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ة المختمفػر مظػواىؽ لالػدقير الرقمي التعبيو ى اإلنسانية العمـو عف الطبيعية العمـوز يميا م
ي فػػت والدراسػػاث و البحػػا عمييػػي ترتكػػز التػػ األدواتة دقػػاع ذلػػؾ إلػػ  جػػر ويمكػػف إ؛ تدرسػػياي التػػ
ء عمػـ الػنفس عممػاب فػعدا مم، عميياؽ متفة مقنند لقواعا قياسيي فع تخضي والت، الطبيعية لعمـوا

تتسػـ بالدقػة س القيػاي فػة جديػدب وأسػاليائػؽ طر ر ابتكػاة محاول  إلوعمـو التربية وعمـ االجتماع 
ـ العمػػو  فػػيس قيػػاالباسػػتل ؿ أدوات وتقنيػػات ، وذلػػؾ الصػػحي ي العممػػمػػا بمفيومية الموضػػوعيو 

 سعيا منيا إل  التخمص مف األحكاـ الذاتية والقرارت الخالية مف العممية.ة والفيزيائية الطبيعي
أف كػػؿ ءػػيء موجػػود بمقػػدار "( Edward Thorndikeعمػػ  حػػد مقولػػة إدوارد يورنػػدايؾ  و 

 الفيزيائي، المجاؿ ألفاؽ أكبر وأوسع مف المجاؿ ىذه العبارة فتحت "وأف  كؿ مقدار يمكف قياسو
وأف األءياء التي تقاس في حياتنا اليومية ال حصػر ليػا فػكف كػؿ لحظػة مػف لحظػات الحيػاة ىػي 

تقاس وبوحدات مختمفػة  التي ىي مف حولؾ ستجدىااألءياء ىذه عندما تنظر إل  و ، محؿ قياس
الحيػػاة  المتػػر، المتػػر، اللػػراـ، اليانيػػة، الػػواط، الديسػػيبؿ، ... إلػػا. كػػؿ ىػػذه األءػػياء اسػػتقرت فػػي

 العادية، وأتت ىذه األعماؿ بعد سمسمة طويمة مف الجيد اإلنساني 
 ءػياء واتسػاع مجاالتػو ورقعتػو وتعػده وأىـ ما يميز وقتنا الحػالي ىػو الدقػة فػي قيػاس األ 

ذلػػؾ األمػػور الفيزيائيػػة إلػػ  الجوانػػب النفسػػية والعقميػػة والوجدانيػػة التػػي كػػاف يعتقػػد سػػابقا اسػػتحالة 
ا قيػاس صػب  ذلػؾ ممكنػالوسائؿ الحساسػة الخاصػة بالقيػاس أتطور العمـ وكيرة قياسيا، لكف مع 

 ..(..  الخصائص والسمات النفسية واالجتماعية والتربوية والمينيةي ءيء أ
وعممية القياس في ميداف التربية وعمـ الػنفس عمميػة جػد معقػدة سػواء تعمػؽ األمػر بقيػاس 

ؼ الظػػػػػػػػػػػػواىر النفسػػػػػػػػػػػػية كػػػػػػػػػػػػالقمؽ حصػػػػػػػػػػػػيمة المعػػػػػػػػػػػػارؼ، الميػػػػػػػػػػػػارات والمواقػػػػػػػػػػػػؼ أو مختمػػػػػػػػػػػػ
وغيرىا، الصعوبة في قياس ىذه الجوانب تعود بالدرجػة األولػ  إلػ  طبيعػة  والمخاوؼ واالكتئاب

الظػػواىر اإلنسػػانية التػػي تمتػػاز بالتعقيػػد، التػػداخؿ والنسػػبية يصػػعب معيػػا فصػػؿ مؤءػػرات ظػػاىرة 
مػػػؤيرا مػػػف حيػػػث عػػػف مؤءػػػرات ظػػػاىرة أخػػػر ، كمػػػا تعػػػد الوسػػػائؿ المعتمػػػدة فػػػي القيػػػاس عػػػام  

موضػوعيتيا وقػػدرتيا عمػ  قيػػاس الخصػائص بدقػػة واالقتػراب قػػدر اإلمكػاف مػػف حقيقػة المتليػػرات 
النفسية أو التربوية المراد قياسيا، وبناء عمػ  ذلػؾ فكننػا بحاجػة إلػ  منػاىا وأدوات عمميػة تحقػؽ 

 لنا نسبة مقبولة مف التطابؽ بيف حقيقة الظاىرة والقيمة الكمية المعبرة عنيا.
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سنتيف مػف الجيػد مػف التػدريس لطمبػة السػنة اليانيػة عمػـ وحصيمة وأف ىذا السند ىو يمرة 
 .2016/2017بداية مف العاـ الجامعي  النفس بجامعة محمد البءير اإلبراىيمي ببرج بوعريريا

تـ يػػعػػالا موضػػوع القيػػاس النفسػػي، وفيػػو ت مجموعػػة مػػف العناصػرويتكػوف ىػػذا السػػند مػػف 
تعريػػؼ  البيانػػات والحقػػائؽ والمعمومػػات المتعمقػػة بالموضػػوع المتميمػػة فػػي:مختمػػؼ  التركيػػز عمػػ 

و، مسػػػمماتو، خصائصػػػو، اتػػػنظريو، مدارسػػػ، النفسػػػي مقيػػػاسل الخمفيػػػة التاريخيػػػةالقيػػػاس النفسػػػي، 
 القياس.  أخطاءو، و مجاالتو، مستوياتو، أنواعه، عناصر 

مػػا بػػيف  لسػػند العممػػي.( مرجعػػا عربيػػا فػػي إعػػداد ىػػذا ا19ىػػذا ولقػػد تػػـ اسػػتخداـ حػػوالي  
كة العنكبوتيػة ىػذا باإلضػافة إلػ  االسػتعانة بػبعض مواقػع الءػب .محاضراتو كتاب وبحث ومقاؿ 

 ت(. العالمية  األنترنا
وباختصار فػكف ىػذا السػند العممػي موجػو كػذلؾ إلػ  طػ ب الجامعػة وخاصػة مػنيـ طمبػة 

رءػاديا يسػاعدىـ فػي فيػـ ييا يج، ليكوف ليـ دلي  تو نفسيالقياس ال وبالتحديد مجاؿعمـ النفس  وا 
 .يد مف المعرفة، وفي تحقيؽ المز اؿ الحيويىذا المج
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 تمهيد:
جػد معقػدة سػواء تعمػؽ األمػر بقيػاس  عممية القياس فػي ميػداف التربيػة وعمػـ الػنفس عمميػة

