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 ملخص البحث :

يهدف البحث الحالى الى د راسة واقع ممارسات صدق المحتوى فى البحوث التربوية من 
واراء الخبراء من ناحية اخرى والمقارنة بين طريقتى خالل تحليل البحوث التربوية من ناحية 

مؤشر صدق المحتوى ونسب االتفاق باالضافة لتطوير جداول مؤشر صدق المحتوى 
والتعرف على أثر حجم المحكمين على قبول أو رفض المفردات بطريقتى مؤشر صدق 

ة دكتوراه تم ( رسال70المحتوى ونسب االتفاق وللتحقق من ذلك قام الباحث بتحليل عدد )
( محكما واوضحت  30إجازتها بكلية التربية جامعة المنيا وتطبيق أداة البحث على عدد )

النتائج وجود مشاكل فى ممارسات صدق المحتوى نتيجة لضعف المام الباحثين بمفهوم 
صدق المحتوى وعدم وجود معايير واضحة لتحديد المحكم ومعيار الحكم على صدق االدوات 

على طريقة نسب االتفاق رغم تأثرها بعامل صدفة االتفاق وتضخم تقديرتها واالقتصار 
واوضحت النتائج اهمية معامل صدق المحتوى كطريقة كمية تعبر عن تمثيل االختبار 
للمحتوى حيث تقدم مؤشر لصدق محتوى المفردات ومؤشر لصدق محتوى االختبار ككل عند 

م متوسط المفردة لتقليل تأثير حجم عينة ( عالوة على أنها تستخد0.05مستوى داللة )
التحكيم كما توصل الباحث لمعادلة مبسطة لحساب مؤشر صدق المحتوى وتطوير جداول 

 ( .0.05لطريقة نسب االتفاق عند مستوى داللة )
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 : مقدمة

، حيث والتربوي القياس النفسي  المج فيصدق القياسات موضوعا مثيرا لالهتمام  يعد
لما وضعت لقياسه من خالل تركيزه على تفسير البيانات  األدواتالتحقق من قياس  إلىيهدف 

ردات قق من مناسبة ومماثلة المفالقياس، وقد تضمن جوانب التح أداة والنتائج المستخرجة من تجريب 
رة للظاه األداة يطلق عليه صدق المحتوى، والتحقق من قياس  ككل للبناء المستهدف وهو ما واألداة 

قق عليه الصدق المرتبط بالمحك، والتح أطلقنفسها من خالل مقارنتها باختبار قديم كمحك وهو ما 
ة لثالثا األنماطيطلق عليه صدق البناء، وتلك  من الصدق التجريبي للمفهوم والبناء المستهدف وهو ما

 القياس . ألدواتالصدق التقليدية لدراسة الصدق  ةاعتمدت عليها نظري التي
 تعريف:  هيالقياس  ألدوات أساسيةجوانب  أربعةالتحقق من  إلىصدق المحتوى  ويهدف       

مثل ت األربعةجال وهذه الجوانب بناء الم إجراءاتالمجال ومناسبة المجال وتمثيل المجال ومالءمة 
جودة االختبار، حيث يشمل صدق المحتوى التحقق من عناصر االختبار قبل التطبيق وهو ما يحدد 

 دافواأله ومناسبة المفردات للمرحلة العمرية والمرحلة الدراسية اللغوي جودة االختبار من حيث البناء 
س مما القيا أداة فهو يشمل جميع عناصر  اإلجرائيةوتمثيلها للبناء المستهدف والتعريفات  المستهدفة

 ولغويا وفنيا . اصورة مقبولة علمي في وإخراجهيساعد على تجويد االختبار 
( Anastasi,1988القياس ) ألداة حول صدق البناء  أدلةثم فان صدق المحتوى يقدم  ومن       

ية التقليد فطبقا لنظرية القياس ،مستهدف القياس البناء ال أداة تقيس بها  التيفصدق البناء هو الدرجة 
 : هيفإن صدق إجراءات التحقق من صدق البناء تتضمن أربعة مراحل 

 .وكيفيه تناوله دفلمستهاالتعريف والوصف للبناء  -1
 .لترجمة البناء إلى سلوكيات فعلية واإلجراءاتالعمليات  -2
 ي والصدق التمييز  يتقويم الصدق التقارب -3
من ذلك أن صدق المحتوى يستخدم كمفتاح لقياس األبنية،  ويتضح يدق المنطقتقويم الص -4

ليات التحقق من صدق البناء وهما التعريف والعم إلجراءات األوليتينفصدق المحتوى يمثل الخطوتين 
 (King& King ,1990للبناء .) اإلجرائية
انتقاؤها  التيقياس ومفرداتها ال أدوات فيبنية العوامل الكامنة  فيصدق المحتوى  ويؤثر        
المفردة تقيس  أنالقياس حيث تفترض  ألداة بنية العامل الكامن  أوالسمة المقاسة  أوجهلتمثل 
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تعانى من  التيالقياس  أداة حصل على القيمة ذات الداللة، فان  الذيالوجه نفسه  أوالخاصية نفسها 
 أن حيثالقياس  ألداة وامل الكامنة تحقيق افتراض الع فيعدم كفاية صدق محتواها سوف تفشل 

 التي األبعادفالمقياس لن يحقق  وبالتاليوضعت من اجل قياسها  التي أبعادهاالمفردات لن تقع على 
 (Haynes, Richard, Kubany,1995) وضع لقياسها.

 بلستقكما أن صدق المحتوى له عالقة بالصدق التنبؤى حيث أن االختبار القادر على التنبؤ بالم    
للظاهره المقاسه من المفترض أن يكون بناءه صادق، وال يتحقق ذلك إال من خالل دعم الصدق 

ارت يساعد على تقوية وتدعيم الصدق التنبؤى فإذا أش الذيوافية مثل صدق المحتوى  بأدلةالتنبؤى 
 فيف فالضعنتائج التحكيم أن االختبار غير ممثل للمحتوى فإنه ال توجد عالقة بين االختبار ومحكه 

 نواتج االختبار كما أن ضعف تمثيل المفردات للمحتوى يؤدى فيتمثيل المحتوى يؤدى إلى الضعف 
 (Shepard,1996,Sireci,1998 ككل .) ارإلى ضعف تمثيل االختب

 في القياس البد وان يتسق أداة صدق المحتوى ذو طبيعة دينامية لذا تطوير تقييم  إن كما        
 جهواألو والمجال  اإلجرائيوذلك الن التعريف  فيات الحديثة حول البناء المستهدالسياق مع النظر 

 ف تكون القياس للبناء المستهد أداة المتعددة تتغير بتغير الزمن فان مناسبة وتمثيل عناصر  لألبنية
تتطور  أنفان صدق المحتوى يختلف عبر الزمن فان البيانات الحديثة يجب  وبالتاليغير مستقرة 

 (Haynes & Waialae, 1994) عبر الزمن. أيضاير وتتغ
مؤشرات صدق  إن: هيجوانب  أربعة في أثرت األبنيةومن ثم فان الطبيعية الدينامية لتعريف   

جي دوات التقييم السيكولو ألعبر الزمن، وان صدق المحتوى  ثابتةالمحتوى ال يمكن االحتفاظ بها 
ت اس السيكولوجي تحتاج لمراجعة دورية لتعكس تعديالالقي أدواتتختبر بصفة دورية، وان  أنيجب 

.  قياس غير معدلة أداة البناء المستهدف ، وانه من الخطأ استخراج بيانات لبناء معدل من خالل 
(Haynes, Richard, Kubany,1995) 

ها قام ب التي األوليةالتحقق من صدق المحتوى على مرحلتين متمايزتين هما : الجهود  ويتم      
المحتوى لتوليد  أومطور المقياس لتحسين صدق المحتوى من خالل وضع التعريف وتحليل المجال 

 ء . من خالل تقييمات المحكمين والخبرا المقياسمحتوى  مناسبةالمفردات والجهود البعدية لتقويم 
ثل عدة دراسات إلى خطوات التحقق من صدق المحتوى م أشارتفقد  األوليةوبالنسبة للجهود     

سبعة خطوات للتحقق من صدق  إلى أشارت( فقد Haynes, Richard, Kubany,1995دراسة )
يهدف للتحقق من صدق  الذيتعريف المجال واألوجه للبناء المستهدف والموضوع  فيالمحتوى تتمثل 

التقييم لصدق المحتوى، استخدام المجتمع والخبراء لتقييم توليد  أداة جميع عناصر  إخضاعمحتواه، 
المحتوى وتحديد األحكام من خالل استخدام تدريج  قالمفردات والعناصر، استخدام عدة محكمين لصد
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 القياس. أداة ، اختبار نسبة التمثيل للمفردات، استخدام التحليالت النفسية المتتابعة لتعزيز لإلجراءات
خطوات ( إلى Allahyari, Rangi, Khosravi and  Zayeri,2011بينما أشارت دراسة )   

عريف : تعريف مجال المحتوى لالستبيان مثل: الفشل المعرفي، ت وهىالتحقق من صدق المحتوى لالستبيانات 
قياس والذاكرة، و  باهاالنت فيالتصنيفات الخاصة بمجال المحتوى مثل : الفشل المعرفي يعرف بأنه الفشل 

مة ولية لالستبيان حيث يتم عرض قائتؤدى لضعف االنتباه، تعديل المفردات وتطوير صور أ التيالوظائف 
ل جميع عناصر الفشل المعرفي تم تمثيلها وأن ك إنمن المفردات على الخبراء للحكم عليها للتأكد من 

 مجال المحتوى وأن المفردات تمثل مجال فيتم وضعها تمثل جميع التصنيفات المقترحة  التيالمفردات 
ليها إ شارةاإلتم  التيبيان ذات كفاءة عالية بعد إجراء التعديالت المحتوى للفشل المعرفي، تطوير مسودة لالست

 محتوى الخطوة السابقة، تحديد نموذج صدق المحتوى حيث يتم تحديد الطريقة المناسبة للتحقق من صدق ال في
على  االستبيان على الخبراء ثم اختيار مؤشر صدق المحتوى، تعديل النموذج حيث يتم إجراء تعديالت عرضل
لى دريج إفهنا تم التعديل على مؤشر صدق المحتوى من ت إيضاحهانموذج لتتماشي مع الفروق الفردية المراد ال

ة تدريج خماسي، تعريف الخبراء الذين سوف يتم أخذهم كقائمة للتحقق من صدق المحتوى للحكم على مسود
 ومناسبتها لتحكيم مسودة االستبيان وهنا يتم تحديد عدد الخبراء المناسبين وتعريف مجاالت تخصصهم

ها، لاسبة الحصول على البيانات المحصلة من تقييمات المحكمين وإجراء التحليالت اإلحصائية المن االستبيان،
ساب لالتساق بين المحكمين باستخدام المعادلة المناسبة لحساب االتساق بين المحكمين، ح الكميالحساب 

 ذلك ويليمفردة ولالستبيان ككل  لكلتوسط مؤشرات المحتوى متوسطات تقديرات التحكيم حيث يتم حساب م
 تحديد المفردات المقبولة والمفردات طبقا للمحك المناسب. 

