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 المحاضرة االولى     :ـوالتقويم التربويالقياس 
 

 القياس:مفهوم 
 

:هو التعبٌر عن األشٌاء بأعدااا سسدق اواعدا مسدااا ق القٌداس ه دا   القٌاس بمفهومه الواسع
 هو عاا الوساات التً تمثل الخاصٌة(

 
تقداٌرا  ممٌدا  مفهومه فً التربٌة : هو عملٌة تعتما على جمع معلومات من أجل تقاٌر األشٌاء 

 فً ضوء وساا اٌاس معٌ ة .
 
العملٌددة التددً  سدداا بواسددةتها ممٌددة مددا ٌوجددا بالشددًء مددن الخاصددٌة أو السددمة التددً  : هددو أو

  قٌسها.
 

 ا واع القٌاس:
 
ـ اٌاس مباشر: سٌث  قٌس الصفة مباشرا مدالةول والسجدو والدوون وهدتا ٌتعلدن بدال واسً  1

 الفٌوٌائٌة.
 
 سدتةٌع اٌداس الصدفة مباشدرا ولمدن  قٌسدها بواسدةة ا ثدار   ال وه اـ اٌاس غٌر مباشر:  2

 المترتبة علٌها مالتماء واال تباه واإلٌمان والعواةف والشعور واالتجاهات.... إلخ.
 

 أهمٌة القٌاس : 
 
 تصوٌق تعلو الةالق ومسٌرته التعلٌمٌة . .1

التعلٌمً ، أو ةدرن بر امج لالتعرف على جوا ق القوا والضعف ع ا الةالق ، أو فً ا .2

 التارٌس .

 توجٌه العملٌة التربوٌة . .3

 توجٌه المعلو والمتعلو وولً األمر إلى األفضل واألمثل . .4

 التعرف على ماى استٌعاق الةالق للم هج الاراسً . .5

 التربوٌة الصائبة . تاتخات القرارا القارا على



 

 العوامل المؤثرا فً القٌاس: 
 
 التتمر ـ التماء( . قسة:امقـ عاو ثبات بعض الظواهر ال 1
 
 .ـ الخةأ فً المالسظة أو المعاالة اإل سا ٌة 2
 
الصددفات  ل أمثددر ااددة مددنمـ ةبٌعددة الصددفة المددراا اٌاسددها: فالصددفات الفٌوٌائٌددة تقدداس بشدد 3

 والصفات العقلٌة أمثر ثباتا  من الصفات الوجاا ٌة .ال فسٌة 
 
   .المقاٌٌس أمثر ااة من بعضـ  وع المقٌاس المستخاو ووساا القٌاس: بعض  4
 
ـ ةبٌعة المقٌاس وعالاته بالظاهرا: فملما مان مالئما  مان أمثر ااة والعمس صدسٌ.. فمدثال   5

 ال ٌص. لقٌاس اارا شخص على السباسة أن تعةٌه اختبارا  متابٌا .
 
ألدف ار واسدا مدن ٌدـ أهااف القٌاس: سٌدث تدؤثر هدته فدً ال تدائج فدنتا مدان الهداف مدثال  اخت 6

  سٌمون المقٌاس صعبا  جاا  
 
غٌر المارق  الشخصال تائج التً ٌتوصل لها فالقٌاس وخبرتهو:  ـ ماى اارا القائمٌن على 7

 ستمون غٌر ااٌقة.
 

 خصائص القٌاس ال فسً والتربوي:ـ
 
 ممً أي أ ه ٌعةً اٌمة رامٌة.ـ القٌاس ال فسً والتربوي  1
 
 مباشر.ـ القٌاس ال فسً والتربوي غٌر  2
 
 ـ ال ٌخلو من وجوا  سبة خةأ. 3
 
ـ  سبً ولٌس مةلقا  قفالوساات التربوٌة ال با من ربةهدا بارجدة معٌارٌدة أو متوسدة ستدى  4

  فهمها .
 
 ـ الصفر فٌه لٌس سقٌقٌا  ولم ه افتراضٌا . 6
 
 
 
 
 
 
 

 أ واع المقاٌٌس:ـ
 



ٌعرف المقٌاس من خالل الغرض م ه وٌتلخص فً تساٌا موااع األفراا سسق  وع السمة      
 أو ارجة امتالمهو لها .

