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 ما هي البنية ادلنطقية اليت ينطوي عليها معامل ألفا لكرونباخ، وما متضمناهتا؟  -1

ما هي ظلاذج القياس أو احلاالت اليت تؤدي فيها استعمال معامل ألفا إىل تقدير دقيق للثبات، وتلك  الكيت  -2
 متدن أو تضخيمي دلعامل الثبات احلقيقي؟يسفر استخدامه فيها عن تقدير 

مكككا هكككي معكككامالت االتسكككايت البديلكككة الكككيت تعطكككث تقكككديرا أديت دلعامكككل الثبكككات عنكككدما ال تتكككوفر االف ا كككات   -3
assumptions اليت يتطلبها استعمال معامل ألفا يف بيانات القياس؟ 

لكليككة للمقيككاس قبادلقارنككة مكك  فيمككا يتعلككق باة ابككة عككن السككؤال اتول، لقككد أتضككر أن تبككاين الككدر ات ا
رلمككككوع تبككككاين الفقككككراتب، وأككككول االقتبككككار أو عككككدد الفقككككرات، ؽلارسككككان تكككك ثًن قويككككا يف قككككي  معامككككل ألفككككا  ومككككن 

 متجانسكككة يف السككمة ادلقاسكككة، وأن معامككل ألفكككا لكككي  غككًن متضككمنات ذلككك  أن العينككة ادلسكككتعملة ينب ككي أن تككككون
 نقيا التسايت فقرات ادلقياس  مؤشرا

   :تطريت إىل أربعة ظلاذج للقياس وهية السؤال الثا،ي،  م الودلعاجل
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 ؛ The essentially tau- equivalent modelظلوذج "أاو" ادل ادف أو ادلتكايفء يف اتساس   4

 The congeneric modelذج ادلتقارب وأقًنا النمو    5

إن االف ا ككات الككيت تقككوم عليهككا معامككل ألفككا هككي ذاهتككا اف ا ككات ظلككوذج القيككاس ادلكك ادف يف اتسككاس  
ولذل  يعطي معامل ألفا تقديرا دقيقا للثبات عندما تتوفر يف بيانات القيكاس مسكلمات هكذا النمكوذج قوأيضكا يف 

ٌنب  أمكا إذا انتهككإ إىكدف اف ا كات ظلكوذج "أكاو" ادلك ادف يف اتسكاس أو ظل النموذج اتول والثكا،ي السكابق
بعضكككها، فكككعن اسكككتعمال معامكككل ألفكككا يسكككفر عكككن تقكككدير مكككنخفت دلعامكككل الثبكككات احلقيقكككي، وعكككن تقكككدير متضكككخ  
للثبكككات عنكككد غيكككاب شكككرط اسكككتقالل االرتباأكككات بكككٌن در كككات اخلطككك   وبتعبكككًن  قكككر، عنكككدما تسكككتجي  بيانكككات 
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مككوذج ادلتقككارب الككذي يبككدو أ ثككر يككررا وواقعيككة يف اف ا ككاته، فككعن اسككتعمال معامككل ألفككا يككتمخت عككن القيككاس للن
 احلد اتدىن فقط لتقدير الثبات احلقيقي لدر ات للمقياس 

أمككا وصككوص اة ابككة عككن السككؤال الثالككط، فقككط  م التطككريت إىل بعككت معككامالت االتسككايت اتقككرف الككيت 
عامككل ألفككا، عنككد تككوفر اف ا ككات النمككوذج ادلتقككارب يف بيانككات القيككاس، أو عنككد تعطككي تقككديرا أديت للثبككات مككن م

يف هككذا السككيايت،  م التطككريت باقتضككاب إىل معامككل وذج "أككاو" ادلكك ادف يف اتسككاس  و غيككاب بعككت مسككلمات ظلكك
، ومعامل الثبات ادلفهوم Omega Coeffcient ()، ومعامل أو ميجا Theta Coefficient ()ثيتا 

(CR: Construct Reliability) ومعامكل أو ميجكا ادلوزونكة ،Weighted Omega:  ؛  مكا  م
تو ككير  يفيككة ىسككاب معامككل ألفككا، ومعامككل الثبككات ادلفهككوم، ومعامككل أو ميجككا ادلوزونككة بتوظيكك  بيانككات مثككال 

 واقعي 
 ويف اخلامتة،  م إىل االستنتا ات اخلتامية،  ما  م اق اح مجلة من التوصيبات 

 مةالمقد
 احلمد اهلل رب العادلٌن والصالة والسالم علث سيدنا زلمد وعلث  له وصحبه أمجعٌن 

،  طريقكككة مككككن أكككريت تقكككدير الثبككككات مكككن من كككور االتسككككايت خبكككا نإن اخلكككوض يف دراسكككة معامكككل ألفككككا لكرو 
يف  Consistencyالداقلي، يقتضي منطقيا تو ير داللة مصطلر "الثبكات"، ةبكراز أعليكة مفهكوم االتسكايت 

 عري  "الثبات"، و ذل  تن مفهوم االتسايت يشكل حلمة وسدف معامل ألفا لتقدير الثبات ت
يقضكككي التعريككك  ادلتكككداول دلفهكككوم الثبكككات يف  تككك  التقكككوب والقيكككاس ال بكككوي، و تككك  منكككاه  البحكككط يف 

بككار أو أداة ادلكتبككة العربيككة، بكك ن الثبككات يتمثككل يف احلصككول علككث نفكك  النتككا   عنككد إعككادة تطبيككق مقيككاس أو اقت
مرتٌن قأو أ ثرب يف ظروف متماثلة، علث نف   اتفكراد أو العينكة  فمكثال، يعكرف  كابر عبكد احلميكد  كابر وا كد 

ب يف  تاهبمكككا عكككن منكككاه  البحكككط يف ال بيكككة وعلككك  الكككنف ، "ثبكككات" 277-276، ص: 1991 كككاظ  ق  يقكككًن 
مكن مكرة يكإ ظكروف متماثلكة"  ويعكرف مكاهر  االقتبار ب ن" يعطي نف  النتا   إذا مكا اسكتخدام االقتبكار أ ثكر

ب "الثبككات" بكك ن يعطككث االقتبككار نفكك  النتككا   285، ص:2111إمساعيككل صككحمي وزلكك  زلمككود  امككل ألرافعككي ق
 عن تكرار تطبيقه يف قياس نف  الشيء أ ثر من مرة ويف ظروف تطبيقية مشاهبة" 

بككككات تعريفككككا شلككككاثال لكككككن ب الث179، ص: 2114 مككككا يعككككرف علككككث أ ككككد سككككيد وأ ككككد زلمككككد سككككا  ق
بصياغة أ ثر إ را ية  ففي تصورعلا أن "االقتبار الثابإ هو االقتبار الذي لو أبق علث رلموعة معينكة   أعيكد 

  (1)تطبيقه علث رلموعة أقرف متماثلة يعطي نف  النتا  "
خلكاص يعكرف وتنطوي هكذ  الطريقكة الشكا عة يف تعريك  الثبكات علكث مشككلة منطقيكة تقكوم علكث فككرة أن ا 

العام، أو علث تو ير اتصل باالىتكام إىل الفرع  فتعريفات الثبكات السكابقة هكي ذاهتكا تعريفكات نكوع مكن أنكواع 
الثبككات أو أريقككة مككن أككريت تقككدير  وهككو تعريكك  مفهككوم الثبككات بطريقككة اةعككادة، غككًن أن هككذا النككوع مككن الثبككات 
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بثقكة عكن عكدم اسكتقرار السكمة ادلقاسكة، أو الكيت مصكدرها يستهدف قياس أقطاء القيكاس قاتقطكاء العشكوا يةب ادلن
البعد الزمين ادلتبين عند اةعادة  لكنها تقصر دون تقكدير أقطكاء القيكاس النامجكة عكن االفتقكار للتككافؤ ق مكا هكو 
الش ن يف الثبات بطريقة الصور ادلتكافئةب، أو تلك  النامجكة عكن مكدف االفتقكار إىل االتسكايت ق مكا هكو الشك ن يف 

صككفية، والثبككات عككن أريككق التجككان  أو االتسككايت الككداقليب  ؽلثككل التعريكك  ادلتككداول نلثبككات عككن أريككق التجز ككة الا
أذان_ أريقة واىدة من أريت تقدير الثبات دون الطريت اتقرف، مك  العلك  بك ن الطكريت اتقكرف –دلفهوم الثبات 

وا ية النامجككة عككن االفتقككار للتكككافؤ واالفتقككار الككيت ال ؽلثلهككا هككذا التعريكك  الشككا   تر ككز علككث تقككدير اتقطككاء العشكك
لالتسكككايت؛ وهكككي مصكككادر اتقطكككار الكككيت ال تقكككوي علكككث تقكككديرها أريقكككة اةعكككادة الكككيت شككككلإ أساسكككا أو أر كككية 

 للتعريفات ادلتداولة عن الثبات 
  مكككا أن تعريككك  الثبكككات بنكككاء علكككث تشكككابه النتكككا   عنكككد اةعكككادة غكككًن دقيكككق، إذ يكفكككي أن ػلكككتف  اتفكككراد 

بكككرتبه ، رغككك  اقكككتالف در كككاهت  بكككٌن التطبيكككق اتول واةعكككادة، ليتحقكككق مسكككتوف ثبكككات مرتفككك  أو تكككام  فمعامكككل 
االرتباط بٌن در ات التطبيق اتول والتطبيق الثكا،ي لالقتبكار يتك ثر إذا اقتلك  موقك  الفكرد أو رتبتكه بالنسكبة لبقيكة 

 إال إذا أثكر ذلك  يف رتك  اتفكراد  أمكا إذا اقتلفكإ در كات اتفكراد، وال يتك ثر بكاقتالف الكدر ات بكٌن التطبيقكٌن
الككدر ات قارتفعككإ مككثال يف التطبيككق الثككا،يب، وبقيككإ رتكك  اتفككراد ثابتككة فككعن معامككل االرتبككاط ال يت ككًن  وبالتككا  
لكي يكون تعري  الثبات القا   علث ظلوذج اةعادة دقيقا فنيا، فالبكد مكن ال  يكز علكث مكدف متاثكل رتك  اتفكراد 

 مواقعه  بٌن التطبيقٌن لالقتبار بدال من ال  يز علث تشابه الدر ات ذاهتا  أو
ولعكككل التعريككك  الكككذي يقككك ب مكككن أبيعكككة مفهكككوم الثبكككات هكككو التعريككك  الكككذي ير كككز علكككث قاصكككية اتسكككايت  

در كككات أداة القيكككاس،  سكككواء  أ كككان ذلككك  عكككن أريكككق اتسكككايت در كككات ادلقيكككاس عكككحم اةعكككادة، أو مكككن صكككورة إىل 
اتسكككايت در كككات نصكككفي ادلقيكككاس أو أ زا كككه، أو اتسكككايت در كككات فقكككرات ادلقيكككاس  إذ تشكككًن الكتابكككات  أقكككرف، أو

 ادلر عية ادلتخصصة يف هذا الش ن:
(eg .Cronbach, 2004: Thompson & Vacha- Haase. 2000: Onwuegbuzie & 

Daniel; 2002: Sawilowsky,2000). 

 & Anastasi  وتو كر أنككازتزي ق(2)دلقيككاس أو دقتهككابك ن مفهككوم الثبككات يككدل علككث مكدف اتسككايت در ككات ا

Urbina. 1997 ب بككك ن مفهكككوم الثبكككات اسكككتعمل اسكككتعماال متنوعكككا لي طكككي  وانككك  أو أبعكككاد سلتلفكككة التسكككايت
الدر ات  فالثبكات يف مفهومكه العكام، وفقكا تنكازتزي، يكدل علكث مكدف داللكة تبكاين در كات اتفكراد الكذين أ كري 

يت احلقيقية يف السمة أو الصفة ادلقاسة، أي مدي االتسايت يف در كات ادلقيكاس؛ وأيضكا عليه  ادلقياس علث الفرو 
علككث مككدف داللككة تبككاين هككذ  الككدر ات علككث أقطككاء الصككدفة أو اتقطككاء العشككوا ية أي مككدف افتقككار الككدر ات 

ات، لكذل  [ ودلا  ان الثبات يستهدف تقكدير مكدف التبكاين ادلتسكق أو ادلنكت   يف الكدر 38  ؛ ص (3)لالتسايت
صلككد أن الككدليل اةرشككادي أو ادلعيككاري للقيككاس ال بككوي والنفسككي الككذي ا ككطلعإ بعصككدار  جلنككة مشكك  ة ينتسكك  
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(1)أفرادهكككا ادلختصكككون إىل ثكككالث من مكككات علميكككة متخصصكككة
قكككد عكككرف مفهكككوم الثبكككات  قكككدار أو مكككدف قلكككو   

  (4) بA. E. R. A. & A. P. A. & N. C. M. E: 1985در كات ادلقيكاس مكن أقطكاء القيكاس  ق
ب بك ن مفهكوم ثبكات در كات االقتبكارات 2111واعتمادا علث هكذا التعريك  يو كر صكالح الكدين زلمكود عكالم ق

يقصكككد هبكككا مكككدف قلوهكككا مكككن اتقطكككاء غكككًن ادلنت مكككة الكككيت تشكككوب القيكككاس، أي مكككدف قيكككاس االقتبكككار للمقكككدار 
 ب 131؛ ص(5)احلقيقي للسمة اليت يهدف لقياسها  ق

، أو Systematic Score Varianceسبق، أن ثبكات يعكين بالتبكاين ادلتسكق للكدر ات نستخلص شلا  
نسبة هذا التباين ادلتسق إىل التباين الكذي تنطكوي عليكه در كة االقتبكار بشكقيه التبكاين ادلتسكق أو ادلنكت   قالدر كة 

(2)احلقيقية
  True Score )   والتباين غًن ادلتسق أو غًن ادلنتunsysiematic/ Random Variance 

ب  أو بتعبكًن مكرادف ومقتضك ، يكدل الثبكات علكث مكدف قلكو Random Errorsقاخلطكاء العشكوا ي للقيكاس  
 در ات أداة القياس أو التقدير من اتقطاء العشوا ية أو غًن ادلنت مة 

در ات، ويت  تقدير الثبات بناء علث أرب  أريت أو ظلاذج: أريقة اةعادة اليت تستهدف تقدير اسكتقرار الك 
تقكدير االتسكايت،  تقكدير التككافؤ، وأريقكة التجز كة النصكفية الكيت تسكتهدف  أريقة الصكور ادلتكافئكة الكيت تسكتهدف

وأقككًنا أريقككة االتسككايت الككداقلي الككيت تسككتهدف تقككدير التجككان  واالتسككايت  ولقككد  انككإ أريقككة التجز ككة النصككفية 
ريت تقككدير الثبككات اسككتعماال تسككباب عمليككة يف بككراون، وإىل عهككد قريكك ، أ ثككر أكك -باسككتعمال تصككحير سككبًنمان

ال ال  إذ تقوم علث إ راء واىد لألداة، وال تتطل   هدا ىسابيا  بًنا  وم  تطكور احلكزم اةىصكا ية وانتشكارها 
، أ كككحإ أريقكككة االتسكككايت الكككداقلي شلثلكككة يف ادلعادلكككة العامكككة ادلعروفكككة ألفكككا  رونبكككاخ  SPSSوال سكككيما ىزمكككة 

Coeffcient Alpha Cronbach's Alpha  أ ثر شيوعا واستعماال بدون منازع يف البحوث 
أو رسكالة ما سكتًن  حبكط وعلث الرغ  من أةقبال ادلستمر علث استعمال معامل ألفا، حبيط ال يكاد ؼللو 

أو د تورا  من التطريت إىل أريقة التجان  أو االتسايت الداقلي عنكد تقكدير ثبكات اتدوات، شلثلكة يف معامكل ألفكا 
                                                 

 Standards for educational and تككككا :   1985عنككككوان هككككذ  ادلطبوعككككة اةرشككككادية يف القيككككاس الككككيت صككككدرت سككككنة ( 1)
psychological testing  قالدليل ادلعياري للقياس ال بوي والنفسيب  واش  إ يف و عه ثالث من مات علمية وهي: الرابطة اتمريكية

 American Educational Research Association: A. E. R. A. Americanللبحككط ال بكككوي 
Psychological Association   اتمريكيكة لعلك  الكنفAmerican Psychological Association A.p.A.   واجمللك

 القومي يف ال بية
National Council on Measurement in Education N. C. M. E.  

 Technical Recommendations for Psychological Tests and Diagnosticوأول دليكل صككدر  كان بعنككوان: 
Techniques وأىداث دليل 1954بادلقايي  النفسية أدوات التشخيصب  وذل  سنة  قاتوصيات أو اةرشادات التقنية أو الفنية ادلتعلقة  

  1985  وػلمل نف  عنوان الدليل السابق الذي صدر سنة 1999صدر حلد اآلن  ان سنة 
متوسكككط "الدر ككة احلقيقيكككة" مفهكككوم اف ا كككي، يكككدل علكككث قصكككا ص ال ؽلككككن مالى تهككا وال ؽلككككن قياسكككها في سكككا مباشكككرا  وتعكككرف إ را يكككا ب  كككا ( 2)

لككث در ككات الفككرد ادلتوقعككة علككث مسككة أو مت ككًن معككٌن، عنككد قيككاس السككمة عككددا ال  ككا ي مككن ادلككرات  ومككن ادلتعككذر أبعككا أن يعككاد تطبيككق االقتبككار ع
 الفرد إىل ما ال اية، ولذل  تبقي إمكانية التحديد التام للدر ة احلقيقية أمرا اف ا ا أو تقريبيا 
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كرونباخ، فعننا نالى   ثًنا من القصور يف فه  منطق معامل ألفا وإمكانياته وىدود ،  ما نالىك  إعلكاال تامكا ل
اليت يقكوم عليهكا ادكددة لشكروط اسكتعماله، والكيت قكد تسكفر عنكد عكدم مراعاهتكا  Assumptionsلالف ا ات 

 عن تقديرات غًن دقيقة للثبات 
ادلتخصصكككٌن يف القيككاس إىل مدرسكككي القيكككاس النفسكككي وال بكككوي  ففكككي وقككد تتعكككدف ال كككاهرة البكككاىثٌن غكككًن  

إىدف  لسات استعراض قطط حبوث ادلا ستًن ةبداء ادلالى ات عليهكا مكن أكرف اتسكاتذة احلا كرين، ثكار 
 دل ىول رأي أبدا  أىد أساتذة مدرسي القياس واةىصاء غلزم فيه ب ن قيمة معامكل االتسكايت الكداقلي غلك  

ب، مدعما رأيه بصورة استنسخها من  تاب: "قيكاس الشخصكية" دلؤلفكه أ كد عبكد اخلكالق؛  إذ 7 1قأال تزيد عن 
يذ ر ادلؤل  يف  تابه السابق يكإ عنكوان: "يف و كوب عكدم ارتفكاع معامكل االتسكايت الكداقلي"، مكايلي: "يسكعث 

ي مرتفعككة  ولكككن مع كك  مككؤلفي االسككتخبارات إىل احلصككول علككث معككامالت ثبككات قسككمة نصككفية أو اتسككايت داقلكك
الن ريكككة السكككيكوموم ية احلديثكككة تؤ كككد  كككرورة االىتفكككاظ بتجكككان  البنكككود ق مكككا تقكككاس باالتسكككايت الكككداقليب عنكككد 

تقريبككا  وذلك  ىكي يضكي   كل بنككد  انبكا  ديكدا مكن ادلعلومكات، شلككا  7 1مسكتوف متوسكط حبيكط ال يزيكد علكث 
 ب51؛ ص6يرف  من تنوع عينة السلوك ادلسحوبة واتساعها " ق

هككككذا ادلوقكككك  يككككحمز مككككدف التكككك ثًن الكبككككًن الككككذي متارسككككه بعككككت ادلرا كككك  الواسككككعة االنتشككككار  كتككككاب "قيككككاس  
الشخصكية" علككث القككراء سككواء أ كانوا مككن ادلتخصصككٌن أم مككن غككًن ادلتخصصكٌن مككن البككاىثٌن؛ ال سككيما إذا  انككإ 

رية السيكوم ية احلديثة"  كالم بعت اتفكار غًن دقيقة  ما هو اتمر يف االستشهاد السابق  فذ ر موق  "الن 
عام ومكبه  ي كري القكاري بقبكول الكرأي علكث عواهنكه، رغك  افتقكار  إىل التحديكد والتوثيكق  وتعليكل و كوب اطلفكاض 

ب وأال يتعككداها، لكككي يسككاه   ككل بنككد مانكك   ديككد مككن ادلعلومككات، 7 1معامككل االتسككايت الككداقلي عككن قيمككة ق
ات  فمسكاعلة  كل بنكد يف إثكراء ادلفهكوم مو كوع القيكاس عمليكة متسكقة ىجة تتعلق أساسكا بالصكديت بكدال مكن الثبك

تتخذ منحث منت ما وغًن عشوا ي، ولذل  تساه  يف الرفك  مكن التبكاين ادلنكت   أو ادلتسكق الكذي يفك ض فيكه أنكه 
 ادلنككت   الككذي يفكك ض فيككه أنككه يعككك  السككمة ادلقاسككة أو  وانكك  منهككا  وتقككدير مككدف انطككواء أو "تلككوث" التبككاين

ادلنكت   الكذي يستعصككي متييكز  عكن التبككاين ادلنكت   احلقيقكي، أمككر يضكطل  بكه الصككديت   ؽلثكل السكمة ادلقاسكة باخلطكك 
أما الثبات فال يقوف علث الكش  عن اتقطاء ادلنت مة وإظلا يعين أساسا بتقدير مكدف انطكواء در كات ادلقيكاس 

طككاء ادلنت مككة ت ككا ال تككرتبط بككالقوام الن ككري، أو علككث اتقطككاء العشككوا ية  واتقطككاء العشككوا ية ختلكك  عككن اتق
بادتوف الكدال  للمفهكوم، وإظلكا تكرتبط  صكادر قار يكة متذبذبكة  احلالكة الصكحية وادلزا يكة للمفحكوص، وظكروف 

 تطبيق ادلقياس وغًنها 
الدقككة عككن إن مككا أوردتككه ؽلثككل منككاال فقككط مككن أمثلككة عديككدة عككن اتفكككار النمطيككة ادلنتشككرة الككيت تفتقككر إىل  

معامالت االتسايت، واليت ال يعدم القاري مصادفتها يف بعت  ت  القياس و تك  منكاه  البحكط  ولكذل ، فكعن 
التطككريت إىل بعككت قضككايا معامككل ألفككا لتقككدير االتسككايت الككداقلي وتو ككيحها، ومنهككا تو ككير البنيككة ادلنطقيككة دلعامككل 

ر يف قيمتكككه، وتنكككاول ظلكككاذج القيكككاس واف ا كككاهتا ذات ألفكككا، للوقكككوف علكككث اف ا كككاته ومسكككلماته والعوامكككل الكككيت تكككؤث
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العالقككة  ككدي دقككة معامككل ألفككا، وتو ككير مككي يكككون معامككل ألفككا دقيقككا يف تقككدير الثبككات، ومككيت يفتقككر إىل الدقككة 
ادلنشككورة، والتطككريت إىل بعككت ادلعككامالت البديلككة اتقككرف عنككد عككدم تككوفر االف ا ككات الككيت يتطلبهككا معامككل ألفككا يف 

القيكاس؛ قكد يسكاه  يف تو كير الكرلي والتصكورات، ويف ت يكًن اتفككار النمطيكة غكًن الدقيقكة، ويف تشكجي   بيانات
 التناول التقوؽلي الناقد  لما تعلق اتمر بتوظي  معامل ألفا لكرونباخ يف تقدير الثبات وت ويله 

 أهمةة الدراسة
 تتجلث أعلية الدراسة احلالية فيما يلي:

اليت استهدفإ يليكل البنيكة ادلنطقيكة واةىصكا ية دلعامكل ألفكا، ومعاجلكة االف ا كات  غياب البحوث العربية -1
 اليت تقوم عليها، ويليل إشكالية تذبذب دقة معامل ألفا يف تقدير الثبات 

 االستعمال الواس  دلعامل ألفا يف البحوث ورسا ل ادلا ستًن والد تورا   -2

تعمال السكككلي  دلعامكككل ألفكككا يف تقكككدير الثبكككات يف عديكككد مكككن عكككدم مراعكككاة االف ا كككات الكككيت يتطلبهكككا االسككك -3
 البحوث، رغ  شيوع استعماله 

تو ككير الكيفيكككة الكككيت متكننكككا مكككن فهككك  دقيكككق دلعامكككل ألفكككا باالىتككككام إىل التحليكككل ادلنطقكككي قاالسكككتنتا ات  -4
 الريا ي له ب بدون ال  يز ادلطلق علث التحليل Reasoningالقا مة علث التحليل واالستدالل وادا مة 