سػػػػػػػػػػػػية كػػػػػػػػػػػػالقمؽ حصػػػػػػػػػػػػيمة المعػػػػػػػػػػػػارؼ، الميػػػػػػػػػػػػارات والمواقػػػػػػػػػػػػؼ أو مختمػػػػػػػػػػػػؼ الظػػػػػػػػػػػػواىر النف
وغيرىا، الصعوبة في قياس ىذه الجوانب تعود بالدرجػة األولػ  إلػ  طبيعػة  المخاوؼو  واالكتئاب

الظػػواىر اإلنسػػانية التػػي تمتػػاز بالتعقيػػد، التػػداخؿ والنسػػبية يصػػعب معيػػا فصػػؿ مؤءػػرات ظػػاىرة 
عػػػف مؤءػػػرات ظػػػاىرة أخػػػر ، كمػػػا تعػػػد الوسػػػائؿ المعتمػػػدة فػػػي القيػػػاس عػػػام  مػػػؤيرا مػػػف حيػػػث 

يػػاس الخصػائص بدقػػة واالقتػراب قػػدر اإلمكػاف مػػف حقيقػة المتليػػرات موضػوعيتيا وقػػدرتيا عمػ  ق
النفسية أو التربوية المراد قياسيا، وبناء عمػ  ذلػؾ فكننػا بحاجػة إلػ  منػاىا وأدوات عمميػة تحقػؽ 

وفي ىذه المطبوعة ، لنا نسبة مقبولة مف التطابؽ بيف حقيقة الظاىرة والقيمة الكمية المعبرة عنيا
 عناصػػر المتعمقػػة بموضػػوع القيػػاس النفسػػي بػػدءاا بتعريفػػو، الخمفيػػة التاريخيػػةسػػيتـ التطػػرؽ إلػػ  ال

اتػػػػػو، نظريالنفسػػػػػي، وع قػػػػة لفظػػػػػة القيػػػػػاس بػػػػبعض مرادفاتيػػػػػا فػػػػػي المعنػػػػ ، مدارسػػػػػو،  مقيػػػػاسل
 ه، أنواعو، أسسو وأىدافو، مستوياتو، مجاالتو، وأخطاء القياس.عناصر و، مسمماتخصائصو، 

 . تعريف القياس النفسي:1
كػػؿ فيمػػا يمػي عػػرض تعريفػػات ؼ عبػػارة القيػػاس النفسػي البػػد مػػف فصػؿ مركبتييػػا، و لتعريػ

 :مركبة عم  حدة
 (:  ,Psychométrie معنى مصطمح سيكومتريماهية جزئي السيكومترية ) .1.1

 -ا:يتكوف مصطم  سيكومتري مف مقطعيف ىم
كممػة تذخػذ وتعنػي نفسػي، وىػي  (Psychic) وىػي صػفة مػذخوذة مػف الكممػة(: Psycho  سػيكوأ. 

 .يتعمؽ بظواىر روحية كؿ ما: إحد  االستعماالت اآلتية
اسػػـ عػػاـ لكػػؿ الظػػواىر التػػي يتكػػوف منيػػا موضػػوع أو مػػادة عمػػـ الػػنفس؛ المتصػػؿ بالعقػػؿ أو  -

 ت.الءخص، أو الذا
 ذ.مرادؼ مبيـ لما ىو نفسي المنءذ أو لما ىو وظيفي المنء -
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بالقيػػاس عمومػػاا وأكيػػر تخصيصػػاا، القيػػاس الحقػػة تتصػػؿ  وىػػي(: métrie  متػػري أو قياسػػيب. 
وبتتبع المعػاني التػي يػدؿ عمييػا مصػطم  ( 1990 دسوقي،  المعتمد عم  وحدات المتر والجراـ

 عنػػد كييػػر ممػػػف اسػػتخدموا المصػػطم  ميػػؿ:  فػػػرج،( Psychometric  الخصػػائص السػػيكومترية
( و 2001يماف،  سػػػمو ( 2000ظاظػػا، ( و  1992 إمريػػػزؽ، و ( 1991 العمػػػي، و ( 1980

، ص ص 2009)بن محمد،  :(، يمكػف رصػد الػدالالت التالية ليذا المصطم 2004النبػياف،  
81 - 82). 
يقتػػػػرف اسػػػػتخداـ مصػػػػطم  الخصػػػػائص السػػػػيكومترية ل ختبػػػػار بالموضػػػػوعات التػػػػي تتنػػػػاوؿ  -

 د.مواصفات أو خصائص االختبار الجي
يبات بءكؿ رئػيس؛ لمداللة عم  الخصػائص تركز كيير مف الدراسات والكتب عم  الصدؽ وال -

 ر.السيكومترية ل ختبا
تضػػػػيؼ دراسػػػػات أخػػػػر  بعػػػػض الخصػػػػائص السػػػػيكومترية لمفقػػػػرة ميػػػػؿ معػػػػام ت الصػػػػعوبة،  -

 ز.ومعام ت التميي
ات أيضاا خاصية أخر  لمخصائص السيكومترية لمفقرة؛ ميؿ فعالية المءػتتات أو تضيؼ دراس -

 ت.فعالية المموىا
ض الدراسػػػات مقػػػاييس الترعػػػة المركزيػػػة، ومقػػػاييس التءػػػتت عنػػػد تعرضػػػيا لدراسػػػة مػػػؿ بعػػػتي -

 د.الخصائص السيكومترية، بينما تيبتو دراسات أخػر  ولػو بءكؿ غير مباءر أو بءكؿ مقصو 
 يقيس قيسا: جاع. –قاس  –يقيس  قيسا وقياسا: تبختر واءتد  –قاس  -: قيس. لغة1.2
جراحػة: قػدر غورىػا فيػو  قػائس  وقػاس الءػيء بليػره: قػدره قاس يقيس  قيسا: الطبيػب قعػر ال -

 عم  ميالو وقاس قيسا وقياسا وقاسو: سبقتو.
 قايس قياسا ومقياسو بيف اآلخريف: قدر و قاس الءيء بكذا إل  كذا: قدره بو. -

 عنيا لذاتيا قوؿ آخر.مركب مف قضايا إذا سمـ بيا لـز  في المنطؽ: قوؿوالقياس مصدر و 
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َّللاهُ َيْعَلُن َها َتْحِوُل ُكلُّ ُأًَثىٰ ) في سورة الرعد: قول اهلل تعالىف انط قا م -

