
 كيفية تصميم المقاييس                         

                   اعداد : االستاذ الدكتور عبدالودود احمد الزبيدي 

  :مقدمة

في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية إلى عملية تقدير  Measurement "يشير مصطلح " قياس

رقمية أو كمية لمقدار ما يملكه فرد معين من صفة أو خاصية من الخصائص بمقياس معين ووفقا 

التربية والنفس واالجتماع يطبق مقياسا ما على عدد من فالباحث في مجال علوم   لقواعد معينة

األشخاص إلعطاء كل منهم درجة تدل على مدى تحصيله أو مدى اتصافه بصفة نفسية خاصة، أو 

 .درجة اقتناعه برأي اجتماعي معين أو درجة تعصبه لجهة من الجهات

 

والخدمة االجتماعية دورا ويتضح مما سبق أن للمقاييس في حقل التربية وعلم النفس واالجتماع 

هاما كأدوات بحثية يعتمد عليها في عدة مجاالت كالتقويم، واالختيار المهني والتعليمي، والتوجيه 

والتصنيف، والتشخيص اإلكلينيكي، وفحص االتجاهات والرأي العام...الــخ، فضال عن استخدامها 

 .بشكل واسع في التحقق من الفروض العلمية

صطدم األخصائي النفسي أو االجتماعي أو الباحث بوجه عام في كثير من األحيان وواقع األمر قد ي

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 

  .اد عينتهويناسب أفر

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 

على القيام بها على تحتاج تدريبا خاصا نظرا لما تستوجبه من توافر أساس نظري وعملي يعين 

 . الوجه األمثل

 :وفيما يلي نستعرض هذه الخطوات مع ضرورة مراعاة القيام بها بنفس التسلسل

 خطوات تصميم المقاييس

 :أوال: تحديد فكرة المقياس ومبررات تصميمه

نها تتيح تعد خطوة تحديد فكرة المقياس ومبررات تصميمه من أهم الخطوات وأولها نظرا أل      

للقائم بتصميم المقياس الوصول للمداخل واألفكار الرئيسية التي سوف يستند إليها في تصميمه، 

فعلى سبيل المثال قد تكون الفكرة التي تقف وراء المقياس جمع كافة األعراض العصابية الموجودة 

ذي أطلق عليه بمراجع الطب النفسي في قائمة تساعد على التشخيص كما في مقياس "وودورث" ال

، والذي كان من مبررات تصميمه  Personal Data Sheet "اسم "صحيفة البيانات الشخصية

سرعة تحديد األفراد ذوي االضطرابات العصابية من المتقدمين للجيش األمريكي حيث تستغرق 

 المقابلة وقت أطول.

 :ثانيا: تحديد هدف المقياس

ور الموجه الذي يعين مصمم المقياس خالل الخطوات التالية على إعداد تقوم هذه الخطوة بد      

مقياسا يفي بالغرض المطلوب، ويقصد بتلك الخطوة تحديد الخدمة المطلوب من المقياس أن يقدمها، 

 :أو الهدف المراد تحقيقه من وراء المقياس، وتنقسم تلك األهداف إلى نوعين هما

 :أهداف عامة مثل -أ

 .األدوات التي تتصدى لقياس الخاصية المراد قياسها سد عجز في(1



 .التأكد من مدى فعالية نظرية ما(2

 .التعرف على درجة امتالك األفراد لخاصية ما(3

 :أهداف خاصة مثل -ب

 .االستخدام بغرض االختيار أو التوجيه المهني أو التعليمي(1

 .االستخدام بغرض التشخيص(2

 .االستخدام بغرض التقويم(3

 .االستخدام بغرض اختبار الفروض العلمية كما يحدث في البحوث(4

 :ثالثا: تحديد اإلطار النظري للمتغيرات المعنية بالقياس

البد للخاصية المقاسة أن تستند إلى أساس نظري يبرر مشروعية تناولها ويعرفها، وقد يكون 

ر السمة أو الخاصية المقاسة، المقياس معد في األصل للتأكد من مدى جدوى النظرية التي تفس

والنتيجة المستخلصة قد تفيد النظرية أو تعدلها، كما هو الحال بالنسبة لمقاييس القدرات اإلبداعية 

    :Guilford, 1954) في اإلبـداع Guilford "التي صممت من أجل التحقق من نظرية "جيلفورد

النظرية للخاصية المستهدفة بالقياس قد يزود الباحث باألهمية ، فضال عن أن االطالع على األطر 

النسبية للعناصر الفرعية المكونة للخاصية، ومن ثم تمثل العناصر في بنود المقياس فيما بعد وفقا 

 .لتلك األهمية

 : رابعا: تحديد طبيعة وخصائص األفراد

بق عليهم المقياس، ونعني بطبيعة تتعلق هذه الخطوة بضرورة تحديد طبيعة األفراد الذين سوف يط

األفراد أبرز الخصائص التي تميزهم، كالسن والجنس والتعليم والمستوى االقتصادي 

 .واالجتماعي...الخ، ويستوجب األمر توضيح مبررات اختيار األفراد المستهدفين بالقياس

 

