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ّٔٛرط  االعبثخ                                                   عبِؼخ ثٕٙب  

ِبدح  ِمب١٠ظ إسشبد٠ٗ ي

(                      ثشٔبِظ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ،اٌفشلخ اٌضبٌضخ)                      و١ٍخ اٌضساػخ           

                                                               2014-2013اٌفظً اٌذساعٟ االٚي                                                   لغُ االلزظبد  

ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  اعت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ 

: كمل مايلي -أ   -: 1ج

ٔٛع .أ٘ذاف اٌم١بط =.اٌشٟء اٌّشاد أٚ اٌغّخ اٌّشاد ل١بعٙب   أثر القٌاس بعدة عوامل اهمهاٌت .1

ؽشق اٌم١بط ِٚذٞ رذس٠ت اٌزٞ ٠مَٛ ثبٌم١بط .   = ٚٚؽذح اٌم١بط اٌّغزخذِخ = اٌّم١بط 

٠خ ٘ٛ ػ١ٍّخ رؾذ٠ذ ل١ّخ وُ اورؾذ٠ذ دسعخ اِزالن شٟء أٚ شخض ٌظفخ ِؼ١ٕخ٘ٛ القٌاس   -2

ِؼشفخ دسعخ رؼٍُ اٌّغزٙذف سل١ّب آر ٠ّىٓ  ..ث١ّٕب ىؼشف اٌم١بط االسشبدٜ ثأٔٗسأٚ ٔٛػ١خ ٌٍّزغٟ

. ل١بط ِغزٛٞ اٌزؾظ١ً ػٓ ؽش٠ك اخزجبس ٚاٌذسعخ اٌزٟ ٠ؾممٙب ِٓ االخزجبس رؼزجش ٚؽذح ل١بط

ػذَ اٌخطأ إٌبعُ ػٓ .2اٌخطأ فٟ األداء أٚ اٌٛع١ٍخ اٌّغزؼٍّخ : - ِٓ اُ٘ اخطبء اٌم١بط -3

اٌخطأ -4( . خطأ اإلٔغبْ)اٌخطأ إٌبعُ ػٓ ِٓ ٠مَٛ ثؼ١ٍّخ اٌم١بط -3صجبد اٌخبط١خ اٌّمبعخ

إٌبعُ ػٓ إٌمض فٟ اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت فٟ ِغبي اٌم١بط 

 

٘ٛ رؾذ٠ذ اٚ إٌظش اٌٟ االش١بء وّبٟ٘ ِٛعٛدح فؼ١ٍب الوّب اس٠ذ اْ ٟ٘ ِٛػٛػ١خ اٌّم١بط -4

علً  اس الذى ٌحصل على موافقة االغلبٌة من المحكمٌنالمقًبٌنما صدق المقٌاس هو  .اسا٘ب
 0و05احصائٌا  علً مستوىة تمعنويثبوت او == عباراته عندما ٌتم تقدٌر الصدق الظاهلرى 

. عند اجراء الصدق االحصائى لعبارته0و01و

االخزجبساد إٌفغ١خ اٌّمب١٠ظ  ..،.اٌّمب١٠ظ اٌزؼ١ّ١ٍخرمغُ اٌّمب١٠ظ ؽغت ِٛاطفبرٙب  إٌٟ -5

 .،..العزّبػ١خا

 : اٌفشٚق اٌفشد٠خ ثأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ ..ِٓ اُ٘ ا٘ذاف اٌم١بط أٗ ٠ذي ػٍٟ-6

 –اٌظف  –ثٕفظ اٌؼّش ) ٠ٙزُ ٘زا إٌٛع ثّمبسٔخ اٌفشد ثغ١شٖ ِٓ الشأٔٗ : اٌفشٚق ث١ٓ األفشاد  -

 .، ٚرٌه ثٙذف رؾذ٠ذ ِشوضٖ إٌغجٟ فٟ اٌّغّٛػخ ( إٌّٙخ

ع ٠ٙذف ٌّمبسٔخ إٌٛاؽٟ اٌّخزٍفخ فٟ اٌفشد ٔفغٗ ٌّؼشفخ ٘زا إٌٛ: اٌفشٚق فٟ راد اٌفشد  -

