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  والتقويم القياس  المحاضرة االولى :

 مقدمة 

 التربوٌة العملٌة عناصر من هاما   وعنصرا   أساسٌا ، ركنا   والتقوٌم القٌاس ٌعتبر    

 مدرسته فً المعلم ٌستطٌع وال خاص، بشكل التدرٌسٌة والعملٌة عام، بشكل

 األدنى الحد توفر بدون كمقوم األساسً بدوره القٌام كلٌته أو جامعته فً ًسٌدروالت

 عام، بشكل والتقوٌم القٌاس مجال فً األساسٌة والمهارات المعلومات من

 متخذي قبل من واضحا   االهتمام ٌبدو ولذلك خاص، بشكل التحصٌلٌة واالختبارات

 المدرسٌن وبتأهٌل أثنائها، و الخدمة قبل المجال هذا فً المعلمٌن بتأهٌل القرارات

 .الغرض لهذا موجهة برامج خالل من الجامعات، فً

 : عرفه .. قٌاسمعنى ال 

 (األرقام باستخدام البٌانات وصف  ) :بأنه جٌلفورد .1

 مسبقا   مقننة بوسٌلة الشًء خصائص بعض مقارنة عملٌة) : بأنه   اٌبل .2

 ( الخصائص تلك لقٌاس

 كمً تمثٌل على الحصول عملٌة هو التربوي القٌاس :) وكلوك اهمان .3

 ( الطالب عند معٌنة سمة وجود فٌها تعكس التً للدرجة

 : هً أمور ثالثة تتضمن انها نرى السابقة  التعرٌفات مالحظة من  

 . الكمً التقدٌر أي التكمٌم ـ

 . مقٌاس وجود ـ

 . بالمقٌاس قٌاسه المراد الشًء مقارنة أي: المقارنة ـ

 وجد وما بمقدار وجد إنما وجد ما إن: ٌكاثورند قالها قاعدة أساس على القٌاس ٌقوم

 . قٌاسه ٌمكن بمقدار

 :القٌاس مفهوم

 مثالف محددة قواعد حسب بأعداد األشٌاء عن التعبٌر هو: الواسع بمفهومه القٌاس

، فٌذكر العدد ووحدات قٌاسه ، وقد ٌلزم ذكر االتجاه  غرام كٌلو 44 جسم كتلة

 كٌلو متر/الساعة شرقا. 54أحٌانا: فمثال سرعة جسم 



 األشٌاء تقدٌر أجل من معلومات جمع على تعتمد عملٌة هو:  التربٌة فً مفهومه

 . معٌنة قٌاس وحدة ضوء فً كمٌا   تقدٌرا  

 السمة أو الخاصٌة من بالشًء ٌوجد ما كمٌة بواسطتها نحدد التً العملٌة هو:  أو

 .نقٌسها التً

 :القٌاس انواع

 ٌتعلق وهذا والوزن والحجم كالطول مباشرة الصفة نقٌس حٌث: مباشر قٌاس ـ 1

 .الفٌزٌائٌة بالنواحً

 بواسطة نقٌسها ولكن مباشرة الصفة قٌاس نستطٌع  ال وهنا: مباشر غٌر قٌاس ـ 2

.... واالتجاهات والشعور والعواطف واإلٌمان واالنتباه كالذكاء علٌها المترتبة اآلثار

