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 مفاهيم أساسية في القياس التربهي والنفدي: 1
 أ . د. ياسر خلف رشيد الذجيري 

 
 المقدمة:

تهدد ع لطة ددت لمددلىةػ دمددت ديدد ل  توككددم عدد، سددةؽأ لمطددلىةػر سددؽلم حردداً  مددغ رىم  ددا  ح  يم  ددا ر ح   كددم 
تظفكدذدار وددذها لماؽل د   مغر ومهذه لمىطة دت حدد لع لاردت ورةد ولر ومهدا حوولتهدا وومسهدا ووسداتةها ور دلة را  

تشدددبم مطاطؽلهدددا رددد ي   لطةكلددد، لملىةددد ػ ولمدددلىةػر حردددا لمطمم دددا  علم ددد  لةدددت ردددا   دددطت  ظلدددات  لمدددلىةػ حو 
لألد لع لمطلةققت رظهر ومةلأر  رؼ ر ى تةقق لمظلات  حو لألد لع لملىة ط ت م ى لمطةبت  قدؽ  لمط سسدؽً لداول 

 ةصدم عدد، سددةؽأ لمطدلىةػ  ل اددت لطة ددت لمدلىةػر وتىددمع ر ددم دددذها مدج ململ  رملةفددت  و  ددؽً  هدا لملوكددم لمددذ  
 لإل ململ  مىطةكل، لمو اس ولملقؽيػ.

ومهدددذل  قدددؽ  لمل سي ددد، عددد، لطةددده لملمهدددؽ  مىددد و ردددؼ لمطهدددا  لألسددداسر عهدددؽ  مطددد  مىطةدددهر يكددد   ةددد و 
لألدددد لع لملددد، نميددد  حً  صدددم دمكهدددا وةللدددهر ويمسدددػ لألسدددامك  لملىة ط دددت لمطظاسدددبت مةطؽ دددؽلا  لملددد،  ىةطهدددار 

ا وةللدده مكلىةطددؽل لددؼ ومةطميةددت لمىطميددت لملدد،  طددم  هددا وةللددهر ويقلددما لأل شددطت ولمطؽلسدد  لملدد، سددكلفالم رىهدد
وميقهار ويؤّرؼ مهػ لمؽساتم لملىة ط ت ملكؽً رص سل  مىطة دت لملىةد ػ ولمدلىةػر ولملقظ دا  لملمهؽيدت لملد، ت  دم ددذها 
لمىطة ددت وتمعدد  رددؼ لاتدد دا لملمهددؽ ر ويهكددا لمطظددان لمطدداو  ولمطىظددؽ  لمطظاسدد  مهددار ويبا ددم لإلولسل لمصدد  تر 

ولم لمىطة،ر ويقّؽ   ؽل   لطة ت لملىة ػ مل ع،  ؽل   لمقصؽس عكهار ولطة ت ويظعػ لطة ت لملفالم لمةفع، ولأل
لمددلىةػ مكلأردد  رددؼ ردد ى تةقكددق لمطةبددت مةددد لع لمطةدد ول عدد، لمطظدداد  لم سلسدد ت مكلمددذ عدد،  ددؽم  مددغ د ددململ  

 لمى ج لمضموسيت ماؽل   لمظقص ع، تىةطهػ.
  مفههم القياس التربهي: 

مفىم )ق س( ساس لمش،م  و  ه ق  ا  وق اسا  ولسلاسه وَق ّ هر د ل س سه لةت لمو اس ع، لمةوت رأيؽ  رؼ ل
 (   060/ ص7ر ج3002)ل ؼ رظعؽسر  .ر امهر ولمطو اس لمطق لسر  قال سا  ت  كؼ  كئكؼ د ل ساوس   كظهطا

