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     ( 1المحاضرة )                                                                                                            

                                
 
 
 
     

  

اس فً عملٌة ــــــــالقٌاس والتقوٌم حجر األس والمهتمون فً التربٌة والتعلٌم على أنأكد المختصون      

،  ( الطالب معا  التلمٌذ ) و ) المدرس (  لما ٌشكله من أهمٌة بالنسبة للمعلم ، التطوٌر والتحدٌث والتجدٌد

دف هذه ــق ، وتهــدٌد أو ال حــالبداٌة لتعلم ج ــٌرة من عملٌة التعلم والتعلٌم نقطــالمرحلة األخ عدوت     

ٌنات علٌها ، ـــــعف والقوة فً عملٌتً التعلم والتعلٌم بهدف إدخال تحســـٌة إلى معرفة مواطن الضالعمل

. الٌب التدرٌس ، أو الوضع التعلٌمً ، أو المادة الدراسٌة وغٌر ذلكـــمن حٌث أس  

، والعملٌة  ل عام، وعنصرا  هاما  من عناصر العملٌة التربوٌة بشك اسٌا  ـــــكما ٌعتبر القٌاس ركنا  أس     

فً جامعته أو  ًـتدرٌسوال، فً مدرسته  ) المدرس ( تطٌع المعلمـســــ، وال ٌ كل خاصـــــٌة بشسالتدرٌ

ٌة ـــاســـــــاسً كمقوم بدون توفر الحد األدنى من المعلومات والمهارات األســـه القٌام بدوره األســـكلٌت

، ولذلك ٌبدو االهتمام  ٌلٌة بشكل خاصـــ، واالختبارات التحص كل عامـــــــفً مجال القٌاس والتقوٌم بش

،  ة وأثنائهاـفً هذا المجال قبل الخدم ٌن (ـــ) المدرس حا  من قبل متخذي القرارات بتأهٌل المعلمٌنـواض

ًء من ــنتناول بشـــوس،  الل برامج موجهة لهذا الغرضـــــمن خ ، ٌن فً الجامعاتــــسٌدرتوبتأهٌل ال

ومً القٌاس والتقوٌم . ٌل مفهــالتفص  

 

 

هو عدد : القٌاس هنا ، و هو التعبٌر عن األشٌاء بأعداد حسب قواعد محددة: بمفهومه الواسع  القٌاس    

. الوحدات التً تمثل الخاصٌة  

ٌاء تقدٌرا  ــــل تقدٌر األشــات من أجـمع معلومــــهو عملٌة تعتمد على ج :ه فً التربٌة ـــمفهومأما      

ًء من ــــطتها كمٌة ما ٌوجد بالشــ: هو العملٌة التً نحدد بواس وأ،  دة قٌاس معٌنةــــكمٌا  فً ضوء وح

   . مة التً نقٌسهـــالخاصٌة أو الس

فٌه اذ ة ــرورٌة والزمـــه عملٌة ضــم من انـوٌم على الرغــناه من التقـٌق فً معـللقٌاس مفهوم اض     

 ، مة المراد قٌاسهاـــفة او الســــ( عن الص الرقمٌة ظات الكمٌة )ـــــمل على جمع البٌانات والمالحــــٌش

  . اذ له من المعان ماكثر عدده ولونه ، والقٌاس فً اللغة كثٌر االستخدام وخاصة الدرجة منها

والقٌاس بمعنى  ، المنطق والقٌاس فً اللغةوان كان محدود نسبٌا  فً اللغة العربٌة فهنالك القٌاس فً     

. تقدٌر االشٌاء  

اذ ان  ، تدعً احٌانا  ان ٌحدد المقصود من القٌاس تحدٌدا  دقٌقا  حتى الٌكون اي لبس فٌهـهذا االمر ٌس    

والتقويم لقياسا  
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 ن القٌاس غالبا  ما ٌتأثرولهذا نجد ا ، الٌب القٌاس ٌؤدي حتما  الى اختالف درجة دقة القٌاســـاختالف اس

-: منها املبعدة ع  

  . ( و سمة الشئ المراد قٌاسهاأ الشئ المراد قٌاسه )  -  أ 

. اهداف القٌاس - ب  

. نوع المقٌاس ووحدة القٌاس المستخدمة  - ج   

. طرٌقة القٌاس ومدى تدرٌب القائمٌن على القٌاس  -د   

.(  وعالقته بنوع الظاهرةطبٌعة الظاهرة المقاسة او طبٌعة المقٌاس  ) عوامل تتعلق بـ -هـ   

 

  .(  جمع البٌانات والمالحظات الكمٌة عن السمة المقاسة التقدٌر الكمً للظواهر المقاسة ) -1

. ( اي ان قٌاس الظاهرة كمٌا  ٌتضمن مقارنة نتٌجة القٌاس بغٌرها عملٌة المقارنة ) - 2  

 

تقدٌرا  كمٌا  على وفق اطار معٌن من المقاٌٌس توٌات ــٌاء والمسـالقٌاس ٌعبر احصائٌا  عن تقدٌر االشف   

. كل ٌوجد بمقدار وكل مقدار ٌمكن قٌاسه المدرجة وٌعتمد اساسا  على القول المأثور (  

 

 

. فة مباشرة كالطول والحجم والوزن وهذا ٌتعلق بالنواحً الفٌزٌائٌةـــحٌث نقٌس الص -:ـ قٌاس مباشر1  

وهنا ال  نستطٌع قٌاس الصفة مباشرة ولكن نقٌسها بواسطة اآلثار المترتبة علٌها  -مباشر:ـ قٌاس غٌر 2 

. .... الخ كالذكاء واالنتباه واإلٌمان والعواطف والشعور واالتجاهات    

 

   

أو درجة  مةـــٌعرف المقٌاس من خالل الغرض منه وٌتلخص فً تحدٌد مواقع األفراد حسب نوع الس   

 امتالكهم لها .