مجرد  فيصنفت طرق التحقق من صدق المحتوى إلى مدخلين هما : المدخل الكيفي ويتمثل  وقد  
ما تقيسه بين الذيللمحتوى الخبراء عن مدى تمثيل ومواءمة أداة القياس  آراءالحصول على أحكام و 

اء اآلراء إلى إجراء حسابات كمية آلر  على الوقوفيتعدى مجرد  الكميوهو المدخل  الثانيالمدخل 
المحكمين والخبراء باستخدام نماذج رياضية للتحقق من صدق المحتوى مثل: طريقة نسب االتفاق 

شر تمدة على مقاييس ليكارت، ومؤ لكاتز، وأسلوب االختبار القبلي البعدى لبروف، واألساليب المع
 (Vogt,king,king,2004) صدق المحتوى، ومؤشر كابا لكوهين.

حيث يؤخذ على نسب االتفاق الحساسية لعدد  الكميالعديد من االنتقادات للمدخل  وجهتوقد        
ك البنود وتجاهل الترجيح للبند، ويؤخذ على أسلوب االختبار القبلي البعدى من خالل وجود مح

خارجي أنها تفترض عدم وجود معرفة مسبقة لدى المتعلمين وأن االختبار المحك واالختبار الجديد 
 فيسوف يرتبطان ولكن قياس المجال السيكولوجي قد يكون خاطئ بمعنى أن االختباران قد يرتبطان 

سيكوف وكو  كاليناألساس خاطئ بينما يؤخذ على طريقة  فيربما يكون  مجالالغاية ولكن قياس ال
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 كمينللعالقة بين األهداف والمفردات تأثرها بكل من عدد البنود وعدد األهداف والحساسية لعدد المح
لموريس وفتيس جيبونس أنه مؤشر محدود  المناسبةوصياغة التعليمات للمحكمين، ويؤخذ على مؤشر 

اسبة فضال عن تقيس أبنية مختلفة مثل: األهمية والمن التيبالحسابات المستخرجة من الدرجات 
الخماسي مقابل الثنائي وتعانى الطرق المعتمدة على  رتمقياس ليكا فيالتباين بسبب االختالفات 

 (Miller,2003اتفاق الخبراء. ) فيتباين القياس  فيخطأ  درجةليكارت من 
س لقيااطأ ويقل خ اليةلمواجهة التباين حيث يقترب من االعتد ينةوقد وجهت اقتراحات زيادة حجم الع       

من خمسة يسهل عملية  أكثرحيث تزداد الدقة مع زيادة حجم عينة المحكمين وأن زيادة عدد المحكمين 
فة عامل الصد فيالكشف واستبعاد القيم المتطرفة كما أن زيادة عدد المحكمين خمسة أو أكثر سوف يتحكم 

ح. ما متاالمعياري ليس دو  ألتقليل الخطتقديرات االتفاق ولكن القدرة على تحديد عدد كبير من المحكمين  في
(Beckstead,2009 ) 
 لصدق مؤشر استخراج على تقوم المحتوى  صدق لحساب طريقة(  (Lawshe,1975 وضع وقد  

 تلك نتائج تتضمن وبالتالي ككل ولالختبار حده على االختبار مفردات من مفردة لكل المحتوى 
 االختبار مفردات من مفردة كل تمثيل مدى ويمثل تالمفردا صدق معامل: معاملين الكمية الطريقة
, األهداف تصنيف خالل من يمثل الذي يالسلوك بالهدف والمحدد بها الخاص السلوكي للمحتوى 
 من المحددة واألهداف السلوكي للمحتوى  االختبار تمثيل عن يعبر والذي:  االختبار صدق ومعامل
 ((Lai & Chang, 2007 . لتحقيقه المحتوى  يهدف الذي التصنيف قبل
 لصدق الكمي التقدير في طريقته عليها تقوم أساسية افتراضات عده( (Lawshe,1975 وضع وقد  

 : التالية النقاط في تتمثل المحتوى 
 1, + 1- بين المحتوى  صدق معامل يتراوح -1

 فااإن صااادقة غياار أي ضاارورية غياار المفااردة أن أشاااروا المحكمااين عاادد نصااف ماان أقاال كااان إذا -2
 . بالسالب تكون  المحتوى  صدق معامل قيمة

 غياار أنهااا أشااار اآلخاار والنصااف وصااادقة ضاارورية المفااردة أن المحكمااين عاادد نصااف أشااار إذا -3
 . صفر تكون  المحتوى  صدق معامل قيمة فإن صادقة وغير ضرورية

 الواحااد تساااوى  المحتااوى  صاادق قيمااة فااإن وصااادقة ضاارورية المفااردة أن المحكمااين كاال أشااار إذا -4
 . الصحيح
 content validity المحتوى  صدق نسبة معادلة خالل من المحتوى  صدق معادلة عن عبر وقد

ratio السادة على التحكيم استمارة عرض يتم حيث االختبار مفردات من مفردة لكل المحتوى  صدق لقياس 
 السمة أو بعدلل االنتماء حيث من االختبار مفردات من مفردة كل على للحكم المجال في والخبراء المحكمين
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 وليست مفيدة,  ضرورية:  هي بدائل ثالثة شكل في التحكيم محكات عرض: المثال سبيل على المقاسه
 :  كالتالي صيغتها والمعادلة. ضرورية غير, ضرورية

 
 الذين المحكمين عدد إلى( ne)  و للمفردة المحتوى  صدق نسبة إلى( CVRi)  تشير حيث
  للمحكمين الكلى العدد إلى يشير( N) و, ضرورية المفردة أن أشاروا

( Prasad & Reghunath , 2011) 
 غير/مهمة) الثاني والبعد(, ضرورية غير/  ضرورية) مثل البعد ثنائية بدائل الباحث استخدم إذا أما

 :  التالية المعادلة صيغة الستخدام يلجأ الحالة تلك في الباحث فإن( مهمة

 
 الخبراء عدد( Ne) و, للمفردة المحتوى  صدق نسبة إلى( CVR relaxed)  يشير حيث

 (N, ) مهمة المفردة أن أشاروا الذين المحكمين عدد( Ni) و,  ضرورية المفردة أن أشاروا الذين
 . الخبراء أو للمحكمين الكلى العدد

( Karaiskos,  Kourouthanassis,  Giaglis , 2009) 

 لالختبار المحتوى  صدق مؤشر حساب مكني للمفردات المحتوى  صدق نسبة قيمة خالل ومن
(content validity idex )للمفردات المحتوى  صدق نسب معامالت متوسط إيجاد خالل من 

 : التالية المعادلة من يتضح كما ككل

   
 مفردة لكل المحتوى  صدق نسبة على حصل قد الباحث يكون ( 2,  1)  المعادلتين تطبيق بعد
 هبأن المعامل ذلك على الحكم لكيفية لمحك حاجة في فهو وبالتالي, رلالختبا المحتوى  صدق ومؤشر
 يوضح المحتوى  صدق لمعامل جدول( Lawshe,1975)  وضع فقد ثم ومن, مقبول غير أو مقبول
 )مستوى  عند دالة تكون  التي المحتوى  صدق لمعامل الحرجة والقيمة المحكمين عدد بين العالقة
 (1) الجدول من يتضح كما(  0.05

 (1) جدول

 المحتوى  صدق لمعامل مقبولة قيمة أقل المحكمين عدد
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5 0.99 

6 0.99 

7 0.99 

8 0.75 

9 0.78 

10 0.62 

11 0.59 

12 0.56 

13 0.54 

14 0.51 

15 0.49 

20 0.42 

25 0.37 

30 0.33 

35 0.31 

40 0.29 

 بالجااادول عااادد وأعلاااى ماااينمحك( 5) المحكماااين مااان عااادد أقااال أن( 1) الجااادول مااان يتضاااح حياااث     
 المحتاااوى  صااادق معامااال بلغهاااا إذا والتاااي المحتاااوى  صااادق لمعامااال الحرجاااة القيماااة العااادد يقابااال( 40)

 . صادقة بأنها النتائج على والحكم المفردة على اإلبقاء يتم عنها زاد أو واالختبار للمفردات

 ( جدوال مطورا للحكم على معامالت Brinkman,2009) عرض وقد  
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 (2) جدول

 الحرجة المعامل قيمة الحرج الحجم المحكمين حجم

5 5 1 

6 6 1 

7 7 1 

8 7 0.75 

9 8 0.78 

10 9 0.80 

11 9 0.64 

12 10 0.67 

13 10 0.54 

14 11 0.57 

15 12 0.60 

20 15 0.50 

25 18 0.44 

30 20 0.33 

35 23 0.31 

40 26 0.30 

45 29 0.29 

50 32 0.28 

60 37 0.23 

70 43 0.23 

80 48 0.20 

90 54 0.20 

100 59 0.18 

 أن كماا( محكام 100 إلاى محكماين 5) من تراوح المحكمين عدد أن( 2) الجدول من يتضح
 صااادق لمعامااال الحرجاااة والقيماااة المحكماااين لعااادد المقابااال المحكماااين مااان الحااارج العااادد يحااادد الجااادول
 قسام لاذلك(   Brinkman,2009) ذلاك الحظ حيث صارمة تقديرات يعطى الجدول هذا لكن المحتوى 
 جادا الطويلاة االختباارات حالاة فاي تساتخدم التاي وهاى صاارمة معاامالت إلاى المحتاوى  صدق معامالت
 المحكمااين تكاارارات حساااب علااى يقتصاار لااذلك مختصاارة بنسااخة منهااا يخاارج أن الباحااث يحتاااج حيااث
 الصاارم غيار المحتاوى  صادق معامال فهاو يالثاان النمط أما فقط"  ضرورية"  المفردات أن أشاروا الذين
 تكااارارات بتقااادير الباحاااث يقاااوم ثااام ومااان القصااايرة االساااتبيانات أو االختباااارات حاااال فاااي يساااتخدم والاااذي

 وليساات مفياادة"  المفااردة أن أشاااروا الااذين والمحكمااين"  ضاارورية"  المفااردة أن أشاااروا الااذين المحكمااين
 صااادق معامااال ويرتفاااع حاااذفها يجاااب التاااي لمفااارداتا عااادد يقااال وبالتاااالي واحاااد تصااانيف فاااي"  ضاارورية
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 بناي والاذي العلمياة والبحوث الدراسات في استخداما األكثر ألنه( 1) الجدول الباحث ويعتمد,  المحتوى 
 . المحتوى  صدق معامل حساب في طريقته( Lawshe,1975)  عليه

