان
تستخدم االتختا رات النفسية لتقدير وقي س املتغيات  ي التدتخ اإلرش دي أو اإلكلينيكي أو غي لل ن
أنواع التدتخ  ،كم تستخدم  ي الاحوث النفسية ألتختا ر الفروض أو اإلج بة على األسئلة الاحثية .ويلجأ النفس ين
والا حث إىل اإلتختا رات املنشورة .فإلا مل جيد فيه ن حيق له هدفه شرع  ي بن ء االتختا ر املطلوب .وال يك د حبث
ننشور  ي الدورايت النفسية أو نقدم كأطروحة لني درجة ج نعية خيلو ن إتختا ر أو أكثر ن اإلتختا رات النفسية ،ق م
الا حثون بتطويره .
شوًرا أو نعداً ،فإن الا حث أو النفس ين جي ب أن يتأكد ن أن اإلتختا ر الذي
وسواء ك ن االتختا ر نن ً
سيستخدنه جي ب أن تتوفر فيه شروط القي س النفسي ،واليت تربر قي سه للمتغي املقوود بدقة .وقد ش ع بني الا حثني
األقتو ر على نعي ر "التحكيم" إلتختا ر صدق األتختا ر .وفضال ع أن اتختا ر نوداقية االتختا ر حتت ج إىل أكثر ن
نعي ر ،فإن هذه املع يي جي ب أن تتوافر فيه شروط حمددة ،ولل حىت تتمك االتختا رات ن التقدير الكمي الوحيح
للمتغيات ولالت ي يطمئ الا حث أو النفس ين إىل صدقيته  ي أكتش ف عالق ت حقيقية متكنن ن الفهم الوحيح
للظواهر.
ونع األسف فإنن جند أن ختوص "القي س النفسي" ليس نوضوع ن نوضوع ت الدراسة  ي كثي ن
برانج علم النفس .لذل جند طلاة الدراس ت العلي الذي سيويون أس تذة ولاحثني يتخاطون  ي حم والهتم بن ء
اتختا رات لدراسة نشكالهتم الاحثية .وأيتخذ هذا التخاط شك عدم الفهم واخللط  ي املف هيم واملع ين املتضمنة  ي نع يي
االتختا رات والقوور  ي حتقي الشروط الضرورية  ي االتختا ر كي يكون أداة قي س علمية دقيقة.
لذل ن املهم أن يكون واضح لدي الا حثني نراح أعداد اإلتختا ر النفسي واملع يي املتضمنة  ي ك نرحلة.
فإلا أردت أن تاين إتختا ر ،يكون علي اتا ع اخلطوات الت لية:
-1ختطيط التكوين :يادأ الا حث ع دة  ي التفكي كيف ياين اتختا ر يقيس نفهوم الذات أو تقدير الذات ،أو دافع
اإلجن ز .وهذه املتغيات الثالةة هي تكوين ت ك نت نف هيم .
وحني بدء  ي التفكي فيه كجزء ن نظرية ،ص رت تكوين ت أي نف هيم تدل على نتغيات .وتستخدم  ي
إط ر نظرية نعينة واخلطوة األوي هي حتديد أنواع السلوك واخلو ئص اليت تعرب ع التكوي (املفهوم).
-2صياغة البنود :ونيت توص الا حث إىل السلوكي ت واخلو ئص اليت تعرب ع املفهوم يستطيع أن يادأ  ي صي غة

الانود اليت تعرب ع هذه السلوكي ت واملع رف اليت تدل على جوان ب نعينة ن التكوي  .وليس هن ك ق عدة لكت بة هذه
الانود وإمن هي حم والت لقي س املفهوم .وستجد فيم يلي ن اخلطوات أس لي ب لتوضيح ن إلا ك ن بندا نعين يقيس
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ج نا ن املفهوم .لذل جي ب على ن ياين االتختا ر أن يووغ أكرب عدد ن الانود .إلا أن التحلي املنهجي قد يؤدي
إىل استعا د بعض الانود لاعتا ره غي نالئمة.
-3سؤال اخلرباء (صدق احملتوي) .وهذه اخلطوة هي ن يعرب عنه "لالتحكيم" ،وهن ميكن أن تسأل اخلرباء عم إلا