 تطوير وعي القاري  واأن دقة معامل ألفا، ومواأن قصور   -5

تطككوير مهككارة الككدارس أو الباىككط يف قككراءة نتككا   معامككل ألفككا قككراءة ناقككدة وتقوؽليككة  مككثال، هككل معامككل ألفككا  -6
لتشككابه ادلرتفكك  يككدل بالضككرورة علككث ارتفككاع االتسككايت الككداقلي، أم يككدل علككث تكك ثًن أككول االقتبككار، أم هككو نتيجككة ا

 الكبًن بٌن اتسئلة اليت تتفق يف الداللة رغ  اقتالف الصياغة؟

التعرف علث بعت الطريت اتقرف قادلعامالت اتقرفب البديلة اليت ال تتطلك  تكوفر اف ا كات صكارمة يف  -7
  واق  بيانات القياس، مقارنة ببعت اف ا ات معامل ألفا الصارمة، واليت تعطي تقديرا دقيقا نسبيا للثبات

 مشكلة الدراسة
تتلخص مشكلة الدراسة يف تبيان منطق معامل ألفا لتقدير الثبات، ويف تو ير احلكاالت الكيت يسكفر فيهكا  

اسككتعمال معامككل ألفككا عككن تقككدير دقيككق للثبككات، واحلككاالت الككيت تككؤدي اسككتخدامه فيهككا إىل تقككدير متحيككز بتقلككيص 
  ادلعامالت البديلة دلعامل ألفا القيمة احلقيقية للثبات أو بتضخيمها؛ ويف التطريت إىل

 وتتجلث ادلشكلة تفصيال يف أسئلة البحط اآلتية:
مككا البنيككة ادلنطقيككة واةىصككا ية الككيت ينطككوي عليهككا معامككل ألفككا، ومككا االسككتنتا ات الككيت تنبثككق عككن التنككاول  -1

تحليكل اةىصكا ي ؛ فضكال عكن الreasoningادلنطقي دلعامل ألفا القكا   علكث التحليكل واالسكتدالل وادا مكة 
 القا   علث االشتقايت الريا ي؟

 ما أبيعة ظلاذج القياس، وما االف ا ات اليت تقوم عليها ذات العالقة باستخدام معامل ألفا؟ -2
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ما هي ظلاذج القياس أو احلاالت الكيت يكؤدي فيهكا اسكتعمال معامكل ألفكا إىل تقكدير دقيكق للثبكات احلقيقكي،  -3
 ها إىل تقدير متدن أو تضخيمي دلعامل الثبات احلقيقي؟واحلاالت اليت يسفر استخدامه في

ما هكي ادلعكامالت البديلكة الكيت تعطكي تقكديرا أديت دلعامكل الثبكات عنكدما ال تتكوفر االف ا كات الكيت يتطلبهكا  -4
 استعمال معامل ألفا يف بيانات القياس؟

 أهداف الدراسة
 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي:

يا كككككككككية دلعامكككككككككل ألفكككككككككا للتوصكككككككككل إىل فهككككككككك  دقيكككككككككق الف ا كككككككككاته ومسكككككككككلماته دراسكككككككككة البنيكككككككككة ادلنطقيكككككككككة والر  -1
Assumptions واستنتاج بعت العوامل اليت تؤثر يف قيمته ، 

استعراض ظلاذج القياس اليت تقيد يف معرفة ميت يكون معامل ألفا دقيقا يف تقكدير الثبكات، ومكي يفتقكر إىل  -2
 ة دالدقة ادلنشو 

ستعمال معامل ألفا عن تقدير دقيق للثبات، واحلكاالت الكيت يكؤدي فيهكا تو ير احلاالت اليت يسفر فيها ا -3
، الكذي قككد ؼلتلك  اقتالفككا lower boundتوظيك  معامكل ألفككا إىل تكوفًن احلككد اتدىن فقكط لتقكدير الثبككات 

بينكككا عكككن معامكككل الثبكككات احلقيقكككي؛ أو احلكككاالت الكككيت يكككتمخت فيهكككا اسكككتعمال معامكككل ألفكككا عكككن تقكككدير متضكككخ  
 للثبات 

لتطككريت إىل بعككت ادلعككامالت أو الصككيا اتقككرف البديلككة الككيت متككد الباىككط بتقككدير أديت للثبككات، عنككدما ال ا -4
 تتوفر بعت االف ا ات الصارمة اليت يقتضيها معامل ألفا يف بيانات القياس 

 منهج الدراسة
جكككري ، إن البحكككط احلكككا  حبكككط ن كككري يليلكككي، وؼلتلككك  أبيعكككة عكككن البحكككط التجكككري ، والبحكككط شكككبه الت 

دلسككحي  وقككد وظكك  الباىككط شككبه التجككري ، والبحككط أدلسككحي  وقككد وظكك  الباىككط يف إصلككاز  عككدة والبحككط ا
أككريت وإسكك اتيجيات، ومنهككا ادلككنه  التككارؼلي ويليككل ادلضككمون لرصككد تطككور تقككدير الثبككات مككن من ككور االتسككايت، 

باىككط أيضككا أريقككة أو اسكك اتيجية التحليككل انطالقكا مككن أريقككة التجز ككة النصككفية وانتهككاء  عامككل ألفكا  واسككتخدام ال
ادلنطقكككي دلعككككادالت معامككككل ألفككككا  ونقصكككد بالتحليككككل ادلنطقككككي اسككككتخدام عمليكككات االسككككتدالل والتحليككككل وادلقارنككككة 

يف تو ككير معككادالت معامككل ألفككا، والكشكك  عككن اف ا ككاته   مككا اسككتعمل الباىككط  Reasoningوادا مككة 
 معامل ألفا، وتو ير  يفية ىساب بعت معامالت االتسايت البديلة  لشرح ظاهر معادالت ةالطريقة الو صفي

وتبىن الباىط أيضكا التنكاول النقكدي عنكد مناقشكة مفهكوم الثبكات، ويليكل بنيكة معامكل ألفكا، وتنكاول ظلكاذج   
القيككاس، ويليككل مككواأن قككوة معامككل ألفككا ومككواأن قصككور   ولعككل أعليككة ادلنحككث النقككدي يف معاجلككة موا ككي  معامككل 

قضكايا معامكل ألفكا قضكايا إشككالية، ومثكار تبكاين يف الكرلي واتفككار   كمكن يف لفكإ انتبكا  القكارن بك ن  كللفا تأ
وبكك ن أدب القيككاس النفسككي وال بككوي ال يقككدم معرفككة يقينيككة تنكك ف عككن النقككد، وال تقبككل النقككاش؛ بككل يقككدم معرفككة 

  Refutabilityمنفتحة علث ادلرا عة الناقدة، وقابلة للدىت 
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ودلكككا  انكككإ الدراسكككة تسكككتهدف ادلختصكككٌن يف القيكككاس، وغكككًن ادلختصكككٌن مكككن البكككاىثٌن واتسكككاتذة وأكككالب  
الدراسككات العليككا، جل نكككا أىيانككا إىل االسكككتطراد ب يككة تو كككير اجلوانكك  الفنيكككة ادلتخصصككة دلعامكككل ألفككا، وإىل يليكككل 

مكن  هكة، وللكشك  عكن الكدالالت ادلنطق اليت تتضمنه معادالت معامكل ألفكا للتخفيك  مكن االشكتقايت الريا كي 
 الن رية واالف ا ات اليت تكمن وراء الصيا الريا ية من  هة أقرف 

 ضمناتهاتمعامل ألفا: خصائص بنةته اإلحصائةة والمنطقةة وم
لعل العمل الذي استقط  انتبا  الباىثٌن إىل ال  يز علكث اتسكايت البنيكة الداقليكة لكألداة  مؤشكر للثبكات،  

 عيكككككة زميلكككككه رتشاردسكككككن   Kuder رتمثكككككل يف ادلقالكككككة الكككككيت  تبهكككككا  يكككككودالتجكككككان  الكككككداقلي، ي أو االتسككككايت أو
Richardson   وتضكمنإ ادلقالكة الكيت شككلإ ىينئككذ مر عكا يف تقكدير الثبكات عكددا مككن (6)م1937سككنة  

شككككارا ادلعككككادالت الككككيت تسككككتهدف تقككككدير االتسككككايت أو التجككككان  الككككداقلي تداة القيككككاس  لعككككل أ ثرهككككا شككككهرة وانت
 ، وهي  ما يلي:KR-20واستعماال، ادلعادلة اليت يمل رق  عشرين، ويشار إليها عادة باالقتصار التا : 

 
 ب  وهي  ما يلي:K R -21ب ق21وادلعادلة رق  ق

 
إىل نسكككبة اة ابكككات الصكككحيحة علكككث  pتكككدل علكككث عكككدد فقكككرات أو بنكككود ادلقيكككاس  وتشكككًن  kىيكككط أن  
علككث أن اة ابككة صككحيحة   1، حبيككط تككدل الدر كة 1بكٌن الككذين ىصككلوا علككث الدر كة  أو نسككبة اجمليI   الفقكرة
فككر، حبيككط  لدر ككها  أو نسككبة اجمليبككٌن الككذين ىصككلوا علككي Iعلككث نسككبة اة ابككات اخلاأئككة علككث الفقككرة  qوتككدل 

 q  p تدل الدر ة صفر علث أن اة ابة قاأئة  ويدل التعبًن الريا ي: 
سكبة اة ابكات الصككحيحة ونسكبة اة ابككات اخلاأئكة ادلكملكة ذلككا لككل فقككرة، علكث ىسكاب ىاصككل الضكرب بككٌن ن

 كككرب النسكككبتٌن جلميككك  الفقكككرات للحصكككول علكككث رلمكككوع تبكككاين  لصكككل تبكككاين الفقكككرةب،   يكككت  مجككك  ىواقالكككيت متثككك
 در ككات فقككرات ادلقيككاس، اف رلمككوع تبككاين بنككود أو فقككرات أداة القيككاس، ولككذل  ؽلكككن أن يتخككذ التعبككًن ادلككرادف

2  ويدل p ب p- 1ادلباشر التا : ق
o    علث تباين در ات االقتبكار أو ادلقيكاس ق ككلب، أي  مك  در كات

 ل فرد علث فقرات ادلقياس لتمثل در ة ادلقياس ق كلب،   ػلسك  التبكاين لكدر ات ادلقيكاس جلميك  اتفكراد أو 
ب علكث متوسكط در كات ادلقيكاس: 2رقك  ق يف ادلعادلكة Xاجمليبٌن، فيدعي تباين لدر ات ادلقياس ق كلب  وتكدل 

 يس  عدد ات وبة الصحيحة لألفراد علث مستوف مجي  فقرات ادلقياس،   يقس  اجملموع علث عدد اجمليبٌن 
، أريقكة (8)1911ق كل منهمكا علكث انفكرادب سكنة  Brownوبراون  Spearmanلقد اق ح سبًنمان  

ن إعككادة إ ككراء ادلقيككاس، ومككا يرافككق اةعككادة مككن أثككر للككتخلص مكك Split- half methodالتجز ككة النصككفية 
التدري ، وذل  بع راء تصحير علكث معامكل االرتبكاط بكٌن نصكفي االقتبكار لتعديلكه عنكد مضكاعفة أكول ادلقيكاس 
قأي إ افة فقرات النص  الثا،ي إىل فقرات النص  اتول للمقياس تن قيمة معامكل االرتبكاط تكزداد عنكد ازديكاد 



 736 هــــ(2330م/:100، الرياض  799-738(، ص ص3، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمةة 12مجلة جامعة الملك سعود، م

  والككككيت أ ككككحإ الطريقككككة ادلفضككككلة (3)بككككراون للتجز ككككة النصككككفية -والككككيت عرفككككإ  عادلككككة سككككبًنمان عككككدد الفقككككراتب،
 للباىثٌن وادلمارسٌن

والدارسككككٌن يف تقككككدير الثبككككات، والككككيت   تتقهقككككر يف وتككككًنة اسككككتعماذلا إال يف السككككنوات اتقككككًنة أمككككام معامككككل ألفككككا 
رتشاردسكككن، بسكككب  تطكككور احلكككزم  -ة أعكككال ب لكيكككودرلكرونبكككاخ، وإىل ىكككد مكككا أمكككام ادلعادلكككة رقككك  عشكككرين قادلكككذ ور 

 اةىصا ية وانتشارها الواس ، وبالتا  الت ل  علث مشقة احلساب 
غككًن أن أريقككة التجز ككة النصككفية لتقككدير الثبككات قامككإ علككث مسككلمات أو اف ا ككات صككارمة قلمككا التفككإ  

 Strict Parallelة التكوازي التككام إليهكا عنكد اسكتعماذلا  إن التجز كة النصكفية قامكإ علكث افك اض أو مسكلم

assumptions  عككىن أنككه يفكك ض يف فقككرات النصككفٌن أن  تتسككاوف يف در اهتككا احلقيقيككة، وأن تتسككاوف أيضككا 
يف قي   تباين قط  القياس اليت تنطوي عليها الدر ات  ومن ادلعكروف أن ن ريكة القيكاس الكالسكيكي تقكوم علكث  

عليها الفرد علث االقتبار واليت تكدعي بالدر كة ادلالى كة تنطكوي بالضكرورة تطور  وهري ب ن الدر ة اليت ػلصل 
علكككث  كككزء أو قكككدر منهكككا يكككدل علكككث التبكككاين ادلتسكككق أو ادلنكككت   والكككذي يفككك ض أن لكككه عالقكككة وثيقكككة بالسكككمة الكككيت 

فكات أو يقيسها االقتبار، ولذل  تدعي بالدر ة احلقيقية، وقس   قر يدل علكث التبكاين قوبتعبكًن غكًن فكين اقتال
فرويتب غًن ادلتسق أو ادلنكت   ال عالقكة لكه  و كوع القيكاس، يكدعي إمجكاال بالدر كة اخلطك  قأو اتقطكاء العشكوا ية 
غككًن ادلنت مككة إذا توقينككا التعبككًن الككدقيق ذلككاب  فمككثال، إذا أ ككفنا فقككرات النصكك  الثككا،ي إىل فقككرات النصكك  اتول 

إىل فقكككرات النصككك  اتول قاصكككية التكككوازي، حبيكككط تككككون  لالقتبكككار، فالبكككد أن يقكككق فقكككرات النصككك  ادلضكككاف
الككدر ات احلقيقيككة للنصككفٌن متسككاوية، ويكككون تبككاين اخلطكك  لفقككرات النصككفٌن متسككاويا أيضككا  وبنككاء علككث ذلكك ، 
تكككون معككامالت االرتبكككاط بككٌن  كككل نصككفٌن مكككن اتنصككاف ادلمكنككة لالقتبكككار متسككاوية، وبالتكككا  أن  ككل نصكككفٌن 

ف اتقككرف  ادلمكنككة لتسككاوي ارتباأاهتككا ودر اهتككا احلقيقيككة وتبككاين قطئهككا  وإذا   تتحقككق ؽلكككن أن ؽلثككل اتنصككا
بككراون لتصككحير معامككل ارتبككاط النصككفٌن يككؤدي إىل  -بعككت شككروط التككوازي التككام، فككعن اسككتعمال صككي ة سككبًنمان

 تقدير متحيز دلعامل الثبات 
                                                 

صحيح معامل االرتباط عند مضاعفة طول االختبار، فيتوقع أن يكون معامل االرتباط لالختبار الكامل بعد عند تنصيف االختبار. وت( 3)
 إضافة النصفين وفقا لما تسفر عنه معادلة سبيرمان، وبراون المختصرة التي تتخذ الشكل التالي:

 
 ية:وهي حالة خاصة )عند تجزئة االختبار إلى نصفين( من معاد لتهما العامة التال

 
عمثثى معمثثل ارتبثثاط درجثثاس نصثثفي االختبثثارع ويثثدل عمثثى معامثثل اللبثثاس  يثثدل عمثثى معامثثل لبثثاس المقيثثاس، ويثثدل  حيثثأ أن

 عمى معامل )عدد مراس( إطالة أو نسبة تقميص االختبار. K، ويدل Kالتقديري لالختبار الذي سيمدد أو يقص وفقا لمعامل 
هقككر يف وتككًنة اسككتعماذلا إال يف السككنوات اتقككًنة أمككام معامككل ألفككا لكرونبككاخ  واىل ىككد مككا أمككام ادلعادلككة رقكك  يف تقككدير الثبككات، والككيت   تتقوالدارسثثين 

 رتشاردسن، بسب  تطور احلزم  اةىصا ية وانتشارها الواس ، وبالتا  الت ل  علث مشقة احلساب  -عشرين قادلذ ورة أعال ب لكيودر



 حمد تةغزة: البنةة المنطقةة لمعامل ألفا لكرونباخ، ومدى دقته في تقدير الثباتأ م                       737
  

لنصكككفية يف ىكككد ذاهتكككا  إذ أن  كككل أريقكككة يف لقكككد انشككك ل  يكككودر ورتشاردسكككن بكككالتفكًن يف عمليكككة التجز كككة ا 
 ز ة االقتبار تسكفر عكن ارتبكاط ؼلتلك  عكن أكريت التجز كة اتقكرف ادلمكنكة، وبالتكا  تسكفر عكن معكامالت ثبكات 
سلتلفة  وبناء عليه، ال ؽلكن اعتبكار أن فقكرات  كل نصك  مكن النصكفٌن عينكة شلثلكة للمجكال اتوسك  الكذي ػلتكوي 

؛ أادلككا أن  ككل أريقككة مككن أككريت Universe of itemsصككلة بالسككمة ادلقاسككة علككث مجيكك  الفقككرات ذات ال
التجز ة النصفية تتمخت عن تقدير سلتل  دلعامل الثبات    إن اقتالف نتا   الثبات باقتالف أكريت التجز كة 

 النصفية ادلمكنة للمقياس ال يتوافق م  االف ا ات اليت قامإ عليها هذ  الطريقة 
إىل  ز ككة موىككدة أو وىيككدة لكذات االقتبككار بككدون انتهككاك اف ا ككات التككوازي؟ دلككاذا فكيك  ؽلكككن التوصككل  

ال يكككون اجلككزء الككذي غلككزأ علككث أساسككه االقتبككار متمككثال يف أبسككط وىككدة أو الوىككدة اتوليككة الككيت ػلتككوف عليهككا 
أو النبككد، لككذل  تصككور  ادلقيككاس؟ ودلككا  انككإ الوىككدة اتوليككة الككيت تشكككل أداة القيككاس متمثلككة يف السككؤال أو الفقككرة 

 يودر ورتشاردسن أن تقسي  االقتبار حبس  عدد فقراته يوىد معضلة التقسي   فاالقتبكار الكذي ينطكوي علكث 
عشر فقرات غلزء دا ما إىل عشرة أ زاء إذا اخذت الفقرة   سكاس للتقسكي ، أي إذا اىتكوف  كل قسك  علكث فقكرة 

تا هككا لتقككدير الثبككات تقككوم أساسككا علككث بيانككات الفقككرات ضل واىككدة مككن فقككرات ادلقيككاس  ولككذل  فالبيانككات الككيت
ولي  علث بيانات أنصاف االقتبار  غًن أنه لتطوير معادلتهمكا، ا كطر  يكودر ورتشاردسكن أن ينطلقكا مكن ذات 
االف ا ات أو ادلسلمات اليت قامإ عليها أريقكة سكبًنمان وبكراون، أي افك اض التكوازي التكام قتسكاوف الكدر ات 

تقسي  االقتبكار وفقكا لعكدد  يتسىن ة وتساوف تباين اخلط ب، فالفقرات تعامل و   ا اقتبارات متوازية لكياحلقيقي
فقراتككه باخككاذ الفقككرة أسككاس التقسككي ،  مككا اف  ككا أيضككا أن تكككون الفقككرات مهمككا  ككان شكككلها قفقككرات الصككحير 

، Dichotomously scored itemsواخلطك  أو فقكرات االقتبكار مكن متعكدد أو غًنهكاب ثنا يكة الدر كة 
  (4)إذ خصص الدر ة واىد لإل ابة الصحيحة والدر ة صفر لإل ابة اخلاأئة

افكك اض التككوازي التككام بككٌن مكونككات اتوليككة للمقيككاس الككيت تتمثككل يف الفقككرات؟ تككوازي ادلكونككات  مككا معككين 
كل ادلقيكككاس هكككي  ثابكككة اقتبكككارات اتوليكككة للمقيكككاس أو تكككوازي فقراتكككه معنكككا أن فقكككرات ادلقيكككاس أو بنكككود  الكككيت تشككك

متوازية، فادلقياس الذي يتكون من عشكرين فقكرة، يكت  تصكور  مكن من كور التكوازي   نكه يتككون مكن عشكرين اقتبكارا 
أو مقياسككا متوازيككا، حبيككط تتسككاوف يف در اهتككا احلقيقيككة ويف تبككاين قطئهككا  ودلككا  انككإ الفقككرات الككيت ين ككر إليهككا 

متماثلككة يف در تهككا احلقيقيككة، الككيت متثككل القاسكك  ادلشكك ك أو ادلككدف أو النطككايت الككذي  علككث أ ككل اقتبككارات متوازيككة
تشك ك فيككه الفقككرات، أو اللحمكة أو النسككي  الككذي غلمك  فقككرات ادلقيككاس، لكذل  فككعن هككذ  االف ا كات الككيت تقككوم 

رتشاردسككككن -ررتشاردسككككن تتعلككككق واصككككية اتسككككايت الفقككككرات و انسككككها  أن معادلككككة  يككككود -عليهككككا معادلككككة  يككككودر

                                                 

القككي  أو الككدر ات، لكككن  ككرت العككادة اسككتعمال القيمتككٌن التككاليتٌن: الصككفر لًنمككز إىل اة ابككة اخلاأئككة،  يف الواقكك  ؽلكككن اسككتعمال أي زوج مككنب 4ق
 والواىد لًنمز إىل اة ابة الصحيحة 
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ب تضطل  بتقدير الثبات عندما تصحر  ل فقكرة مكن فقكرات ادلقيكاس 1ب ادلذ ورة أعال  قادلعادلة رق  KR-20ق
 علث أساس تنا ي باستعمال در تٌن فقط  صفر أو واىد أو أي زوج من الدر ات  أما التعبًن التا :

 
ثبككات يككدل علككث مقككدار الدر ككة باعتبككار ال reliability rationaleفككيعك  منطككق تعريكك  الثبككات  

احلقيقية، أي نسبة الدر ة احلقيقية إىل الدر ة ادلالى ة اليت تنطوي علكث اخلطك   عنكد توىيكد مقكام احلكد السكابق 
 فع ا تؤول إىل التعبًن ادلرادف اآليت:

 
يككككدل علككككث رلمككككوع الت ككككاير بككككٌن فقككككرات ادلقيككككاس قأو  ونالىكككك  أن هككككذا البسككككط   

تسكاوف  ت اليت ال تقيد بوىدة قياس معينةب، تن رلمكوع تبكاين در كات االقتبكار  ككلالعالقات بٌن الفقرا
مضككاف إليككة  ككع  قككي  ت ككاير  ككل فقككرة مكك  أقككرف قالعالقككات البينيككة بككٌن  رلمككوع تبككاين الفقككرات 

الفقرات إذا توقينا التبسيطب أو  ل زوج من فقرات ادلقياس  وبناء علث ذل  عند ىذف رلمكوع تبكاين در كات 

تتبقككي قككي  الت ككاير بككٌن الفقككرات الككيت تككدل علككث  مككن رلمككوع تبككاين در ككات االقتبككارالفقككرات: 
القاسك  ادلشك ك بككٌن الفقكرات، وبالتككا  تعكك  يف أساسككها الدر كة احلقيقيكة لالقتبككار  و كا أن البسككط يكدل علككث 

تضك  تبكاين الدر كة احلقيقيكة وتبكاين  تباين الدر ة احلقيقية، وادلقام يدل علث التباين الكلي لدر ات ادلقيكاس الكيت
الدر ككة اخلطكك   فعنككه يعككك  نسككبة تبككاين الدر ككة احلقيقيككة إىل تبككاين الدر ككة ادلالى ككة، أو يعككك  مقككدار التبككاين 
ادلتسق اخلا  من اخلط  العشوا ي، أي بعد تنقيته من التبكاين العشكوا ي  وذاك هكو منطكق الثبكات الكذي يستشك  

   نبات الن رية السكوم ية العريقة من ادلعادلة  ما ي دد يف
معل احلد اتقصث دلتصل قي  نتا   ادلعادلة يصكل إىل الواىكد الصكحير   ويضطل  الكسر التا :  

إىل القيمككة القصككوف أو سككقفها اتعلككث  KR- 20إذ بككدون اسككتعمال هككذ  النسككبة يسككتحيل أن تصككل معادلككة 
لتام  و لمكا قكل عكدد فقكرات ادلقيكاس  لمكا ازداد تك ثًن هكذ  النسكبة ادلتمثل يف الواىد الصحير عن يقيق الثبات ا

