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  الفصل االول

 القياس التربوي

 ، خصائصه ( مستوياته) اهميته ، تعريفه ،  

يعددددددا القيدددددداس امددددددرا  فددددددل  انددددددم مدددددد  االهميدددددد   دددددد  اي  فدددددد  مدددددد  العفددددددو  ا  تم دددددد  البددددددا  ي  

متفددددددا  في ددددددا ،  مددددددا تم ددددددن   مدددددد   والاارسددددددي  مدددددد  التوصددددددل  دددددد  مددددددا بيددددددن   بف دددددد  م ددددددتر   

يصددددددب   هدددددد ل االسدددددداليموبدددددداو  ، يتوصددددددل الي ددددددا العفمددددددا  التقيددددددي  المولددددددو   لفنتددددددائ  التدددددد  

تعريددددددده المفددددددداهي  والمصدددددددقف اا والقوا دددددددا المتعفقددددددد  بدددددددال واهر المختففددددددد  خالدددددددعا لددددددد را  

 دددددد  اراسدددددد  وب دددددد  هدددددد ل هنددددددا  اسددددددس متفددددددا  في ددددددا واال  ددددددا   الفرايدددددد  وبدددددد ل  ال ت ددددددو  

، مدددددد  هنددددددا تبددددددرء اهميدددددد  ا تسددددددام هدددددد ال  المعنددددددي  بالمعدددددداره االساسددددددي  بالقيدددددداس ال ددددددواهر 

 التربوي .

 مفهوم القياس التربوي ومكوناته : 

) بانددددده تعيدددددي   ئددددد  مددددد  االرردددددا  او الرمدددددوء ، مندددددا ر  لفئددددد  مددددد  الخصدددددائ   يعرررررري القيررررراس

 والسماا قبقا لقوا ا م اا  ت اياا  ياا ( . 

ر هددددددد  )  ئدددددد  مددددددد  االرردددددددا  والرمددددددوء ،  ئددددددد  مددددددد  وي ددددددمل تعريددددددده القيددددددداس  دددددد    ناصددددددد

 الخصائ  ، روا ا االررا  او الرموء لفخصائ  او السماا ( 

 مفهوم االختبار 

ل ددددددري   مدددددد  سددددددفو  الفددددددرا او ل دددددداهر  مدددددد  مولددددددو ي  باندددددده ااا  ريدددددداس يعررررررري االختبررررررار   

 ال واهر ( 

مدددددد  الفقددددددراا التدددددد  ااا  تقويميدددددد    بددددددار   دددددد   يندددددد    ددددددوائي  مم فدددددد    االختبررررررار التح رررررريل  

تت دددددددد ل مدددددددد  السددددددددم  المقاسدددددددد  يسددددددددتخام ا المعفمددددددددو  والتدددددددد   دددددددد  لددددددددو  نتائ  ددددددددا تتخدددددددد  

 ( القراراا المناسب  بخصو  القالم والمعف  نفسه

العمفيدددددددداا التدددددددد  يسددددددددتخام ا المعنيددددددددو  واالختصاصدددددددديو   دددددددد  قريددددددددا مفهرررررررروم التقيرررررررريم  

تفا فددددددده  الم   دددددد  لفتوصدددددددل الدددددددل تصدددددددوراا وانقبا ددددددداا  ددددددد  خصدددددددائ  سدددددددفو  الفدددددددرا او

 (   مع بيئته



 مفيددددد  اصددددداار ا  دددددا   فدددددل مدددددال  فدددددا   ال ددددد   ويبندددددل هددددد ا ال  ددددد   فدددددل مفهررررروم التقرررررويم   

 (   اساس بياناا مستخام  م  ار اا االختبار

 العالقة بين القياس والتقويم 

التقددددددوي  يختفدددددده  دددددد  مف ددددددو  القيدددددداس واالختبددددددار با توائدددددده خصددددددائ  ملددددددا   ت عفدددددده ا ددددددمل 

مدددددد   مفيدددددد  القيدددددداس ، وممددددددا ت ددددددار اال ددددددار  اليدددددده ا   التقددددددوي   يعتمددددددا  فددددددل  دددددد  اصدددددداار 

اال  دددددا  القيددددداس  ددددد   دددددع البيانددددداا ال ميددددد  و دددددد ل  يعتمدددددا  فدددددل التقيدددددي   ددددد   مدددددع البياندددددداا 

 . الوصفي  

 ي والقياس الطبيع  الفرق بين القياس التربو

ال ددددددواهر القبيعيدددددد  تتميددددددء باالسددددددتقرار وال بدددددداا بينمددددددا ال دددددداهر  : الظررررررامرا المقاسررررررة  -1

 تتس  بالتقييا وال موض والتعاي  و ا  ال باا .التربوي  

القيددددداس القبيعددددد  ريددددداس مبا دددددر بينمدددددا القيددددداس التربدددددوي هدددددو ريددددداس  طبيعرررررة  القيررررراس : -2

 غير مبا ر .

