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تقوم نظرية الصدق التقليدية على فلسفة األمناط، إذ نظرت إىل مفهوم الصدق باعتباره خاصـية   :خص املل
الصدق شأنه شأن الثبات خاصـية أو صـفة يف أداة    ملا كانو. وليس عملية ملتحمة بالداللة النظرية للمفهوم

ولقـد خلـص   . اطه أو أنواعهالقياس فمن املنطقي أن تصنف إىل أمناط متمايزة ليشكل الصدق مظلة لتنوع أمن
من طرف اجلمعيـة األمريكيـة   ١٩٥٤الدليل اإلرشادي للقياس التربوي والنفسي األول، الذي مت نشره سنة  

التوصيات أو اإلرشادات الفنية املتعلقة باملقـاييس النفسـية واألدوات اإلسـقاطية    : لعلم النفس حتت عنوان
Recommendations for Psychological Tests and  Diagnostic Techniques   هذه األمناط

،  Predictive validity، والصدق التنبؤي Content validityصدق احملتوى : يف أربع أنواع من الصدق
، وأخريا صـدق املفهـوم أو التكـوين الفرضـي أو البنـائي      Concurrent validityوالصدق التالزمي 

Construct validity . هذا التصنيف الربـاعي إىل تصـنيف    ١٩٦٦الصادر سنة وقلص الدليل اإلرشادي
 The Trinitarian viewللصدق  الثالوثيةثالثي والذي أشري له من طرف النقاد بنوع من التفكه بالنظرة 

of validity  ؛ إذ أبقي على صدق احملتوى، وصدق املفهوم، أما الصدق التنبؤي والصدق التالزمي فأدرجـا
  .Criterion validityي الصدق املعيار: حتت مسمى

كما اتسمت أيضا بالتركيز على التمايز الوظيفي ألنواع الصدق، أي أن لكل نوع وظيفة خاصة به 
وترتب عن ذلك أن كل نـوع يناسـب بعـض أنـواع     . ختتلف عن وظائف األنواع األخرى من الصدق
تبارات التحصيل، والصـدق  يناسب اخفصدق املضمون  . االختبارات واملقاييس وال يناسب األنواع األخرى
  .صدق املفهوم يناسب اختبارات الشخصية احملكي يناسب اختبارات القدرات واالستعدادات، و

وتتلخص أهم تطورات أو . غري أن نظرية الصدق احلديثة غريت بعض هذه التصورات تغيريا جذريا
  :جوانب اجلدة فيها فيما يلي

ـ   ؛ أي أن مالءمة عملية تأويل درجـات املقيـاس  ى  مدى أصبحت نظرية الصدق احلديثة تركز عل أوال 
اليت تقدم للداللة على مدى دقـة تأويـل درجـات أداء     evidenceالصدق يتمثل يف طبيعة األدلة والبينات 
  .ونبذت تصور الصدق باعتباره صفة أو خاصية للمقياس. املفحوصني على االختبار أو طريقة قراءا

ـ  . للصدق ونبذ فكرة تعدد أنـواع الصـدق  Unitary view of validity دية األخذ بالنظرة الواح ثانيا 
لة واحدة مسيت بالصدق التكوين الفرضي أو البنائي أو صدق املفهـوم  ظفأنواع الصدق كلها أدجمت حتت م
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Construct Validity . وأمسى مفهوم صدق املفهوم ميثل كل جمال الصدق بشىت أنواعه التقليدية، وال ميثل
  .د أنواعهافقط أح

ـ  . إن توحيد مفهوم الصدق أو جماله ال يعىن أن األدلة أو البينات   الدالة عليـه متماثلـة أو واحـدة    ثالثا 
تحليالت املتخصصـني يف نظريـة الصـدق    بو١٩٩٨الذي صدر أحدث دليل إرشادي للقياس واسترشادا ب

يف  عددها وتباينها وتنوعها ـ   ـ على تطبيعة البينات  ميكن تلخيص )  Messickوالسيما أعمال ميسيك (
 Evidence based on testـ البينات القائمة على حمتوى املقياس ١: وهي أصناف أو فئات كربى،ستة 

content ـ البينات القائمة على عمليات أو سريورات االستجابة ٢؛Evidence based on response 

processes ألدوات القياس الداخلية  نيةـ البينات القائمة على الب٣؛Evidence based on internal 

structure ـ البينات القائمة على العالقات مبتغريات أخرى أو بينة البنية اخلارجية  ٤؛Evidence based 

on relations to other variables or external structure evidenceـ البينات القائمة علـى  ٥؛
ـ البينات القائمة على نتائج القياس ومترتباتـه أو تبعاتـه   ٦ Evidence based on reliabilityالثبات 

Evidence based on test consequences of testing.  

أضحى البعد القيمي االجتماعي لعملية القياس يشكل جزءا ال يتجزأ من مفهوم الصـدق، ولـذلك    رابعاـ
النتائج االجتماعية لعملية القيـاس  تبات أو املتريف املآل أو تتمثل ) بينة جديدة(أضيف  بعد جديد للصدق 

Testing consequences،  وسواء أكانت تلك النتائج نتائج إجيابية متوقعة، أو نتائج سلبية غري متوقعـة .
  . Consequential validity" أو املترتبات صدق املآل"مسمى أحيانا واختذ هذا البعد اجلديد للصدق 

ـ  ومستقل عن الصدق رغم العالقة اليت تربط بينـهما،    يه كمجال قائم بذاتهمل يعد الثبات ينظر إل خامسا 
   . ، أو جانب أو وجه من أوجه الصدق)بينة من بينات الصدق( وإمنا أصبح ينظر إليه كنوع من البينات

تطوير واقع اجلديدة لنظرية الصدق احلديثة يف  دالالت ومتضمنات األبعادإىل  ت طرقتويف اخلتام،  
  .والتربوي النفسي القياس
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   مقدمة
يعىن البحث احلايل بالتطرق إىل نظرية الصدق احلديثة، وتبيان أوجه اجلدة اليت 

ستهدف الدراسة تبيان أوجه االستفادة تاتسمت ا مقارنة بالنظرية الكالسيكية للصدق، كما 
ولتحقيق هذه  .نفسي والتربويمن االجتاهات احلديثة لنظرية الصدق يف تطوير واقع القياس ال

قف على خصائصها ومميزاا، مث أنظرية الصدق الكالسيكية، حىت  إىلاألهداف، سأتطرق أوال 
األول يتعلق : نتقل إىل حتليل نظرية الصدق احلديثة، ولقد آثرت أن أعاجلها حتت عنوانني فرعينيأ

لصدق احلديثة، والثاين يتعلق رات اجلديدة لنظرية اوبتحليل أبعاد تعريف الصدق وفقا للمنظ
  .يف هذا الشأناملنظورات واملصادر وفقا ألحدث  بتوضيح مصادر بينات الصدق ومؤشراته

تطور نظرية الصدق، انتقلت صائص واألبعاد اجلديدة يف اخلالوقوف على  وعقب 
 إىل استخالص بعض الدالالت، واستنتاج بعض املتضمنات املنبثقة عن نظرية الصدق احلديثة

  . ١النفسي والتربوي لتطوير واقع القياس أو املمارسة العملية للقياس

   
  :نظرية الصدق الكالسيكية

وتسـميات   ةهور أصناف عديدظاتسم النصف األول من القرن العشرين امليالدي ب
متباينة ألنواع الصدق مما أوجد فوضى عارمة يف التسميات، وغموضا واضطرابا كبريا يف متييـز  

  ومن أهم التسميات ألنواع الصدق اليت ظهرت حينئذ .ويف االستعمال املتسق هلا قأنواع الصد
، صدق احملك Concurrent Validity، الصدق التالزمي Predictive Validityالصدق التنبؤي 

Criterion Validity  صدق احملتوى ،Content Validity الصدق االرتباطي ،Correlational 

Validity ، تقـاريب   الصدق الConvergent Validity    الصـدق التمـايزي ،Discriminant 

                                                 
األبعاد اإلبستمولوجية الفكرية الكامنة لنظرية : الباحث بصدد إعداد موضوع آخر عن الصدق بعنوان ١

  .الصدق التقليدية والحديثة
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Validity  الصدق العاملي ،Factorial Validity    صـدق املنـهاج ،Curricular Validity ،
،  Statistical Validity، الصـدق اإلحصـائي      Experimental Validityالصدق التجرييب  

، الصـدق  Practical Validityالصدق العملـي  ،  Empirical Validityالصدق األمبرييقي  
أو ، الصدق الـداخلي  Logical Validity، الصدق املنطقي  Incremental Validityالتزايدي 
ــذايت  ، الصــدق التدريســي Face Validity، الصــدق الظــاهري Intrinsic Validityال

Instructional Validity صدق االتساق الداخلي ،Internal Consistency Validity الصدق ،
أو صـدق الشـبكة أو    ، صدق العالقات املفاهيمية Synthetic Validityالتركييب أو املركب  
  . Nomological Validity النسيج املفاهيمي

الـذي   االجتاه األمربيقيغري أن منظورين أساسيني هيمنا على ميدان الصدق ومها 
أما االجتاه الثـاين فيسـمى   . دق العامليأو صدق االرتباط باحملك، والص كيصدق احملللروج 

الذي حيكم املنطق واألحكام واخلربة الفردية كمصادر أو أطر مرجعية لتقـدير   باالجتاه املنطقي
  .وبالتايل ما عرف بصدق املضمون أو احملتوى انبثق عن هذا االجتاه .الصدق

املوضـوع  يلخـص  (Guildford, 1946 ) بالنسبة لالجتاه األمبرييقي، جند جلفورد 
). ٥٣: ص" (بصفة عامة، يقال أن املقياس أو االختبار صادق ملا يرتبط بأي شيء آخـر " بقوله

بني درجـات املقيـاس    تباطيةرأي أن صدق املقياس ، يف منظور جيلفورد، يتمثل يف العالقة اال
متريون وكما تـبىن ذات التصـور سـيك    .املستعمل وبني الشيء اآلخر الذي يدعى فنيا باحملك

فصـدق  . (Gulliksen, 1950)  وجيلليكسـني  (Cureton, 1950)شهورون ومنهم كريتون م
املقياس ـ وفقا هلما ـ يدل عليه االرتباط بني املقياس وبني شيء آخـر خـارجي أي حمـك      

إن : " مثال يقدم االقتراحات التالية عند تقدير الصـدق  (Cureton, 1950) فكريتون. خارجي
ألفضل، أن يطبق املقياس على عينة من األفراد ممثلة للمجموعـة الـيت   الطريقة املباشرة أكثر وا

أي سلوك له عالقة مبـا  (م مبالحظة وتقدير أدائهم على مهمة أو حمك وقنمث . يستهدفها االختبار
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توافق األداء على االختبار مع يقدر إىل أي حد نالحظ أو ن، مث )يقيسه االختبار حبيث ميثل احملك
  ).٦٣٢: ص" (األداء على احملك