(    َوُكلُّ شَْيٍء ِعٌَدٍُ ِبِوْقَدارٍ  َوَها َتِغيضُ اْلَْرَحاُم َوَها َتْزَدادُ 

 [. 80]سورة الرعد: 
ٍء خََلْقَناُه ِبَقَ رٍ ): وقول اهلل تعالى -

ْ
 [. 94]سورة القمر: (    ِإنَّا ُكلَّ شَي

ٌَزُِّلَُ و): وقوله اهلل تعالى - ََِإى هِّي شَيٍْء ِإَّله ِعٌَدًَا َخَزاِئٌَُُ َوَها ًُ

 [.12]سورة الحجر:  (  ِإَّله ِبَقَدٍر ههْعُلومٍ 

( "أف القيػػػػاس ىػػػػو التحقػػػػؽ بالتجربػػػػة أو Webster: ورد فػػػػي قػػػػاموس وبسػػػػتر  . اصطططططالحا0.2
 األبعاد أو السعة"االختيار مف المد  أو الدرجة أو الكمية أو 

 " بذنو: تعييف رقـ أو قيـ رقمية لألءياء أو األحداث بناء عم  قواعد.ويعرهفو "ستيفنز
ىػػو تعيػػيف فئػػة مػػف األرقػػاـ أو الرمػػوز منػػاظرة لفئػػة مػػف الخصػػائص أو األحػػداث طبقػػا لقواعػػد  -

 محددة تحديدا جيدا.
 ث وفقا لقوانيف.ويعرهؼ أيضا: عممية يقصد بيا تحديد أرقاـ ألءياء أو أحدا -

 تمييؿ لمصفات أو الخصائص بذرقاـ. -

 تقدير االءياء والمستويات تقديرا كميا "تكميـ" وفؽ إطار معيهف مف المقاييس المدرجة.. -

أف كممػة قيػاس تسػتخدـ فػي معػاف  ( English & English, 1958 إنجمػش و إنجمػش ويػذكر  -
 .(25، ص 2004)محمد، ني ما يذتي: متعددة سواء بوصفيا اسما أو فع  ومف ىذه المعا

أنيا النتيجة التي نحصؿ عمييا مف عممية القياس أي القيمة التي تخرج بيا مف قياسػنا لءػيء  -
 ما باإلضافة إل  تحديد كميتو تقديرا لوجود ءيء أو غياب خاصية مف خصائصو.

اـ أو األمتػػػار أو أنيػػػا الوحػػػدة أو المعيػػػار المسػػػتخدـ فػػػي القيػػػاس كػػػذف نقػػػوؿ إف قياسػػػنا بػػػاللر  -
 الدقائؽ أو الساعات أو غير ذلؾ مف الوحدات المستخدمة في المقاييس المختمفة.

أنيػػا تعبػػػر عػػػف تقػػػدير إحصػػػائي لخصػػػائص األءػػػياء فالمتوسػػػط الحسػػػابي مقيػػػاس واإلنحػػػراؼ  -
 المعياري مقياس واإلرتباط مقياس ويعبهر كؿ منيا عف خاصية تميهز االءياء.
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ىذه المعاني المتعددة: أنو عممية مقارنة أءياء بوحػدات معينػة أو بكميػة ونقصد بالقياس وفؽ  -
قياسػػية أو بمقػػدار معػػيف بالءػػيء نفسػػو أو الخاصػػية نفسػػيا بيػػدؼ معرفػػة كػػـ مػػف ىػػذه الخاصػػية 

 يتضمنيا ىذا الءيء.
ويعػػػرهؼ القيػػػاس مػػػف وجيػػػة نظػػػر التربيػػػة وعمػػػـ الػػػنفس أنػػػو مجموعػػػة مػػػف مرتبػػػة مػػػف  -

بطريقػة كميػة أو كيفيػة بعػض العمميػات العقميػة أوالسػمات أو الخصػائص  المييرات أعهدت لتقيس
النفسية أو األدائية وقد تكوف المييرات أسػئمة ءػفيية أو أسػئمة تحريريػة مكتوبػة وقػد تكػوف سمسػمة 
مف األعداد أو بعض االءكاؿ اليندسية أو صػورا أو رسػوما وىػي كميػا مييػرات تػؤير عمػ  الفػرد 

 وتستيير إستجاباتو.

 النفسي.  مقياسل . الخمفية التاريخية02
فػػي كتابػػو المءػػيور حػػوؿ القيػػاس النفسػػي يعػػود أصػػؿ القيػػاس  (Du Boisأءػػار دي بػػوا  

إل  ي ية آالؼ سنة قبػؿ المػي د عنػدما اسػتخدـ الصػينيوف نظامػا متطػورا ل متحانػات مػف أجػؿ 
( Bowmanكيػة بومػاف  بءػرت الباحيػة األمري 2401اختيار الموظفيف الساميف لمدولة وفي سػنة 
( تؤكػػد فيػػو أنػػو ال The American Psychologicalمقػػاال فػػي مجمػػة "السػػيكولوجي األمريكػػي"  

توجد الءواىد التاريخية واأليرية الدالة عم  صػحة ىػذا االعتقػاد عمػ  حػد قوليػا: أف االمتحانػات 
إلػػػ   سػػػنة قبػػػؿ المػػػي د حيػػػث كػػػاف المرءػػػحوف إلػػػ  الوظػػػائؼ السػػػامية يخضػػػعوف 258ظيػػػرت 

امتحانات ءفيية وكتابية يءرؼ عمييا اإلمبراطور نفسػو وكانػت عمػ  درجػة عاليػة مػف الصػعوبة 
، 2007)محمطود، تتـ عم  عدة مراحؿ في الموسيق  والقانوف والكتابة والمبادئ الكونفوءيوسية 

 . (16ص 
(: أءارت إل  أف التقويـ كػاف Marrou, 1956 & Doyle, 1974دراسة مارو ودويؿ    -

يضا مف مميزات الحضارة اليونانية حيث نجد المؤءرات األول  عم  ذلؾ في مؤلفات أف طػوف أ
حيػث يقسػـ النػاس إلػ  فئػات تبعػا ل خت فػػات الفرديػة ونفػس االتجػاه بالنسػبة لممجتمػع الرومػػاني 
كانػػػت عمميػػػات القيػػػاس جػػػد عمميػػػة وتطبيقيػػػة إلػػػ  أف يصػػػؿ المػػػتعمـ إلػػػ  أعمػػػ  المراحػػػؿ ومنػػػذ 

روؽ الفردية واإلنساف يحاوؿ إيجاد مقاييس ليػا، ومػف المتفػؽ عميػو أف قيػاس الفػروؽ اكتءاؼ الف



