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والخاصیة للمقیاس وافیا شرحا وتتضمن المقیاس، بتطبیق یقومون الذین وهم المطبقین:              أ-تعلیمات

والمواقف االستجابات، تسجیل وطریقة والزمن، بالتفصیل، التطبیق وإجراءات قیاسها، یتم            التي

 التي یحتمل مواجهتها أثناء التطبیق، وحدود الشرح والتوضیح المسموح به للمفحوصین.  

من والهدف المقیاس عن مبسطة منها:1-فكرة محاور عدة وتتضمن المفحوصین:            ب-تعلیمات

إن المحلولة النماذج بعض وجد.3-تقدیم إن المحدد والزمن االستجابة تطبیقه.2-طریقة            وراء

أثناء الذكر سالفة العینة خصائص یراعي أن المقیاس مصمم على ویجب هذا األمر.               تتطلب

 صیاغة التعلیمات وما إذا كان سیستخدم اللغة الفصحى أم الدارجة.

العبارات بعض فقد إلى اللغویة األخطاء تؤدي قد والتعلیمات: للبنود اللغوي التدقیق عشر:               إحدى

على وجب ثم ومن المفحوص، قبل من العكسي الفهم إلى األمر یصل وربما قیاسه، المراد                 للهدف

یستطیع ال قد التي المشكالت هذه مثل لتجنب ذلك في والتدقیق اللغة مراجعة المقیاس                مصمم

 التغلب علیها بعض عملیة التطبیق.

والخبراء المتخصصین على المقیاس عرض یعد المتخصصین: على المقیاس عرض عشر:             أثنى

قیاس على وقدرتها البنود مناسبة مدى أهمها من الفوائد من عدید تحقق هامة خطوة المجال                 في

بالسمة الخاص النظري واإلطار المقیاس من والهدف اإلجرائي للتعریف طبقا السمة أو              الخاصیة

 أو الخاصیة موضوع القیاس والفئة المستهدفة.

عینة على بتطبیقه الخطوة هذه في المقیاس مصمم یقوم األولى: االستطالعیة التجربة عشر:               ثالث

تقدیر إلى للمفحوصین.2-التوصل التعلیمات صالحیة من منها:1-التأكد أهداف لعدة وذلك            مبدئیة

 للزمن الذي یستغرقه المقیاس.3-االستقرار على الترتیب األمثل للفقرات.

التجربة لنتائج وفقا المقیاس صیاغة إعادة بعد الثانیة: االستطالعیة التجربة عشر:             رابع

العدد حیث من أكبر استطالعیة عینة على أخرى مرة المقیاس تطبیق یعاد األولى،               االستطالعیة

 للتأكد من عدم وجود أخطاء أخرى.

األساسیة، التقنین عینة على المقاییس یطبق الخطوة هذه وفي األساسیة: التقنین عینة عشر:               خامس

من یتم التي العینة فهي أجلها، من المقیاس یعد التي للفئة التمثیل صادقة تكون أن ینبغي                  التي

لتقنین( تستخدم التي وهي الوجوه، كافة من المقیاس صالحیة إلى االطمئنان            خاللها

  Standardization) المقیاس بوضع المعاییر والمستویات.

واجهت التي الصعوبات تذكر الخطوة هذه في المقیاس: مصمم تواجه صعوبات عشر:              سادس

تصمیم یریدون لمن لیتسنى علیها، تغلبه وكیفیة المقیاس لتصمیم المختلفة المراحل في              الباحث

 مقاییس تفادي تلك الصعوبات.

 *(بعد هذه الخطوات یكون القیاس صالحا لالستخدام).

 

_______________________________ 

 

  المحاضرة الرابعة

 

 التقییم والتقویم والعالقة بینهما
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التعدیل ثم للتقییم الحكم اصدار + والقیاس االختبار یساوي انه یعني : شیوعا التقویم وهو                 التقییم

 والتحسین بعد تشخیص ومعالجة  .

وهو حكم اعطاء هو . وصالحیتها وجودتها البیانات بدقة خاصة قرارات اتخاذ الى التوصل                هو

اصدار عن عبارة ، ( علیه احكاما واصدر ووزنه قیمته قدر ) اي الشيء قوم : فیقال ، واشمل                     ادق

تصویر ، انجاز تقییم ، حقیقة الى الوصول ) معین حكم لتعطي والقیاس االختبار نتائج حول                  حكم

  نقاط القوة والضعف ، قرب من الهدف  ، عدم تكرار الخطأ

  انواع التقویم :

الشخصیة لآلراء وخاضع ، احیانا متحیزا ویكون معینة اختبارات الى یخضع : االعتیادي               التقویم

 او الخوف او الخجل او عدم االهتمام .

