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 صياغة والتدرجي املشالكت الشائعة يف بناء أ دوات القياس من حيث ال 

 
 
ا
 :من حيث الصياغة: أول

 .صياغة فقرات غير ممثلة للسمة املقاسة 1

 صياغة    2
ا
 .فقرات طويلة جدا

 .كثرة ألاخطاء اللغوية وإلامالئية 3

 .صياغة فقرات غير مكتملة املعنى  4

 (استفهامية &تقريرية )اختالف صياغة فقرات البعد الواحد   5

 .بلغة معقدة وصعبة على العينة املستهدفةصياغة الفقرة  6

 (املستقبل -الحاضر  –املاض ي )اختالف صياغة زمن العبارات   7

 .صياغة مشتتات غير جذابة 8

 .تكرار بعض الفقرات بصيغة مختلفة رغم أن املعنى واحد 9

 .وضع فقرات إيحائية 10

 .وضع فقرات تحمل أكثر من معنى 11

 .ى فكرتين وتصبح الفقرة مزدوجةوضع فقرة تحتوي عل 12

  التحيز  و وضع فقرات حساسة تتضمن  13
ا
 تسبب إحراجا

 .استخدام ل النافية في بداية الفقرة مع عدم وضع خط تحتها حتى ينتبه لها املستجيب على املقياس 14

 .عدم تحديد الفقرات السالبة للمحكم إن وجدت 15

 في الفقرات: ثلاستخدام العدمية وكلمات إلاطالق م 16
ا
، تماما

ا
، معظم، دائما

ا
 .كثيرا

 .محددة في كل فقرةأو كلمة تكرار عنوان الُبعد أو املحور أو جملة  17

 .املحاور وألابعاد في فقراتال عدد إهمال التوازن بين 18

 .غموض وتباين التعليمات لإلجابة على أجزاء الاختبار املختلفة 19

 .وجود فقرات ذات مرغوبيه اجتماعية 20

  
 
 :من حيث التدريج :ثانيا

 ........(أهمية نسبية & صعوبة ) دون تحديد محك معين تدريج فقرات الاختبار   1

 .وضع بدائل تدريج إلاجابة بصورة ل تتناسب مع صياغة الفقرات 2

 .إعطاء بعض قيم التقدير صفر  3

 .خدمةعدم وضوح وحدات القياس املست 4

 .تدريج بدائل الاستجابة في اتجاه واحد كاملوافقة أو العكس  5

 .( ل أوافق بشدة) أن يبدأ الباحث     6

 .ع علميرغم أن املوضوع الذي يدرسه الباحث موضو ( محايد)احتواء التدريج على اختيار      7

 رغم أن املوضوع الذي يدرسه الباحث استطالع رأي( محايد)عدم احتواء التدريج على اختيار      8

 .عدم ذكر تدريج املقياس للمحكم     9

 .ذكر الباحث للتدريج مع عدم ذكر الاوزان التي سوف يعطيها لهذا التدريج 10

 .لغير موافق بشدة( 5)ق بشدة وملواف( 1)تحديد الاوزان بصورة معكوسة حيث يعطي  11

 في آخر تدريج املقياس" محايد أو غير متأكد" وضع الخيار  12

 .مقياس خماس ي لطالب املر حلة الابتدائية: عدم مراعاة التدريج للمرحلة العمرية واملستوى التعليمي مثال 13
 