رييقي القائم على صدق  االرتباط باحملك، جنـده  بوعند التمعن يف هذا االجتاه األم
موجود  كيقوم على مسلمة أساسية وهي التسليم بالكينونة القبلية للمحك، أي التسليم بأن احمل

ه قبل وال حيتاج احملك إمجاال إىل تقدير صدقلتسليم اآلخر بأن احملك صادق بالضرورة، او. سلفا
  .استعماله يف تقدير صدق االرتباط باحملك

قيمـة  ) املتغريات(الواقعية، تتمثل يف أن لألشياء : لعل اخللفية الفلسفية هلذا التصور
حمددة وحقيقية لكل فرد، وبالتايل فإن من هلدف الرئيسي للقياس تقدير هذه القيمـة احلقيقيـة   

وبالتايل فإن صدق املقياس يعكس مدى الدقة . قةبأقصى قدر من الدلألشياء أو املتغريات املقاسة 
أي أن  .ويعترب صدق االرتباط باحملك ترمجة إجرائيـة هلـذا املنظـور   . يف تقدير القيمة احلقيقية

اة بالتجريبية مإجراءات الصدق احملكي جتمع بني التأثر بالفلسفة املسماة بالواقعية، وبالفلسفة املس
  .أو األمبرييقية

اين الذي عاصر االجتاه التجرييب أو الصدق احملكي، فيتلخص يف صدق أما االجتاه الث
ولقد تزعمه املشتغلون يف امليدان التربوي لكون صدق املضمون يناسب يف . احملتوى أو املضمون

  .نظرهم االختبارات التحصيلية

بانضـمام    وميكن متييز ظهور املرحلة الثانية يف التطور الكالسيكي ملفهوم الصدق
لم النفس اليت هيمن عليها عاجلمعية األمريكية لعلم النفس التطبيقي إىل اجلمعية األمريكية ل أعضاء

وعند إعادة تنظيم اجلمعية األمريكية لعلم . بعد انشقاقهم عنها كرد فعل هلذه اهليمنةاألكادمييون 
الـدليل  وصدر . ٢دليل إرشادي وتقين للقياس واالختباراتالنفس، مت التفكري يف وضع وإصدار 

                                                 
 Technical Recommendation: هـي  ) م١٩٥٤(ظهر سنة  للقياس الذي) المعياري(التسمية الكاملة للدليل اإلرشادي  ٢

for Psychological tests and Diagnostic Techniques )وأدوات أو  ةالتوصيات الفنية أو التقنية لالختبارات النفسي
  . بالدليل اإلرشادي األول للقياسوسنصطلح على تسميته اختصارا ). فنيات التشخيص
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 Technical Recommendation: ، عقب أربع سنوات من العمل املتواصل بعنـوان ١٩٥٤سنة

for Psychological tests and Diagnostic Techniques  )الفنيــة /التوصــيات التقنيــة
لقد اقترح هذا الدليل اإلرشادي تصنيفا رباعيا  ).أدوات التشخيص/لالختبارات النفسية وفنيات

،  Predictive Validity، الصدق التنبـؤي  Content Validityصدق املضمون : ألنواع الصدق
 Construct ٣، وصدق التكوين الفرضي أو املفهـوم  Concurrent Validityالصدق التالزمي 

Validity . سرعان ما قلص  ١٩٦٦الذي ظهر سنة  للقياس املنقحالثاين غري أن الدليل اإلرشادي
، Criterion validityصدق املضمون، صدق احملـك  : تصنيف ثالثيهذا التصنيف الرباعي إىل 

وصدق املفهوم، حبيث أن صدق احملك الذي ميثل التسمية املعتمدة اجلديدة يضم كل من الصدق 
ويبدو أن التصنيف الثالثي ألنواع  الصدق، وإىل . لة واحدةظالتنبؤي والصدق التالزمي حتت م

سيادة مطلقة ميدان التـأليف يف القيـاس، والبحـوث،     حد ما التصنيف الرباعي السابق ساد
  .وما زال حيظى بانتشار واستعمال واسعني. والتدريس

                                                                                                                                      
 Standards for Educational and: الثـاني للقيـاس بعنـوان   ) المعيـاري (إلرشادي م، ظهر الدليل ا١٩٦٦وفي سنة 

Psychological Tests and Manuals )   المستويات المعيارية أو المحكية لالختبارات التربوية والنفسـية ولكراسـات
   .بالدليل اإلرشادي الثاني للقياسوسنصطلح على تسميته اختصارا ). التعليمات

 Standards for Educational and: الثالـث للقيـاس، بعنـوان   ) المعيـاري (م، ظهر الدليل اإلرشادي ١٩٧٤وفي سنة 
Psychological Tests and Manuals )   المستويات المعيارية أو المحكية لالختبارات التربوية والنفسـية ولكراسـات

   .ياسبالدليل اإلرشادي الثالث للقوسنصطلح على تسميته اختصارا ). التعليمات

 Standards for Educational and: للقيـاس، بعنـوان   الرابـع ) المعيـاري (م، ظهر الدليل اإلرشادي ١٩٨٥وفي سنة 
Psychological Testing ) وسنصـطلح علـى تسـميته    ). للقياس التربوي والنفسـي المستويات المعيارية أو المحكية

  .للقياس رابعبالدليل اإلرشادي الاختصارا 

 Standards for: ، بعنوان)األحدث لحد اآلن( للقياس الخامس) المعياري(ظهر الدليل اإلرشادي ١٩٩٩ة وأخيرا، في سن
Educational and Psychological Testing ) وسنصطلح ). للقياس التربوي والنفسيالمستويات المعيارية أو المحكية

  .للقياس الخامسبالدليل اإلرشادي على تسميته اختصارا 
 
بطرق عديدة نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر الصدق التكويني، الصدق  "Construct Validity"طلح  ترجم مص ٣

ولما كان ال بد من تبني ترجمة دون أخرى سنسميه بصدق المفهوم ألن . البنائي، صدق التكوين الفرضي، صدق المفهوم
 . التعبير مختصر وواضح



 ~8 ~ 
 

ولقد كـان وراء  . آنذاكيعترب إضافة جديدة يف ميدان القياس " صدق املفهوم"لعل 
، (Cronbach & Meehl, 1955)كل من كرونباخ وميهل  تههندسة هذا املفهوم وتوضيح دالال

 "Construct Validity in Psychological Tests": ال على توضيحه يف مقال بعنوانعم يناللذ
  .والذي اعترب حينئذ عالمة فارقة يف املوضوع

يف سياق التعريف ذا النوع اجلديـد مـن    ،للقياس األول الدليل اإلرشادي يذكر
ة اليت يقيسـها  ما هي الصفات النفسييقدر "، Construct Validity الصدق، بأن صدق املفهوم

) املفـاهيم ( Constructsخر إقامة الدليل على أن بعض التكوينات الفرضـية  آاالختبار، وبتعبري 
ولدراسة صدق املفهوم يتطلب األمر تناوال منطقيا وتناوال . األداء على االختبارتفسر إىل حد ما 
الكامنـة   لنظريـة اويف األساس، إن دراسة صدق املفهوم، هو دراسة صدق . أمربيقيا للموضوع

  .وراء املقياس، أو النظرية اليت يقوم عليها االختبار
أوال إن الباحث يدرس بنـاء   :ولذلك، متر عملية تقدير الصدق مبرحلتني أساسيتني

كن اسـتنتاجها،  على النظرية اليت يقوم عليها املقياس، ما هي طبيعة التوقعات أو التنبؤات اليت مي
وثانيا، فإن الباحـث  . تباينها من فرد آلخر، أو من موقف آلخرمن معاينة اختالف الدرجات و

انات عن املفهوم املدروس، يوجلمع الب. بؤاتنجيمع البيانات عن ذلك لتوكيد هذه التوقعات أو الت
أمثلة من هذه اإلجراءات اخلاصة، منـها مـثال    ليذكر الدلي. اخلاصةتوجد عدد من اإلجراءات 

سقاطي بأن إدراك األشكال يدل علـى القـدرة   بار رورشاخ اإلاالفتراض الذي يقوم عليه اخت
 صدقه بوضع األفراد يف موقـف ضـاغط   نيوهذا االفتراض ميكن تب. املفترضة ملقاومة الضغوط

ويوجد إجـراء  . هذا االفتراضالتوقعات املستمدة من جترييب، ملالحظة هل يتوافق سلوكهم مع 
مقاييس وبني لقياسه، وذلك حبساب االرتباط  بينه آخر أسهل لتبني هل االختبار يقيس ما  وضع 

 Numerical) احملاكـة العدديـة  (ميكن مثال أن نتوقع أن اختبار الـتفكري العـددي   . أخرى

Reasoning    الصادق أن يرتبط ارتباطا مرتفعا باختبارات أخرى للتفكري العددي، وأن يـرتبط
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ومن اإلجراءات األخرى اخلاصة اسـتعمال   .ارتباطا ضعيفا أو ال يرتبط باختبار اإلدراك الكتايب
  .التحليل العاملي للتعامل مع البيانات وتنظيمها للداللة على صدق املفهوم

  

  :بعاد التعريف اجلديدةأ: نظرية الصدق احلديثة 

لقد تطور املنظور التعريفي الكالسيكي من التركيز املطلق على املعيار، حبيـث أن  
ار هو الذي يكون الصدق، والتركيز أيضا على احملتوي حبيث ينظر إىل االرتباط بني املقياس واملعي

جمتمـع  (جيب أن تكون ممثلة ال أوسع  اليتالصدق باعتباره يتكون من عناصر حمتوى االختبار 
مث التركيز على وظيفة املقياس حبيث أن الوظيفة أو اهلدف، أو الغـرض  . من احملتويات) احملتويات

مث إىل التركيز على الداللة النظرية الـيت   .ملقياس هو الذي يصنع  الصدقوضع من أجله اذي ال
  .تفسر أو توضح املفهوم الذي يقيسه االختبار

ولقد ظهرت بوادر التغري يف التصور والتعريف ملفهوم الصدق يف التعابري اللغوية اليت 
تهاء بالدليل اإلرشادي ناغت ا تعريفات الصدق انطالقا من الدليل اإلرشادي األول للقياس ويص

لقد أشرنا من قبل أن الدليل اإلرشادي األول ). ١٩٩٩الذي ظهر سنة (األخري للقياساخلامس و
تقسيما رباعيا للصدق، الذي سرعان ما مت اختزاله إىل تصنيف ثالثـي يف   تبىن) ١٩٥٤(للقياس

بأن الصـدق  ) ١٩٥٥(عمال بتوصية ميهل وكرونباخ  )١٩٦٦(الدليل اإلرشادي الثاين للقياس 
وما زال هذا النموذج الثالثـي  . ويان حتت مظلة الصدق احملكيضالتنبؤي والصدق التالزمي ين

  . للصدق سائدا سيادة تامة يف التدريس والبحث والتأليف حلد اآلن
بـدأت تظهـر يف    التعبري اللغوي ومن مثـة يف التصـور  غري أن بوادر التغيري يف 