 ولمو اس ع، لملمه ت  ىظ،:
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 لظ  لمطام "  " لطة ت لمةصؽل لةت تط كم  ط، مة س ت لمل، تىبس عكها و ؽو سطت رىكظت -
 "تىككؼ عئت رؼ لألسسا  حو لممرؽز تظاظم يصاتص حو سطا  لألعملو وبقا  مقؽلل  رة ول تة ن ل   ك ل "  -
" رىمعددت وس ددت تىةددػ لمطامدد  رىمعددت سسط ددتر يكدد   طبددؼ لمؽسددؽع لةددت ر ددلؽى تةصددكم لمطامدد  وق اسدده  -

 مجلطاته ليلباسل  تةصكة ا  ثػ لمو ا   لصة ةه مطىمعت ر لؽله" 
 ر يعت تىميفا  لمو اس  ا دا تلضطؼ ث ثت حرؽس د،: ورؼ

 لملكط ػ: ح  لملق نم لمكط،. -
 و ؽو رو اس. -
 لمطقاس ت: ح  رقاس ت لمش،م لمطملو ق اسه مامطو اس. -

عامماصدد ت لمطقاسددت ددد، )لمددلىةػ( سددؽلم حرا ددت رىمعددت ح  تطل قددا  مطفددا  ػ رىكظددت ح  رهدداسل رةدد ولر يكدد  
لمل، وس  عكها لمطام  ويةد و لم س دت لمكة دت م يلبداسر ولم س دت لدؼ  دم يطدأ  ةص، لمل سي ، ل و لأليطام 

ثػ  ة و لم س ت لمل،  ةصم لةكها لمطام ر وتكؽً وي ل لمو اس د، لم س تر عج ل سكدم حً ليد  لمطةبدت يصدم 
ً 000( عدد، ليلبدداس و ا ددت لمظها ددت لمىعطددت م يلبدداس )70لةددت وس ددت )           70/000 ( عدداً وس ددت لمطامدد  تكددؽ

 وتة و دذها لم س ت رؽس  لمطام  ر  لم س ت لمكة ت مهذل لاليلباس )لمظها ت لمىعطت(.
ظ دبت مفات تده عامو اس لطة ت تىظ،: لمؽص  لمكط، مة ةؽأ حو مةؽلس  لمطو سر وال نلضدطؼ ح دت حيبدا  مام

 حو ق طله حو   وله.
 

 أنهاع القياس: 
 نؽ    ؽلاً مةو اسر ودطا: 

تو س لمصفت حو لمماص ت  ف ها ووً لً تضطم دمدت ق داس لاثداس لمظا طدت لظهدا : ودؽ لً قياس مباشر .ح 
رددؼ ل ددم لملىددمع لةكهددار ور امدده: ق دداس وددؽل  دد لس  ؽلسددطت لمطلددم حو لمددذسلةر حو ق دداس لمددؽًز  ؽلسددطت 

 لمككةؽ  مل  حو لممومر ورا  امه  مغ.
 ددمل وم طددا تودد س )لاثدداس( : و  دده ال ت ددلط   ق دداس لمصددفت حو لمماصدد ت مطميقددت رباقياااس رياار مباشاار .ب 

لمطلمتبت لةكها رؼ ل م لمؽصؽل دمت  ط ت لمصفت حو لمماص ت لمطقاستر عىظ را  ميد  ق داس لملةصدكم عد، 
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رؽ ؽة رىكؼ عج ظا  ة و ل رت لمطام   ظام  لةت د اماتده )سدةؽ  اته( لةدت لكظدت ردؼ لألسدئةت ولمطهطدا  
  ل  لمى ست  ذمغ لمطؽ ؽة. 