( 1) جاادول ضااوء فااي واالختبااار المفااردات ماان لكاال المحتاوى  صاادق معاماال نتيجااة تفسااير يمكاان ثاام ومان         
 بلغااات فاااإذا الجدولياااة المحتاااوى  صااادق معامااال بقيماااة المحساااوبة المحتاااوى  صااادق معامااال قيماااة مقارناااة خاااالل مااان
 كمااا عليهااا البقاااء ويجااب صااادقة بأنهااا المفااردات علااى الحكاام يااتم عنهااا زادت أو الجدوليااة القيمااة المحسااوبة القيمااة
 المحكماااين عااادد نصاااف مااان أقااال أن علاااى تااادل ألنهاااا اساااتبعادها ميااات بالساااالب التاااي المحتاااوى  معاااامالت قااايم أن

 عاااادد تساااااوى  إلااااى فتشااااير صاااافر تساااااوى  التااااي المحتااااوى  صاااادق معاماااال قيمااااة أمااااا ضاااارورية المفااااردة أن أشاااااروا
 القيماااة أمااا ضااارورية ليساات أنهااا أشااااروا الااذين المحكماااين عاادد مااع ضااارورية المفااردة أن أشااااروا الااذين المحكمااين
 هااؤالء أن ماان التأكااد يجااب الحالااة تلااك وفااى ضاارورية المفااردة أن أشاااروا المحكمااين كاال أن فتؤكااد صااحيح واحااد

 فااإن لااذا المحكمااين تمكاان فااي الشااك إلااى يااؤدى فهااذا الكاال يتفااق عناادما ألنااه بالفعاال المجااال فااي خبااراء المحكمااين
 أن علااى لمحكمااينا كاال يتفااق لاام إذا أمااا ضاارورية المفااردة أن علااى التأكيااد فيجااب المجااال فااي بالفعاال خبااراء كااانوا
 أن أكثاااار أو المحكماااين عااادد نصاااف أشاااار وّإذا ضااارورية غياااار بالفعااال المفاااردة أن يؤكاااد فهاااذا ضااارورية المفاااردة
  النتااائج صاادق فااي الثقااة درجااة زادت النصااف عاان المحكمااين عاادد زاد وكلمااا ضاارورية فهااي ضاارورية المفااردة

.(Allahyari et al., 2011) 

 بتقدير الباحث يقوم حيث للمفردات الوزنى المتوسط طريقة إلى( (Lawshe,1975 أشار وقد  
( 0, 1, 2) درجات بإعطائها( ضرورية غير, ضرورية وليست مفيدة, ضرورية) للتحكيم الثالث البدائل
 المحك يكون  وبالتالي مفردة لكل لمحكمينا لتقديرات الحسابي المتوسط استخراج ثم الترتيب على

 في تقدر والتي المحكمين لتقديرات المتوسط قيمة الجدولية المحتوى  صدق معامل قيمة إلى باإلضافة
 (.1.5) التدريج هذا

 تكون  فأكثر( 1.5)  ومتوسطها الجدولية المحتوى  صدق معامل قيمة قيمتها بلغت التي فالمفردات  
 – رصف) من قيمتها تراوحت لكن الجدولية المحتوى  صدق معامل قيمة تبلغ لم التي والمفردة, مقبولة
 المحكمين عدد نصف من أكثر ألن مقبولة تكون  فأكثر( 1.5) المتوسط وقيمة( الجدولية القيمة
 يأ الصفر من أقل لها المحتوى  صدق معامل قيمة جاءت التي المفردة أما, ضرورية بأنها أشاروا
 . مرفوضة تكون ( 1.5) من أقل ومتوسطها بالسالب

 المحتوى  صادق لتقادير كمية طريقة باعتبارها المحتوى  صدق معامل طريقة أهمية ورغم
 المحتوى  لصدق محسوبة قيمة وتعطى واالختبار المفردات من لكل المحتوى  صدق حساب تتضمن
 من العديد أن إال%( 95) بثقة تتمتع التي الجدولية المحتوى  صدق معامل بقيمة مقارنتها يمكن
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 للمفردات المحتوى  صدق لتقدير كطريقة المحكمين اتفاق نسب على تركز والنفسية التربوية األبحاث
 (Yaghmal,2003) المفردات صدق على للحكم كمحك%( 75)       االتفاق نسبة تتخذ حيث

 التربوية البحوث في المحتوى  صدق ممارسة واقع دراسة على كزير  الحالي البحث فإن لذا
 امهااستخد واقع بتحليل والقيام المحتوى  صدق تناولت التي األبحاث على االطالع خالل من والنفسية
 ناحية ومن ناحية من له والتفسير الصدق من التحقق وطريقة المستخدم والمصطلح المفهوم حيث من
 واقع عن مفتوح سؤال طرح خالل من والخبراء ون الباحث يدركه كما اقعالو  ذلك دراسة يتم أخرى 
 وطريقة االتفاق نسب طريقة بين مقارنة لعرض البحث ينتقل ثم ومشكالته المحتوى  صدق ممارسة
 النفسي القياس مجال في تفيده نتائج والمصري  العربي البحث على ليعرض المحتوى  صدق مؤشر
 طروحم هو كما المحتوى  لصدق علميا المقبول االستخدام على والباحث لمالمع وتعين التربوي  والتقويم
 .  عالميا

 : البحث مشكلة:  ثانيا

 حيث التقليدية الصدق نظرية في بها المعترف الثالثة الصدق أنواعأحد  المحتوى  صدق يعد          
 خاصةو  القرارات باتخاذ المتعلقة األمور من وكثير المستخرجة والنتائج الدرجات تفسير عليه يتوقف
 علميةال المناقشات من كثير دارت فقد دراسته نحو العلماء دفع ما وهذا والتربوي  النفسي المجال في

 وتعددت المحتوى  صدق لفكرة كليا رفضا ورافض ومعارض مؤيد بين ما اآلراء في والتضارب والجدال
 . وقياسه منه التحقق طرق 

:  هما أساسيتين نقطتين إلى وممارساته المحتوى  صدق حول صينالمتخص نقاشات توصلت وقد       
 تجربة قياس تطوير في ضرورية خطوة فهو الجديدة القياس أدوات وتطوير بناء في ضروري  المحتوى  صدق
 دقص مؤشر أن ، والقياس للمالحظة قابلة بمؤشرات المجردة المفاهيم لربط مبدئية آلية يمثل ألنه جديدة
 اقاالتف صدفة عامل ضبط يستطيع ال ألنه التحيز من يعانى االتفاق نسب من يستخرج لذيا الكمي المحتوى 
 ((Wynd et al., 2003.  المشكلة تلك يواجه ألنه لكوهين كابا معامل باستخدام أوصوا لذا

 مناسب بشكل االختبار محتوى  وكفاية تمثيل حول التحكيم مخرجات هو المحتوى  فصدق
 اله ألن التحصيل اختبار مع المحتوى  صدق استخدام يصلح وبذلك العام توى للمح اإلجرائي للتعريف
 حساب يمكن واالستبيانات االتجاهات مقياس كذلك ضوئه في المقياس مقارنة يمكن محدد محتوى 
 نأ هنا والمعضلة اإلجرائي التعريف على يعتمد والذي السلوكي المجال خالل من لها المحتوى  صدق
 . قياسه المستهدف للبناء صادق تمثيل لىإ يؤدى أن بالضرورة يسل اإلجرائي التعريف

(Beckstead,2009) 
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 الحصول يتم التي بالدرجات يتعلق الصدق أن في تتمثل انتقادات عدة المحتوى  لصدق وجه وقد
 يكون  أن بدون  تطبيقه قبل االختبار شكل على يعتمد المحتوى  صدق بينما وتفسيرها االختبار تطبيق من عليها
 إنها والثبات الصدق من تحقق لها ليس ذاتها حد في فاالختبارات صدقا ليس فهو وبالتالي درجات أية هناك

 التحقق عند االعتبار في أخذه مهم المحتوى  تغطية وأن.  نفسه لالختبار وليس االختبار الستجابات خصائص
 (Sireci,1998 ) .قاصد ليس ذاته حد في لكنه فيه موثوق  ليكون  وتفسيره االختبار بنية من

 صدق بنشر المهتمين العلماء إقناع إلى هدفت بحثية ورقة(  Beckstead, 2009) نشر وقد     
 حيث. األساس في ضعيفة تعد االتفاق لنسب الكمية الممارسات وأن طاقاتهم يضللون  أنهم المحتوى 
 للصدق تمهيد جردم المحتوى  صدق اعتبر حيث (Messick,1975) إليه أشار ما إلى البحث أشار
 الصدق كل فإن التعريف خالل من االختبار درجات حول استنتاجات مع يتعامل المحتوى  فصدق فقط
 صدقا ليس فهو المحتوى  صدق عليه يطلق ما أما االختبار درجات حول االستنتاجات في الدقة هو
 . اإلطالق على

 حول معلومات يقدم ى المحتو  صدق أن إلى( Haynes & Waialae, 1994) أشار بينما   
 ستبياناتفاال البيانات تلك من عليها الحصول تم التي واالستدالالت القياس أداة  من المحصلة البيانات
 بذلك متأثرة تطبيقها عن الناتجة االستنتاجات تكون  سوف المحتوى  صدق في خلل من تعانى التي
 ولكن( صادقة غير أو صادقة واءس) قياس أداة  من عليها الحصول يمكن الحقيقية فالدرجة الخلل،
 المستهدف للبناء مناسبة غير القياس أداة  عناصر تكون  عندما للشبهة مثيرة تكون  سوف البيانات
 .  والتقييم والغرض

 انتقادات وجود المحتوى  صدق تناولت التي األدبيات على اإلطالع خالل من للباحث ويتضح    
 ستقي الطريقة أن فى االنتقادات تلك تمثلت المحتوى  دقص تقدير في االتفاق نسب الستخدام كثيرة
 كلك المجال تمثل مفردات تشمل قائمة هناك كان إذا تهتم وال ، المفردة مناسبة وعدم مناسبة مدى
 أنها على عالوة االتفاق عدم مؤشر إلى تفتقد بدائية أكثر طريقة أنها( 1960) كوهين أشار حيث
 ((Wynd et al., 2003 . الصدفة عامل لتأثير جعير  الذي االتفاق تضخم إلى تؤدى

 الباحث فإن المحتوى  صدق تقدير في االتفاق نسب طريقة إلى وجهت التي االنتقادات تلك ورغم  
 المحتوى  صدق على الحكم في االتفاق نسب على والمصري  العربي التربوي  البحث اعتماد الحظ
 " . ينالمحكم صدق"  بمسمى الباحثين أغلب يسميه والذي