 ددددد  القيددددداس القبيعددددد  هدددددو صدددددفر  قيقددددد  ومقفدددددا بينمدددددا  ددددد  القيددددداس التربدددددوي  ال رررررفر -3

 هو صفر ا ترال  .

 :مستويات القياس 

هدددددو ت ويدددددل الندددددول الدددددل  ددددد  ولددددديس لف ددددد  اهميددددد  ترتيبيددددد  م دددددال ) القيررررراس االسرررررم  :  -1

 .(  الخ  --- اررا  السياراا ، اررا  ال  بي 

والفواصدددددل   هميددددد  ترتيبيددددد ت ويدددددل الندددددول الدددددل  ددددد  ولف ددددد  امرررررو القيررررراس الرتبررررر  :   -2

 (   الخ  ---،   ترتيب النجاح ، ترتيب الوالدامثال  غير متساوي 

ت ويددددددددل النددددددددول الددددددددل  دددددددد  ولف دددددددد  اهميدددددددد  ترتيبيدددددددد   هددددددددو القيرررررررراس الفا ررررررررل  :   -3

والفواصددددددل متسددددددداوي  و يددددددده ال تنعددددددا  الخاصدددددددي  اي الصدددددددفر غيددددددر  قيقددددددد  ) نسدددددددب  

 القالددددددم   ائدددددده صددددددفر ال اي ا ترالدددددد  ال ددددددل القيدددددداس  قددددددق اي  ندددددداما نقددددددول ا  ( 

 الخ ( . ---الت صيل ، ال  ا  ، )م ال  يعن   قيقيا تنعا  سم  ال  ا  

هدددددو ت ويدددددل الندددددول الدددددل  ددددد  ولف ددددد  اهميددددد  ترتيبيددددد   والفواصدددددل  القيررررراس النسرررررب  : -4

و يدددددده تنعددددددا  السددددددم  او الخاصددددددي   يدددددده الصددددددفر  قيقدددددد   م ددددددال ) الددددددوء  ،  متسدددددداوي 

 الخ ( . ---القول 

 

 المت يراا :



يعدددددددره المت يدددددددر ) بانددددددده الفدددددددروم او االخت  ددددددداا التددددددد  ت  دددددددر بدددددددي  مفدددددددرااا الخاصدددددددي  او 

 السم   نا اال راا ( 

 ت نيي المتغيرات 

 :اوال : ت نيي المتغيرات تبعا لتدرج القياس وت ني الى 

 مت يراا  مي  م ال ) الوء  ، القول ، ار   ال رار  (  -1

 م الوالا  ( مت يراا نو ي  م ال ) م ا  الوالا  ، ترتي -2

 :وت ني الى للعالقة بينهما  ت نيي المتغيرات تبعاثانيا : 

معر ددددددد  ا رهدددددددا  ددددددد  ال ددددددداهر  المت يدددددددراا المسدددددددتقف  : وهددددددد  المت يدددددددراا التددددددد  يدددددددراا  -1

 مولول الب   او الاراس  .

المت يدددددددراا التابعددددددد  : هددددددد  المت يدددددددراا التددددددد  يدددددددراا معر ددددددد  ا دددددددر المت يدددددددر المسدددددددتقل  -2

   راال ددددددم  دددددد  سددددددر ته ( هنددددددا المت يددددددر التددددددابع هددددددو سدددددد في ددددددا م ددددددال ) ا ددددددر قددددددول 

 . م  ال

المت يددددددراا الاخيفدددددد  : هدددددد  المت يددددددراا التدددددد  ال تدددددداخل   دددددد  الت ربدددددد  وهدددددد  خددددددار   -3

 ن دددددا ت دددددا  ا دددددر  ددددد  المت يدددددر التدددددابع ا ا مدددددا تددددد  السددددديقر   في دددددا مددددد  سددددديقر  البا ددددد  ول

 ربل البا   .

