
 الفصل األول
 مفاهيم أساسية يف القياس والتقويم

 مقدمة 

تعد  ًفً القٌاس والتقوٌم ، والت أساسٌةٌعرض هذا الفصل مفاهٌم         

ٌاتنا حتقدٌر مدى الحاجة للقٌاس فً  إلىلهذه المادة ، فضالً  األساس

 إلىالٌومٌة بصورة عامة والعملٌة التعلٌمٌة بصورة خاصة ، مما نمهد 

وخصائصه مقارنه بالقٌاس الفٌزٌائً  أنواعه إلىتعرٌف القٌاس والتعرف 

الطبٌعً . ثم نقدم تعرٌفا لالختبار والتعرف على الفرق بٌن مفهومً 

االختبار واالمتحان ، ومن ثم نسلط الضوء على تعرٌف التقوٌم ودوره فً 

 إلى إضافةالتعلٌمٌة مع توضٌح العالقة بٌن القٌاس والتقوٌم ،  العملٌة

 التقوٌم التربوي . أنواعتحدٌد 

 
 ماذا نقيس ؟ 

ٌتعامل المدرس فً غرفة الصف مع أكثر من نوع من السمات  

)الصفات( فهو ٌتعامل على األغلب مع التحصٌل بصفة رئٌسٌة ، وهذا ما 

، إال  Educational measurementٌشار إلٌه عادة بالقٌاس التربوي 

طٌع المدرس فصلها عن سمة التحصٌل مثل أن هناك سمات أخرى ال ٌست

القلق والذكاء والسمات الشخصٌة المتعلقة بالقٌم والمٌول واالتجاهات ، 



 Psychologicalوهذا ما ٌشار إلٌه عادة بالقٌاس النفسً 

measurement 

مثل الطول والوزن القدرة السمعٌة  آخركما انه ٌتعامل مع سمات من نوع 

 Physicalعادة بالقٌاس الفٌزٌاوي  إلٌهٌشار  والقدرة البصرٌة وهذا ما

measurement. 

 أو  Traitsوهكذا ٌمكن القول بان الذي نقٌسه هو السمات          

مجموعة من السلوكٌات المترابطة  " بأنها السمةتعرف  إذ  الخصائص 

 التً تمٌل للحدوث معا " .

 ٌأخذوهً صفة مركبة غٌر منفردة فالذي لدٌه سمة التحصٌل تراه 

المكتبة الستعارة الكتب وٌتابع  إلىدرجات جٌدة فً المادة وٌذهب 

سمة محدودة كسمة )تذوق الطعام( مثال  أوالنشاطات الصفٌة والالصفٌة ، 

 . 

السلوك المالحظ ، وال  أنماطوٌستدل عادة على السمة من خالل 

مباشرة ، فمثال عند قٌاس سمه عقلٌة كالذكاء ، ال ٌمكن رؤٌة  ٌمكن قٌاسها

مالحظته بصورة مباشرة بل ٌمكن مالحظته من خالل مواقف  أوالذكاء 

 واألعداد األرقاممختلفة تتطلب الذكاء كما فً القدرة على التعامل مع 

 والمفاهٌم .

نقيس الفروق الفردية في السمات ،  أنمن خالل القياس نستطيع 

 هي : أنواع أربعةوان هذه الفروق 



 أفرادمقارنه الفرد بغٌره من  أي،  األفرادالفروق الفردٌة بٌن  .1

 مجموعته .

مقارنه نواحً الضعف والقوة  أيالفروق الفردٌة فً ذات الفرد ،  .2

 واستعداداته . وإمكاناتهلقدرات الفرد 

مقارنه الجوانب المعرفٌة  أيات ، الفروق الفردٌة بٌن الجماع .3

 والجسمٌة والوجدانٌة والسلوكٌة .

مقارنه القدرات واالستعدادات المهنٌة  أيالفروق الفردٌة بٌن المهن ،  .4

 . األفرادبٌن 

 تعريف القياس 
فً التعامل الٌومً بمعانً Measurement ترتبط كلمة القٌاس       

العادي بعدد من عملٌات ٌقوم بها  اإلنسانالوضوح والدقة ، كما ٌرتبط 

حجم  أوداخل منزله ،  أوٌومٌا . كذلك المتعلقة بمسافة ٌمشٌها فً الطرٌق 

 إلىزمنٌة ٌستغرقها للوصول فترة  أوكمٌة من الماء ٌشربها فً الٌوم ، 

 وزن ٌستطٌع حمله دون عناء كبٌر . أقصى أوعمله 

الكمٌات بوحدات  أوت وفً الغالب ما ٌتم التعبٌر عن كل هذه العملٌا 

الكلٌلة  أوالساعات  أواللترات  أو باألمتارمعٌنة على هٌئة نقاط تعرف 

 غرامات على الترتٌب .