 المحتوى، لصدق مؤشرات فيها تتحقق أن يجب المستخدمة التقييمات أن السلوك علماء من العديد ويرى      
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 صدق استخدام ضد كثيرة مجادالت ظهرت حيث إنشاؤه منذ للجدال مثيرا المحتوى  صدق مفهوم فإن ذلك ومع
 على مقبول غير رأى وهذا ومترياسيك مقبولة وغير صحيحة غير فنية المحتوى  صدق أن يرى  حيث المحتوى،
 عند خلط وجود التربويين والمتخصصين بالباحثين االحتكاك خالل من الباحث الحظ. الواسع العلمى المستوى 
 صدق أن الباحثين من الكثير يعتقد حيث المحكمين صدق ومفهوم المحتوى  صدق مفهوم بين منهم الكثير

 كما الذاتية، والتقارير لالستبيانات المحكمين صدق أن اآلخر ضالبع يعتقد بينما المحتوى  صدق هو المحكمين
 النسبة أو للبيانات الكيفي الطرح على فقط يقتصر ثم ومن معامل له ليس المحتوى  صدق أن البعض يعتقد
 (Sireci,1998 . ) لالتفاق العامة

 ثالباح استنتج ثحي بذلك الخاصة األدبيات في التوسع نحو الباحث أثارت المعتقدات تلك كل     
 سولي الصدق لحساب وعلميا عالميا معتمدة أنواع ثالثة أحد هو المحتوى  صدق أن األدبيات تلك من
 صدق من التحقق خطوات من خطوة هو التحكيم وأن المحكمين بصدق يسمى ما األدبيات في

 . المحتوى 

 واختبارات العقلية القدرات اختبارات يأ القياس أدوات جميع يشمل المحتوى  صدق إن:  ثانيا
 تعريفات على تعتمد التي المالحظة وبطاقات االستبيانات وكذلك المعروف المحتوى  ذات التحصيل
 . األداة  بناء على تساعد اإلجرائية التعريفات من مشتقة سلوكية ومفاهيم واضحة إجرائية

 حين في الغربي معالمجت في واضحة معايير وله معامل له المحتوى  صدق أن الباحث الحظ:  ثالثا
 . المحتوى  صدق لفكرة تطوير حتى أو قيم أو معايير أية يحدد لم العربي مجتمعنا أن

 منذ المختصين لدى موسعة جدال نقاط عدة هناك أن األدبيات خالل من الباحث الحظ كما    
 من الهدف أن حيث المحتوى  صدق في الصدق مفهوم تحقق في تمثلت المحتوى  صدق ظهور
 اتخاذ إلى تؤدى مناسبة استنتاجات إلى الوصول على تساعد درجات على الحصول هو اراالختب
 شكال أخذ المحتوى  صدق أن حين في وتفسيرها بالدرجات يتحقق الصدق فإن ثم ومن صائبة قرارات
 ولغته االختبار شكل على حكم ألنه االختبار تطبيق قبل يقدر فهو الصدق أنواع جميع عن مغايرا

 قساب ذلك وكل لخا..والجنس والتعليمية العمرية والمرحلة اإلجرائي والتعريف لألهداف ومناسبته
 تمهيدية خطوة فهو للصدق تمهيد مجرد اعتباره إلى بالمتخصصين أدى مما الدرجات على للحصول
 تلك ولكن صدقا ليس المحتوى  صدق بأن تنادى اعتقادات ظهرت ثم ومن صدقا وليس لإلعداد

 (Beckstead, 2009. )االنتقادات من العديد لها وجه فقد عالميا رواجا تالق لم االعتقادات

 وعدد المحكمين عدد بين والنسبة المناسب وعددهم المحكمين حول جدلية أفكار ظهرت كما        
 نتائج إلى يؤدى فهذا بدقة المحكم تحديد تم فإذا ؟ تحديده وكيفية المحكم؟ هو من ثم ومن المفردات
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 . القياس أداة  على الحكم حول صادقة

 كيفيا توجها اتخذ من فهناك المحتوى  صدق من التحقق كيفية حول موسع آخر جدال وظهر      
 من قللتحق الكمية الطرق  من العديد ظهور إلى أدى كميا نهجا اتخذوا وآخرون  الكيفي بالتحقق فنادي
 وتزييف المحكم، بذاتية القتهاوع المحكمين تقديرات حول وشكوك نقاشات وظهرت المحتوى  صدق
 ىعل والتركيز التضخم من تعانى التحكيم فنتائج بالموضوع المحكم إلمام ومدى للنتائج الباحثون 
 تدريج نم البدائل تقليص إجراء باستخدام الباحثين قيام على عالوة االتفاق عدم جوانب وإغفال االتفاق
 لقدرةا لعدم باإلضافة النواتج من كثير إخفاء إلى ىأد مما المثال سبيل على يثنائ تدريج إلى يخماس
 (Beckstead, 2009. ) االتفاق صدفة عامل تجنب على

 جدا بعيد العربي المجتمع أن إال الغربي المجتمع في دارت التي والخالفات النقاشات تلك ورغم    
 التحقق وطرق  وى المحت صدق مفهوم في الباحثين لدى واضح قصور إلى أدى مما النقاشات هذه عن
 .  التطبيق في الخطأ تجنب وكيفيه وتفسيره منه

 كان إذا بمعنى لالختبار حالة أو سمه هو هل المحتوى  صدق حول واسعة نقاشات دارت كما    
 ذاإ أما الزمن عبر أخرى  مرة منه التحقق إلعادة يحتاج ال فهو لالختبار ثابتة سمة المحتوى  صدق
 أشار وقد التطورات مواكبة أجل من الزمن عبر تحكيم إلعادة يحتاج فهو وقتية حالة كان

 عبر تطبيق إلعادة يحتاج لذا متطور يدينام مفهوم فهو وقتية حالة المحتوى  صدق أن المتخصصين
 (Haynes, Richard, Kubany,1995) . والثقافة الزمن

 على المحتوى  دقص من التحقق يقتصر حيث العربي التربوي  البحث في يفتقد المعنى وهذا    
 ال نيةزم فترة بعد االختبار تطبيق إعادة باحث أراد وإذا فقط مرة ألول المعد المقياس على التطبيق
 .  لالختبار ثابتة سمة أو مسلمة يعتبره بل المحتوى  صدق في النظر يعيد

 في المحتوى  صدق ممارسات واقع دراسة في الحالي البحث مشكلة تمثلت العرض ذلك خالل من
 : التالية التساؤالت عن لإلجابة التربوية لبحوثا
 ؟ التربوية البحوث في المحتوى  صدق من التحقق ممارسات واقع ما -
  ؟ المحتوى  صدق على الحكم ومعيار المحكمين عدد بين عالقة توجد هل -
 ؟ الباحثون  يدركه كما التربوية البحوث في المحتوى  صدق تطبيق واقع ما -
 صدق معامل طريقة) المحتوى  صدق حساب طريقة باختالف المقبولة المفردات عدد تختلف هل -

 ؟( االتفاق نسب طريقة – المحتوى 
 من االتفاق نسب لطريقة الحرجة النسبة إليجاد المحتوى  صدق معامل جداول تطوير يمكن هل -
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 ؟ خاللها
 ؟( محكم 20, محكمين 10) المحكمين عينة بحجم المحتوى  صدق معامل يتأثر هل -

 :  حثالب أهداف

 : إلى الحالي البحث يهدف
 .التربوية البحوث في المحتوى  صدق من التحقق ممارسات واقع دراسة-
 .المحتوى  صدق على الحكم ومعيار المحكمين عدد بين العالقة دراسة -
 .الباحثون  يدركه كما التربوية البحوث في المحتوى  صدق تطبيق واقع دراسة-
 . المفردات رفض أو قبول في االتفاق نسب وطريقة حتوى الم صدق معامل طريقة بين المقارنة -
 لكل المقابلة المحكمين التفاق المئوية النسب لتتضمن المحتوى  صدق معامل جداول تطوير -

 . المحتوى  صدق معامالت من معامل
 المحتوى  صدق لمعامل طبقا المفردات رفض أو قبول في المحكمين عينة حجم أثر على التعرف -

. 
 المحتوى  صدق قياس أساليب تطوير في الباحثين ليساعد المحتوى  صدق معامل مفهوم تقديم -

 . كميا
 العربي للباحث يوضح مما االتفاق نسب وطريقة المحتوى  صدق معامل طريقة بين مقارنة تقديم -

 . االتفاق نسب لطريقة كبديل المحتوى  صدق معامل طريقة استخدام أهمية
 يسهل مما المحكمين لعدد مقابلة حرجة مئوية نسب اجإلنت المحتوى  صدق معامل جداول تطوير -

 . الطريقتين بين الدمج االتفاق لنسب المستخدم الباحث على
 الحجم انتقاء في الباحث يفيد مما المحتوى  صدق على المحكمين عينة حجم أثر على الوقوف -

 . المناسب
 
 : البحث أهمية

 : التالية النقاط خالل من البحث أهمية تتضح
 كميا المحتوى  صدق قياس أساليب تطوير في الباحثين ليساعد المحتوى  صدق معامل مفهوم تقديم -
. 
 نويرت على  يساعد مما التربوية البحوث في المحتوى  صدق من التحقق ممارسات لواقع تقويما البحث يقدم -

 . المحتوى  صدق من التحقق في والضعف القوة بنقاط العربي الباحث
 يفيد مما والباحثين الخبراء يدركه كما المحتوى  صدق من التحقق شكالتوم ممارسات واقع دراسة -

 لتلك العالم وتصورات الفعلية وممارساته المحتوى  صدق عن الباحثين مفاهيم على الوقوف في
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 .  العلمية الفنيات

 أهمية العربي للباحث يوضح مما االتفاق نسب وطريقة المحتوى  صدق معامل طريقة بين مقارنة تقديم -
 . االتفاق نسب لطريقة كبديل المحتوى  صدق معامل طريقة استخدام

 يسهل مما المحكمين لعدد مقابلة حرجة مئوية نسب إلنتاج المحتوى  صدق معامل جداول تطوير -
 . الطريقتين بين الدمج االتفاق لنسب المستخدم الباحث على
 الحجم انتقاء في باحثال يفيد مما المحتوى  صدق على المحكمين عينة حجم أثر على الوقوف -

 . المناسب
 : اإلجرائية التعريفات

 ما إجرائيا الباحث ويعرفه للمحتوى  مفرداته خالل من االختبار تمثيل به يقصد:  المحتوى  صدق
 المحتوى  صدق ومؤشر للمفردات المحتوى  صدق نسبة يدالتاومع المحكمين اتفاق نسب معادلة تقسية

 (الباحث.) السلوكي للمحتوى  ختبارواال المفردات تمثيل حول لالختبار
 اتفاق ونسب للمفردات المحتوى  صدق نسبة معادلة تقيسه ما: للمفردات المحتوى  صدق نسبة

 (الباحث.) السلوكي للمحتوى  المفردات تمثيل حول المحكمين
 متوسط يمثل والذي المحتوى  صدق مؤشر معادلة تقيسه ما: لالختبار المحتوى  صدق مؤشر

 (الباحث.) ككل لالختبار المحتوى  صدق معامالت
 : البحث إجراءات

لبعدى استند البحث على إتباع المنهج الوصفى التحليلى البعدى من خالل التحليل ا:  منهج الدراسة
ة لرسائل الدكتوراه من ناحية والمسحى من خالل جمع أراء الخبراء والمتخصصين حول واقع ممارس

ين جاد العالقة االرتباطية بين معايير الحكم وعدد المحكمصدق المحتوى والعالقاتى من خالل اي
 والفارق من خالل البحث عن الفروق بين طريقتى نسب االتفاق ومعامل صدق المحتوى .

