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هيئــة  أعضــاء واكانأ ، سواء  ها املحكمونيعلكز ري ذإ ؛ما هتتم به املجالت العلمية أدوات البحث  أبرزإن من  

ا من ا  ،الفكرة البحثية  نشوءفمع    .خارجينيحمّكمني    مأ  ،التحرير وكيفيــة   دواته البحثيــةأل  لتفكرييويل الباحث حيز 

وأمهيــة يقيقهــا خ ــائ  ارتكاز تلك األدوات عىل تأطري نظري عميــ ،    مهيةأن ألمع  و  .مناسبتها   ومدىبنائها  

عنهــا يف البحــو    ال ينفــك ايــديث  خاصــية أساســيةعىل تنــاو     كونسينا يف هذه االفتتاحية  زكيتر  نفإ  حمددة،

ا  هذه اخلاصيةوقد أخذت  ،  العلمية ا   حيز  ي طــرا البحــث والقيــاو الرتبــو  املخت ــني يف  لدىالنقاش  من    واسع 

 .تدوااأل ، وهذه اخلاصية تتمثل يف صدا تلكوعموم الباحثني باختالف خت  اهتم ،والنفيس

ِضع لقياس" ، وهو:ا له عند الكثري من الرتبوينيشائع    ا لل دا جيد تعريف    واملتناٍو     ."هأن يقيس االختبار ما و 

ا   يظل  نهفإ  ،وعىل الرغم من صحته دٍ   ا عام    تعريف  ، لــدى املخت ــنيأن مفهــوم ال ــدا ت ــور م بــه ل  س  وامل  ،  غري حمد 

عــن   ا األدلة اإلرشادية للقياو التي ت در تباع    عىل هذا الت ور    سعكوان  ،ةيالتعريف امل تسم بالعموم  ذلكوجتاوز  

مراحل املجا  هنا لعرض ال يتسع و، American Psychological Association (APA)م النفس علمريكية لاجلمعية األ

 (Messick)  كميســي  ، إال أن املخت ني يف الوقت ايــاي يولــون أمهيــة كبــرية لتعريــفكافة  ت ور مفهوم ال دا

حكم تقييمي شامل ملدى قدرة األدلــة األمقيقيــة "عرف فيه ال دا بأنه  ، والذي ي  نظرية ال دا ايديثة  صاحب

مفهوم ال دا الذي أشار  نشأن هنا  وم  ."األداة  لقائمـة علـى درجاتالقـرارات اتفسري    ةعمليدعم  والنظرية عىل  

يف   (APA)ن عــن اجلمعيــة األمريكيــة لعلــم الــنفس  ارد ــا ال  ويا قلل  (واخلامس  الرابع)  ناإلرشاديا   نالالدلي  إليه

ا مو  مفهوم ال دا ي عدأن    التأكيدويتضمنان    ،1999و  1985العامني   ا، أي  مفهوم  كــ    ،أنواٍع متعددة  اذيس  لحد 

، تتضــمن سم ال ــدا أربعــة أنــواعٍ ، والذي ق  1954يف عام  ذاهتا  عن املنظمة    ال ادر  اإلرشادي  الدليل  ذلك  قرر

كــ  أن مفهــوم ال ــدا ال ــادر عــن   التنبــ.ي.وال ــدا  التالزمي،  وال دا  املفهوم،  وصدا    ،ىتوملحاا  دص

الذي قسم ال دا   ،1966الثاين ال ادر عام    اإلرشادي  الدليل  يفورد    خيتلف ع   املشار إليه     العامنييف    اجلمعية

أمل يف تعريف ميسيك الساب  تملث احبا لوصدا املحك. وااملفهوم،  وصدا  ملحتوى،  ، تتضمن صدا اثالثة أنواعٍ 

عىل الرغم من تعــدد تلــك ، وأدلة ال دا الداعمة لتفسريات درجة املقياو أو األداة  قد ي رح تساؤال  عن ماهية  

مــالن أدلــة أنتو  فإناألدلة، وتعدد الكيفية التي يناقش هبا املخت ون تلك األدلة،   ين نتكــو وســوزان بركهــارت جي 