 .ٔٛاؽٟ اٌمٛح ٚاٌؼؼف 

رؾذ٠ذ دسعخ اِزالن اٌضساع .٘ٛ :ِٓ أُ٘ ٚظبئف اٌّم١بط فٟ ِغبي اإلسشبد اٌضساػٟ -7

رؾذ٠ذ –رؾذ٠ذ اٌظٛا٘ش االعزّبػ١خ اٌٝ رؾذس فٟ اٌش٠ف ٌٍؼًّ ػٍٟ دساعزٙب —ٌخظبئض ِؼ١ٕخ

. ػٍِٛبد ٚدسعخ رطج١مٙب دسعخ اِزالن اٌّضاسع  ٌٍُ

 

أهمٌة االختبارات والمقاٌٌس فً مجال العلوم االجتماعٌة ؟  -ب

ٌّمب١٠ظ فٟ ؽمً اٌزشث١خ ٚػٍُ إٌفظ ٚاالعزّبع ٚاٌخذِخ االعزّبػ١خ دٚسا ٘بِب وأدٚاد ي

ثؾض١خ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب فٟ ػذح ِغبالد وبٌزم٠ُٛ ، ٚاالخز١بس إٌّٟٙ ٚاٌزؼ١ٍّٟ ، ٚاٌزٛع١ٗ ٚاٌزظ١ٕف 

اٌــخ ، فؼال ػٓ اعزخذاِٙب ...، ٚفؾض االرغب٘بد ٚاٌشأٞ اٌؼبَ ٌٍٛػغ اٌشا٘ٓ اٌزشخ١ض ، ٚ

 .ثشىً ٚاعغ فٟ اٌزؾمك ِٓ اٌفشٚع اٌؼ١ٍّخ



ِم١بعب ِٕبعجب ٌٍظفخ أٚ اٌغّخ أٚ اٌخبط١خ اٌّشاد ل١بعٙب ، أٚ ال٠غذ اٌجبؽش  ٚٚالغ األِش        

ػ١ٍٗ أْ ٠مَٛ ثزظ١ُّ ِم١بعب ٠م١ظ رٍه اٌغّخ ؽزٝ ال ٠ٕبعت أفشاد ػ١ٕزٗ ، ِٚٓ صُ ٠ظجؼ ٌضاِب 

  .أٚ اٌظفخ أٚ اٌخبط١خ ٠ٕٚبعت أفشاد ػ١ٕزٗ

 

 

جانب أخر  نبٌن المقاٌٌس االسمٌة والرتٌبة من جانب والفترٌةاو المسافٌة والنسبٌة م ةقارنالم
من حٌث دورهما فً القٌاس والحصول علً نتائج صادقة وموضوعٌة؟وماهى االدلة التى ثشٌر 

 1 . تطور العلوم وتقدمها الً

:  Nominal Sealeاٌّم١بط األعّٝ . 1

٠ؼزجش ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّمب١٠ظ أدٔٝ أٔٛاػٙب ؽ١ش أْ األػذاد رؼطٝ ػشٛائ١ب ٌٍّزغ١شاد ٠ٚؼزّذ  -

ػٍٝ رظ١ٕف ِٛػٛع اٌم١بعبد إٌٝ فئبد رجؼب الشزشاوٙب فٝ عّخ ٚاؽذح ، ِٚضبي رٌه عٕظ 

رؼطٝ ٌٍّزغ١شاد ١ٌظ ٌٙب دالٌخ و١ّخ ٚإّٔب رمَٛ ِمبَ  اٌزٟإْ األسلبَ ( روش ، أٔضٝ)اٌّغزغ١ت 

ٌألٔضٝ أٚ اٌؼىظ فزٌه ال ٠ؼٕٝ رفؼ١ال ٌغٕظ ػٍٝ ( 2)ٌٍزوش  ، ( 1)األعّبء ، ٚػٕذِب ٔؼطٝ 

 .أخش 

٘ٝ ػ١ٍّخ اٌؼذ ٚال ( اٌزظ١ٕف١خ)٠ّىٓ رطج١مٙب ػٍٝ اٌّمب١٠ظ االع١ّخ  اٌزٟإْ اٌؼ١ٍّخ اٌؾغبث١خ  -

