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تصا السلوك اليتأثر ات تجا أن ما و تصالية. و عالمية ن املضام تجاه أفعالھ وردود اتھ ومدر امھ أح تؤثر ف اتھ باتجا للفرد

وردود م وشـعور م تفك ر تظ مخصصة يانات است ع ن املبحوث إجابات ق طر عن ا لقياس طرق استخدمت فقد مباشرة ا مالحظ يمكن

مو  تجــاه املحتملــة م و أفعــال تجــاه. مواضــيعضــوع ــم أ مــن عالميــة والرســائل الوســائل نحــو ــور م ا أفــراد ــات اتجا قيــاس دراســاتالعــد

ــــــمولــــــذلك.عالميــــــة أ وتوضـــــــيح إبــــــراز ــــــ إ ــــــ العل املقـــــــال ــــــذا ساملــــــدف توضـــــــيحيةقــــــاي أمثلــــــة مــــــع عالميــــــة الدراســـــــات ــــــ عة .الشــــــا

مفتاحية: عالم.لمات وسائل ور، جم قياس ور، جم ات، اتجا قياس،

Abstract:

The communicative behaviour of individuals is influenced by attitudes, which affect their judgements, perceptions

and reactions towards the media and communication contents. Since the trends are not easily noticeable , methods have been

used to measure them by respondent’s  reactions on customized questionnaires that reflect their thinking, feelings and potential

feed-ups to the questioned subject . Measuring trends of members of the audience toward media and media messages is one of

the most important topics of media studies. So this scientific article aims to highlight and clarify the most important common

metrics in media studies with illustrative examples

Keywords: Measure, trends, audience, audience measurement, Media.
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ـــي ذ أو اء الــذ متوســـط أو ــي ذ أنـــھ ــ ع ص ـــ ال وصــف عــد

ـــــذه ن بـــــ تفـــــرق ـــــا أل كميـــــة قيقـــــة ا ـــــ ـــــا ولك وصـــــفية تقـــــديرات جـــــدا

الــدقيق ــ الك القيــاس ــ يم ومــا دقيقــة. س مقــاي ــ ع باالعتمــاد الصــفات

القيـا وحـدة ودقـة صـغر ـو الوصـفي املقيـاس العلميــةعـن القفـزة ـ و س،

مـن عالميـة، الدراسـات ـا وم جتماعيـة و السـلوكية العلـوم ـا قفز ـ ال

ــــ إ الدقيقــــة ــــ وغ املوضــــوعية ـــ غ العامــــة صــــية ال التقــــديرات مرحلـــة

تحديــــد ــــو علميــــا فالقيــــاس الــــدقيق، ــــ والك املوضــــو القيــــاس مرحلــــة

ات ملســــتو وفقــــا أشــــياء أو خصــــائص أو لصــــفات ــــذهأرقـــام ل ــــ مع عطــــي

باالعتمــاد قيمتــھ صــائص وا للصــفات ــ الك التحديــد ســب ك و رقــام.

ــ بالثقــة ســمح ممــا والضــبط واملوضــوعية بالدقــة ســم ت إجــراءات ــ ع

ــ إ ا بتقســيم وذلــك ات ــ املتغ خصــائص ن بــ ــق التفر يجــب لكــن النتــائج،

قا ـــــ غ كيفيــــة ات ـــــ ومتغ والقيــــاس للعـــــد قابلــــة كميـــــة ات ــــ للعـــــدمتغ بلــــة

ـــا، ل ة ـــ املم صـــائص ا داللـــة خـــالل مـــن ا تحديـــد يمكـــن لكـــن والقيـــاس

ا. قياس يتم ال ة امل أو اصية ا أو السمة قدر أو بقيمة تم فالقياس

الباحـــــــث يكتفـــــــي ال ونيـــــــة التلفز دة املشـــــــا حـــــــول بحـــــــث ففـــــــي

ولكنــــھ ــــون التلفز دة مشــــا عــــدم أو / ــــون التلفز دة مشــــا ن بــــ بالتفرقــــة

س ا.يق ذا دة املشا خصائص ع باالعتماد دة املشا ذه كثافة

الســــــلوك أنمـــــاط أو فعـــــال أو العمليـــــات ـــــ ع القيـــــاس قـــــع و

خــالل مــن قياســھ يـتم ــا ل فــالتعرض عالميـة، ن واملضــام الوســائل اتجـاه

أو التعـــــرض وشـــــدة حدوثـــــھ) مـــــرات عـــــدد ـــــ بمع ) التعـــــرض عمليـــــة تكـــــرار

أ القراءة كثافة مثل خـاللكثافتھ مـن تقـاس وال دة املشا أو ستماع و

التعــــــرض عمليــــــة زمــــــن ــــــ بمع التعــــــرض ــــــ الفــــــرد يقضــــــيھ الــــــذي الــــــزمن

التعرض. عملية حدوث زمن أو د املشا أو املسموع أو املقروء للمضمون

رة للظـــا أرقـــام تحديــد ـــو عالميـــة الدراســات ـــ القيــاس إن

ات مستو أو ن لقوان طبقا الدراسة كميـاموضوع معنـا رقـام ذه ل عطي

: التا املحوري ساؤل ال ع جابة إ ي النقاش يجرنا وعليھ

ــــــــمــــــــا ــــــــمــــــــومــــــــاالقيــــــــاسمع سأ عةاملقــــــــاي ــــــــالشــــــــا

؟.عالميةالدراسات

ســاؤالت ال مــن مجموعـة املحــوري ســاؤل ال ـذا ضــمن نـدرج و

: ي فيما تتمثل

وما-1 بالقياس املقصود دافھ؟ما وأ خصائصھ

القياس؟-2 ات مستو ما

عالمية؟-3 الدراسات عة الشا س املقاي م أ ما

دفھ:-2 وأ وخصائصھ القياس ف عر

عMeasurment القياس والوقـا شياء خصائص تحديد و

ــــذه مــــن القــــدر تحديــــد آخــــر ــــ مع و ، ــــ ك إطــــار ــــ فــــراد و حــــداث و

يمكن الذي صائص واملقارنة.ا ام ح وإصدار التمي خاللھ 1من

ــــــ ع القيــــــاس يقــــــع ملــــــا ماديــــــا صــــــائص ا وصــــــف ــــــون ي وقــــــد

ـالطول ، ـ الك والتقـدير للعد ا إخضاع يمكن ال صائص وا السمات

يمكــــــن ــــــ ال والســــــمات صـــــائص ل ســــــبة بال كيفيــــــا ــــون ــ ي أن أو والـــــوزن

واللون والساللة النوع مثل أخرى يم بمفا ا تخضـعوصف ال ـ ف ا، وغ

مجــردة يم مفــا خــالل مــن صــائص ا وصــف يمكــن كمــا والقيــاس، للعــد

دراك. و ارات، وامل لفاظ ساب واك السلوك، التغي مثل

ي كما القياس عملية خصائص :2وتتمثل

أو-1 اصـية ا أو الصـفة وجـود بـدرجات يـا من القيـاس ـتم

أو شياء تصف ال مـنالسمة ينطلـق فالقياس حداث، أو اص

أوال املوصـــوف وجـــود اض ـــ وال3اف الصـــفة بدرجـــة ـــتم القيـــاس فعمليـــة ،

درجـــات ن بـــ الفـــروق س تقــ القيـــاس عمليـــة ـــا، ذا حــد ـــ بالصـــفات ــتم