 Types""ىل أنواع الصدق إيشري ) ١٩٧٤( للقياس شادي الثالثالسبعينات، إذ جند الدليل اإلر

of Validity  الصـدق " جوانـب "وهو التعبري املستعمل يف الدليلني السابقني، باستعمال لفظ  
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)"aspects" of Validity ( .  وطريقة التعبري هذه، أو الصياغة اجلديدة ليس جتديدا لغويا، وإمنـا
" األنـواع "لصدق باعتبار أن ما كان يدعى من قبل بـ يكشف عن تطور يف تصور مؤشرات ا

للصدق مـن   ةالثالث" األنواع"للصدق من طرف الدليل اإلرشادي األول للقياس، أوبـ  ةاألربع
 أو أوجـه أو " جوانب"طرف  الدليل اإلرشادي الثاين للقياس، ليست جبزر مستقلة، وإمنا هي 

عذر فهم املقومات اليت تكون هذه الوحدة ما مل حبيث يت. مرتبطة لوحدة أوسع متثل الصدق أبعاد
  ١٩٧٤( اإلرشادي الثالث للقياس  ويف هذا السياق يذكر الدليل. تدرس هذه اجلوانب أو األبعاد

من بوضوح بأن الصدق ليس صفة أو خاصية تقاس قياسا مباشرا، وإمنا يستنتج الصدق استنتاجا )
أو جوانب الصدق ميكن دراستها على انفراد ألسباب دراسة جوانبه أو أبعاده الثالث، وأن أبعاد 

تتعلق بيسر القيام بذلك عمليا، ولكن ال يعين ذلك أا جوانب مستقلة بل هي أبعاد مرتبطة فيما 
  ).٩٩: ص( بينها 

، الذي أكد صراحة )١٩٨٥(الرابع مث تغريت طريقة الصياغة مرة أخرى يف الدليل 
صـدق  عله يقصد ضمنيا ده الوحدة املؤلفة للصـدق  ول ؛بأن الصدق وحدة واحدة ال تتجزأ

. خذ يف االنتشار املطرد آنذاكأالصدق الذي ، استجابة لالجتاه الوحدوي بشأن تقسيمات املفهوم
الصـدق   )Evidence( "بينـات "يشمل مجيع أو التصور الوحدوي للصدق، فصدق  املفهوم 

نسجاما او. هو معني صدق املفهوم وإجراءاته، فهي روافد معلومات حبيث تصب يف معني واحد
األول  اإلرشـادي للقيـاس   يف الدليل "بأنواع الصدق"أمسى ما كان يعرف  ،مع هذا التصور

الصدق   "بينة"باستعمال لفظ  الثالث، اإلرشادي للقياس يف الدليل  "جبوانب الصدق"والثاين، و
"Evidence"  )    بينة احملتوىContent-related Validity نة صدق احملـك   ، وبيCriterion-

related Validity   وبينة صدق املفهوم Construct-related Validity (،  على مع ذلك مبقيا
قرار يف الوقت ذاتـه بـأن   اإلاإلبقاء على التصنيف الثالثي، وأن غري . التصنيف الثالثي املألوف

غة مزدوجة ألقت بظالهلا صدق املفهوم يشكل الوحدة اجلامعة ألنواع الصدق وجوانبه، شكلت ل
إذ ليس من املنطقـي أن  . على أبعاد التجديد اليت وردت يف الدليل، وولدت تناقضا يف التصور
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أن صـدق   أخـرى  نؤكد على وحدة الصدق كما يتجلى يف صدق املفهوم ، مث نعترب من جهة
  .ملصادر بينات الصدقة من الفئات الثالث ئال يعدو أن يكون فاملفهوم 

ر عن اخلطى احملتشمة اليت سلكها الدليل اإلرشادي للقياس الصادر سنة وبغض النظ
يف االستجابة للنماذج النظرية اجلديدة لنظرية الصدق، غري أن التعريـف  ) الدليل الرابع( ١٩٨٥

فمفهوم الصدق وفقا لتعريـف الـدليل   . الذي اعتمد عكس حبق مالمح نظرية الصدق اجلديدة
، (Meaningfulness) وداللة أو مغزى، (Appropriatness) ناسبةم أومالءمة الرابع يدل على 

. من الدرجاتاملستمدة  (specific inferences)اخلاصة  االستنتاجات (usefulness) جدوىو
وبالتايل فتقدير صدق املقياس يتجلى يف عملية جتميع البينات أو األدلة وتراكمها لتـدعيم هـذه   

هو الذي يتم تقدير صدقه بل االستنتاجات اليت تكشف عـن  فليس املقياس ذاته . االستنتاجات
  .أوجه استعمال معينة للمقياس ، أو طرق معينة لتوظيفه هي اليت تشكل مناط الصدق

إذن ركز التعريف على عملية االستنتاجات املستمدة من درجـات األداء علـى   
وبالتايل بقـي  . بالدرجاتغري أن هذا الدليل مل يكن واضحا بشأن عالقة االستنتاجات . املقياس

على أي أساس نتوصل إىل هذه االستنتاجات اليت تبىن على الدرجات؟ :  السؤال اجلوهري التايل
إذن مثة حلقة مفقودة بني عملية االستنتاجات من جهة والدرجات من جهة أخـرى مل يفصـح   

التوصل ف. الدرجات   Interpretationعملية تأويل يف تلك احللقة املفقودة عنها الدليل وتتجلى 
فكفاية . ، وكيفية قراءا وتفسريهابناء على طريقة تأويلنا لدرجات املقياسيتم تنتاجات سإىل اال

 Interpretation، ومدى مالءمته  Interpretation adequacy املنشود للغرضأو تلبيته التأويل 

appropriateness  من جهة أخرى ؤثر تون جهة، متشكالن أبعاد التأويل اليت تلخص الصدق
  .طبيعة االستنتاجات القائمة على الدرجات عرب عملية تأويل درجات املقياس أو تفسريها يف

ـ وهو الدليل األحـدث ـ    ) ١٩٩٩(غري أن الدليل اإلرشادي اخلامس للقياس 
عكس يف تصوره ولغته التطورات اليت طرأت على مفهوم الصدق، وتالىف بعض العيـوب الـيت   
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مبفهـوم   االستنتاجمفهوم  وااستبدلقد الدليل واضعي هذا ولذلك جند . لدليل السابقشابت لغة ا
 البيناتقدرة يشري إىل مدى  ـ  وفقا هلذا الدليل اخلامسـ فالصدق  . يف تعريف الصدق التأويل

) أي عمليات تأويل أوتفسري(  interpretations تأويالت على تدعيم  وقدرة النظرية) األدلة(
إن عمليـة تقـدير   . املقترحة للمقياس االستعماالتياس أو االختبار اليت تستلزمها املق درجات

. الصدق يستوجب جتميع البينات أو األدلة إلمداد عمليات تأويل الدرجات بأساس علمي متني
فعمليات تأويل درجات املقياس وتفسريها اليت تقتضيها أنواع االستعمال املقترحة هي اليت يـتم  

  .ير الصدق، وليس االختبار يف حد ذاتهتقييمها لتقد

فهو يدل علـى  . يتجزأ إىل أقسام، أو أنواعال  حبيثالصدق مفهوم موحد إن  
واألدلة اليت مت جتميعها على تعزيز عمليـات تأويـل درجـات     يناتمدى قدرة أو كفاية الب

  .نشودةاملقاييس وتفسريها لألغراض أو االستعماالت امل

ويف وقت مبكر بأن عملية تقدير الصدق ال تتعلـق  ) ١٩٧١(ولقد أشار كرونباخ 
هـي  الذي يراد إجياد صـدقة   ءإطالقا بإجياد صدق االختبار أو صدق أدوات القياس، بل الشي

اختاذ القرارات املتعلقة بطريقـة اسـتعمال األدوات   وكذلك  معاين الدرجاتأو  التأويالت
حمور األدلة اليت تقام إلثبات توفر درجات  إن املفهوم يشكل. املنبثقة عن عملية تأويل الدرجات

ذلك عملية تأويل درجات املقياس، أو الدالالت املستنتجة من تفسري هذه . املقياس على الصدق
الدرجات، وليست املقياس يف حد ذاته، أو الدرجات من حيث هي كذلك، هي اليت تشـكل  

  . ى املفهومفالتأويل بطبيعته يقوم عل. األرضية اجلوهرية لتعريف الصدق

ومن املنظرين املرموقني لنظرية الصدق احلديثة يربز اسم ميسيك الذي يرجـع لـه   
الفضل يف هندسة التعريف احلديث واملتداول للصدق، ويف الكشف عن بعض األبعاد اجلديـدة  

  .لنظرية الصدق
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فالصـدق يف  . ونعتقد أن تعريفه للصدق يبدو التعريف األكثر جدة، ودقة، ومشوال
التأصـيل  (البينات األمربيقية ومنطق اإلطار التنظريي هو حكم تقييمي شامل ملدى قدرة  منظوره
دعم بأن عمليات التأويل والقـرارات القائمـة علـى    على  Theoretical rationale) النظري

ال تنطوي على مغاالة وال (درجات املقاييس أو قائمة على مناذج أخرى من القياس، هي كافية 
وبتعبري جممل، فإن الصدق هو . Appropriate ، ومالئمة adequate لبية الغرضلت )على تقصري

استقرائي لكل من البينات املنبثقة عن تأويل درجات املقياس وأوجه استعمال، وكذلك تلخيص 
املتمخضـة عـن   actual and potential consequencesالنتائج أو املترتبات املتحققة واملمكنة 

أمربيقي أو جترييب لداللة  تقييم هإن الصدق يف جوهر. وعن أوجه استعماله تأويل درجات املقياس
إن تقدير الصدق يقوم على دمج الطريقة العلميـة يف االستقصـاء    ٤.ونتائج أو مترتبات القياس

للحصول على البيانات، واحلجج املنطقية لتربير عملية التأويل، وعملية االستعمال أو توظيـف  
 ذا االستعمال من نتائج قيمية، أومترتبات إجيابيـة أو سـلبية  األداة وما يرتبط   ).Messick, 

1989,1990, 1994, 1995 .(  
إن املعاينة الفاحصة للتعريفات السابقة، والسيما تعريف ميسيك الذي كان أكثـر  

أو أبعاد جديدة حتدد دالالت مفهـوم   ئمباد ةقد تكشف عن وجود أربع إحاطة ومشوال ودقة،
بعاد التعريفية اجلديـدة ملفهـوم   ألوسنعمل على توضيح هذه ا. شكل أبعاده األساسيةالصدق وت

  :الصدق فيما يلي

املعاين والدالالت اليت تضفى علـى الـدرجات   ويقصد به : املناسبةبعد عملية التأويل أوال ـ  
أو حبيث أن عملية التأويل ال تكون صادقة إال بالقدر الذي ينجح الباحث يف جتميـع األدلـة،   

 أن فمثال نفتـرض . الشواهد أو البينات اليت تعزز مالءمة عملية تأويل درجات املقياس وصحتها

                                                 
ف التعريف األوسع الذي يقترحه ميسيك لمفهوم الصدق، سنورد أصلها األنجليزي ألهمية هذه العبارة التي تلخص وتكث  ٤