 الـقـيـاس النـــفـــســــــــــي

 

 

 
7 

عنػدما  .1796حدث ىذا سػنة بؿ بدأت عم  يدي عالـ فمكي و  ،لـ تبدأ عم  أيدي عمماء النفس
 العػػػالـ الفمكػػػي فػػػي مرصػػػد غػػػرينيتش مسػػػاعده كينيبػػػروؾ (Nevil Maskelyneطػػػرد ماسػػػكميف  

 kinneybrook) وكػاف الفػرؽ يرتفػع  عنو في رصد أحد النجـو فتػرة تقػارب مػف اليانيػة ألنو تذخر
وقػرأ  .ألنػو ءػؾ فػي أمانتػو العمميػة ،وقد اعتبر ىػذا األمػر خطيػر إل  أف يصؿ إل  يانية كاممة،

ىػػػػو انتباواسػػػترعت ىػػػذه القصػػػػة ( Friedrich Wilhelm Bessel ) 1784 - 1846العػػػالـ  
تػػي يقصػػد بيػػا الفػػرؽ بػػاليواني بػػيف تقػػدير ءخصػػيف مػػف واسػػتخدـ معادلػػة ءخصػػية والواىتمامػػو، 

 . (16، ص 2007)محمود، الراصديف في رصد نجـ مف النجـو 
: تءير الءواىد اإلس مية ومع تطور التعميـ إل  أقصػاه أد  وفي الحضارة اإلسالمية -

 نظاـ لمتقويـ يسم  بمن  اإلجازات "الءيادات" لطالبي العمـ والمعرفة.
: كانػت مرحمػة جمػود وخمػود كبيػر فػي المعػالـ اإلنسػانية لقرون الوسطىوفي مرحمة ا -

فػي مختمػػؼ الميػػاديف وبالتػالي يسػػجؿ أي تطػػور ممحػوظ فػػي القيػػاس والتقػويـ حيػػث اقتصػػر عمػػ  
وحػػػديت النيضػػػة باإلضػػػافة إلػػػ  اإلرىاصػػػات  24امتحانػػات ءػػػفيية واسػػػتمر الحػػػاؿ حتػػػ  القػػػرف 

 سي وفؽ المراحؿ اآلتية: السابقة التي تءير إل  تطور القياس النف
: األحكػاـ المبنيػة عمػ  الفراسػة: ظػاىرة تعػدة طػرؽ اسػتخدميا اإلنسػاف المرحمة األولطى -

منػػػذ القػػػديـ تيػػػدؼ إلػػػ  الحكػػػـ عمػػػ  ءخصػػػية الفػػػرد مػػػف دراسػػػة المميػػػزات الجسػػػمية ومنيػػػا بنػػػ  
 الحكماء اليونانيوف قياساتيـ.

قػارف قػواه ومواىبػو بكػؿ مػا يحػيط بػو : حيث كاف اإلنساف  قديما يالوجه مالمح دراسة أ.
مف كائنات بلرض التلمب عمييا أو االبتعاد عنيا ويختار بعضيا ليا القرابيف وءػعائر الخضػوع 
فػػي تقديسػػو ليػػا وعبادتػػو ليػػا، وكانػػت المقارنػػة مرتكػػزة حػػوؿ الم مػػ  الرئيسػػية لموجػػو والجمجمػػة 

  أقػرب الحيوانػات تءػابيا فميػاؿ ذلػؾ وأنواع أخر  لمتءوىات الخمقيػة لموجػو اإلنسػاني ونسػبيا إلػ
ماكر، ومف كاف وجيو كوجو الحمار فيو غير  –ماىر  –مف كاف وجيو كوجو القرد فيو: ذكي 

صػػبور، ومػػف كػػاف وجيػػو كوجػػو األسػػد ىػػو جػػريء ءػػجاع، ومػػف كانػػت عيونػػو ياقبػػة تءػػبو عيػػوف 
جػالتوف، وبيرسػوف، ئا الدراسػات التػي أجراىػا كػؿ مػف اليعمب دؿ عم  المكػر والػذكاء، ولكػف نتػا
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دلػت  ،عم  دراسة التءػوىات الخمقيػة بػيف المجػرميف (Galton & Pearson & Gorang  جوراناو 
 عم  الخطذ بيذه الوسيمة وفءميا في قياس الذكاء كقدرة عامة وخاصة قياس القدرات الخاصة.

: مػػػف أءػػػير البػػػاحييف فػػػي ذلػػػؾ فػػػرانس جوزيػػػؼ جػػػوؿ الجمجمطططة تضطططاريس دراسطططة ب.
 eph GallFranz Jos  )2550 - 2010واسػػتنتا مػػف  ،( وقػػد عمػػؿ خػػرائط لمنػػاطؽ الجمجمػػة

وكاف ذلؾ أساسا لمنظرية الممكػات التػي كانػت تفتػرض  ،ذلؾ الخرائط القدرات العقمية لكؿ منطقة
وأف التفوؽ في  ،أف العقؿ البءري مقسـ إل  وحدات وقو  مستقمة توجد بمناطؽ محددة في الما

 عقمية كالتذكر واالنتباه ويقابميا نضوج لتمؾ المنطقة.أي وحدة مف الممفات ال
 20: بدايػػة التجريػػب والقيػػاس: بدايػػة ىػػذه المرحمػػة فػػي أواخػػر القػػرف الثانيططة المرحمططة -

وتتميز ىذه المرحمة بقياس النواحي الحسية والحركية لممستويات الدنيا لمنءػاط  .24وبداية القرف 
كػػاف االعتقػػاد السػػائد لػػد   20عػػداد" ففػػي أوائػػؿ القػػرف العقمػػي مػػي : فػػي الحضػػارة الصػػينية "الم

وىػػذه الفػػروؽ  ،العممػػاء أف األفػػراد يختمفػػوف فيمػػا بيػػنيـ اخت فػػا واضػػحا لتميػػز المييػػرات الحسػػية
وليػذا ل نتبػاه  ،الفردية بيف األفراد في القدرة عمػ  التمييػز الحسػي ترجػع إلػ  الفػروؽ فػي االنتبػاه

ضحت نتائا الدراسػات أف الوسػائؿ الحسػية الحركيػة لػـ تيمػر كييػرا وقد أو  ،ع قة مباءرة بالذكاء
فقد دلػت تجػارب أجراىػا  ،في قياس الذكاء وذلؾ العتمادىا عم  المستويات الدنيا لمنءاط العقمي

