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 التربوي مصطلح التقييم، ومشكلة المحكات في القياسالخالصة يبحث هذا البحث في 

 العمليات التربوية التقيم ، الكلمات المفتاحية  التربية 

I. مقدمة 

مصطلح التقييم هو إعطاء قيمة، وتأتي من التثمين أو إعطاء ثمن للشيء، هذا الشييء 

ا تنقين، مين يستحق كذا يجدر بنا أن نحدد أن التقيييم هيو إعطياء قي مية محيددل للشييء إ ت

هنييا التقييييم ارتييبخ وامييتخدع مييا التعبييير القييياسل ففييي عمليييات القييياس التييي تت ييمن 

إصدار أحكاع تقييمية إلى جوار القياس، نحن ال يتم القياس فقخ ال غير، لكن يتم إصيدار 

 .حكم، نعطي قيمة للشيء الذي تم قيامه، هذا الشيء محقق أو غير محقق

II. عنوان المقال 

مصطلح التقييم هو إعطاء قيمة، وتأتي من التثمين أو إعطاء ثمن للشيء، هذا الشييء 

ا تنقين، مين  يستحق كذا يجدر بنا أن نحدد أن التقيييم هيو إعطياء قيمية محيددل للشييء إ ت

هنييا التقييييم ارتييبخ وامييتخدع مييا التعبييير القييياسل ففييي عمليييات القييياس التييي تت ييمن 

القياس، نحن ال يتم القياس فقخ ال غير، لكن يتم إصيدار  إصدار أحكاع تقييمية إلى جوار

 .حكم، نعطي قيمة للشيء الذي تم قيامه، هذا الشيء محقق أو غير محقق

اتجاه الطالي  نحيو ميادل ميا، هين ليدب الطيالع فةية معينية عينية معينية ييتم علي يا : مثال

بييية أو مييادل تطبيييق  لييم المقييياسم لييدي م مييين نحييو مييادل مييا، فرعييا مييادل الل يية العر

 الرياعيات أو مادل العلوعم

هذا االتجاه أو المين إيجابي أو ملبي، يتم هنيا عمليية التقيييم هيو تحدييد نتيايا القيياس، 

 .قيمنا اتجاه الطالع أو ميل م نحو مادل ما من خالل عملية القياس

وبييذلم نصيين إلييى تحديييد مييدب فاعلييية البرنيياما التعليمييي بطريقيية أف يين ميين تعيييين 

ييييرات المطلوبيية، ويجيي  أن يييتم هييذا فييي عييوء الالييروع التييي تييم خالل ييا عمليييات الت 

 .التعلم

وميين خييالل وصييا هييذه الالييروع، واتجيياه عمليييات الييتعلم ال يكفييي الوصييا الاليياهري 

للالروع دون تطبيق أو قياس لعمليات التعلم  ات ا، تطبيق قيياس لعملييات اليتعلم  ات يا 

ا للبرنييام ييا مييليمت ا حتييى ال تكييون المعرفيية محييدودل للمييدرس العييادي، حتييى يعطينييا تقييمت

 التقديرات هنا التي يقوع ب ا المالحالون أو المالحالة الخارجية أقن قليالت 

لو تم االمتعانة بأفراد من خارج المجتما المدرميي لمالحالية أداء المتعلميين، فقيدرت م 

المييتعلم، علييى مالحاليية أداء المتعلمييين أعييعا ميين قييدرل المييدرس علييى مالحاليية أداء 

 .الم م امتخداع من هو خبرل في مجال التربية والتعليم

ومن هنا موع نحاول الربخ بين أهداع القياس بأهداع التعليم، ترتبخ عمليات القياس 

ارتباطتا وثيقتا بتحديد أهداع برناما التدريس الذي موع نقيس عليى أماميه التحصيين 

 . لدب المتعلمين

لييات القيياس والتقيييم يرجيا إليى تحدييد األهيداع، بين مرجا االختالع األمامي فيي عم

يجي  الوعييا فييي االعتبييار األهييداع المنشييودل مين البرنيياما الدرامييي الييذي مييوع يييتم 

تطبيقييه علييى المتعلمييين، عنييد امييتخداع القييياس يجيي  أن ن ييا فييي االعتبييار األهييداع 

 ييا لييدب التعليمييية التييي تييم امييت داف ا ميين  لييم البرنيياما حتييى نقيييس مسييتوب تحقيق

 . المتعلمين

وبذلم تصن الدرجات في القياس، تكون  ات داللة على مدب تحصيين التالمييذ ل يا لتليم 

المييادل أو تحقيييق تلييم األهييداع، فعمليييات القييياس فييي التربييية ليسيي  من جييية، وليسيي  

رممية، فالمدرس والتلميذ يصيدر أحكاميه عين قيمية الج يد اليذي بذليه التلمييذ والميواد 

الفصن، وطريقة التدريس والعالقات بين ما، ولكن ليس بأملوع رممي،  المدرومة في

وإن كان الواج  أن تتم عمليات القياس في التربية عليى أمياس من جيي ورميميل ألن 

 . إ ا توقفنا عند القياس بأملوبه غير الرممي لن يطبق في المدارس

هيداع التعليميية والمطلوع أن ننشد بتطبيق القياس بصيفة رميمية ميدب تحقييق تليم األ