أل ظا مػ  قػ مو اس لملةصدكم ربا دمل  دم لسدلظلاظا لمقد سل لملةصدكة ت لملد، للم دا ودذل ق اس  كم ربا م 
لظهددا مامى رددت لددؼ وميددق سددةؽ  ا  حيددمى ددد، لإل امددت لددؼ لكظددت رددؼ لألسددئةت  دد مكم ح ظددا سدد   ىطدد، لمى رددت 

لمىقة دت  ف ها مشمصكؼ تػ دلطاؤدطا صؽستكؼ رملةفلكؼ ع، لاليلباسر وهامط م عج ظا  ىطم لةت ق اس لمق سل  
ولالسل الل لةكها لؼ وميق حولم لمطفةؽص لةت راطؽلدت ردؼ لمطهطدا  سد  تملةد  ردؼ ليلبداس دمدت  يدم وال 

  و  ها مشبم ربا م. 
 

 )مهازين القياس أو )أنهاع المقاييس: 
لً لمطقان س  طبؼ تصظ فها ع، حسهىت ح ؽلة حو ر لؽيا ر ود، تملة  مجربا  ت رىامالها سيا  ا ر ودذها 

  ة د،:لأل ؽل 
:  ى  دذل لمظدؽة ردؼ لمطقدان س حو دت ح ؽللهدا ردؼ يكد  لم دةػ لمهمرد،ر يكد   ىلطد  لةدت المقياس األسمي .0

تصدددظ و رؽ دددؽة لمو اسدددا  دمدددت عئدددا  تبىدددا  ال دددلملرهطا عددد، ياصددد ت رىكظدددت حو مودددم  تة نددد  دؽيلهدددار 
( مةددذ ؽسر ومكددؼ 3)( مإل ددا  ولمددمسػ 0عدداألعملو  طبددؼ لً  صددظفؽل دمددت )  ددؽس وم ددا ( مةكدد   ىطددت لمددمسػ )

ددذها لألسسدا  ال تشدكم دمدت لألدط دت لمظ دل ت مةطاطدؽللكؼر ورددؼ حر ةدت ددذل لمظدؽة ردؼ لمطقدان س حسسدا  الللدد، 
 رمل لمق  . ورا  امه  مغ.

: لً لمطو ددداس لم دددا ق  فكددد  لملصدددظ ور ومكدددؼ ددددذل لمطو ددداس  فكددد  لملصدددظ و ولملمتكددد ر المقيااااس الر  اااي .3
ر ددم تمتكدد  لمطل ددامقكؼ ي دد  وصددؽمهػ مةهدد ع لألول ولم ددا ، ولم امدد .. عاملمتكدد  عدد، دددذل لمطو دداس رهددػ 

 ودبذل.
لً دذل لمظؽة رؼ لمطقان س  ىبس عق  لمةاػر وال نلضطؼ ر داعا  رل داويت ح  لً لمط داعت  دكؼ لألول 

ي د  ولم ا ، م س مامضموسل لً تكؽً رل اويت مةط اعت  كؼ لم ا ، ولم ام ر ودذل لمطو اس  فكد  تمتكد  لألعدملو 
 وس ت لرل رهػ مة طت. 

دددذل لمطو دداس نلضددطؼ يصدداتص لمطقددان س لم ددامقت  المقياااس الفا ااق )مقياااس المدااافات أو الفتاارات(: .2
 ددؽ  فدس لمفدمي  دكؼ    00 و   30ماإل اعت دمت ل ه نلضطؼ ويد ل  رل داويتر عدامفمي  دكؼ وس لد، لمةدملسل 
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مل  يو و دا ر عامصدفم لللبداس  حو لعلمل د،ر ر ومكؼ دذل لمطو اس ال نلضدطؼ صدف   60 و   00وس ل، لمةملسل 
 عىظ را  قؽل لً وس ت لمةملسل صفم عاً  مغ ال  ىظ، ل ى ل  لمةملسل. 