 In essence, test validation is empirical evaluation of the: " ليقدر القاريء دقة التعريف وتركيزه بنفسه
meaning and consequences of measurement  ) "Messick, 1990, p: 2 .(  
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بأدائه السابق علـى  أداء طالب معني قد حتسن حتسنا ملحوظا على اختبار مقنن للقراءة مقارنة 
ري فما هي التأويالت املمكنة لتحسن درجات الطالب يف مقياس القراءة؟ أو بتعـب . نفس االختبار

  آخر ما داللة ارتفاع هذه الدرجات، أو ما تفسريها؟
قدرته على الفهم ) أ: (ؤول هذا التحسن يف الدرجات بطرق خمتلفة منهانميكن أن  

لتحقيق أداء جيد يف القراءة قد ازدادت،  تهتغري الدافعية حبيث أن دافعي) ب( ؛القرائي قد حتسنت
سئلة املوضوعية الختبار الفهم القرائي قد ألة على امهاراته يف اإلجاب)ج(أو تغريت حنو األحسن؛ 

وباعتبار أن هذه التأويالت ليست متناقضة بل ميكن أن تكون متكاملة ، فكيف نعرف . حتسنت
  .نوع التأويل الذي يصدق على أداء الطالب يف اختبار القراءة

ليت حصل فإذا اخترنا التأويل األول دون بقية التأويالت باعتباره يفسر الدرجات ا
أي ال . ، فال بد أن نقدم بينات أو أدلة على مناسبة هذا التأويل أو صحتهعليها يف اختبار القراءة

بد من تقدمي شواهد أو بينات على أن التحسن يف القراءة سببه تطور قدرة الفهم القرائي، وليس 
فـإذا  . لة املوضـوعية سببه ارتفاع الدافعية، أو سببه ارتفاع مهارة الطالب يف التعامل مع األسئ

ظهرت جل هذه البحوث أن تطور أاعتمدت الدراسات السابقة كمصدر من مصادر البينات، و
يف اختبارات القراءة تعزى أيضا إىل حتسن دافعيـة الطالـب وإىل حتسـن     بدرجات أداء الطال

راءة بأـا  فإن االستمرار يف تأويل درجات مقياس الق. مهاراته يف التعامل مع األسئلة املوضوعية
يفتقر إىل أدلة مدعمة وبالتايل يفتقـر إىل   تدل فقط على ارتفاع قدرة الطالب يف الفهم القرائي

  .الصدق

ينبغي التمييز بني التأويل أو أوجه التأويل، وبـني  : االستعمال أو التوظيف املناسببعد ثانيا ـ  
ضفيها على درجـات  ناللة اليت الد أوفالتأويل يدل على  املعىن . االستعمال أو أوجه االستعمال

. تخذه بناء علـى تأويـل الـدرجات   نتعمال يدل على القرار الذي الساملقياس، يف حني أن ا



 ~15 ~ 
 

اليت ميكن أن يفكر  مكنة لدرجات االختبارفما هي االستعماالت املفبالرجوع إىل املثال السابق، 
  ؟رفيها مطبق اختبار القراءة بناء على طريقة تأويله لدرجات االختبا

قد يزود الطالب مبا يثبـت إن  ) أ: (فقد يفكر يف القرارات أو االستعماالت التالية
قد يقوم مطبق املقيـاس  ) ب(مستوى قدرة الطالب على القراءة تناسب متاما مستواه الدراسي؛ 

اختاذ قرار )ج(للكشف عن هذه املشكالت،  بتشخيص طبيعة مشكالت الطالب يف الفهم القرائي
) د(،  جمموعة التقوية، أو جمموعة متوسطة عادية، أو جمموعة متقدمة يف القراءةبوضع الطالب يف

فهـذه بعـض االسـتعماالت أو    . يتابع مطبق املقياس مراقبة أداء الطالب يف القراءة عن كثب
  .القرارات اليت ميكن أن يتخذها مطبق املقياس

هذا االستعمال أو والختيار استعمال معني أو اختاذ قرار معني، جيب تقدير صدق  
، أي إثبات صحة هذا االستعمال ومناسبته بتقدمي بينات وأدلة أو شواهد تدعم صحته أو القرار
أكثر مالءمة وصحة أو صـدقا، فعليـه أن يثبـت    ) ج(فإذا رأى املطبق أن االستعمال . صدقه

أو األدلة الـيت   فمثال ما طبيعة البينات .بالشواهد والبينات واألدلة صحة هذا االختيار ومالءمته
ميكن أن يقدمها مطبق اختبار القراءة لتدعيم قراره بأن وضع الطالب يف جمموعة تقوية بناء على 
درجاته يف اختبار القراءة جيعل الطالب يتحسن يف تعلمه للقراءة مبستوى أعلى مما لو وضـع يف  

ى مالءمة كل اسـتعمال  ؟ ولذلك ال بد من تقدمي أدلة أو بينات تدل علجمموعة عادية يف القراءة
  .من هذه االستعماالت لكي تعترب صادقة

أن يرتكز  ينبغيتقدير صدق استعمال معني لنتائج املقياس،  بأنوال بد من التذكري 
فمثال ال بد أوال من التأكد مـن صـدق   . على تأويل صادق ملعاين أو دالالت درجات املقياس

فعة على هذا املقياس تدل على ارتفـاع قـدرة   ل درجات مقياس القراءة بأن الدرجات املرتتأوي
ثبات صدق هذا التأويل، فيتعذر معه تقـدير صـدق أي   إفإذا تعذر . لب يف الفهم القرائياالط

  .استعمال لدرجات املقياس القائمة على افتراض أن االختبار يقيس القدرة على الفهم القرائي



 ~16 ~ 
 

جات املقياس بإضفاء معىن وداللـة عليهـا،   إن عملية التأويل لدر: ـ  بعد القيم املالئمة ثالثا
من ) التأويل واالستعمال(وكذلك االستعمال الذي نقوم به بناء على نتائج االختبار ينبثق كالمها 

ما هي القيم املتضمنة يف عملية اختيار مقيـاس معـني للقـراءة، أو    . القيم التربوية واالجتماعية
باعتبارها تدل على القـدرة علـى    نتائج االختبار واملتضمنة يف طريقة قراءة أو تأويل درجات أ

الفهم القرائي، وتلك القيم املتضمنة يف طريقة استعمال درجات املقياس كأن تسـتعمل هـذه   
  .يف تصميم خطة لتطوير أداء الطالب يف القراءةمثال النتائج 

بعث حتركه أو تمن ضمن االختبارات املتوفرة  اختيار مقياس معنيجند أوال أن جمرد 
عينـة النصـوص أو   لنفترض أن املقياس طبق يف جمتمع فرنسي، وبـأن  . عليه خلفية قيمية معينة

املقتطفات اليت حيتويها املقياس تتجاهل متاما ثقافة هذه األقليات من ذوي األصول العربية املغربية، 
الثقافة الفرنسـية  وبالتايل فإن استعمال هذا املقياس الذي تركز فقراته على . أو األصول األفريقية

وتأويل درجاته باعتبارها تدل على مستوى القدرة على الفهـم   ،خباصة والثقافة األوروبية بعامة
مطبقي االختبار يرون أن اخلربات الثقافية اليت تنتمي إليهـا هـذه   أن يدل ضمنا على  ،القرائي

يف ) ٢٠٠٤تيغزة، (باحث ولقد وجد ال. األقليات ليست هلا أمهية يف تقييم الفهم القرائي للطالب
حبث له قائم على حتليل مضمون كتب القراءة للتعليم املتوسط بفرنسا، بأن هذه الكتب جتاهلت 

على  .بقصصهم وروايام باللغة الفرنسية امتاما كتاب املغرب العريب قدميا وحديثا الذي اشتهرو
يعة بوبط. فرنسية يات غريلكتاب   من جنس فرنسيةرمجة إىل التالرغم من أا أدرجت نصوصا م

  .م قيمية معينةاحكأختيار النصوص حتركه ااحلال فإن 
فانتقاء اختبار . اختيار نوع املقياس يقوم على أحكام وتفضيالت قيميةوكذلك فإن 

بدال من اختبار ) أسئلة االختيار من متعدد مثال(أسئلة موضوعية الذي ينطوي على الفهم القرائي 
؛ أو قائم على األسئلة املقالية املفتوحة، ة التقومي البديل أو األصيل أو الواقعيقراءة قائم على فلسف

التقومي األصيل أو البديل أكثر مالءمة فقد يعتقد مطبق املقياس يف أن . تبعث عليه قيم دون أخرى
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وقـت  ومتثيال للقراءة، غري أنه يفضل االختبار املوضوعي للقراءة العتقاده بأنه أكثر اقتصادا يف ال
واجلهد، وأكثر موضوعية يف التصحيح، وأكثر مالءمة يف التواصل مع اإلدارة املدرسية من جهة 

فالقائم على تطبيق االختبار رغم أنه  .ومع اآلباء من جهة أخرى عند إطالعهم على نتائج أبنائهم
: مية أخـرى اختبار القراءة املوضوعي العتبارات قي يثمن التقومي البديل، إال أنه يفضل استعمال

دارة إللتواصـل مـع ا  ااالقتصاد يف اجلهد والوقت، وسهولة التصحيح، وموضوعية التصحيح، و
  .املعهودة )الدرجات(واألولياء بالصيغ الرقمية 

اسـتعملت نتـائج    فإذا. مث إن طريقة استعمال النتائج وتوظيفها حتركها قيم معينة
القراءة، فإن هذا االستعمال قائم على تـثمني  اختبار الفهم القرائي لتكوين جمموعات متقاربة يف 

تعلم القراءة يكون  واالعتقاد بأن. يت يراد تدريسها مهارات القراءةلوعات امالتجانس داخل ا
  .أكثر فعالية يف سياق اموعة املتجانسة مقارنة باموعة غري املتجانسة

    

          

  .مؤشراتهمصادر بينات الصدق  أو: ظرية الصدق احلديثةن

على الرغم من أن صدق املفهوم يعترب جتديدا، بل تطورا جوهريا يف التنظري لنظرية 
 يف اخلمسينيات، إذ استهدف ظهوره التخفيف من غلواء الرتعة امليكانيكيـة الكالسيكية الصدق 

أو اإلجراءات األمبرييقية اآللية اليت قامت عليها ممارسات الصدق احملكـي، وأعـاد للتأصـيل    
غري أن صدق املفهوم عومل . نظريي، أو البنية النظرية اليت تشكل أرضية املقياس بروزه وأمهيتهالت

نوع مكمل يستعمل عند عـدم مالءمـة األنـواع    هة، وبأنه جكنوع من أنواع الصدق من 
الصدق التالزمي والصدق : فصدق املضمون ، والصدق احملكي بنوعيه. لتقدير الصدق األخرى

صدق املفهوم إال إذا استحال حتديـد اـال    إىلأولوية االستعمال، وال يلجأ ظى بحيالتنبؤي، 
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، وأيضا عنـد اسـتحالة   احملتوىتحال استعمال صدق اساملفهوم، أي ) جمال حمتويات(السلوكي 
فميهل وكرونبـاخ  . الصدق احملكي العثور على حمك مناسب للمفهوم، أي عند تعذر استعمال