ـــا أل الـــدرجات أو الســـمات ـــذه ن بـــ الفـــروق س ولـــ الســـمات أو الصـــفات

نم وإنمـــا ا قياســـ يمكـــن ال كيفيـــة لصـــفةفـــروق نقـــول كـــأن باألضـــداد ـــا

كذا. و ... ز جاد/ دية: ا ثقيل/خفيف، الوزن:

فإنـھ-2 اصـية ا أو الصـفة وجـود بدرجة تم القياس أن بما

رقام عن التعب تم و كمية، أرقام ل ش الدرجة ذه عن التعب يتم

نقـــــــــــــــول: كـــــــــــــــأن رقـــــــــــــــم ـــــــــــــــل ل لفظيـــــــــــــــة خصـــــــــــــــائص ل شـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ا عـــــــــــــــد

.ممتاز/متوسط/ضعيف م م غ ما/ حد إ م /م م م نقول: أن أو

ـــون-3 ت ــ ح وموضــوعية بدقــة تــتم أن يجــب القيــاس عمليــة

ام. ح وإصدار صائص وا الصفات تحديد عند موثوقة ا نتائج

وثابتــة-4 صــادقة ــام أح إصــدار ــ ع الباحــث القيــاس ســاعد

واملوضـ الدقــة مـن ة ــ كب درجـة يــوفر ـ الك القيــاس أن عيــداباعتبـار وعية

. ّ التح عن

دافاستخالصيمكنومنھ وتتمثـلأ ا لبلوغ القياس س

: ي فيما

كّمًيا.· الدراسة موضوع أو رة الظا وصف إ القياس دف

دقيقا.· تحليال البيانات وتحليل دراسة القياس م سا
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802

بدال· باألرقام ر الظوا مختلف ن ب املقارنة إ القياس دف

التقدي الدقيقة.من غ رات

واختبـار· اضـية، الر النمـاذج اسـتخدام ـ ام سـ ـ إ ـدف

الفرضيات.

ا ووصف السمة أو اصية ا لدرجة الدقيق التحديد أجل ومن

املالئم. القياس مستوى اختيار وجب

القياس:-3 ات 4مستو

ـــا بي فيمــا تتــدرج ات مســتو عــة أر ــ إ س املقــاي اء ــ ا يقســم

إ ى د سـبقھمن الـذي للقيـاس ع تتـا و قياس ل بمع ـ5ع و

: ي فيما تتمثل

يفي)-3.1 (التص سمي: القياس

عــــــــزل يــــــــتم وفيــــــــھ س، املقــــــــاي ســــــــط وأ مســــــــتوى ــــــــى أد مثـــــــل و

الـة ا ـذه ـ و ـا، تكرار ورصد ا عض عن ر الظوا أو شياء خصائص

ال فقط ختالف لتوضيح رقام استخدام ون .ي غ

ـد/ مؤ أو موافـق، ـ غ موافـق/ ن: بـ راء يف تصـ حالة مثال

الوحـدات تكـرار رصـد فيـھ يـتم يف تصـ عـن د تز ال العملية نا ف معارض،

البدائل. أحد إ ت ت ال

= موافــق مــثال: =1نكتــب موافــق ــ وغ ال2، الــة ا ــذه ــ و ،

أن ــ مــن2ع ــ ـــو1أك نــا رقــام موافـــقواســـتخدام ــ لم ل اختصــار

رقـام س ولـ رقـام ـذه إ نتماء و نا قياسھ يتم وما موافق، وغ

ـل ف بـديل ـل ـ ع تـدل أسـماء أو ن عنـاو تمثل نا فاألرقام ا، ذا حد

الفئة تحت ا رصد يتم ال .1الوحدات ن املوافق من مثال

ــ املطبقــة حصــائية و اضــية الر ــوالعمليــات القيــاس ــذا

ســب ) كميــة قــيم ــ بــديل ــل ل التكــرارات عــدد بوصــف مرتبطــة عمليــات

وتكرارات). ة مئو

3.2-( (الرت : تي ال القياس

نــاتج وضــع ســ للقيــاس يضــيف ــو و الثانيــة املرتبــة ــ ي يــأ

ن بـــ العالقــة عكــس الـــذي ــب ت ال خــالل مــن الرصـــد أو رتــب، ــ القيــاس

خالل من أوالبدائل تنازليا تي ال املقياس ع ا اصة ا القيم مقارنة

توضيح6تصاعديا. و القياس ذا رقام استخدام من دف ال ون و

ن املبحـــــوث ــــب ترت قيـــــاس املثــــال يل ســـــ ــــ فع خـــــتالف واتجــــاه خــــتالف

= ــ و يفة ــ فال ــا، ل تفضــيلھ درجــة حســب مــثال: اليوميــة ف ــ 1لل

عة=3الثالثة=و 2والثانية= كذا.4والرا و ....

ــــ و يفة ــــ ال ن بــــ الفــــرق قــــدر لنــــا ــــ يو ال القيــــاس لكــــن

ــــــذا ضـــــيف و كـــــذا. و والثالثــــــة، الثانيـــــة ن ـــــ و مــــــثال الثانيـــــة يفة ـــــ وال

الناتجــة القــيم ــ ع بنــاء رتــب ــ يف التصــ وضــع ســ للقيــاس القيــاس

املطروح. البديل تكرار عن

يفة ـــــ ل تفضـــــيلھ عـــــن املبحـــــوث ســـــؤال الســـــابق املثـــــال ففـــــي

ن بـــــ مـــــن معينـــــة اســـــمية4يوميـــــة بـــــدائل مـــــن اختيـــــار ـــــو مـــــثال، ف ـــــ

ن بـ التفضـيل قدر أساس ع ف ال ذه ل يف تص و بمع مطروحة

نتـائج ـ ع بنـاء و ف ف ال ذه ب ترت بخصوص أما ن، املبحوث مجموع

ترتي قياس و ف التفضيل، قـدرتكرارات ـ ع بنـاء رتـب ـ ف ـ ال يضع

البدايــة ــ الطلــب مــع يتوافــق ــذا و ن، املبحــوث لــدى تمــام و التفضــيل

تفضـــيلھ لدرجــة طبقـــا ــب ترت ــ اليوميـــة ف ــ ال يضـــع أن املبحــوث مــن

ا. ل

ـــــة املئو ســـــب وال التكــــرارات باســـــتخدام القيــــاس ـــــذا ســــمح و

ــــا تل ــــ ال عــــن نقــــل أو رتبــــة ــــل ف ــــب ت ال القيــــاسوعبــــارات لســــلم وفقــــا

السابق. للمثال سبة بال تفضيال تفضيال/أقل أك نقول كأن تي ال

ة):-3.3 الف قياس أو ي (الف ة ساو امل املسافات قياس

املســافات توحيــد الســابقة ات املســتو ــ إ القيــاس ــذا يضــيف

مســاو ي والثـا ول ــب ت ال ن بـ الفــرق يصـبح حيــث وآخـر، ــب ترت ـل ن بـ

ــول والثالــث ول ــب ت ال ن بــ والفــرق والثالــث، ي الثــا ــب ت ال ن بــ لفــرق

الكميـــة الفـــروق انتظـــام ـــ بمع كـــذا، و ي.. والثـــا ول ن بـــ الفـــرق ضــعف