لً دذل لمط لؽى رؼ لمو اس   لىطم   كمل  ع، لمطك لً لملمهؽ  ولمظف ، عظةؼ ال  و س لمذ ام حو لمطكؽل 
لق لةكهطا رو اس لمذ ام  ف دهر وردؼ لألر ةدت حو لالتاادا ر وم طا  و س لمفمي لمةو ق،  كؼ   ام  مصكؼ و

لملةصكمر ولمقةقر ولال ب او تر ولمشمص ت. ورا  امه  مغ. لةطدا  ل ده  -ح ضا   –لةت دذل لمظؽة رؼ لمطقان س 
 ال نؽ   ع، دذل لمطو اس صفم رطةق حو يو ق، عام طا  ال تظى   لظ  لألعملو. 

طا نلضطظه رؼ وي ل  رل اويت  ؽ ؽو صفم يو ق،ر : نلضطؼ دذل لمطو اس ماإل اعت مالمقياس الند ي .0
ند ل لةددت ل ىد ل  لمو طددت حو لد   و ؽودددا حو ف ا هدار وعدد، ددذل لمط ددلؽى ردؼ لمو دداس   دلط   لً   ددلىطم 

  ط   لمىطة ا  لمة ا  ت.
 وددػ( ورددؼ لألر ةددت لةدت دددذل لمظددؽة رددؼ  20 وددػ( ددؽ  ددى  لمفددمو لمددذ  وز ده ) 70عدامفمو لمددذ  وز دده )

ر ولمىطم ورا  امه  مغ. لمطقان س لم  طؽلر ولمؽًز
 

  خرائص القياس التربهي: 
ر عفدد، لمفةددغ ولمفك يددام ولمك ط ددام ردد     بددؽً لمو دداس حوي رددا  ملةدد  لمو دداس مددايل ع لمعددادمل لمطو  ددت

 طبؼ وال  قلم  ؽ ؽو حيطام ع، لمو اس رهطدا صدوم  حردا د ل ل لقةظدا دمدت ركد لً لمظبدا  ولألي دامر عداً ق اسدظا 
  صبح لسم وستر الً دظاأ لؽلرم   كمل  صى  لملةبػ عكها تؤثم   ه. 

ت مةلوككم ع، رك لً لمىةؽ  لال لطاع ت ولملمهؽيتر ويدذ ر داال  لةدت وتكؽً دذها لمىؽلرم حر م رمو ت وسا ة 
 مغ ق اس سطا   مص ت لمفمور ر دم لمى ول  دت حو لال طؽلت دتر حو لإلسد ل  حو لمل دةط تر حو لمىاوفدت حو لمطد لج 
ورددا  ددامه  مددغ عا دددغ تةلدداج دمددت  ددب  حرلدددم لدد و رطبددؼ رددؼ لمطلوكدددمل  د ل حسو  لً تاددم  لطة ددت لمو ددداس 

 سل وق قتر ورؼ دظا  طبظظا حً  لكؼ حدػ يصاتص لمو اس لملمهؽ  ولمظف كؼ ولةت را  أت،:مصؽ 
لمو اس لملمهؽ  ولمظف ، ق اس  كم ربا مر ور امه: د ل حسو ا ق اس   ام لمفمو عج ظا ال  و س لمذ ام مىكظده  .0

 وم طا   ل ل لة ه رؼ حولم لمطام .
عامصفم   س ت ع، لمطقان س لملمهؽيت ولمظف  ت دؽ صدفم لمو اس لملمهؽ  ولمظف ،   ل،ر ح   كم رطةقر  .3

لللبدداو، ومدد س مصددفم يو قدد،ر ح  ال ندد ل لةددت لدد   و ددؽو لمشدد،مر عددج ل يصددم لمطامدد  عدد، ليلبدداس رددا 
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لةت لمى ردت )صدفم( عد   ىظد،  مدغ ح ده ال  ىدمع  دكئا  عد، رداول لاليلبداسر وم طدا ال  ىدمع  دكئا  مامظ دبت 
 ل لسلل مظادا مأسهم رظهار حو يلت موكمددا مط دلؽلدا حو حر دم مؽ د  ا ل ده  ىدمع مهذها لمىكظت رؼ لألسئةتر عج

لإل امددت لددؼ مىضددهار ولة دده ال  طبددؼ تف ددكم لمظلددات  ) لددات  لمو دداس( دال مطقاس لهددا مط  دداس حو ر ددلؽيا  
 رشلقت رؼ حولم لمطفةؽصكؼ  امطلؽسطا  ر   .