التعامل مع قٌاس صفات مثل  إلى اإلنسانعندما ٌتجه اهتمام  أما 

القدرة على ضبط العواطف فان الصورة  أوالتفكٌر  أوالتذكر  أمالدافعٌة 

مفهوم  إلىبا من ذي قبل ، عندها البد من التعرف تعقٌدا وتشع أكثرتبدو 



من الفعل قاس بمعنى قدر ، قاس  مأخوذةالقٌاس وتعرٌفه ، فالقٌاس لغة 

 على غٌره قدره على مثاله . أوالشًء بغٌره 

كمً  أووالقٌاس عملٌة ٌتوجب على من ٌقوم بها تعٌٌن دلٌل عددي       

بالنسبة  إلٌهالدلٌل المشار  للشًء الذي ٌتفحصه ، وغالبا ما ٌتم تعٌٌن

 لألطواللوحدة قٌاس مختارة ، وقد تكون هذه الوحدة هً السنتمتر بالنسبة 

 والنسمة بالنسبة لعدد السكان . لألوزان، والغرام بالنسبة 

عن طرٌق االختبار  أوتتم عن طرٌق العد  أنالقٌاس ٌمكن وعملٌة  

 -عن الطول والوزن مثال –للشًء  أبعادعدة  أوالذي ٌكشف عن بعد 

 أوصحٌحة  أعداداقد تكون  األرقاموهذه  باألرقاموٌعبر عن نتٌجة القٌاس 

 انحرافات معٌارٌة وغٌر ذلك .  أونَِسبا  أوكسورا 

نرد بعضها عل سبٌل المثال ولٌس  تعرٌفات كثٌرة للقٌاسوهناك 

 على انه " تمثٌل الصفاتالقٌاس  Campbell كامبلللحصر ، فقد عرف 

فقد عرفه على انه " عملٌة  Stevens ستيفر أما " . بأرقامالخصائص  أو

قواعد محددة " . وٌرى  أووفقا لقوانٌن  أحداث أو ألشٌاء أرقامتحدٌد 

 "  باألرقامالمعطٌات  أو" وصف للبٌانات  القٌاسبان  Guilford جيلفورد

 القياس يشمل على ثالث مجموعات هي :  أنويتضح من خالل التعاريف 

 والرموز . األرقام .1

 السمات . أو األحداث أوالخصائص  .2

 القواعد والقوانٌن . .3

 



 

 القياس  أنواع
 نوعٌن : إلىنقسم القٌاس  أنٌمكن 

 القياس المباشر  .1

قٌاس  إلىنضطر  أنالسمة نفسها دون  أونقٌس الصفة  أنوهو    

فنحن نقٌسه بطرٌقة  اإلنسانعنها ، فعندما نقٌس طول  الناجمة اآلثار

الٌاردة  أوالذراع  أوالقٌاس فً ذلك كالمتر  أداةمباشرة ن حٌث نستعمل 

،وكذلك عندما نقٌس وزنه نضعه على مٌزان فٌخرج لنا المٌزان وزنه 

 ما شابه ذلك . أوالغرامات  أوبالكٌلوغرامات 

 

 

 القياس غير المباشر  .2

السمة بطرٌقة  أوالقٌاس ال ٌستطٌع قٌاس الصفة  وهذا النوع من

كمٌة  إلىالمترتبة علٌها لنتوصل من خالل ذلك  اآلثارنقٌس  وإنمامباشرة 

نضعه على مٌزان  أنال نستطٌع  اإلنسانعند السمة فالذكاء  أوالصفة 

نقوم بتصمٌم اختبارات  وإنما%( 01) أو%( 151ذكاؤه هو ) أنونقول 

، ونستدل على الذكاء من خالل نتائج  اإلنسانخاصة بالذكاء ونجرٌها على 

 أنهذه االختبارات ، وعندما نقٌس قدرة الطالب التحصٌلٌة ال نستطٌع 

 وإنمانلمس هذه القدرة نفسها  أنال نستطٌع  إننانقٌسها بشكل مباشر حٌث 

م اختبارات تحصٌلٌة تبٌن من خالل تصمٌ أثارهانتلمس  أننستطٌع 

 نتائجها قدرة الطالب التحصٌلٌة .