سػػػرعة ذكػػػر أسػػػماء  –سػػػرعة االسػػػتجابة لمصػػػوت  -"كاقػػػؿ" فػػػي تجاربػػػو التاليػػػة: قػػػوة قبضػػػة اليػػػد
ضػعؼ الع قػة بػيف النػواحي الحسػية ( J. A. Gilbert, 1897  بيػرتجيموأوضحت نتائا  ،األلواف

بيػػرت" فػػي سػػرعة القػػبض قبػػؿ ـ االختبػػارات التػػي اسػػتخدميا "جيموتػػتمخص أىػػ .فػػي قيػػاس الػػذكاء
تقػدير طػوؿ ، –قػوة الرفػع بمعصػـ اليػد  –وأقػؿ ألػـ يءػعر بػو الفػرد نتيجػة الػوخز  ،وبعد االختبار

وضحت التجارب التي أجراىا كؿ مف كػ رؾ وسػيمز سعة الوزف، وقد أ ،–قوة الصدر  –بالنظر 
 Clark & Sylez عمػػ  فءػػؿ االختبػػارات الحسػػية والحركيػػة وفػػي قياسػػيا الػػدقيؽ  2482( عػػاـ

أيهػػد ىػػذا، ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف نءػػير إلػػ  أف  (Emil Kraepelin، وكػػذلؾ كػػرابيميف  لمػػذكاء
اء الفمػػؾ ظيػػرت عمػػ  أيػػدي عممػػبػػؿ بػػدأت و  ،حركػػة القيػػاس النفسػػي لػػـ تظيػػر مػػع عممػػاء الػػنفس

( حيػث Nevil Maskelyne & kinneybrook  ، وكينيبػروؾماسػكميفوالميف كما حدث في قصة 
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اعتبػػر ىػػذه النػػوع مػػف عػػدـ األمانػػة العمميػػة رغػػـ أف الطػػرؽ واألالت كانػػت بسػػيطة تعتمػػد عمػػ  
ؿ فمكيػا بيػذه الػذي كػاف يعمػ 2021( سػنة Besselاىتـ العالـ األلمػاني بيسػاؿ  و  ،السمع والبصر

تفاوتػػة فػػي تقػػدير الفمكيػػيف ودرسػػيا واىػػتـ بجمػػع البيانػػات والمعمومػػات عػػف األخطػػاء الم ،الحاديػػة
إلػػ  أف ىػػذه األخطػػاء فػػي القيػػاس راجعػػة إلػػ  الفػػروؽ الفرديػػة الطبيعيػػة بػػيف األفػػراد فيمػػا وخمػػص 

كمػػا  ،بةأي الفتػػرة المحصػػورة بػػيف ظيػػور المييػػر وحػػدوث االسػػتجا ،بيػػنيـ مػػف حيػػث زمػػف الرجػػع
وقػد أد  ىػذه الحػدث التػاريخي إلػ  اىتمػاـ البػاحييف فػي النصػؼ  ،يختمفوف مف موقؼ إل  آخػر

بقيػاس الفػروؽ الفرديػة فػي بعػض الصػفات عمػ  الػرغـ مػف االعتقػاد السػائد  24األوؿ مف القػرف 
وقػػػد سػػػاعد عمػػػ  انتءػػػار  ،آنػػػذاؾ بػػػذف الفػػػروؽ أخطػػػاء اىتمػػػوا بدراسػػػتيا بلػػػرض الػػػتخمص منيػػػا

محاوالت عديدة لمعمماء في أوقات متقاربة اختمؼ مكاف تواجدىا ومف أميمة ذلؾ دراسػة التجريب 
عػػف الورايػػة وتحسػػيف النسػػؿ  (Francis Galton, 1869  ،(1911 - 1822  فرانسػػيس جػػالتوف

 Alfredفي انجمترا ظيور حركة العناية بالضعاؼ في فرنسا بداية ظيور اختبار بينيػو سػيموف  

Binet; Théodore Simon وطػػوره تيرمػػاف  2485 – 2489وخػػرج االختبػػار فػػي  2041( سػػنة
 Lewis Madison Terman 2425( سنة. 

وتتميػز  ،حتػ  نيايتػو 24: حركة القياس العقمي: ظير منذ بداية القػرف المرحة الثالثة -
صة سػواء ميؿ قياس القدرة العقمية العامة والقدرات الخا ،ىذه الفترة بقياس العمميات العقمية العميا

المينية وقدرات الفنوف وقدرات التفكير والذاكرة والقدرات األكاديمية والملوية والعددية واالستداللية 
وقد ظيرت أدوات قياس أكير دقة وأكير تنوعا نتيجة إلعتمادىا عم  نتائا  ،وكذلؾ االستعدادات
ربيف العػػالميتيف ظيػػرت وخػػ ؿ الحػػرب العالميػػة األولػػ  والفتػػرة مػػا بػػيف الحػػ ،"التحميػػؿ العػػاممي"

تسػػتخدـ فػػي انتقػػاء وتوجيػػو ليػػذه المقػػاييس لحاجػػة ماسػػة لػػد  كػػؿ مػػف ألمانيػػا وأمريكػػا وبريطانيػػا 
فظيرت مقػاييس عديػدة  ،الجنود والقادة إل  أنواع األسمحة المختمفة كؿ حسب قدرتو واستعداداتو
د جػػودار و" والػػذي ترجمػػو مػػف الػػذكاء مػػف النػػوع غيػػر المفظػػي ولعػػؿه أءػػيرىا مقيػػاس "سػػتانفورد بنييػػ

 Goddard, 1908) ؿميػر وزميمػو  وقننهػو تيرمػاف  Terman & Merril, 1916)، ومقيػاس ويكسػمر           
 Wechsler – Bellevue, 1939) و" لمػتخمص مػف عيػوب األخصػائي النفسػي فػي مستءػف  "بػالفي
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 ،أجػػػزاء الجسػػػـ واختبػػػار ،(Seguin Edouard)  2021 - 2008ولوحػػػة سػػػيقاف   ،اختبػػػار بنييػػػو
 ،ليرة فػػي مسػػتطيؿ واحػػدمسػػتطي ت صػػ 5ويطمػػب فييػػا وضػػع  (Healy-Fernaldولوحػػة ىيميػػو  

( ويسػتخدـ Alphaالءػييراف المعروفػاف باسػـ ألفػا   األمريكيػاف ظيػر االختبػاراف 2425وفي عػاـ 
نػػػود ( ويسػػػتخدـ مػػػع الجBetaلقيػػاس ذكػػػاء الجنػػػود الػػػذيف يعرفػػػوف الكتابػػػة والقػػػراءة واختبػػػار بيتػػػا  