الشعور باختالف ألخر شخص من ویختلف ( حواسه ) الفرد ذات على یعتمد : الذاتي                 التقویم

  واالدراك واالحساس ویسمى احیانا ( رأي شخصي ) ویعتبر في حاالت معینة قیاس ثابت .

ویعتمد واشمل ادق وهو ، ومستویات معیاریة ودرجات معاییر الى یستند : الموضوعي               التقویم

االختبار طریق عن بیانات على ویعتمد ، القرار واتخاذ الرأي بدأ عند والتجریب المالحظة                على

 والقیاس لذلك یحتاج الى وقت اكثر .

 (مالحظة :  ذاتي ( للخبرة ) ، موضوعي ( للجماعة والخبراء ) ، تقییم قیاس ( للمعاییر ) .

  خصائص التقویم :

. بالشمولیة یتصف . العلمي االسلوب اتباع . والنفقات بالجهد االقتصاد . معین هدف على                 (یعتمد

 یتصف باالستمراریة .   مراعاة الفروق الفردیة .)

  7- التنوع في اسالیب التقویم .

  تصنیف التقویم :

 وفقا لطرق اجرائه ( مراحله ) ویشمل :-

 المبكر او التمهیدي او القبلي مثل (واقع اللیاقة البدنیة) .

 البنائي او التجمیعي ( اختبارات وسطیة او  بینیة ) .

 النهائي او الختامي او البعدي ( تأثیر برنامج ) .

 التتبعي او الطولي ( یتم على مراحل متتابعة واوقات متتابعة واعمار متتابعة لنفس الفرد.

  وفقا لطرق جمع البیانات ، ویشمل ( نظامي او مبرمج او موجه ، غیر نظامي او اختیاري

  وفقا لالمتداد المكاني (شامل اي یشمل القطر كله ، ضیق).

  وفقا للقائمین به ( داخلي اي داخل الفعالیة ، خارجي ، مشترك ) .

جمیع وتحلیل المقارنة تقدیم ، الوصفي االحصاء باستخدام وصفي ) البیانات معالجة لطرق               وفقا

  البیانات ، تحلیل وعمل مقارنة بین برنامجین ) .

 

 

 

  وسائل التقویم ( ادواته ) :
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7 الحالة، 6-دراسة . لوثائق تحلیل -5 . االستبیان -4 ،3-المالحظة 2-القیاس .              1-االختبار

  -المقابلة الشخصیة،  8- التصویر .

 التقییم والتقویم وعالقتهما باالختبار والقیاس

عامة معاني له اخرى، جهة من والریاضي جهة من التربوي المجال في والتقویم التقییم                إن

التربیة في والقیاس االختبار مادة تخصص في والخصوص التحدید وجه وعلى منهما لكل               وخاصة

مشتركات أنهما من الرغم فعلى والتقویم، بالقیاس تربویا مشهور هو وما الریاضة وعلوم               البدنیة

وسیلة یشكل كونه في الخصوصیة بعض وجود من یمنع ال فهذا المشتركة األمور من كثیرة                 في

مواضیع بین من تحدیدا المجال بهذا للتخصص للباحث غایة یكون أو الریاضیة التربیة               لبحوث

كل ومفاهیم لتعریف نتطرق سوف البسیطة المقدمة هذه وبعد والریاضیة، البدنیة التربیة              كلیة

 منهما وكما یأتي :

المعادلة القیمة بتحدید تقدیره المراد الشيء تثمین عملیة هو التقییم إن : ومفهومه التقییم تعریف -1                

 له وفق داللة واضحة ومعینة بشكل ما

أو لمعاییر تبعا نوعي أو كمي بشكل قیمیة أحكام إلصدار منظمة عملیة (هو أیضا                والتقییم

  مستویات نموذجیة.

للقیاس وفقا تقیمه تم ما على حكم وإعطاء القرارات إصدار عملیة فهو ومفهومه التقویم تعریف -2                

 أو االختبار بتشخیص الضعف والخطأ ووضع الحلول التي تعطیه قوة في المعالجة العلمیة

خالل من لتحقیقها جهدًا الشخص بذل التي األهداف تحقق مدى على الحكم هو أیضا:                والتقویم

 وسائل مختلفة.

 أهداف التقییم والتقویم

 توجیه المعلمین نحو تحقیق األهداف التربوّیة.

 تشخیص صعوبات التعلم عند المتعلمین، -تحدید استعداداتهم لتعلم خبرات تعلیمّیة جدیدة.