 . أخشٜ وبٌغّغ أٚ اٌطشػ أٚ اٌؼشة أٚ اٌمغّخ  ٠ّىٓ اعزخذاَ أ٠خ ػ١ٍّخ

:  Ordinal Sealeاٌّم١بط اٌشرجٝ . 2

٠ّىٕٕب ِٓ رشر١ت أفشاد اٌّغّٛػخ رٕبص١ٌب أٚ رظبػذ٠ب ؽغت دسعخ اِزالوُٙ  اٌزٞٚ٘ٛ اٌّم١بط  -

.  ٌغّخ ِؼ١ٕخ 

 األػذاد فٝ ٘زا اٌّم١بط رش١ش إٌٝ اٌزشر١ت ١ٌٚظ إٌٝ اٌىُ اٌزٜ رؾ٠ٛٗ  -

 .را اٌّم١بط ال رىْٛ ِزغب٠ٚخ اٌّغبفبد فٝ ٖ -

 .فٝ ٘زا اٌّم١بط ٠شرت األفشاد ؽغت اِزالوُٙ ٌٍغّخ أٚ اٌخبط١خ اٌّم١غخ  -

٠ذي ٘زا اٌّم١بط ػٍٝ أْ اٌفشد أٚ اٌّغّٛػخ ٠ّزٍىْٛ ِٓ اٌغّخ أٚ اٌخبط١خ اٌّطٍٛة ل١بعٙب  -

 .دّٚٔب اٌؼٍُ ثبٌفشق ث١ٓ أٜ اص١ٕٓ ِٓ ٘ؤالء األفشاد 

 .اد رؾًّ ِؼٕٝ اٌزشر١ت ٚال رؾًّ ِؼٕٝ اٌزغبٚٞ ِم١بط اٌشرت ٠شزًّ ػٍٝ فئ -

٠ّزٍه ٘زا اٌّم١بط خبط١خ اٌزشر١ت ثبإلػبفخ إٌٝ خبط١خ اٌزظ١ٕف اٌزٝ ٠ّزٍىٙب اٌّم١بط  -

ثً ٠ٚشرجُٙ ( األعّٝ)األعّٝ ألٔٗ ال ٠ىزفٝ ثأْ ٠ج١ٓ اخزالف األفشاد ثبٌٕغجخ ٌغّخ ِؼ١ٕخ 

 . أ٠ؼب ؽغت دسعخ اِزالوُٙ ٌٙزٖ اٌغّخ 

 :.  Interval Seale( اٌّم١بط اٌفئٜٛ)ٌفزشاد ِم١بط ا. 3

 . ٠زّزغ ٘زا اٌّم١بط ثٛؽذاد ِزغب٠ٚخ  . رؾزًّ األسلبَ فٝ ٘زا اٌّم١بط ِؼٕٝ و١ّب  -

رؤخز ػٍٝ ِم١بط ِغبفبد رضٚدٔب ثّؼٍِٛبد ؽٛي عً ِٓ اٌزشر١ت ٚاٌى١ّخ  اٌزٟإْ اٌم١بعبد  -

 . إٌغج١خ ٌٍغّخ اٌّم١غخ 

فٝ ٘زا اٌّم١بط  ؽم١م٠ٟٛعذ طفش  ال.افبد ث١ٓ األػذاد ِزغب٠ٚخ اٌّظ .األػذاد ٌٙب ِؼٕٝ ٚرشر١ت -

اٌم١بط ثٙزا اٌّغزٜٛ  .ال ٠ّضً غ١بة اٌغّخ اٌّم١غخ ( ػشف١ب)ٚإّٔب ٠زؼّٓ طفشا اػزجبؽ١ب 

 أسلٝ ِٓ اٌم١بط ثّغزٜٛ اٌشرجخ

 . ٠ضٚدٔب ٘زا اٌّم١بط ثّؼٍِٛبد ؽٛي اٌزشر١ت:   Ratio Sealeِم١بط إٌغجخ . 4



٠ّضً غ١بة اٌغّخ اٌّمبعخ ( ؽم١م١ب)ِم١بط ثأْ ٌٗ ٚؽذاد ِزغب٠ٚخ ٚطفشا ِطٍمب ٠ز١ّض ٘زا اي -