ك نت الانود تقيس ن جي ب أن تقيسه أو ن وضعت لقي سه .ولكي تتم هذه اخلطوة لالشك املطلوب ،جي ب أن يكون
ن حيكم تخايا  ي اج ل االتختا ر ،أي نتخوو  ،فليس ك نفس ين يستطيع أن حيكم أي إتختا ر نفس ين وكذل جي ب
أن يقوم واضع االتختا ر بتعريف املقي س أو املقي س الفرعي املعين ليسا الانود اليت تعرب ع هذا املقي س أو املقي س
الفرعي.
-4الصدق الظاهري .ويتضم هذا سؤال أفراد ع ديني ميك أن جيياوا على هذه األداة إلا ن اكتم إعداده  .وهن
أنتخذ وجهه نظر األشخ ص الع ديني ع تعاي الانود ع املقي س أو املقي س الفرعي ون فوائد هذه اخلطوة أهن توضح
ل عم إلا ك نت صي غت للانود واضحة ونفهونة .ولاكتم ل هذه اخلطوة يكون لدي نعد االتختا ر اجموعة ن الانود
تعرب ع املقي س .على أن هذه الانود قد ال يودق بعضه أو كله لاالتختا ر التجرييب .وسنتع ن نع هذه اخلطوة فيم
يلي.
-5الثبات :اتختا ر اتس ق املقي س .ويق س اتس ق املقي س أبس لي ب ننه :
أ .ةا ت االتس ق الداتخلي ..يقيس االتس ق الداتخلي إىل أي حد ك الانود  ي املقي س أو املقي س الفرعي تقيس
نفس الشيء ويشي االتس ق الداتخلي إىل جت نس الانود .ويتحق للمقي س الثا ت وقوة القي س ع طري إض فة عدد كاي
ن الانود املتج نسة وميك اكتش ف جت نس الانود بفحص ارتا ط الانود بعضه باعض .ويعترب نع ن ألف نفت ح قي س
االتس ق الداتخلي .ويالحظ نلي  Nulleyانه إلا ك ن نع ن ألف ننخفض فم غي اجملدي أن حن ول التثات ن صدق
املق ييس .وطاق هلذا فإن الانود اليت ال ترتاط ارتا ط نرتفع لالدرجة الكلية للمقي س جي ب أن حتذف أو تعدل حبيث
حتق ارتا ط نرتفع .
ب .االتس ق عرب الزن أو االتختا ر وإع دة االتختا ر .ويشي االتس ق عرب الزن إىل أي حد تكون درج ت املقي س
كله نتسقة عرب الزن  .ويتحق لل إبجراء األتختا ر نرتني بف ص زنين أساوعني نثال ،مث نعرفة ن إلا ك ن هن ك
اتس ق بني التطايقني .وال يتوقع أن يكون هن ك تط ب اتم بني التطايقني ألسا ب عدة تتو مبوقف التطاي ولاحل لة
املزاجية لألفراد الذي جيري عليهم املقي س .لك بقدر ن يكون االرتا ط بني التطايقني نرتفع بقدر ن يكون لدين نقي س
جيد.
 .٦الصدق الداخلي .يتحق الودق الداتخلي للمقي س ع طري التحلي الع نلي الذي يرتاط بتحلي الثا ت ،إل