 . المرغوبة من البرناما لدب المتعلمين

 : مشكلة المحكات في القياس التربوي 

ع المحييم بأنييه معيييار للحكييم فييي قاعييدل كييان أو اختبييار، عيين طريييق تقييييم الحقييايق  يعيير 

المحييم هنييا هييو . واألمييس، وااراء، والسييلوع، وعنييد إصييدار حكييم صييحيح يتعلييق ب ييا

للحكم على تحقيق تلم الحقايق أو ااراء، وفي كن عمليات  المعيار الذي موع يستخدع

القياس والتقييم يبدأ الباحث بإقرار معيار معين، موع يستعان بيه كيأدال فيي البرنياما، 

ويج  أن توعا هذه المحكات على أماس، عند اختيار تلم المحكات يج  أن ن ا في 

 . االعتبار قياس أثر البرناما

 علييى وصييا مييا يسييتطيعه التالميييذ فييي فرقيية درامييية معينيية وهييذه المحكييات تقييوع أوالت 

مثالت القراءل، نطبيق لنيا . بالنسبة لوظيفة يقيس ا االختبار الذي موع يتم تطبيقه علي م

إرادل في تحديد أو رغبة في تحديد قدرات المتعلمين فيي القيراءل فيي فرقية ميا دراميية، 

 . في منة محددل

تم قيامي ا بطريقيية مييليمة يجي  تحديييدها بدقيية، أوالت فالقيدرات المطلييوع قيامي ا حتييى ييي

تحديد القدرات المطلوع قيام ا بدقة، ويج  أال يقتصر المحم عليى المسيتوب المتوقيا 

 . فقخ، يج  أن نفسح المجال

ييا العواميين الميياثرل فييي عمليييات الييتعلم فييي المواقييا أو التييي  يجيي  أن نراعييي فيييه أي ت

  امييتخدامه فييي القييياس التربييوي أو العاميين مييوع يييتم تدريسيي ا، والمحييم الييذي ي ليي

األمامي الذي موع يتم تتبعه هو النجاح، مستوب النجاح، وهو محم يُعتقيد أنيه ثابي  

 . طوال حيال الفرد في القراءل أن يكون قدرل المتعلم على القراءل ثابتة مدب الحيال

مجياالت أخيرب وبذلم ياخذ هذا المحيم عليى أنيه دليين عليى نجياح الفيرد أو توافقيه فيي 

غييير الدراميية، ف ييذا تعميييم غييير جييايزل إ  إنييه يشييمن جوانيي  ال يقيسيي ا االختبييار، ال 

نسييتطيا أن نعمييم نتييايا االختبييار علييى كافيية المجيياالت، بيين يشييمن جوانيي   ال نسييتطيا 

 . قيام ا بالدقة المنشودل بامتخداع أي اختبار موجود

ا على منطقة محد دل من التحصين ثب  أن ا مرتبطية وبذلم يف ن أن يكون المحم قاصرت

 . بالموعوع الذي موع يتم قيامه من خالل توفير  لم المحم فيه

 . قياس نمو التالميذ هو هدفنا بطريقة مباشرلل ألنه دلين على قياس نجاح التدريس 

أن عملية القياس موع نستعين ب ا في أكثر مين اتجياه فيي عمليية  :ومن هنا يت ح لنا

 . من ج ة القياس النفسي والتربويتقييم المتعلمين 

حيين المشييكالت التييي نجييدها فييي : وعملييية االمييتعانة بالقييياس فييي التربييية ال ييدع من ييا

المدرمييية، وهيييي نفيييس المشيييكالت التيييي تعالج يييا المقييياييس، فميييثالت اختبيييار اليييذكاء، 

واختبييارات الشخصييية، عنييدنا خاصيية بمقيياييس اختبييار الييذكاء مييرتبخ بمقيياييس  كيياء 

 . الفرد

لتحديد مستوب التالميذ، عندما ننالر إليى الوقي  الحاعير أو اتجاهيات فيي كلييات : مثال

التربيية فييي الوقيي  الحاعيير، مييواء كييان فييي بالدنييا أو خارج ييا نجييد أن معالييم األميياتذل 

ا  أم موا بيالكثير فيي تقيدع حركية القيياس، وهنياع الكثيير مين م مشيت لون بالقيياس ناليرت

 . القياس التربويألهميته، ونجد الكثير من كت  

ا عن كت  القيياس النفسيي مين حييث  :والمالحظ أن كت  القياس التربوي ال تختلا كثيرت

ا  الموعييييوعات التييييي ت طي ييييال فالمامسييييات التربوييييية تجييييد ل ييييا بابتييييا وامييييعتا وكبيييييرت



لإلخصييياييين النفسييييين بمختليييا تخصصيييات م فيميييا يسيييتعان ب يييم فيييي عمليييية القيييياس 

ا  . التربوي أي ت

د أن ال ول عيقة بين التربية وعليم الينفس أو بيين القيياس التربيوي والقيياس وبذلم نج

ييا نسييتطيا أن نسييتفيد ميين األدوات فييي كييال االتجيياهين، مييواء كييان  النفسييي، وهكييذا أي ت

 . كقياس نفسي أو كقياس تربوي

وبذلم يت ح لنا أهمية القياس في التربية في عالج المشكالت التربوية التي نجدها فيي 

 . رس ونستخدمه في التأكد من مستوب تحصين المتعلمينالمدا
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