 طبيعة القياس النفسي والرتبوي  أوخصائص 
 للقٌاس النفسً والتربوي عده خصائص وهً :

 فلٌس بقٌاس . وإالالقٌاس النفسً والتربوي كمً  .1

القٌاس النفسً والتربوي قٌاس غٌر مباشر ، فنحن ال نقٌس الذكاء  .2

 . أثارهعلٌه من  نستدل وإنمابعٌنه 

القٌاس النفسً والتربوي فٌه خطأ ما ، وعلٌنا اكتشافه بالطرق  .3

 تفسٌرها . أوثم نزٌله قبل استعمال النتائج  اإلحصائٌة

 :  األخطاءومن بين هذه 

 الموضوعٌة والرغبة الصدفة مثل التخمٌن فً االختبارات  أخطاء

 واالجتماعٌة .االجتماعٌة فً بعض المقاٌٌس النفسٌة والشخصٌة 

 التحٌز التً قد تنتج عن الخلفٌة السابقة للمقوم . أخطاء 

 القسوة  أو باللٌونةالبنٌة الشخصٌة التً ٌتصف شخصٌة  أخطاء

 االعتدال . أو

الصفر فً القٌاس النفسً والتربوي صفرا نسبٌا ولٌس صفرا حقٌقٌا ،  .4

فً فهو ال ٌدل على عدم وجود الشًء ن فإذا حصل الطالب على صفر 

وحدة من وحدات الحساب فهذا ال ٌعنً انه ال ٌعرف شٌئا فً الحساب 

وإنما ٌعنً انه ال ٌعرف شٌئا بالنسبة لهذه العٌنة من األسئلة ، فلو 

 استبدلنا األسئلة بأسئلة أخرى أسهل منها فان درجته تتحسن .

انه ال ٌتم قٌاس الصفة عن طرٌق التحقق من مستوى  أيغٌر تام :  .5

التً تمثل المجال  األسئلة أوكافة المثٌرات والفقرات على  األداء

الذي تتكون منه السمة ، بل ٌتم عادة اختٌار عٌنه من تلك  1السلوكً



والذي ٌعتقد انه ٌقٌس  االختبارالفقرات والذي ٌتكون منها  أو األسئلة

 تلك السمة .

تمثل محتوى  األسئلةفاختبار الرٌاضٌات مثال ٌتكون من عٌنه من       

مادة الرٌاضٌات لصف معٌن ، ومن ناحٌة ثانٌة ٌكون القٌاس الطبٌعً تاما 

التً ٌتم اختٌارها فً القٌاس تمثل المجال الذي تسحب منه  العٌنةوذلك الن 

عٌنه الدم التً ٌتم فحصها لمعرفة خصائصه الباٌلوجٌة تغنً تماما  أن إذ، 

 عن التعامل مع كامل الدم .

ي العلوم الطبيعية بعده نقاط س في العلوم التربوية والنفسية عن القياس فويختلف القيا

 :وهي

القٌاس النفسً والتربوي غٌر مباشر ، بٌنما القٌاس الفٌزٌاوي مباشر  .1

. 

القٌاس النفسً والتربوي مرتبط بغٌره ، بٌنما القٌاس الفٌزٌاوي   .2

 مطلق ومستقل.

نما القٌاس الفٌزٌاوي القٌاس النفسً والتربوي اقل ضبطاً ودقه ، بٌ .3

 ضبطاً ودقه . أكثر

خاضع للشك ، بٌنما  األدواتالقٌاس النفسً والتربوي ٌكون صدق  .4

 ال ٌشك فٌها  . األدواتالقٌاس الفٌزٌاوي ٌكون صدق 

 القٌاس النفسً والتربوي غٌر تام ، بٌنما القٌاس الفٌزٌاوي تام . .5

القٌاس الفٌزٌاوي القٌاس النفسً والتربوي ٌكون الصفر نسبً  ، بٌنما  .6

 ٌكون الصفر مطلق .

 