-:) ٌصنف وال ٌرتب (  -: ـ المقٌاس االسمً 1  

، وظٌفة  ، ٌدل على النوع وال ٌدل على الكم  البعض ال ٌعتبره من المقاٌٌس أبسط أنواع المقاٌٌسوهو   

نساء ،  = 2،  = رجال 1مثال     نٌف والترتٌب والتنظٌمـــــاعدة فً عملٌة التصــــــــهذا النوع هو المس

.(  1352رقم طالب   

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

-: القياس أنواع  

-: مقاييسال أنواع  
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مة معٌنة ـــب امتالكهم لســـهوالمقٌاس الذي ٌمكننا من ترتٌب أفراد المجموعة تصاعدٌا  أو تنازلٌا  حس   

ً العالمة الخام بٌن طالب ٌة التصنٌف والترتٌب  ، لكن هذا المقٌاس ال ٌبٌن الفرق فــــــفهو ٌمتلك خاص

. وآخر  

ة وبٌن ـ( فقد ٌكون بٌن األول والثانً درج األول ـ الثانً ـ الثالث ( )  الخ ممتاز ـ جٌد جدا ..... مثال )  

. الثانً والثالث عشرة  

  . ( ، الخط، الرسم الموسٌقى هذا المقٌاس ٌستخدم بكثرة فً  المٌول االتجاهات )و   

-: ) ٌصنف وٌرتب وٌبٌن الفرق ( -: ـ مقٌاس الفئات 3  

، فاألرقام هنا تحمل معنى  كمٌا   نستطٌع معرفة كمٌة الصفة والفرق  ابقٌنـأدق من المقاسٌن السوهو     

 فً كمٌتها بٌن شًء وآخر .

مح لنا بأن نحدد كمٌة ــألن مقاٌٌس الفئات تس ،توى معلومات أكثر من مقاٌٌس الرتبة ــٌعطٌنا هذا المس  

. بٌن الطفل األول والثانً ول التً تفرقالط  

القٌاس متساوٌة كما أن الصفر هنا افتراضً أي أنه  افات بٌن وحداتـــوٌتمٌز مقٌاس الفئات بأن المس   

 ال ٌعنً انعدام السمة .

 مالحظة :- 

% من 43 ، % 33 ،%  25فر االفتراضً ـــــسة للتعبٌر عن الصــــ) هناك مقدار معٌن تضعه المؤس

.   ( عندنا فً الجامعة الدرجة الكلٌة ،  

وهو أدق المقاٌٌس . -: ـ مقٌاس النسبة 4  

 ، وٌقٌس النواحً الفٌزٌائٌة اوٌةـ، ووحداته متس ، وله صفر حقٌقً رةـهذا المقٌاس ٌقٌس بطرٌقة مباش  

.   ( 1الوحدة نسبة إلى  ، وسمٌت نسبة أي ) ، ونستطٌع هنا إجراء جمٌع العملٌات الحسابٌة  

 مالحظة :-

.( كل مقٌاس ٌمتلك خصائص المقٌاس الذي قبله وٌزٌد علٌه خاصٌة تمٌزه )    

 

 

 

  . هو إعطاء حكم بناَء على وصف كمً أو كٌفً    

  . ائصــــــها فً ضوء ما تحتوٌة من خصــــدار( حكم على الظاهرة المراد قٌاسـأو هو إعطاء )إص    

 

-:مفهوم التقويم   
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. سة تربوٌة جدٌدةـــــص جدٌد أو احتٌاج المنطقة لمؤســبة فتح تخصـــــمعرفة مدى مناس -: ـ المسح 1  

. توى السابق والحالً تتنبأ بمستوى الطلبة المستقبلًــــمن خالل معرفة المس -:  ـ التنبؤ 2  

. ٌةــــع برامج عالجــــلمعرفة نقاط الضعف والقوة عند الطالب ومن ثم وض -: ـ التشخٌص والعالج 3  

  . ب التخصصاتــــتوزٌع الطالب حس -: ـ التصنٌف 4

. ـ اختٌار األهداف التدرٌسٌة وتعدٌلها باستمرار 5  

ائل ــحٌث تحكم النتائج على صحة طرق التدرٌس والوس -: ـ تحسٌن مستوى األداء للمعلمٌن والتالمٌذ 6

  . التعلٌمٌة المتبعة مما ٌحسن من األداء    

ب ــــــ تسهٌل مهمات اإلدارة المدرسٌة فً اتخاذ القرارات فٌما ٌتعلق بترفٌع الطالب أو توزٌعهم حس 7

. لتخصص وغٌرهاا      

-: كالتالً -: ـ تقوٌم المناهج الدراسٌة 8  

. والحكم علٌه(هل األهداف مناسبة لقدرات التالمٌذ )وقٌاس ذلك  -    

. ( وقٌاس ذلك والحكم علٌه هل ترتٌب المحتوى ٌتم بشكل تسلسلً منطقً من السهل للصعب ) -    

. ( تنوٌع األمثلة المطروحة لٌفهم الجمٌع هل المنهاج ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن الطالب ) -    

 

 

  

       

 

 أغراض القياس والتقويم :-