 إعداد تقاریر دوریة منتظمة عن مدى تقدم المتعلم دراسیًا.

 مساعدة المعلم أیضًا على معرفة جوانب النمو لدى تالمیذه.

 استطاعة المعلم من خاللها جمع البیانات التي تبین درجة تقدم التالمیذ نحو أهداف المنهج.

 إمداد المتعلمین بالطرق المتنوعة التي تساعدهم على المذاكرة والتحصیل.

 أنواع التقییم والتقویم

 حسب توقیت التقویم

الطالب مستوى على الحكم بغرض تعلیمي برنامج أي بدایة قبل یتم التقویم هذا المبدئّي:                التقویم

 وقدراتهم.

وصول متى معرفة بغرض التدریس عملیة أثناء في التكوین من النوع هذا یحدث التكوینّي:                التقویم

 الطالب إلى مستوى معین.

النهائیة، االختبارات مثل المبذول، الجهد لطبیعة النهائي التقویم من نوع وهو الختامّي:              التقویم

 للحكم على مدى نجاح الطالب في العملیة التعلیمیة ومدى إخفاقهم فیها.
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 حسب محتوى التقویم

استخدام مثل البیانات، جمع في فقط الذاتیة المقاییس استخدام على القائم التقویم هو الذاتي:                التقویم

 المقابلة الشخصّیة، أو االختبارات الشفهیة، والمقابالت، وهنا یتدخل الحكم الذاتي على األمور.

البیانات، جمع في موضوعیة مقاییس استخدام على القائم التقویم ذلك وهو الموضوعي:              التقویم

إّنه حیث التقویم أنواع أفضل یعد التقویم من النوع وهذا التقویم، محل الموضوع عن                والمعلومات

 یتصف بالموضوعیة، والدقة، والبعد عن الذاتّیة.

 التقویم بحسب شكل تطبیق التقویم

طالب كمجموعة معینة، جماعة في المبذول الجهد قیمة یحدد الذي التقویم وهو الجماعّي:               التقویم

 في صف بمرحلة معینة.

على طالب كل أي فردي، بشكل الطالب تقییم في یساعد التقویم من النوع وهذا الفردّي:                 التقویم

 حدة.

 أهمیة التقییم والتقویم

 یحّدد اتجاه المدرسة في تحقیق أهدافها، ومدى التقدم الذي أحرزه الطالب في هذا االتجاه.

 یشخص ویعالج الصعوبات والقصور التي تواجه كًال من الطالب والمعلمین.

المواقف في نجاحهم مدى على الوقوف على مساعدتهم خالل من التعلم على التالمیذ               یحفز

 التعلیمیة المختلفة.

 ما هو الفرق بین التقییم والتقویم ؟

بانه التقییم عن التقویم ویختلف ، التربویة العملیة نتائج لمعرفة مهمان اساسان هما والتقییم                التقویم

الهدف ومقدار التربویة العملیة مخرجات بیان عن التقویم فیه یعبر الذي الوقت ففي ، واشمل                 اعم

فان االخطاء ومعالجة الصحیح لتعزیز والضعف القوة جوانب معرفة الى اضافة , منها تحقق                الذي

هو األداء تقویم أن بمعنى تحقیقها، تم التي للنتائج قیمة اعطاء او تقدیر عملیة مجرد هو                  التقییم

لالحتفاظ أو الّتدریب احتیاجات لتقدیر وذلك ، انفراد على ُكلٌّ األفراد وسلوك أداء تقویم                عملّیة

 بالكفؤین أو لتعدیل في سلوكیاتهم .

تحسین الجل تكون التقویمیة واالسئلة ومعالجته، االداء للتشخیص تهدف هي التقویمیة             واالسئلة

 المستوى، اما التقییم فیكون فقط من اجل معرفة المستوى

نقاط ومعرفة االهداف تحقیق مدى قیاس منه الهدف : فالتقویم والتقییم التقویم معنى ولهما كما ،                

 القوة والعمل على تعزیزها ومعرفة جوانب الضعف من اجل عالجها،

أو الشفویة االختبارات ادواته ومن فقط المستوي وتحدید الهدف تحقیق مدى قیاس هو : والتقییم                 

 التحریري والمقاییس .

 متى نستخدم التقویم والتقییم

 عملیة التقویم تكون من اجل إصالح الخلل واالعوجاج والعمل على تعدیله .

 اما التقییم فیكون من اجل اعطاء الشيء قیمته او تحدید مستواه فقط .

 

_______________________________ 

 