. أِب اٌٛصْ طفش ف١ؼٕٝ أؼذاَ اٌٛصْ أٜ غ١بة اٌغجخ  90٘ٛ ػؼفٝ اٌطٛي  180، فبٌطٛي 

ٚعٛد اٌظفش اٌّطٍك  ٚ٘ٛ ٠ؼزجش اسلٟ .ِٓ أِضٍخ ٘زا اٌّم١بط اٌطٛي ، اٌٛصْ ، اٌؼّش 

 .اٌّمب١٠ظ ٚاػال٘ب رمذِب 

-  

:   فرق بٌن كل مماٌاتى -أ: 2جإْ  -

ٌتم اجراء المقارنة  فً نقاط كماهو بالمحاضرات وعلً الطالب كتابة ذالك وذكر ماستخلصه 
: من المقرر بالشواهد واالدلة علً ذالك  فً كل علً حدة 

 

. االخزجبس  ا١ّ٘خ        –اٌم١بط ا١ّ٘خ – 1     

. اٌزم٠ُٛ فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ               -فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ    َاٌزم١ٟ -2  

. أغشاع ثٕبء اٌّم١بط–األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍّم١بط                       -3

.  اٌششٚؽ اٌزغش٠ج١خ  ٌٍّم١بط اٌغ١ذ   --اٌششٚؽ األ١ٌٚخ ٌٍّم١بط أٚ االخزجبس اٌغ١ذ  -4

.  اٌزم٠ُٛ اٌزشخ١ظٟ -اٌزم٠ُٛ اٌز١ّٙذٞ   -5

 

                              مفهوم التقوٌم عن المفاهٌم أالخرى المرتبطة به وهى القٌاس واالختبارث١ٓ   االخزالف -ب

 :ٚرفغ١ش راٌه ٠ُٞاٌزكٚ

إْ اٌٙذف اٌشئ١غٝ ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٘ٛ ِغبػذح اٌطالة ػٍٝ إٌّٛ اٌشبًِ فٝ ع١ّغ عٛأت  

٠ؼزجش اٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبساد ٚاٌم١بط شخظ١برُٙ ٚاوزغبة األ٘ذاف اٌزٝ ؽذد٘ب اٌّغزّغ ، ٚ

ٚ٘ٝ وض١شاً ِب رغزخذَ ػٕذ ثؼغ . ٚاٌزم١١ُ عبٔجب ِٓ األٔشطخ اٌّغزّشح اٌزٝ رؾذس داخً اٌفظً 

اٌّؼ١ٍّٓ إْ ٌُ ٠ىٓ اٌغبئت فُٙ وجذائً رؾًّ ٔفظ اٌّؼٕٝ إال أْ اٌّزؼ١ٓ فٝ ٚظ١فزٗ وً ِٓ ٘زٖ 

َ٘ٛ اٌزم٠ُٛ ٠ذسن ثٛػٛػ اٌجْٛ اٌٛاػؼ اٌّظٍؾبد ، ٚاٌّطٍغ ػٍٝ اٌّزطٛساد اٌزٝ ِش ثٙب ِف

. ث١ٓ ٘زٖ اٌّظطٍؾبد األسثؼخ ٚاٌؼاللخ اٌزٝ رشثطُٙ إعشائ١بً 

٠ؼزجش ػبدح أػ١ك اٌّظطٍؾبد األسثؼخ ، ٚ٘ٛ ٠ؼٕٝ فٝ أػ١ك ِؼب١ٔٗ ِغّٛػخ  Testفبالخزجبس  

ؽظً ِٓ األعئٍخ ٌإلعبثخ ػ١ٍٗ ، ٚوٕز١غخ العزغبثبد اٌطبٌت ػٍٝ ٘زٖ اٌّغّٛػخ ِٓ األعئٍخ ْ

ػٍٝ ل١ّخ ػذ٠ذح ٌخظبئض أٚ طفبد ٘زا اٌطبٌت فٝ اٌغٍٛن اٌزٜ ٔزٛخبٖ ِٓ ٚساء إرّبَ اٌؼ١ٍّخ 