 وعلم التربية مجال فى المتخصصين الخبراء من(  30) عدد من البحث عينة تكونت:  البحث عاينة
 منذ المنيا معةجا التربية بكلية اجازتها تم دكتوراه  رسالة( 70) عدد ،والمعلمين بالتربية والتعليم  النفس
 (2014)  حتى(  2000)  عام

 : البحث أدوات

 : هي أدوات ثالث على البيانات جمع في الباحث اعتمد
فردات ( م10استبانة مهارات المعلم داخل حجرة الدراسة : قام الباحث بإعداد استبانة مكونة من ) -

 للمعلم . ( مهارات10تمثل )
 ممارسات واقع لتحليل استمارة الباحث أعد حيث: الباحث إعداد من المحتوى  صدق تحليل استمارة -

 عدد المستخدم، المصطلح العلمى، القسم: عناصر عدة وشملت التربوية البحوث في المحتوى  صدق
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 . الحكم معيار التحقق، طريقة المحكمين،
 صدق من التحقق ممارسة ومشكالت واقع عن جابةلإل الخبراء على عرضه تم مفتوح سؤال -

 صدق ممارسات واقع ما"  الخبراء على مفتوح سؤال الباحث طرح حيث. يدركونه كما المحتوى 
 " ؟ نظركم وجهة من ومشكالته المحتوى 

 : المستخدمة اإلحصائية المعادالت

 : التالية المعادالت البحث أسئلة من للتحقق الباحث استخدم 
 . المحكمين اتفاق نسب لتحديد المئوية النسبة معادلة-1 
 .للمفردات المحتوى  صدق نسبة معادلة -2 
 . لالختبار المحتوى  صدق مؤشر معادلة -3
 . الحسابي المتوسط معادلة -4
 معادلة مان ويتنى . -5

 : التطبيق خطوات

( 2014 وحتاى 2000)عام   منذ المنيا جامعة التربية بكلية إجازتها تم التي الدكتوراه  رسائل تحليل -1
 المساااتخدم المساامى حيااث ماان المحتااوى  صاادق اساااتخدام لواقااع الوصاافية اإلحصااائيات حساااب ثاام

 . المستخدم والمعيار المحكمين وعدد والطريقة
 نتاائج الباحاث اساتخلص ثم ومشكالته المحتوى  صدق ممارسة واقع عن المفتوحة التساؤالت عرض -2

 . محددة نقاط في التحليل
 مأماا بادائل وثالثاة المفاردات االستمارة تضمنت( محكم30) المحكمين للسادة تحكيمال استمارة إعداد -3

 : هي مفردة كل
 ضرورية -

 ضرورية وليست مفيدة -

 ضرورية غير -

 . العشر المفردات حول رأيهم إلبداء المحكمين السادة على االستمارة عرض-4
 ساب نسب االتفاق ومؤشر صدق المحتوى ومتوسط المفردات .ح-5
 اح معادلة لتسهيل حساب مؤشر صدق المحتوى ومقارنتها بالمعادلة األصلية اقتر -6
 (.0.05لقيام بتطوير طريقة نسب االتفاق لتكون دالة عند مستوى )ا-7
لة مان ويتنى اليجاد الفروق بين نسب االتفاق ومؤشر صدق المحتوى ومتوسط استخدام معاد-8

 ( محكم20لتطبيق )( محكمين مقابل ا10المفردات فى حال التطبيق )
 : البحث نتائج
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 فاي المحتاوى  صادق مان التحقاق ممارسات واقع ما"  على ينص والذي األول السؤال لإلجابة
 المنياا جامعاة التربياة بكلياة منحات التاي الادكتوراه  رساائل علاى بااالطالع الباحث قام" ؟ التربوية البحوث
 المحتاااوى  صااادق اساااتخدمت رساااالة( 70)حاااوالي  الباحاااث وجاااد وقاااد( 2014 وحتاااى 2000) عاااام مناااذ
 قسام التربياة، أصاول قسام النفساية، الصاحة قسم ،التربوي  النفس علم قسم:  العلمية األقسام على موزعة
 اساتخدمت التاي الرساائل تحليال نتاائج يوضح التالي والجدول التدريس وطرق  المناهج قسم الطفل، تربية
 . أدواتها صدق من للتحقق المحتوى  صدق

 يل لواقع استخدام صدق المحتوى (تحل3جدول )
 عدد المحكمين المعيار الطريقة المصطلح المستخدم القسم

صدق  

 المحتوى
صدق 

 المحكمين
   الكيفية نسب االتفاق

علم النفس 

 التربوي 
38% 62% 87% 13% 75-90% 7-21 

 16-7 %100-70 %22 %78 %100  الصحة النفسية

 46-11 %84-70 %84 %16 %100  أصول التربية

 21-7 %88-66 %56 %44 %100  تربية الطفل

المناهج وطرق 

 التدريس
15% 85% 25% 75% 80-90% 9-25 

 : يلي ما(  3)  الجدول من يتضح
 الكليااة النساابة بلغاات حيااث المحتااوى  صاادق عاان للتعبياار المحكمااين صاادق لمصااطلح الباااحثين اسااتخدام انتشاار -1

 المحكمااين صاادق مصااطلح انتشااار علااى تاادل هااىو %( 99)حااوالي  المحكمااين صاادق مصااطلح السااتخدام
 وكاناات المحتااوى  صاادق مصااطلح هااو وعالميااا علميااا بااه المعتاارف العلمااى المصااطلح أن رغاام كبياار بشااكل
 لصاادق البااحثين اسااتخدام الباحاث الحاظ وقااد الترباوي  الانفس علاام قسام فااي المحتاوى  صادق لااذكر نسابة أكبار

 التقاااارير شااامل بااال فقاااط التحصااايلية االختباااارات لاااىع يقتصااار فلااام البحاااث أدوات أناااواع جمياااع ماااع المحتاااوى 
 . األدوات من الخ... المالحظة وبطاقات الرأي واستطالعات واالستبيانات الذاتية

 طريقااة علااى الكمااي فااي اقتصاارت ولكنهااا والكمااي الكيفااي بااين تنوعاات المحتااوى  صاادق ماان التحقااق طاارق  أن -2
 بااااين االتفاااااق نسااااب اسااااتخدمت لرسااااائلا ماااان%( 54)نساااابة  أن النتااااائج تشااااير حيااااث فقااااط االتفاااااق نسااااب

 اقتصااااار الحااااالتين كااااال فااااي ويالحااااظ الكيفااااي الماااادخل اسااااتخدمت الرسااااائل ماااان%( 46)بينمااااا  المحكمااااين
 المحتاااوى  صااادق هاااي التحكااايم نتاااائج أن موضاااحين والمحكماااين الخباااراء الساااادة علاااى العااارض علاااى التحقاااق
  كيفي أو كمي كان سواء المحتوى  صدق من التحقق خطوات من خطوة نفسه التحكيم ألن مغالطة وهذه

 تاراوح حياث الترباوي  البحاث فاي الختيااره محددة قواعد له وليس ثابت غير المقبول الحكم معيار أن -3
 هناااك سولااي آخاار معيااار ماان باادل معيااار الختيااار ساابب تحديااد باادون  لكاان%( 100-66)بااين 
  كمعيار المقبولة االتفاق نسبة لتحديد الباحث يستخدمه علمي مبرر

 البحااث فااي المحللااة الاادكتوراه  رسااائل فااي مباارر لااه لاايس والمحكمااين الخبااراء عاادد وتحديااد انتقاااء نأ -4
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 مان المحكماين عادد وتاراوح المحكماين من الكاف لتحديد الباحث يطرحه مبرر هناك فليس الحالي
  محكم(  7-46)

 فاي التربوياة البحاوث يف المحتوى  صدق من للتحقق يالكيف المدخل انتشار الجدول من يالحظ كما -5
 الكيفااي للماادخل انتشااار أكثاار كااان بينمااا . الطفاال تربيااة ، التربيااة أصااول النفسااية، الصااحة أقسااام
 يلياه ي الترباو  الانفس علام لتخصاص% ( 84)ي حوال نسبة أعلى وكانت التربية، أصول أقسام في
 نساااب أعلاااى جااااءت بينماااا التااادريس وطااارق  المنااااهج ثااام الطفااال تربياااة ثااام النفساااية الصاااحة قسااام

 تربياة قسام ثام التادريس وطارق  المنااهج قسم يليه التربية أصول قسم يف يالكيف المدخل الستخدام
 . الطفل

%( فقاااط مااان البحاااوث اساااتخدمت 1ومااان خاااالل دراساااة الباحاااث للنسااابة الكلياااة اتضاااح أن حوالاااة )  -6
 %( من البحوث استخدمت مصطلح صدق المحكمين .99مصطلح صدق المحتوى وحوالى )

 المحكماااين عااادد باااين عالقاااة توجاااد هااال"  علاااى يااانص والاااذي الثااااني ساااؤالال عااان ولإلجاباااة
 الحكام ومعياار المحكماين عادد باين العالقاة بدراساة الباحاث قاام" ؟ المحتاوى  صادق علاى الحكم ومعيار
 ومعياار المحكماين عادد باين دالاة ارتباطياة عالقاة وجاود عادم عان االرتبااط معامل نتائج فدلت المقبول
 فةبالصاد أو اعتباطياا اختياارهم ياتم الحكام ومعياار المحكماين عدد من كال أن يؤكد وهذا المقبول الحكم
 ناحياة مان المحكماين انتقااء فاي الباحاث لادى الذاتياة لظهاور ياؤدى وهاذا الباحاث لادى متاح هو كما أو

( يوضاح معامال ارتبااط الرتاب لسابيرمان باين   4والجادول )  أخارى  ناحية من المناسب المحك واختيار
 لمحكمين والمحك المستخدم .عدد ا

ى ضوء (عدد المحكمين ومعايير الحكم والعالقة بينهما وتقييم معايير الحكم ف4جدول)
 معامل صدق المحتوى 

تقييم المعيار فى ضوء معامل صدق  معيار الحكم % عدد المحكمين مسلسل

 المحتوى

 مقيول 90 10 1

 مرفوض 80 10 2

 مقيول 84 13 3

 مرفوض 80 9 4

 مرفوض 75 8 5

 مرفوض 85 7 6

 مرفوض 75 12 7

 مرفوض 85 11 8

 مقيول 90 10 9

 مقيول 95 16 10

 مقيول 98 15 11

 مقيول 85 13 12

 مقيول 93 14 13
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تقييم المعيار فى ضوء معامل صدق  معيار الحكم % عدد المحكمين مسلسل

 المحتوى

 مرفوض 93 8 14

 مقيول 90 11 15

 مرفوض 85 7 16

 مقيول 100 11 17

 مرفوض 85 7 18

 مقيول 100 13 19

 مقيول 70 17 20

 يولمق 84 19 21

 مرفوض 66 9 22

 مقيول 85 12 23

 مقيول 88 9 24

 مقيول 80 14 25

 مرفوض 72 13 26

 مقيول 80 7 27

 مقيول 80 15 28

 مقيول 85 14 29

 مقيول 80 17 30

 مقيول 85 14 31

 مقيول 90 23 32

 مرفوض 85 9 33

 مقيول 85 17 34

  0.044 معامل االرتباط

قيمة معامل االرتباط بين مدى عدد المحكمين ومعيار الحكم جاءت  ( أن4يتضح من الجدول )   
لحكم اغير دالة مما يشير لعدم وجود تالزم لدى الباحث بين عدد المحكمين ومعيار الحكم وأن معيار 

 على األدوات يكون عشوائيا خاضع لعامل الصدفة .  