 األمييف.
لنجػػاح االختبػػارات ف كػػا ،: تنػػوع االختبػػارات لقيػػاس مختمػػؼ النػػواحي النفسػػيةالمرحمططة الرابعططة -

العقمية في الحرب العالمية األول  وخ ؿ الحرب العالمية اليانية أيػرا كبيػرا فػي انتءػارىا وتنوعيػا 
المختمفة التي وضػعيا  في قياس نواحي الءخصية المختمفة بجانب قياس الذكاء والقدرات العقمية

والتي تعتمد عم  عوامؿ متعددة ومنيا ( Louis Leon Thurstone ) 2005 - 2455ييرستوف  
سػػتوف تحػػدد فػػي مجموعيػػا درجػػة الػػذكاء وىػػذه العوامػػؿ ىػػي اءت نظريػػة العوامػػؿ المتعػػددة ليور جػػ

 –التػػػػداعي  ذاكػػػػرة -اإلدراؾ المكػػػػاني –التعامػػػػؿ باألرقػػػػاـ  –الط قػػػػة المفظيػػػػة  –الفيػػػػـ المفظػػػػي 
سػػمات الءخصػػية ميػػؿ:  االسػػتدالؿ المفظػػي، يػػـ ظيػػرت اختبػارات فػػي قيػػاس –السػرعة اإلدراكيػػة 

 ،  منبسػطيف ومنطػوييفلتصنيؼ األفػراد إلػ (Freyd & Heid Breder  بريدر ىيدو ، اختبار فرايد
ومقيػػاس  ،ل نبسػػاط واالنطػػواء (Carl Gustav  Jung)  2055 - 2412  وكػػذلؾ مقيػػاس يونػػ 

الءخصػية  ( لمسيطرة والخضوع. كما ظيرت اختبارات قيػاسGordon Willard Allportورت  ألب
ييػػدؼ إلػػ  ( Robert Sessions Woodworth  )2014 - 2411مػػف خػػ ؿ قائمػػة وودوورث  

األحػػػ ـ المزعجػػػة والتعػػػب التعػػػرؼ عمػػػ  المضػػػطربيف نفسػػػيا كمػػػا يتميػػػؿ فػػػي قيػػػاس المعػػػارؼ و 
            متعػػػػػػػػػػػدد األوجػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػذي وضػػػػػػػػػػػعو ىػػػػػػػػػػػايواي، ومػػػػػػػػػػػاكينمي  )MMPI))1ينسػػػػػػػػػػػوتا  مواختبػػػػػػػػػػػار 

 Starke Rosecrans Hathaway & John Charnley McKinley)  وظيػرت اختبػارات تقػيس
 ،بقعػة الحبػر السػوداء (Test De Rorschachاطية ميػؿ: اختبػار روءػاخ  خصػية بصػورة اسػقالء

 ,Henry Murray & Christiana Morgan  لموراي ومورغاف TAT)(2)واختبار تفيـ الموضوع  

-Florence Goodenough: Draw-a  واختبػػػػػار رسػػػػػـ الرجػػػػػؿ لفمػػػػػورنس جودأينػػػػػاؼ ،( 1935

                                                 
1
 - MMPI = Minnesota Multiphasic Personality Inventory. 

2
 - TAT = Thematic Apperception Test. 

http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/woodworth-robert-sessions.pdf


 الـقـيـاس النـــفـــســــــــــي

 

 

 
11 

man test, 1926.) القياس التي تقيس الجانب الوجداني واالنفعالي  كما ظيرت العديد مف أدوات
 ,Edward Kellog Strong Jr  مػف الءخصػية ميػؿ: قيػاس االتجاىػات الميػوؿ والقػيـ لسػترون 

1927)  ،2009 - 2411). 
 . عالقة لفظة القياس ببعض مرادفاتها في المعنى:03

ال عمػ  المعمومػات، لكي نصؿ إل  قرار ما في العممية التربوية، البد لنا مػف الحصػوؿ أو 
ودور القياس ىو أف يقـو بتزويدنا بالمعمومات الخاصة والدقيقة التي تفيدنا في اتخاذ قػرار حكػيـ 
وصػػائب. ونحػػف كمدرسػػيف ييمنػػا فػػي الدرجػػة األولػػ  التعػػرؼ عمػػ  التحصػػيؿ التعممػػي لط بنػػا، 

تػذتي أىميػة القيػاس  والتذكد مف مد  م ءمة البػراما والمنػاىا الدراسػية لمسػتويات ط بنػا، وىنػا
والتقويـ لموصوؿ إل  قرارات حاسمة وبناءة عمَّا نقدمو لط بنا مف براما ومنػاىا وطػرؽ تػدريس 

 . (21، ص 1331)الصراف، وأىداؼ ومستويات 
 والتقويـ. والتقدير وىناؾ يمة ألفاظ تستخدـ في ىذا المجاؿ كاالختبار والقياس والتقييـ

تءير إل  مجموعة مف األسئمة تتطمب اإلجابػة عمييػا، واالختبػار  :(Testفمفظة االختبار ). 2.0
يميؿ عينة مف السموؾ، بمعن  أنو يخبرنا ءيئا واحػدا عػف الفػرد ولػيس كػؿ ءػيء، وعنػد اإلجابػة 
عمػػ  أسػػئمة االختبػػار نحصػػؿ عمػػ  مقيػػاس عػػددي  درجػػة( لمصػػفة التػػي اختبرناىػػا لػػد  الفػػرد. 

 .(21، ص 1331)الصراف،  ( في بعض الدوؿExaminationويسم  االختبار االمتحاف  
موقؼ عممي تطبيقي يوضع فيو الفرد لمكءػؼ عػف المعػارؼ والمعمومػات والمفػاىيـ االختبار:  -

األداءات السموكية التي اكتسبيا خ ؿ تعممو موضوع مف الموضوعات أو ميػارة مػف  واألفكار و
 .(18، ص 2008)أبو حطب، عثمان، صادق،  الميارات في فترة زمنية معينة

تءػػػػػير إلػػػػػ  كيفيػػػػػة اسػػػػػتخداـ الم حظػػػػػة اإلمبريقيػػػػػة  :(measurementولفظطططططة القيطططططاس ). 1.0
لمحصػوؿ عمػ  سػمة أو صػػفة لػد  ءػخص مػػا فيمػا يتعمػؽ بالسػموؾ أو الحاديػػة أو ءػيء مػا، يػػـ 
استخداـ م ئمة لترجمة تمؾ الم حظة إل  ءكؿ قابؿ لمقيػاس أو التصػنيؼ. فالقيػاس أءػمؿ مػف 