املجــــــاالت ســــــاوي ب عنــــــھ ــــــ ع مــــــا ــــــو و ا، نفســــــ الســــــمات خصــــــائص ن بــــــ

وأخـرى سـمة ـل ن بـ يحــدد.7الفاصـلة ـو ف املطلـق الصـفر مـن يبـدأ ال ــو و

افقـــط لبعضـــ ســـبة بال صـــائص ا تقـــديرات عـــن ـــ ع ة ســـاو م مجـــاالت

ا ا واتجا صائص ا ذه انت ما .8م

إيجابيـــة صـــائص ا ـــل ـــون ت أن القيـــاس ـــذا ط شـــ ال كمـــا

عامــــل و أيضـــا ســــلبية خصـــائص القيـــاس ــــذا ـــ يــــدخل أن يمكـــن ولكـــن

خرى صائص با ا عالق سلوب .9بنفس

القياس ذا ستخدم املحايـدو فاالتجـاه ـات، تجا قيـاس ـ

ـ ع ال شـدة د واملؤ د املؤ تجاه عتباري الصفر درجة ع والذي

ـــ شـــدة ــد املؤ الفـــرد اتجــاه شـــدة أن ــ ع ال كمـــا تمامــا، تجـــاه غيــاب

بمقــــــدار عنـــــھ عيـــــد أنــــــھ ـــــ ع وإنمـــــا املحايـــــد الفــــــرد اتجـــــاه شـــــدة ضـــــعف
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803

قيمة انت فإذا ن، الفاصـلة5املتوسـطمسافت ـون1واملسـافة ت ـد فاملؤ

شدة6قيمتھ د املعارض7واملؤ شدة4وكذلك كذا.3واملعارض و ....

تحديـــد عـــن عبـــارة ـــو الفاصـــلة أو ة ســـاو امل املجـــاالت فقيـــاس

أو ة ســاو م فــروق تفصــل بحيــث الســمات أو صــائص ل تقــديرات أو رتــب

ال أو الرتـب ـذه ن بـ ة سـاو م الصـفرمجاالت لوجـود حاجـة دون تقـديرات

املطلق.

3.4-: س ال القياس

يضـيف حيـث القيـاس ات مستو أقوى بأنھ القياس ذا تم و

للصفر ون ي أن أي املطلق الصفر وجود السابقة ات املستو خصائص إ

ــ توجــد ثابتــة ــة معيار وحــدات ــ ع بنــاء املقارنــات إجــراء ــيح ي ممــا ــ مع

القيا محل املطلـقالصفة الصفر ّ ع و املطلق الصفر من أك دامت ما س

سـبة فـإن وعليـھ ا، قياسـ يـتم ـ ال السـمة أو للصـفة امـل غياب 80عن

ضـــــعف ـــــ ّ ع ســـــبة%40 أضــــــعاف عـــــة وأر يــــــتم%20 ـــــل فال كـــــذا. و %

حالـــة ـــا ل وتتجـــاوز ة ســـاو م مجـــاالت مـــا بي ثابتـــة وحـــدة إطـــار ـــ قياســـھ

لسم امل غياب أو قياسھالعدم مطلوب و ما خصائص أو .10ات

الســـابقة ات املســـتو خصـــائص ـــل القيـــاس ـــذا يجمـــع وعليـــھ

املطلق. الصفر وجود مية أ ا عل ضيف و

ســــبة عــــن القيــــاس ـــــذا ــــ ــــ ك الــــرقم ــــ ّ ع ـــــ100و وال %

املـــــراد للصـــــفة امـــــل ال الوجـــــود وتمثـــــل ـــــا، ل الســـــابقة القـــــيم ـــــا إل ســـــب ت

ا يمثــل ن حــ ــ ا، يمكــنقياســ ومنــھ الصــفة، ــذه ل امــل ال الغيــاب لصــفر

ة املئو سبة ال خالل من ا ببعض ا عالق الرتب قيمة ع كم .11ا

للــدخل ـــ ق ـــد ا ـــان فـــإن40.000فــإذا ر الشـــ ـــ دينـــار

تمثــل4000 تمثــل10.000%،10دينــار يمثــل25دينــار بحيــث كــذا و ...%

ـذا ــ فالصـفر الـدخل، وجــود عـدم غيــابالصـفر ـ ع و حقيقــي القيـاس

املقاسة. الصفة وجود عدم أو

ونيـةمثال: تلفز لقنـاة الفـرد ـا ل عـرض ال مرات عدد ان إذا

بتاتا. القناة ذه ل يتعرض لم أنھ ع ذا ف صفر و معينة

والطرح مع ا سابية ا العمليات ل املقياس ذا ستخدم و

التصـــــاعد ـــــب ت ال وكـــــذلك والقســـــمة يمكـــــنوالضـــــرب ومعـــــھ والتنـــــاز ي

درجـــات ــ أع ـــو ف لــذلك حصـــائية ختبــارات و ســـاليب ــل اســتخدام

القياس. ات ومستو

الدراســــــــــات-4 ـــــــــ ـــــــتخدام ســ عة الشـــــــــا س املقـــــــــاي أنـــــــــواع

عالمية:

ـــــــ ال الكيفيـــــــة للصــــــفات ثابتـــــــة عدديـــــــة قّيمــــــا املقيـــــــاس يقــــــدم

كيفــي أو نــو الوصــف ـون ي وقــد الدراســة، موضـوع رة الظــا ــا توصـف

كميـا. ـا ع ـ ّ ع ا وحدود الوصف خصائص شار ان قياس لكن البداية

ـــــتم و (كيفيـــــة)، نوعيـــــة صـــــفة ـــــ ف ف ـــــ ال يقـــــرأ ال فـــــالن القـــــول فعنــــد

من " مع الفرد ذا يف وصـُفونتص وُ ذلـك ـ ع بنـاء ف" ـ ال اليقرأون

وكـــذلك م. وصــف تــم الـــذين فــراد ن بــ ســبة ال أو ـــم ا يحــدد عــدد ــ

واملعارضـــة التأييـــد مثـــل كيفيـــة ســـمات أو صـــائص ا أوزان تقـــدير يمكـــن

املجمـوع اتجـاه ـا وم الفـرد، التجاه الك التحديد ا عل بناء تم و ياد وا

ذلك ع .12بناء

عــد البيانــاتو جمــع ألدوات ــ الرئ املحتــوى بمثابــة س املقــاي

واملقابلـــــــة يان ســـــــت مثـــــــل عالميـــــــة الدراســـــــات ـــــــ ســـــــتخدام عة شـــــــا

ـــ ال املتنوعــة ســـئلة مــن مجموعــة ـــ ع املقيــاس بنـــاء عتمــد و واملالحظــة

مــن مجموعــة أو املتباينــة، جابــات مجمــل خــالل مــن يف التصــ دف سـ

التقر تقــديرهالعبـارات عـن ـ ّ ع مــا بدرجـة املبحـوث ـا ل ســتجيب ـ ال ـة ر

ــا. يرا كمــا ع والوقــا لألشــياء أو ن خــر و س13صائصــھ املقــاي وتصــنف

ـــــــاص ا بالبنــــــاء أو ل بالشــــــ تــــــرتبط متعــــــددة أنــــــواع ــــــ إ اء ــــــ ا حســــــب