ال يسكككاوف  لالتسكككايت الكككداقلي  ذلككك  أن احلكككد التكككا   KR-20التصكككحيحية علكككث نتيجكككة معادلكككة 
 أو ادلككككككككرادف لككككككككه الصككككككككفر عنككككككككد يقككككككككق الثبككككككككات التككككككككام وبالتككككككككا  فككككككككعن احلككككككككد اتيسككككككككر

ال يصكل إىل الواىكد الصكحير  ال يصل إىل أقصا  أبدا عند يقكق الثبكات التكام أي
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بكككرأب هكككذا الكككنقص، بضكككبط الطكككرف اتقصكككث للمكككدف الن كككري للثبكككات إىل الواىكككد   لكككذل  يضكككطل  احلكككد
 الصحير عند يقق الثبات التام 

  تقكك  علككث افكك اض  KR-20إ ككافة إىل مسككلمة التككوازي الصككرف،  فعنككه علككث الككرغ  مككن أن ادلعادلككة:  
صكفوفة مرات ادلقياس، بكل يكفكي تقارهبكا، لكنهكا اشكتقإ بنكاء علكث افك اض أن تساوف معامالت االرتباط بٌن فق

  ومعين ذل ، أنه يف ض يف مجيك  فقكرات ادلقيكاس unitrankاالرتباأات بٌن الفقرات من أراز مرتبة الوىدة 
سككة أن تقككي  بعككدا واىككدا فقككط  أو عككامال واىككدا مشكك  ا  أي يفكك ض يف مجيكك  فقككرات ادلقيككاس أن تكككون متجان

 ب 256؛ ص9حبيط تنتمي إىل بعد واىد فقط، أو تتشب  علث عامل عام واىد عند إ راء التحليل ألعاملي ق
ف وردناها لتكواتر التطكريت إليهكا يف ادلرا ك  العريبكة  وللتنبيكه علكث االف ا كات ات ثكر  KR-21أما ادلعادلة  

عادلكة يف الربعينيكات مكن القكرن ادلا كي، و كان   لقكد اق ىكإ ادل KR-20صرامة اليت تقوم عليها مقارنكة  عادلكة 
الضكككابط أىيانكككا للمفا كككلة بكككٌن ادلعككككادالت ادل ادفكككة يسكككر االسكككتعمال والتخفيكككك  مكككن مشكككقة احلسكككاب تن  ككككل 
العلميكات احلسكابية  انكإ  كرف يكدويا، أو باسكتعمال ىاسكبات يدويكة غكًن متطكورة يف اخلمسكينيات والسكتينيات  

رغككك   KR-20  احلديثكككة تتطكككريت إليهكككا حبجكككة سكككهولة ىسكككاهبا مقارنكككة  عادلكككة ومككك  ذلككك  مازالكككإ بعكككت ادلرا ككك
 التطور الكبًن يف رلال الكمبيوتر، ويف رلال الرزم اةىصا ية العديدة 

قا مة علث اف اض تساوي مستوف الصعوبة لكافة فقرات ادلقيكاس   عكين أن نسكبة  KR-21إن ادلعادلة  
مقسكوما  Iابكات الصكحيحة قعكدد اة ابكات الصكحيحة علكث سكؤال معكٌن: الكيت تكدل علكث نسكبة اة  Pالتالية: 

علكث اة ابكات الصككحيحة واخلاأئكة علككث ذات السكؤالب والكيت تعككك  يف ذات الوقكإ معامككل صكعوبة السككؤال أو 
مستوا  غل  أن تكون متساوية عحم مجي  فقرات االقتبار أو بنود   وعند عدم توفر هذا الشكرط الكذي يسكتحيل 

 الواقككككك ، فكككككعن معامكككككل االتسكككككايت قالثبكككككاتب النكككككا   عنكككككد اسكككككتعمال هكككككذ  ادلعادلكككككة يتسككككك  بعكككككدم الدقكككككة يقيقكككككه يف
  KR-20وباالطلفاض مقارنة  عامل االتسايت النات  عن استعمال ادلعادلة: 

وبعككد مككرور أربعككة عشككر عامككل علككث ظهككور معادلككة  يككودر ورتشاردسككن لالتسككايت الككداقلي، قككدم  رونبككاخ 
قأي ألفكككاب، يف مقالككككه  ادل ادفكككة أمساهكككا أو رمكككز ذلككككا بكككاحلرف اةغريقكككي الصككك ًن احلجككك :  عكككددا مكككن ادلعكككادالت

  شلكككا أعطكككث دفعكككا قويكككا دلنهجيكككة (11)مكككيالدي 1951م يكا العتيكككدة سكككنة ادلوسكككوعي الكككذي نشكككر  يف رللكككة سكككيكو 
ة ألفككا لكرونبككاخ تقككدير الثبككات مككن من ككور االتسككايت أو التجككان  الككداقلي تداة القيككاس  ولقككد اسككتقطبإ معادلكك

اهتمام الباىثٌن أ ثر شلا اسكتقطبته معادلكة  يكودر ورتشاردسكن، علكث الكرغ  مكن قوامسهمكا ادلشك  ة، ذلك  أن ألفكا 
ت ككا تسككتعمل لتقككدير التناسككق الككداقلي سككواء أ انككإ در ككات التصككحير ثنا يككة، أم متصككلة،  kr-20أعكك  مككن 

القكككا   علكككث أ ثكككر مكككن در تكككٌن إىل سكككل  تصكككحير ثنكككا ي وبالتكككا  ال يضكككطر الباىكككط إىل يويكككل سكككل  التصكككحير 
الكككدر ات، أي اسكككتعمال الدر كككة صكككفر والدر كككة واىكككد مكككثال  ذلككك  أن يويكككل رلكككال الكككدر ات ادلتصكككلة أو سكككل  
الكككدر ات ادلتصككككلة ادلسكككتعمل يف التصككككحير قمثكككل خصككككيص أوزان تكككك اوح مكككن واىككككد إىل  سكككة لفقككككرات اال ككككا  
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علككث شككا لة سككل  ليكككرت اخلماسككي الفئككات الككذي قككد يكك واح مككن "موافككق متامككا صككي إ فئككات أ وبتهككا ادلتدر ككة 
"إىل " غكككًن موافكككق إأالقكككا"ب إىل سكككل  ثنكككا ي الكككدر ات، يكككؤدي إىل تقلكككيص  بكككًن لتبكككاين الكككدر ات، وبالتكككا  إىل 

مقارنكككة بقيمكككة معامكككل ألفكككا   KR-20اطلفكككاض  بكككًنة يف معامكككل الثبكككات أو االتسكككايت الكككداقلي عنكككد اسكككتعمال 
، إذن، ىالككككة قاصككككة مككككن معادلككككة ألفككككا الككككيت تسككككتعمل يف ىالككككة اسككككتعمال در تككككٌن فقككككط يف KR-20معادلككككة ف

التصككحير أو يف ىالككة اسككتعمال رلككال مككن الككدر ات ولككذل  ال صلككد ذ ككر الطريقككة  يككودر ورتشاردسككن يف احلزمككة 
ة االف ا ككككية يف يف ىككككٌن و ككككدت أريقككككة ألفككككا لتقككككدير الثبككككات، بككككل واعتككككحمت ألفككككا الطريقكككك SPSSاةىصككككا ية: 
  أي أن احلزمككة تسككتعمل أريقككة ألفككا تلقا يككا إذا   ػلككدد ادلسككتخدم أريقككة Default methodاالسككتعمال 

 أقرف لتقدير الثبات من  من الطريت اليت تعر ها احلزمة 
دلعامككل ألفككا عككدة صككيا م ادفككة، والصككي ة ات ثككر ألفككة وورودا يف  تكك  القيككاس و تكك  منككاه  البحككط هككي  

 ي: ما يل

 
يكككدل علكككث رلمكككوع تبكككاين التعبكككًن ادلسكككتخدم يف معامكككل ألفكككا قمعادلكككة ألفكككاب، والكككذي يتمثكككل يف: 

در ات الفقرات  أي يت  ىساب تبكاين در كات اتفكراد لككل فقكرة،    مك  قكي  التبكاين ادسكوبة لكافكة فقكرات 
لككث مكدف قلكو الكدر ات مككن للداللكة ع ،KR-20ادلقيكاس  إن معادلكة ألفكا  رونبكاخ ال ختلكك  يف  وهرهكا عكن 

للداللككة علككث نسككبة تبككاين الدر ككة احلقيقيككة إىل در ككة ادلالى ككة  إذ أنككه ؽلكككن إعككادة ترتيكك   اتقطككاء العشككوا ية،

 وتوىيد مقام احلدين يف  سر واىد لتتخذ الشكل التا  ىدود التعبًن 

 ولذل ، ت هر ادلعادلة  التا :

 
بعككد ىككذف رلمككوع   ات ادلقيككاس  كككلعلككي التبككاين البككاقي لككدر    يككدل البسككط

منها  لكن ماذا ؽلثل هذا التباين الباقي؟ إنه ؽلثل الت اير بٌن فقرات ادلقياس مثكين مثكين،  تباين الفقرات
أي ؽلثككل التبكككاين ادلنكككت   غكككًن العشككوا ي وهكككو مكككا يشكككار إليككه بتبكككاين الدر كككة احلقيقيكككة  وبالتككا  يكككدل الكسكككر علكككث 

 يقية إىل تباين الدر ة الكلية مقدار تباين الدر ة احلق
  يتعد ما سبق من شرح دلعامل ألفا وظيفكة التو كير ألوصكفي، غكًن أنكه لتحقيكق فهك  أعمكق دلعامكل ألفكا، 
مكككن الضكككروري أن ضللكككل بنيكككة معادلكككة ألفكككا، لنقككك  علكككث أبعكككاد ادلعادلكككة ات ثكككر تككك ثًنا، ونسكككتنت  العوامكككل التكوينيكككة 

 مها للمعادلة اليت تساه  يف يديد قي
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يلعكك  دورا  بككًن يف يديككد ب، نككدرك أن الكسككر داقككل القككوس: 3عنكد فحككص معادلككة ألفككا رقكك  ق

قليككل التكك ثًن يف قيمككة معامككل ألفككا ال سككيما عنككد ازديككاد  معامككل ألفككا، ذلكك  تن احلككد اتيسككر قككارج القككوس
الفقكرات مقسكوما علث رلموع تباين در كات  - ما سبق أن أو حنا  -عدد الفقرات  يدل الكسر داقل القوس

علث تبكاين در كات االقتبكار  ككل  إن نتيجكة الكسكر بعكد ىكذفها مكن الواىكد الصكحير تقكرر قيمكة معامكل ألفكا، 
إذا يرتفك  معامكل ألفككا  لمكا  انككإ قيمكة نتيجككة الكسكر منخفضكة، ويككنخفت معامكل ألفككا  لمكا  انككإ قيمكة نتيجككة 

صك رت قكي  البسكط وارتفعكإ قكي  ادلقكام، وبالتكا   الكسر مرتفعة  ومنطقيا، تكون نتيجة  الكسر منخفضكة  لمكا
يرتف  معامل الثبات قمعامل ألفاب  ال اطلفضإ قي  رلموع تبكاين الفقكرات، وارتفعكإ قكي  تبكاين االقتبكار  ككل  
يوىي هذا الوص  للقارن، ب نه للحصول علث معامل ثبات مرتف ، البد من اةبقاء علكث تبكاين فقكرات ادلقيكاس 

 مل علث رف  تباين در ات ادلقياس منخفضة، أو الع
همكككا أ ثكككر تككك ثًنا يف قيمكككة معامكككل ألفكككا: رلمكككوع تبكككاين الفقكككرات ببسكككط الكسكككر، أم تبكككاين در كككات لككككن أي

 ادلقياس  كل بادلقام؟
أن احلككد ات ثككر تكك ثًنا يف  statistical simulation studiesتككدل دراسككات ادلضككاهاة اةىصككا ية 

دلقيككاس، حبيككط  لمككا ارتفكك  تبككاين در ككات ادلقيككاس، أدي ذلكك  إىل ارتفككاع معامككل معادلككة ألفككا هككو تبككاين در ككات ا
ب  القا مكة علكث ادلضكاهاة أظهكرت أن مكدف تبكاين در كات ادلقيكاس Reinhardt  ق ترد  فدراسة رينها(11)األف

ب البعديكة Caruso; 2000ق ويسك%  ما أسفرت دراسة  ار 61ا بنسبة فسرت مقدار التباين يف معامالت ألف
meta- analysis   للبحككوث الككيت وظفككإ إىككدف مقككايي  الشخصككية، بكك ن متوسككط الثبككات تىككد ادلقككايي

عندما أبكق يف عكدد مكن الدراسكات علكث اجلمهكور العكام قإذ تتسك  العينكات بالتبكاينب  و   79 1الفرعية يساوي 
نيكيكككة ت كككا أ ثككككر عنكككدما أ كككري علكككث عينكككات إ لي 62 1يكككريت متوسكككط الثبكككات يف الدراسكككات اتقكككرف إال إىل 

   (12) انسا، وأقل تباينا
ؽلكن القول، إذن،  لما قوي التباين،  لما ارتف  مستوف معامل ألفا  وبالتا ، فاتساع التبكاين أو تقلصكه 
يتوق  علث مدف  ان  العينة، أو مدف تباينهكا  فتبكاين أفكراد العينكة يكؤدي إىل تبكاين االسكتجابات علكث فقكرات 

  يفضي إىل ارتفاع تباين در ات ادلقيكاس  ككل  ومعكين ذلك ، أن قكي  الثبكات لكذات ادلقيكاس قكد ادلقياس، وبالتا
طلنل  باقتالف العينكات، إذ يسكتتب  اقكتالف العينكة اقكتالف يف مكدف تبكاين در كات  ادلقيكاس  ككل  ولكذل  

عينكة أ ثكر  ب ن تطبيق ادلقياس نفسه علث عينكة أ ثكر  انسكا، أو علكث (Thompson,1994)الى  أومسن 
  وبتعبككًن  قككر، فادلقيككاس الككذي أظهككر مسككتوي ثبككات (13)تباينككا يككؤدي إىل در ككات ذات معككامالت ثبككات سلتلفككة

مرتفكك  عنككد تطبيقككه علككث عينككة معينككة، قككد ي هككر مسككتوف ثبككات مككنخفت عنككد تطبيقككه علككث عينككة أقككرف  وم ككزف 
يتوقكككك  علككككث أبيعككككة قمنهككككا تبككككاينب هككككذ  االسككككتنتاج، أن الثبككككات لككككي  صككككفة لصككككيقة أو  وهريككككة للمقيككككاس، بككككل 
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الدر ات، وبالتا  علث رلموعات أو العينات  ولذا من اخلط  استعمال تعبًن "ثبات ادلقياس" وهو التعبًن الكذي 
أادلككا تككردد ومككازال يكك دد يف البحككوث والدراسككات، ومرا كك  التقككوب والقيككاس، و تكك  منككاه  البحككط  واتصككر أن 

  فالثبكات لكي  صكفة مالزمكة للمقيكاس، حبيكط إذا أظهكر (5)در كات ادلقيكاسنسكتعمل عكوض ذلك  تعبكًن: "ثبكات 
حبط قأو بعت البحوثب توفرها يف القياس، يتخذ ذل  دليال علث أن الثبات قكد ىسك  أمكر  بالنسكبة للمقيكاس، 

ث وبالتا  لي  من الضروري إعادة تقدير  من أرف باىثٌن  قرين الذين  يوظفكون ذات ادلقيكاس يف أحبكاثه  علك
عينات أقرف من نف  اجملتم   فككون الثبكات قاصكية مالزمكة للمقيكاس، معنكا  أنكه يتك ثر بادلقيكاس ذاتكه فقكط وال 
يتكك ثر بككاقتالف العينككات وتباينهككا، وبالتككا  يبقككي االقتبككار زلتف ككا  سككتوف ثباتككه عنككد تقككدير  باسككتعمال عينككات 

  (6)سلتلفة أقري
تنتا ها عككن فحككص بنيككة معككادالت ألفككا لكرونبككاخ فحواهككا: هككل أمككا القضككية الثانيككة احلر ككة الككيت ؽلكككن اسكك

تتوق  قيمة معامل ألفا علث مدف االتسايت الداقلي لفقرات ادلقياس فقكط قمسكتوف االرتباأكات فيمكا بينهكا، أو 
يضكككا تككك ثًن عكككدد الفقكككرات أو أكككول االقتبكككار، حبيكككط أن ارتفكككاع عكككدد توسكككط معكككامالت ارتباأاهتكككاب، أم تعكككك  أم

أككول االقتبككار، حبيككط أن ارتفككاع عككدد الفقككرات قككد يكككون عككامال ىامسككا يف ارتفككاع معامككل ألفككا، ىككي الفقككرات أو 
 يف ىالة اطلفاض االتسايت الداقلي لفقرات ادلقياس اطلفا ا  بًنا؟

ب عككككدة صككككيا م ادفككككة دلعامككككل ألفككككا، ومككككن بينهككككا الصككككي ة التاليككككة Cronbach,1951لقككككد أورد  رونبككككاخ ق
 اير بٌن فقرات ادلقياس:القا مة علث ىساب الت 

 
بكككٌن أزواج فقككرات ادلقيكككاس  إن اجلككدول الكككذي  covarianceيككدل بسككط الكسكككر علككث رلمكككوع الت ككاير 

يرصكد العالقككات بككٌن مجيكك  فقكرات ادلقيككاس وذلكك  بو ككعها يف بدايككة الصكفوف، وو ككعها أيضككا يف بدايككة اتعمككدة 
  -varianceيسمي  صفوفة التباين والت اير 

                                                 

تنسح  نف  ادلالى ة علث الصديت  فالتعبًن الشا   "صديت ادلقياس" يوىي ب ن الصديت قاصية أو صفة ملتحمة بادلقياس  وما دامإ صفة ب 5ق
 دلقيكاس فهكي مالزمككة لكه و ككود وعكدما  بينمككا الصكديت يتمثككل يف ت ويكل در ككات االقتبكار وتفسككًنها، ويف االسكتدالالت ادل تبككة عليهكا  وبالتككا يف ا

فالصديت ش نه ش ن الثبات عملية قأو مجلة عملياتب، أو إ راء قمجلة إ راءاتب، ولي  صفة مالزمة دلوصوفها  ودلا  ان الصكديت يتمر كز ىكول 
ت ويككل الككدر ات وتفسككًنها للتوصككل إىل اسككتدالالت أو  اسككتنتا ات معينككة، فعنككه مككن قبيككل يككري الدقككة اسككتعمال تعبككًن "صككديت در ككات عمليككة 

 ادلقياس"، عو ا عن التعبًن التا : "صديت ادلقياس" 
 Educational and Psychologicalولككي  مككن قبيككل ادلصككادفة، أن نككتحف  الدوريككة ادلتخصصككة يف القيككاس النفسككي وال بككوي: ب 6ق

Measurement " يف اسكككتعمال تعبكككًنTest Reliability أو تعبكككًن ""Test Validity"حبيكككط أن عنكككاوين البحكككوث الكككيت ،- 
تسككتهدف تقككدير الثبككات والصككديت لككدر ات ادلقككايي  ادلختلفككة، والككيت خصككص دلككا ادلككة ىيككزا واسككعا ذلككا  يف  ككل عككدد، قلككإ متامككا يف العشككريتٌن 

 Test scoreهككذين التعبككًنين، واسككتبدال بشكككل شككامل بككالتعبًنين الككدقيقٌن التككاليٌن "ادلنجمككٌن، وتطككوير ن ريككة القيككاس: "  اتقًنتككٌن مككن
reliability : للداللة علث "ثبات در ات ادلقياس"؛ و ذل ""test score validity"  "للداللة علث "صديت در ات ادلقياس 
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Covariance matrice  أو مصكفوفة الت كايرا اقتصكارا قcovariance matrice.) ير يعككحم اوالت ك
عككن العالقككة بككٌن مت ككًنين باسككتعمال وىككدة القيككاس اتصككلية للمت ككًنين، يف ىككٌن أن االرتبككاط يقككدر العالقككة بكككٌن 

ا، واضلكككراف ادلت ككًنين ولكككن بتقييككد وىككدات قيكككاس ادلت ككًنين بتحوليهككا إىل در ككات معياريكككة  توسككط يسككاوف صككفر 
معياري يساوف الواىد  ومعين ذل  أن الت اير يتحول إىل معامل ارتباط بٌن مت ًنين عنكد يويكل در اهتمكا اخلكام 

  يتوف مصفوفة الت اير بٌن فقرات ادلقياس يف قالياها القطرية علث قي  التبكاين للفقكرات (6)إىل در ات معيارية
ويف قالياهككا الالقطريكة قاخلاليككا اتقككرفب علككث الت كاير بككٌن  ككل فقككرة  قت كاير الفقككرة مكك  نفسكها، إن صككر التعبككًنب،

ب يدل علث مج  قكي  الت كاير  افكة الكيت تو كد باخلاليكا غكًن القطريكة 5وأقرف  فبسط ادلقام للمعادلة السابقة رق  ق
للفقككرات للمصكفوفة، أمككا ادلقككام الككذي يككدل علككث تبككاين در ككات االقتبككار  كككل فيحتككوف علككث رلمككوع قككي  التبككاين 

ادلو ودة باخلاليا القطرية للمصفوفة، وأيضكا علكث رلمكوع قكي  الت كاير بكٌن فقكرات ادلقيكاس ادلو كودة يف اخلاليكا غكًن 
القطريكككة دلصكككفوفة الت كككاير  أو بتعبكككًن  قكككر متثكككل تبكككاين در كككات ادلقيكككاس  ككككل مجيككك  قكككي  ادلصكككفوفة  فكككعذا اىتكككوف 

القطريككة عشككرة وبالتككا  تو ككد عشككرة قككي  للتبككاين، وأن عككدد فقككرات مككثال، فككعن عككدد اخلاليككا  11االقتبككار علككث 
ب، فكعن رلمكوع قكي  الت كاير 5اخلاليا غًن القطرية تسعون قلية أو تسعون قيمة ت اير  وبالتعويت يف ادلعادلة رق  ق

  التسعٌن يدل علث البسط الذي ؽلثل رلموع ت كاير الفقكرات  لهكا، أمكا ادلقكام الكذي ؽلثكل تبكاين االقتبكار فيحسك
 بع افة رلموع قي  الت اير التسعٌن إىل رلموع قي  التباين العشرة 
ب، وفهمهكا، ولككي صليك  عكن السكؤال السكابق، 5لقد  م ال  يكز ىكي اآلن علكث  يفيكة قكراءة ادلعادلكة رقك  ق

 سككنر ز انتباهنكككا علكككث الكسكككر تنكككه احلكككد احلاسككك  يف ادلعادلككة  يكككدل الكسكككر علكككث نسكككبة رلمكككوع ت كككاير الفقكككرات إىل
رلموع تباينها وت ايرها  فك ي ارتفكاع يف قكي  الت كاير أو أي ارتفكاع يف العالقكات االرتباأيكة بكٌن الفقكرات يكؤدي إىل 
ارتفاع يف قيمة بسط الكسر وال يؤدي إىل ارتفاع ادلقام بكنف  الكوتًنة، اتمكر الكذي يكتمخت عنكه ارتفكاع يف قيمكة 

االرتباأككات بككٌن الفقككرات قأي ازديككاد مسككتويات الت ككاير بككٌن  معامككل ألفككا  إن ارتفككاع معامككل ألفككا بارتفككاع متوسككط
يريكة االفقراتب تمر يثل  الصدر، وغلعلنا نطمئن علث أن معامل ألفا يعك  مستوف العالقات االرتباأيكة أو الت 

بكككٌن فقكككرات ادلقيكككاس  وؽلثكككل بنكككاء علكككث ذلككك  االتسكككايت الكككداقلي لفقكككرات ادلقيكككاس أو يعكككك  متوسكككط العالقكككات 

                                                 

، وفقكرة iأي أن معامكل الت كاير بكٌن فقكرتٌن قفقكرة  رتباط  ما هكو مبكٌن يف الصكي ة التاليكة ؽلكن التعبًن عن الت اير بداللة االب 7ق
j ب يساوف معامل االرتباط بٌن در ات الفقرتٌن مضروبا يف االضلراف ادلعياري لكليهما 

بكٌن الفقكرتٌن، انعكدم أيضكا ت ايروعلكا  وأيضكا  لمكا ارتفك  ون هر ادلعادلة العالقة القوية بكٌن مفهكوم االرتبكاط وبكٌن  مفهكوم الت كاير، فكعذا انعكدام االرتبكاط 
 معامل االرتباط