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ

فغبٌجبً ِب ٠ؼٕٝ ِفِٙٛبً أٚعغ ِٓ االخزجبس ، ٚ٘ٛ ٠ؼٕٝ فٝ  Measurementأِب اٌم١بط 

رش١ش إٌٝ و١ّخ ِب ٠ٛعذ فٝ اٌشئ ِٓ اٌخبطخ ( ػذد٠خ)ِغبي اإلؽظبء إػطبء ل١ّخ سل١ّخ 

اٌّمبعخ ٚفك ِمب١٠ظ ِذسعخ راد سل١ّخ ِزفك ػ١ٍٙب أِب فٝ ِغبي اٌزشث١خ فبٌم١بط ٠ؼٕٝ ِغٛػخ 

ِشرجخ ِٓ اٌّض١شاد أػذد ٌزم١ظ ثطش٠مخ و١ّخ أٚ و١ف١خ ثؼغ اٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ أٚ اٌغّبد أٚ 

.  اٌخظبئض ، ٚ٘زٖ اٌّض١شاد إِب أْ ٠ىْٛ أعئٍخ أٚ أػذاد أٚ ٔغّبد أٚ غ١ش٘ب

ف١مزظش ػٍٝ إطذاس اٌؾىُ ػٍٝ ل١ّخ األش١بء ، أٜ رمذ٠ش ِذٜ  Valuingأِب اٌزم١١ُ 

. اٌؼاللخ ث١ٓ ِغزٜٛ اٌزؾظ١ً ٚاأل٘ذاف ثّؼٕٝ رمذ٠ش ل١ّخ اٌشئ إعزٕبداً إٌٝ ِؼ١بس ِؼ١ٓ 

فٙٛ أٚعغ اٌّظطٍؾبد األسثؼخ ٚأشٍّٙب ، ٠ٚؼشف ثأٔٗ  Evaluationأِب اٌزم٠ُٛ 

دف اٌىشف ػٓ ِٛاؽٓ اٌمٛح ٚاٌؼؼف فٝ اٌؼ١ٍّخ اٌشخظ١خ اٌٛلبئ١خ اٌؼالع١خ اٌزٝ رغزٗ

. اٌزذس٠ظ ثمظذ رؾغ١ٓ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚرط٠ٛش٘ب ثّب ٠ؾمك أ٘ذاف رذس٠ظ اٌّبدح اٌذساع١خ 

ٚثّؼٕٝ أشًّ فئْ اٌزم٠ُٛ ٠مظذ ثٗ رؾذ٠ذ ِذٜ ِب ثٍغٕبٖ ِٓ ٔغبػ فٝ رؾم١ك األ٘ذاف 

ْٚ ػٛٔبً ٌٕب ػٍٝ رؾذ٠ذ اٌزٝ ٔغؼٝ إٌٝ رؾم١مٙب فٝ عبٔت ِٓ عٛأت اٌؾ١بح اٌّخزٍفخ ، ثؾ١ش ٠ه



اٌّشىالد ٚرشخ١ظٙب ِٚؼشفخ اٌؼمجبد ٚاٌّؼٛلبد ثمظذ ٚػغ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب ِٓ أعً 

 . رؾغ١ٕٗ ٚسفغ ِغزٛاٖ إٌٝ األفؼً ١ٌؾمك أ٘ذافٗ إٌّشٛدح ثٕغبػ

 ٌٚزٛػ١ؼ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزم٠ُٛ ٚاٌزم١١ُ ٚاٌم١بط 

" ِب"ٌؼٍَٛ ٚٔمذِٙب وبخزجبس ٌفظً ػ١ٍٕب أْ ٔمَٛ ثئػذاد ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ فٝ ِبدح ا

ٌٕٚفشع أْ اٌطبٌت ِؾّذ  Testصُ ٔمَٛ ثزظؾ١ؾٙب ٚٔؾٓ إر ٔفؼً ٘زا فئٕٔب ٔمَٛ ثؼ١ٍّخ اخزجبس 