لفـاظ ـ ع عتمـد لفظيـة ـ إ س املقـاي يف تصـ مثل ومحتواه، باملقياس

وحـدا ـبناء والرسـومات ال شـ ـ ع عتمـد لفظيـة ـ غ س ومقـاي ا،

أيضــا نــاك و ، ـ إ املصــورة... ال شـ و املصــفوفات مثـل ا وحــدا صـياغة

للفئــات، ا وصــف ــ رقــام ــ ع عتمــد ــ و العدديــة أو الرقميــة س املقــاي

يــــــتم رتــــــب أو درجــــــات وضـــــع ــــــ ع عتمــــــد ـــــ و ــــــب ت ال س مقــــــاي وكـــــذلك

ا إطار يف .14التص

سـئلة توجـھ ـ ال ـ و مباشـرة إ س املقاي يقسم من ناك و

ـــ ال ـــ و مباشـــرة ـــ غ س ومقـــاي مباشـــرة، للمبحـــوث ـــة ر التقر والعبـــارات

املباشرة. غ دوات خالل من راء و السمات أو صائص ا تصنف

ا: بنا من دف ال حسب س للمقاي تقسيم ي وفيما

الذات:-4.1 يف تص س مقاي

وســـماتھ صائصـــھ (وفقـــا نفســـھ يف بتصـــ الفـــرد يقـــوم ـــا وف

أو أســــئلة ـــ املوجـــودة يف التصـــ فئـــات مــــن فئـــة ـــ الســـلوكية) وأنماطـــھ

الفئــة أو ســئلة ــذه ـ ع بنفســھ باإلجابــة الفـرد قــوم و القيــاس، عبـارات

القياس ا شمل ال يف التص فئات إطار تصفھ .15ال

ال ــ ع عتمــد س مقــاي ــ القيـــاسو مفــردات عــرض ــ وضــوح

ـذه عـن وكمثـال السـمات، ـذه مـن موقعـھ تحديـد مـن الفـرد تمكـن ـ ح

ومؤشرات العائلية، الة وا التعلي واملستوى النوع، فئات ناك الفئات
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تصــف ــ ال والفئــات والبيانــات الســمات مــن ــا وغ قتصــادية... الــة ا

فرد. ل

الفرد تصف ال الوحدات نالك تمـامو فئـات مـن فئـة ـ

ـدف فئـات ل شـ ا ا ومحتو عالم لوسائل ستخدام و التفضيل أو

ب. ت ال أو يف التص إ

سـئلة مـن مختلفـة أنواعـا س املقـاي مـن النـوع ذا ستخدم و

: ي كما

يف:-.أ4.1 التص أسئلة

تحديـــــــد املبحـــــــوث مـــــــن يطلـــــــب ســـــــئلة مـــــــن النـــــــوع ـــــــذا ـــــــ و

الســؤالاســتجابتھ إلجابــة البــدائل قائمــة ــ املوجــودة البــدائل مــن لواحــد

املطروحــــة. البـــدائل إطــــار ـــ لنفســــھ يفھ تصـــ عــــن اســـتجابتھ ــــ ع بحيـــث

جتماعية و العامة السمات وصف سئلة من النوع ذا مثل عتمد وُ

تمـــــام أســـــئلة وكـــــذلك صـــــية، ال بالبيانـــــات عـــــرف مـــــا ـــــو و لألفـــــراد

وخص التعرض.والتفضيل سلوك ائص

مثال:

أنذكرنوع:ال·

يفة:· اك اش لديك ل

ال عم

ون:· التلفز د شا ل

نادراأحيانادائم

ستخدم· بوك:ل س الفا

منتظمة منتظمةبصفة غ بصفة

التالية؟· ف ال ن ب من ا تفضل ال ف ال ما

ارالوطنا ال

يالشروق الشعب لي

اختيار  الباحث ستطيع خ املثال املطروحة.و البدائل ن ب من بديل من أك

ب:-.ب1.4 ت ال أسئلة

أو الســمات مــن ــل ل قيمــة تقــدير ســئلة مــن النــوع ــذا خــالل مــن ــتم و

أو نمـــاط ـــذه ـــب ترت ـــ القيمـــة ـــذه م ســـ حيـــث الســـلوك، أنمـــاط أو صـــائص ا

تنازليا. أو تصاعديا با ترت صائص ن16ا للمبحوث يقدم نا مجموعةو

قــد ن.كمــا معيــارمع وفــق ــا ترتي منــھ طلــب و واحــد وقــت ــ البــدائل مــن

السـن، فئـات مثل ع إ ى د من مسبقا ا ترتي يتم فئات خالل من ب ت ال يكون

مــن النــوع ــذا مــن ــدف فال العكــس أو ــ ع ــ إ ــى د مــن التعــرض كثافــة ــب ترت أو

ستجابات وصف و ناحيـةسئلة من نفسھ املبحوث يصنف بحيث ترتي قياس

املبحـــوث مـــن ُيطلـــب أن أو الباحـــث مـــن ح ـــ املق ـــب ت ال وفـــق الســـلوك أو صـــائص ا

مثل: وتفضيلھ تمامھ ا درجات ع بناء شياء أو املوضوعات ب ترت نفسھ

تفضيالتك:- درجة ع بناء املوضوعات ذه رتب

ية/ بي اقتصادية/ / إاجتماعية فنية.... سياسية/ اضية/ ر ية/ دي

من- رقما ا.4-1اخ ل اقتنائك ع بناء ف ال ذه ب ت ل

( ) الشروق

( ) الوطن

( ) ار ال

( ) الشعب

يف ــــ تصــ ــــتم يــ ــــث حيــ ــــمي ســ ــــاس القيــ ــــ ــ إ يف ــــ التصــ س ــــاي مقــ ــــي تمــ وت

ا أســاس ــ ع ســواء يف التصــ مــن ــدف ال حســب يفية تصــ فئــات ــ أوالبيانــات لنــوع

ع عتمد و تمام و التفضيل ات مستو أو التعرض عادات أو التعليمي املستوى

س. املقاي ذه استخدام نتائج الفئات ذه ور ظ تكرارات رصد

ات:-4.2 تجا س 17مقاي

ـ ـ ـ تطبـــق ـــ ال ـــة يو وا مـــة امل املوضـــوعات مـــن ـــات تجا قيـــاس عـــد

السيا يــاة: ا مجــاالت ...مختلــف جتماعيــة و والتعليميــة قتصــادية و منيــة و ســية

ومشروعات امج ب القيام أو مة م قرارات اتخاذ ات تجا قياس ع تب ي فقد ، إ

ة. حيو

أو شــــياء نحــــو اتــــھ واتجا فــــرد أي تقــــدير ــــ إ ــــات تجا قيــــاس ــــدف و

تقــديرموضــوع أو يف تصــ ــ إ يــؤدي بمــا ن خــر أو خــاللاملوضــوعات مــن ــات تجا

ن خر تقدير أو خر يف تص س مقاي ا عل طلق و س املقاي ذه .18نتائج

ــــات تجا و العــــام الــــرأي قيــــاس ـــ لالســــتخدام س املقــــاي ــــذه وتصـــ

القيـاس، إجـراء وقـت ـ اص ـ و ـار ف و املوضـوعات مختلف نحو لألفراد امنة ال

درجـــــات قيــــاس مــــر يتطلـــــب القيــــاس ــــ أوو التأييـــــد ات مســــتو ـــــ والكثافــــة الشــــدة