ينظر إىل منط نع نالت االرتا ط بني تختلف الانود على املقي س .وبذل ميك حتديد األبع د السيكولوجية اليت تكون
اجموع ت ن الانود ،وميك استخدام هذا لاعتا ره نق ييس فرعية وميك اعتا ر نت ئج التحلي الع نلي صدق حمتوي
وميكنن التحلي الع نلي ن نعرفة ن إلا ك نت اجملموع ت اليت توص إليه نستقلة أو نرتاطة .ففي اتختا ر لقي س
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االبتك ر ه األفراد املرتفعني على بعد األص لة نرتفعون على بعد إطالقة؟ أو املرونة .وختتلف النتيجة لاتختالف طايعة
الظ هرة املق سة فمكوانت بعض الظواهر الكلية ميك أن تكون نارابطة أو بعضه األتخر ميك أن يكون نستقال .لننظر
 ي النظرية الثالةية  ي احل ب ل "روبرت سارنربج" ،ستجد أن املق ييس الفرعية نارابطة ،ف لفرد الذي حيو على درج ت
ع لية على بعد احلميمة ،حيو أيض على درج ت ع لية على بعد الوجد ودرج ت ع لية على بعد االلتزام.
-٧الصدق اخلارجي :ه يقيس املقي س ن وضع لقي سه ،وليس شيئ أتخر .هن جند نوع ن ن الودق :الودق

االقارايب ،والودق التميزي.

أ.الصدق االقرتايب  :convergent Validityينظر الودق االقارايب إىل أي حد يقيس املقي س ن يفارض أن
يقيس .لننظر إىل نقي س يقيس نتغيا حمددا مث تفكر  ي أنواع السلوك اليت تودر ع ن يتمتع لاخل صية أو اخلو ئص
اليت تعرب ع نتغي ونفارض أن نستوايت اخل صية أو تخو ئص املقي س األصلي ترتاط أبنواع السلوك اليت تودر ع
الشخص وترتاط لاملتغي .لنأتخذ نقي س يقيس بعد احلميمية  ي نظرية سارنربج ،كم تعرب ك رن سارنربج .إلا وجدان انه
يرتاط لالسلوك الذي يعرب ع احملاة والثقة والرع اي والتواص اقتنعن أن املقي س األصلي يقيس احلميمية فعال ،ألن أس لي ب
سلوك احملاة والثقة والرع ية والتواص هي املتضمنة  ي احلميمية.
كذل ميك نالحظة املتزوجني وهم يادون درج ت ن احملاة والثقة والرع ية والتواص ونق رنة لل بدرج هتم
على نقي س احلميمية ون مث يعترب نقي س احلميمية لا صدق تخ رجي الرتا طه أبس لي ب السلوك الس لفة الذكر ،أو
ص دق صدق إقارابي  ،أي أنه يقيس ن يفارض أن يقيسه ويستطيع الا حث أن جيد اتختا رات تقيس هذه اخلو ئص،
جتري نع املقي س املعد ،فإلا ك ن نع ن االرتا ط بينهم كايا ،ك ن لل دليال على صدق االتختا ر املعد صدق إقارابي .
ب .الصدق التمييزي :Discriminant Validityيس ء فهم الودق التمييزي على أنه صدق املق رنة الطرفية.
والواقع أن الودق التمييزي يعين إىل أي حد أن املقي س ال يقيس ن ال يفارض أن يقيس .ف لا ك ن لدين نقي س
لألكتئ ب ،فلكي يكون لدية صدق متييزي جي ب إال يرتاط مبقي س االناس ط ،ف لشخص املكتئ ب ال يكون ع دة نناسط
ضعيف
ارتا ط
يرتاط
أو
جداً
نع نتغيات يعتقد إهن تختلفة ع املتغي الذي تقيسه األداة اليت أعده الا حث .ون مل يك لدي املقي س اجلديد قدرة
متييزية ،تكون إض فته للمق ييس األتخرى حمدودة.
ولالنساة للمق ييس اجلديدة املعدة جند أن الودق األقارايب والودق التمييزي نهم ن جدا وال بد ن التأكد
ننهم  .وعدم األهتم م هبذي النوعني ن الودق ميك أن يؤدي إىل قي س ت ضعيفة أو تخ طئة ،ولالت ي إىل عالق ت
ونت ئج ضعيفة ال ميك االعتم د عليه .
وهتي ب دراس ت نفسية لالا حثني ضرورة االهتم م مب ج ء  ي هذه االفتت حية واتا ع ن عرض ن إجراءات
علمية.
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