األول  يريان  على غرار الدليل اإلرشادي ـ  ح صدق املفهومومها مهندسا مصطل ـ  )١٩٥٦(
، بأن الباحث الذي يعتقد أن احملكات املتوفرة غري صادقة أو غري مناسبة، أو تعذر وجوده للقياس
، فالقبول أما بالنسبة لصدق احملتوى . إىل صدق املفهوم للخروج من هذا املأزق بدل ذلكفيلجأ 

ويف غيـاب احملـك   . املتغري الذي يراد قياسه يعترب أمرا جوهريـا  ات الذي حيدديمبجتمع احملتو
املناسب، وجمال احملتويات الذي يفترض أن حيدد الصفة اليت يراد قياسها، ال بد من اللجـوء إىل  

  .توظيف صدق املفهوم

غري أن هذا املنظور لصدق املفهوم باعتباره نوعا مكمال ألنواع الصدق األخـرى،  
ـ االستعمال، تغري تغريا جذريا انطالقا من الثماني اليت تتمتع بأولية  .ات إىل الوقـت احلاضـر  ني

يعد أمرا حموريا يف أي عمل  construct" البناء الفرضي"أو " املفهوم"ويالحظ كرونباخ حبق بأن 
إنتاج البينات والشواهد اليت تقيم احلجة على توفر الصدق، ما دمنا  الصدق، أو يريهدف إىل تقد

التفسري أو االستدالالت القائمة على درجـات   الصدق يعىن أساسا بأوجه التأويل أوصور بأن نت
اصر احملتوى نال الواسع لعفا. الدرجات يف حد ذاا، أو املقياس يف حد ذاتهال يعىن بو. املقياس

بالنسبة لصدق احملتوى والوقائع وأبعاد السلوك الدالة على احملك بالنسـبة للصـدق احملكـي أو    
بناء  دق املرتبط باحملك، ال تنشأ يف فراغ، وإمنا تتأسس هذه احملتويات والوقائع وأبعاد السلوك الص

فاإلطار املرجعي لعناصر جمـاالت احملتـوى،    .يراد قياسه الذيعلى املفهوم أو التكوين الفرضي 
  .لألبعاد املختلفة للمحكات يتجلى يف املفهوم أو التكوين الفرضي

حيتضنها صـدق املفهـوم،    وأن هذه الوحدة،دة الصدق ومن مهندسي فكرة وح
اليت متحورت أساسا حول استجالء مفهوم شامل للصدق، )  Messick, 1994( أعمال ميسيك 

فلما كان الصدق يف تصور ميسيك يعىن بدمج متكامل ملصادر . وجتديد نظرية الصدق التقليدية
 هسواء أكان مصـدر هـذ   جات املقياستفسري، وتأويل، وتبني داللة در البينات اليت تستهدف
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تبطة رأم كان مصدرها البينات امل ،) الذي يشكل مناط صدق احملتوى ( البينات حمتوى املقياس 
، فإن صدق احملتوى ، وصدق احملك يشـكالن ،  )ليت تشكل مناط الصدق احملكي ا( باحملكات 

صدق مفهوم موحـد، وملـا   إن ال .وي حتت مظلة صدق املفهومضتن اأو أقسامبالتايل ، أجزاء 
عمليات التأويل لدرجات املقياس، وما يترتب عن كانت قوته احملركة تتمثل يف مصداقية وداللة 

ذلك من نتائج استعمال املقياس، أو نتائج اختاذ القرارات القائمة على طبيعة تأويـل درجـات   
تائج اختاذ القرار يف ضـوء  أي تأويل الدرجات، ونتائج االستعمال أو ن( املقياس، فإن هذا كله 

  .هو ذاته صدق املفهوم) داللة الدرجات
للصدق الذي كرسه  الرباعيغري أن صدق املفهوم باعتبار مفهوما موحدا للتصنيف 

صدق احملتوى، والصدق التنبؤي، والصدق التالزمي، وصـدق  : اإلرشادي األول للقياس الدليل
صدق احملتوى، :  الدليل اإلرشادي الثاين للقياس املفهوم؛ وموحدا للتصنيف الثالثي الذي كرسه

والصدق احملكي، وصدق املفهوم؛ أثار إشكالية طرق الربهنة على صدق مفهوم درجات املقياس 
. ما مصادر البينات اليت توظف للداللة على صدق املفهوم .باعتبار صدق املفهوم مفهوما موحدا

  بناء احلجة على وجود صدق املفهوم؟ ما نوع األدلة والشواهد املمكنة اليت تفيد يف

إن النظرة إىل الصدق باعتبار مفهوما موحدا أي صدق املفهوم، فـإن وحدتـه ال   
ه أو أبعاد، أو جوانب متمايزة له تفيد يف توجيه طرق تقديره، ويف تصنيف تتنايف مع وجود أوج

 Messick, 1995 (فميسـيك  . مصادر البينات وطبيعتها اليت توظف للداللة على صدق املفهوم
ـ مالءمة حمتوى األداة وقدرة متثيلها للمجـال    ١ :صنف هذه املصادر يف ست جوانب وهي)

التأصيل النظـري  ـ   ٢؛ Content relevance  and representativenessاألوسع للمحتويات 
 Substantiveتعريف املفهوم  هالبيانات األداة، وتوظيف العمليات يف األداء اليت يفترض وجود

Theories, Process Models, and Process Engagement ـ منوذج التصحيح كانعكاس   ٣؛
 Scoring Models As Reflective of Task and للمهام التقوميية ولبنية اال الذي متثله األداة

Domain Structure موعات، واملؤسسـات أو املنشـآت،    عرب(؛ إمكانية التعميمتمع، واا



 ~20 ~ 
 

 Generalizability and the Boundaries of Scoreوحـدود دالالت الـدرجات   ) اموامله

Meaning علـى حنـو تقـاريب أو    ) عن املقياس(ارتباطات درجات التقومي مبتغريات خارجية ؛
 Convergent and Discriminant Correlations Withتوافقي، وعلى حنو متايزي أو تفاويت 

External Variablesالختبار ومترتباته أو عواقبه كبينة عن الصدق ؛ نتائج اConsequences' 
As .Validity Evidence   

      
طبيعة البينات اليت ختدم الصدق يف مثـاين فئـات   )  Nytko, 2004( وخلص  نيتكو

 ,eg. Messick, 1989b, 1994b; Linn( مستفيدا من أعمال أشهر منظري نظريـة الصـدق   

Baker, & Dunbar, 1991  (ينة احملتوىب ـ   ١:هي كما يليو  Content Evidence  ) متثيل
التأصـيل النظـري    بينةـ   ٢؛ )حمتوى املقياس للمجال األوسع للمحتويات، ومدى مالءمتها

 بينة البنية الداخليـة ـ ٣؛ )املتطلبة أنواع عمليات التفكري( Substantive Evidence للمقياس
Internal Structure Evidence )؛ )ت بني املكونات أو املقومات الداخلية ألدوات التقوميالعالقا

العالقـات بـني نتـائج األداة    (  External Structure Evidence  بينة البنية اخلارجيةـ   ٤
تقدير االستقرار، (  Reliability Evidence بينة الثباتـ   ٥؛ )مبتغريات أخرى خارج املقياس

 Generalizationـ بينة إمكانية التعمـيم    ٦؛ )دواتاالتساق والتجانس الداخلي لألالتكافؤ، 

Evidence )  ـ بينة   ٧، )تعميم االستدالالت التأويالت على خمتلف األفراد، يف ظروف خمتلفة
غري املتوقعة  واآلثاراملتوقعة  اآلثارداللة وقيمة ( Consequential Evidence  النتائج أو املترتبات

 Practicality االستخدامات العمليةبينة  ـ   ٨ ؛)لى حنو معنيعند تأويل واستعمال النتائج ع

Evidence )التكلفة، الفاعلية، القابلية لالستخدام، فائدة اخلصائص التدريسية أو التدريبية.(    

حتلـيالت املتخصصـني يف   الذي استفاد من ما الدليل اإلرشادي اخلامس للقياس أ
 مخسـة كثف طبيعة البينات أو األدلـة يف  )  Messickوالسيما أعمال ميسيك (نظرية الصدق 
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؛ Evidence based on test content ـ البينات القائمة على حمتوى املقياس١: جوانب وهي
 Evidence based on response ـ البينات القائمة على عمليات أو سريورات االستجابة٢

processes لقياسالداخلية ألدوات انية ـ البينات القائمة على الب٣؛ Evidence based on 

internal structure بينـة البنيـة    أوالبينات القائمة على العالقات مبتغريات أخـرى  ـ ٤؛
 Evidence based on relations to other variables or external structure  اخلارجيـة 

evidenceالبينات القائمة على نتائج القياس ومترتباته أو تبعاتهـ  ٥  ؛ Evidence based on 

test consequences of testing.    وملا كان الدليل اإلرشادي حمصلة جلهود خنبة واسـعة مـن
املتخصصني يف القياس، وتتوجيا ملا تواطؤوا عليه رغم اختالف منظورام، فإننا سنتبىن التصنيف 

لى توضيح أهم دق، وسنعمل عالذي ورد يف هذا الدليل، فيما يتعلق مبصادر أو أنواع بينات الص
  .خصائصه

  

  :Evidence based on test contentـ البينات القائمة على حمتوى املقياس ١

مبـدى   ىنالقاسم املشترك بني البينات ذات العالقة مبحتوى املقياس تتمثل يف أا تع 
( أدوات القيـاس  وهو مناسب جلميع  .حتويات واسع النطاقللممتثيل حمتوى مقياس ال معني 

أو   ) ، فنيات املالحظة، سالمل التقدير وغريهـا Inventoriesبشىت أنواعها، القوائم  ختباراتاال
 Alternativeاملسـتعملة أساسـا يف التقـومي البـديل     ( Assessment tasksاملهام التقومييـة  

Assessment أو تقومي األداء ،Performance Assessment   أو التقومي األصـيل أو  الـواقعي ،
Authentic Assessment ( ويقوم أساسا على التحليل املنطقي، وعلى أحكام اخلرباء وتقوميهم ،

  :يلي وتتمثل مصادر البينات فيما .أو املهام التقوميية حملتوى فقرات املقياس
وميكن القيام بذلك . ـ تقييم مدى مالءمة مواصفات املقياس أو االختبار ال أو نطاق املفهوم

حمتوى املقياس والعمليات املتضمنة يف مواصفات املقياس مناسـبة أو غـري    بتحديد ما إذا كان
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وميكن أن يضطلع هذا التحليل بتوفري بينات جديدة عن مدى  .مناسبة لتعريف املفهوم أو حتديده
  .مالءمة التعريف ودقته، وقد يؤدى إىل مزيد من التحديد والتوضيح ال املفهوم أو نطاقه