املوافقـة /وعـدم املوافقـة مـا و فقـط ن إطـاربـديل ـ يف التصـ يـتم ال بمع املعارضة

أو واملعارضــــة التأييــــد درجـــات تحديــــد مـــن مســــاحة ك ــــ ت ولكـــن واملعارضــــة التأييـــد/ أو

التأ ات مســــتو تحديــــد يــــتم ومنــــھ س املقـــاي ــــذه ــ ــ ع املوافقــــة وعــــدم أواملوافقـــة ييــــد

ذه ستخدم وكما الكثافة أو الشدة درجات ع بناء ات مستو عدة بدقة املوافقة

ص، أو فكرة أو موضوع نحو تجاه لقياس مستقل ناء و منفصل ل ش س املقاي

لوضـــع املقابلــة أو يان ســـت اســتمارات داخـــل س املقــاي ـــذه مــن ســـتفادة يــتم فإنــھ

والسمات صائص ل استخدامتقديرات مكن و س املقاي ذه بناء أساليب باستخدام



يةاملجلةوأبحاثدراسات جتماعيةسانيةالعلومالعر و

EISSN: 2253-0363/9751                                                                                       ISSN: 1112-س4ددع10لدمج ال2018مد عاشرةالسنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
805

نحـــو ن املتلقـــ ـــور جم ـــات اتجا ودراســـة العـــام الـــرأي دراســـات ـــ س املقـــاي ـــذه مثـــل

ـــــات اتجا بـــــاين وت وســـــماتھ خصائصـــــھ تتعـــــدد الـــــذي ـــــ الغ أو ـــــار ف أو املوضـــــوعات

وصـــف ـــ التبـــاين ـــ إ يـــؤدي مــا ـــو و الســـمات أو صـــائص ا ـــذه نحـــو ــور م ـــذها

عالمية الدراسات مجال ار ف أو .19املوضوعات

س مقــــــاي ــــ ــ ع ــــد عتمــ أن ــــن يمكــ ــــــ ال ــــة عالميــ ــــات الدراســ ــــرز أبــ ــــن ومــ

ات :20تجا

ـور· جم تقـديرات ع بناء باالتصال القائم سمات أو خصائص وصف

ن. املتلق

ذات· شـياء و ـارواملوضـوعات ف عـن الرضـا درجـات العالقـةتحديـد

اتھ ومسـتو الوظيفي الرضا قياس مثال: تصالية و عالمية بالعملية

قيـــــاس عالميـــــة، الوســـــائل مختلـــــف ـــــ باالتصـــــال للقـــــائم ســـــبة بال

ن واملضـــام والوســـائل ـــدمات وا الســـلع حـــول ـــور م ا رضـــا درجـــات

عالمية.

ات· مســـتو أو عالميـــة اجـــات ل الدقيقـــة العلميـــة التقـــديرات وضـــع

حسـاب ـ ع بنـاء ـا، ا ومحتو عالميـة بالوسـائل تمـام و التفضـيل

صــــور أو اجــــات ا أو صــــائص ا أو الســــمات حــــول تفــــاق درجــــات

ا. وغ ... املحتوى

مجـاالت مختلـف ـ سـتخدم ـ ال ـات تجا س مقاي من العديد ناك و

ـ واسـتخداما شـيوعا ـا أك ومن والسلوكية، جتماعية عالميـةالعلوم الدراسـات

ي :21ما

ثرستون):-.أ4.2 (مقياس ة ساو امل املجاالت مقياس

عـام ـ وشـاف1929طبقـھ (ثرسـتون مـن Thurstone et Chave(22 ـل

التأييـد ـ ع الدالـة العبـارات ن ب للتمي ة ساو م مسافات أو مجاالت ع عتمد حيث

املعارضــ أو التأييــد ــذا وشــدة املعارضــة املســافاتأو مقيــاس بنــاء مقومــات يــوفر بمــا ة

القياس. ات مستو قبل من لھ التعرض تم كما ة، ساو امل

: ي كما املقياس ذا بناء تم و

موضـــوع-1 تصـــف مئـــة) ـــ إ تصـــل (قـــد العبـــارات مـــن عـــدد ـــ أك اختيـــار

املوضــــــوع ــــــذا ل والســــــل ي يجــــــا الوصــــــف ــــــ ع تحتــــــوي تجــــــاه،

ومحدداتھ.

عـــدد-2 زاد ـــلمــا ع الدالـــة العبــارات اختيـــار فرصـــة ســعت ا العبـــارات

ســــ لي بــــھ ملــــام و املوضــــوع معرفــــة يجــــب وعليــــھ وشــــدتھ، تجــــاه

املئات. إ تصل أن يمكن ال العبارات من عدد أك تحديد للباحث

ن،-3 مــــ
ّ

املحك مــــن أيضــــا ــــ كب عــــدد ــــ ع العبــــارات ــــذه ــــع توز يــــتم ثــــم

عشـــ احـــدى ـــ العبـــارات ـــذه يف التأييـــدلتصـــ درجـــات تمثـــل فئـــة رة

الدرجــــة تمثــــل بحيــــث شــــدة، ومعــــارض شــــدة ــــد مؤ ن بــــ واملعارضــــة

مــن وذلــك واملعارضــة، التأييــد ــ الشــدة ن بــ يــاد ا درجــة السادســة

من درجات سلم إعطاء الفئات11إ1خالل التدرج ذا عن ع

.

امل-4 قبــل مــن ــا عل املتفــق للعبــارات درجــات عطــى ا حــولعــد ن حكمــ

املناســـبة، الدرجـــة ـــ ـــا ترتي يـــتم ثـــم عبـــارة، ـــل ل الوســـيط قيمـــة تحســـب أو ـــا، درجا

املحكمون. ا عل يتفق لم ال العبارات بعد س و

مـــن-5 ) ن املحكمـــ قبـــل مـــن ـــا عل املتفـــق الدرجـــة درجـــة11-1عـــد ـــ (

ع تحصل ال العبارات تجميع تم و املقياس، عرض ال الدرجةالعبارة تفس

ســاٍو م عــدد مجموعــة أو فئـة ــل ــ يكـون بحيــث القيــاس ـ ع واحــدة مجموعــة أو فئـة

ا. أحد إ لالستجابة ور م ا ع ستعرض ال العبارات من

6-) وزان ـذه ـ ع بنـاء املقيـاس ـ ع العبـارات ـب ترت ا عد )11-1يتم

عبارة. ن ثالث أو ن عشر إ تصل وقد

عــرض-7 ــذهثـم نحــو م اســتجابا لتحديــد ن املبحــوث ــ ع املقيــاس ــذا

موافق) غ (موافق، املوافقة عدم أو باملوافقة العبارات

مجمــــوع-8 متوســــط بتقــــدير الواحــــد املبحــــوث اتجــــاه تقــــدير ا عــــد يــــتم

ي كما ا اختار ال العبارات العبارةدرجات ) الدرجة)×:

1×11+2×10+3×9+4×8..........

= املبحوث املقياس.اتجاه العبارات عدد

نث املبحـوث عدد العبارة وزن جيح ب عبارة ل ل العام تجاه تقدير يتم م

مثال: ا عل اتفقوا الذين

·) رقم 2200=200× 11):1العبارة

·) رقم 1500=150× 10):02العبارة

·) رقم 2700=300× 9):03العبارة

·) رقم العبارات.7=7×1):30العبارة ل ل سبة بال كذا و ...

