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  الثانيةالمحاضرة 

 خصائص القياس النفسي 

 خصائص القياس النفسي

: الن السمة النفسٌة ال ٌمكن مالحظتها  Indirect القياس النفسي غير مباشر-1

 بشكل مباشر فعندما نحاول لٌاس الذكاء او التكٌف النفسً فاننا ال نستطٌع ان نالحظ

مثل هذه السمات بالحواس بل اننا سنتعرف علٌها من خالل اداء الفرد على االختبار 

ٌاسه بشكل وهذا ٌسبب عدة مشكالت فً المٌاس الننا النتعامل مع الشئ الذي نرٌد ل

 مباشر

 8: فاذا كانت درجة أي طالب فً اختبار ما ) Relative  القياس النفسي نسبي-2

 ( فاننا النفهم من هذه الدرجة أي شئ اال اذا تمت ممارنتها بدرجة الرانه11من 

وسٌختلف معناها فً كل مرة حسب مستوى اداء الرانه ، وذلن معناه ان المٌاس 

 النفسً نسبً.

 : فاذا لمناMeasurement Error النفسي فيه نسبة من الخطأالقياس -3

باعادة اختبار طالب ما بنفس االسئلة بعد فترة من الزمن دون علمه فمن المحتمل ان 

الدرجة ستختلف عن الدرجة التً احرزها بالمرة االولى وهكذا كلما تكررت عدد 

  خطأمرات االختبار مما ٌعنً ان المٌاس النفسً فٌه نسبة من ال

 انواع التقويم 

ٌعمل التموٌم التربوي على تحسٌن عملٌة التعلم والتعلٌم وذلن بتزوٌد جمٌع المعنٌٌن 

بهذه العملٌة ) المعلم ، الطالب ، اولٌاء االمور ، المدراء ، المشرفٌن ، المجتمع ، 

جمٌع المسؤولٌن عن عملٌة التعلم ( بمختلف البٌانات والمؤشرات عن تطور عملٌة 

 لمٌاس والتموٌم مجموعة من االدوار وهً التعلم والتعلٌم وبذلن فل

  وهو التموٌم الذي ٌستخدم عادة لبل البدء بالبرنامج التعلٌمً : (التقويم التمهيدي)  -1

لغرض التعرف على  ،مثال االسئلة التً ٌطرحها االستاذ فً بداٌة الموضوع الجدٌد 

لتأكد من ممدار ما ٌمتلكه الطلبة من معلومات عن المادة التً سوف ٌدرسها وا

 وتتمٌز االسئلة بالعمومٌة وتكون اسئلة شفوٌة الخلفٌة العلمٌة للطلبة

: وهذا التموٌم الذي ٌهدف إلى معرفة مدى اتمان الطالب لما  (التقويم البنائي)  -2

درسه، ومساعدة المعلم فً تحدٌد نوعٌة التحسٌنات أو التعدٌالت فً مدخالت 



ً تحمٌك األهداف المرسومة، وٌلجأ المعلم وخطوات العملٌة التعلٌمٌة التً تساهم ف

لهذا النوع من التموٌم خالل عملٌة التعلٌم منذ مراحلها األولى وحتى ما لبل نهاٌتها، 

ولد ٌكون ناتج التموٌم أن ٌلجأ المعلم إلعادة تدرٌس ما لم ٌتم إتمانه من لبل الطالب 

د التموٌم المعلم بها عن وفماً لألهداف المرصودة من خالل التغذٌة الراجعة التً ٌزو

مستوى إنجاز الطلبة. وٌهدف الى معرفة التمدم الذي وصل إلٌه التلمٌذ فً الموضوع 

المطروح ، ومستوى استٌعاب التالمٌذ داخل الصف ، اكساب كل من المعلم والتلمٌذ 

لتعلٌم تغذٌة راجعة ، معرفة ممدار تحمٌك األهداف التربوٌة ، تعدٌل استراتٌجٌات ا

وٌتمٌز باستخدام االسئلة الشفوٌة والتحرٌرٌة وتكون  ناسب لدرات التالمٌذبما ٌ

االسئلة دلٌمة ومفصلة ولد ٌطلب المدرس من الطالب المٌام بتجربة او منالشة تمرٌر 

 او واجب او اداء واجبا ما خارج الصف 

: وهذا التموٌم ٌهدف للكشف عن اسباب الصعوبات التً  ) التقويم التشخيصي(  -3

ه الطالب والعمل على معالجتها بنفس الولت، وبذلن فهو ٌرافك عملٌة التعلم منذ تواج

البداٌة وحتى النهاٌة وتتمٌز االسئلة التً ٌستخدمها المعلم فً هذا النوع بانها 

تفصٌلٌة ودلٌمة وتخص فمط الصعوبات التً ٌواجهها الطالب بهدف معالجتها ثم 

تمٌز االسئلة واالسالٌب التً ٌستخدمها المعلم العودة واالستمرار بعملٌة التعلم ، وت

بالدلة والتفصٌل ولد تكون شفوٌة او تحرٌرٌة او عملٌة ولد ٌتم انجازها داخل 

 الصف او خارجه     

: وهو التموٌم الذي ٌهدف إلى الكشف عن مدى التمدم الذي تحمك  (التقويم الختامي)  -4

بالنسبة لألهداف الكلٌة للمولف التعلٌمً ، وٌلجأ المعلم لمثل هذا التموٌم فً نهاٌة 

تدرٌس الممرر الدراسً أو المنهج أو فً نهاٌة عملٌة التعلٌم للحكم على فاعلٌتها 

و للحكم على تحصٌل الطالب بشكل  والجوانب التً تحتاج إلى تعدٌل وتطوٌر فٌها

لٌة التعلٌمٌة هل هً نهائً ، . تحدٌد انتمالهم إلى صف أعلى أم ال  ، للحكم على العم

وتتمٌز االسئلة التً ٌستخدمها المعلم بانها اكثر عمومٌة من االسئلة  صالحة أم ال

المستخدمة فً التموٌم البنائً لكنها اكثر تفصٌال من التموٌم التمهٌدي ولد تكون 

االسئلة شفوٌة او تحرٌرٌة او عملٌة وتجري عادة فً اولات محدودة ومعلومة 

 للجمٌع مثل موعد االمتحانات النهائٌة 

 