لةكظا حً  كلشد  ددذل لممطدأ مدامطمي ولمؽسداتم  ع،  م ق اس تمهؽ  و ف ، نؽ   يطأ رار ودذل  ىظ، حً .2
 لإليصات ت ثػ   يةه سلم لسلىطال لمظلات  وتف كمدا. 

 
  :أهمية القياس 

 تصؽي  تىةػ لمطام  ور كمته لملىة ط ت. .0
 تؽ  ه لمىطة ت لملمهؽيت. .3
 تؽ  ه لمطىةػ ولمطلىةػ ووم، لألرم دمت لألعضم ولألر م. .2
 مةطظه  لم سلس،.لملىمع لةت ر ى لسل ىاب لمطام   .0
 لمق سل لةت لتما  لمقملسل  لملمهؽيت لمصاتبت. .0
 لملىّمع لةت  ؽل   لمقؽل ولمضى  لظ  لمطام ر حو ع، لملم ار  لملىة ط،ر حو ومي لمل سيس. .6
 
 العهامق المؤثرة في دقة القياس: 

 نلأثم لمو اس لملمهؽ  ولمظف ، رؼ يك  وسله مىؽلرم ل ل رؼ حدطها:
 حو لم طا  لمطملو ق اسها. لمعؽلدم حو لممصاتص .0
  ؽة لمطو اس لمط لىطم ووسله. .3
 لمو اس. لموم  رؼ  .2
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 :أرراض القياس والتقهيم 
   لىطم لمو اس ولملقؽيػ ع، لمىةؽ  لملمهؽيت ولمظف  ت أل مل    كملر رؼ حدطها را  أت،:

:  قص  مامط ح دؽ يصدم ردا ددؽ رؽ دؽو عىد   ردؼ ل دم تطدؽيمهر حو تى نةدهر حو توككدمه لةدت وعدق المدح .0
يطت رىكظت  طبؼ تصط طها  ظام لةت  لات   طبؼ لسلىطامها رؼ لطة ت لمط حر حو دؽ يصدم لإلربا دا  

ت ول   دت لمظف  ت مطاطؽلا  لألعملو ع، رمليم لطميت رملةفت رؼ ل م لملمطد   ملدملر  ت سيل دت وتىة ط د
 مى  تشم ص لمةاال  لمطلؽلعمل م نهػ.

:  قؽ  لملظلؤ لةت رىمعت لمط لؽى لمةدام، ردؼ ل دم تقد نم لمط دلؽى لمدذ   طبدؼ لً  بدؽً لة ده ددذل التن ؤ .3
 لمط لؽى ر لوب  .

عظةؼ  و س و ّقؽ  لمفمو ولماطالت ع، وظ فت رىكظت ع، وست رىكؼ رؼ ل م رىمعت يال لمفمو ولمط لؽى 
 مذ   طبؼ حً  صم دم ه ع،  فس لمؽظ فت لمل، تػ ق اسها.لمطلؽس  ل

: ت ددلم   لاليلبدداسل  لمظف دد ت ولملمهؽيددت ملة ند   ددؽلي، لمقصددؽس وتل دداً  قددا  لمضددى  التذااخيص والعاا   .2
ولمقدددؽل عددد، سددد سل  لمفدددمو ومربا اتددده ولسدددلى لولته مةكددد   هدددلػ مطىمعدددت لماؽل ددد  لملددد،  ىدددا ، رظهدددا لمفدددمو حو 

ةكددم  طددؽ ج لمقدد سل  ولالسددلى لول  وتةةكددم لماؽل دد  لمط ل  ددت ولال فىام ددت وتةةكددم تشم صدد ت تقددؽ  لةددت تة
تشلت لالسلااما ر وهى  تكؽيؼ صؽسل ول ةت لؼ س سل  لمفمو ومربا اته ولسلى لولته مى  لمو ا  مىطة دا  

عضددم لمط ددح ولملظلددؤ ولملشددم صر  قددؽ  مىطة ددا  لمىدد ج وملدداول لملىةدد ػ ولملكك ددو لملدد، تةقددق ر ددلؽيا  ح
 ملؽلعق لمفمو ر   ف ه وهكئله.