تمـام و التفضيل ات مستو ملعرفة أيضا املقياس ذا استخدام يمكن

ــ ع يؤخـذ مــا لكـن ــور. م ا ـ ع ا عرضــ ثـم ن املحكمــ تـرجيح حســب العناصـر ـب ت ب

ســـتعانة ــو املقيـــاس نـــاءــذا و ن تكـــو ــ يـــؤثر ممـــا ين ــ ّ متح يكونـــون قــد ن مـــ
ّ

بمحك

مــن ــ كب باختيــارعــدد إعــداده، ــ ين ــ الكب والوقــت ــد ا يتطلــب أنــھ كمــا املقيــاس،

ـل ل ت شـ وال تفـاق لتقـدير إحصـائية وإجـراءات ن، مـ
ّ

املحك مـن ـ كب وعـدد العبارات

نـ س لـ أنـھ إ باإلضافة تطبيقھ، من يحد ما و و نظـرعبارة ـة وج اتفـاق يؤكـد مـا اك

ن. م
ّ

املحك نظر ة وج مع العبارات درجات حول ور م ا

عالمة وضع املبحوث من يطلب أنـھ(×) وفيھ يـرى ال العبارات جانب إ

وضـــع ـــ ال العبـــارات درجـــات متوســـط ـــو املبحـــوث اتجـــاه تقـــدير كـــون و ـــا عل موافـــق

ا. بجان العالمة

ب4.2 (مجم-. ليكرت: التقديرات):مقياس )(LIKERTوع

إعـــداده ســـاطة و ولة ســـ ـــ ســـتون) (ث مقيـــاس عـــن املقيـــاس ـــذا ـــ يتم

ـ إ يحتـاج ال ألنـھ ـات تجا لقيـاس ل سـ ـق الطر عـد ـو ف نتائجھ، وثبات ووضوحھ

املبحــوث فيــھ كــون و ن. املحكمــ عــدد ــادة وز ــا اد وز العبــارات اختيــار ــ ــ الكب ـد ا
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ـ ـ ـ ع بنـــاء وشـــدتھ تجـــاه تقـــدير يمكـــن ومنـــھ عبـــارة، ـــل درجـــة تقـــدير ـــ ســـاس ـــو

ـــ ع ن املبحـــوث موافقــة درجـــة لقيــاس املناســـب املقيــاس عـــد و العبــارات. ـــذه درجــات

. خما أو ي ثال إما مقياس و و معينة ... برامج أو آراء أو فقرات
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ي: الثال املقياس

مو محايدموافق افقغ

)3()2()1 (

) تمثل و(3بحيث و(2) املقياس.1) درجات (

: ما ا املقياس

شدة موافقمحايد موافقموافق شدةغ موافق غ

 )5()4()3()2( )1(

: ي كما املقياس بناء تم و

ــــدد-1 باختيــــــارعــ الباحــــــث ــــدأ أويبــ الســــــمة تصــــــف ــــ ــ ال العبــــــارات مــــــن

ـــــذه نحـــــو راء مختلـــــف عـــــن العبـــــارات ـــــذه ــ ـ ــ ع بحيـــــث اصــــية ا

القياس. موضوع السمة أو اصية ا

بــأع-2 ــ ت و التأييــد درجــات بــأع يبــدأ مقيــاس ــ العبــارات توضــع

درجــة ـ أع مـن تبـدأ درجـة عبــارة ـل ل تحـدد بحيـث املعارضـة، درجـات

ل ا أقل إ لمعارضة.للتأييد

يجابيــــة-3 العبــــارات مــــن ســــاٍو م عــــدد ــــ ع املقيــــاس يحتــــوي أن يجـــب

ـ ك الدرجـة السـلبية العبـارات ـ اض ـ لالع عطـى بحيـث والسلبية،

) الدرجات عطى بمع ع (5أو ،(4) ،(3) ،(2) ب1)، ت ال ذا ،(

عطــــى، والعكــــس لالتجــــاه، ــــد مؤ ــــ مع عــــن ة ــــ ّ مع العبــــارة انــــت إذا

) (1الــدرجات ،(2) ،(3) ،(4) العبــار5)، انــت إذا ـ)، ـ مع عــن ة ــ ّ مع ة

لالتجاه معارض

) رقم دول العبارات:2ا عض ع ليكرت) مقياس( تطبيق كيفية ن يب (

العبارة املقياسالعباراترقم

ال أوافق ال محايد أوافق شدة شدةأوافق أوافق

)5) (4) (3) (2) (1(

الو1 شر عالم وسائل تن لم

السيا

شدة أوافق ال أوافق ال محايد أوافق شدة أوافق

)5) (4) (3) (2) (1(

شدة معارض معارض محايد د مؤ شدة د مؤ

)5()4) (3) (2) (1(

اجات2 ا يل ونية التلفز القنوات عدد

ور م ل ة خبار

شدة معارض معارض محايد د مؤ شدة د مؤ

)5) (4) (3) (2) (1(

شدة معارض معارض محايد د مؤ شدة د مؤ

)1) (2()3) (4) (5(

املحلية3 ذاعية القنوات تن لم

. املح زائري ا ور م ا إرضاء

شدة أوافق ال أوافق ال محايد أوافق شدة أوافق

)1) (2) (3) (4) (5(

شدة أوافق ال أوافق ال محايد أوافق شدة أوافق

)1()2) (3) (4) (5(

بتلبية4 ون التلفز إ التعرض سمح

ية. ف ال ور م ا حاجات

شدة أوافق ال أوافق ال محايد أوافق شدة أوافق

)1) (2) (3) (4) (5(

) رقم دول ليكرت.*2ا مقياس عبارات حول أمثلة يو :(

الباحثة. *إعداد
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التقــــــديرات-4 ــــد أحــ ــــو نحــ ــــتجابة اســ ــــدد ليحــ للمبحــــــوث ــــاس املقيــ ــــدم يقــ

يحــدد ـ ال ا بـدرج الباحـث يحـتفظ ـ وال عبـارة، ـل بجانـب املـذكورة

العباراتمن ل ل أو عبارة ل ل سبة بال شدتھ أو تجاه كثافة ا خالل

تجاه. ملوضوع معينة خاصية أو سمة تصف ال

الـــدرجات-5 متوســـط حســـاب خـــالل مـــن خاصـــية ـــل تقـــدير يـــتم ا عـــد

اتجــــاه تقـــدير ـــتم و اصـــية ا ـــذه ــ ــ إ شـــ ـــ ال بالعبـــارات اصـــة ا

خا ل درجات متوسط خالل من وشدتھ محـددالفرد أو سـمة أو صية

تجاه. موضوع محددات من

ـا بح يـتم ـ ال املحـددات أو السـمات أو صـائص ا عدد ان إذا وكمثال:

و تجاه خاصية5موضوع ل ان و متوسـط5خصائص، حسـاب يـتم عبـارات

: ي كما مسة ا العبارات ذه درجات

ــــــارة)= ـ ـ العبـ ـــــــو ـ نحـ ـــــــوث املبحــ ــــــاه ـ ـ (اتجـ ــــــارة ـ ـ العبـ ـــــــة درجــ
مجموع	درجات	العبارات

عدد	العبارات
=

اصية4== ل د مؤ

ـ ـات تجا مجمـوع متوسـط بحسـاب وشدتھ تجاه تقدير يتم ا عد و

: ي كما ذلك تم و خاصية، ل

تجــاه= موضــوع نحــو املبحــوث ملوضــوع4=اتجــاه ــد مؤ

تجاه

ــــة معينــ ــــائص خصــ تحديـــــد دون ــــاه تجــ تصــــــف العبـــــارات انــــــت إذا أمـــــا

اصـــة ا الـــدرجات متوســـط حســـاب خـــالل مـــن تجـــاه تقـــدير فيـــتم تجـــاه ملوضـــوع

ن املبحـــوث ملجمــوع وشــدتھ تجـــاه تقــدير يــتم كــذا و املقيـــاس. ــ ع العبــارات بمجمــوع

عينـــة أفـــراد مـــن فــرد ـــل ب اصـــة ا الـــدرجات مجمـــوع متوســـط ونظـــرابتقــدير البحـــث.

