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مقارنة طريقتني للكشف عن االستجابات غري الجدية يف املقاييس 
 النفسية وأثرها عىل جودة البيانات

 
 األستاذة شذى درابسه



مقارنة طريقتين للكشف عن االستجابات غير الجدية في المقاييس النفسية واثرها على جودة 

 البيانات

01 

02 

إن جودة البيانات التي يتم جمعها بواسطة المقاييس من 
المعايير التي ُيستند اليها للحكم على درجة الثقة في 
النتائج التي تخرج بها البحوث وتعتمد عليها الكثير من 

القرارات، وتعتبر اإلستجابات غير الجدية من المسببات 
.الرئيسية للتقليل من جودتها  

استنادًا الى أهمية جودة البيانات تم تقييم فعالية طريقتي 
سلسلة اإلجابات المتكررة واألسئلة اإلضافية اللتان تم 

استخدامهما في تحديد االستجابات غير الجدية، ومقارنتهم في  
نسبة االفراد الذين كشفتهم كل طريقة، وشكل التوزيعات : ضوء

االحصائية للدرجة الكلية على اداة البحث بوجود وعدم وجود 
االستجابات غير الجدية لكل طريقة، واثر االستجابات غير الجدية 

.الُمكتشفة بكل طريقة على الخصائص السيكومترية للمقياس  

 الملخص



04 

 مشكلة البحث

نظرًا لآلثار السلبية الناتجة عن وجود االستجابات غير الجدية والتي تتلخص 
بإعطاء بيانات غير دقيقة، وإختالف في نتائج التحليالت اإلحصائية، وأخطاء  

حيث أن البيانات في الدراسات . في التقارير النفسية، ونتائج األبحاث
النفسية واالجتماعية ما زالت معرضة إلى وجود العديد من هذه األخطاء  

الناتجة عن اإلهمال من قبل المستجيبين، مما يجعلها غير صالحة  
لالستخدام، لذا ال بد من القيام بفحص وتدقيق البيانات للكشف عن هذه 

المشكالت وحلها والوصول إلى بيانات ذات جودة عالية قابلة للفحص 
. واالستخدام والتعميم  

03 

 هدف البحث

البحث إلى المقارنة بين طريقتين من طرق الكشف عن هدف 
االستجابات غير الجدية الناتجة من إهمال المفحوصين عند اجابتهم 

وقيامهم باإلجابة بطريقة  ( غير المعرفية)على المقاييس النفسية 
.عشوائية مما ينتج بيانات ذات جودة منخفضة  

05 
عالية الجودة مهمة جدًا في الدراسات التجريبية البيانات 

النفسية، لما يستفاد منها في اتخاذ القرارات بناًء على نتائج  
دراسات عدة في مختلف المجاالت؛ منها الدراسات التطبيقية او 

.النظرية أو التقييمية وغيرها من الدراسات  



06 
 اجراءات البحث

بعد دراسة العديد من الطرق التي تستخدم في الكشف عن 
استخدام طرق األستجابات غير الجدية واألخطاء في البيانات، تم 

أكثر قابلية للتطبيق من قبل األشخاص والجهات غير المختصين 
والخبراء في الحسابات والتحليل اإلحصائي؛  القياس والتقييم في 

حيث يوجد العديد من الطرق التي تتطلب برامج خاصة وعمليات 
.معقدةفحص بطرق إحصائية   

07 
اإلضافيةاألسئلة   

طرق الكشف عن اإلستجابات غير الجدية التي يتم استخدامها عند إحدى 
، تم ال تحتمل سوى إجابتينوالتي تصميم المقياس بإضافة عدة أسئلة 
ويتم تصنيف المستجيب على أنه غير إضافتها للمقياس في أثناء التصميم، 

.جّدي عند اختيار إجابتين خاطئتين فأكثر  

08 
 سلسلة اإلجابات المتكررة

أنواع نمطية اإلجابة والتي يتم استخدامها للكشف عن االستجابات غير إحدى 
وتم , البرمجةالجدية عن طريق استخدام جملة محجوزة تم كتابتها باحدى لغات 

المستجيبين، ويتم تصنيف المستجيب على أنه غير جدي تطبيقها على بيانات 
عند إختياره نفس االستجابات على أربعة فقرات متتالية او أكثر، وذلك مع األخذ 
بعين اإلعتبار توزيع فقرات اإلختبار بشكل عشوائي من أجل البعد عن إحتمالية 

.وجود فقرات متتالية تحمل نفس الشحنة اإلنفعالية للمستجيب  



10 
في قيم األوساط الحسابية، واإلنحرافات إختالفات واضحة هناك 

المعيارية وخصائص التوزيعات االحصائية للدرجة الكلية على المقياس،  
والخصائص السيكومترية للمقياس بعد حذف االستجابات غير الجدية 

. بإستخدام طريقتي الكشف  

09 
 أهم النتائج

اإلستجابات غير الجدية التي تم الكشف عنها باستخدام طريقة سلسلة نسبة 
اإلجابات المتكررة أكبر من النسبة التي تم الكشف عنها باستخدام طريقة  

.اإلضافيةاألسئلة   

11 
النتائج وجود فرق في الخصائص السيكومترية للمقياس بعد حذف أظهرت 

اإلضافيةاالستجابات غير الجدية من البيانات الُمكتشفة بطريقة األسئلة   
 

حذف االستجابات غير واضح في الخصائص السيكومترية بعد يكن هناك فرق لم 
.المتكررةالمكتشفة بطريقة سلسلة اإلجابات الجدية من البيانات   



12 
 التوصيات

انطالقًا من األهمية العالية لجودة البيانات وأثرها في اتخاذ القرارات  
فإنه ال بد من العمل على تصميم المقياس المستخدم في جمع البيانات بطريقة  

.المقاييس واإلختباراتعلمية دقيقة اعتمادًا على طرق ونماذج تصميم   
 

  
 

والباحثين على استخدام أكثر من طريقة للكشف عن االستجابات حث الممارسين 
غير الجدية، وتجربة أكثر من درجة قطع للطريقة الواحدة، ووضع عدة معايير؛ وذلك 

النتائج للتأكد من خلو البيانات من أي أخطاء لضمان جودتها وذلك إلمكانية تعميم 
.واستخدامها  

13 
.العمل على استخدام بيانات جاهزة تم جمعها في المراكز المختصة*  

 
.استخدام بيانات إلكترونية، تم الحصول عليها عن طريق المقاييس واإلختبارات التي يقدمها المستجيب إلكترونيًا*  

 
اليحث عن الطرق التي تعالج مشكلة أخطاء البيانات، وعدم التوقف عند الطرق الوقائية فقط، واالنتقال الى المرحلة التطبيقية وليس *

.الدراسات واألبحاث فقط   

التوجه 
 المستقبلي



 شكرًا لكم
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