
 اس سازیـمقی

سازی جسئی از زًذگی رٍزهرُ است. ٍقتی ّا در ػلَم اًساًی اّویت ٍ کارترد فراٍاًی دارًذ. پایِ ٍ اساس هقیاسهقیاس 

ی از درستی، َّش ٍ رکاٍت ٍ قاتل رتسازین: تصَ اٍکٌین تصَیری از ضَین سؼی هیرٍترٍ هی ضخصیترای اٍلیي تار تا 

، تلکِ تصَیری ایي ضخص استٍ غیرُ. ایي تصَرات تِ ًذرت تر هثٌای فقط یک هَرد اطالع در هَرد  اٍاػتواد تَدى 

 است ترکیثی هثتٌی تر چٌذ سرًخ ٍ ًطاًِ.

تر ّویي ػول رٍزهرُ تٌذی ضذُ ٍ هٌظنرًٍذ فقط ضکل صَرتکار هیاًساًی تِػلَم ّایپژٍّصّایی کِ در هقیاس

. در ایجاد ي معرّف سًالهای برآمدٌ از چىد ای مرکّب از دادٌمفهًم است: اودازٌ مقیاس، اودازٌ ترکیبی یکاست. 

کٌین. هثال در سٌجص تر تثذیل هیهقیاس فقط اطالػات ارائِ ضذُ در چٌذ هتغیر ًسثتا هؼیّي را تِ هتغیر تازُ ٍ اًتساػی

دار تَدى چٌذیي سَال )کِ ًطاى دٌّذُ دیيدار ّستیذ یا ًِ، ّا تپرسین آیا دیيدار تَدى افراد تِ جای ایي کِ از آىدیي

 آٍرین.داری درهیرا ترکیة کردُ ٍ تِ صَرت هقیاس دیي سَاالتایي ًورات سپس  .پرسینهی است( از افراد

گیرًذ. سپس سَاالت هیای در ضاى ًورُاست. پاسخگَیاى تستِ تِ پاسخ سَالّایی تِ چٌذ ّر هقیاس حاٍی پاسخ

-ایي ًورُ هقیاس ًطاى .آیذ)ًورُ هقیاس(هی تِ دست فردضَد ٍ ًورُ کل تا ّن جوغ هی ّای فردت ّوِ سَالًورا

 دٌّذُ جایگاُ ٍ هَقؼیت پاسخگَ در آى هفَْم یا هطلة اًتساػی است.

کِ ، هقیاسی تِ ًام ضایستگی ػلوی اساتیذ دارین کِ تا تؼذادی سَال سٌجیذُ ضذُ است. از آى جا کتابدر هثال 

ضَد تا تؼذادی را ضاهل هی ّای هتؼذدیٍ هصذاقؼذی تَدُ ٍ هَارد ضایستگی ػلوی اساتیذ هفَْهی گستردُ ٍ چٌذتُ

آهذُ است. در ایي هقیاس، ّر فرد تِ سَاالت هرتَط پاسخ  5-2جذٍل سٌجین. ترخی از سَاالت آى در سَال آى را هی

 کل کٌذ. در اًتْا ًورُکطذ ٍ در ّر هَرد یک ًورُ کسة هیدادُ ٍ در ّر هَرد دٍر ػذدی کِ هذًظرش است خط هی

فرد کِ هجوَع ًورات فرد در تواهی سَاالت است هحاسثِ ضذُ ٍ تِ ػٌَاى ًورُ فرد در هقیاس ضایستگی استاد هٌظَر 

 ضَد.هی

ًورات فرد تراتر  تِ ػٌَاى ًوًَِ، فردی تِ پٌج سَال هطرح ضذُ در ارتثاط تا ضایستگی اساتیذ پاسخ دادُ است ٍ هجوَع

دٌّذُ ًورُ فرد در هقیاس ضایستگی ػلوی اساتیذ است. چٌاًچِ هقذار تیست را تر تؼذاد سَاالت ضذُ است ٍ ًطاى 22تا 

است)تَجِ  4آیذ کِ تراتر تا هی تِ دستکِ پٌج است تقسین کٌین هیاًگیي ًورُ فرد در هقیاس ضایستگی ػلوی اساتیذ 

تَاًین ًورُ هی پاسخگَیاىآٍردى ًورُ تواهی  تِ دستاست(. تا  02تا  2در هقیاس از دارین کِ هیاًگیي ًورات فرد 

تَاًین تررسی ّوچٌیي هیرا تا ّن هقایسِ کٌین ٍ  ای کِ ّر فرد تِ استاد هرتَطِ دادُ است()ًورُ ضایستگی ػلوی افراد

 دارًذ.ضایستگی ػلوی اساتیذ  درای پاسخگَیاى در هجوَع چِ ًورُکٌین کِ 



 

 گیری.کردن ي میاوگیهجمعتَاى تِ دٍ صَرت اًجام داد: را هی SPSSسازی در هقیاس

ضَد ٍ ًورُ حاصل ضذُ کِ هجوَع ًورات کردى، ًورات پاسخگَیاى در تواهی سَاالت تا یکذیگر جوغ هیدر رٍش جوغ

گیری ضَد. در رٍش هیاًگیيپاسخگَ در تواهی سَاالت هقیاس است تِ ػٌَاى ًورُ هقیاس پاسخگَ در ًظر گرفتِ هی

ضَد. در هثال تاال کِ هرتَط تِ ضایستگی ضذُ تر تؼذاد سَاالت تقسین هیتؼذ از جوغ کردى تواهی ًورات، ًورُ حاصل