: نؽل ده لإل  داً   كدم ردؼ لمطشدب   عد، ي اتده لمكؽر دتر عامطامد  سد  تؽل هده رشدب   التهجيه واإلرشاد .0
تةصدددددكة تر حو ل لطاع دددددتر حو  ف ددددد تر ويةىددددد  لمو ددددداس ولملقدددددؽيػ ووسل   لكدددددمل  عددددد، تة نددددد  تةدددددغ لمطشدددددب   

ً رةطددا  مطملتددق تةةكددم لاليلبدداسل  لملدد، تكشدد  لددؼ دددذها ورىامالهددار ومددذمغ لةددت لمطم دد  لملمهددؽ  لً  بددؽ 
لمطشددب  ر ولً  بددؽً مدده لةطددا   لف ددكم  لاتاهددا وعدد،  ددؽم لمظلددات   طبظدده لملؽ  دده ولإلس دداو  ةددؽ لمطميددق 

 لألعضم ولمط تػ.
: لً لمو اس ولملقؽيػ دطا لألولل لممت  ت لمل، ت ال  ا لةدت  قدم لمطةبدت ردؼ صد  دمدت  يدمر حو الترنيف .0

يىهػ دمددت  ددؽة لملىةدد ػ لمددذ  نلفددق ردد  سدد سلتهػر ولسددلى لولتهػ ورددؼ يدد ل حوول  لمو دداس ولملقددؽيػ  طبددؼ تددؽز 
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مةملدملم ولمطملصددكؼ تصددظ و لمطةبددت دمدت راطؽلددا  حو تمصصددا  ر ددم: تىةد ػ حردداو ط،/ لةطدد،/ حو دد،ر 
 وتىة ػ رهظ،: زسلل،/ تااس / صظال،/ تطميض،. ورا  امه  مغ.

: رؼ  كؼ وظات  لمط سس: لً  ملاس لألد لع لمل سي  ت لمكؽر ت لمل، باستمرار متابعة االهداف و عديلها .6
تلظاسدد  رددد  ر ددلؽيا  لمطةبدددت ومربا دداتهػ عددد، لمصدد  لمدددذ   قددؽ   ل سي دددهر وال ددّ  مةطددد سس لً نلددام  ددددذها 
لألدددد لع ويىكددد  لمظعدددم عكهدددا ماسدددلطملس مةلأرددد  ردددؼ تةققهدددا. وددددذل ال ندددلػ دال لدددؼ وميدددق لطةكلددد، لمو ددداس 

 -ح  لمطد سس –لقؽيػر عمهطا  بؽً ل   تةقق لألد لع  ؽ ها حلةت رؼ ر لؽى لمطةبتر حو مىد   س ستده ولم
ردددؼ لسددددلىطال وملتددددق تددد سيس  كدددد ل حو لسددددلم ل  تقظ دددا  تمهؽيددددت حو وسدددداتم تىة ط دددت مطميقددددت  ا ةددددتر حو 

ع ور لؽى لال ااز مصىؽهت لألسئةتر ومذمغ عىطة ت لمو اس ولملقؽيػ تاىةظا مامصؽسل لمؽل ةت تااه لألد ل
رظهددار وحسددباب لمفشددم عكهددار لةددت لمطدد سس حً  ىددّ لر ويطددّؽسر ويظددّؽةر ماألددد لع لملمهؽيددت ولملىة ط ددت مطددا 

