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 ـ:المحاضرة الثانية   :  التقدير

وٌستخدم كثٌرا فً  الحواس، على ٌعتمد ، الحدس أو التخمٌن من نوع هو     

 رقمٌة قٌمة ٌعطً ال ألخر، شخص من ٌختلف دقٌق، غٌر حٌاتنا الٌومٌة  ،  وهو

 البدائٌة، الطرٌقةب قٌاس عملٌة وهو حقٌقٌة، ولٌست افتراضٌة قٌمة فهً أعطاها وإن

 الصفة. مدار تحدٌد بها نستطٌع الدقة من درجة على أدوات للقٌاس أن إال

 :نوعان وهً  ـ:التقدٌر أدوات

 ـ:التقدٌر قوائم ـ 1

 ال، أم موجودة الصفة فهل عدمه، أو الشًء وجود معرفة أساس على تقوم    

 وخٌر لها، ثالث وال موجود، غٌر أو موجود ال، أو بنعم تتم علٌها فاإلجابة وبالتالً

 .تقدٌر قائمة فهً األسعار إزالة بعد محل أي فً المعروضات قائمة ذلك على مثال

 أو بنعم أسئلتها على نجٌب أن الصعب فمن   والنفسٌة التربوٌة المجاالت فًأما  

ومن  متوسط بشكل موجودة تكون قد الصفة ألن موجود غٌر و موجود أو ال،

 هنا ومن ٌساعد فً ذلك ال  المقٌاس ، وهذا نعم أو  ال الصعب ان نعبر عنها ب:

 من وجودها ولٌس الصفة وجود مدى ٌقٌس تقدٌري سلم لوضع الحاجة ظهرت

 -ر منها :تقدٌال قائمة لبناء الالزمة لخطواتومع ذلك فهناك مجموعة من ا .عدمه

 .وتقدٌرها قٌاسها المراد الظواهر تحدٌد ـ أ

 .والقٌاس للمشاهدة قابلة سلوكٌة بأفعال تبدأ بجمل الظواهر صٌاغة ـ ب

 .أهمٌتها حسب الجمل بٌرتت ـ ج

ممٌز للصفة عن  محك باالعتماد على اساس أو بدقة قٌاسه المراد الشًء صفو ـ د

 السمة ٌمتلك من بٌن التمٌٌز على القادر الشًء ذلك هو :المحك، و غٌرها ٌسمى  

 .ٌمتلكها ال ومن

 الجمل تكون أال) فقط واحدا   بعدا   تقٌس جملة التعبٌر عن الصفات بجمل كل ـ هـ

 (.مركبة

 : تقدٌر قائمة إلعداد مثال

 : مثال قٌاسها المراد الظواهر تحدٌد:  أوال  

 .......للمعلم حبه ـ للمدرسة حبه ـ للمادة حب الطالب ـ االنتباه



 ثانٌا  : صٌاغة الجمل بأفعال سلوكٌة ٌمكن مالحظتها وقٌاسها(

 ة :صحٌح صٌاغةامثلة على 

 ال  نعم  البند

   ٌجٌب على أسئلة المعلم المتعلقة بالمادة المشروحة.

   ٌطرح أسئلة خارجٌة متعلقة بالمادة 

   ٌستعٌر كتب من المكتبة متعلقة بالمادة

   وٌتطوع ألداء بعض الخدمات للمدرسة 

   ٌثنً على المعلم فً غٌابه

 

 خاطئة :ال وهذه بعض الصٌاغات

 ال  نعم  البند

ٌستعٌر كتب من المكتبة متعلقة بالمادة وٌتطوع ألداء بعض 

 الخدمات للمدرسة 

  

   )ٌرغب فً أن ٌبقى أطول مدة فً المدرسة( 

   ٌنفذ أوامر المعلم  

 

 