عككحم عككن بكٌن فقككرتٌن أو مت ككًنين، ارتفكك  مسككتوف ت ايرهككا  ولقكد أشككرنا إىل أن الت ككاير يوظكك  وىككدة القيككاس اتصكلية لكككل مت ككًن يف ىككٌن أن االرتبككاط ي 
معيارية، متوسط يساوف صفرا، واضلراف معياري يساوف الواىد الصحير  وتكحمز  العالقة بتحويل وىدات القياس اتصلية للمت ًنين إىل در ات

يكة، وبكالتعريت يف العالقة القوية بٌن االرتباط والت اير عند التعبًن عن در كات ادلت كًنين، أو الفقكرتٌن اللتكٌن يكراد تقكدير ت ايروعلكا بالكدر ات ادلعيار 
حير، والقيككام بككنف  الشككيء بالنسككبة للفقككرة اتقككرف، سككنجد أن الت ككاير بككٌن الفقككرتٌن يسككاوف االضلككراف ادلعيككاري ةىككدف الفقككرتٌن بالواىككد الصكك

 معامل االرتباط بينهما، وبناء عليه ؽلكن القول أن معامل االرتباط هو الت اير بٌن الدر ات ادلعيارية للفقرتٌن أو ادلت ًنين 
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نسكتطي  أن تسكتخلص مكن ذلك  أن ارتفكاع معامكل ألفكا دليكل علكث ارتفكاع  أية البينية للفقرات  وبالتا  هلاالرتبا
متوسكككط العالقكككات االرتباأيكككة بكككٌن فقكككرات ادلقيكككاس  أو بتعبكككًن  قكككر، هكككل ارتفكككاع معامكككل ألفكككا دليكككل علكككث ارتفكككاع 

الضكرورة علكث ارتفكاع مسكتوف االتسكايت مستوف االتسايت الداقلي للمقياس؟ إن ارتفاع قيمة معامكل ألفكا ال يكدل ب
الكداقلي للمقيككاس  ويف الواقكك ، أن مككة عككامال ىامسككا  قككر ؽلككارس تك ثًنا  بككًنا علككث نتككا   معامككل ألفككا ويتمثككل هككذا 

 العامل يف أول االقتبار، أو عدد الفقرات 
  اقتيكار إىكدف ولكي يت  تو ير الت ثًن الكبًن الذي ؽلارسه أول االقتبار علث نتا   معامكل ألفكا، سكيت

صيا ادلرادفة دلعامل ألفا، القا مة أساسا علث متوسكط االرتباأكات بكٌن الفقكرات، وعلكث الكدر ات ادلعياريكة بكدال ال
 من الدر ات اخلام لفقرات ادلقياس،

 :(8)وادلعادلة هي اآليت     
Cronbach's Alpha ()= 

 
فصككادفنا  يف  kقككرات ادلقيككاس، أمككا احلككد علككث متوسككط معككامالت االرتبككاط ادلمكنككة بككٌن ف يككدل التعبككًن 

 ب 111؛ ص14االقتبارق لادلعادالت السابقة، ويدل علث عدد الفقرات أو أو 
 لكن  ي  يسل  معامل ألفا عند تفاوت عدد

الفقكككرات وعنكككد تثبيكككإ متوسكككط معامكككل االرتبكككاط بكككٌن الفقكككرات؟ و يككك  يسكككل  أيضكككا يف ىالكككة االرتفكككاع 
بككاط بككٌن الفقككرات عنككد تثبيككإ أككول االقتبككار؟ لنككتمكن مككن معاينككة ذلكك  أنشكك نا التككدرغلي دلتوسككط معككامالت االرت

ب،  الذي ي هر قي  معامل ألفا عندما ػلتوف االقتبار علث    وعشر وعشكرين وثالثكٌن فقكرة،  1اجلدول رق  ق
  كككذل  عنكككد مسكككتويات سلتلفكككة مكككن متوسكككط ارتباأكككات الفقكككرات  لنر كككز أوال علكككث قكككي  معامكككل ألفكككا عنكككد ازديكككاد

 متوسط معامالت االرتباط عن أول معٌن للمقياس 
يالىكك  أن معامككل ألفككا يككزداد  لمككا ارتفكك  متوسككط معككامالت االرتبككاط بككٌن الفقككرات أي ارتفككاع االتسككايت 
الككداقلي  فعنككد اةبقككاء علككث أككول االقتبككار ثابتككا عنككد  كك  فقككرات مككثال، فككعن قيمككة معامككل ألفككا ارتفعككإ مككن 

، ويكككزداد معامكككل ألفكككا ارتفاعكككا  لمكككا 2 1إىل  1 1متوسكككط ارتبكككاط الفقكككرات مكككن عنكككدما ارتفككك   56 1إىل  36 1

                                                 

ب، ورغ  متاثكل ادلعكادلتٌن إال أ مكا 3العامة لسبًنمان براون اليت أشرنا إليها يف اذلامش رق  ق هذ  ادلعادلة يف الواق  إىدف الصيا ادلرادفة للمعادلةب 8ق
بككراون تقككوم علككث افكك اض التككوازي الصككارم أو ادككت، أي افكك اض تسككاوي الككدر ات  -تقومككان علككث اف ا ككات سلتلفككة  فادلعادلككة العامككة لسككبًنمان

ب فتمثل ىالة قاصة دلعادلة ألفا لكرونباخ العامة 6قتبار أو ادلقياس  بينما ادلعادلة احلالية قادلعادلة رق  احلقيقية، وتساوي تباين اخلط  ت زاء اال
قأي تقككدير التجككان  الككداقلي عنككد يويككل در ككات الفقككرات إىل در ككات معياريككةب  ودلككا  انككإ ىالككة قاصككة دلعامككل ألفككا، فهككي تقككوم علككث ذات 

ألفككا، قوالككيت هككي أقككل تشككددا مككن اف ا ككات سككبًنمان وبككروانب أي افكك اض تسككاوي الككدر ات احلقيقيككة بككٌن االف ا ككات الككيت يقككوم عليهككا معامككل 
الفقكرات قأو قككد ختلك   قككدار عكدد ثابككإ  مكا سككنرف يف ادلعاجلكات القادمككةب، لككن ال تشكك ط  مكا هككو احلكال يف التككوازي الصكارم الككذي أقكذ بككه 

يككاس،  رغكك  قيامهمككا علكككث 5شلككا تقككدم، أنككه مكككن ادلمكككن أن نصككادف معككادلتٌن متمككاثلتٌن يف الككق سككبًنمان وبككراون تسككاوي تبككاين اخلطكك   نسككتنت 
 اف ا ات متباينة 
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بكنف  ادلقكدار عنكد االزديكاد التكدرغلي   ارتف  متوسط االرتباط بٌن الفقرات  ولكن بكوتًنة متناقصكة   عكين ال يرتفك
اقص يف الشكدة  يف متوسط ارتباأات الفقكرات  غكًن أن ىجك  تك ثًن متوسكط ارتبكاط الفقكرات علكث معامكل ألفكا يتنك

 1 1فقرة، فعن ارتفاع متوسكط ارتبكاط الفقكرات مكن  31 لما ازداد أول االقتبار  فعندما يكون أول االقتبار 
إىل  36 1علمككا بكك ن معامككل ألفككا قفككز مككن مسككتوف  88 1إىل  77 1أدي إىل ارتفككاع معامككل ألفككا مككن  2 1إىل 

دلكككا  كككان أكككول االقتبكككار  ككك  فقكككرات  2 1 إىل 1 1عنكككد ازديكككاد متوسكككط ارتبكككاط الفقكككرات مكككن  56 1مسكككتوف 
 فقط 

، أنكه  لمكا ازداد االتسكايت الكداقلي للفقكرات قالعالقكات االرتباأيككة وشلكا سكبق  ؽلككن اسكتنتاج مكا يلكي: أوالا 
عنككد أككول معككٌن لالقتبككار، فككعن االزديككاد يف قككي  ألفككا ال يسككتمر بككوتًنة وثانةــا، بينهككاب يككزداد معامككل ألفككا ارتفاعككا  

 زدياد متوسط ارتباأات الفقرات واىدة عند ا
أنه  لما ازداد ىج  االقتبار يتنكاقص ىجك  التك ثًن الكذي ؽلارسكه ارتفكاع متوسكط االرتباأكات بكٌن وثالثا، 

 الفقرات علث قي  الفا 
غككًن أن التكك ثًن الوا ككر والبككٌن  فيتمثككل يف االرتفككاع الكبككًن يف قككي  معامككل ألفككا عنككد ازديككاد أككول االقتبككار  

قياس اليت ترتبط فيما بينها  توسكط  مكنخفت  كدا ال يتجكاوز الواىكد مكن عشكرة يقفكز معامكل ألفكا ذلكا ففقرات ادل
فقككككرة   31عنككككدما يصككككبر أككككول االقتبككككار  77 1عنككككدما يكككككون أككككول االقتبككككار  كككك  فقككككرات إىل  36 1مككككن 

وز التسككعة بادلئككة ومتوسكط ارتباأككات الفقككرات الككذي مقككدار  ثالثككة مككن عشككرة قأي مككا تشكك ك فيككه الفقككرات ال يتجككا
من تباين ادلقياس، وهذ  قراءة أقري بتحويل متوسكط االرتبكاط إىل معامكل يديكد ب بيعكهب والكذي يبقكي مك  ذلك  

عنكدما يككون أكول االقتبكار  81 1متوسط ارتباط منخفت نسبيا، صلد معامل ألفا له يبدأ  ستوف مرتفك  قكدر  
 95 1فقككرة، ويككزداد ارتفاعككا ليصككل إىل  21االقتبككار  عنككدما يكككون أككول 91 1فقككرات فقككط، ويرتفكك  إىل  11

 فقرة  41وهو مستوف ثبات مرتف   دا عندما يكون أول االقتبار 
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( قةم معامالت ألفا عند اختالف عدد الفقرات أو طول االختبار، وتفاوت قةم 2الجدول رقم  
( لمعامل 7ند توظةف معادلة  متوسطات االرتباطات  مستويات التجانس الداخلي( بةن الفقرات، ع

 ألفا: 
عــدد الفقـــرات 
أو طــــــــــــــــــــــــــول 

 Kالمقةاس: 

متوســــــــــــــــــــــــــــ  
االرتباطــــــــــــــات 
بـــــةن الفقـــــرات 

R 

 معامل ألفا: 
Alpha 

عــدد الفقـــرات 
أو طــــــــــــــــــــــــــول 

   Kالمقةاس: 

متوســــــــــــــــــــــــــــ  
االرتباطــــــــــــــات 
بـــــةن الفقـــــرات 

r 

معامــــــل ألفــــــا: 
Alpha  

 1 1    فقرات
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 

1 36 
1 56 
1 68 
1 77 
1 83 
1 88 
1 92 
1 95 

 1 1 عشرون فقرة
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 

1 69 
1 83 
1 91 
1 93 
1 95 
1 97 
1 98 
1 99 

 1 1 عشرة فقرات
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 

1 53 
1 71 
1 81 
1 87 
1 91 
1 93 
1 96 
1 97 

 1 1 ثالثون فقرة
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 

1 77 
1 88 
1 92 
1 95 
1 98 
1 98 
1 98 
1 99 

 1 1 أربعون فقرة
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 

1 82 
1 91 
1 95 
1 96 
1 97 

 6 1 أربعون فقرة
1 7 
1 8 
1 9 

1 98 
1 99 
1 99 
1 99 
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بككل أ ثككر مككن ذلكك ، ؽلكككن أن ػلتككوف ادلقيككاس علككث عوامككل قأبعككادب مسككتقلة متامككا قوبتعبككًن غككًن فككين شككتات مككن 
كككون ادلقيككاسب، ومكك  ذلك  يبككدي ادلقيككاس مسكتوف ثبككات مقبككول أو مرتفكك  تادلكونكات  ادلفككاهي  أو السككمات الكيت 

ب أن إنشكاء اقتبكار ػلتكوف علكث رلمكوعتٌن Cortina 1993عنكد ازديكاد أكول االقتبكار  لقكد أو كر  ورتينكا ق
مككن الفقككرات قعككاملٌنب حبيككط أن إىككدف اجملمككوعتٌن مسككتقلة عككن اتقككرف رغكك  تقككارب االرتباأككات بككٌن الفقككرات 

فقكرات قثكالث فقكرات لككل رلموعكة ادلشككلة  6إذا  كان أولكه  -نهما، فعن معامل ألفا ذلذا االقتبارداقل  ل م
عنككككدما  75 1فقككككرة، ويبلككككا مسككككتوف  12عنككككدما يكككككون أولككككه  65 1؛ ويرتفكككك  إىل 45 1يسككككاوي  -للمقيككككاسب

، أو ثككككالث فقككككرة، إذا انطككككوف علككككث ثالثككككة أبعككككاد مسككككتقلة 18فقككككرة  إن ادلقيككككاس الككككذي قوامككككه  18يكككككون أولككككه 
رلموعكككات قأو زلكككاور أو ثكككالث فكككروع مكككن الفقكككراتب ال تكككرتبط فيمكككا بينهكككا إأالقكككا، يسكككفر عكككن معامكككل ألفكككا قكككدر  

 14نكككا: "إذا  كككان أكككول ادلقيكككاس أ ثكككر مكككن ي؛ رغككك  اسكككتقاللية رلموعكككات الفقكككرات الكككيت تكونكككه  يقكككول  ورت64 1
يف ىالكككة اىتكككواء ادلقيكككاس علكككث ثكككالث  أو يتعكككدف ذلككك ، ىكككي 71 1فقكككرة، فكككعن معامكككل ألفكككا ؽلككككن أن يسكككاوف 

رلموعات أو مقايي  فرعية مستقلة، ويف ىالة ارتباط الفقرات داقكل  كل رلموعكة ارتباأكا منخفضكا نسكبيا قيكوم  
 ب112؛ ص15ب  ق31 1االرتباأات البينية ىول مستوف 

أنقرأ قكي  معكامالت  ما الدرس الذي ؽلكن استقال  من دراسة أثر أول االقتبار يف معامل ألفا؟  ي  ينب ي
 ألفا ادلرتفعة يف البحوث؟

الدرس الكذي نسكتقيه هكو أن ارتفكاع معامكل ألفكا قكد يككون نا كا عكن ارتفكاع قكي  االرتباأكات بكٌن الفقكرات،  
وهككذا مككا نبحككط عنككه يف االقتبككار لكونككه ؽلثككل مككدف االتسككايت الككداقلي للمقيككاس،  مككا أن ارتفككاع معامككل ألفككا قككد 

ار ال سككيما إذا  ككان االرتبككاط بككٌن فقككرات  ادلقيككاس قاالتسككايت الككداقليب  ككعيفا وغككًن  يكككون بسككب  أككول االقتبكك
 اف لتحمير ارتفاع معامل ألفا   ما أن ارتفاع معامكل ألفكا قكد يككون بسكب  عامكل  قكر   نتطكريت إليكه ىكد اآلن 

غكك  فيمككا تقيسككه ر  item over-redundancyوهككو متاثككل الفقككرات وتشككاهبها حبيككط تكككرر بعضككها بعضككا 
(16) اقتالف الصياغة ال اهريكة ذلكا، اتمكر الكذي يسكاه  يف تضكخي  ىجك  معامكل ألفكا 

ولكذل  ينب كي ال يكط   
عنكككد احلكككك  علكككث ثبكككات در كككات ادلقيكككاس بنكككاء علكككث معامكككل ألفكككاء، وال سكككيما إذا  انكككإ قيمتكككه مرتفعكككة، إال بعكككد 

 تفكًن وتدبر يف السؤالٌن التاليٌن:
يت تبككدو مرتفعككة للمقيككاس الككذي اسككتعملته يف حبثككي تككدل علككث مسككتوف  ككاف أوال: هككل قيمككة معامككل ألفككا الكك 

مككن االرتباأككات البينيككة للفقككرات، أم أن هككذا االرتفككاع يف معامككل ألفككا سككببه أككول االقتبككار ولككي  اتسككايت الفقككرات 
 أو العالقات االرتباأية فيما بينها اليت تبدوا منخفضة؟

ن السككعادة ال كككامرة الكككيت تسكككتبد بالباىككط وهكككو يكككذ ر بانشكككراح إن أككرح هكككذا السكككؤال اذلككام ينبكككه الباىكككط بككك  
نفسكككي قيمكككة معامكككل ألفكككا ادلرتفعكككة ق ككك ن تككككون مانيكككة مكككن عشكككرة أو أعلكككث مكككن ذلككك ب يفتقكككر إىل أسكككاس أو مكككحمر 
منطقي ما   يتدبر الباىط سب  هذا االرتفكاع، هكل هكو را ك  إىل ارتبكاط الفقكرات فيمكا بينهكا أي إىل اتسكاقها، 
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إىل االقتبككار، أم إىل  ليهمككا: اتسككايت الفقككرات وأككول االقتبككار  ونتككا   تقككدير الثبككات باسككتعمال ىزمككة أم را كك  
SPSS  متككد الباىككط بعناصككر لإل ابككة إن هككو أىسككن اسككت الذلا  فاحلزمككة ؽلكككن أن تككزود   صككفوفة االرتباأككات

تباأكككات بكككٌن الفقكككرات مقبولكككة يف بكككٌن الفقكككرات  وهكككذ  ادلصكككفوفة ذات أعليكككة  بكككًنة ت كككا تبكككٌن مكككا إذا  انكككإ االر 
ادلرتف  يعك  االتسايت الداقلي للفقكرات  أمكا إذا الىك  أن عكددا  بكًنا  مستوياهتا، وبالتا  يعتحم أن معامل ألفا

مككن االرتباأككات بككٌن الفقككرات  ككعيفة فككعن ذلكك  غلعلككه يقكك  علككث ىقيقككة ارتفككاع قيمككة ألفككا باعتبارهككا ال تعككك  
ات لضكككع  ارتباأاهتكككا، وإظلكككا تعككك  التككك ثًن الكبكككًن لعكككدد الفقكككرات الكككيت تفتقكككر إىل تكك ثًن االتسكككايت الكككداقلي للفقكككر 

قاسككك  مشككك ك بينهكككا   مكككا تكككزود احلزمكككة الباىكككط  علومكككة هامكككة  كككدا   تسكككت ل إأالقكككا مكككن أكككرف البكككاىثٌن يف 
 Squared multiple correlationالمتعدد  عر ككه  لنتككا   ألفككا  وتتجلككي يف مربكك  معامككل االرتبككاط 

coefficient: R² بكٌن  كل فقكرة وبكاقي فقكرات ادلقيكاس  ويسكمث أيضكا  عامكل التحديكد ادلتعكدد multiple 

coefficient of determination  بككٌن الفقككرة وبككاقي فقككرات ادلقيككاس، ويككدل معامككل التحديككد علككث نسككبة
تكككدل علكككث مقكككدار التبكككاين التبكككاين الكككيت تفسكككرها ق أو تشككك ك هبكككاب فقكككرة معينكككة مككك   افكككة فقكككرات ادلقيكككاس، وبالتكككا  

ادلشككك ك ق وبتعبكككًن غكككًن فكككين مقكككدار العالقكككةب بكككٌن الفقكككرة وبكككاقي الفقكككرات  أو مقكككدار ادلسكككاعلة الكككيت تقكككدمها الفقكككرة 
 للمعلومات اليت يستهدف ادلقياس احلصول عليها عن السمة ادلقاسة 

 مقبككوال، فككاقتل  اآلراء أمككا بالنسككبة للتسككالل اةشكككا  الككذي يتعلككق حبجكك  معامككل االرتبككاط الككذي يعتككحم
 ىول ادلو وع لكو كا ال تعتمكد علكث أسكاس ريا كي وإظلكا تر ك  إىل تقكدير ادلتخصصكٌن  فمكثال يكري روبنسكون ق

Robinson, 1991  أو أعلكث مكن ذلك  فيكفكي أن يككون احلكد اتدىن  81 1ب أنه إذا  ان معامل ألفا مقكدار
 31 1 ككان اتمككر  ككذل ، أي إذا  ككان متوسككط االرتباأككات ؛ فككعذا  31 1دلتوسككط االرتباأككات بككٌن الفقككرات قككدر 

أو أ ثكككر فكككعن معامكككل ألفكككا ادلرتفككك  يكككدل علكككث و كككود  كككان  داقلكككي  كككاف بكككٌن الفقكككرات أمكككا  كككالرك وواأسكككون 
(Clark & Watson,1995)  فيميكزان بكٌن قيكاس ادلفكاهي  ادلتعكددة اتو كه ذات النطكايت الواسك  الكيت تنطكوي

يكككاس ادلفكككاهي  الضكككيقة اجملكككال  فكككعذا اسكككتهدف ادلقيكككاس قيكككاس مفهكككوم واسككك  النطكككايت علكككث مفكككاهي  فرعيكككة، وبكككٌن ق
 41 1؛ وأن تكك اوح مككن 21 1إىل  15 1ومتبككاين فيقكك ح أن تكك اوح متوسككطات االرتباأككات بككٌن الفقككرات مككن 

  (16)عند قياس ادلفاهي  الضيقة اجملال 51 1إىل 
(. تـدل  :.0ي تتجـاوز التسـعة مـن عشـرة   ثانةا: هل معامالت ألفا المرتفعة جدا أي تلـك التـ

على اتساق داخلي مرتفع للفقرات   عند التأكد مـن أن متوسـ  االرتباطـات بـةن الفقـرات مرتفـع بالفعـل( 
أم أنهــا يــنةع التشــابه الكبةــر بــةن عــدد مــن الفقــرات، بحةــث أنهــا تكــرر بعضــها بعضــا، وال تضــةف  ــة ا 

 للمقةاس؟
ألفككا قككد ال يعككك  االتسككايت الككداقلي للفقككرات بقككدر مككا يعككحم عككن التشككابه  إن االرتفككاع الكبككًن يف معامككل

  وقكد نكتحف  يف (18)الكبًن بٌن فقرات ادلقياس اليت تكرر بعضها بعضا م  اقتالف أفي  يف الصكياغة الل ويكة
واصككة   قبككول اقكك اح بعككت الثقككاة فيمككا يتعلككق بادلسككتوف الككذي ينب ككي أن يبل ككه معامككل الثبككات بعامككة ومعامككل ألفككا
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مثال رغك  أنكه اقك ح يف بدايكة  (Nunnally, 1967; 1978: Nunnally & Bernstein, 1994) فنانلي
 81 1 حد أدىن مقبول دلعامكل الثبكات تغكراض البحكط،   رفك  هكذا ادلسكتوف اتدىن إىل   71 1اتمر مستوف 

صكككث بككك ال يقكككل معامكككل الثبكككات عكككن يف الطبعكككات الالىقكككة لكتابكككة الشكككهًن يف ن ريكككة القيكككاس النفسكككي  غكككًن أنكككه أو 
عنكد توظيكك  ادلقيكاس تغككراض إ لينيكيكة  ومككن اتفضكل يف ن ككرة أن يكوم قيمككة معامكل الثبككات أو معامككل  91 1

ينطكككوي علكككث م كككاالة ىكككي ولكككو  91 1  ونعتقكككد أن اشككك اط مسكككتوف ثبكككات ال يقكككل عكككن (19)95 1ألفكككا ىكككول 
 كدا أن فقككرات ادلقيكاس اة لينيكككي الكذي تتجككاوز مسككتوف  اسكتعمل ادلقيككاس تغكراض إ لينيكيككة  إذ مكن ادتمككل

تعك  التماثكل فيمكا تقيسكه الفقكرات بنسكبة ال يسكتهان هبكا، وال متثكل فقكط االتسكايت  91 1ثبات در ات فقراته 
ب أن معامككل ألفككا الككذي تتجككاوز قيمتككه Streiner, 2003 )الككداقلي للفقككرات  ويف هككذا السككيايت يككرف اسكك ينر 

ال مكحمر لكه فيمكا تتقيسكه الفقكرات بكدال مكن  redundancy ل  دا أن يدل علث و كود تككرار من ادتم 91 1
  قكد نوافكق (21) حد أقصكث   91 1الداللة علث االتسايت الداقلي  ولذل  يوصث أال يتجاوز معامل ألفا قيمة 

ضكخي  قيمكة معامكل ألفكا، هذا الباىط فيما يتعلق بالت ثًن الكبًن الذي ؽلارسه تشكابه زلتكوف وداللكة الفقكرات يف ت
؛ ذلك  91 1وم  ذلك  ال نشكاأر  رأيكه الكذي يقضكي بتحديكد سكق  لقيمكة معامكل ألفكا الكذي غلك  أال يتعكدف 

أن ارتفكككاع معامكككل ألفكككا يرتكككد إىل أسكككباب  ثكككًنة متباينكككة  كككا يف ذلككك  سكككب  تشكككابه داللكككة الفقكككرات  ولكككذل  ينب كككي 
دلرتفعككة ب  كا تككدل علككث اتسككايت داقلكي مرتفكك  لككألداة، إال بعككد التوصكية بال يككط يف احلككك  علككث قيمكة معامككل ألفككا ا