؛ وذلػػؾ لتعػػدد أدواتػػو التػػي تسػػاعدنا عمػػ  الحصػػوؿ عمػػ  كميػػات أكبػػر مػػف المعمومػػات، االختبػػار
فكمػػػا أف القيػػػاس يسػػػتخدـ عػػػادة اختبػػػارات، فكنػػػو يسػػػتخدـ أدوات م حظػػػة، والقيػػػاس يءػػػير إلػػػ  
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وصػوؿ إلػ  المعمومػات. ففػي التربيػة والتعمػيـ، يػدؿ القيػاس عمػ  أو يرمػز إلػ  الطريقػة والنػاتا لم
لمعرفيػػة أو الوجدانيػػة التػػي يمتمكيػػا ءػػخص مػػا أو مجموعػػة مػػف األءػػخاص الكػػـ مػػف السػػمات ا

وليس إل  قيمتيا أو استحقاقاتيا. ففي القياس يتـ تحويؿ الظاىرة المراد قياسيا مف الوصؼ إلػ  
 .(21، ص 1331)الصراف، الكـ 
 تستخدـ لنءاطيف مختمفيف: :(Assesmentولفظة التقييم ). 0.0

يءػير إلػ  عمميػة تحويػؿ درجػات االختبػار، أو نتػائا الػتعمـ، إلػ   أوال: تقييـ أداء الطالب
عبػػارات عػػف أداء الطالػػب  مػػي ، تءػػخيص صػػعوبات الػػتعمـ(، وىػػذا التقيػػيـ لممػػتعمـ يبنػػ  عمػػ  
أساس النقطػة الػدنيا لمقيمػة الحياديػة لمقيػاس، ولكػف قمتػو ىػو التقػويـ متػ  احتػوت بيانػات التقيػيـ 

مػػة أداء الطالػػب الواحػػد أو مجموعػػة مػػف الطػػ ب أو الجماعػػات أحكامػػا ضػػمنية السػػتحقاؽ أو قي
، ص 1331)الصطراف، الط بية  مي ، إعطػاء درجػات قبػوؿ الطػ ب، قػرارات مػن  الءػيادات( 

21). 
يانيا: عم  المستويات العامػة  كالمنطقػة التعميميػة أو الدولػة( تقيػيـ أداء النظػاـ التعميمػي 

الطالػب الواحػد لمتعػرؼ عمػ  الوضػع العػاـ لمنظػاـ التعميمػي  يستخدـ بيانات تجمع مف تقييـ أداء
سواءا لممدرسة أو المنطقة التعميمية أو الدولة ككؿ. فبينما يرمي تقييـ الطالب إل  مقارنة درجات 
الطالػػػب ليكػػػوف عمػػػ  وجػػػو اإلجمػػػاؿ مؤءػػػرا لػػػألداء العػػػاـ لمتعمػػػيـ  مػػػي ، لجميػػػع أقسػػػاـ الخػػػامس 

 .(21، ص 1331)الصراف، االبتدائي( 
وفػػي الواقػػع فػػكف تقيػػيـ النظػػاـ ال يرمػػي عػػادة إلػػ  جمػػع بيانػػات بطريقػػة تػػؤدي إلػػ  عمػػؿ 
مقارنػػات بػػيف الطمبػػة أو الفصػػوؿ الدراسػػية أو المػػدارس أو المنػػاطؽ التعميميػػة. والفػػرؽ بػػيف تقيػػيـ 
الفػػرد وتقيػػيـ النظػػاـ ىػػو أف تقيػػيـ الفػػرد أو المػػتعمـ يقػػـو عػػادة عمػػ  التءػػخيص أو المقارنػػة بػػيف 
أداءات الط ب، بينما تقييـ النظاـ ييدؼ إل  تبياف الحالة العامة لمنظاـ التعميمي في المجاالت 

 . (21، ص 1331)الصراف، التي استخدـ فييا التقييـ 
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تحديػػد قيمػػة الءػػيء ومػػرادؼ ىػػذا المصػػطم  فػػي الملػػة : (Assesment) . أمططا لفظططة التقططدير3.0
عػف كممػة التقيػيـ نسػبة إلػ  تكػويف القػيـ وىػو مءػتؽ مػف العربية ىو التقدير وىذه الكممة تختمػؼ 

 الفعؿ "قدهر" فيقاؿ قدهر ف ف الءيء تقديرا أي بيهف مقداره وجعمو ما في قدره أو ساواه.
وىكذا توجد في للتنا العربية كممات فصيحة ووجودىا يمكننا في حؿ مءكمة التداخؿ فػي 

 & Assesmentفػي الملػة اإلنجميزيػة وىػي:  المعنػ  والخمػط فػي االسػتخداـ، فالكممػات األجنبيػة

Valuation & Evaluation  يمكػػف ترجمتيػػا كمػػا يػػذتي: بالترتيػػب تقػػدير، تقيػػيـ، تقػػويـ. فالكممػػة
األول  واليانية ال يتجاوز معناىا تحديد القيمة أو القدر، كما أنيما ترتبطاف إل  حد كبيػر بذاتيػة 

)أبططو ؿ والتحسػػيف والتطػػوير وتتسػػـ بالموضػػوعية المقػػدر بينمػػا كممػػة تقػػويـ تتضػػمف معنػػ  التعػػدي
 .(18، ص 2008حطب، عثمان، صادق، 

( الػػػػذي يقابػػػػؿ المصػػػػطم  اإلنجميػػػػزي Jugementوأحيانػػػا ينظػػػػر إلػػػػ  التقػػػػدير عمػػػػ  أنػػػو  
 Rating أقدـ مف مفيـو القياس مف حيث االستخداـ مف طرؼ اإلنساف. حيث أف اإلنساف بػدأ )

ات لألءياء فيما يخص مختمؼ المواضيع المحيطة بو، يـ ءرع في منذ القديـ يقـو بكعطاء تقدير 
 القياس فالتقييـ وأخيرا التقويـ.