 ـ ساللم التقدٌر:ـ 2

 تحدٌد المفحوص من ٌطلب حٌث الصفة، فٌها توجد التً الدرجة تبٌن أدوات هً

 خالل من تقدٌر ساللم إلى التقدٌر قوائم تحوٌل الممكن ومن السمة، وجود مدى

 .متدرج سلم إضافة

 ـ:التقدٌر ساللم أنواع

 ـ:العددي التقدٌر سلم ـ أ



 مدى ٌحدد رقم وضع ثم الصف طالب بأسماء قائمة بعمل المعلم ٌقوم حٌث    

 والعدد عالٌة مشاركة العالٌة الدرجة تحدد حٌث مثال   9 شهر فً الطالب مشاركة

 محدود مشاركة المنخفض

 :ممٌزاته

 .طالب كل مشاركة مدى عن صورة المعلم ٌعطً ـ 1

 األشهر فً الطالب ونشاط ببعضهم الطالب نشاط مقارنة على المعلم ٌساعد ـ 2

 .المختلفة

 أو الطالب مشاركة انخفاض ٌلحظ عندما عالجٌة برامج فٌوضع المعلم ٌساعد ـ 3

 .تراجعها

 :عٌوبه

 .ثانٌة تقدٌره المقدر أعاد لو تتغٌر قد بل ثابتة غٌر النتائج ـ 1

 الدرجة نفس على مالحظ من أكثر اتفاق عدم ٌجعل لها معٌار وجود عدم ـ 2

 التقدٌرٌة

 ـ:الوصفً العددي التقدٌر سلم ـ ب

 معٌارا   له التقدٌر ٌجعل مما الرقم لهذا ووصفا   رقما   ٌعطً ألنه سابقه من أفضل

 .جٌدا  

 :مثال

 .المشاركة علٌه تفرض عندما ٌشارك ـ 1

 .المشاركة على ٌشجع عندما ٌشارك ـ 2

 .البسٌطة األنشطة بعض فً ٌشارك ـ 3

 .النشاطات معظم فً ٌشارك ـ 4

 .األنشطة جمٌع فً وٌشارك للمشاركة ٌبادر ـ 5

 :الممٌزات

 .درجة لكل وصف إعطاء بسبب أكبر المقدرٌن اتفاق إمكانٌة ـ 1



 .السابق المقٌاس من أكبر فٌه الثبات إمكانٌة ـ 2

 :العٌوب

 .متتالٌٌن وصفٌن بٌن ٌقع تقدٌر إلعطاء مجاال   السلم هذا ٌفسح ال

 ـ:لٌكارت سلم مقٌاس ـ ج

 مستوى فً السلم هذا ٌتدرج والتربوٌة، النفسٌة البحوث فً شائع السلم هذا       

  ثم ( بشدة أوافق ال ، أوافق ال ، متردد ، أوافق بشدة، أوافق: مثل 5 ـ 1 من الصفة

 .إحصائٌا   معها وٌتعامل أرقام إلى األلفاظ تترجم

 . خٌارات بسبع سلم عمل ٌمكن كما خٌارات بثالث سلم عمل ٌمكن -

 كثٌر لذا شاق اإلحصائً الجهد ولكن أدق النتائج كانت كلما الخٌارات زادت كلما -

 إلى تحتاج ال ألنها لكن دقة أقل أنها رغم الثالث الخٌارات ٌفضلون الباحثٌن من

 . أكبر جهد

 فٌجب(  وسلبٌة إٌجابٌةمتنوعة ) كانت إذا أما إٌجابٌة، الجمل تكون أن ٌفضل ـ

 .الدرجة قٌمة إعطاء عند ذلك مراعاة

 : لٌكارت لسلم مثال

 مقٌاس القٌم الدٌنٌة / بنٌن 

 نادرا   أحٌانا   غالبا   البند م

    أقرأ القرآن بتدبر .  .1

    نعمه  .أشكر هللا على   .2

    بقضاء هللا مهما كان وال أتذمر . ىأرض  .3

    أوفً بالعهود .  .4

 

 ـ:التقدٌر ساللم خصائص ممٌزات

 .ختبارياالال وٌمالتق عملٌة فً استعماال   أكثر ـ 1

 .المعلومات من كمٌة أكبر جمع فً فعالة أداة ـ 2



 .مثال   كالمالحظة األخرى التقوٌم أدوات من موضوعٌة أكثر ـ 3

 .االختبارات استخدام ٌتعذر عندما المعلم إلٌها ٌلجأ ـ 4

 ـ:التقدٌر ساللم استعماالت

 .وحاجاتهم ومٌولهم اتجاهاتهم ومعرفة للطالب االجتماعً التكٌف لتقٌٌم ـ 1

 .الطالب لها وصل التً األهداف تحقق مدى تحدٌد ـ 2

 .المتعلم لدى والقوة الضعف مواطن تحدٌد ـ 3

 .منها ٌعانً التً الصعوبات بنفسه ٌشخص حٌث الذاتٌة بالتغذٌة المتعلم تزوٌد ـ 4

 .أفضل بشكل  أداءه تحسٌن فً المعلم تساعد ـ 5

 ـ:التقدٌر فً الخطأ مصادر

 ـ العدوانً السلوك ـ القلق ٌعرف ال) السلم بمصطلحات الباحث معرفة عدم ـ 1

 (.إلخ..... الصفً النشاط

 فتحتاج الرٌاضٌات أما حفظ تحتاج التارٌخ حصة) المقدر السلوك عٌنة اختالف ـ 2

 (.تفكٌر

 بالمادة . المسبقة المعرفة ـ 3

 .التقدٌر فً التساهل ـ 4

  .التجاور أو التقارب خطأ ـ 5

  المنطقً الخطأ ـ 6

 .التقدٌر بجانب كافٌا   إلماما   لهم لٌس المقدرٌن بعض ـ 7

 .الوسط إلى ٌمٌل المقدرٌن بعض ـ 8

 ـ:القٌاس وأدوات التقدٌر أدوات بٌن الفرق

 .وموضوعٌة فحدٌثة القٌاس أدوات أما وذاتٌة، قدٌمة التقدٌر أدوات ـ 1

 قٌمة فتعطً القٌاس أدوات أما ،(كمٌة معلومات) كمٌة قٌمة تعطً التقدٌر أدوات ـ 2

 .رقمٌة



 .اختبارٌة امتحانٌة أدوات القٌاس أدوات بٌنما اختبارٌة ال التقدٌر أدوات ـ 3

 .دقة أكثر القٌاس أدوات أما التخمٌن على مبنٌة دقٌقة غٌر التقدٌر أدوات ـ 4

 .النوع فً ولٌس الدرجة فً فرق والقٌاس التقدٌر أدوات بٌن الفرق ـ 5

 