  .رات املقياس على متثيل جمال املفهوم أو نطاقهـ تقدير مدى قدرة فق
ـ القيام مبراجعة أو التدقيق يف الفقرات من حيث تلوثها أو خلوها من التحيـز بـاللجوء إىل   

والتدقيق يف إنصاف املقياس للمفحوصني، وخلوه من التحيز، يتم عن طريـق  . حمكمني أو خرباء
اء، أوال للكشف عن مدى انطواء الفقرات على باخلرب باالستعانةفقراته مراجعة فاحصة  مراجعة

مصدر األفكار املسبقة، أو األفكار النمطية، أو إهانة، موعة أو جمموعات، وثانيا للكشف عن 
لغوية معقدة مستعملة  تعبريات( التباين يف املقياس غري املناسب بسبب وجود صعوبة غري مناسبة 

بدائل األسئلة املوحية بالبديل الصحيح (ري مناسبة أو مستوى سهولة غ) يف مسألة يف الرياضيات
  ).جابة صحيحة عن بعض الفقرات عن غري معرفةإجتعل بعض األفراد جييبون 

  .ستعانة مبحكمنيالـ التدقيق يف حمتويات فقرات املقياس  با

ـ تقومي إجراءات التطبيق والتصحيح لإلطمئنان مثال عن وضح تعليمات االختبار وكفايتـها،  
مقاييس أو سالمل  لتستعمايد مدة الوقت املناسب لإلجابة، وتدريب القائمني بالتقدير إذا وحتد

  .التقدير وغريها
  

 Evidence based on responseـ البينات القائمة على عمليات أو سريورات االستجابة ٢

processes:  
هين يدل هذا النوع من البينات على مدى توافق ما يقوم به املفحوص من نشاط ذ

وانفعايل وأدائي الذي يتطلبه املقياس أو املهمة التقوميية، مع العمليات الذهنية واالنفعالية اليت حتدد 
وبتعبري آخر، هل العمليات واملهارات العقلية والعمليات النفسـية الـيت   . تعريف املفهوم املقاس
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رات العقليـة، والعمليـات   اتشكل مفهوما معينا، وحتدد تعريفة عند بناء االختبار، هي ذاا امله
، أو أدائـه للمهمـات التقومييـة    اليت يوظفها املفحوص عند إجابته على فقرات املقياس النفسية
واالنفعالية اليت يتكون منها املفهوم، وبني  التطابق بني األنشطة العقلية أوفمدى التوافق، . الواقعية
إجابته على فقرات االختبـار متثـل إحـدى    العقلية واالنفعالية اليت ميارسها الفرد عند  األنشطة

ومن اإلجراءات اليت ميكن أن تتيح هذا النوع من البينـات عـن   . املصادر اهلامة لبينات الصدق
  :الصدق ما يلي

، حيـث  Protocol Analysis" الربوتوكـويل "ـ حتليل استجابات املفحوصني بطريقة التحليل 
يطلب منـهم   أول قيامهم حبل املشكلة، بصوت مسموع خال واأن يفكر نييطلب من املفحوص

عمليات اليت اسـتعملوها  لالطرق واالستراتيجيات واعقب انتهائهم من حل املشكلة، أن يصفوا 
 أثنـاء احلل؛ وذلك للوقوف على املهارات واالستراتيجيات والعمليات اليت وظفوها للوصول إىل 

باملهـارات   الواقعيـة، ملطابقتـها    إجابتهم عن فقرات املقياس، أو أدائهم للمهمات التقومييـة 
  .واالستراتيجيات والعمليات اليت حيددها تعريف املفهوم الذي يراد قياسه

( اليت قامت عليه إجابات األفراد، وأيضا كيفيات أو طرق إجابام  Rationaleـ فحص املنطق 
الت الـيت حيررهـا   التأويل، والتعلي ه؛ وذلك بتحليل أوجعلى املقياس) بتحليل أسباا ودواعيها

  .املفحوصون، أو يدلون ا شفويا، لتربير املنطق والطرق اليت استعملوها وتعليلها

إىل بعـض   يصـل حبيث يستطيع املقـوم أن   .ـ طرق حتليل أخطاء األداء يف املوقف التقوميي
تعلق االستنتاجات والتأويالت عند حتليله للعمليات النامجة عن أخطاء يف اإلجراءات، أو أخطاء ت

  .بالتصور أو التمثل الذهين للمشكلة من طرف املفحوص

ـ بالنسبة لألسئلة غري املوضوعية، أو بالنسبة للتقومي البديل الذي يتبىن فقرات أو مهمـات أو  
يطبقون حمكات تقدير ) أو املصححني(أنشطة تقوميية واقعية، فال بد من االطمئنان بأن املقدرين 
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تقديرام ألداء املفحوصني مل تتأثر بعوامل خارجية كـالتحيز، أو   الدرجات بطريقة دقيقة، وبأن
  .تأويل حمكات التصحيح تأويال خاطئا

  

      Evidence based on internalـ البينات القائمة على البنية الداخلية ألدوات القيـاس  ٣
structure :  

بـني فقـرات    يركز هذا النوع من البينات على قوة العالقات االرتباطية وطبيعتها
أو على قوة العالقات بني مكونات املقيـاس أو  . املقياس، أو بني فقرات املقياس واالختبار ككل

مكونات املهمات التقوميية وذلك للوقوف عما إذا كان مستوى هذه العالقات وشدا لعناصـر  
درجات املقاس،  البينية الداخلية للمقياس أو مكونات املهمات التقوميية الواقعية تنسجم مع تأويل

وميكن احلصول على بينات الصدق اليت تركز على البنيـة  . أو تناسب داللة املفهوم املراد قياسه
  :  الداخلية ألدوات القياس من اإلجراءات التالية

  :ـ استعمال الطرق الكمية لتحليل البيانات ومنها

ء كالسـيكيا  تقدير معامل الصعوبة، ومعامل التمييز للفقرات، ويعرف هذا اإلجـرا  •
 .بتحليل فقرات املقياس

للكشـف عـن   Item Response Approach استعمال منحى حتليل استجابة الفقرة  •
 .Item/test characteristic curvesخصائص منحىن الفقرة واملقياس 

حساب معامالت االرتباط بني فقرات املقياس للوقوف على مسـتوى االرتباطـات    •
 .أو اجتاهها البينية للفقرات وعلى طبيعتها
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، للوقوف على مستوى هذه ٥حساب معامالت االرتباط بني كل فقرة باملقياس ككل •
ويعرف هذا اإلجراء يف نظرية الصـدق الكالسـيكية   . العالقات االرتباطية واجتاهها
 .بصدق االتساق الداخلي

 تطبيـق  اإلعادة لتقدير االستقرار، الصور املتكافئة بفاصل زمين بـني ( تقدير ثبات املقياسـ 
الصور املتكافئة بتطبيق الصورتني يف اجللسة ذاا لتقـدير   الصورتني لتقدير االستقرار والتكافؤ،

التكافؤ، التجزئة النصفية لتقدير االتساق، التجانس الداخلي باستعمال املعادلـة العامـة ألفـا    
  ).لكرونباخ لتقدير االتساق والتجانس

للوقوف علـى   Generazability Theory approachم ـ استعمال منحى نظرية إمكانية التعمي
املصادر املتباينة خلطأ القياس، سواء أكان مصدرها املقوم، أو احلاالت، أو املفحوصني، أو موقف 

  .أو تفاعل هذه العوامل القياس وظروفه، أو األداة ذاا
الختبار ي التوكيدي ، أو التحليل العامل على فقرات االختبار ـ إجراء التحليل العاملي الكشفي

  .مدى مطابقة النموذج املفترض ألبعاد املفهوم مع بيانات االختبار
 DIF: Differential Item" ( الوظيفة الفارقية للفقرة" ـ تقدير حتيز الفقرات باستعمال طريقة 

Functioning  .(  ويقصد بDIF ) التسمية املختصرة للوظيفة أو األداء الفارقي لفقرة معينـة (
دما يكون احتمال جناح أداء املفحوصني الذين هلم نفس مستوى القدرة، لكـن ينتمـون إىل   عن

تتصـرف  عبري آخر، دراسة ما إذا كانت الفقـرة  توب. جمموعات خمتلفة، على الفقرات متفاوت
هم ئمن تكـاف تصرفا خمتلفا أو متمايزا عند اختالف اموعات الفرعية للمفحوصني، على الرغم 

إذن على أن الفقرة اليت يكون أداء اموعات ) DIF(وتدل هذه اخلاصية .  القدرةأو متاثلهم يف
عليها متفاوتا، رغم جعل هذه اموعات متكافئة أو متماثلة يف اخلاصية أو السمة الـيت يـراد   

                                                 
اس أو الختبار ينطوي على أبعاد أو محاور، وكل بعد أو محور ينطوي على فقرات، فتحسب معامالت إذا كان المقي  ٥

 . االرتباط بين كل فقرة بمحورها أو ببعدها؛ ثم معامالت االرتباط بين المحاور أو األبعاد باالختبار ككل
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وتوجد طرق إحصـائية  . )  Holland & Thayer, 1986( قياسها، توحي بوجود عامل التحيز 
. ، إذ يدل وجودها على مستوى الفقرة بأا تنطوي علـى حتيـز  )DIF(د لتقدير وجو عديدة

وتنتمي بعض هذه الطرق الكمية إىل نظرية القياس التقليدية، كما ينتمي بعضها اآلخر إىل نظرية 
  .استجابة الفقرة

  

 Evidence basedـ البينات القائمة على العالقات مبتغريات أخرى أو بينة البنية اخلارجية  ٤

on relations to other variables or external structure evidence:  
تشتق البينات الدالة على البنية اخلارجية للمقياس على دراسة عالقة درجـات األداة بـدرجات   

، ودراسة ما إذا )سواء أكانت هذه املتغريات مقاييس، أو حمكات، أو غريها( متغريات خارجية 
ويندرج حتـت  . اجتاهها ينسجم وداللة املفهوم املقاس يعتها أوكان مستوى هذه العالقات وطب

للصدق، ومنها الصدق التقاريب  الذي يتمثل من البينات أغلب التسميات الكالسيكية  طهذا النم
 يف ارتباط درجات املقياس مبقاييس أخرى تستهدف تقدير املفهوم نفسه؛ والصـدق التمـايزي   

بني درجات املقياس  الذي  رتباط أو عدم داللتها اإلحصائيةالذي يتجلى يف اخنفاض معامالت اال
الذي يستهدف قياس مفهـوم  ) أو مقاييس أخرى(مقياس آخر تيراد تقدير صدقه وبني درجا

والصدق احملكي ، سواء أكان صدقا تالزميا أم صدقا تنبئيا، الذي يتمثل يف وجود . آخر خمتلف
  .على حمك خارجي عالقة بني درجات املقياس، وأداء املفحوصني

  :ما يلي وأهم مصادر أو إجراءات احلصول على بينات الصدق القائمة على البنية اخلارجية
ـ   الدراسة االرتباطية لقوة العالقة واجتاهها أو طبيعتها بني درجات املقياس الذي يراد تقـدير  

