
  

  



 [11اآلية  سورة المجادلة من]

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الهِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا ُ يَْرفَِع َّللاه

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِير    اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوَّللاه
 



   

  

قياس" يشير مصطلح  " 

Measurement  

في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية إلى 

عملية تقدير رقمية أو كمية لمقدار ما 

يملكه فرد معين من صفة أو خاصية من 

الخصائص بمقياس معين ووفقا لقواعد 

 معينة



   

       

 لماذا نقوم ببناء المقاييس النفسية 

وواقع األمر قد يصطدم األخصائي النفسي أو االجتماعي أو 

الباحث بوجه عام في كثير من األحيان بعدم وجود مقياسا 

مناسبا للصفة أو السمة أو الخاصية المراد قياسها، أو حتى 

ال يناسب أفراد عينته، ومن ثم يصبح لزاما عليه أن يقوم 

بتصميم مقياسا يقيس تلك السمة أو الصفة أو الخاصية 

  .ويناسب أفراد عينته



 

  

   : 

وتعتمد عملية تصميم المقاييس في المقام األول على 

القيام بعدة خطوات متسلسلة تؤدي في النهاية إلى 

تجنب كثير من األخطاء وتتيح إمكانية إعداد مقياسا 

جيدا يعتمد عليه في المجال المعني، وهي تحتاج 

تدريبا خاصا نظرا لما تستوجبه من توافر أساس 

 نظري وعملي يعين على القيام بها على الوجه األمثل



 خطوات تصميم المقاييس : 

 :وفيما يلي نستعرض هذه الخطوات مع ضرورة  

   مراعاة القيام بها بنفس التسلسل

تحديد فكرة المقياس ومبررات تصميمه: أوال  

تحديد هدف المقياس: ثانيا  



تحديد اإلطار النظري للمتغيرات المعنية بالقياس: ثالثا  

تحديد طبيعة وخصائص األفراد: رابعا  

تحديد األبعاد الفرعية للخاصية المقاسة: خامسا  

تحديد الشكل األمثل للمقياس وطرق التطبيق: سادسا  



اتفقرالصياغة الفعلية لل: ثامنا  

تحديد شكل االستجابة: تاسعا  

صياغة تعليمات المقياس: عاشرا  

التدقيق اللغوي للبنود والتعليمات: إحدى عشر  

عرض المقياس على المتخصصين في المجال: أثنى عشر  



التجربة االستطالعية األولى: عشرثالثة   

التجربة االستطالعية الثانية: عشرأربعة   

عينة التقنين األساسية: عشرخمسة   



واجه مصمم المقياستالصعوبات التي : عشرستة   

 وهكذا يصبح المقياس بعد هذه الخطوات صالحا لالستخدام

ذلك سيتم تطبيق المقياس بصيغته بعدو  

االولية على عينة البناء لغرض التحليل االحصائي    

 بعد الحصول على البيانات الخام من العينة  



: التحليل االحصائي يكون بطريقتين وهي           

االتساق الداخلي للمقياس  -1  

طريقة المجموعتان الطرفيتان  -2  



: تصحيح المقياس   
بعد ان يتم االنتهاء من التحليل االحصائي لفقرات المقياس يكون 

المقياس قد اكتمل من ناحية البناء وهنا البد ان نبين كيفية اعطاء 

الدرجات على االجابات التي يجب ان تعطى للفقرات وما هي القيمة 

.   الدنيا والقيمة العليا للمقياس   



يمكن تطبيق المقياس وهكذا   

 على عينة التطبيق للتعرف على الفروق

او نوع  العالقة وحسب اهداف وفروض الدراسة    



 وشكرا الصغائكم وعذرا لالطالة 