 التربوية البحوث فى المحتوى  قصد تطبيق واقع ما"  على ينص والذي الثالث السؤال عن ولإلجابة
 التربية مجال في والمتخصصين الخبراء من عدد على مفتوح سؤال عرض تم" ؟ الباحثون  يدركه كما
 استجابات وترتيب بتصنيف الباحث قام ثم ومشكالته المحتوى  صدق ممارسات واقع عن النفس وعلم
 : يلي فيما تتمثل التهومشك المحتوى  صدق ممارسات واقع أن إلى أشارت والتي الخبراء
 . المحتوى  صدق بمفهوم الباحثين إلمام عدم -
 . المواصفات جداول بإعداد الباحثين إلمام عدم -
 . اإلجرائية للتعريفات الباحثين بعض تحديد عدم -
 . غيره عن المحكم لتمييز معيار وجود عدم -
 . المحكمين الختيار قواعد وجود عدم -
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 . للتحكيم واضحة معايير وجود عدم -
 . بالذاتية المحكمين تأثر -

 وطريقة المحتوى  صدق معامل طريقتي بين بالمقارنة يتعلق والذي الرابع السؤال عن لإلجابة
" قام الباحث بتحليل نسب االتفاق التى تم اسستخدامها كمحك للحكم على صدق  االتفاق نسب

ة استخدم الباحث مقارناالدوات من خالل تحليلها طبقا للمحك المقبول لمعامل صدق المحتوى حيث 
 بين المحك الذى استخدمه الباحثون فى دراساتهم فعليا والمحك المفترض استخدامه طبقا لمعامل

( يوضح ذلك حيث اتضح أن عدد الدراسات التى اشارت لكل من المحك 4صدق المحتوى والجدول )
بلغت المحكات ( بينما 22( دراسة بلغت عدد المحكات المقبولة )34وعدد المحكمين بلغت )

%( من الدراسات محكاتها غير موثوق بها حيث قيمها غير دالة 35( أي أن حوالى )12المرفوضة )
%( من رسائل الدكتوراه أشارت إلى تحقق صدق المحتوى فى 35( وبالتالى فإن )0.05عند مستوى )

ب ى استخدام نسمقاييسها كانت غير صادقة وهذا أمر يلفت النظر لضرورة االنتقال من التركيز عل
 االتفاق إلى استخدام معامل صدق المحتوى . 

وتحليلها  المحكمين السادة ( مفردات على 10استبيان مكون من ) بتطبيق الباحث قامثم  
 صدق معامل لتحديد المحتوى  صدق نسبة معادلة استخدام باستخدا طريقة نسب االتفاق من ناحية و

 ثم لالختبار المحتوى  صدق معامل لتحديد المحتوى  صدق مؤشر معادلة ثم للمفردات المحتوى 
 رداتالمف على الحكم تم وبالتالي االختبار مفردات من مفردة لكل المحكمين تقديرات متوسط استخراج

 بلغت والتي الجدولية المحتوى  صدق معامل قيمة خالل من المحتوى  صدق معامل طريقة في
 ( .1.5)سابي الح المتوسط وقيمة( 0.05) مستوى  عند( 0.62)

 لمفرداتا أن حول المحكمين التفاق المئوية النسبة استخراج فيها تم االتفاق نسب الثانية والطريقة 
 .ذلك يوضح( 5) والجدول ضرورية

 المقارنة بين طريقتى معامل صدق المحتوى ونسب االتفاق (5) جدول
 معاملال االتفاق نسب طريقة المحتوى صدق معامل طريقة البدائل المفردات

 نهائي
 نسب الحكم المتوسط المعامل ضرورية غير مفيدة ضرورية

 االتفاق

 الحكم

 0.8 مقبول 0.90 مقبول 1.9 0.80* 0 1 9 1

 0.4 مرفوض 0.70 مقبول 1.7 0.40 0 3 7 2

 0.8 مقبول 0.90 مقبول 1.9 *0.80 0 1 9 3

 0.4 مرفوض 0.70 مقبول 1.6 0.40 1 2 7 4

 - مرفوض 0.50 فوضمر 1.2 صفر 3 2 5 5

 0.4 مرفوض 0.70 مقبول 1.7 0.40 1 3 7 6
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 - مرفوض 0.20 مقبول 1.1 0.60- 0 7 2 7

 0.6 مقبول 0.80 مقبول 1.8 0.60 0 2 8 8

 0.6 مقبول 0.80 مقبول 1.8 0.60 0 2 8 9

 0.8 مقبول 0.90 مرفوض 1.9 *0.80 0 1 9 10

 صدق معامل

 لالختبار المحتوى

   0.42     0.60 

 (0.05) مستوى  عند *دال 

 : يلي ما( 5) جدول من يتضح
 :المحتوى  صدق معامل لطريقة بالنسبة -
 ،3 ،1) المفااردات وهااى( 0.62) الجدوليااة القيمااة ماان أعلااى معامالتهااا فقااط مفااردات ثالثااة جاااءت -1

  (.0.80) بلغت حيث( 10
 ومتوسااط محكمااين( 10) كمااينالمح عاادد ألن( 0.62) يساااوى  أو ماان أكباار المحتااوى  صاادق معاماال اسااتخدام ومااع -2

  ذلك على ترتب فإنه المفردات لقبول كمحك( 1.5) المفردة
إلااى  صاافر ماان لهااا المعاماال قيمااة تتااراوح والتااي المحتااوى  صاادق معاماال لشااروط المحققااة غياار المفااردات قبااول -

 ،5 ،4 ،2) المفاااردات قبااول تاام وبالتااالي (1.5) يساااوى  أو مااان أكباار لهااا المفااردة متوسااط وقيمااة( 0.62)
 أن أشاااااروا أكثااار أو المحكماااين عااادد نصاااف أن علاااى تااادل فاااوق  فماااا صااافر القيماااة أن حياااث( 9، 8 ،6

 . ضرورية المفردة
 (1.5) يساوى  أو من أكبر ومتوسطها( 0.62) لها الصدق معامل قيمة بلغت التي المفردات قبول -

 (10 ،3 ،1) المفردات قبول تم وبالتالي
 أقاال ومتوسااطها بالسااالب أي الصاافر ماان أقاال لهااا لصاادقا معاماال قيمااة بلغاات إلااى المفااردات رفاض -

 (1.1) ومتوسطها( 60.-) بلغت قيمتها ألن( 7) المفردة رفض تم ( وبالتالي 1.5 من)
 .مقبولة قيمة وهى( 0.60) المرفوضة المفردة استبعاد بعد ككل لالختبار المعامل قيمة بلغت -
 ( مفردة .2( مفردات واستبعاد ) 8ومن ثم تم قبول ) -
 : االتفاق نسب لطريقة لنسبةبا -

 وبالتاالي عنهاا زادت أو القيمة ذات بلغت التي المفردات لقبول كمحك%( 75) القيمة استخدمت
( مفاااردات 5اى تااام قباااول ) (7،  6،  5، 4، 2)  رقااام المفاااردات عااادا المفاااردات جمياااع قباااول تااام

 ( مفردات . 5واستبعاد )
  : الطريقتين بين الفرق  -
 مساااتوى  عناااد دالاااة ألنهاااا%( 95) تقااادر بثقاااة تتمتاااع جدولياااة قيماااة المحتاااوى  صااادق مؤشااار طريقاااة اساااتخدمت -

 كااادرجات المحكماااين تقاااديرات لتوضاااح المفاااردات متوساااط اساااتخدمت بااال ذلاااك علاااى تقتصااار ولااام( 0.05)
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 رفااض يااتم ولاام المتوسااط حيااث وماان المعاماال حيااث ماان معنااى ذات معلومااات تقاادم أن اسااتطاعت وبالتااالي
 .واحدة مفردة سوى 

 لهااا لاايس قيمااة مجاارد النسابة وهااذه%( 75) نساابة وهااو واحااد محاك االتفاااق نسااب طريقااة تاساتخدم -
 المحااك هااذا هاال لكاان ضاارورية المفااردة أن أشاااروا المحكمااين نصااف ماان أكثاار أن سااوى  ماادلول
 لااديها ولاايس ثقااة فتاارة لااديها لاايس أنهااا ورغاام ؟ المحكمااين حجاام اخااتالف مااع دائمااا ثاباات يكااون 
 األولاى الطريقاة منهاا قبلات مفاردات خماس رفاض تام فإناه محكماينال عيناة حجم الختالف تفسير

 هاااذه خاااالل مااان بهاااا التنباااؤ يمكااان االختباااار محتاااوى  لصااادق قيماااة توجاااد ال كماااا اربعاااة مفاااردات
 . الطريقة

 ثقاة فتارة لاه واضاح معامال تعطاى ألنهاا المحتاوى  صادق مؤشار طريقاة باستخدام الباحث ينصح لذا -
  المفردات متوسط محكل باإلضافة العينة باختالف يختلف

 لهااا لتكااون  المحتااوى  صاادق مؤشاار بطريقااة لتاارتبط االتفاااق نسااب طريقااة بتقنااين الباحااث ينصااح كمااا -
 الصادق قايم متوساط تمثال قيماة ككال ولالختباار المفاردة متوساط فاي يتمثال آخار ومحاك ثقاة فترة