 ـاسيالـقـــ موازين

  Nominal. المقياس األسمي 1

ٌعتبر هذا النوع من المماٌٌس أدنى أنواعها حٌث ان األعداد تعطى عشوائٌا     

للمتغٌرات وٌعتمد على تصنٌف موضوع المٌاسات الى فئات تبعا ألشتراكها فً سمة 



واحدة ، ومثال ذلن جنس المسـتجٌب ) ذكر ، أنثى( ، التخصص الجامعً) 

( ، ان األرلام التً تعطى   A, B, AB,O، فٌزٌاء ، ...(، نوع الدم )  رٌاضٌات

 2للذكر و 1للمتغٌرات لٌس لها داللة كمٌة وانما تموم ممام األسماء، وعندما نعطً 

 أو العكس فذلن ال ٌعنً تفضٌال لجنس على آخر.  لألنثى

    Ordinal   المقياس الرتبي:

وهو الممٌاس الذي ٌمكننا من ترتٌب أفراد المجموعة تنازلٌا او تصاعدٌا حسب     

درجة امتالكهم لسمة معٌنة ، االرلام فً هذا الممٌاس تشٌر الى الترتٌب ، المسافات 

فً هذا الممٌاس ال تكون متساوٌة ، ممٌاس الرتب ٌشتمل على فئات تحمل معنى 

هذا الممٌاس خاصٌة الترتٌب باالضافة الى  الترتٌب وال تحمل معنى التساوي ، ٌمتلن

خاصٌة التصنٌف التً ٌمتلكها الممٌاس االسمً النه ال ٌكتفً بان ٌبٌن اختالف 

حسب درجة امتالكهم لهذه  بل وٌرتبهم أٌضا  االفراد بالنسبة لسمة معٌنة) االسمً(

 السمة.

  Interval )الفاصلي( المقياس الفئوي 

المٌاس بهذا المستوى ارلى من المٌاس بمستوى الرتبً ، ٌتمتع هذا الممٌاس        

بوحدات متساوٌة ، ان المٌاسات التً تؤخذ على ممٌاس مسافات تزودنا بمعلومات 

حول كل من الترتٌب والكمٌة النسبٌة للسمة الممٌسة ، ال ٌوجد صفر حمٌمً فً هذا 

ٌمثل غٌاب السمة الممٌسة ، وفً هذا النوع من الممٌاس وانما ٌتضمن صفرا نسبٌا ال

المٌاس ٌمكن استخدام بعض العملٌات الحسابٌة ومن امثلة هذا الممٌاس : درجة 

 الحرارة.

 :  Ratio  مقياس النسبة      

ٌتمٌز هذا الممٌاس بان له وحدات متساوٌة وصفرا مطلما ٌمثل غٌاب السمة المماسة.      

 العملٌات الحسابٌة فٌهخدام جمٌع توٌمكن اس

 

 ميدور التقويم في تحسين عملية التعل

 ٌمكن تلخٌص دور التموٌم فً تحسٌن عملٌة التعلٌم بما ٌلً 

معرفة مستوى الطالب ولدراتهم: وذلن لبل التدرٌس، حٌث ٌفٌد ذلن فً  -1

 عملٌة بناء وتصمٌم األهداف التعلٌمٌة واألنشطة بوجه عام.



آلخر: وهذا ٌتمثل فً االختبارات الفصلٌة  نمل أو ترفٌع الطالب من صف -2

 واختبارات نهاٌة العام، أو ما ٌطلك علٌه اختبارات النمل.

معرفة أثر المواد وطرق التدرٌس المستعملة فً عملٌة التعلٌم: ذلن أن  -3

التموٌم ٌزود المعلم بتغذٌة راجعة عن مدى مالئمة المواد وطرق التدرٌس 

اتهم ورغباتهم، ثم تعدٌل ما ٌلزم فً المستعملة لمستوى الطالب، ولدر

 ضوء ذلن.

تعرٌف أولٌاء األمور بمستوى أبنائهم: وذلن من خالل المعلومات الوالعٌة  -4

والموضوعٌة والشاملة التً ٌوفرها التموٌم عن الطالب، مما ٌساعد فً 

 وضع األسس الصحٌحة للتعاون بٌن البٌت والمدرسة.

ات وأعباء: وذلن لنمل تلن الصورة معرفة مدى ما تحممه المدرسة من واجب -5

بثمة إلى المسئولٌن والمهتمٌن وأولٌاء األمور، للحد من االنتمادات الموجهة 

من لبل أفراد المجتمع للمدرسة، وبٌان رسالتها التربوٌة، مع ما تموم به من 

 مسؤولٌات إلعداد وتربٌة األجٌال الناشئة .

ساعد اإلدارة المدرسٌة على تٌسٌر مهمة  اإلدارة المدرسٌة: فالتموٌم ٌ -6

تحمٌك األهداف التعلٌمٌة واإلدارٌة وتشخٌص مواطن الموة والضعف فً 

المنهج، واألسالٌب واألنشطة وتصنٌف الطالب، وٌفٌد كذلن فً الكشف 

 عن الضعف فً التسهٌالت المدرسٌة من معامل، ومكتبة ومالعب...الخ.

   

 

 