 نل م  ر  لسلى لول  لمطةبت وركؽمهػ.
: مىد  لمطةبدت ندمى لً ردّ سس لمطداول لمدذ  نّ سسده اختيار طريقة التدريس الناجحة والنذااطات الم ئماة .7

ةط دت وح ده لدامػ  لمصصده ومكدؼ وميقدت د صدامه مةطداول دمدت ح دداً لمطةبدت مدػ تكدؼ رؽعقدتر  طلةغ لمطاول لمى
 ودذه لمط أمت تظىبس سةل اتها لةت رمم ا  لملىة ػ.

 قددؽل: لً لمطدد سس لمظددا ح دددؽ لمددذ    ددلط   لً ن كددم تفككددم لمطةبددتر ويددؽ ههػ  ةددؽ لألددد لع لملمهؽيددتر 
و ةفددتر وهأسصدم وسددت وهأعضدم لمطددمير عااليلبداسل  لمط سسدد ت  و  د  لمطىمعدت ولمطهدداسل  ولمملدمل  مأسددم  هد 

د، لمل، تشبم حولل لمو اس لممت  ت ولمل، نلؽس  لةت  لاتاها لطة ت لملقؽيػر ودد، لملد، تكشد  مةطد سس   طدا 
د ل  ا دددت وميقدددت لملددد سيس  ا ةدددتر وسددد  تةقدددق لمهددد ع لمططةدددؽب ح  الت و  طدددا د ل  ا دددت لمظشددداوا  ولمؽسددداتم 

كددم ر تطددتر و  طددا د ل  دداً رددؼ لمضددموس  لً  ىكدد  لمطدد سس ي دداماته عدد، لمطملتددق لمل سي دد ت وعدد، ر تطددت حو  
ليل دداس لمظشدداوا  لمفّىامددت وسدد  تكشدد  مظددا وسدداتم لمو دداس ولملقددؽيػ: لً لمىةددت م  ددت عدد، لمطملتددق وال لمظشدداوا  

 به ذلك.، ومقاعد الطلبة، وما شالمل، نظهاها لمط سسر ومكؼ ع، حرؽس حيمى ر م: لإل امل
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 لمرادرا
 ر ولس لمة ن ر لمقادمل.لدان العرب (ر3002ر )ل ؼ رظعؽس -
 ر ربلبدددت لمفددد ا مةظشدددم3ر  أساسااايات القيااااس والتقاااهيم فاااي التربياااة(ر 0998ر )ح دددؽ زيظدددتر عميددد   اردددم -

 .ولملؽزي ر لمكؽيت
 لألسوً. ر لطاًر 0ر  القياس النفدي والتقييم التربهي (ر 0987ر )ح ؽ مل لر سب  دمحم -
ر التقهيم والقياس(ر 0989ر )لإلرا ر رصطفت رةطؽور وح ؽس ي كؼ لل  لمميطؼر وصباا ي كؼ لمىاكة، -
  ارىت مو لو. -ر ربل  لمطبالت لمطم    0 
 ر  ارىت ما مر  ة ت لملمه ت لألساس ت.القياس والتقهيم(ر 3007لم ويظ،ر ل ل ا  صاي ر ) -
 ر لمميا .القياس النفدي والتربهي نظريته أسس  ط يقا ه(ر 0997ر لل  لمميطؼ  ؼ سة طاًر )لمطميم   -
ر تم طدت: للد    القياس والتقهيم في علم النفس والتربية(ر 0989ر )ثؽس  ل غر سوهم ر ولمك ل ك   د اؼ -

 .ر لطاًزي  لمك   ،ر ولل  لمميطؼ ل سر رم   لمكل  لألسو ،
 ر ولس لمفكم لمىمه،ر لمقادمل.القياس التقهيم التربهي والنفدي(ر 3003ؼ رةطؽور )  ر ص ا لم نل -
 