 . للمفردات

 ليتضاامن المحتااوى  صاادق رمؤشاا تطااوير بإمكانيااة والمتعلااق الخااامس السااؤال عاان لإلجابااة بالنساابة  
 الباحااث قااام فقااد (0.05 )مسااتوى  عنااد دالااة تكااون  والتااي المحكمااين عينااة لحجاام المقابلااة االتفاااق نسااب
 نفااس تعطااى أسااهل بطريقااة صااياغتها يمكاان أنااه فوجااد المحتااوى  صاادق نساابة معادلااة فااي النظاار بإعااادة
  وهى النتائج

  0.50(/ 0.50- م=)  المحتوى  صدق نسبة  

  ضرورية بأنها المفردة حول المحكمين السادة اتفاق وسطمت= م أن حيث 

  المحكمين عدد من% 50 تمثل ثابتة قيمة= 0.50          

 وتقااادير األصااالية المعادلاااة باساااتخدام المعامااال بتقااادير الباحاااث قاااام المعادلاااة صااادق مااان وللتحقاااق  
  ذلك يوضح( 6) والجدول المعدلة المعادلة باستخدام المعامل

 لمقارنة بين المعادلة األصلية والمعدلة( ا6جدول )
 المحتوى صدق معامل طريقة البدائل المفردات

المعامل للمعادلة  ضرورية غير مفيدة ضرورية

 األصلية

المعامل للمعادلة 

 المقترحة

 الحكم

 مقبول 0.80* 0.80* 0 1 9 1

 مقبول 0.40 0.40 0 3 7 2

 مقبول *0.80 *0.80 0 1 9 3
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 المحتوى صدق معامل طريقة البدائل المفردات

المعامل للمعادلة  ضرورية غير مفيدة ضرورية

 األصلية

المعامل للمعادلة 

 المقترحة

 الحكم

 مقبول 0.40 0.40 1 2 7 4

 مرفوض صفر صفر 3 2 5 5

 مقبول 0.40 0.40 1 3 7 6

 مقبول 0.60- 0.60- 0 7 2 7

 مقبول 0.60 0.60 0 2 8 8

 مقبول 0.60 0.60 0 2 8 9

 مرفوض *0.80 *0.80 0 1 9 10

 صدق معامل

 لالختبار المحتوى

   0.42 0.42  

 بالمعادلااة المحتااوى  صاادق معاماال تقااديرات بااين فااروق  وجااود عاادم( 6) الجاادول ماان يتضااح
 وبالتاااالي القااايم نفاااس أعطااات أنهاااا حياااث المعدلاااة بالمعادلاااة المحتاااوى  صااادق معامااال وتقاااديرات األصااالية
 . للمفردات المحتوى  صدق نسبة لحساب المعدلة المعادلة تصلح

 العادد واساتخراج الجدولياة المحتاوى  صادق مؤشارات قايم جدول على باالطالع الباحث قام ثم
 هلا المقابال للمحكماين الكلاى العادد علاى الحارج العادد قسامة ثام القايم لتلاك المقابال حكماينالم مان الحرج
 0.05) مساتوى  عناد الدالاة الحرجاة المئوية النسب إلى التوصل ليتم مائة في الناتج وضرب الجدول في
  ذلك يوضح( 7) والجدول المحكمين لحجم والمقابلة( 
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 عدد المحكمين والنسبة الحرجة( 7) جدول
  الحرجة النسبة المحتوى  صدق لمعامل مقبولة قيمة أقل المحكمين عدد

5 0.99 99.8 

6 0.99 99.8 

7 0.99 99.9 

8 0.75 87.5 

9 0.78 88.9 

10 0.62 81.0 

11 0.59 79.7 

12 0.56 78.3 

13 0.54 76.9 

14 0.51 75.0 

15 0.49 74.7 

20 0.42 71.0 

25 0.37 68.8 

30 0.33 66.7 

35 0.31 65.7 

40 0.29 64.8 

 النساابة يقابلهااا المحتااوى  صاادق لمعاماال قيمااة وأقاال المحكمااين عاادد( 7) الجاادول ماان يتضااح
 أحجااام تناسااب دالااة محكااات إعااداد خااالل ماان المئويااة النساابة طريقااة تقنااين تاام وبالتااالي الحرجااة المئويااة
 بأناه عناه يعبار والاذي لالختباار المحتاوى  صادق اساتخراج يمكان ذلاك خاالل من أنه كما المختلفة العينة
 لاةالمقاب الحرجاة النسابة عان تقل أال يجب والتي المفردات على المحكمين التفاق المئوية النسب متوسط
 االتفاااق نسااب مجمااوع=  لالختبااار المحتااوى  صاادق نساابة ذلااك عاان تعباار التاليااة والمعادلااة بالجاادول لهااا

   المفردات عدد÷  للمفردات

 صاادق معاماال بطريقااة المحتااوى  صاادق اخااتالف بدراسااة المتعلااق السااادس ؤالالساا عاان ولإلجابااة     
 نالمتفقاي المحكماين عادد اساتخراج ثم المئوية النسب بتثبيت الباحث قام العينة حجم باختالف المحتوى 
 تااام حياااث( ضاااروري  غيااار/  ضاااروري )               ثناااائي الباااديل أن باااافتراض ضااارورية أنهاااا علاااى

 وعاااادد,  محكمااااين 10 المحكمااااين عاااادد)        حالااااة فااااي المئويااااة للنساااابة المقاباااال العاااادد اسااااتخراج
 مجموعاة لكال المفاردات ومتوساط للمفاردات المحتاوى  صادق معامال حسااب ثم( محكما 20 المحكمين
  ذلك يوضح( 8) والجدول

 

 حجم عينة المحكمين ونسب االتفاق ومعامل صدق المحتوى  (8) جدول
 20م 10م المحتوى  صدق معامل محكما20عدد محكمين10عدد  النسبة

0.10 1 2 -0.80 1 1.1 

0.20 2 4 -0.60 1.2 1.2 
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 20م 10م المحتوى  صدق معامل محكما20عدد محكمين10عدد  النسبة

0.30 3 6 -0.40 1.3 1.3 

0.40 4 8 -0.20 1.4 1.4 

0.50 5 10 0.00 1.5 1.5 

0.60 6 12 0.20 1.6 1.6 

0.70 7 14 0.40 1.7 1.7 

0.80 8 16 0.60 1.8 1.8 

0.90 9 18 0.80 1.9 1.9 

1.00 10 20 1.00 2 2 

 : يلي ما( 8) الجدول من يتضح
 قلأ ضرورية المفردة أن أشاروا الذين المحكمين عدد كان عندما بالسالب جاءت المعامل قيم أن -

 . المحكمين عدد نصف من
 صفر تساوى  جاءت % (50)للنسبة المقابلة القيمة أن -

  بالموجب لها المعامالت قيم جاءت%( 50)فوق  النسب أن -
 لعااادد فماااثال العيناااة بحجااام المحتاااوى  صااادق معاااامالت لمحاااك بالنسااابة المفاااردات قباااول تاااأثر يالحاااظ -

 القااايم جميااع رفاااض تاام وبالتاااالي( 0.62) المحتااوى  صااادق معاماال محاااك يكااون ( 10) المحكمااين
 (100, 0.90) النسبتين وقبول السالبة

( 0.42) يسااوى  المحتاوى  صادق معامال محك فإن محكما( 20) العينة حجم حالة في أنه حين في -
 (100, 0.90,  0.80)النسب  وقبول السالبة المفردات جميع رفض تم ثم منو 
  العينة حجم باختالف المعامل لمحك طبقا المفردات رفض أو قبول اختلف وبالتالي -
 المفاردات متوساط فاي اخاتالف وجاود عادم يالحاظ مجموعاة لكال المفاردات متوساط باستخراج ولكن -

  العينة لحجم يرجع
 بااختالف المفاردات رفاض أو قباول اخاتالف عادم وجاد مجموعاة لكال معا حكينالم بتطبيق أنه كما -

 معامال محاك علاى االقتصاار وعادم معاا المحكاين باساتخدام الباحاث ينصاح وبالتالى العينة حجم
 الحرجاااة القيمااة قلاات العينااة حجاام زاد فكلمااا العيناااة بحجاام يتااأثر ألنااه للمفااردات المحتااوى  صاادق
 لمقبولةا المفردات عدد زادت وبالتالي

( محكاام 30وللوقاوف علااى نتاائج واقعيااة غياار مفترضاة لجااأ الباحااث الاى تطبيااق االسااتبانة علاى عاادد )
محكاام( ثاام تاام إجااراء التحلاايالت  20محكمااين ومجموعااة  10صاانفهم الباحااث لمجمااوعتين ) مجموعااة 

 على المجموعتين والجدول التالى يوضح ذلك 
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 توسط المفردات( نسب االتفاق ومؤشر صدق المحتوى وم9جدول  )
 محكم( 20محكمين مقابل  10)تطبيق  

 ( محكمين10عدد) ( محكم20عدد ) المفردات

 المتوسط المعامل نسب االتفاق المتوسط المعامل نسب االتفاق 

1 0.95 0.9 1.95 0.9 *0.80 1.9 

2 0.5 0.5 1.7 0.7 0.4 1.7 

3 0.9 0.8 1.9 0.9 0.80* 1.9 

4 0.6 0.2 1.6 0.7 0.4 1.6 

 1.2 صفر 0.5 1.2 0.3- 0.35 5

6 0.9 0.8 1.9 0.7 0.4 1.7 

7 0.2 -0.6 1.1 0.2 -0.6 1.1 

8 0.9 0.8 1.9 0.8 0.6 1.8 

9 0.7 0.4 1.7 0.8 0.6 1.8 

10 0.85 0.70 1.85 0.9 0.80* 1.9 

 صدق معامل

 لالختبار المحتوى

 0.42   0.42  

 ( ما يلى :  9يتضح من الجدول )  

تأثر منتظم بشكل ملحوظ فى كل من نسب االتفاق ومؤشر صدق المحتوى للمفردات و  عدم وجود
( محكمين وللاتأكد 10( محكم عن التطبيق على )20متوسط المفردات فى حال التطبيق على )

ثة الثال استخدم الباحث اختبار مان ويتنى اليجاد الفروق بين التطبيقين لعينتين مستقلتين للمتغيرات
 (   10)وسط المفردات كما يتضح من الجدولاق ومؤشر صدق المحتوى للمفردات ومتنسب االتف

 ى( الفروق بين نسب االتفاق ومؤشر صدق المحتوى ومتوسط المفردات ف     10جدول )     

 محكم( 20محكمين مقابل  10)تطبيق  

-Mann مجموع الرتب متوسط الرتب عدد المفردات عدد المحكمين 
Whitney 

U 
 لةالدال

 نسب االتفاق

 

20 10 10.6 106  

49 

 

 104 10.4 10 10 غير دال

 مؤشر صدق المحتوى

 

20 10 10.95 109.5 45.5 

 

 

 100.5 10.05 10 10 غير دال

 متوسط المفردات

 