 است. 4ٍ  22ػلوی اساتیذ است ًورات هجوَع ٍ هیاًگیي تِ ترتیة 

رات هقیاس هتّکی تر تؼذاد سَاالت )یا کردى، داهٌِ ًو. در رٍش جوغگیری بر جمع کردن برتری داردريش میاوگیه

ضَد. ّای دیگر سخت هیهتغیرّای( تطکیل دٌّذُ آى است. در ًتیجِ، تفسیر ًورات تِ ٍیژُ در هقایسِ تا ًورات هقیاس

گیرد ٍ گیری تا تقسین ًورُ هجوَع تر تؼذاد سَاالت، ًورُ تؼذیل ضذُ ٍ در داهٌِ هطخصی قرار هیاها در رٍش هیاًگیي

 ّای دیگر هقایسِ کرد.ى آى را تا هقیاستَاهی

کردى، اگر حتی یکی از سَاالت تطکیل دٌّذُ هقیاس ًاقص تاضذ ٍ فرد تِ یکی از سَاالت پاسخ ّوچٌیي در رٍش جوغ

گیرد. اها در ًورُ هقیاس ترای آى فرد ساختِ ًوی ضَد ٍ فرد در آى هقیاس ًورُ ای ًوی SPSSًذادُ تاضذ، در ترًاهِ 

ضَد، در ًتیجِ حتی اگر سازی تر اساس تؼذاد سَاالت هؼتثر )فاقذ دادُ ًاقص( ساختِ هیگیری، هقیاسیيرٍش هیاًگ

-فرد فقط تِ یکی از سَاالت ًیس پاسخ دادُ تاضذ ًورُ هقیاس ترای اٍ ساختِ خَاّذ ضذ. در ًتیجِ ها در رٍش هیاًگیي

 ًخَاّین ضذ.گیری تا هسألِ ًاقص تَدى ٍ ػذم هحاسثِ ًورُ هقیاس هَاجِ 

  

 :گیریتا رٍش هیاًگیي ستادهحاسثِ ًورُ هقیاس ضایستگی ػلوی ا

خَاّین تذاًین کِ ّر کذام از پاسخگَیاى در ایي هقیاس چِ این ٍ هیسَال سٌجیذُ 03را تا  ستادها ضایستگی ػلوی ا

 گیرًذ. ای هیًورُ

ـالـمثـ  



 :اجـ ـرا

  کٌین:را دًثال هی زیر هسیر

Transform ---> Compute Variable 

 این:ّای آى پرداختِکذام از تخصضَد کِ در اداهِ تِ تَضیح ّرتطکیل هی  Computeپٌجرُ  ،تا اجرای دستَر تاال

 

 پردازین:در اداهِ تا رکر هثال تِ چگًَگی هحاسثِ هیاًگیي هتغیر ضایستگی استاد هی 

 

 

 :ایجـ ـوت

-ضَد کِ در ٍاقغ ًطاىّا تطکیل هیدر پٌجرُ دادُ ضایستگی استادتِ ًام  یهتغیر جذیذگیری تا اجرای دستَر هیاًگیي

 است. 02تا  2هاًٌذ داهٌِ ّر کذام از سَاالت تَدُ ٍ از  هتغیردٌّذُ ًورُ هقیاس ّرکذام از پاسخگَیاى است. داهٌِ ایي 

ٍ در  Numeric Expressionرٍش فَق رٍش دیگر ًیس ٍجَد دارد. در ایي رٍش در کادرگیری تِ غیر از ترای هیاًگیي

 کٌین:داخل پراًتس هرتَط تِ دستَر هیاًگیي هراحل زیر را اجرا هی

از ایي رٍش استفادُ  ّا هتغیرّای دیگری تاضذ تایذًیاهذُ تاضٌذ ٍ تیي آى سرّنپطتّا در پٌجرُ دادُ ّاچٌاًچِ هتغیر

ّا تِ هقیاس جذیذ تسازین ٍ ایي سِ هتغیر در پٌجرُ دادُ A  ٍB  ٍCخَاّین تٌْا تا سِ هتغیر هی: فرض کٌیذ کرد
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را  A. در ایي رٍش در داخل پراًتس اتتذا هتغیر اًذ ٍ تیي ایي سِ هتغیر هتغیرّای دیگری ّن آهذُ استًیاهذُدًثال ّن 

)ٍیرگَل را ٍارد کردُ ٍ ٍیرگَل  Bدّین ٍ سپس هتغیر ل را قرار هیکٌین ٍ سپس تذٍى فاصلِ تؼذ از آى ٍیرگٍَارد هی

 کٌین:را ٍارد هی Cدر اًتْا  هتغیر  دّین ٍرا قرار هیاًگلیسی( 

Mean(A,B,C)  

ّا را حساب کٌین، کافیست در کادر ًکتِ: چٌاًچِ تخَاّین سَاالت یا هتغیرّا را تا ّن جوغ کٌین ٍ ًورُ هجوَع آى 

Functions and Special Variables  ٌِتِ جای گسیMean ٌِگسی ،Sum  هجوَع( را ٍارد کادر(Numeric Expression  کٌین

ضًَذ اها تر تؼذاد سَاالت تقسین گیری اداهِ دّین. در ایي ٍضؼیت تواهی سَاالت تا ّن جوغ هیهیاًگیي ٍ سایر هراحل را هاًٌذ

 ی سَاالت است.ضًَذ ٍ ًورُ تِ دست آهذُ ًورُ هجوَع تواهًوی

 