 

 ـ المقٌاس اإلسمً: ق ٌص ف وال ٌرتق (  1
 
أبسة أ واع المقاٌٌس، ٌال علدى ال دوع وال ٌدال علدى المدو  الدبعض ال ٌعتبدره مدن المقداٌٌس،  

 .التص ٌف والترتٌق والت ظٌو  ً عملٌةوظٌفة هتا ال وع هو المساعاا ف
 

 ـ مقٌاس الرتبة:  ق ٌص ف وٌرتق لمن ال ٌبٌن الفرن (  2
 

هو المقٌاس التي ٌمم  ا من ترتٌق أفراا المجموعة تصاعاٌا  أو ت اولٌا  سسق امتالمهو لسدمة 
العالمدة معٌ ة فهو ٌمتلك خاصدٌة التصد ٌف والترتٌدق ، لمدن هدتا المقٌداس ال ٌبدٌن الفدرن فدً 

مثال قممتاو ـ جٌا جاا .....إلخ( قاألول ـ الثا ً ـ الثالث( فقا ٌمون بدٌن ، الخاو بٌن ةالق وآخر
هددتا المقٌدداس ٌسددتخاو بمثددرا فددً  المٌددول ، األول والثددا ً ارجددة وبددٌن الثددا ً والثالددث عشددرا

 .االتجاهات قالموسٌقى، الخة، الرسو(
 

 لفرن (ـ مقٌاس المسافة: ق ٌص ف وٌرتق وٌبٌن ا 3
 

أان مددن المقاسددٌن السددابقٌن، فاألرادداو ه ددا تسمددل مع ددى  ممٌددا    سددتةٌع معرفددة ممٌددة الصددفة 

وهو ٌقٌس الصفات بةرٌقة غٌر مباشرا  لتا فهو م اسق  ،والفرن فً ممٌتها بٌن شًء وآخر

لألمور التربوٌة وال فسٌة ، وٌمم  ا من معرفة الفرن بٌن ارجة قأ وق(  لمن الوساات فً هتا 

 39-28ااست مستوى عقلٌا  مرتفعا  بٌ ما الارجة  89-98لمقٌاس غٌر متساوٌة ألن الارجة ا

 ااست مستوى عقلٌا  متا ٌا  ، مما أن الصفر ه ا افتراضً أي أ ه ال ٌع ً ا عااو السمة .

 

 ـ مقٌاس ال سبة: 4
 
ل دواسً هتا المقٌاس ٌقٌس بةرٌقة مباشرا، وله صفر سقٌقً، ووسااتده متسداوٌة، وٌقدٌس ا 

الفٌوٌائٌة، و ستةٌع ه ا إجراء جمٌع العملٌات السسابٌة، وسمٌت  سبة أي ق سبة إلى الوساا 

 (.  وهو أان المقاٌٌس .1

 مالسظة / مل مقٌاس ٌمتلك خصائص المقٌاس التي ابله وٌوٌا علٌه خاصٌة تمٌوه .

 

 

 و:ــوٌـالتق

 



فددرن بٌ همددا سٌددث اعتبددر التقددوٌو وه دداك مددن ،ه دداك مددن اعتبددر التقددوٌو والتقٌددٌو بمع ددى واسددا 

 .بمع ى تعاٌل، والتقٌٌو بمع ى تثمٌن وسمو

التقوٌو لغة التعاٌل والتسسٌن تقول اومت متا أي عالته وسس ته، وهً السمو والتثمدٌن تقدول 

 أاومها بمتا.

 اصةالسا : هو إعةاء سمو ب اَء على وصف ممً أو مٌفً.

 اا اٌاسها فً ضوء ما تستوٌة من خصائص.أو هو إعةاء قإصاار( سمو على الظاهرا المر

 

 مٌف  قوو بعملٌة التقوٌو؟!

 ـ تساٌا ارجة الخاصٌة المراا تقوٌمها. قأي اٌاس الخاصٌة بااة(. 1

 ـ مقار ة  اتج القٌاس بالقٌمة المتفن علٌها قبمعٌار مساا(. 2

 ـ تساٌا ماى ارق أو بعا هته الخاصٌة عن القٌمة المتفن علٌها. 3

 السمو أوالقرار على الخاصٌة. ـ إصاار 4

 

 مثال: 

  قٌس تماء أسما،

  قار ها بمستوٌات التماء المعروفة  

 (169، غٌره 149، أتمٌاء 199قعااي 

  ساا ارجة أسما أارق إلى ماتا، 

  صار السمو على تماء أسما[. 

 

 الفرن بٌن القٌاس والتقوٌو:ـ

مددن اإلجددراءات والوسدائل المختلفددة عددن ـ مددال  مدن القٌدداس والتقددوٌو ٌشدٌر إلددى  ددوع معدٌن  1

 األخرى.

ـ القٌاس سابن للتقوٌو أل ه ٌعتما على  تائج القٌاس لم ه أوسع من القٌاس قٌلجدأ ألسدالٌق  2

 مٌفٌة اوائو تعاٌل(.

 

 ـ ٌعتما التقوٌو على القٌاس وغٌر القٌاس قأاوات التقاٌر مثال  (. 3

 ار سمما  مٌفٌا .ـ القٌاس ٌعةً اٌمة رامٌة أما التقوٌو فٌص 4

 