 غير دال 45 110 11 10 20

 10 10 10 100 

 10محكم و  20فى التطبيقين ) يتضح من الجدول عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين نسب االتفاق 
 10محكم و  20محكمين( كذلك اتضح عدم وجود فرق بين مؤشرات صدق المحتوى فى التطبيقين ) 
 محكم و 20محكمين( واظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة بين متوسط المفردات فى التطبيقين ) 

 محكمين( . 10
 : االستنتاجات

 التربااوي  البحااث فااي المحتااوى  صاادق ممارسااات فااي مشاااكل وجااود البحااث نتااائج ماان يتضااح
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 التحكايم علاى يركاز فالباحاث تطبيقاه وخطاوات المحتاوى  صادق بمفهوم الباحثين إلمام ضعف في تمثلت
 بصادق اإللماام عادم مالماح وتبدو الخطوات من خطوة هو التحكيم أن مع ذاته الصدق هو أنه باعتبار
 غياار أو الصااادق هااو المحكاام وكاأن المحكمااين صاادق لمصااطلح البااحثين اسااتخدام خااالل ماان المحتاوى 
 صاااادق ماااان التحقااااق إلااااى يشااااير المحكمااااين صاااادق لمصااااطلح الحرفااااي اللغااااوي  المعنااااى أن حتااااى ذلااااك

 واالصااطالحي اللغااوي  فاالسااتخدام ثاام وماان مااثال التصااحيح ثبااات مثاال ذلااك فااي مثلااه أنفسااهم المحكمااين
 مااا أو بااالعرف يعاارف لمااا ترجااع فهااي تطبيقهااا عنااد علميااة لوثااائق مسااتندة غياار والتقنيااة صااحيح غياار
 نساأل فعنادما ومعااييره المحتاوى  صادق مان التحقاق فاي البحاث وتقالياد عاادات أو البااحثين عليه تعارف
 لاادى العاارف أن سااوى  إجاباة نجااد فااال ماثال%( 80)معيااار أو االتفاااق نسااب طريقاة اختاارت لماااذا باحاث
 للمراجاع رجاع الباحاث أن ولاو كالماه ميادع علماي مساتند يقادم أن دون  المانهج ذلاك نهج العلمى قسمهم
 . الزمن من حقب منذ تخطاه العالم وأن صحيحا ليس العرف ذلك أن لوجد العلمية

 التحقاق علاى االتفااق نساب طريقاة سايطرة إلى ذلك تعدى بل المفهوم على األمر يقتصر ولم
 إجااراء فااي هولةساا يجااد الباحااث أن إال الااذكر سااابقة عيااوب ماان إليااه أشااير مااا رغاام المحتااوى  صاادق ماان
 أنهاا حاين فاي المحتاوى  صادق عن تعبر أنها الباحث يظن متضخمة قيما تعطى أنها كما االتفاق نسب
 لايس المعاايير تلاك االتفااق نساب علاى للحكام كمياة معاايير البااحثون  واساتخدم مطلقا، ذلك على تدل ال
 لام حياث المعياار ذكار نعا لشائ يساتند لام الباحاث أن يأ التربوية البحوث في مذكور علمي أساس لها
 . الحكم ومعيار المحكمين عدد بين ارتباطية عالقة الباحث يجد

 مفهاوم وجاود وعادم المحتاوى  بصادق اإللماام لضعف الخبراء رأى استطالع نتائج أشارت وقد
 الباحاث تدريب وضعف إعداده وكيفية اإلجرائي بالتعريف الباحث دراية وعدم ؟ المحكم هو لمن واضح
 يجااد المحتااوى  صاادق جعاال ذلااك كاال للحكاام محاادد معيااار وجااود وعاادم المواصاافات جااداول إعااداد علااى
 يعااد الباحااث ياارى  كمااا المحتااوى  صاادق أن رغاام بالمحااك الماارتبط والصاادق البناااء صاادق ماان أقاال قبااول
 وهاو وعاصاروها القضاية ماع تعايشاوا الاذين والمختصاين باالخبراء يحتاك ألناه واقعياا الصادق أناواع أكثار
 كمحااادد البحااات الرياضاااي األسااالوب علاااى تعتماااد التاااي الصااادق أناااواع بااااقي فاااي يتاااوافر ال بشااارى  عامااال
 تتعاارض نتاائج تعطاى قاد اإلحصااء أن علاى عاالوة المشاكلة يعااي  الذي البشرى  الدور مهملة للصدق
 . واقعيتها عدم رغم لقبولها ونضطر الواقع مع

 عن تعبر كمية يقةكطر  المحتوى  صدق معامل طريقة أهمية البحث نتائج من يتضح كما
 المحتوى  صدق نسبة تقدم وبالتالي ككل واالختبار المفردات حيث من للمحتوى  االختبار تمثيل

 لها يتوافر الدرجة وهذه األخرى  للمفردات بالنسبة للمفردة المحتوى  صدق نسبة توضح حيث للمفردات
 والدالة المحكمين عينة لحجم المقابلة الجدولية القيمة هو المحك هذا علميا بها معترف ثقة ذو محك
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 تلك ككل االختبار محتوى  صدق توضح لالختبار كلية قيمة تعطى أنها كما(  0.05)  مستوى  عند
 ,Lai & Chang ( . 0.05)  الداللة مستوى  ذات الجدولية القيمة هو محك لها أيضا القيمة

2007)) 
 المحتوى  صدق كان أن فبعد المحتوى  صدق تقنين في المحتوى  صدق معامل طريقة تفيد

 مع التعامل من لنمطين الطريقة تقديم على عالوة,  للتفسير قابل معامل له أصبح له معامل ال
 ةحال في صارمال غير والنمط الطويلة االختبارات حالة في يستخدم والذي الصارم النمط البيانات

 يثح كمحك(  0.05) مستوى  عند الجدولية القيمة باستخدام الطريقة تكتفي ال. القصيرة االختبارات
 قلت المحكمين عينة حجم زاد كلما حيث المحكمين عينة بحجم تتأثر أنها البحث نتائج من اتضح
 ةالمفرد متوسط وهو آخر لمحك لجأت لذا,  المقبولة المفردات عدد زادت وبالتالي الحرجة القيمة
 من اتضح وكما العينة حجم ثيرتأ لتالشى يؤدى مما للمفردة المحكمين تقديرات متوسط في ويتمثل
.  معا المحكين استخدام تم عندما العينة بحجم المفردات رفض أو قبول تأثر عدم البحث نتائج
(Brinkman,2009) 
 قةطري عن تميزها التي المحتوى  صدق معامل طريقة ايجابيات إيضاح في النتائج أفادت وبالتالي  

 وال ثقة فترة له ليس االتفاق نسب طريقة في رداتالمف لقبول%( 75) محك فاتخاذ االتفاق نسب
 الصدفة خطأ أو المحكمين تحيز خطأ يراعى وال ضوئها في الحكم يمكن ككل لالختبار قيمة يعطى
 بعد أن توصلت المحتوى  صدق معامل طريقة وتطوير االتفاق نسب طريقة لتقنين الباحث لجأ ولذا

%( من رسائل الدكتوراه استخدمت محكات 35لى )نتائج تحليل محكات نسب االتفاق إلى أن حوا
ق غير موثوق فيها وغير صادقة وبالتالى فالنتائج التى توصلت لها تلك الرسائل أيضا غير موثو 

 فيها وتحتاج إلعادة نظر .
 المعادلة من أسهل المحتوى  صدق معامل لحساب مبسطة لمعادلة الباحث توصل حيث

 الستخراج الباحث توصل كما,  النتائج نفس وتعطى محدد ثابت ولها النتائج استخراج في األصلية
 تقنين في ومساهمة الطريقتين بين توفيق يعد مما المناسب العينة لحجم المقابلة الحرجة االتفاق نسب
 هو عليه ما كل المحتوى  صدق معامل الستخراج الباحث يحتاج ال حيث االتفاق نسب طريقة
 المحكمين عينة حجم عند الجدولية االتفاق بنسب مقارنتها ثم للمفردات االتفاق نسب استخراج
 ( .0.05)  مستوى  عند دالة الحرجة النسب هذه المستخدم

 خالل من ككل االختبار على االتفاق نسبة استخراج إمكانية تقديم في البحث أفاد كما
 قارنةم للباحثين يتيح وهذا الصادقة غير المفردات استبعاد بعد المحكمين اتفاق نسب متوسط استخراج
 القيمة بلغت إذا االختبار صدق على والحكم( 0.05)مستوى  عند الجدولية بالقيمة النسبة تلك

 .  عنها زادت أو الجدولية القيمة المحسوبة
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 توصيات البحث :

 ومن النتائج السابقة يوصى الباحث بإجراء مزيد من الدراسات حول طرق التحقق من صدق المحتوى 
اعد وإنتاج لبرامج لتنمية مفهوم صدق المحتوى وطرق تطبيقه لدى الباحث التربوى مما يسمن ناحية 

 على تفادى األخطاء التى يقع فيها الباحثون .فمن الضرورى طرح برامج لتوعية الباحثين وطالب
م العلم والبحث العلمى باإلجراءات الحديثة المستخدمة لتفادى األخطاء التى تنتج عن االستخدا

يق اطئ لصدق المحتوى وذلك لتنمية الناحية التطبيقية لدى هؤالء الطالب والباحثين فى التطبالخ
 الصحيح لصدق المحتوى 

كما توصى الدراسة بإجراء مزيد من البحوث المقترحة حول " تحليل صدق المحتوى باستخدام     
وقوف تفيد الباحثين فى ال تقنيات حديثة " وإجراء مقارنات حول أفضلية تلك الطرق مع اقتراح حلول

 على آخر التطورات العلمية لتطبيق صدق المحتوى .
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           The current research aims to  Study the reality of true practices for 
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according to experts opinions and also throw the comparison between the 

content validity index and the proportion of agreement ,  in addition to 

develop tables index of  the content validity index and recognize on the effect 

of size of judges on accept or reject  items by using two ways which are  the 

content validity index and the proportion of agreement and to make sure of 

that the researcher has analyzed number of ( 70 )  PhD thesis which have 

accepted in faculty of Education Minia university and he has applied search 

tool on number of ( 30 ) judges, the results has shown that there are problems 

in practicing of the content validity as a result of researchers weakness in 

knowing of content validity concept beside lack of the clear criteria to 

determine judges and criteria way on tools and satisfaction on  the way of the 

proportion of agreement although it`s effected by the item of coincidence 

agreement and magnified estimates , the results have shown the importance 

of using the item of content validity as  a quantitative way represents the 

acting of test for content which represents the content validity index for items 

and the content validity index as general in the level of  significance  (0.05) 

in addition to it`s using the item to decrease size simple of judgment also 

helps the researcher to reach simple equation to calculate the content validity 

index and develop tables for to the way of the proportion of agreement on the 

level of Significance . 

 

 

 


