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 المحاضرة االولى 

  المفاهٌم االساسٌة فً القٌاس والتقوٌم 

 تطور القٌاس والتقوٌم

تطورت عملٌات المٌاس والتموٌم عبر الزمن بشكل كبٌر جدا اذ ان االنسان احتاج 

عملٌات المٌاس والتموٌم فً حٌاته منذ بدء الخلٌمة فمنذ البداٌة كان االنسان ٌحتاج 

شً فكلما صادفته خبرة جدٌدة  أيالمعلومات التً تخص تعلمه لمهارة او حرفة او 

واراد ان ٌتعلمها فانه سٌموم باختبار نفسه بنفسه لٌعرف فٌما اذا تعلم هذه المهارة ام 

ال وما هو الشئ الذي تعلمه وما هو الذي ما زال بحاجة الٌه وعندما ظهرت عملٌات 

االسطى( التعلٌم حتى باشكالها البدائٌة على اٌدي رجال الدٌن او محترفً المهن ) 

لٌستطٌعوا التحمك  بمختلف اشكالهاعملٌات المٌاس والتموٌم ا بحاجة الى فانهم كانو

فٌما اذا تعلم الطلبة ما جاءوا من اجله ام ال ولٌكون دلٌال على انجازهم لالعمال ولد 

 لمٌناحكام المدرسٌن والمع التً تعتمد علىتطورت عملٌات المٌاس من الوسائل 

وكذلن اعتمادها على االختبارات الشفوٌة او التحرٌرٌة او العملٌة الى الذاتٌة 

وكذلن على اشتران اكثر  الموضوعٌةالوسائل واالدوات التً تعتمد على االحكام 

تطورت عملٌات  واالنترنت ومنذ دخول الحاسوبمن جهة فً عملٌات التموٌم 

االمكانٌات الكبٌرة  فً االستفادة منالمٌاس والتموٌم بشكل كبٌر جدا وبدأت 

المٌاس والتموٌم وسرعة ودلة تحلٌل البٌانات  عملٌاتاجراء للحاسوب واالنترنت فً 

وبناء االستنتاجات وامكانٌة اجراء هذه العملٌات عن بعد دون الحاجة الى تمٌٌد كل 

   من الطالب والمعلم بولت معٌن او مكان معٌن 

 

  Tests االختبارات 

أداة لٌاس تؤدي إلى الحصول على بٌانات هنان عدة تعرٌفات لالختبار منها  هً 

 كمٌة لتمٌٌم شًء ما 

 أو أكثر. وٌعرف كرونبان االختبارات  بأنها: طرٌمة منظمة لممارنة سلون شخصٌن 

اجراء منظم لمالحظة ووصف خاصٌة او اكثر للطالب وفما لمٌزان كما ٌعرف بانه  

  عددي او نظام تصنٌفً معٌن

     



  Assessment التقٌٌم والتقدٌر

    عملٌة تثمٌن الشئ واعطاءه لٌمة معٌنة هو

 Measurement  القٌاس

 وصف الظاهرة كمٌا بلغة االرلام وفما لمواعد محددةٌعرف بانه 

ً للصفة المراد و او ه ً او عددٌا    عملٌة منهجٌة مخططة تُعنى بالوصف الكمً المحدد لفظٌا

 لٌاسها

 

 Educational Evaluation التقوٌم التربوي

 التموٌم فً اللغة مأخوذ من تموٌم الشًء، أي تبٌنت لٌمته وتعدل واستوى.

ً لدرجة توافم ه مع غرض كما أنه ٌعنً: إعطاء لٌمة لشًء أو أمر أو شخص تبعا

 منشود

عملٌة منهجٌة منظمة لجمع البٌانات وتفسٌر االدلة بما وفً االصطالح التربوي: 

ٌؤدي الى اصدار احكام تتعلك بالطالب او البرامج مما ٌساعد فً توجٌه العمل 

 التربوي واتخاذ االجراءات المناسبة فً ضوء ذلن

 

 Relation Between واالختباراتالعالقة بٌن القٌاس والتقوٌم  

Measurement , Evaluation and Tests  

ٌم وهو موضوعً فً حكمه، أّما المٌاس والتموٌم وجهان لعملة واحدة فالمٌاس ٌسبك التمو

التموٌم فهو ذاتً فً حكمه وأشمل وأعم، والمٌاس ٌتعامل مع الكم وٌهتم بتطبٌك األدوات 

ً بأنه حصل على  فً  099من  09لجمع البٌانات لهدف معٌن، فالمٌاس هو أن تخبر طالبا

جمعها المٌاس، االختبار، فً حٌن أن التموٌم ٌتعامل مع الكٌف وٌهتم بفحص للمعلومات التً 

فالتموٌم أن تخبر الطالب أن تمدٌره فً االختبار ممتاز، ٌتضح مما سبك أن المٌاس والتموٌم 

مصطلحان مختلفان، حٌث ٌشٌر كل منهما إلى نوع معٌن من اإلجراءات لكنهما ٌرتبطان معاً 

ً واحداً وهو اتخاذ المرارات التربوٌة أو إصدار أحكام معٌنة تتعلك ب األهداف لٌخدما غرضا

 المرصودة مسبماً.

ٌتضح مما سبك أنه ال تموٌم بدون لٌاس، وال لٌاس بدون أدوات، والتموٌم الجٌد ٌستند 

إلى لٌاس جٌد، والمٌاس الجٌد ٌتطلب بناء أدوات مختلفة وجٌدة تتخذ من األهداف التربوٌة 

ً فً بناءها، وبدون ذلن تظل عملٌة التموٌم تفتمر إلى الصد ً أساسٌا ق والموضوعٌة، منطلما

 وتعجز عن اإلسهام فً تطوٌر التعلٌم.

 

ً فً مجال العمل التربوي، فهو ٌستخدم فً تطوٌر المناهج  وٌلعب التموٌم دوراً هاما

واختبار المواد التربوٌة، وفً تطوٌر وتحسٌن عملٌة التدرٌس والبرامج التعلٌمٌة، وفً تمٌٌم 



للعاملٌن فً مٌدان التعلٌم، وتشخٌص صعوبات  أداء المتعلم، والحكم على الكفاٌات التعلٌمٌة

 التعلّم، وتموٌم فاعلٌة التعلٌم وأسالٌبه وطرائمه.

 