 ت نيي المتغيرات تبعا لقيمتها وت ني الى : ثالثا : 

 ، الوزن (  المتغيرات المستمرا   الذكاء ، الطول -1

   ذكور اناث (المتغيرات المتقطعة  -2

المتغيررررررررات المحولرررررررة :  كانررررررررت مسرررررررتمرا وحولررررررررت الرررررررى متقطعررررررررة اي قطعرررررررت بعررررررررد  -3

 القياس    ناجح ، راسب (   ذكاء عال  ، ذكاء منخفض (

 انواع التقويم 

 يقسم التقويم الى 

 اوال : حسب الشمولية 

 الشامل : ومو تقويم يهتم بالبرنامج التعليم  بكافة فروعهالتقويم  -1

 التقويم الجزئ   : ومو تقويم يهتم بجزء من الوحدات الدراسية  -2

 ثانيا : حسب وقت االجراء 

  التقويم  التمهيدي   القبل  ( -1



يرررررتم مرررررذا النررررروع مرررررن التقرررررويم قبرررررل البررررردء بالبرنرررررامج التعليمررررر  ، المرررررد  الغررررررض منررررره قيررررراس 

 استعداد الطلبة وامتالكهم لمتطلبات التعليم الحال  من التعليم السابق .مد  

 التقويم البنائ    التكوين  (  -2

ويررررررتم اثنرررررراء العمليررررررة التدريسررررررية ومررررررو مسررررررتمر الغرررررررض منرررررره تحسررررررين عمليررررررة التعلرررررريم 

 .والتعلم ، كذلك يزود المعلم والطالب بتغدية راجعة ت حيحية  

 التقويم الختام   -3

البرنرررررامج التعليمررررر  الغررررررض منررررره اعطررررراء مح رررررلة وحكرررررم عرررررن نهرررررائ  مرررررن  ويرررررتم فررررر  خترررررام

سررررررررلوك الطالررررررررب ومررررررررد  تحقررررررررق امررررررررداي البرنررررررررامج التعليمرررررررر  ومررررررررد  تحقررررررررق االمررررررررداي  

الشررررررراملة للوحررررررردا الدراسرررررررية ومرررررررن خاللررررررره يمكرررررررن ا ررررررردار احكرررررررام فررررررر  مرررررررنح الشرررررررهادات و 

 التخرج ونقل الطلبة من مرحلة دراسية الى اخر  .

 التقويم التتبع  ا  -4

ومرررررررو تقرررررررويم يرررررررتم اجرائررررررره بعرررررررد فتررررررررا زمنيرررررررة مرررررررن تخررررررررج الطالرررررررب وانتهررررررراء البرنرررررررامج 

 جديدا ف  التدريس . التعليم  ويسمى متابعة المتخرجين او متابعة نتائج تجربة 

 

 ثالثا : ت نيي بحسب مجال ا دار الحكم  

التقرررررررويم المعيررررررراري المرجرررررررك ومرررررررو عمليرررررررة ا ررررررردار الحكرررررررم عرررررررن طريرررررررق اسرررررررتخدام  -1

ومرررررر  االختبررررررارات الرررررر  تسررررررتخدم لتسررررررهيل المقارنررررررة لمعياريررررررة المرجررررررك االختبررررررارات ا

مرررررررن خرررررررالل  متوسرررررررط المجموعرررررررة التررررررر  ينتمررررررر  لهرررررررا الطالرررررررب اي تفسرررررررر النترررررررائج 

للطالررررررب مررررررن خررررررالل متوسررررررط المجموعررررررة الترررررر  ينتمرررررر  اليهررررررا ، ومسررررررتو  االمررررررداي 

 والسلوكيات محددا ف  الكتاب المدرس  .

ار حكررررررررم عررررررررن طريررررررررق اسررررررررتخدام التقررررررررويم المحكرررررررر  المرجررررررررك ومررررررررو عمليررررررررة ا ررررررررد -2

اختبررررررارات محكيررررررة المرجررررررك والترررررر  تبنررررررى لغرررررررض تقررررررويم اداء الطالررررررب فرررررر   رررررروء 

مسررررررررتو  اداء محرررررررردد ومسررررررررتو  كفايررررررررات معينررررررررة واالمررررررررداي والسررررررررلوكيات  تكررررررررون 

 اشمل واوسك  .

 

 اممية عملية التقويم ف  العملية التعليمية : 

 تو يح االمداي  التدريسية ومخرجات التعلم  -1

 جات المتعلمين تقييم حا -2



 تتبك نمو المتعلمين  -3

 تشخيص مشكالت التعلم وعالجها  -4

 تغدية راجعة ت حيحية للمعلم والمتعلم  -5

 

 

  

 

 




