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 الكتاب المقرر :
 مجموعة قراءات المأخوذة من الكتب الواردة في قائمة المراجع والمبين بعد كل وحدة من وحدات المساق -

 
 أهداف المساق 

 
لمقيــاس والتــي يــتم مــن  باعتبارهــا مشــكمة تجربيــة scalingيهــدف هــذا المســاق إلــى التركيــز عمــى عمميــة تــدريج المقــاييس 

بحيـث يصـب   codingخاللها تحويل المفاهيم النظرية إلى متغيرات يمكن التعبير عنها بأنظمة من المشـاهدات وترميزهـا 
يجـاد االرتباطـات فيمـا بينهـا وفهـم درجـات التغيـر بهـا . فهـذا  باإلمكان التعامل معها وتسـجيمها ودراسـة االختالفـات بينهـا واد

التطــورات فــي كــل مــن الطريقــة والنظريــة لتــدريج المقــاييس النفســية . وســوف يقتصــر هــذا المســاق  المســاق يحــاول عــر 
عمى عر  تمك الطرق التي تمتـاز بعموميتهـا والتـي يمكـن ان تسـتخدم مـع عـدد مختمـف مـن الخصـائو النفسـية وتسـم  

لطـرق التـي ال تتـي  ترتيـب المثيـرات عمى األقل بترتيب المثيرات تبعا لبعـد أو اكثـر مـن الخصـائو موضـع االهتمـام أمـا ا
أو تتيحهـا جزئيـا سـوف ال يـتم التعـر  لهـا فـي هـذا المسـاق كــذلك سـوف يـتم عـر  فقـط تمـك الطـرق التـي يتـي  تطبيقهــا 

 تعكس عمميات القوانين التجريبية  المستخدمة بها .  scalingبنجاح ساللم 
 

د التــي تبنــي بنــاء عميهــا عمميــة تــدريج المقــاييس واالجــراءات كمــا ويهــدف هــذا المســاق الــى تزويــد الطالــب بعــدد مــن القواعــ
التي يتبع في بنـاء المقـاييس سـواء كـان ذلـك يتعمـق بنمـوذج التـدريج او بنـاء المعمومـات والـالزم لبنـاء هـذا التـدريج او القـيم 

مــن اجــراءات  المتضــمنة بــه ومحتــواث ومــن ثــم تطبيقــه . أي انــه فــي هــذا المســاق ســوف يــنهج مــنهج التعــر  لكــل اجــراء
تـدريج المقــاييس خطــوة خطــوة. كمـا وقــد اختيــرت  طــرق التــدريج فـي هــذا المســاق بحيــث انهـا تعكــس التطــورات والنمــو فــي 
اجــراءات تــدرج المقــاييس بحيــث ســوف يــتم التعــر  الــى تمــك الطــرق  التقميديــة القديمــة فــي عمميــة التــدريج ثــم ســوف يــتم 

 واكثر حداثة .االنتقال الى تمك التي تعتبر اكثر تطورا 
كمــا أن هــذا المســاق يهــدف الــى تزويــد الطالــب بالمهــارات االحصــائية التــي تضــمن الطــرق تــدريج المقــاييس التــي ســوف 

 تعر  في هذا المساق لكن دون التركيز الكبير عمى االسس الرياضية لمنموذج الخاو بالتدريج بدرجة كبيرة .
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