مــا يكــون يف   وأكثــر    ،عــىل املحتــوى  قــائم    دليل  (  1)هي:    ،أدلة  ث ينيف    املقياو  ةرجت داريسال دا الداعمة لتف

، إال أن هذا الدليل ال يقترص عىل االختبــارات التح ــيلية  ،ويرتبط به جدو  املواصفات  ،االختبارات التح يلية

 ( دليل  3، )هومهاراتري كتفال تيا لئم عىل عمقا  ( دليل  2) خرى،الختبارات األنواع األ بل يمكن توسيع استخدامه

التحليــل و، وعــادة  مــا يســتخدم فيــه بني مكونــات األداة أو املقيــا ة عىل العالقرتكز وي ،عىل البنية الداخلية  قائم  

عالقــة نتــائق املقيــاو  :، أي البنية اخلارجية للمقياويقوم عىل   ( دليل  4 بنوعيه االستكشايف والتوكيدي، )العامل 

 وهنا ن.كــد .ويندرج يته االتساا الداخل  ،يتمثل يف الثبات دليل  ( 5) متغريات أخرى،  أو  ،ىرأخ  بنتائق مقاييس

 بهويرتبط  ،إمكانية التعميم عىل األفراد  يتمثل يف  دليل  (  6)،  همن  ا وليس نوع  عىل ال دا    دليل    ل أن االتساا الداخ

النتــائق أو  دليــل  ( 7)قرات واالختبــار، فللل ضفا تعنه ب  يسمى األداء ال  ي كشفعدم ييز فقرات االختبار الذي  

 ،أمــورٍ  ويتمثــل يف ،االستخدام العمــل لــ داة دليل   (8)املرتتبة عىل تفسري واستخدام درجات االختبار، التبعات  

 ويوجد تف يالت وتشعبات ضمن كل دليل ليس هذا حمل نقاشها. وإمكانية الت بي . ،فعاليةلوا ،التكلفة :منها 

دعم    ؛أكثرمناسبة    أدلة    اإلشارة إىل أن الباحث كل  استخدم  جتدر  ،ملفهوم ال دا وأدلتهد  لرسا اذه  مويف ختا 

أو  ،ا ما يعتمدون عىل الدليل القائم عىل املحتوىأن الباحثني كثري    ويالحظ  .أفضلصدا أدواته بشكل  بحثه ودعم  

ان ال يعالدليلنين  ذيهن  ن أمم  غعىل الراالتساا الداخل،    ، وباألخ الدليل القائم عىل الثبات  لكــل نيصــاي  د 

تناو  أنواٍع أخرى من األدلة التي قد تكون أنســب مــنه . ومــن املهــم التأكيــد يف  ايــة هــذه بل ال بد من   بحٍث،

ك  قد يعتقــد بعــب البــاحثني، بــل متيرســة،   ،االفتتاحية أن تناو  أدلة ال دا ليست صعبة الفهم أو االستخدام

ــ عىل والتقويم برشوحات سهلة. و  ويا الق  بتكتها     س  ب   وجــود ة ــة واســعة مــن البــاحثني الــذين مــن  رغم   ال

ن.كد أمهية تناو   -يف هذه االفتتاحية-ننا فإيتناولون مفهوم ال دا وأدلته ب ورة دقيقة وف  ما يناسب أبحاثهم، 

ســة البــاحثني للمفهــوم را ة ممروييف برامق الدراسات العليا يف اجلامعــات، و  بعم  ودقةمفهوم ال دا وأدلته  

ا بحوثــ    مأ  ،سواء  أكانــت تلــك البحــو  رســائل علميــة  ،ب ورة أوسع وأشمل يف بحوثهم التي ينجزو ا وأدلته  

منشورة يف جمالت أو م.مترات علمية، ك  أ ا دعوة للمجالت العلمية واللجان العلميــة واملحكمــني ملــن  أمهيــة 

تعــدد أنــواع استخدام املفهوم مع    ا ايديثة، وما تتضمنه من توحيددل ة ايظرنفهوم ال دا وأدلته وف   ملعالية  
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