الت  د من أن فقرات ادلقياس أو عددا مكن هكذ  الفقكرات الكيت تكرتبط فيمكا بينهكا ارتباأكا مرتفعكا ال تتشكابه متامكا يف 
 داللتها رغ  اقتالف صياغتها الل وية 

 نماذج القةاس
دقيقكة، أي تتطكابق قيمتكه مك  قيمكة معامكل الثبكات، ومكي دلعرفة مي يؤدي اسكتعمال معامكل ألفكا إىل نتكا   

د الباىكككط عنكككد اسكككتعماله باحلكككد اتدىن دلعامكككل ي تككك  علكككث اسكككتعماله تقكككدير غكككًن دقيكككق للثبكككات احلقيقكككي، أي ؽلككك
الثبات، بدال من تزويد  بالقيمة اليت تتطابق ومعامكل الثبكات، ال بكد مكن التعكرف علكث ظلكاذج القيكاس واف ا كاهتا، 

ف علث ظلوذج القياس الذي يعك  االف ا ات أو ادلسلمات اليت قامإ عليها عملية اشكتقايت معامكل ألفكا للوقو 
  ختل  صي ه أو معادالته 

الكيت تتمكايز يف  Measurement Models يف ن ريكة القيكاس، ؽليكز عكادة بكٌن أربعكة ظلكاذج مكن القيكاس 
 ة تنواع مفهوم التوازي  وهذ  النماذج هي:مدف تقيدها أو يررها من االف ا ات وادلسلمات ادلؤسس

 ، أو يسككمث بككالنموذج ادلتككوازي اقتصككارا: Strict Parallel Model ظلككوذج التككوازي التككام أوال: 
Parallel Model.  
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ظلكوذج الكدر ات احلقيقيكة ادل ادفكة أو ظلكوذج التماثكل يف الدر كة احلقيقيكة ق أكاوب، أو ظلكوذج " أكاو  ثانةا: 
 Tau- equivalent model /  :(9)ادلتكايفء

Equivalent model،  علمككا بك ن الرمككز " أكاو" يشككًن إىل احلككرف اليونكا،ي  الككذي عكادة مككا يسككتعمل
 للداللة علث الدر ة احلقيقية 

ظلككككككككوذج التماثككككككككل يف الدر ككككككككة احلقيقيككككككككة أساسككككككككا  أو ظلككككككككوذج " أككككككككاو" ادلتماثككككككككل أو ادلكككككككك ادف يف ثالثــــــــا: 
 .Essentially essentially - equivalent model tau –equivalent modelاتساس:

 .Congeneric Model رابعا: النموذج المتقارب أو التقاربي أو التآلفي 
إن ظلوذج التكوازي التكام، أو ظلكوذج التكوازي اقتصكارا، يقكوم أوال علكث افك اض أن بنكود ادلقيكاس تقكي  مت كًنا  

يتمثل يف السكمة أو ادلفهكوم  unidimensional ا واىدا ، أو بعد single latent variable امنا واىدا 
 الذي يشكل القاس  ادلش ك لبنود ادلقياس 

علكث مسكلمة أن الكدر ات احلقيقيكة لككل بنكد مكن بنكود ادلقيكاس متسكاوية،  عكىن أنكه يفك ض يف ثانةا ويقوم 
خلطكك  العشككوا ي متسككاوية علككث بنككود ادلقيككاس أن تقككي  السككمة بككنف  ادلقككدار  أو أن مقككدار الدر ككة اخلاليككة مككن ا

مسككتوف الفقككرات الككيت تشكككل ادلقيككاس  ويقككوم ثالثككا علككث افكك اض أن تبككاين در ككات اخلطكك  بالنسككبة جلميكك  فقككرات 
ادلقياس يكون متساويا  وباقتصار، يدل ظلوذج التوازي علث أن فقكرات ادلقيكاس تقكي   لهكا ذات ادلت كًن الككامن 

، وبكذات الدر كة أو ادلسكتوف مكن الدقكة، وبكنف  ادلقكدار the same metric ق السمةب، بنف  وىدة القيكاس 
  (21) بRaykov, 1997; Graham, 2006من اخلط  ق

، ونرمككز إىل j، وإىل فقككرة أقككرف بككالرمز iفككعذا رمزنككا لكككل فقككرة مككن الفقككرات الككيت تقككي  نفكك  البعككد بككالرمز
، تمككن التعبكًن pيك  عكن الفقكرات أو ادلقيكاس بكالرمز، ورمزنا إىل الفكرد الكذي غلkالفقرة اتقًنة للمقياس بالرمز 

 ب بٌن الفقرات لفرد معٌن  ما يلي:عن قاصية تساوي الدر ات احلقيقيةق

 
مسكككاوية  jمسكككاوية لدر تكككه احلقيقيكككة علكككث الفقكككرة اتقكككرف Iعلكككث الفقكككرة  pأي أن الدر كككة احلقيقيكككة للفكككرد 

ة مككن فقككرات ادلقيككاسب وتمكككن التعبككًن أيضككا علككث تسككاوي لدر تككه احلقيقيككة آلقككر فقككرة يف ادلقيككاس ق أو أي فقككر 
 ب  ما يلي:در ات اخلط  العشوا ي ق o²تباين 

 

                                                 

" بالنموذج ادلتكايفء ترمجة دقيقة، إال أننا طلشث عنكد اسكتعمال لفك  " متككاف " equivalent modelعلث الرغ  من أن ترمجة مصطلر "( 9)
كافئة" اليت تكدل علكث إىكدف أكريت تقكدير الثبكات، أو إىكدف ظلكاذج الثبكات  ولكذل  سكنكتفي باسكتعمال  أن يتداقل ذل   صطلر " الصور ادلت

  لمة " م ادف" أو " متماثل" 
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مسكاويا لتبكاين  j، مساويا دلقدار تبكاين اخلطك  علكث الفقكرة iعلث الفقرة  pأي أن مقدار تباين اخلط  للفرد 
وعليككه ؽلكككن التعبككًن عككن ظلككوذج التككوازي قطكك  أي فقككرة أقككرف للمقيككاس، أو لتبككاين در ككة  قككر فقككرة يف ادلقيككاس  

 بالصي ة العامة التالية:

 
للمقيكككاس ذي الفقكككرات ادلتوازيكككة هكككي زلصكككلة الكككدر ات  وذلكك  للداللكككة علكككث أن أيكككة در كككة مالى كككة 

 ، والدر ات اخلط  ادلتساوية عحم الفقرات لذات الفرد pاحلقيقية ادلتساوية بٌن الفقرات للفرد
فيشك ك مك   Tau- equivalent model/ - equivalentثكل أو ادلك ادف" أما ظلكوذج "أكاو" ادلتما

، أي أن فقكككككرات ادلقيكككككاس غلككككك  أن تتسككككك  unidimensionalityظلكككككوذج التكككككوازي يف مسكككككلمة أىاديكككككة البعكككككد 
 بالتجان  حبيط تش ك  لها يف قياس ذات البعد أو عامل  امن واىد 

قيقية بٌن فقرات ادلقياس لكذات الفكرد  وعليكه، فكعن  ما يش ك معه أيضا يف مسلمة تساوي الدر ات احل
 التعبًن الريا ي التو يحي ذلذا االف اض، أي: 

 
يبقي ساريا علث النموذج احلا   غكًن أن االقكتالف الوىيكد بينهمكا ؽلككن يف اىتمكال عكدم تسكاوي تبكاين 

 در ات اخلط  عحم فقرات ادلقياس لذات الفرد 

 
أن ظلككوذج "أككاو" ادلتماثككل أو ادلكك ادف يتطلكك  أن يكككون ادلقيككاس متجانسككا  ي هككر  ليككا مككن هككذ  ادلقارنككة

أىكككادي البعكككد أو العامكككل،  مكككا يتطلككك  أن تككككون الدر كككة احلقيقيكككة للفكككرد متماثلكككة بكككٌن فقكككرات ادلقيكككاس، غكككًن أن 
لفكرد در ات اخلط  تداء الفكرد ذاتكه علكث ادلقيكاس قكد ختلك  مكن فقكرة تقكرف  ونتيجكة لكذل  قكد ختلك  در كة ا

  (22) بFeldt & Brennan, 1989 ادلالى ة من فقرة تقرفق
وؽلكن أن نلخص اف اض تساوي الدر ات احلقيقية للفقرات، وفكرة أن  ل فقرة متل  مقدارا مكن اخلطك  

 ب، يف ادلعادلة التالية:اخلاص هبا ق

 
ظلكوذج "أكاو" ب بدقكة وتر يكز هكذا النمكوذج بقولكه أن Raykov, 1997a, 1997b ويلخكص ريككوف ق

 on the sameادل ادف يدل علث أن مفردات ادلقياس أو فقراته تقي  ادلت ًن الككامن نفسكه، بالوىكدة نفسكها 

scale or metric ق نفك  السككل  ادلتكدرج لإل ابكة لكافكة الفقكراتب، وبكنف  الدر كة مكن الدقكة، لككن  قككادير
 سلتلفة من اخلط  

بتماثكككل الكككدر ات احلقيقيكككة، وبكككاقتالف قكككي  تبكككاين اخلطككك ، فكككعن وإذا  كككان ظلكككوذج " أكككاو" ادلككك ادف اتسككك  
 Essentially tau-  essentially - equivalent :ظلكوذج "أكاو" ادلتماثكل أو ادلك ادف يف اتسكاس
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model /  equivalent model-  فعنكه يسكمر بعمككان  -عالوة علث عدم اشك اأه لتسكاوي تباينكات اخلطك
يككة للفقككرات بفككاريت قيمككة ثابتككة أو عككدد ثابككإ مضككاف، مؤديككا بككذل  إىل اقككتالف اقككتالف قككي  الككدر ات احلقيق

  (23)متوسطات الدر ات احلقيقية للفقرات، أو اقتالف يف مستوف الدقة
ظلككوذج "أككاو" ادلتماثككل يف اتسككاس يقككوم إذن علككث افكك اض أن  ككل فقككرة مككن فقككرات ادلقيككاس تقككي  ذات 

ن ب، وباستعمال وىدة القياس نفسها أو سل  القياس ذاته شلكا ينشك  عكن ادلت ًن الكامن ق أىادي البعد أو متجا
ذلكككك  تسككككاوي تبككككاين الككككدر ات احلقيقيككككة؛ لكككككن  سككككتويات أو در ككككات سلتلفككككة مككككن الدقككككة ادلتمثلككككة يف اقككككتالف 
ادلتوسككككطات نتيجككككة تفككككاوت الككككدر ات احلقيقيككككة  قككككدار ثابككككإ مضككككاف، هككككذا فضككككال عككككن اقككككتالف قككككي  تبككككاين 

  (24)اخلط 
 ن متثيل ذل  بادلعادلة اآلتية:وؽلك

 
علكث القيمككة الثابتككة أو العككدد الثابكإ الككذي ؽلثككل مقكدار التفككاوت يف الدر ككة احلقيقيككة  a₁ىيكط يككدل الرمككز 

 بٌن  ل فقرة وأقرف 
وإن اقتالف وىدة القياس أو سل  القياس يؤثر يف التباين، حبيكط ؽليكل التبكاين إىل الكتقلص عنكدما يككون 

 ككان ينطككوي علككث در ككف فقككط: صككفر ق لإل ابككة اخلاأئككةب، وواىككد ق لإل ابككة الصككحيحةب،    سككل  القيككاس  ككيقا،
 مككا ؽليككل إىل االرتفككاع دلككا تككزداد فئككات سككل  القيككاس أي ختلكك  وىككدة القيككاس،  كك ن ػلتككوف السككل  ادلتككدرج مككثال 

 علث    فئات ب وزان تنطلق من واىد إىل  سة 
ت الدر ات احلقيقية للفقرات فتكدل علكث اقكتالف الفقكرات يف أما الدقة اليت تتمثل يف اقتالف متوسطا

قوهتكككا علكككث الداللكككة علكككث نفككك  ادلت كككًن الككككامن رغككك  قياسكككها لكككذات ادلت كككًن ورغككك  متاثكككل سكككل  القيكككاس أو وىكككدات 
 القياس  أما اخلط  فيتمثل يف الفريت بٌن الدر ة ادلالى ة والدر ة احلقيقية 

تسكككاس، ال يشككك ط تسكككاوي متوسكككطات الكككدر ات احلقيقيكككة الكككيت ولكككئن  كككان ظلكككوذج "أكككاو" ادلككك ادف يف ا
ختلكك   قككدار ثابككإ، رغكك  تسككاوي قككي  تباينهككا، وال يشكك ط أيضككا تسككاوي تبككاين در ككات اخلطكك ، فككعن النمككوذج 

أسككوة بالنمككاذج الككثالث الككيت تطرقنككا  -، فيحككتف Congeneric Model الرابكك  واتقككًن: النمككوذج ادلتقككارب 
ن  مفككردات ادلقيككاس أو مسككلمة البعككد اتىككادي أو العامككل العككام ادلمثككل لكافككة بنككود ادلقيككاس،  سككلمة  ككا -إليهككا

لكنه يف ادلقابل يتحرر من مسكلمة تسكاوي الكدر ات احلقيقيكة حبيكط ال ختلك  يف متوسكطها فحسك  ق  مكا هكو 
من قيد مسكلمة تسكاوي  الش ن يف ظلوذج "أاو" ادل ادف يف اتساسب، بل ختل  أيضا يف تباينها، ويتحرر أيضا

 تباين در ات اخلط   وؽلكن تلخيصه يف ادلعادلة التالية:

 
 linearإذ يفككككك ض و كككككود عالقكككككة ارتباأيكككككة قطيكككككة -ووا كككككر مكككككن ادلعادلكككككة، أن النمكككككوذج ادلتقكككككارب

correlation فعنككه يسككمر بككاقتالف الككدر ات احلقيقيككة بككٌن البنككود بفككاريت  -بككٌن الككدر ات احلقيقيككة للفقككرات
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 –؛ الككيت  عككل متوسككط الككدر ات احلقيقيككة الككيت متثككل الدقككة ختلكك  بككٌن الفقككرات  ويسككمر أيضككا  aiبتككة قيمككة ثا
ب قكد i: multiplicative termعامكل  كرب ق بضكرب الدر كة احلقيقيكة  -قالفا لنمكوذج " أكاو" ادلك ادف

 للبنود ة يختل  قيمته من فقرة تقرف؛ شلا ي ت  عليه اقتالف يف تباين الدر ات احلقيق
مككن مفكردات ادلقيككاس تقكي  ذات ادلت ككًن  ةوقصكارف القكول أن النمككوذج الرابك  التقككارب يسكل  بكك ن  كل مفكرد 

الكككامن أو ذات السككمة، بواىككدات قيككاس أو سككل  قيككاس قككد ؼلتلكك  بككٌن بعككت الفقككرات، و سككتويات سلتلفككة مككن 
  (25) الدقة القتالف متوسطات الدر ات احلقيقة، و قادير سلتلفة من اخلط

ولككككي يتسكككىن مقارنكككة النمكككاذج اتربعكككة، ودلزيكككد مكككن التو كككير وال  يكككز، خلصكككنا اخلصكككا ص اتساسكككية ذلكككذ   
 ب 2النماذج يف اجلدول رق  ق

 (. مقارنة بةن افتراضات أو مسلمات نماذج القةاس األربعة.1الجدول رقم  
 أو ه ادلقارنة بٌن  ل فقرة وأقرف للمقياس أو بٌن أ زا ه  

القياس  ظلاذج
 اتربعة

Measurement 
Models 

االش اك يف 
بعد واىد 
 قالتجان ب

متاثل تباين 
الدر ات 

احلقيقية قوىدة 
 القياس متماثلةب

متاثل متوسطات 
الدر ات احلقيقية 
قارتفاع مستوف 

 الدقةب

متاثل تباين 
در ات 

 اخلط 

 نع  نع  نع  نع  Paraller model ظلوذج التوازي

ظلوذج " أاو"  
 دل ادفا

Tau () 
equivalent 

model 
 ال نع  نع  نع 

ظلوذج " أاو" 
ادل ادف يف 

 اتساس

Essentially Tau 
() equivalent 

model 
 ال ال نع  نع 

النموذج 
 التقارب

Congeneric 
model  ال ال ال نع 

 
 "علكككث أن ادلسكككلمة غكككًن  تكككدل " نعككك " علكككث أن ادلسكككلمة ادلنصكككوص عليهكككا العمكككود  كككرورية  وادلقابكككل تكككدل "ال

  رورية 
و مككك  النمكككاذج اتربككك  عالقكككة االىتكككواء حبيكككط أن ظلكككوذج التكككوازي يعكككد ىالكككة قاصكككة مكككن ظلكككوذج" أككككاو"  

ادل ادف، وظلوذج " أاو" ادل ادف يعتحم ىالكة قاصكة مكن ظلكوذج " أكاو" ادلك ادف يف اتسكاس، وهكذا اتقكًن هكو 
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ادلتقكككارب هكككو أعمهكككا، وأ ثرهكككا يكككررا مكككن االف ا كككات ادلقيكككدة، ىالكككة قاصكككة مكككن النمكككوذج ادلتقكككارب  والنمكككوذج 
 وأ ثرها انسجاما م  واق  ادلقايي  واالقتبارات 

 مواطن قصور معامل ألفا
لقد ثار  دل واس  ىكول مكدف دقكة معامكل ألفكا يف تقكدير الثبكات علكث مكدف أربعكة عقكود قلكإ، وذلك   

واسكك  الككذي عرفتككه ومازالككإ تعرفككه، بككل ازدادت وتككًنة نتيجككة للصككيإ العككريت الككذي ى يككإ بككه، واالسككتعمال ال
 اسككككتعماذلا يف  افككككة البحككككوث الككككيت توظكككك  اتدوات ق االسككككتبيانات، سككككال  التقككككدير، االقتبككككارات، القككككوا   

invertories أدوات ادلالى ككة، وغًنهككاب والككيت تسككعث إىل تقككدير ثبككات در ككات اتدوات ادلسككتعملة وصككدقها ،
د اسككتهدفإ الدراسككات التقوؽليككة النقديككة تداء معامككل ألفككا اة ابككة علككث اةشكككالية  ككمن إ ككراءات البحككط  لقكك

وإذا رمنكا  التحديكد الكدقيق  متى يكون معامـل ألفـا دقةقـا فـي تقـديرب للثبـات، ومتـى يفتقـر ةلـى الدقـة؟التاليكة: 
اط، ويفتقككر سككؤال فضككفاض، ومطكك -رغكك  بسككاأته -الككذي شكك ل مقككومي أداء معامككل ألفككا، لكككون السككؤال السككابق

 إىل التحديد، تمكن تفري  صياغته إىل السؤالٌن ادددين التاليٌن:
أوال: في ظل أي نموذج قةاس من النماذج األربعـة التـي تطرقنـا ةلةهـا ،نفـا، يكـون معامـل ألفـا دقةقـا  

 في تقدير الثبات لكونه النموذج يستجةب وافتراضات طريقة معامل ألفـا ومسـلماته؟ وفـي ظـل أي نمـوذج
تفتقر فةه طريقة معامل ألفـا ةلـى الدقـة فـي تقـدير الثبـات، لكـون النمـوذج ال يتقةـد بعـد مـن المسـلمات أو 

 االفتراضات التي يتطلبها؟
ثانةا: هل تحتفظ طريقة معامل ألفا بدقتها في تقدير الثبات رغم تباين خصائص بنةـة المقـايةس مـن  

العوامل المفسرة لتباين فقرات المقةاس، بدال مـن عامـل حةث البنةة العاملةة للمقةاس  أي في حالة تعدد 
، علمـــا بـــأن انت ـــام unidimensionalityواحـــد فقـــ ، أو تعـــدد أبعـــاد المقةـــاس بـــدال مـــن بعـــد وحةـــد

 يمثل خايةة أغلب المقايةس المستعملة(؟ multidimensionality الفقرات في عدة أبعاد 
ة يككككل ألفككككا يتطلكككك  أن تكككككون الككككدر ات احلقيقأن معامكككك -يف وقككككإ مبكككككر -لقككككد الىكككك  نوفيكككك  ولككككوي  

للفقرات متساوية، وىي إذا اقتلفإ، فع ا ختلك  فيمكا بينهكا بقيمكة ثابتكة، لككن ال يشك ط تسكاوي تبكاين اخلطك  
 بالضرورة  

وأألقا علث افك اض قيكاس الفقكرات لكنف  ادلفهكوم، وافك اض تسكاوي الكدر ات احلقيقيكة بكٌن الفقكرات، أو  
 ار ثابإ فقط، م  اىتمال تباين در ات اخلط ، بنموذج أو مقياس" أكاو" ادلك ادف يف اتسكاس اقتالفها  قد

essentially tau-equivalent model/measure إذ ير كك  الفضككل إليهمككا يف ضلككإ هككذا ادلصككطلر ،
فككا يقككوم علككث الواسكك  االنتشككار يف ن ريككة القيككاس  مككا أسككلفنا  االسككتنتاج اذلككام الككذي توصككال إليككه هككو أن معامككل أل

غةر أن هذا النموذج بافتراضـه ضـرورة أن ذات االف ا ات اليت ت س  عليها ظلوذج " أاو" ادل ادف أساسا  
تقــةس كــل فقــرة البعــد ذاتــه الــذي تقةســه الفقــرات األخــرى للمقةــاس، وبــنفس المقــدار أو الدرجــة، نمــوذج 
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وبالتككا ، إذا    .المقــايةس فــي الواقــع اســتعمال مثــالي قــائم علــى افتراضــات مقةــدة للغايــة تتجــافي وواقــع
تنسج  فقرات ادلقيكاس مك  اف ا كات ظلكوذج " أكاو" ادلك ادف يف اتسكاس، فكعن اسكتعمال معامكل ألفكا يكؤدي إىل 

دلعامككل الثبككات، أي ي تكك  عككن تبككين معامككل ألفككا يف ظككل هككذا  conservative estimate تقككدير زلككاف  
    (26)ن قيمة معامل الثبات احلقيقيالنموذج تقدير للثبات بقيمة أدىن م

 :e.g.,Graham 2006; Green & Hersherger, 2000لقكد أو كحإ  ثكًن مكن الدراسكات ق 

Kamaroff, 1972 McDonald, 199; Novick & Lowis, 1967; Zimmerman, 1972; 

Raykov, 1997a, b; 1998, 2001 a,b; 2004 a,b)   معامكل علكث مكدف العقكود الثالثكة ادلا كية، أن
ألفا لكرونباخ يسفر عن تقدير غًن دقيكق للثبكات، إذا   يتحقكق يف در كات بنكود ادلقيكاس شكروط ق مسكلمات أو 
اف ا اتب ظلوذج "أاو" ادل ادف يف اتساس  وهي اف ا ات وإن  انإ أقل صرامة وتقييكدا مكن ظلكوذج التكوازي 

  (26)ا صارمة قلما تتوفر يف بيانات القياس يف الواق التام وظلوذج "أاو" ادل داف، إال أ ا تبقث م  ذل  شروأ
ب يف دراسككة مسككحية للبحككوث الككيت وظفككإ معامككل ألفككا يف Cortina, 1993ولككذل  صلككد مككثال  ورتنككا ق 

ؼللكككص إىل النتيجكككة الكككيت مفادهكككا أن معامكككل ألفالكرونبكككاخ يعطكككث تقكككديرا متثكككل قيمتكككه احلكككد اتدىن  -قيكككاس الثبكككات
؛ عنكدما ال تككون فقكرات أو مكونكات ادلقكايي  مكن Lower- bound estimate of reliability للثبكات

نوع "أاو" ادل ادف يف اتساس  وإذا عملنا أن االقتبارات من نوع "أاو" ادلك ادف يف اتسكاس، ينكدر و ودهكا 
احلكد اتدىن  الستعصاء إصلاز أدوات قياس يقق اف ا اته ومسلماته، فعن تقدير معامل ألفا لكرونبكاخ يبقكث ؽلثكل

 (28) للثبات احلقيقي تدوات القياس ادلستعملة 
"  يف  تاهبمككا يف  ن ريككة القيككاس بكك نب بصككرير العبككارة Allen & Yen, 1979ويشككًن  لككن ويككٌن ق 

رتشاردسكن تنتجكان احلكد اتدىن عنكد تقكدير ثبكات ادلقيكاس "   -استعمال أريقة معامل ألفا و ذل  أريقكة  يكودر
ب، فيو كحان ب نكه يف ادلقكايي  ادلتعكددة Crocker & Algina, 1986  كر، وأجلينكا ق[ أمكا  رو 88؛ ص29

الفقرات اليت ال ينطبق عليها اف ا ات النموذج ادلتوازي، أو ظلوذج " أاو" ادل ادف، أو ظلوذج " أكاو" ادلك ادف 
 ب121؛ ص31يف اتساس، فعن استعمال معامل ألفا يعطث احلد اتدىن دلعامالت ثباهتا  ق