تصـال و عـالم علوم ن الباحث قبل من ا كث مستخدم فإنھ املقياس ذا ولة لس

لوســائل التعـرض مـن فـراد حاجــات درجـات وتقـدير شـباع و الرضــا دراسـات ـ مـثال

عالم.

ونـــــا مر يكـــــون أن يجـــــب دافـــــھ أ تحقيـــــق ـــــ املقيـــــاس ـــــذا ـــن ــ ي ـــــي ول

يجـــب ـــ ال العبـــارات واملوضـــوعيةبصــياغة والدقـــة ولة والســـ ســـاطة ال ــا ف تتـــوفر أن

متعــــددة والعبــــارات التعميمــــات أو يحائيــــة أو الغامضــــة لمــــات ال اســــتخدام وتجنـــب

يؤخــذ مــا لكــن . ـ إطــارترتي ــ ا عرضـ يمكــن نتائجــھ بــأن املقيـاس ــذا تصــف و . ـ املع

وامل التأييـد ما اســتجاب شـدة ــ يختلفـان ن صــ ل يمكـن أنــھ يحصــالعليـھ أن عارضــة

املقياس. ع لية ال الدرجة نفس ع

مســتوى أو ن التمكــ مســتوى أو التنظيمــي الــوالء مســتوى قيــاس مكــن و

: ي كما خماسية أو ثالثية أخرى س مقاي باستخدام وذلك إ العمل... ضغوط

ي: الثال املقياس

منخفضمتوسطمرتفع

أو

ضعيفجيدممتاز

)3()2()1(

: ما ا املقياس

جدا جدامنخفضمتوسطمرتفعمرتفع منخفض

أو

جداممتاز ضعيفمقبولجيدجيد

)5()4( )3( )2()1(

كما ذلك كون و ستخدام مدى أو درجة قياس :أو ي

ي: الثال املقياس

ة كب بدرجة ستخدم)ستخدم ال (أو قليلة بدرجة ستخدم متوسطة بدرجة ستخدم

)3()2( )1(

: ما ا املقياس

ستخدم:

جدا قليلة بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة ة كب بدرجة جدا ة كب بدرجة

)5()4) (2()3()1(

نقول: أو

ستخدم:

أبداانادرأحياناغالبادائما

)5()4()3()2()1(

فـإن أدوات أو خصـائص أو عناصـروأشـياء تـوفر" "مدى املقيـاسولقياس

: ي كما يكون

ي: الثال املقياس

ة كب بدرجة متوسطةمتوفرة بدرجة قليلةمتوفرة بدرجة متوفرة

)3( )2(

)1(

: ما ا املقياس

جدا ة كب بدرجة ةمتوفر كب بدرجة متوسطةمتوفر بدرجة قليلةمتوفر بدرجة متوفر

متوفرة غ

)5()4()3()2(

)1(

الدراسة. داف أ باختالف س املقاي تختلف وعليھ
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السمات:-.ج4.2 أو الصفات مقياس

لفاظ).- دالالت تباين ) التباين: مقياس

ود ـــــــ ــــــارلزأ شـ ) ـــــــ إ املقيـــــــاس ـــــــذا ســـــــب ــــــدأOsgood(23و بــ الـــــــذي

سـنة نات مسـ ا بدايـة ـ وعليــھ1952اسـتخدامھ ي املعـا قيـاس إطـار ـ قدمـھ وقــد ،

يجــة ن ســلبية، أو إيجابيــة تكــون أن إمــا ات ــ املث ــ إ الفرديــة ســتجابات أن ــ عت ــو ف

ات. املث ذه عن للفرد املعر املخزون تأث

التعـــرف يمكــن فإنــھ اتجـــاه، ذو موضــوعا تصــف ات ـــ املث ــذه انــت فــإذا

ات. ـ املث ـذه نحـو السـلبية أو يجابيـة سـتجابات وصـف خـالل مـن تجاه ذا ع

والســلبية يجابيــة ســتجابات ــ طر ن بــ الفاصــلة املســافات املقيــاس ــذا ســتخدم

ســـتخدم وُ مجـــاالت. ســـبعة حـــدود ـــ ات ـــ املث وصـــفنحـــو ـــ عالميـــة الدراســـات ـــ

يجابية الصفات خالل من عالمية والوسائل ارواملؤسسات ف و لألفراد ن املبحوث

ـــا بي تفصـــل بحيـــث ـ7والســـلبية ـ ـ ال يم املفـــا عـــض بتحديـــد ذلـــك كـــون و مســـافات،

بتقـدير . ــ إ شـاط.. وال والكفـاءة والسـرعة القــوة مثـل املوضـوع حيــث7تصـف درجـات

(1ش ش و السالبة الصفة درجات أع مـع7إ املوجبـة الصفة درجات أع إ (

ن بــــ مــــا اوح ــــ ي الصــــفات عــــدد أن اصــــفات.10و8العلــــم ــــ كث املقيــــاس ــــذا ــ صــ و

. الغ لدى املوضوعات أو فراد عن نية الذ بالصورة اصة ا للبحوث

ا الصورة تحديد ن:مثال: مع ي و تلفز نامج ل نية لذ

قديم1234567جديد

ثابت1234567متنوع

ثقيل1234567خفيف

ز1234567جاد

اذب1234567صادق

رديء1234567حسن

عيــ قــدومــا حيــث ي، للمعــا الــدقيق التحديــد ة صــعو ــو املقيــاس ــذا ق

إيجابيــة صـفة يكــون قـد املـذكور نــامج ال ـ فــالتنوع آلخـر، ص ـ مــن ـ املع يختلـف

الصــفات ــذه تحديــد ــذرعنــد ا يجــب خر.لــذا الــبعض عنــد وســلبية الــبعض لــدى

ـ ـارة امل ـ إ يحتـاج مقياس و ف والسلبية. يجابية ا عاد ـاوأ ودالل الصـفات اختيـار

القياس. ملوضوع الدقيق بالوصف يحظى ح

ة:-4.3 الصور س املقاي

أطفــال، دفة املســ العينــة تكــون عنــدما املقيــاس ــذا ســتخدم مــا غالبــا

ـــ ن املجيبـــ مـــن أخـــرى فئـــات مـــع اســـتخدامھ يمكـــن كمـــا ، ـــ التعب ســـتطيعون ال ـــم ف

العب ترجمة تؤدي أن يخ ال ـالدراسات ال الفئـات مـع أو املع ضياع إ ا ارات

مـــع الصـــور ـــ تل قـــد ــذا ل ذلـــك، قـــول مـــن لــون ي ـــم و والكتابـــة القـــراءة ســتطيع ال