 .إلخ

 :  القٌاس أهمٌة

 . التعلٌمٌة ومسٌرته الطالب تعلم تصوٌب .1

 التعلٌمً برنامجلا فً أو ، الطالب عند والضعف القوة جوانب على التعرف .2

 . التدرٌس طرق أو ،

 . التربوٌة العملٌة توجٌه .3

 . واألمثل األفضل إلى األمر وولً والمتعلم المعلم توجٌه .4

 . الدراسً للمنهج الطالب استٌعاب مدى على التعرف .5

 . الصائبة التربوٌة تاالقرار اتخاذ على القدرة.6

 هناك مجموعة عوامل تؤثر فً دثة القٌاس منها : :القٌاس فً المؤثرة العوامل 

 من دقة أكثر بشكل تقاس الفٌزٌائٌة فالصفات: قٌاسها المراد الصفة طبٌعة ـ 1

 . الوجدانٌة الصفات من ثباتا   أكثر العقلٌة والصفات النفسٌة الصفات

 : اإلنسانٌة المعادلة أو المالحظة فً الخطأ ـ 2

 ( .الذكاء ـ التذكر:) المقٌسة الظواهر بعض ثبات عدم ـ 3

 .  بعض من دقة أكثر المقاٌٌس بعض: القٌاس ووحدة المستخدم المقٌاس نوع ـ 4



 والعكس دقة أكثر كان مالئما   كان فكلما: بالظاهرة وعالقته المقٌاس طبٌعة ـ 5

 .كتابٌا   اختبارا   تعطٌه أن السباحة على شخص قدرة لقٌاس ٌصح ال فمثال  . صحٌح

 من واحد اختٌار مثال   الهدف كان فإذا النتائج فً هذه تؤثر حٌث: القٌاس أهداف ـ 6

   جدا   صعبا   المقٌاس سٌكون ألف

 غٌر الفرد لها ٌتوصل التً ئجفالنتا: وخبرتهم القٌاس على القائمٌن قدرة مدى ـ 7

 .دقٌقة غٌر ستكون المدرب

 ـ:والتربوي النفسً القٌاس خصائص

 .رقمٌة قٌمة ٌعطً أنه أي كمً والتربوي النفسً القٌاس ـ 1

 .مباشر غٌر والتربوي النفسً القٌاس ـ 2

 .خطأ نسبة وجود من ٌخلو ال ـ 3

 أو معٌارٌة بدرجة ربطها من بد ال التربوٌة فالوحدات) مطلقا   ولٌس نسبً ـ 4

 . نفهمها حتى متوسط

 الفرق( 35/44 ،34/44 ،25/44 على حصل طالب) متساوٌة غٌر وحداته ـ 5

 .الثانٌة من أقل قدرات قاست األولى لكن خمسة واحد كل بٌن

 .افتراضٌا   ولكنه حقٌقٌا   لٌس فٌه الصفر ـ 6

  ـ:المقاٌٌس أنواع

 حسب األفراد مواقع تحدٌد فً وٌتلخص منه الغرض خالل من المقٌاس ٌعرف      

 . لها امتالكهم درجة أو السمة نوع

 (  االشٌاء ٌصنف: ) اإلسمً المقٌاس ـ 1

 ال   ٌعطً كمٌاتها لذلك وال  ٌبٌن نوع االشٌاء المقاٌٌس، أنواع أبسطوهو      

 والترتٌب التصنٌف عملٌة فً المساعدة  وظٌفته المقاٌٌس، من البعض ٌعتبره

 (   ة، أسماء أماكنبطل مارقأ ، نساء مجموعة رجال، مجموعة)  مثال   والتنظٌم

 (  الفرق ٌبٌن ال لكن وٌرتب ٌصنف:  ) الرتبة مقٌاس ـ 2

 حسب تنازلٌا   أو تصاعدٌا   المجموعة أفراد ترتٌب من ٌمكننا الذي المقٌاس هو     

 ال المقٌاس هذا لكن ،  والترتٌب التصنٌف خاصٌة ٌمتلك فهو معٌنة لسمة امتالكهم

 .وآخر طالب بٌن الخام العالمة فً بٌن المجموعات: قوالفر ٌبٌن



( ، جٌد،....جدا   جٌد ـ ممتاز): تم التعبٌر عن مستوٌات مجموعة طلبة كاآلتً : مثال

 والثالث الثانً وبٌن درجة والثانً األول بٌن ٌكون فقد( الثالث ـ الثانً ـ األول)

 .عشرة

 الموسٌقى، ، مثل المٌول نحو تعلم االتجاهات المٌول  فً بكثرة ٌستخدم المقٌاس هذا

 .، أو ممارسة  الرٌاضة ..وغٌرها.الرسم أو الخط،أو 

 ( الفرق وٌبٌن وٌرتب ٌصنف: ) المسافة مقٌاس ـ 3

 كمٌة ٌبٌن  كمٌا   معنى   تحمل هنا فاألرقام السابقٌن، اسٌنٌالمق من أدقوهو      

 . وآخر شًء بٌن مقدارها فً والفرق الصفة

 والنفسٌة التربوٌة لألمور مناسب فهو لذا  مباشرة غٌر بطرٌقة الصفات ٌقٌس وهو 

 غٌر المقٌاس هذا فً الوحدات لكن ،( وب أ) درجة بٌن الفرق معرفة من وٌمكننا ،

 34-28 الدرجة بٌنما مرتفعا   عقلٌا   مستوى قاست 84-98 الدرجة ألن متساوٌة

 انعدام ٌعنً ال أنه أي افتراضً هنا الصفر أن كما  ، متدنٌا   عقلٌا   مستوى قاست

 . السمة

 25 االفتراضً الصفر عن للتعبٌر المؤسسة تضعه معٌن مقدار هناك/ )  مالحظة

 % ( .44 أو ، الكلٌة الدرجة من%  34&  % 

 :النسبة مقٌاس ـ 4

 وٌقٌس متساوٌة، ووحداته حقٌقً، صفر وله مباشرة، بطرٌقة ٌقٌس المقٌاس هذا     

 أي نسبة وسمٌت الحسابٌة، ملٌاتالع جمٌع إجراء هنا ونستطٌع الفٌزٌائٌة، النواحً

 . المقاٌٌس أدق وهو(.  1 الوحدة إلى نسبة)

 وٌزٌد قبله الذي المقٌاس خصائص ٌمتلك ذكر اعاله ، مقٌاس كلان /  مالحظة

  .تمٌزه خاصٌة علٌه

 ؟ آخر مقٌاس أي خصائص ٌملك ال الذي المقٌاس هو ما/  سؤال

 

 