 بو عية معامل ألفا بدقة وتر يز يف ثالثة  وان ، وهي:Raykov, 2004 )ويلخص ريكوف 
باف اض عدم ارتباط در ات اخلط ، تعك  قي  معامل ألفا احلد اتدىن دلعامل الثبات للمقكايي  ادلتعكددة   1

البعكككد أو متعكككددة  البنكككود، ب كككت الن كككر عكككن البنيكككة العامليكككة للمقيكككاس   عكككىن سكككواء أ انكككإ بنكككود ادلقيكككاس وىيكككدة
اتبعاد، فعن استعمال معامل ألفا لكرونباخ يسفر عن تقدير منخفت للثبكات  وؽليكل إىل خفكيت معامكل الثبكات 

 احلقيقي إىل احلد اتدىن 
ودا مككككا عنككككد افكككك اض اسككككتقاللية در ككككات اخلطكككك ، أو عككككدم ارتباأهككككا، فككككعن التقككككدير الككككذي يككككتمخت عنككككه   2

لثبكككات ادلقيكككاس، عنكككدما تككككون بنكككود ادلقيكككاس أو مكوناتكككه مكككن نكككوع "أكككاو"  اسككتعمال معامكككل ألفكككا، يككككون مسكككاويا
أو مككن النككوع ادلتككوازي  أمكا إذا  انككإ البنككود مككن  علككث اتقكل قأو مككن نككوع "أككاو" ادلك ادف، ،يف االسككاس ادلك ادف
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ت الصكككارمة النكككوع ادلتقكككارب، فمعامكككل ألفكككا ال يسكككاوي ثبكككات ادلقيكككاس بكككل ؽلثكككل احلكككد اتدىن لكككهب  غكككًن أن ادلتطلبكككا
 لالف ا ات اليت يقوم عليه ظلوذج "أاو" ال تتوفر يف واق  القياس النفسي وال بوي واال تماعي 

لككن يف ىالكة ارتبكاط در كات اخلطك ، فكعن اسكتعمال معامكل ألفكا يكؤدي إمكا إىل تقكدير متضكخ  للثبكات أو   3
  (31) إىل تقدير منخفت له 

وشلككككا غلككككدر االنتبككككا  لككككه يف ادلعاجلككككة السككككابقة، أن توظيكككك  معامككككل ألفككككا يككككؤدي إىل تقلككككيص معامككككل الثبككككات  
احلقيقكككي، إذا  انكككإ بنكككود ادلقيكككاس متكككإ بصكككلة إىل النمكككوذج ادلتقكككارب لتحكككرر  مكككن القيكككود الصكككارمة ق االف ا كككات 

 م ارتباط اتقطاء ادلقيدةب اليت يقوم عليها النماذج الثالثة اتقرف  هذا م  اف اض عد
أمككا يف ىالككة ارتبككاط اتقطككاء، فكككعن اسككتعمال معامككل ألفككا قككد ال يكككؤدي إىل التقلككيص مككن القيمككة احلقيقكككة  

 )إذ يو كككككر روزنبكككككوم  (32) إىل تضكككككخي  الثبكككككات  –يف ال الككككك   –لثبكككككات ادلقيكككككاس فحسككككك ، بكككككل يكككككؤدي 

Rozenboom, 1966ارتبككاط أقطكاء القيككاس بككٌن ب أن تطبيككق فقكرات ادلقيككاس يف  لسكة واىككدة، يكؤدي إىل 
  (33)تؤدي إىل تضخي  قيمة معامل ألفا بٌن الفقرات وارتباط أقطاء القياس الفقرات  وارتباط أقطاء القياس

ب بفحكص شكامل دلشككلة تك ثًن أقطكاء القيكاس Zimmerman et al., 1993 )ولقكد زؽلكرمن و قكرون  
قككدر الثبكات تقكديرا تضككخيميا إذا  انكإ معكامالت االرتبككاط ادلرتبطكة يف معامكل ألفكا، واستخلصككوا أن معامكل ألفكا ي

بككٌن أقطككاء القيككاس مو بككة  ويككدللون علككث ذلكك  ب نككه إذا  ككان معامككل الثبككات دلقيككاس ينطككوي علككث مككا،ي فقككرات 
ككك فككعن معامككل ألفككا يعطككي تقككديرا 11 1، و ككان ارتبككاط أقطككاء القيككاس بككٌن أزواج الفقككرات يسككاوي 51 1يسككاوي 

  (34)22 1مؤديا إىل تضخي  قيمة ثبات ادلقياس  قدار  72 1للثبات يساوي 
لقككد سككبق أن أو ككحنا مككرارا أن معامككل ألفككا يتطلكك  أن يكككون ادلقيككاس أىككادي البعككد، أو بتعبككًن  قككر أن  

تكككون فقراتككه متجانسككة  وبل ككة التحليككل العككاملي أن تتشككب  مجيكك  الفقككرات ق أو أغلبهككا علككث اتقككلب تشككبعا مرتفعككا 
اىككد، حبيكط أن هككذا العامككل يسككتوع  أو يفسكر نسككبة عاليككة مككن تبكاين فقككرات ادلقيككاس أو مكوناتككه  علكث عامككل و 

لكــن مــاذا لــو اســتعملنا معامــل ألفــا لتقــدير ثبــات درجــات مقةــاس متعــدد األبعــاد أو العوامــل   أي ينطــوي 
التجـانس، أو  على عاملةن أو أكثر(؟ هل تعطي طريقة معامـل ألفـا تقـديرا دقةقـا للثبـات عنـد خـرق مسـلمة

اخــتالل  ــرط البعــد الواحــد للمقةــاس؛ أم تــردي ةلــى تقــدير تقلةصــي أو تضــخةمي لمعامــل الثبــات؟ هــل 
يمكن أن نعتبر معامل ألفا مر را دقةقا لتجانس المقةـاس أي ألحاديـة بعـد المقةـاس؟ أو بتعبةـر ،خـر، هـل 

س، وعلـى أنـه ينطـوي علـى بعـد واحـد ارتفاع قةمة معامل ألفا، يعتبـر دلـةال علـى أن المقةـاس مرتفـع التجـان
 فق ؟

لنبككدأ  عاجلككة السككؤالٌن اتقككًنين ادلتعلقككٌن بعمكانيككة اعتبككار معامككل ألفككا مؤشككرا دقيقككا تىاديككة ادلقيككاس أو  
 ,eg, Cortina, 1993; Feldt & Qualls ) انسكه  تفيكد أغلك  الدراسكات الكيت عاجلكإ هكذ  القضكية

1996; Green,, Lissitz & Mulaik, 1977; Hattie, 1985; Miller, 1995; Raju, 1982 

Terwilliger & Lele, 1979  أن معامل  ألفا يعتحم مؤشرا ق دليالب غكًن دقيكق علكث  كان  فقكرات ادلقيكاس
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للمقيكككاس  ولكككذل ،   التخلكككي عنكككه مكككن أكككرف  Unidimensionalityأو مكوناتكككه، أو علكككث أىاديكككة البعكككد 
  وإذا  ان اتمر  ذل  لكدف ادلتخصصكٌن، فكعن اعتبكار معامكل ألفكا (35)ت   مؤشر لتجان  الفقراٌنالسيكوم ي

ادلرتفكك  دلككيال علككث  ككان  فقككرات ادلقيككاس أو اشكك ا ها يف بعككد واىككد، مككازال اعتقككادا مسككتحكما ومتفشككيا لككدي 
 Fallacy of الباىثٌن  وبذل  يقعون فريسة ادل الطة اليت يسميها ادلناأقة   الطة ت  يد النتكا   أو ادل تبكات 

affirming the consequences  إذ تقوم ادل الطة علكث االعتقكاد ب نكه: إذا  انكإ س، فكعذن ص  وبالتكا  
إذا  انككإ ص، فككعذا س  أي " ارتفككاع التجككان  إذن ارتفككاع معامككل " ألفككا"، وبالتككا ، فككعن " ارتفككاع معامككل ألفككا، 

ما، فعذا يرتفك  مسكتوف معامكل ألفكا، ويسكتدل مكن ذلك  إذن ارتفاع التجان "  فعذا  ان شرط  ان  ادلقياس قا 
 بالتا ، أن ارتفاع معامل ألفا دليل علث  ان  فقرات ادلقياس 

أمككككا فيمككككا يتعلككككق بسككككلوك معامككككل ألفككككا عنككككد اقككككتالل شككككرط البعككككد الواىككككد للمقيككككاس، أي اقككككتالل شككككرط  
قياس، فعن اسكتعمال معامكل ألفكا يسكفر التجان   حبيط ينطوي ادلقياس علث بعدين أو عدة أبعاد متثل فقرات ادل

 )عكن تقككدير أدىن مكن مسككتوف معامكل الثبككات احلقيقكي للمقيككاس  ككل  ويف هككذا السككيايت، يكرف  يككدت وهكان  

Schmidt & Hunter, 1996)- أن انتقككاء معامككل ألفككا  -عقكك  دراسككة مسككحية وتقوؽليككة تقطككاء القيككاس
اتبعكاد ق غكًن متجكان ب يعتكحم اقتيكارا غكًن مناسك ، أو غكًن  لتقدير الثبات عندما ينطوي ادلقيكاس علكث عكدد مكن

  (36)صاحل لتقدير الثبات
 statistical simulationب باسكتعمال فنيكة ادلضكاهاة اةىصكا ية Cortina, 1993 ولقكد ا تهكد  كورتٌن ق

technique ب، واالرتفكاع يف إثبات ميل ألفكا إىل االطلفكاض بسكب  تعكدد أبعكاد ادلقيكاس ق االفتقكار إىل التجكان 
بسب  العالقات االرتباأية البينية للفقرات ق االتسايتب  ولكنه الىك  أيضكا أن أكول االقتبكار ق عكدد الفقكراتب 
قد يسفر عن قيمة مرتفعة دلعامل ألفكا عنكد انت كام الفقكرات يف ثكالث رلموعكات أو أبعكاد أو عوامكل مسكتقلة فيمكا 

االقتبككارب  ولككذل  ؼللككص مككن دراسككته إىل القككول بكك ن اسككتعمال بينهككا ق غيككاب التجككان  واالتسككايت معككا يف بنيككة 
معامككل ألفككا مفيككد عنككدما تتككوفر مسككلماته يف البيانككات، أي عنككدما يصككن  التبككاين اخلككاص للفقككرة يف زمككرة أقطككاء 

  (36)القياس
ل ولعككل الفكككرة اتقككًنة، أي التبككاين اخلككاص، تقتضككي تو ككيحا تن هككذا الشككرح ؽلككدنا بتعليككل الفتقككار معامكك 

ب نفسكه يقسك  التبكاين الكلكي للمقيكاس Cronbach, 1947 )ألفا للدقة يف غياب  ان  ادلقياس  إن  رونباخ 
ادلتعككدد الفقككرات إىل تبككاين العامككل العككام  وهككو التبككاين ادلشكك ك بككٌن مجيكك  فقككرات ادلقيككاس، وتبككاين فقككرات رلموعككة 

ك فيككه رلموعككة مككن الفقككرات؛ والتبككاين اخلككاص بكككل العوامككل، أو العوامككل الطا فيككة، أي مقككدار التبككاين الككذي تشكك  
Error varianceفقككرة، وتبككاين اخلطكك  العشككوا ي 

  تقككوم أريقككة معامككل ألفككا لكرونبككاخ علككث منطككق نسككبة (38)
الدر ة احلقيقية اليت متثل  ل التباين ادلنت   الذي تش ك فيه  ل الفقرات ق مستبعدة التباين ادلش ك بٌن فقكرات 

و العوامكككلب إىل التبكككاين الكلكككي للمقيكككاس ادلنكككت   وغكككًن ادلنكككت   أو العشكككوا ي  ومعكككىن ذلككك  أنكككه عنكككد اجملموعكككات أ
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اسككتعمال معامككل ألفككا، فككعن التبككاين ادلشكك ك بككٌن فقككرات  ككل رلموعككة مككن رلموعككات الفقككرات ادلكونككة للمقيككاس، 
 السكلوك ذل   وينكت  عكن هكذاوالتباين اخلاص بكل فقرة، يصكن  يف زمكرة اتقطكاء العشكوا ية رغك  أ كا ليسكإ  ك

تقلككيص يف مقككدار تبككاين الدر ككة احلقيقيككة وتضككخي  يف مقككدار تبككاين الدر ككة احلقيقيككة وتضككخي  يف مقككدار تبككاين 
اخلط ، شلا يؤدي إىل تقكدير مكنخفت للثبكات احلقيقكي للمقيكاس  أمكا الطكريت البديلكة الكيت سكن يت علكث بعضكها الكيت 

أبعككاد ادلقيككاس، فككال تقككوم علككث اعتبككار تبككاين فقككرات  ككل عامككل مككن العوامككل  تراعككي تعككدد البنيككة العامليككة أو تعككدد
ادلشكككلة للمقيككاس مككن قبيككل اخلطكك  العشككوا ي، بككل تعتككحم أن تبككاين فقككرات العوامككل تصكك  يف رلككرف تبككاين الدر ككة 

اء احلقيقيكككة، لكو كككا تباينكككا منت مكككا علكككث مسكككتوف  كككل عامكككل ولكككي  تباينكككا عشكككوا يا، وبالتكككا  ليسكككإ مكككن اتقطككك
 العشوا ية  ولذل  تعطث هذ  الطريت تقديرا دقيقا للثبات مقارنة بتقدير معامل ألفا 

ب تكدارك اتمكر Cronbach, Schonemann,  & Mckie, 1965 ق ل ولقكد ىكاول  رونبكاخ وزمكال 
وا هكذ  باق اح تعكديل لصكي ة معامكل ألفكا، ت قكذ بعكٌن االعتبكار اجملموعكات الفرعيكة الكيت يتككون منهكا ادلقيكاس وأمسك

 ؛ وفيما يلي معادلتها:Stratifiad Alpha الصي ة ادلعدلة  عامل ألفا الطبقي 

 
علكككث تقكككدير معامكككل ألفكككا لفقكككرات رلموعكككة مكككن رلموعكككات ق أبقكككة مكككن أبقكككات ب  يكككدل التعبكككًن  

علككث أن عمليككة اجلمككك   علكككث تبككاين هككذ  اجملموعكككة ق الطبقككةب، وتككدل سكككيجما  ادلقيككاس، ويككدل التعبككًن 
ىواصككككل الضككككرب لتبككككاين در ككككات  ككككل رلموعككككة يف نتيجككككة أككككرح معامككككل ألفككككا لكككككل رلموعككككة مككككن الواىككككد  تشككككمل

ق  قكككر  cق الطبقكككة اتوىلب إىل  قكككر رلموعكككة  j=1الصكككحير  حبيكككط يبكككدأ اجلمككك  انطالقكككا مكككن اجملموعكككة اتوىل 
 أبقةب 
    (39)فيدل علث تباين ادلقياس  كل أما التعبًن  
رلموعة مكن رلموعكات الفقكرات، أو  كل أبقكة مكن أبقكات ادلقيكاس مكن نكوع  غًن أنه يش ط أن تكون  ل 

  (41)" أاو" ادل ادف يف اتساس علث اتقل
 عىن يش ط أن تقي  فقرات  ل رلموعة بعدا واىدا، وأن يككون تبكاين الكدر ات احلقيقيكة متسكاويا، وال  

ط أن يكون متماثال بٌن الفقكرات  معكىن ذلك ، ختل  هذ  الدر ات إال  قدار ثابإ، أما تباين اخلط  فال يش  
 Congeneric إذا  انككإ رلموعكككات الفقكككرات ادلكونكككة للمقيكككاس أو بعضكككها مكككن نكككوع النمككوذج ادلتقكككارب

model فمن ادتمل أن ينحو معامل ألفا الطبقي ضلو تقدير منخفت لثبات ادلقياس ، 
 بعض الصةغ البديلة

فيهككا معامككل ألفككا بككدقتها يف تقككدير الثبككات واحلككاالت الككيت تفتقككر فيهككا لقككد تطرقنككا إىل احلككاالت الككيت يككتف   
إىل الدقة يف تقدير الثبات، ورأينا أن هذا التقدير يكون دقيقا يف ظكل تكوفر مسكلمات ظلكوذج " أكاو" ادلك ادف يف 

لتككوازي  اتسككاس يف البيانككات، ويف ظككل النمككاذج الككيت متثككل ىككاالت قاصككة لككه: ظلككوذج "أككاو" ادلكك ادف وظلككوذج ا
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فــاذا ارتبطــ  ورأينككا أن هككذا التقككدير يكككون متحيككزا يفتقككر إىل الدقككة يف ظككل النمككوذج الرابكك : النمككوذج ادلتقككارب  
فقرات المقةاس ببعـد واحـد، لكـن مـع اخـتالف تبـاين درجاتهـا الحقةقةـة، واخـتالف تبـاين خط هـا؛ يعكـس 

ن يعكــس تقــديرا تضــخةمةا فــي حالــة معامــل ألفــا الحــد األدنــى للثبــات الحقةقــي للمقةــاس، كمــا يمكــن أ
 ارتباط درجات الخطأ.

أما ةذا انطوى المقةاس على بنةة عاملةة متعددة األبعاد، فان استعمال معامل ألفـا يسـفر عـن تقـدير  
 أدنى من مستوى معامل الثبات الحقةقي.

لفكا، عنكدما ال ونتيجة دلواأن القصور هذ ، اق ىكإ عكدة معكادالت بديلكة تعطكي تقكديرا أديت مكن معامكل أ 
تتككككوفر مسككككلمات ظلككككوذج " أككككاو" ادلكككك ادف يف اتسككككاس، علككككث اتقككككل؛ أي تنسككككج  هككككذ  ادلعككككادالت ومسككككلمات 
النموذج ات ثر يررا من ادلسلمات ادلقيدة: النموذج ادلتقارب، وبعضكها ي قكذ بعكٌن االعتبكار اسكتقاللية اتقطكاء 

ددها  ولذل ، سكنتعرض لكبعت هكذ  الطكريت البديلكة مك  أمثلكة أو ارتباأها، وأىادية البنية العاملية للمقياس أو تع
 تطبيقية لبعضها 

  Theta coefficient () : معامل ثةتا
ب بككاق اح هككذ  الطريقككة لتقككدير الثبككات، ت ككا تعطككي تقككديرا أديت Armor, 1974 لقككد قككام ارمككور ق 

سككاس، إىل النمككوذج ادلتقككارب الككذي ال دلعامككل الثبككات عنككدما تتجككاوز بيانككات القيككاس ظلككوذج أككاو ادلكك ادف يف ات
يش ط يف الكدر ات التسكاوي يف الكدر ات احلقيقيكة، وال التسكاوي يف تبكاين در كات اخلطك    مكا تسكتعمل أيضكا 
عنككد انتهككاك ادلقيككاس شككرط واىديككة البعككد أو التجككان ، لينطككوي علككث عوامككل أو أبعككاد، شككريطة أن يسككت ثر أىككد 

% مكككن التبكككاين 41بكككاين فقككرات ادلقيكككاس،  ككك ن يفسككر مكككثال نسككبة ال تقكككل عككن العوامككل بتفسكككًن نسككبة  افيكككة مككن ت
  (41)الكلي للمقياس

وبتعبككًن  قككر، يف و ككود أ ثككر مككن عامككل واىككد مشكككل للمقيككاس، فيجكك  أن ينفككرد أىككدها بككالتفويت علككث  
قيككاس ق معلومككات العوامككل اتقككرف يف متثيككل تبككاين ادلقيككاس  و لمككا تفككويت هككذا العامككل عككن غككًن  يف متثيككل تبككاين ادل

%،  لمككا  ككان الو كك   41ادلقيككاس بتعبككًن غككًن فككينب، حبيككط تككزداد نسككبة التبككاين الككذي يقككوي علككث تفسككًن  عككن 
 أفضل، وأ ثر انسجاما م  منطق معادلة ثيتا 

لعككل التو ككير ادلبسككط السككابق غلعككل القككارن يسككتنت  أن معامككل ثيتككا يسككتعمل بعككد إ ككراء التحليككل العككاملي  
قياس   ما أن القارن الذي يتوفر علث قلفية ولو  انإ بسيطة عن التحليل العكاملي يسكتنت  أن علث بيانات ادل

الوص  السكابق يشكًن إىل أسكلوب معكٌن شكا   االسكتعمال مكن أسكالي  التحليكل العكاملي، وهكو أسكلوب التحليكل 
 .Principal Componenst Analysis (PC) إىل ادلكونات اتساسية أو الر يسية 

شك  ا يف ذلك  شك ن أكريت التحليكل العكاملي اتقكرف_ مكن  -أريقة التحليل إىل ادلكونات الر يسكية تنطلق 
يليل مصفوفة االرتباأات بٌن ادلت ًنات، أو بٌن مجيك  الفقكرات ادلكونكة للمقيكاس، للكشك  عكن اجملموعكات الكيت 
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يف اسكتخراج اجملموعكة ذات االرتبكاط ترتبط عناصرها أو فقراهتا ارتباأا عاليا  فيشرع أسكلوب ادلكونكات اتساسكية 
 Linearادلرتفككككك  بكككككٌن فقراهتكككككا حبيكككككط يككككككون مكككككن هكككككذ  الفقكككككرات ق ادلت كككككًناتب تشككككككله أو تر يبكككككة قطيكككككة 

combination  لتحقيككق أقصككث رلمككوع شلكككن دلربعككات االرتباأككات بككٌن هككذا التشكككلة أو ال  يبككة اخلطيككة وبككٌن
يديككككد أوزان للمت ككككًنات اتصككككلية لتحقيككككق تر يبككككة قطيككككة مككككن الفقككككرات اتصككككلية  أو بتعبككككًن  قككككر، للتوصككككل إىل 

ادلت ًنات ب وزا ا تفسر أقصث نسبة من تباين مت ًنات ادلقياس أو فقراته   وتدعي هذ  ال  يبكة اخلطيكة الكامنكة ق 
ة اخلطيككة البنيككة التحتيككةب الككيت متثككل أقصككث تبككاين يف فقككرات ادلقيككاس بالعامككل، ومربكك  معامككل االرتبككاط بككٌن هككذ  البنيكك

وبٌن الفقرات اتصلية يدعي بالتشكب   عنكد اسكتخراج العامكل اتول هبكذ  الطريقكة، يسكتخرج العامكل الثكا،ي وذلك  
بتكككوين أفضككل تشكككلة قطيككة ثانيككة مككن ادلت ككًنات بكك وزان أقككرف مككن التشكككيالت اخلطيككة العديككدة ادلمكنككة تفسككر 

  أي أن العامكككل الثكككا،ي مسكككتقل عكككن العامكككل اتول أقصكككث نسكككبة مكككن التبكككاين البكككاقي عنكككد اسكككتخراج العامكككل اتول
اتول وذلككك  لعكككدم  اقا للتبكككاين الكككذي ؽلثلكككه العامكككلسكككحبيكككط مكككا ؽلثلكككه مكككن تبكككاين يف ادلقيكككاس لكككي  تككككرارا أو استن

الثككا،ي أفضككل تشكككله قطيككة توزان ادلت ككًنات أو الفقككرات اتصككلية بعككد التشكككلة اخلطيككة  ارتباأهمككا  وؽلثككل العامككل
العامل اتول لكو ا يقق أقصث رلموع مرب  ارتباط بالفقرات اتصكلية، أي أعلكث قيمكة شليكزة أو  كدر   اليت ؽلثلها

  وتككدل القيمككة ادلميككزة علككث ادلسككاىة ادلشكك  ة ق نسككبة التبككاين ادلشكك كب بككٌن العامككل وبككٌن eigenvalue  ككامن 
 الفقرات 
 تربط العامل بعدد من فقرات ادلقياس ويسهل فهمه عندما نتصور  ب نه يدل علث قوة العالقة اليت  
نسكككتخلص شلكككا سكككبق أن أسكككلوب التحليكككل إىل ادلكونكككات اتساسكككية يسكككتخرج عوامكككل متدر كككة مكككن ىيكككط  

أعليتها بكدءا بالعامكل اتول ونكزال إىل العامكل اتقكًن  إذ يتسك  العامكل اتول بتمثيكل أ كحم نسكبة مكن التبكاين،  مكا 
وامكككل اتقكككرف عالقتكككه بفقكككرات االقتبكككار الكككيت ؽلثلهكككا أقكككوف مكككن عالقكككة الع ػلتكككوف علكككث أعلكككث قيمكككة شليكككزة، أي أن
 ادلستخر ة بفقرات ادلقياس اليت ؽلثلها 

 بعكككد هكككذا التقكككدب دلنطكككق التحليكككل إىل العوامكككل اتساسكككية، نعكككود إىل معامكككل ثيتكككا  لقكككد اقككك ح أرمكككور ق 
Armor. 1974ماال ادلعادلة التالية:ب عدة صيا م ادفة دلعامل ثيتا لعل أ ثرها شهرة واستع 