س املقاي من النوع ذا ل ساسية ة وامل . ل دون م آرا عن للتعب م حاج رقام

أث املــرح بــبعض وإشــعاره يان ســت جــو مــن جَوب
َ
ســت

ُ
امل إخــراج رــ وأشــ املشــاركة نــاء

بتصرف: أدناه ل الش ن مب و كما الوجوه مقياس و س املقاي ذه

جدا/ جيد

ممتاز
ءمقبولجيد س ءل جدا/س ء

JKL

54321

) رقم دول الوجوه03ا مقياس يو :(24

نظــام مــن س مقتــ ــو و النجــوم، مقيــاس ــو و شــ مقيــاس أيضــا نــاك و

عــــدد تضــــليل املجيـــب مــــن طلــــب و نجـــوم خمــــس يـــوفرالســــؤال حيــــث الفنــــادق تقيـــيم

طــورت وقـد ونيـة. لك يانات ســت ـ عـادة ســتخدم ـو و تقييمـھ عــن ا ـ ّ مع النجـوم

عــد لــم بحيــث س املقــاي مــن النــوع ــذا اســتخدامات مــن ا ــ كث نــت ن و التكنولوجيــا

ع يحتــوي أصــبح وإنمــا فقــط الوجــوه ــ ســتجَوبيقتصــرع
ُ
امل قحــم

ُ
ت تفاعليــة أســئلة ــ

لديــــھ. امللــــل املســــتجوبوتقتــــل مــــن يطلــــب ثــــم ن معــــ ملنتــــوج غــــالف عــــرض يــــتم مــــثال:

ســبة بال ــال ا وكـذلك الغــالف ـ بتــھ أ ـ ال وانــب ا يظلـل أن الفــأرة اسـتخدام و

بھ. لم ال وانب النمطيـةل عن تعد ت ة الصور س املقاي أن القول يمكن وعليھ

تجعـــــلا ــــا بكو س املقــــاي بقيــــة تمتــــازعــــن ـــــ ف يانات ســــت مــــن العديــــد ــــ لســــائدة

خرى. س املقاي من أك تفاعلية ا أل جابة أثناء شعربامللل ال املستجوب

خالصة:-5

عــــة أر حـــددوا قــــد البـــاحثون أن ســــتخالص يمكـــن ســــبق مـــا خــــالل مـــن

القياس  : تتمثل للقياس مختلفة ات تنـدرجمستو ، سـ وال ي ـ والف تي وال سمي

املجـــاالت مقيـــاس : ـــ واملتمثلـــة عالميـــة الدراســـات ـــ عة الشـــا س املقـــاي ـــم أ ـــا تح

ة. الصور س واملقاي لفاظ دالالت تباين ومقياس ليكرت ومقياس ة ساو امل

املراجع:-6 قائمة

الكتب:

الدراســات.1 ــ العلمــي البحــث ميــد، ا عبــد الطبعــةمحمــد عالميــة،

الكتب، عالم رة: القا .2004الثانية،

ـ.2 ــ حصـــائية ســتخدامات و البحـــث منـــا ذوالفقـــارزغيــب، شــيماء

اللبنانية، ة املصر الدار رة: القا ، و الطبعة عالمية، .2009الدراسات

امعـة.3 ا وطالبـات طـالب ـات اتجا ، ـ العتي عـايض بـن سـعد بـن خالد

ـاض،نحو  الر مدينـة ـ امعـة ا وطالبـات طالب ع ميدانية دراسة مة، ر ا مرتك

ـــــوم العلــ ـــــم قســ العليــــــا، ـــــات الدراســ ليــــــة ـــــة، جتماعيــ ـــــوم العلــ ــــــ ـــــت ماجســ رســــــالة

منية، للعلوم ية العر نايف جامعة .2004جتماعية،

بلـــد.4 بــدون الــنفس، وعلــم بيــة ال ــ البحــث منــا رخطــاب، مــا ــ ع

شــر، بحــوث.1998.5ودار ــ ــور م ا دراســة ميــد، ا عبــد محمــد

الكتب، عالم رة: القا ، و الطبعة .1993عالم،

الكتب،.6 عالم : رة ،القا جتما النفس علم ران، ز .1977حامد

ت: ن ن مواقع

تصـــميم .8 دليــل ، ي ّ الســـ حســان بـــن ــد
ّ
ن جـــوانامل يانات، ،2013ســت

الرابط:83ص ،www.scrib.comالولوج خ تار الساعة2018ماي15، ع ،16:00.
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الطبعــة.1 عالميــة، الدراســات ــ العلمــي البحــث ميــد، ا عبــد محمــد

الكتب، عالم رة: القا ص2004الثانية، ،329.

ص.2 السابق، املرجع ذلك: .330أنظر

ص.3 السابق، .331املرجع

ســتخدامات.4 و البحــث منــا ذوالفقــارزغيــب، شــيماء ذلــك: ــ أنظــر

اللبنانيــة، ة املصــر الــدار رة: القــا ، ــ و الطبعــة عالميــة، الدراســات ــ حصــائية

.57،ص2009

ص.5 سابق، مرجع ميد، ا عبد .333محمد

ص.6 السابق، .334املرجع

السا.7 صاملرجع .335بق،

ص.8 السابق، .336املرجع

نفسھ..9 ان امل

ص.10 السابق، .337املرجع

ص.11 السابق، .338املرجع

ص.12 السابق، .338املرجع

ص.13 السابق، .339املرجع

نفسھ..14 ان امل

ص.15 السابق، .340املرجع

ص.16 السابق، .341املرجع

ذلك:.17 أنظر

ص- سابق، مرجع ميد، ا عبد .343محمد

وطالبــــات- طــــالب ــــات اتجا ، ــــ العتي عــــايض بــــن ســــعد بــــن خالــــد

ـ امعـة ا وطالبـات طـالب ـ ع ميدانيـة دراسـة مـة، ر ا ـ مرتك نحـو امعة ا

ق العليــا، الدراســات ليــة جتماعيــة، العلــوم ــ ماجســت رســالة ــاض، الر ســممدينــة

منية، للعلوم ية العر نايف جامعة جتماعية، ص2004العلوم ،57.

بلــد.18 بــدون الــنفس، وعلـم بيــة ال ــ البحــث منـا خطــاب، ر مــا ـ ع

شر، ص1998ودار ،393.

سابق،ص.19 مرجع ميد، ا عبد .343محمد

السابق،ص.20 .344املرجع

ذلك:.21 مرجع-أنظر ميد، ا عبد .334سابق،صمحمد

عــالم،- بحــوث ــ ــور م ا دراســة ميــد، ا عبــد محمــد

الكتب، عالم رة: القا ، و ص1993الطبعة ،241.

عــــــالم- : رة ،القــــــا جتما الــــــنفس علــــــم ــــــران، ز حامــــــد

ص1977الكتب، .161-153،ص

العلمــي.22 البحــث ميــد، ا عبــد مرجــعمحمــد عالميــة، الدراســات ــ

ص 1 .344سابق،

سابق،ص.23 مرجع ميد، ا عبد .350محمد

ذلك:.24 يانات،-أنظر ست تصميم دليل ، ي ّ الس حسان بن د
ّ
ن امل
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الفقارزغيب،-  ذو صشيماء سابق، .76مرجع