ولقد . ارصدق درجاته وبني متغريات حمكية خارجية اليت يتم قياسها وقت إجراء االختب
  .عرف هذا اإلجراء يف نظرية الصدق الكالسيكية بالصدق التالزمي
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ـ الدراسة االرتباطية ملدى قدرة املقياس الذي يراد تقدير صدقه  على التنبؤ باحملكات اخلارجية 
ولقد عرف هذا اإلجـراء يف نظريـة   . اليت تقاس يف وقت الحق) أو باحملك اختصارا(

  .يؤلتنبالصدق الكالسيكية بالصدق ا
 Validityللكشف عن إمكانية تعميم الصـدق   Meta-analysis studiesـ الدراسات البعدية 

generalization studies على غرار دراسات مشيدت وهانتر ، )Schmidt & Hunter, 

1977 .(  

ات ـ الدراسات التجريبية الختبار ما إذا كان أثر املعاجلات اليت أدخلت على اموعة أو اموع
التجريبية مقارنة بالضابطة، أو على جمموعات املقارنة تنسجم وتوقعات الفرضية، ممـا  

  .يدل على أن االختبار املستعمل لقياس األثر يعكس املفهوم املقاس

علـى االختبـار   ـ دراسة ما إذا كان أداء اموعات، اليت تتمايز يف الواقع يف السمة املقاسة، 
كشف االختبار عن هذه التفاوت يف األداء بني اموعتني فإن فإذا . متمايزا أو متفاوتا

  .ذلك يدل على أن االختبار يعكس السمة اليت متيز بني اموعتني يف الواقع
كأن تكـون  (بني درجات املقياس باملتغريات األخرى ـ دراسة قوة العالقة االرتباطية، واجتاهها 
غي أن يرتبط ا ارتباطا قويا بناء على املنطق اليت ينب )اختبارات أخرى تقيس املفهوم ذاته

ومسي هذا النوع مـن البينـات يف نظريـة الصـدق     . النظري الذي قام عليه املقياس
  .الكالسيكية بالصدق التقاريب

كأن تكـون  (ـ دراسة قوة العالقة االرتباطية، واجتاهها بني درجات املقياس باملتغريات األخرى 
ضـعيفا  اليت ينبغي أن يرتبط ا ارتباطـا  ) أخرى خمتلفة اختبارات أخرى تقيس مفاهيم

أو ارتباطـا غـري دال   )قوة العالقة ضعيفة اليعتد ا رغم وجود داللة إحصائية أحيانا(
ومسي هذا النوع من البينـات  . بناء على املنطق النظري الذي قام عليه املقياس إحصائيا،

  .التمايزييف نظرية الصدق الكالسيكية بالصدق 
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الـيت اقترحهـا يف      Multitrait Multimethod design طريقة تعدد السمات وتعدد الطرق ـ
 ,Campbell & Fisk( كمبل وزميله فيسك ) الستينيات من القرن املاضي(وقت مبكر 

، واليت استخدمت يف النظرية الكالسيكية للداللة علـى صـدق املفهـوم، أو    ) 1959
ويفضل استعمال طريقة النمذجة القائمـة علـى   . الصدق التقاريب والصدق التمايزي

ألا أكثر مرونة ، ووضـوحا،   Structural Equation Modelingاملعادالت البنائية  
  .ودقة يف تفسري نتائج هذه الطريقة

، وقـرارات التصـنيف املهـين    Selectionـ الدراسة التقوميية لفعالية عملية االنتقاء املهـين  
Classificationالوضع أو التسكني  ، وقراراتPlacement decisions.  

ـ تقدير مدى مواءمة احملكات وجودا، مبا يف ذلك تقدير ثبات درجاا وصدقها، والصعوبات 
وتتأتى أمهية هذه احملكات من إمكانية احلكـم  . العملية عند استعماهلا، وإمكانية توفرها

  .على صدق األداة بناء على مدى ارتباطها ا

  

      
 Evidence based on testـ البينات القائمة على نتائج القياس ومترتباتـه أو تبعاتـه    ٥ 

consequences of testing   
يدل صدق النتائج مـا  .  Consequential Validityوتدعى أحيانا بصدق النتائج أو املترتبات 

هـذه  . و عواقبترتب بالفعل وما ميكن أن يترتب عن استعمال املقياس من نتائج أو مترتبات أ
 Social ، املتضـمنات االجتماعيـة للنتـائج    Value judgementsالنتائج تشمل أحكام قيمة 

implications واملترتبات السياسية ، Political implications.    وال يشترط أن تكـون هـذه
فقد تكون متوقعة أو غري متوقعـة، مقصـودة أو غـري    . النتائج واملترتبات متوقعة أو مقصودة

فبينة . على املدى القصري، واملدى الطويل .Intended and intended consequencesقصودة م
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النتائج تدل إذن على النتائج املتوقعة والنتائج غري املتوقعة، سواء أكانت نتائج أو مترتبات إجيابية، 
هـذا  ويف . أو كانت نتائج أو عواقب سلبية اليت تتمخض عن استعمال املقياس وتأويل درجاته

الذي اعتمد رمسيا هذا النوع مـن بينـات   (السياق، يوضح الدليل االرشادي اخلامس للقياس 
بأن االختبار جيرى يف العادة مع توقع أن بعض النتائج او املترتبات أو املآالت املفيـدة   )الصدق

 .رعلى ضوء عملية تأويل درجات االختبـا ) االستعمال(سيتم حتقيقها عند اختاذ قرارات معينة  
ومن أمثلة هذه النتائج املفيدة املستهدفة انتقاء طريقة عالج فعالة لالضطراب النفسـي، وضـع   

باملناصب أو الوظـائف،   قالعمال يف مناصب عمل مناسبة، استبعاد األفراد غري املؤهلني لاللتحا
دير إحدى الغايات اجلوهرية لتق ، فإنولذلك، أو تطوير طرق التدريس واستراتيجياته يف الفصل

الصدق تتجلى يف تقدير ما إذا كانت هذه اجلوانب اإلجيابية أو املفيدة احملـددة مـن املمكـن    
  . حتقيقها

نتائج السلبية أو الضارة النامجة عن اختاذ القرار البينات بأن الكما أنه من الضروري البحث عن 
قصد باآلثار السلبية ون. أو االستعمال القائم على طريقة تأويل الدرجات ال تتعدى حدها األدىن

ن بسبب افتقار األداة للصدق كافتقـار  ويك أالأن أي أثر سلبيي على األفراد واجلماعات ينبغي 
، أو انطوائه علـى  )عابه لتباين املفهوم املقاسيأو است( األداة مثال للتمثيل الكايف للمفهوم املقاس
تباين مصادر أخرى ال عالقة هلـا   انطواء املقياس على(جوانب ال متت إىل املفهوم املقاس بصلة 

   ).  نظريا باملفهوم

  

  .ومضامني نظرية الصدق احلديثة بالنسبة لواقع القياسدالالت  

إن التطورات الكربى اليت عرفتها نظرية الصدق، واليت ما زالت تستهدفها اجتاهات 
من تصـورات   ومنظورات جديدة أخرى، تتفق حينا وختتلف أحيانا، ميكن أن تغري تغيريا كبريا
  .   املمارسني واملطبيقني للمقاييس واالختبارات، ومن طرقهم يف التطبيق واملمارسة
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إن اطالع املمارسني على التطورات احلديثة لنظرية الصدق، وال سيما االجتـاه إىل  
نواع الصدق حتت مظلة صدق املفهوم مع تنوع مصادر البينات، يفيدهم يف تصـحيح  أتوحيد 

ــ  ٣ـ والصدق التالزمـي،    ٢ـ صدق احملتوى، ١ :باعتبار أن مثة(ة للصدق نظرم الثالثي
، أو تصحيح تصورهم الثالوثي للصدق األكثر سـيادة  )ـ وصدق املفهوم٤والصدق التنبؤي، 

ــ وصـدق   ٣ـ الصدق احملكـي،  ٢ـ صدق احملتوى، ١: أي أن مثة( وشيوعا رغم سلبياته 
ت وممارسات تفتقر إىل الصحة عند عمليـة تقـدير   تصورامن ، والتخلي عما ارتبط ا )املفهوم

إن االعتقاد الراسخ بوجود ثالث أنواع للصدق، أضر بالقياس والتقومي تصورا . صدق األدوات
وانتشاره الواسع لدى الباحثني غري املتخصصني وممارسة، إذ تولد عن استحكامه يف جمال القياس 

ت اني أو املطبقني أو املسـتهلكني لالختبـار  ، واملمارس)بل أحيانا حىت لدى بعض املتخصصني(
  :هي،واملقاييس، ثالث أفكار أو تصورات أو عادات تفتقر إىل الدقة 

حبيث أن كـل نـوع   وقائمة بذاا، أوالـ استحكام فكرة أن األنواع الثالث للصدق مستقلة، 
  .للصدق اآلخر النوعريا عن ذخيتلف ج

ومتايزها التام عن بعضها بعضا، تولـد   األنواعل هذه خ يف استقالسعتقاد الرالالثانيا ـ نتيجة  
 األنـواع يفة ختتلف عن الوظيفـة أو دور  ظوهو أن كل نوع يضطلع بو غري دقيقاعتقاد آخر 
ولقد ساد . باستقالل وظائفها أو صالحيتها ياارتبط ارتباطا قو أنواع الصدقفاستقالل . األخرى

أكثـر االختبـارات التحصـيلية، وال يناسـب     االعتقاد نتيجة ذلك بأن صدق احملتوى يناسب 
وأن الصدق . اختبارات القدرات واالستعدادات، أو االختبارات اليت تستعمل ألغراض التشخيص

ت ات االستعدادات والقدرات، وال يصلح لالختبـار ااحملكي التنبؤي يصلح لتقدير صدق اختبار
لتشخيصية أكثر مما يصلح ألنـواع  ت ااوأن الصدق احملكي التالزمي يصلح لالختبار. التحصيلية

  .االختبارات األخرى
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ـ  فاستعمال صـدق احملتـوى   . أن األخذ بنوع من الصدق يغين عن األخذ بالنوع اآلخر ثالثا 
لتقدير صدق درجات االختبارات التحصيلية كاف للداللة على مدى توفر األداة على الصدق، 

  .إىل الصدق احملكي أو صدق املفهوممما يغين عن البحث عن شواهد أخرى للصدق باللجوء 
صـدق  : ال يلجأ إىل صدق املفهوم إال يف حالة عجز األنواع األخرى مـن الصـدق   رابعا ـ  

عن تقدير صدق درجـات  احملتوى، والصدق احملكي بنوعيه الصدق التنبؤي والصدق التالزمي 
ـ ليس أساسيا، بل أن صدق املفهوم ومعىن ذلك  .االختبار ابقني األساسـني  مكمل للنوعني الس
  .للصدق

ولذلك فإن الوعي باألطروحة األساسية لنظرية الصدق احلديثة القائمة على وحدة 
الصدق الذي يتمثل يف صدق املفهوم وأن أنواع الصدق ما هي يف الواقع إال مصادر للبينات عن 