دسعخ ِٓ ِبئخ فٝ ٘زا االخزجبس ثٙزا ال ٠ؼٕٝ ش١ئبً ِؾذدا ً ِٓ ؽ١ش  70ِٓ ٘زا اٌفظً ؽظً ػٍٝ 

. ػٍٝ صِالئٗ إرا وبٔذ ٘زٖ رفٛق ِؾّذ أٚ رأخشٖ ، فمذ رؼٕٝ رٍه اٌذسعخ أٔٗ ِزفٛق 

:  اٌٙذف ِٓ رم٠ُٛ اٌطبٌت

:  إْ رم٠ُٛ اٌطبٌت ٌٗ غشػبْ أعبع١بْ

 ِغبػذح اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ رؾذ٠ذ اٌذسعخ اٌزٝ أِىٓ ثٙب رؾظ١ً أ٘ذاف اٌزذس٠ظ  .

 ِغبػذح اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ فُٙ اٌطالة وأفشاد . 

داف اٌزذس٠ظ فبٌغشع األٚي غشع أعبعٝ ؽ١ش إْ عٍٛن اٌطبٌت ٠زُ دائّبً فٝ ػٛء أٖ

أِب اٌغشع اٌضبٔٝ فئٔٗ ِىًّ ٌٍغشع األٚي ، إر ٌٛ . ٚاٌخجشاد اٌزشث٠ٛخ اٌزٝ ِش ف١ٙب اٌطبٌت

ؽظً اٌّؼٍُ ػٍٝ خجشح وبف١خ ػٓ اٌطبٌت ، فئْ رٌه ٠غبػذٖ ػٍٝ اٌزخط١ؾ اٌغ١ٍُ ٚاخز١بس أفؼً 

. اٌطشق اٌزذس٠غ١خ ٚأٔغجٙب ٌزؼ١ٍُ اٌطبٌت

 

فً مجال العلوم االقتصادٌة واالجتماعٌة ؟وماهً س بناء المقٌاماهً خطوات عملٌة -ا 3ج
أوجه االستفادة منها ؟ 

 :ثٕبء اٌّم١بطػ١ٍّخ خطٛاد

رؾذ٠ذ اٌّغبي اٌزٜ ع١زُ  رم١١ّٗ  --ا

رؾذ٠ذ اٌظفخ اٌزٝ عزُ  ل١بعٙب  =2

(. ِغزّغ اٌذساعخ)رؾذ٠ذ اٌشبٍِخ -3

 (.ِؾزٜٛ اٌّم١بط)رؾذ٠ذ اٌظب٘شح ٚأثؼبد٘ب -4

 (.ِزظً اٌم١بط) رؾذ٠ذ ٚؽذاد اٌم١بط-5

 .ط١بغخ اٌؼجبساد أٚ األعئٍخ ٚاٌّؤششاد -6

 .االخزجبس اٌّجذئٝ ٚاٌزؼذ٠ً-7

 .االخزجبس إٌٙبئٝ-8

 .إعشاءاد اٌظذق9

  ثبدسإعشاءاد اي10
التحلٌل االحصائى وكتابة التعلٌق علً النتائج وتقدٌم  التقرٌر النهائى  -11
التً ٌمكن من خاللها الحكم علً كفاءة  ٌعتبر الصدق والثبات من المؤشرات الهامة -ب    

 :٠ؼزّذ طذق اٌّم١بط ػٍٝ ِغّٛػز١ٓ ِٓ اٌؼٛاًِحٌث .  المقٌاس المستخدم

 اإلصجبد أٚ اٌجش٘بْ اإلؽظبئٝ       --اٌؼٛاًِ إٌّطم١خ -

 :األرٟ ٚرٕزّٝ إٌٝ ٘بر١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ ػذح أٔٛاع ِٓ اٌظذق ِٕٙب 



: Face validityاٌظب٘شٜ  أٚ اٌظذق Content validityطذق اٌّؾزٜٛ  -1

٘زا ِٓ إٌٛع إٌّطمٝ ٚاٌزٜ ٠غت أْ ٠زٛفش فٝ أٜ ٔٛع ِٓ اٌّمب١٠ظ ٌٚزفغ١ش ٘زا 

إٌٛع ٔش١ش إٌٝ ِب عجك روشٖ ِٓ أٔٗ أؽ١بٔب ٠ىْٛ ِٓ اٌظؼٛثخ أْ ٔم١ظ ع١ّغ ػٕبطش اٌظب٘شح 