 
فيككدل علككث اجلككذر الكككامن للعامكككل  Eigen1علككث عككدد الفقككرات ق أو ادلت ككًناتب أمككا اللفكك   Kويككدل  

  (42)اتول ادلستخرج بطريقة ادلكونات اتساسية
وتتوفر هذ  ادلعلومات يف نتا   التحليل العاملي عند استعمال أيكة ىزمكة إىصكا ية  ويبقكث رلكرد التعكويت  

 دلعادلة أعال  لتقدير ثبات در ات ادلقياس يف ا
يفضكككل اسكككتخدام هكككذ  الطريقكككة إذا اتسكككمإ مصكككفوفة التشكككبعات علكككث العوامكككل قبكككل التكككدوير بادلواصكككفات  
 التالية: 
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غل  أن يفسر العامل اتول ق ادلكون الر يسكي اتولب ادلسكتخرج أعلكث نسكبة مكن التبكاين حبيكط ينب كي أال   1
 تباين فقرات ادلقياس  % من41تقل هذ  النسبة عن 

 ينب ي أن تفسر ادلكونات اتقرف ادلرتبة تنازليا نسبا متقاربة ومتناقصة من التباين ادلتبقي   2
ب علكككث ادلككككون أو العامكككل 31 1 كككل الفقكككرات أو مع مهكككا ينب كككي أن تتشكككب  تشكككبعا  افيكككا ق ال تقكككل عكككن   3

 اتول 
أو ادلكككون اتول أعلككث مككن تشككبعها علككث   ككل الفقككرات أو مع مهككا ينب ككي أن يكككون تشككبعها علككث العامككل  4

 ب61؛ ص 43باقي ادلكونات أو العوامل  ق 
 للمقةاس كله. Omega Coefficient ()  (11)معامل أومةجا

ال يقل معامل أوميجا أعلية ودقة يف تقدير ثبات ادلقايي  عن معامل ثيتكا  وإذا  كان معامكل ثيتكا يسكتعمل  
، فككككعن أوميجككككا تسككككتعمل بعككككد التحليككككل العككككاملي بككككالطريت اتقككككرف غككككًن عقكككك  التحليككككل إىل ادلكونككككات اتساسككككية

، Principal Axis Factoring (PAF) ادلكونكات اتساسكية، أي عنكد اسكتعمال أريقكة ادكاور اتساسكية 

، أو أريقككة التحليككل العككاملي الصككوري Maximum Likelihood (ML) أو أريقككة االىتمككال اتقصككث 
Image Factoring (IMAGE)،  أو أريقكة ادلربعكات الصك رف غكًن ادلوزونكة Unweighted Least 

Squaere (ULS) أو أريقكة ادلربعكات الصك رف ادلعممكة ، Generalized Least Squares (GLS) ،
 أو أي أريقة أقرف 

ب معكامال لتقكدير الثبكات Heise & Bohrnstedt, 1970 لقد أور  ل من هي ، وبكوهر نسكتيدت ق 
حليل العاملي، وفضال تسكميته ب وميجكا  إن الشككل العكام دلعامكل أوميجكا القكا   علكث توظيك  بناء علث نتا   الت

 هو:communalities تباين  ل الفقرات وت ايرها، وقي  شيوعها أو اش ا ياهتا 

 
علكث رلمكوع  علكث رلمكوع تبكاين فقكرات ادلقيكاس، ويكدل التعبكًن  ىيط يدل التعبًن  

ن فقرات ادلقياس يف قيمة شيوعها، علما ب ن لكل فقرة قيمة شكيوع معينكة، والكيت ىواصل  رب تباين  ل فقرة م
تسكككاوي رلمكككوع مربعكككات تشكككب   كككل فقكككرة علكككث العوامكككل ادلسكككتخر ة يف ىالكككة التكككدوير ادلتعامكككد الكككذي يقكككوم علكككث 

فيكدل علكث ت كاير بكٌن الفقكرات  استقالل العوامل ادلستخر ة أو عدم ترابطها  أما ادلقام 
يف اتعمدة والفقرات ادلو ودة بالصفوف دلصفوفة الت اير بٌن فقرات ادلقياس  وبتعبكًن  قكر يكدل التعبكًن  ادلو ودة

  و كدر اةشكارة إىل أن  كل احلكزم اةىصكا ية تكزود (44)السابق علث رلمكوع مجيك  قكي  الت كاير بكٌن فقكرات ادلقيكاس
 كا يف ذلك  التبكاين واالضلكراف ادلعيكاري جلميك   ادلستعمل للتحليل العاملي باةىصكاءات الوصكفية جلميك  الفقكرات

                                                 

 ، وأىيانا يرمز ذلا باحلرف اةغريقي الص ًن:أىيانا يرمز ذلا باحلرف اةغريقي الكبًن:( 10)
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الفقككرات، و صككفوفة االرتباأككات ومصككفوفة قككي  الت ككاير بككٌن الفقككرات، والقيمككة ادلميككزة لكككل عامككل، وقككي  الشككيوع 
لكككل فقككرة أو مت ككًن، عككالوة علككث مصككفوفة العوامككل بتشككبعات الفقككرات عليهككا قبككل التككدوير وبعككد   وبالتككا  يقككوم 

 ب 13ة ىزمة باحلسابات البسيطة السهلة اليت تتطلبها ادلعادلة رق  قادلستعمل تي
 وختصر ادلعادلة السابقة إىل الشكل التا  إذا أردنا االشت ال علث االرتباأات بدال من التباين والت اير: 

 
علث رلموع قي  الشيوع لفقرات ادلقيكاس  أمكا التعبكًن اجلديكد  علث عدد الفقرات، وتدل kتدل  

فيكككدل علكككث رلمكككوع االرتباأكككات بكككٌن فقكككرات ادلقيكككاس الكككيت ت هرهكككا احلكككزم اةىصكككا ية بشككككل مصكككفوفة  
 ب65، ص45معامالت االرتباط بٌن الفقرات  ق 

ومكن اتعليكة  ككان، اةشكارة إىل أن معامكل أوميجكا يسككتعمل لتقكدير ثبكات در كات ادلقيكاس سكواء أ انككإ    
عامل واىكد، أم  انكإ بنيتكه مر بكة أو معقكدة حبكط ػلتكوف علكث عكدد  بنية ادلقياس بسيطة أي يتوف علث بعد أو

من اتبعاد أو العوامل  فعذا اىتكوف ادلقيكاس علكث بعكدين أو عكاملٌن أو أ ثكر باسكتعمال أكريت التحليكل العكاملي ق 
  باسككتثناء أريقككة اجملموعككات الر يسككيةب فككعن اسككتعمال معامككل أوميجككا يعطككي تقككديرا للثبككات علككث مسككتوف ادلقيككاس

  كل ب ت الن ر عن تعدد عوامله، وال يعطي تقديرا للثبات علث مستوف  ل بعد يف ادلقياس 
ولعككل ادلقارنككة بككٌن ادلعككامالت الثالثككة: معامككل ألفككا لكرونبككاخ، ومعامككل ثيتككا، ومعامككل أوميجككا، مككن ىيكككط  

ل منهككا علككث تقككدير مككدف دقتهككا، أو اق اهبككا مككن معامككل الثبككات احلقيقككي، تفيككد يف تو ككير وإبككراز مككدف قككدرة  كك
 الثبات 
يككتمخت اسككتعمال ادلعككامالت الثالثككة عككن نتككا   متكافئككة إن   تكككن متماثلككة إذا  انككإ بيانككات القيككاس  

 مكا   -تنسج  ومتطلبات النموذج ادلتوازي، أو تتماشث وظلوذج "أاو" ادل ادف يف اتسكاس تن النمكوذج اتقكًن
ا يف صككككرامة االف ا ككككات الككككيت غلكككك  أن تتككككوفر يف بيانككككات أو ككككحنا سككككالفا ق وبككككبعت اةسككككهابب_ أقلهككككا تشككككدد

 الفقرات 
أما إذا  انإ بيانات القيكاس ال تسكتجي  دلتطلبكات ظلكوذج " أكاو" ادلك ادف يف اتسكاس ق وهكي ال يقكق  

بالضككرورة اف ا ككات ظلككوذج التككوازي، اف ا ككات ظلككوذج " أككاو" ادلكك ادفب،  كك ن تكككون در ككات الفقككرات تنسككج  
ات ثككر يككررا مكككن صككرامة االف ا ككات الكككيت تقككوم عليهككا النمككاذج الثالثكككة السككابقة، ق أي عنككد اقكككتالف والنمككوذج 

الككدر ات احلقيقيككة وتبككاين اخلطكك ب، وعنككد انطككواء ادلقيككاس علككث بنيككة متعككددة العوامككل أو اتبعككاد، فككعن معامككل ألفككا 
جككا يعطككي أفضككل تقككدير حبيككط تقكك ب يعطككي أدىن تقككدير دلعامككل ثبككات در ككات ادلقيككاس، يف ىككٌن أن معامككل أومي

قيمتككه اق ابككا  بككًنا مككن معامككل الثبككات احلقيقككي  أمككا ثيتككا فتحتككل موقعككا وسككطا يف هككذ  احلالككة، حبيككط تتفككويت علككث 
  (46)معامل ألفا وتتخل  عن معامل أوميجا يف دقة تقدير الثبات
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  Construct reliability (CR) مر رات ثبات المفهوم أو التكوين الفرضي 
يدل ثبات ادلفهوم علث مدي دقة أو اتسكايت ادلؤشكرات الكيت قكد تتمثكل يف الفقكرات، أو قكد تككون مقكايي   

 ز يككة أو فرعيككة، أو قككد تتخككذ أشكككال أقككرف، يف قيككاس مفهككوم معككٌن  إذ يتوقكك  يف ادلؤشككرات ق فقككرات مقيككاس 
التباين ادلش ك بينها وبكٌن ادلفهكوم   مثالب اليت يف ض الباىط أ ا تنتمي إىل مفهوم معٌن أن تنطوي علث نسبة 

%، فمعىن ذل  أن ادلفهوم الذي يراد قياسه يفسكر أو ػلكدد نسكبة تبكاين 61فعن  انإ هذ  النسبة مثال تساوي 
% من رلمل تباين ادلؤشر أو الفقرة  وبالتا  فباقي التباين الكذي ال ػلكدد  ادلفهكوم 61يف ادلؤشر أو الفقرة قدرها 

 % 41باخلط ، ومقدار  يف هذ  احلالة يف الفقرة يدعي 
 CFA: Confimatory يقدر ثبكات ادلفهكوم يف ال الك  باسكتعمال أريقكة التحليكل العكاملي التو يكدي  

Factor Analysis والتحليكل العككاملي التو يككدي، علككث قكالف التحليككل العككاملي االستكشككايف   EFA: 
Exploratory Factor Analysis،  يكة علكث أساسككها يفك ض الباىكط سكلفا وقبككل ينطلككق مكن قلفيكة تن ر

إ ككككراء التحليككككل العككككاملي، أي ادلت ككككًنات ادلالى ككككة أو ادلقاسككككة قادلؤشككككرات، أو الفقككككرات، أو ادلقككككايي  الفرعيككككة أو 
غًنهاب تتنمي إىل أي العوامل الكامنة  فعذا  انإ ادلؤشرات تتكون مكن فقكرات مقيكاس معكٌن، واعتقكد الباىكط_ 

دلفهوم ينطوي علث عكاملٌن أو بعكدين، فكعن الباىكط سكيقوم بتعيكٌن الفقكرات الكيت تتشكب  علكث ب ن ا -وفقا لتن ًن 
العامككل اتول، والفقككرات الككيت تتشككب  علككث العامككل الثككا،ي سككلفا، أي قبككل إ ككراء التحليككل العككاملي  وبالتككا  تكككون 

رلموعككة معينككة مككن الفقككرات إىل  وظيفككة التحليككل العككاملي اقتبككار ىسككن مطابقككة البنيككة العامليككة ادلف  ككة ق انتمككاء
 البعد اتول، وانتماء رلموعة الفقرات اتقرف إىل البعد الثا،يب، م  البيانات 

إن إىدي ادلعادالت اليت متكن من تقدير مدف دقكة عكدد مكن ادلؤشكرات يف قيكاس بعكد أو مفهكوم ق عامكل   
 :(46)ملي بعامة، هي ادلعادلة التالية  امنب، يف سيايت التحليل العاملي التو يدي واصة، أو التحليل العا

 
 علث رلمكوع تشكبعات ادلؤشكرات ق الفقكراتب علكث العامكل؛  مكا يكدل التعبكًن يدل التعبًن  

قط  القيكاس للمؤشكرات، و  وع تباين اخلطا للمؤشرات أو الفقرات قأو رلموع قط  القياس للمؤشراتب علث رلم
العكككاملي التو يكككدي، ؽلككككن تقكككدير  ب بيككك  تشكككب   كككل مؤشكككر علكككث يف سكككيايت التحليكككل العكككاملي والسكككيما التحليكككل 

العامكككل  وىكككذف نكككات  تربيككك  التشكككب  مكككن الواىكككد الصكككحير  ومعكككىن ذلككك  أن التعبكككًن الكككدال علكككث قطككك  القيكككاس 
ب، 15، وبالتكا  تتخكذ ادلعادلكة رقك  قؽلكن استعا ته بالتعبًن ادلكرادف التكا :  للمؤشرات: 

 الشكل ادلرادف اآليت:
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ب، اةقبال ادلتزايكد علكث 16ب أو رق  ق15وعلث الرغ  من اتعلية اليت تكتسيها معادلة ثبات ادلفهوم رق  ق 

اسكتعمال، إال أ كا  انكإ مو كك  انتقكاد لسكببٌن: ؽلثككل السكب  اتول يف نزعكة معامككل ثبكات ادلفهكوم إىل االطلفككاض 
ة  وهكذا السكلوك يضكاد أبيعكة معامكل الثبكات إذا  انإ إشارة تشب  أو تشبعٌن أو عدد قليكل مكن التشكبعات سكالب

الككذي يقككوم علككث القككي  ادلطلقككة للتشككبعات، وال يتكك ثر باةشككارات ادلو بككة أو السككالبة للتشككبعات  ويتجلككث السككب  
الثا،ي يف أن معامل ثبات ادلفهوم قد تنخفت قيمته إذا أ ي  مت كًن ق فقكرة مكثالب إىل فقكرات ادلقيكاس  ويفك ض 

أن تككزداد قيمتككه بككدال مككن اطلفا ككها، أو أن ػلككتف   سككتوا  علككث اتقككل عنككد إ ككافة مؤشكككر أو يف معامككل الثبككات 
 مت ًن إىل ادلقياس 

، ىيكط Structural Equation Modeling ففكي سكيايت النمذ كة باسكتعمال ادلعكادالت البنا يكة  
قتبككار صككالىية ادلؤشككرات يلجكك  إىل التحليككل العككاملي التو يككدي القتبككار صككديت النمككوذج القياسككي ادلفكك ض، أو ا

 Latent ادلالى كككة أو ادلقاسككككة يف الداللككككة علكككث مفهككككوم  ككككامن ق أو مفكككاهي  أو تكوينككككات فر ككككية  امنكككة 

constructs ب وذلككك  بتقكككدير صكككديت هكككذ  ادلؤشكككرات ادلقاسكككة ق رلموعكككات الفقكككرات مكككثال حبيكككط  كككل رلموعكككة
خصصككة يف تقككدير الثبككات إىل تفضككيل ادلعادلككة تشكككل مقياسككا دلفهككوم  ككامنب أو ثباهتككا، متيككل بعككت الدراسككات ادلت

 -Coefficient  :ب،  مكا تكدعث أىيانكا بككWeighted Omeaga:  الكيت تكدعي ب وميجكا ادلوزومكة ق

H
   وهي  ما يلي:(48)

 
دلؤشككر معككٌن أو فقككرة  pattern loading تككدل علككث مربكك  التشككب  النمطككي  وإذا  انككإ دلتككا مربكك   

، إذ ن سككر اقككتالف معادلككة أوميجككا عمككا سككواها ؽلكككن يف التعبككًن التككا معينككة علككث عامككل معككٌن، فككع
يككدل مربكك  تشككب  الفقككرة علككث العامككل علككث ادلسككاىة ادلشكك  ة ق التبككاين ادلشكك كب بككٌن الفقككرة والعامككل أو بككٌن الفقككرة 

 وادلفهوم ادلقاس  ولذل  يدل علث الدر ة احلقيقية للفقرة 
احلقيقيككةب مككن الواىككد الصككحير  مككا هككو مبككٌن يف ادلقككام يككدل علككث وىككذف مربكك  تشككب  الفقككرة ق الدر ككة  

تبككاين اخلطكك  أو علككث اخلطكك  اقتصككارا  فالكسككر إذن يعككحم عككن نسككبة الدر ككة احلقيقيككة إىل اخلطكك ، وؽلثككل وزن فقككرة 
ىل مككثال، فككعن نسككبة الدر ككة احلقيقيككة إ 8 1معينككة أو مككدف أعليتهككا يف يديككد ادلفهككوم  فككعذا  ككان تشككب  فقككرة معينككة

، أمكككا إذا  كككان تشكككب  الفقكككرة أقكككل مكككن ذلككك   ككك ن يككككون 77 1اخلطككك  ق الكسكككر السكككابقب أي وزن الفقكككرة يسكككاوي 
ومكككن الوا كككر أن ادلعادلكككة تراعكككي مكككدف إسكككهام  كككل فقكككرة يف يديكككد  33 1، فكككعن وزن الفقكككرة يقكككل إىل 5 1مكككثال
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اخلطكك   وهككذا مككا افتقككدنا  يف ادلعادلككة  ادلفهككوم الكككامن بداللككة اتوزان الككيت اشككتقإ مككن نسككبة الدر ككة احلقيقيككة إىل
اليت قامإ علث مج  التشبعات  ما هي بدون اشتقايت أوزان ذلا تعك  تفاوهتا يف الداللة علث ادلفهكوم، و  تربك  

أو  15التشبعات إال بعد أن  م درلها يف رلموع  ما يدل علث ذلك  التعبكًن اجلكوهري التكا  يف بنكاء ادلعادلكة رقك  

 : 16رق  
ذل  صلككككد معادلككككة أوميجككككا ادلوزونككككة تتمتكككك  وصككككا ص  يفتقككككر إليهككككا معامككككل ثبككككات ادلفهككككوم، ومنهككككا أن ولكككك 

استعماذلا يسفر عن أقصث تقدير دلعامكل الثبكات احلقيقكي، إذ تعتكحم أ ثكر دقكة مكن معامكل ألفكا ومكن معامكل ثبكات 
ت ادلفهكوم أو ادلقيكاس، بينمكا قكد ادلفهوم  وأن قيمتها ال تقل عن مرب  أعلث تشب  ته  فقرة أو مؤشر من مؤشرا

تكككون نتككا   اسككتعمال ادلعككادالت اتقككرف دون ذلكك    مككا أن معامككل أوميجككا ادلوزونككة ال تتكك ثر بو ككود تشككب  أو 
تشككبعات ظلطيككة سككالبة، وال تككنخفت قيمتهككا إأالقككا عنككد إ ككافة فقككرة أو فقككرات إىل رلموعككة الفقككرات الككيت تقككي  

  (49)ادلفهوم الكامن
اج إىل مثككال تو ككيحي نوظكك  فيككه معامككل ادلعككادالت السككابقة  لتقككدير ثبككات ادلقككايي  اتربعكككة ولعلنككا ضلتكك 

  انطككوف مقيككاس بعككد ادلعرفككة (51)تبعككاد ادلعرفككة وفقككا لتصككنب  بلككوم ادلعككدل الككذي متككإ مرا عتككه وتعديلككه ىككديثا
 Conceptual ين علكث فقكرتٌن، ومقيكاس بعكد التصكور الكذه factual dimension الوقا عيكة أو احلقا قيكة

Knowledge  علث ثكالث فقكرات، ومقيكاس بعكد ادلعرفكة اة را يكة procdural knowledge  علكث ثكالث
 / dynamic knowledge  ومقيكككاس بعكككد ادلعرفكككة الديناميكيكككة أو مككككا وراء ادلعرفكككة  فقكككرات،

metacognition  ب1ق الشكل رق   علث ثالث فقرات 
تو يدي ق بطريقة االىتمال اتقصكثب  والتحقكق مكن مطابقكة النمكوذج وعق  استعمال التحليل العاملي ال 

ب قككي  تشككب  الفقككرات أو ادلؤشككرات 2ب للبيانككات  رصككدت يف اجلككدول رقكك  ق1ادلفكك ض ادلو ككر يف الشكككل رقكك  ق
علكككث ادلفهكككوم أو العامكككل الكككذي تنتمكككي إليكككه، وتقكككديرات الثبكككات للمقكككايي  الفرعيكككة قالعوامكككلب اتربككك ، باسكككتعمال 

ث أريت: أريقة معامل ألفا، وأريقة معامكل ثبكات ادلفهكوم، وأقكًنا أريقكة أوميجكا ادلوزونكة، هبكدف ادلقارنكة بكٌن ثال
 نتا جها، وتو ير  يفية ىساهبا 

و در اةشكارة إىل أنكه حلسكاب معامكل ألفكا لكرونبكاخ بداللكة ق بو كودب قكي  التشكبعات بكدال مكن اسكتعمال  
 ب اليت سبق استعرا ها ويليلها 3لتالية ادلشتقة من ادلعادلة اتصلية رق  قالقي  اخلام، استعملنا ادلعادلة ا

 
وال تنطوي هذ  ادلعادلة علث رمكوز  ديكدة، فهكي رمكوز م لوفكة، ولقكد سكبق تعريفهكا  وتتطلك  فقكط معرفكة  

  (51) بkب، وعدد الفقرات ققي  التشب  علث عامل معٌن ق
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لكثالث، سكنر ز علكث  يفيكة ىسكاب ثبكات عامكل أو بعكد ادلعرفكة ولتو كير أريقكة تقكدير معكامالت الثبكات ا 
 الوقا عية الذي انطوف علث مؤشرين أو فقرتٌن 

وحلساب معامل ألفا لبعد ادلعرفة الوقا عية  عرفة عدد الفقكرات ق فقرتكانب، وقكي  التشكب  ق يو كد تشكبعان:  
 ب:18ب، نعوض يف ادلعادلة رق  ق914 1؛ 571 1

 
ب لبعككد ادلعرفككة الوقا عيككة ضلتككاج فقككط إىل معرفككة قككي  التشككب  ق تشككبعان:  CR هككوم قوحلسككاب ثبككات ادلف 

 ب، فعن ثبات ادلفهوم هو: 16ب؛ وبالتعويت يف ىدود ادلعادلة رق  ق914 1؛ 571 1

 
؛ 571 1ب، ضلتكاج فقكط إىل معرفكة قكي  التشكب  ق يو كد تشكبعان: وحلساب معامل أوميجا ادلوزونة ق 

 ب، فعن معامل ثبات أو ميجا ادلوزونة يساوي:17ت يف ىدود ادلعادلة رق  قب؛ وبالتعوي914 1

 
علككي ادلفهككوم أو ادلت ككًن الكككامن الككذي يككراد  ب تككدل اتشكككال البيضككوية الككيت يرمككز ذلككا بزيتككا1الشكككل رقكك  ق 

التصكورية، ادلعرفكة  قياسه  ويف ض النمكوذج و كود أربك  أبعكاد أو عوامكل ق مفكاهي ب  امنكة: ادلعرفكة الواقعيكة، ادلعرفكة
اة را يكككة، وأقكككًنا مكككا وراء ادلعرفكككة،  كككل مفهكككوم أو بعكككد  كككامن مكككن اتبعكككاد اتربعكككة قكككي  بعكككدد مكككن الفقكككرات أو 
ادلؤشرات اليت عحم عنهكا يف النمكوذج بادلسكتطيالت  وتكدل اتسكه  الكيت تنطلكق مكن ادلت كًنات الكامنكة ق اتشككال 

الى كة ق الفقكرات أو ادلؤشككراتب علكث القاسك  ادلشكك ك، أو العالقكة ادلشكك  ة البيضكويةب إىل ادلت كًنات ادلقاسككة أو ادل
ب 63 1ق   12، 4علكث التشكبعات  فمكثال يكدل بٌن ادلفهوم الذي يراد قياسكه وبكٌن الفقكرة  وتكدل رمكوز دلبكدا

لككككذي ب أو معامككككل االرتبككككاط بككككٌن البعككككد والفقككككرة ا4ب علككككث البعككككد أو العامككككل رقكككك  ق12علككككث تشككككب  الفقككككرة رقكككك  ق
؛ ويفضككل تربيكك  التشككب  لكككي يككدل علككث العالقككة ادلشكك  ة ق التبككاين ادلشكك كب بككٌن البعككد وادلؤشككر أو 63 1يسككاوي
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تقربيككا يككدل علككث أن البعككد أو ادلت ككًن الكككامن أو مفهككوم مككا وراء ادلعرفككة  4 1الككذي يسككاوي  63 1الفقككرة  ف بيكك  
ب بنسكبة أربعكٌن يف ادلئكة  أمكا بكاقي التبكاين الكذي يتكوي ، أو ػلكدد الفقكرة قيكؤثر فيهكا% من تبكاين الفقكرة41يفسر 