 :خامسا: تحديد األبعاد الفرعية للخاصية المقاسة

قياسها إلى مجموعة من األبعاد الفرعية التي تشكل في مجموعها العام  قد تنقسم الخاصية المراد

الدرجة الكلية للخاصية المقاسة كما هو الحال بالنسبة لمقاييس الذكاء، وتحديد هذه األبعاد الفرعية 

تساعد مصمم المقياس وضع البنود وفقا لألهمية لكل بعد من هذه األبعاد كما سبق وأسلفنا، ومن ثم 

  .الباحث تحديد تلك األبعاد بدقة معرفا كل منها تعريفا إجرائيا محددا يجب على

 

 :سادسا: تحديد الشكل األمثل للمقياس وطرق التطبيق

بعد أن ينتهي الباحث من كل ما سبق عليه أن يختار الشكل الذي يراه مناسبا لمقياسه، بمعنى أن 

اختبارات الورقة والقلم، أو المقاييس  يحدد ما إذا كان األنسب لمقياسه أن يكون من مقاييس أو

العملية، أو اإلسقاطية...الخ، ويؤخذ في االعتبار أيضا ما إذا كان المقياس سيطبق بصورة فردية أم 

 .جماعية

 

 :سابعا: حصر المقاييس المتاحة التي تستهدف قياس الخاصية نفسها

 :ن قبيلوهي خطوة هامة من شأنها أن تحقق عديد من الفوائد اإلجرائية م

توضيح الشكل المعتاد لقياس الخاصية أو السمة، كأسلوب صياغة البنود، وطريقة التطبيق، (1

 .وأسلوب التقدير...الخ

 .توضيح األبعاد الفرعية للخاصية المقاسة(2



 .إمكانية اقتباس بعض البنود(3

 

 :ثامنا: الصياغة الفعلية للوحدات

األمر من مجموعة من الوحدات أو الفقرات، والواقع أنه أن أي مقياس يتم تصميمه يتكون في نهاية 

ينبغي أن تختار كل وحدة بناء على دراسات نظرية وميدانية وتجريبية وإحصائية تثبت صالحية 

 Item الوحدة للقياس المقصود وتسمى هذه الدراسات التي تجرى على الوحدة بتحليل الوحدات

Analysis نها وصعوبتها وصدقها وترتيبها في المقياس ، بحيث تصبح من حيث شكلها وتكوي

مناسبة وصالحة... فعلى سبيل المثال لو كنا بصدد تصميم مقياسا لذكاء أطفال ما قبل المدرسة فإن 

( ال تصلح ألنها شديدة الصعوبة على هذا المستوى، وبالتالي  32.16+  678+  315وحدة كهذه: )

فس المقياس وحدة كهذه: هل تقلق كثيرا أثناء نومك لن تفرق بين الذكي والغبي، ولو وضعنا في ن

بالليل؟ فإنها ال تصلح ألنها ليست صادقة في قياس الذكاء وإن كانت صادقة في قياس الشخصية... 

والدراسات الميدانية والتجريبية هي التي سوف تفصل في كل هذا، وبناء عليها سوف نحذف الوحدة 

 . ، بل ويتحدد ترتيبها أيضا في المقياس وفقا لصعوبتهاأو نضعها كما هي في المقياس النهائي

 :تاسعا: تحديد شكل االستجابة

توجد أشكال عدة لالستجابة على الفقرات أو الوحدات التي يتكون منها المقياس ويتوقف اختيار أيا 

ل كيفما يشاء لتحقيق منها على هدف المقياس، ويمكن لمصمم المقياس أن يختار من بين هذه األشكا

الغرض من القياس، كما يستطيع أن يستخدم أكثر من شكل في نفس المقياس، ومن بين هذه 

 :األشكال

 

 .( اختيار إجابة واحدة من بين إجابتين، مثل: ) نعم ( أو ) ال-1

 .( معارض بشدة -معارض -محايد -موافق -االختيار بين بدائل على متصل، مثل: ) موافق بشدة-2

 .المطابقة، مثل: كل أسئلة التوصيل-3

 .التكملة، مثل : كل العبارات الناقصة-4

 .االستجابة الحرة، مثل: التداعي على الصور، أو الكلمات-5

 .إعادة الترتيب-6

 

 :عاشرا: صياغة تعليمات المقياس

 :تنقسم تعليمات المقياس إلى قسمين رئيسيين هما

بتطبيق المقياس، وتتضمن شرحا وافيا للمقياس والخاصية  تعليمات المطبقين: وهم الذين يقومون-أ 

التي يتم قياسها، وإجراءات التطبيق بالتفصيل، والزمن، وطريقة تسجيل االستجابات، والمواقف 

