
 اخلامسة احملاضرة 
 قياس املعىن

 
 استخدم المغويون وعمماء النفس صورا من قياس المعنى لتحقيق عدة إغراض منيا :

.قياس المعنى األساسي لمكممات المتضادة ,بوضع معيار متدرج لتحديد درجات 1
الكممات التي تقع في التضاد المتدرج بين طرفين متضادين . وعمى ىذا المقياس 

 توزيع سمسمة الكممات المتضادة .يجري 

.قياس التمايزات واالختالفات في المعاني النفسية الداخمية عند اإلفراد بالنسبة إلى 2
 المفاىيم المختمفة أو المعاني التي يشعر أو ينفعل بتا ىو ذاتو .

 األفعال الفسيولوجية التي تعد استجابات لمثيرات لغوية معينة . ود.قياس رد3

راءة و الكتابة .....( والصفات حداث )كالضحك و التكمم والقني اال.قياس معا4
كالذكاء والطول .....( عمى معيار مدرج لتحديد ما يمكن إن يتالءم معيا في )

 الجممة وتمييز الجمل المقبولة من المرفوضة 

جود وضع وسيمة قياس موضوعي و محاولة أو : ) الدكتورة نوال عطيةتقول 
مباحثين قياس دالالت األلفاظ ومعانييا النفسية عند اإلفراد في لمسيمانتيك يسرت ل

مجاالت سموكية متباينة مثل االتجاىات واالتصال والمغويات والجماليات واإلعالم 
 والشخصية والعالج النفسي (

)وزمالؤه( طرق و أىداف قياس المعنى في   Charles E Osgoodوقد فصل 
و من أىم ما ورد في ىذا ,  the measurement of meaningكتابيم الفريد 

 الكتاب المعمومات اآلتية :

 –إذا وجد شيء –.ما عدا ىذه الدراسات المعروضة )في الكتاب( اليوجد إال القميل 1
 quantitativeمن المحاوالت المنظمة إلخضاع المعنى لقياس كمي 

measurement   وىناك عدة أسباب ليذا منيا 



يبدو وكأنو يدل عمى شيء غير مادي بطبيعتو   meaningإن المصطمح معنى -أ
,شي متصل بالفكرة والروح أكثر من اتصالو بجانب المثير واالستجابة القابل 

 لممالحظة 

فيو نوع من  ,تخمينيا من أشياء مالحظةيجب يشير إلى حالة كامنة  نوأومنيا  -ب
 المتغير الذي يتجنبو السيكولوجيون المعاصرون بقدر اإلمكان 

 .إي منيج لمقياس البد إن يقيم بموجب المعايير اآلتية :2

 الموضوعية والبعد عن التأثر بآراء الباحث الخاصة .-أ

الثبات بان يكون في حدود ىامش الخطأ المسموح بو حينما تكرر نفس  -ب
 المواصفات 

 الصدق -ج

ى كما الحساسية والتمايز بان تكون قادرة عمى إظيار إي تميز دقيق في المعن-د
 يحدث في االتصال 

 قابمية المقارنة والتطبيق عمى مجال واسع من الظواىر داخل الحقل . -ه

 ال تكون معقدة ومستمزمة لمصاعب تعوق جمع المادة .أالمنفعة ب-و

طرق القياس المختمفة مثل الطرق الفسيولوجية والطرق التعميمية والطرق ل.عرض 3
 اإلدراكية والطرق المتدرجة .

كرة التمايز السيمانتيكي )السيمانتي ( وخطواتيا اإلجرائية والمنطق الذي .عرض ف4
يحكميا ونماذج من التجارب التي طبقتيا وأخيرا مناقشة ميكانيكية تكوين واستخدام 
التمايز السيمانتيكي كأداة لمقياس وتصنيف المادة الناتجة عن ىذه األداة وطرق 

 تحميل وتفسير ىذه المادة .

 ز ىذا المنيج :واىم ما يمي



انو تكنيك عام جدا لمقياس يجب إن تحدد مواصفاتو حسب متطمبات كل  .1
 باحث .

انو ال يشتمل عمى مفاىيم معيارية أو متدرجات معيارية ويترك تحديد ذلك  .2
 لكل باحث 

انو وسيمة مرنة يمكن استخداميا في جميع المغات والقافات و البيئات ولكي  .3
 الباحث بما يأتي :يعطي االختبار ثمرتو ينصح 

 .إن يحاول اختيار المفردات التي يتوقع اختالفات فردية في معانييا 1

 .إن يحاول اختيار المفردات ذات المعنى الواحد 2

 .إن يحاول اختيار المفردات التي يتوقع إن تكون مألوفة لدى المختبرين جميعا 3

  .إن يحاول اختيار الصفات المالئمة لمفظ موضوع االختيار4

 

 