وّب ( ٌطالة ِضالػ١ٕخ ِٓ اٌّمشس اٌذساعٝ الخزجبس رؾظ١ً ا)ٌٚزٌه ٍٔغأ إٌٝ أخز ػ١ٕخ ِّضٍخ ِٕٙب 

ِٓ ٕ٘ب ٔغذ أْ . روش أْ اٌؼ١ٕخ ٠غت أْ رىْٛ ػشٛائ١خ ؽجم١خ ؽزٝ ٠ّىٓ رّض١ً فئبد اٌّؾزٜٛ

طذق اٌّؾزٜٛ ٠ؼزّذ ػٍٝ ؽظش فئبد اٌظب٘شح ٚعالِخ إعشاءاد أخز ػ١ٕخ ِّضٍخ ِٓ ٘زا 

 ٠ٚشرجؾ ثظذق". إٌّطمخ اٌزٜ رمَٛ ػ١ٍٗ ػ١ٍّخ اٌّؼب٠ٕخ"اٌّؾزٜٛ ٚػٕبطشٖ أٚ ثّؼٕٝ أخش 

 :اٌّؾزٜٛ ِشىٍزبْ ّ٘ب

:  Subjectiveاػزّبد طذق اٌّؾزٜٛ ػٍٝ اٌزمش٠ش أٚ اٌؾىُ اٌزارٝ ( أ)

فمذ ٠شٜ شخض أْ عٛأت اٌّم١بط رغطٝ اٌّؾزٜٛ ، ث١ّٕب ٠شٜ شخض أخش أٔٙب ٔبلظخ ، ٚ٘زٖ  

اٌّشىٍخ رظٙش ثٛػٛػ فٝ اٌّمب١٠ظ اٌزٝ رزؼبًِ ِغ اٌظٛا٘ش اإلٔغب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ وظب٘شح 

.  اٌخ ... ح ، أٚ اٌشػب اٌٛظ١فٟ ، أٚ ٔٛاؽٝ اٌزوبء اٌم١بد

 Predictive or Concurrentطذق اٌزٕجؤ أٚ اٌظذق اٌّظبؽت ٌألؽذاس اٌغبس٠خ  -2

Validity: 

ٚطذق اٌّظبؽجخ ػٍٝ ِب رمشسٖ ٔزبئظ اٌم١بط ِٓ اٌزٕجؤ ثغٍٛوٗ ِٚب )٠جٕٝ اٌظذق اٌزٕجؤٜ  

ِضٍخ اٌٛاػؾخ ػٍٝ ٘زا إٌٛع ِب ٔغذٖ ِٓ ِٚٓ األ. ٠جذ٠ٗ اٌّجؾٛص١ٓ ِٓ عٍٛن فؼٍٝ الؽك

ٚٔغذ فٝ . ِمب١٠ظ اٌشأٜ اٌؼبَ اٌزٝ رزٕجأ ثزأ١٠ذ ٚاٌشغجخ فٝ اٌزظ٠ٛذ ٌظٍؼ ِششؼ أٚ ؽضة ِؼ١ٓ

ْ اٌظذق اٌزٕجئٝ أٚ ؽبٌخ ٚعٛد اسرجبؽ ػبٌٝ ث١ٓ ل١بط ٔٛا٠ب اٌزظ٠ٛذ ٚاٌغٍٛن اٌفؼٍٝ اٌالطك أ

 اٌّظبؽت 

: Construct validityاٌظذق اٌجٕبئٝ أٚ اٌزشو١جٟ  -3

٠ٚىْٛ اٌّم١بط رٚ طذق رشو١جٝ إرا وبْ ٠شزًّ ػٍٝ ع١ّغ ِىٛٔبد اٌظب٘شح أٚ اٌظفخ 

أٚ اٌخبط١خ ِٚذٜ االسرجبؽ ث١ٓ اٌّىٛٔبد ٠ٚغزخذَ اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٝ ٌزؾ١ًٍ عٛأت اٌّم١بط 