 .التي يحتمل مواجهتها أثناء التطبيق، وحدود الشرح والتوضيح المسموح به للمفحوصين

 :نهاتعليمات المفحوصين: وتتضمن عدة محاور م-ب 

 .فكرة مبسطة عن المقياس والهدف من وراء تطبيقه-1

 .طريقة االستجابة والزمن المحدد إن وجد-2

 .تقديم بعض النماذج المحلولة إن تتطلب األمر-3

هذا ويجب على مصمم المقياس أن يراعي خصائص العينة سالفة الذكر أثناء صياغة التعليمات وما 

 .لدارجةإذا كان سيستخدم اللغة الفصحى أم ا



 

 

 :إحدى عشر: التدقيق اللغوي للبنود والتعليمات

قد تؤدي األخطاء اللغوية إلى فقد بعض العبارات للهدف المراد قياسه، وربما يصل األمر إلى الفهم 

العكسي من قبل المفحوص، ومن ثم وجب على مصمم المقياس مراجعة اللغة والتدقيق في ذلك 

 .ال يستطيع التغلب عليها بعض عملية التطبيقلتجنب مثل هذه المشكالت التي قد 

 

 :أثنى عشر: عرض المقياس على المتخصصين في المجال

يعد عرض المقياس على المتخصصين والخبراء في المجال خطوة هامة تحقق عديد من الفوائد من 

هدف أهمها مدى مناسبة البنود وقدرتها على قياس الخاصية أو السمة طبقا للتعريف اإلجرائي وال

 .من المقياس واإلطار النظري الخاص بالسمة أو الخاصية موضوع القياس والفئة المستهدفة

 :ثالث عشر: التجربة االستطالعية األولى

 :يقوم مصمم المقياس في هذه الخطوة بتطبيقه على عينة مبدئية وذلك لعدة أهداف منها

 .التأكد من صالحية التعليمات للمفحوصين-1

 .دير للزمن الذي يستغرقه المقياسالتوصل إلى تق-2

 .االستقرار على الترتيب األمثل للفقرات-3

  :رابع عشر: التجربة االستطالعية الثانية

بعد إعادة صياغة المقياس وفقا لنتائج التجربة االستطالعية األولى، يعاد تطبيق المقياس مرة أخرى 

 .جود أخطاء أخرىعلى عينة استطالعية أكبر من حيث العدد للتأكد من عدم و

 :خامس عشر: عينة التقنين األساسية

يقوم مصمم المقياس في هذه الخطوة بتطبيقه على عينة التقنين األساسية، وهي عينة ينبغي أن تكون 

صادقة التمثيل للفئة التي يعد المقياس من أجلها، فهي العينة التي يتم من خاللها االطمئنان إلى 

المقياس إذ  Standardization جوه، وهي التي تستخدم في تقنينصالحية المقياس من كافة الو

 . Normsوالمعايير Validity والصدق Reliability يستخلص من خاللها الثبات

ويقصد بثبات المقياس أو االختبار مدى إعطاء المقياس نفس الدرجات لنفس األفراد عند إعادة 

ته على فرد ثم أعدت تطبيقه على نفس الفرد بعد تطبيقه عليهم، فالمقياس الثابت هو الذي إذا طبق

فترة مناسبة يعطيك تقريبا الدرجة التي أعطاها في المرة األولى، وتوجد عدة طرق لحساب ثبات 

المقياس أو االختبار من بينها )ثبات إعادة االختبار( وفيها يتم إعادة تطبيق المقياس أو االختبار 

م يحسب معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني، على نفس األفراد بعد مدة مناسبة، ث

وكلما كان معامل االرتباط موجبا ومرتفعا دل ذلك على ثبات المقياس، كما توجد طرقا أخرى مثل 

 .( ثبات معادلة كودر ريتشارد سون –الثبات النصفي  – ) ثبات الصور المتكافئة

االختبار على قياس السمة التي أعد لقياسها أو بمعنى أما الصدق فيقصد به مدى قدرة المقياس أو 

ومن الواضح أن المقياس الذي ينقصه  .أخر هل يقيس االختبار أو المقياس فعال ما أعد لقياسه؟

الصدق ال يمكن االعتماد عليه حتى ولو كان مرتفع الثبات، وتتعدد أساليب التأكد من صدق المقياس 

الصدق  –الصدق التالزمي  –الصدق التنبؤي  –ق المحتوى صد –ومن بينها ) الصدق الظاهري 

 .(العاملي 

أما المعايير فيقصد بها الدرجات المحولة كمقابل للدرجات الخام وهي التي تعطي الدرجة معنى 



 *. ( المئينات – الدرجة التائية -وداللة مثل ) الدرجة المعيارية 

 :جهت مصمم المقياسسادس عشر: الصعوبات التي وا

يقوم مصمم المقياس في هذه الخطوة بذكر الصعوبات التي واجهته في المراحل المختلفة لتصميم 

المقياس وكيفية تغلبه عليها حتى يتسنى للباحثين التاليين الذين يريدون تصميم مقاييس تفادي تلك 

 .الصعوبات

 

 .وهكذا يصبح المقياس بعد هذه الخطوات صالحا لالستخدام

 

 

 

 