الككذي ال تشكك ك بككه مكك  البعككد، ويككدل علككث أيضككا تبككاين  %ب فيككدل علككث التبككاين اخلككاص بككالفقرة61عليككه الفقككرة ق
 اخلط  العشوا ي  والبواقي هذ  تشًن إليها اتسه  ادلتجهة ضلو ادلستطيالت أي الفقكرات، ويرمكز ذلكا غالبكا بكدلتا

دعث عككادة باخلطككك  يف التحليككل العككاملي أي التبكككاين ادلتبقككي سككواء أ كككان تباينككا قاصككا بكككالفقرة، أم تباينككا را عكككا وتكك
 للخط  العشوا ي 
( ي هر الجدول تشبعات الفقرات على العوامل باستعمال التحلةل العاملي التوكةدي،  1الجدول رقم  

 مالت أومةجا الموزونة.كما ي هر معامالت ألفا، ومعامالت ثبات المفهوم، ومعا

المر رات المقاسة 
 أو الفقرات

 العوامل أو األبعاد الكامنة
المعرفة الوقائعةة 

  ك و(
المعرفة التصورية   

 م ت(
المعرفة اإلجرائةة   

 م ج(
ما وراء المعرفة  م 

 م(
    571 1 1فقرة قم وب
    914 1 2فقرة ق م وب
   916 1  3فقرة قم تب
   584 1  4فقرة ق م تب
   663 1  5فقرة ق م تب
  824 1   6فقرة ق م جب
  774 1   7فقرة قم جب
  821 1   8فقرة قم جب
 617 1    9فقرة قم مب
 731 1    11فقرة قم مب
 822 1    11فقرة قم مب
 631 1    12فقرة قم مب

  1 68 1 754 1 848 1 791معامل ألفا 
معامل ثبات 

 CR 1 717 1 796 1 848 1 796 ادلفهوم 

معامل أوميجا 
 ادلوزونة

1 832 1 855 1 85 1 819 



 788 هــــ(2330م/:100، الرياض  799-738(، ص ص3، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمةة 12مجلة جامعة الملك سعود، م

 
وبعتبككاع نفكك  الطريقككة، ؽلكككن ىسككاب معككامالت الثبككات لبقيككة العوامككل أو ادلقككايي  الفرعيككة  وعنككد مقارنككة  

لككيت يسككفر قككي  ادلعككامالت الككثالث، صلككد أن معامككل أوميجككا ادلوزونككة تتميككز بارتفككاع قيمهككا مقارنككة  عككامالت ألفككا ا
اسكتعماذلا عكن احلككد اتدىن دلعامكل الثبككات احلقيقكي   أمككا معكامالت ثبكات ادلفهككوم فتتك ر ر بينهمككا مكدا و ككزرا، إذ 

 يتل أىيانا موقعا وسطا بينهما، وقد تق ب من معامل ألفا أىيانا، أو من معامل أوميجا أىيانا أقرف 
 متضمنات ختامةة وتويةات

ابقة الف ا ككات معامككل ألفككا، ولبنيتهككا ادلنطقيككة والريا ككية، وحلككدودها، وتذبككذب إن ادلعاجلككة التحليليككة السكك 
دقتهككا يف تقككدير الثبككات اسككتهدفإ تبصككًن القككارن  ككواأن قككوة وقصككور معامككل ألفككا ىككي ينسككين لككه توظيفككه توظيفككا 

ألفا تت ثر  ثًنا  كدف سليما، وقراءته قراءة دقيقية  ويف هذا السيايت، لقد تبٌن من التحليل السابق أن دقة معامل 
يقكككق اف ا كككاته يف بيانكككات القيكككاس  واف ا كككات معامكككل ألفكككا هكككي ذاهتكككا اف ا كككات ظلكككوذج القيكككاس الكككذي يكككدعي 
بنموذج " أاو" ادل ادف يف اتساس  ومعىن ذل ، أن معامل ألفا يتطل  أن تكون الكدر ات احلقيقيكة متسكاوية 

ا تتفككاوت فيمككا بينهككا بقيمككة ثابتككة؛ وأن تقككي   ككل فقككرة ذات البعككد يف تباينهككا، وإن اقتلفككإ يف متوسككطاهتا لكو كك
الذي تقيسه الفقرات اتقكرف، أي أن يتسك  االقتبكار بالتجكان  أو ب ىاديكة البعكد   فعنكد تكوفر هكذ  اخلصكا ص 

 يف در ات القياس، فعن استعمال معامل ألفا يؤدي إىل تقدير دقيق دلعامل الثبات 
وإن  انككإ أقككل صككرامة مككن اف ا ككات النمككوذج ادلتككوازي، واف ا ككات ظلككوذج " غككًن أن هككذ  االف ا ككات،  

أككاو" ادلكك ادف، إال أ ككا تبقككث مكك  ذلكك  صككعبة ادلنككال، إذ مككن النككادر أن تتككوفر هككذ  ادلواصككفات يف واقكك  بيانككات 
حلكد اتدىن القياس  وما دام اتمر  ذل ، تتك ثر دقكة معامكل ألفكا يف تقكدير الثبكات حبيكط تسكفر فقكط عكن تقكدير ا

 دلعامل الثبات احلقيقي، الذي قد يبتعد أو يق ب من القيمة احلقيقية دلعامل الثبات 
أما يف ىالة ارتبكاط أقطكاء القيكاس، وهكو أمكر وارد  كدا، فكعن اسكتعمال معامكل ألفكا قكد ال يكؤدي فحسك   

 بات إىل تقدير تضخيمي للث -يف ال ال  –إىل تقدير تقليصث للثبات احلقيقي، بل يؤدي 
من متضمنان ما تقدم، أنه ؽلكن أن نتوصل إىل تقدير أديت للثبات مكن تقكدير معامكل ألفكا، إن تكوفرت لنكا  

أداة تقدير قا مة علث اف ا ات، أ ثر واقعية، وأقل تقييدا  ولعل اتدوات اليت تطرقنكا إليهكا، ومنهكا معامكل ثيتكا، 
ادلوزونكة، الكيت يقكق تقكديرا أديت للثبكات، وتنسكج  أ ثكر ومعامل أوميجا، ومعامل ثبات ادلفهكوم، ومعامكل أوميجكا 

مككن معامككل ألفككا مكك  ظلككوذج القيككاس التقككارب الككذي يعككد أ ثككر يككررا وواقعيككة يف اف ا ككاته، متثككل ظلككاذج مككن اتدوات 
 اليت تنسج  م  هذا التو ه 

انككإ نتككا   ادلعامككل تتكك ثر ومككن اسككتنتا ات عمليككة يليككل البنيككة ادلنطقيككة واةىصككا ية دلعامككل ألفككا، أنككه دلككا   
 قامككه ق تبككاين الدر ككة الكليككة للمقيككاسب، وأ ثككر شلككا تتكك ثر ببسككطه ق رلمككوع تبككاين فقككرات ادلقيككاسب، فككعن ارتفككاع 
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التجككككان  الككككداقلي للمقيككككاس، وبالتككككا  ارتفككككاع الثبككككات، رهككككن بارتفككككاع تبككككاين الدر ككككة الكليككككة للمقيككككاس  وارتفككككاع 
 تباين العينة حبيط يزداد الثبات بازدياد العينة، أو تناقص  انسها الدر ات الكلية للمقياس رهن  دف 

ومعككىن ذلككك ، أن قكككي  الثبككات لكككذات ادلقيكككاس قككد ختلككك  بكككاقتالف العينككات، إذ يسكككتتب  اقكككتالف العينكككة  
تباين در ات ادلقياس  كل  ينبثق من هكذا االسكتنتاج أمكر هكام وهكو أن الثبكات لكي  صكفة أو دف اقتالف يف م

 ادلقيككاس تككالزم ادلقيككاس و ككودا وعككدما، ب ككت الن ككر عككن اقككتالف العينككات، أو تبككاين مواقكك  القيككاس  قاصككية يف
بل هو إمكان ال يتحقق  ا يا، أو إ كراءات أو عمليكات تتعلكق بتقكدير اتسكايت اة ابكات علكث مثكًنات تتخكذ يف 

ثبكككات ادلقيكككاس" أو " قيكككاس ال الككك  شككككل فقكككرات دلقيكككاس معكككٌن  وبالتكككا ، ينب كككي الكككتحف  علكككث تعكككابًن مثكككل " 
الثبككات"، واسككتبداذلا بطريقككة تعبككًن أ ثككر دقككة وانسككجاما مكك  منطككق الثبككات،  ككان نقككول " ثبككات در ككات ادلقيككاس" 
بككدال مككن " ثبككات ادلقيككاس"، وتقككدير الثبككات" بككدال مككن " قيككاس الثبككات" تن الثبككات لككي  صككفة مسككتقرة مو ككودة 

ظلكككا يسكككتدل عليكككه ال علكككث مسكككتوف رلموعكككة الفقكككرات الكككيت تشككككل داقكككل ادلقيكككاس تقكككاس علكككث مسكككتوف العينكككة، وإ
مقياسا معينا، وإظلا علث مستوف رلال اف ا ي أوس  من الفقرات ق متثل رلتم  الفقكراتب، حبيكط أنكه يفك ض يف 

 فقرات ادلقياس أن تشكل عينة شلثلة من رلتم  الفقرات االف ا ي 
ينب كي أن يتسكرع الباىكط يف احلكك  علكث قيمكة معامكل ألفكا  ومن متضمنات يليل بنية معامل ألفكا، أنكه ال 

ادلرتفعة ب  كا تكدل علكث ارتفكاع االتسكايت الكداقلي لالقتبكار ق ارتفكاع الثبكاتب  ال بكد أن نتعامكل مك  نتكا   معامكل 
إ بروية، وأال يكتفي الباىكط بتوظيك  القيمكة ادلطلقكة دلعامكل ألفكا سكواء أ انك SPSS ألفا اليت تزودنا هبا ىزمة 

مرتفعة أو معتدلة  فمثال، عندما يكون معامل ألفا مرتفعا، البد أن نتكدبر هكذ  النتيجكة، أهكي بالفعكل نامجكة  عكن 
ارتفككاع االتسككايت الككداقلي للمقيككاس، أي عككن مسككتوف  ككاف لالرتباأككات بككٌن الفقككرات  وبالتككا  البككد أن يعككاين 

بالدر ككة الكليكة لبككاقي الفقكرات، أو مربكك  معامككل الباىكط مصككفوفة االرتباأكات بككٌن الفقكرات، أو ارتبككاط  ككل فقكرة 
االرتباط بكٌن  كل فقكرة وبكاقي الفقكرات اتقكرف والكذي يكدل علكث التبكاين ادلشك ك ق ادلسكاىة ادلشك  ةب بكٌن الفقكرة 
وباقي الفقرات  فعذا  شفإ هذ  ادلعاينة عن و ود مستويات  افية ومقبولة من االرتباأات، دل ذلك  علكث أن 

دلرتفكككك  يككككدل بالفعككككل علككككث  كككككان  داقلككككي مرتفكككك  لفقككككرات ادلقيككككاس  أمككككا إذا أظهككككرت ادلعاينكككككة أن معامككككل ألفككككا ا
االرتباأات بٌن الفقرات، أو بٌن  ل فقرة وباقي الفقرات،  عيفة رغ  ارتفاع معامل ألفكا، دل ذلك  علكث التك ثًن 

 ارتفككاع معامككل ألفككا واطلفككاض القككوي لطككول االقتبككار علككث ارتفككاع معامككل ألفككا  وم ككزف هككذا ادلفارقككة اتقككًنة بككٌن
االرتباأكككات البينيكككة للفقكككرات، أن ارتفكككاع معامكككل ألفكككا ال يكككدل بالضكككرورة علكككث ارتفكككاع التجكككان  الكككداقلي لفقكككرات 

 ادلقياس 
 ويف  وء ما تقدم، ؽلكن تقدب التوصيات التالية: 

معامككل ألفككا تعتمككد إىل أن تراعككي االف ا ككات الككيت يتطلبهككا معامككل ألفككا يف بيانككات القيككاس، ذلكك  أن دقككة   1
 ىد  بًن علث توفر هذ  االف ا ات يف بيانات القياس 
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بكككروان للتجز كككة النصكككفية إىل  انككك  اسكككتعمال  -أىيانكككا، قكككد يلجككك  الباىكككط إىل اسكككتعمال أريقكككة سكككبًنمن  2
د معامككل ألفككا لكرونبككاخ لتقككدير ثبككات ادلقيككاس ذاتككه، مككن بككاب التنويكك  يف أدلككة الثبككات، ولككي  احلصككول عليهككا عنكك

اسكتخدام احلككزم اةىصككا ية  وإذا  ككان مككة مكا يككحمر تقككدير الثبككات عككن أريكق االتسككايت الككداقلي للمقيككاس، فيفضككل 
 براون لسببٌن ر يسيٌن: -استعمال معامل ألفا لكرونباخ دون استعمال أريقة التجز ة النصفية لسبًنمن

نصكفية يف ىكٌن أن معامكل ألفكا ؽلثكل تن قيمة معامل الثبات قد ختل  باقتالف أريقة التجز كة الأولهما  
متوسط قي  أريت التجز ة ادلمكنة للمقياس عنكد تقكدير الثبكات، وذلكذا فهكو أ ثكر دقكة واسكتقرارا، وأقكل تذبكذبا مكن 

بككككراون تقككككوم علككككث مسككككلمات أو  -تن أريقككككة التجز ككككة النصككككفية لسككككبًنمن وثانةهمــــا، أريقككككة التجز ككككة النصككككفية  
الكذي يقتضكي أن تكككون الكدر ات احلقيقيكة ت كزاء االقتبكار متسكاوية، وأن يكككون اف ا كات ظلكوذج التكوازي التكام 

تبككاين قطكك  هككذ  ات ككزاء متسككاويا أيضككا؛ أمككا معامككل ألفككا فيقككوم علككث اف ا ككات ظلككوذج قيككاس  قككر أقككل تشككددا 
ف وأ ثكككر واقعيكككة يف اف ا كككاته وهكككو ظلككككوذج "أكككاو" ادلككك ادف يف اتسكككاس الككككذي يسكككمر بتبكككاين اخلطككك ، وبككككاقتال

 مستويات الدر ات احلقيقية أو متوسطاهتا 
 KR-21ب21رتشاردسككن ادلعروفككة بككرق  ق-ينب ككي العككزوف عككن اسككتعمال الصككي ة ادلبسككطة دلعامككل  يككودر  3

ت ا تقوم علث اف اض تساوي مستوف الصعوبة لكافة فقرات ادلقياس  ودلا  ان هذا ال يتحقق يف واقك  القيكاس، 
النكككا   عككن اسكككتعمال هككذ  ادلعادلكككة يتسككك  بعككدم الدقكككة مقارنككة  عامكككل االتسكككايت فككعن معامكككل االتسككايت أو الثبكككات 

 ب أو استعمال معامل ألفا KR-20 رتشاردسن ق -النات  عن استعمال ادلعادلة العشرين لكيودر
عند تقدير الثبات عن أريق االتسايت، يفضل اال تفاء باستعمال معامكل ألفكا لكرونبكاخ، دون اللجكوء إىل   4

 Dichotomouslyب،  سواء أ انكإ فقكرات ادلقيكاس ثنا يكة الدر كة KR-20 رتشاردسن ق -درمعادلة  يو 

scored items :تن معادلة  يكودر  أوال، أو متصلة تنطوي علث نطايت أوس  من الدر ات؛ وذل  لسبنب– 
تن نةـا وثاب تعتحم ىالكة قاصكة مكن ادلعادلكة اتعك  الكيت تتمثكل يف معامكل ألفكا  KR-20 ق 21رتشاردسن رق  
رتشاردسككن قامككإ علككث اف ا ككات ظلككوذج التككوازي التككام الككذي يتعككذر يققككه يف الواقكك : البككد أن  -معادلككة  يككودر

بككٌن فقككرات ادلقيككاس؛ يف ىككٌن أن  العشككوا ي يتككوفر شككرط تسككاوي الككدر ات احلقيقيككة وأيضككا تسككاوي تبككاين اخلطكك 
 اتسكككاس، ذلكك  تن اف ا كككات هككذا النمكككوذج معامككل ألفككا فيكتفكككي بتككوفر اف ا كككات ظلككوذج " أكككاو" ادلكك ادف يف

أ ثكككر واقعيكككة مكككن اف ا كككات ظلكككوذج التكككوازي التكككام، إذ ال يشككك ط و كككوب تسكككاوي تبكككاين اخلطككك ، ويسكككمر بعمككككان 
 اقتالف متوسطات الدر ات احلقيقية للفقرات 

وأقككل تكك ثرا  جمككوع  دلككا  انككإ قيمككة معامككل ألفككا أ ثككر تكك ثًنا بتبككاين الدر ككة الكليككة لالقتبككار  قككام ادلعادلككة،  5
تبككاين الفقككرات بالبسككط؛ ون ككرا لكككون تبككاين الدر ككة الكليككة لالقتبككار يرتفكك  عنككد ازديككاد العينككة يف الصككفة ادلقاسككة، 
ويككنخفت عنككد ازديككاد  انسككها، فينب ككي أن يسككتخدم الباىككط عينككة متباينككة مككن اتفككراد يف ال ككاهرة ادلقاسككة، بككدال 

 من استعمال العينة ادلتجانسة 
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صكككور الثبكككات باعتبكككار  صكككفة  وهريكككة لالقتبكككار، أو قاصكككية لصكككيقة بادلقيكككاس، تالزمكككه و كككودا وعكككدما إن ت  6
ب ككت الن ككر عككن مكككدف  ككان  العينككة أو تباينهككا، ينب كككي أن يت ككًن لصككاحل اعتبككار الثبكككات عمليككة تتعلككق بكككدر ات 

نكة، قكد ي هكر مسكتوف ثبكات ادلقياس ذاته  فادلقياس الذي أظهر مستوف ثبات مرتف  عنكد تطبيقكه علكث عينكة متباي
 منخفت عند تطبيقه علث عينة أقرف متجانسة 

ولذل ، ينب ي علث الباىط أال يكتفي باتدلة ادلو ودة يف الدراسكات السكابقة عكن ثبكات در كات اتدوات الكيت 
 وظفها يف حبثه، بل يسعث بنفسه إىل تقوب ثبات در ات أدواته باستخدام عينة حبثه 

تفكك  ال يككدل بالضككرورة علككث ارتفككاع اتسككايت فقككرات ادلقيككاس، وبالتككا  علككث ارتفككاع معامككل إن معامككل ألفككا ادلر   7
الثبككات  إن ارتفككاع معامككل ألفككا قككد ينككت  أساسككا عككن أككول ادلقيككاس ولككي  بسككب  اتسككايت فقراتككه  ولكككي يطمككئن 

علككث الباىككط علككث أن فقككرات مقياسككه تتككوفر علككث مسككتوف  ككاف مككن االتسككايت، فينب ككي أن يلقككي ن ككرة فاىصككة 
 ب 0.3معامالت االرتباط بٌن الفقرات، حبيط ينب ي أال يقل متوسط معامالت االرتباط عن ق

ينب ي علث الباىط أن يتدبر أيضا نتيجة معامل ألفا ادلرتفعكة، وأال يتسكرع يف ت ويلهكا علكث أ كا تكدل علكث   8
فقككرات، إال بعككد التحقككق مككن أن اتسككايت داقلككي مرتفكك  الرتفككاع معامككل ألفككا، والرتفككاع العالقككات االرتباأيككة بككٌن ال

ارتفكككاع االرتباأكككات بكككٌن الفقكككرات، وبالتكككا  ارتفكككاع معامكككل ألفكككا، لكككي  وليكككد تشكككابه دالالت فقكككرات ادلقيكككاس، وإن 
اقتلفإ شكال وصياغة  وإن الفقرات اليت تكرر بعضها بعضا، والتشابه الصارخ بٌن  ثًن من الفقكرات يف ادلعكىن 

يكككؤدي إىل تضكككخي  مصكككطن  ومزيكك  دلعامكككل ألفكككا، حبيككط أننكككا ال نعكككدم أن صلكككد رغكك  االقكككتالف ال كككاهري بينهككا، 
يف بعككت البحككوث  ينب ككي أن ال يعككزب عككن ذهككن الباىككط،  99 1بككل  98 1أو  97 1معامككل ألفككا يصككل إىل 

أن االرتفككاع الشككديد يف معامككل الثبككات حبيككط يكككاد يقككارب الواىككد الصككحير، ؼلككل بفلسككفة التعككدد ذاتككه لفقككرات 
هكذا ادلفهكوم باسكتعمال فقكرة فاحلكمة من تعدد الفقرات يف قياس ادلفهوم، أنه ال ؽلككن اةمسكاك حبقيقكة  ادلقياس 
أن    غكًن أنكه يشك ط يف  كل فقكرة مكن هكذ  الفقكرات، ولكن ؽلكن اةىاأة به باستعمال عدد من الفقراتواىدة

دلشكار ة بكنف  ادلسكاعلة أو اةثكراء الكذي تش ك م  الفقرات اتقرف يف يديكد ادلفهكوم، لككن إذا ا تفكإ الفقكرة با
قدمتككه الفقككرات اتقككرف، و  تضكك  شككيئا قاصككا يف إثككراء ادلفهككوم أو يديككد  تنفككرد بككه الفقككرة، فتعككد هككذ  الفقككرة 

 تكرارا دلا قدمته الفقرات اتقرف، واستنساقا ذلا 
يديكد  وانك   ديكدة للمفهكوم،  وبالتا  ضلصل علث مقياس قد ازداد أوله أو فقراتكه بكدون أي إثكراء  ديكد، أو

وأيضكككا ضلصكككل علكككث فقكككرات شكككديدة الككك ابط بسكككب  تشكككاهبها التكككام يف الداللكككة وادلعكككىن رغككك  اقتالفهكككا ال كككاهري  
 ولذل  يتضخ  معامل ألفا نتيجة هذ  الزيادة يف عدد الفقرات، ونتيجة ارتفاع ارتباأها لتشاهبها 

امالت االتسكككايت اتقكككرف سكككواء أ انكككإ تلككك  الكككيت مكككن الضكككروري القيكككام بدراسكككات تر كككز أساسكككا علكككث معككك  9
تطرقنككا إليهككا باقتصككار، أو الككيت   نتطككريت إليهككا، ومقارنتهككا  عامككل ألفككا مككن زاويككة االف ا ككات الككيت تقككوم عليهككا، 

 وظلوذج القياس الذي يناسبها، والعوامل اليت يدد دقتها، والعوامل اليت تؤدي إىل ييزها 
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Abstract The study examined three main research questions 

1- What is the logical structure of Cronbach's Coefficient Alpha and its 

implications? 

2- Under what measurement models cicumstances and the use of Coefficient 

Alpha produce either accurate or biased assessment of reliability' 

3-  What are the alternative Consistency Coefficients that provide the 

researcher with more accurate estimation of reliabilty in the absence of 

assumptions required by Coefficient Alpha? 



 حمد تةغزة: البنةة المنطقةة لمعامل ألفا لكرونباخ، ومدى دقته في تقدير الثباتأ م                       799
  

With respect to the first question, it was demonstrated that the total 

variance (compared with the sum of item variances) and the test length are the 

most determinant components of Coefficient Alpha. These findings imply that 

the sample used shoud be heteregenous and that Coefficient Alpha is not a 

pure indicator of internal consistency 

To deal with the second question, four measurement models were examined: 

1- The Parallel Model, 

2- The Tau-equivalent Model, 

3- The Essentially Tau-equivalent Model, and 

4-  The Congeneric Model 

Coefficient alpha is based on the Essentially Tau-equivalent Model 

assumptions concerning test item data It provides precise assessment of 

reliability under the three first aforementioned measurement models. 

However, coefficient alpha tends to underestimates reliability under violation 

of the assumptions of essential tau-equi valence (being usually the case) of 

test item scores, and tends to overestimate reliability under violation of the 

assumption of uncorrected error scores. When test data satisfy the least 

restnctive and more realistic model: the congeneric model, alpha provides 

lower bound estimate of reliability 

Regarding the third question. Some alternative assessment of reliability in the 

presence of the congeneric models, and when some restnctive assumptions of 

the essential tau-equivalence model are not present in the items data, are 

examined Therefore, Theta coefficient, Omega coefficient, Construct 

Reliability coefficient, and Weighted Omega coefficient are succinctly 

described For didactic purposes, three coefficients: Alpha, Construct 

Reliability, and weighted Omega, were computed using data emanating from a 

research example 

The study concluded with some research implications and recommendations.  
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