ٚاٌزؼشف ػٍٝ ِذٜ رغط١خ ٘زٖ اٌغٛأت ِٚب رُ إغفبٌٗ ، ٚوزٌه ِذٜ االسرجبؽ ث١ٕٙب ٚرشر١ت 

 .ص١ش٘ب أٚ لٛح ِشبسوزٙب فٝ رى٠ٛٓ اٌظب٘شحرأ

: خظبئض اٌظذق ِٚٓ اُ٘ 

 ( .ال ٠ٛعذ اخزجبس ِؼذَٚ اٌظذق أٚ طذلٗ ِطٍمب)اٌظذق طفخ ٔغج١خ أٚ ِزذسعخ ١ٌٚغذ ِطٍمخ 

 ( .عٌٙٛخ ٚاخزظبس االخزجبس)اٌظذق طفخ رزؼٍك ثٕزبئظ االخزجبس ١ٌٚغذ ثبالخزجبس ٔفغٗ  -

 ( .ٌضجبد ػشٚسٞ ٌٍظذق ٌٚىٓ ١ٌظ وبف١ب ٌجٍٛغٗا)٠زٛلف طذق االخزجبس ػٍٟ صجبرٗ  -

 :اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصش ػٍٟ اٌظذق ِٚٓ 

 ( .اٌؼبداد اٌغ١ئخ فٟ اإلعبثخ)ػٛاًِ رزؼٍك ثبٌّفؾٛص  -

 ( .ػٛاًِ ث١ئ١خ وبٌؾشاسح ٚاٌشؽٛثخ ٚاٌجشٚدح ٚاٌؼٛػبء)ػٛاًِ رزؼٍك ثئعشاء االخزجبس  -

 –عٌٙٛخ أٚ طؼٛثخ األعئٍخ  –ح غّٛع األعئً –ٌغخ االخزجبس )ػٛاًِ رزؼٍك ثبالخزجبس -

 ( .اٌظ١بغخ

:  اٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٌٍؼاللخ ث١ٓ اٌظذق ٚاٌضجبدِٚٓ 

. اٌّم١بط اٌظبدق ٠ىْٛ دائّب صبثذ. 1

. اٌّم١بط غ١ش اٌظبدق لذ ٠ىْٛ صبثزب أٚ ال ٠ىْٛ صبثزب. 2

. اٌّم١بط اٌضبثذ لذ ٠ىْٛ طبدلب أٚ ال ٠ىْٛ طبدلب. 3



 .أْ ٠ىْٛ طبدلب اٌّم١بط غ١ش اٌضبثذ ال ٠ّىٓ . 4

: اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ اٌظذق ٚاٌضجبد 

ِضً ؽٛي اٌّم١بط ، ٔٛع اٌضمبفخ اٌغبئذح ، ٚلذ اٌم١بط ، اعزخذاَ أعئٍخ : اٌّم١بط ِٚؾزٛاٖ -1

 .ِفزٛؽخ ِمبثً األعئٍخ ِؾذٚدح االعزغبثخ

، ، ِذٜ ٚػٛػ اٌزؼ١ٍّبد ( اٌجش٠ذ٠خ ِضال/ اٌشخظ١خ )ِضً ٔٛع اٌّمبثٍخ : اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ -2

 .ٚإعشاءاد االعزّبسح

عٕظ ٚاٌؾبٌخ ايػّش ٚايِضً ؽبٌخ اٌّجؾٛص١ٓ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ، : اٌؼٛاًِ اٌشخظ١خ  -3

 االعزّبػٟي ٌٍّٚجؾٛص١ٓ ، اٌخٍف١خ األخالل١خ ٌٍّجؾٛص١ٓ ، اٌززوش ٚاالعزذػبء ، اٌمت اٌضٚع١خ

 .ٌٍّٛػٛع

عزغبثبد اٌخبَ ثشىً ِٕفظً ِضً إعشاءاد رش١ِض االعزغبثبد ، رفغ١ش اال: رفغ١ش اٌجبؽش  -4

 .ػٓ اٌغ١بق اٌؼبَ

 

 