من شـأن  ، دقالصدق، ال تقوم بذاا، وإمنا توظف هذه املصادر املتعددة إلقامة الدليل على الص
وقد يتخـذ   .ذلك أن يؤثر يف املمارسة من طرف الباحثني واإلخصائيني وفنيي القياس اآلخرين

  :هذا التأثري العملي التجليات التالية
أوال ـ أن املمارس ال يلجأ إىل مجع شواهد وأدلة للربهنة عن صدق حمتوى االختبار باعتبار أن  

باعتبار أن احملك هو الـذي   الشواهد املرتبطة باحملكاحملتوى هو الذي حيدد صدق االختبار، أو 
حيدد صدق االختبار، بل يبحث عن البينات والشواهد والقرائن لكي يوظفها لتـدعيم طريقـة   
تأويله لدرجات االختبار، أو لتقييم مدى صالحية الداللة أو املعىن الذي أضفاه على درجـات  

صاحب املقياس علـى الـدرجات أو   اليت يضفي فطريقة تأويل الدرجات ، أو الداللة . املقياس
طريقة قراءا وفهمها هي اليت تشكل مناط الصدق، والغاية أو اإلطار املرجعي جلمـع البينـات   

  .واألدلة وشواهد الصدق
ثانيا ـ يلجا املمارس املتأثر بنظرية الصدق احلديثة إىل البحث عن مصادر متعددة للبينات ، بدال  

عرض (فقد يستقي بعض البينات باالعتماد على حمتوى املقياس . حد فقطمن االكتفاء مبصدر وا
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، )األداة على حمكمني أو خرباء، تقييم مدى مالءمة مواصفات املقياس ال أو نطـاق املفهـوم  
استعمال منحى حتليل استجابة الفقرة، ( ويستقي بينات أخرى من حتليل البنية الداخلية للمقياس

بني فقرات املقياس ، أو بني كل فقرة باملقياس ككل ، تقدير الثبات،  حساب معامالت االرتباط
حيصل على بينات أخرى أيضا أن ، كما ميكن )إجراء التحليل العاملي االستكشايف أو التوكيدي

ومنها مثال عالقـة  (اخلارجية للمقياس، أو عالقة املقياس مبتغريات أخرى  اتباالعتماد على البين
لعالقة االرتباطية بني درجات املقياس مبتغريات ادراسة خارجية،  ريات حمكيةس مبتغيادرجات املق

أخرى ذات العالقة لتقدير ما كان يدعى بالصدق التقاريب، ومبتغريات خمتلفة أصال عما يقيسـه  
  ).االختبار، أو متغريات دخيلة لتقدير ما كان يعرف بالصدق التمايزي

فنظرية الصدق . خمتلفة ال يقيم احلجة على توفر الصدق ثالثا ـ إن توفر بينات مشتقة من مصادر 
-Argument توفر الصـدق  على  ببناء الدليل أو احلجةالقيام كيفية احلديثة توجه املمارس إىل 

based validity.    إذ ال يكفي البحث عن البينات والشواهد، فقد تشكل كثرة هـذه البينـات
ربهنة على صالحية التفسري املتبىن للدرجات الـذي  ال خيدم هدف الشتاتا، أو خليطا فسيفسائيا 

كيفيـة  تتمثل يف  بل إن العملية اجلوهرية واألكثر أمهية من عملية جتميع البينات. يعكس الصدق
التأليف بني خمتلف البينات إلنتاج حجة قوية على سالمة التأويل الذي أضفيناه على درجات 

بالتأليف التكـاملي  تأويل الدرجات وتفسريها  صالحيةوال يكفي إقامة احلجة على  .املقياس
بل ينبغي أيضا إقامة الدليل على عـدم صـالحية    ،)بناء احلجة التوافقية(بني البينات املختلفة

  .)احلجة باخللف( التأويالت املنافسة البديلة األخرى لدرجات املقياس

جيعل الباحثني أيضا، فإن الوعي باملنظور الوحدوي لنظرية الصدق احلديثة وغاياا 
ففـي  . وطريقة توظيفهم ملوضوع الثباتواملمارسني ومستعملي االختبارات يغريوا من نظرم 

النظرية احلديثة للصدق مل تعد تلك الثنائية بني الصدق والثبات قائمة باعتبار أن الثبات موضوع 
ختتلـف  ) املنتظمتقدير اخلطأ العشوائي غري (مستقل عن الصدق، فهو قائم بذاته وحيقق أغراضأ 
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تقدير اخلطأ املنتظم غري العشوائي الذي يلتحم بقسم التباين املنـتظم  (أصال عن أغراض الصدق 
فالباحث املتأثر بنظرية الصدق احلديثة يتعامل ). يشكل قوام السمة املقاسة أو املفهوم املقاس يالذ

ويوظف بينـات  . فهوممع الثبات كمصدر من مصادر البينات األخرى اليت ختدم كلها صدق امل
البينات القائمـة  ومن أمثلة هذه املصادر، ( املشتقة من مصادر متعددةالثبات مع البينات األخرى 

؛ البينات القائمـة علـى عمليـات أو    Evidence based on test contentعلى حمتوى املقياس 
مة على البنيـة  ؛ البينات القائEvidence based on response processesسريورات االستجابة 

؛ البينات القائمـة علـى   Evidence based on internal structureالداخلية ألدوات القياس 
 Evidence based on relations to otherالعالقات مبتغريات أخرى أو بينة البنية اخلارجيـة   

variables or external structure evidence ومترتباته أو ؛  البينات القائمة على نتائج القياس
أو بعض هذه املصادر للبينات،  )  Evidence based on test consequences of testingتبعاته 
إلقامة الدليل، أو بناء حجة متماسكة ومقنعة على مالءمـة تأويـل درجـات املقيـاس     وذلك 

  .وصالحيته
 إن الصدق ليس ممارسة تقنية أو فنية حمضة، بل عمليـة تتـأثر بـالقيم واملعـايري    

وكونه نتـاج اجتمـاعي   . ابل أيضا إنشاء اجتماعي اصرف افالصدق ليس إنشاء تقني. االجتماعية
معناه، أن الصدق ال يتحدد مبحتوى االختبار ودالاللته الداخلية، أو بعالقته االرتباطية باحملكات 

ة قيمية ، بل يتحدد بأبعاد اجتماعي)اختبارت أخرى، أو متغريات سلوكية ذات العالقة(اخلارجية 
اليت ميكن أن  Consequences  واملآالت أو معيارية تتمثل أساسا يف اآلثار واملترتبات والتبعات 

وقد تكون هذه اآلثار والتبعات . تترتب عن استعماله، أو تلك اليت ترتبت بالفعل عن استخدامه
مقصودة أو غري ية، إجيابية أو سلبواملترتبات اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف تقدير الصدق، 

  .قائمة أو حمتملة، ذات املدى القصري أو ذات املدى البعيدمقصودة، متوقعة أو غري متوقعة، 

بواضع  االصدق مل يعد شأنا خاصعلى ممارسة القياس، أن  ومن آثار بعد املترتبات
ت تـأويال فمسؤولية واضع املقياس أن يـذكر  . املقياس، بل مسؤولية مستعملي املقاييس أيضا
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لكوـا  (  الدرجات اليت ختدم صدق مفهوم املقياس، والتأويالت األخرى اليت د د الصـدق 
تضفي على املفهوم أبعادا أخرى أو دالالت غريبة عنه، أو تبخس املفهوم بعض دالالته أو أبعاده 

وال تنسجم مع طبيعة املفهـوم الـذي يقيسـه    ) Contruct Under-representationاجلوهرية 
اليت تنسجم وطريقـة تأويـل درجـات     االستعماالت املمكنة للمقياس ويذكر أيضا. راالختبا

اآلثار اإلجيابية املتوقعـة  ويوضح ، املقياس، واالستعماالت األخرى اليت تنسجم وداللة الدرجات
ة يت التحصيلافاالختبار .عن استعمالهواآلثار السلبية اليت ميكن أن تتمخض  من استعمال املقياس

على مستوى القطر أو املنطقة أو عدد من املدارس هلا تأثري إجيايب إذ تكثـر املنافسـة،    املوحدة
حتفيـز  ويزداد التركيز على تطوير التعلم واألداء، وتنشأ الرغبة يف حتسني طرق التدريس، ويزداد 

املعلمني لتطوير مهارام وتنتشر ثقافة التقومي والوعي مبستويات األداء مـن طـرف الطـالب    
لكن باإلضافة إىل ذكر األثار اإلجيابية املتوقعـة عنـد اسـتخدام    . درسني واإلدارة واتمعوامل

االختبار ال بد من التنبيه الصريح باآلثار السلبية اليت حيتمل أن تظهر عند االستعمال حىت يكـون  
لـيت  التركيز على تدريس اجلوانب واملهـارات ا  مستعمل املقياس على بينة من ذلك، ومنها مثال

توجيه عملية التـدريس   ؛تركز عليها هذه االختبارات املوحدة، وإغفال جوانب املنهاج األخرى
، أسئلة االمتحانات بدال من التركيز على عملية التعلمعلى لتدريب الطالب على مهارة اإلجابة 

الـيت  دارس عقاب امل. حتول االمتحانات املوحدة إىل غاية وليست وسيلة لتحل حمل عملية التعلم
كانت نتائج طالا منخفضة على الرغم من أن هذا االخنفاض قد يرجع إىل أسباب موضـوعية  

دارس يف اإلمكانيات املاديـة والتجهيـزات   أخرى غري جودة التدريس كالتفاوت الكبري بني امل
   .ر الطالب، ونوعية املدرسني وغريهاواملستويات االقتصادية ألس

، فيجب أن يكونوا على بينة من مزالق تأويـل  يسأما على مستوى مستعملي املقاي
وأن التـأويالت  . الدرجات، وأن ينتبهوا إىل اآلثار واملترتبات غري املتوقعة عند استعمال املقياس

ذ القرارات القائمة اعند قراءة بيانات املقياس، واالسنتاجات اليت يقومون ا، واختا اليت ميارسو
تعمال املقياس تقوم أساسا على خلفية قيمية مما يضفي علـى  على تأويل الدرجات، وطريقة اس



 ~35 ~ 
 

والوعي بالدور القوي الذي متارسه القيم يف عمليات . عملية تقدير الصدق بعدا اجتماعيا وثقافيا
تقدير الصدق واملنطق لبناء حجج إثبات الصدق انطالقا من البينات املختلفة املتوفرة، باإلضـافة  

م، جيعل مصممي االختبارات ومستعمليها أكثر انفتاحا على العوامـل  إىل عملية التنظري للمفهو
اليت تشكل أبعاد مشروع تقدير الصدق، ويتخلون عـن  لوجية والفكرية والثقافية والقيمية واألدي

امليكانيكية يف تقـدير   Technicist approach) املتمركزة حول اجلوانب التقنية(النظرة التقانية 
، املقياس كنسق مغلق، يسبح يف فراغ، ويستمد دالالته ومعناه مـن ذاتـه  الصدق اليت تنظر إىل 

   . بعيدا عن سياقه
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