إف المقصود بالتقدير ىو التخميف الذاتي، فمف الناحية الملوية نقوؿ قدَّر الءيء، أي بيف 
: أقؿ مقداره. إف األفراد يقوموف بتقديرات متعددة يوميا بناءا عم  تخمينات ءخصية وكيفية، مي 

مػػف، أكيػػر مػػف، أصػػلر مػػف، أكبػػر مػػف، أقػػؿ دقػػة، أكيػػر دقػػة، ... إلػػا. إف ىػػذه التقػػديرات التػػي 
، ص 1331)محمطود، إل  القياس الكمػي  ال ترتق تستخدـ مف طرؼ األفراد ىي تقديرات كيفية 

 .(15 - 11ص 
قاقو فتءػػير إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  قيمػػة الءػػيء أو اسػػتح :(Evaluationأمططا لفظططة التقططويم ). 1.0

بمعيػػػػار أو محػػػػؾ معػػػػيف، مسػػػػتخدميف القيػػػػاس غالبػػػػا فػػػػي ىػػػػذه العمميػػػػة. فػػػػالتقويـ ىػػػػو توصػػػػيؼ 
وتحصػيؿ وتجييػز لممعمومػات لمحكػـ عمػ  البػدائؿ فػي اتخػاذ القػرارات، ومػف ىنػا نػر  أف التقػػويـ 
يتعد  نطاؽ االختبار والقياس والتقييـ؛ أي أنو أءمؿ وأوسع معن  ألنو يءمؿ االختبار والقياس 

    .(21، ص 1331)الصراف، تقييـ، باإلضافة إل  إصدار حكـ معيف وال
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ـ الءيء: أي أزاؿ اإلعوجاج، وأقاـ المائؿ  لقد جاء في المنجد في الملة واألع ـ كممة قوَّ
أو المعوج أي عدلو، ويقاؿ فػي التعجػب مػا أقومػو أي مػا أكيػر اعتدالػو، وأمػر مقػيـ أي مسػتقيـ، 

ـ الءيء أي عدهلو، وقو   اـ األمر وقيامو أي نظامو وعماده وما ويقـو بو.وقوَّ
القيمػػة جمػػع قػػيـ أي الػػيمف الػػذي يعػػادؿ المتػػاع، والقيمػػي نسػػبة إلػػ  القيمػػة عمػػ  لفظيػػا، 
والقيِّـ كؿ ذي قيمة، فيقاؿ: كتاب قيِّـ أي ذو قيمة، وتقاـو القـو الءيء بيػنيـ أي قػدَّروا لػو يمنػا، 

دار )يمنػو وجعػؿ لػو قيمػة معتدلػة أو عادلػة ومسػتقيمة.  واستقاـ اسػتقامة المتػاع أي قومػو بمعنػ 
 (.113 ، ص1330، المشرق

مػػت السػػمعة واسػػتقومتو  "القػػاموس المحػػيط" وجػػاء فػػي معجػػـ الملػػة العربيػػة جػػاء مػػا يمػػي: قوه
متو عدهلتو فيو قويـ ومستقيـ  تقاـ اعتَدؿ وقوه نوتو واسو  .(1152، ص 2005، أباديز الفيرو )يمه

ـ أنيػا تءػير إلػ  معنػ  االسػتقامة لكييػر مػف األءػياء ن حظ مما تقدـ مف  معاف لكممة قوَّ
أو السػموؾ أو اسػتقامة الجسػـ واعتدالػو، وىػي تءػير إلػ  مػا ىػو مضػاد لنعوجػاج واالنكسػار أو 
اعتدالو بعد أف كاف معوجا. فيذه المعاني كميا ليا ارتباط بمصطم  التقويـ فػي التربيػة والتعمػيـ، 

 في المجاؿ التربوي التعميمي تعني مبدئيا أمريف أساسييف ىما: وأف معن  ىذه الكممة
 أ. اإلص ح وتعديؿ األخطاء واإلعوجاج أيناء التعمـ بالتمريف والتدريب أو بامتحاف الت ميذ.

 ب. تقدير قيمة محددة لنتائا ومجيودات الت ميذ في مجاالت مختمفة.
عطائػػو قيمػػة مػػ صػػ ح اعوجاجػػو. تعنػػي كممػػة "التقػػويـ" تقػػدير الءػػيء وا  ا، والحكػػـ عميػػو وا 

ويخمػػط الػػبعض بػػيف التقػػويـ والتقيػػيـ ويػػر  الػػبعض بذنيمػػا يعطيػػاف المعنػػ  نفسػػو فػػالتقويـ تعنػػي 
باإلضافة إلػ  قسػمة الءػيء أو العمػؿ، تعػديؿ أو تصػحي  أو تصػويب مػا أعػوج منػو. أمػا كممػة 

 ، ص2991، د اهللوعبططط سطططعادة،)تقيػػػيـ فتػػػدؿ فقػػػط عمػػػ  إعطػػػاء قيمػػػة لػػػذلؾ الءػػػيء أو العمػػػؿ 
331). 

ومػػف أىػػـ تعريفػػات التقػػويـ مػػا طرحػػو بمػػـو  ورأ  بػػذف التقػػويـ "إصػػدار حكػػـ عػػف األفكػػار 
واألعمػػاؿ وطػػرؽ التػػدريس والمػػواد وغيرىػػا مػػف األمػػور التربويػػة المتعػػددة، ويتطمػػب ىػػذا التقػػويـ 
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ءػياء وفعاليتيػا، استخداـ المحكات والمسػتويات أو المعػايير وذلػؾ لتقيػيـ مػد  دقػة األمػور أو األ
 .(335 ، ص2991عبد اهلل، و  سعادة،)وتحديد الجدو  االقتصادية مف ورائيا". 

لمحكـ مف داخؿ الظاىرة ذاتيػا ولػيس مػف خارجيػا وتذخػذ الصػبلة الكميػة  : ىي أسسالمعايير -
 في أغمب األحياف ميؿ متوسط أداء الت ميذ في اختبار ما.

أنيػػا أسػػس داخميػػة لمحكػػـ إال أنيػػا تختمػػؼ فػػي جػػانبيف  : تتءػػابو مػػع المعػػايير فػػيالمسططتويات -
 أوليما أنيا تذخذ الصورة الكيفية وتحدد في ضوء ما يجب أف تكوف عميو الظاىرة.

 : ىي األسس الخارجية لمحكـ وقد تكوف كمية أو كيفية.المحكات -
ىػػػو عمميػػػة تقريػػػر قيمػػػة الءػػػيء أو كميتػػػو وييػػػدؼ إلػػػ  الحكػػػـ ويعطططرف التقطططويم كططط لك: 

ضوعي عمػ  العمػؿ المقػوهـ صػ حا وفسػادا، نجاحػا وفءػ  بتحميػؿ المعمومػات المتيسػرة عنػو المو 
وتفسيرىا في ضوء العوامؿ والظػروؼ التػي مػف ءػذنيا أف تػؤير عمػ  العمػؿ والتقػويـ عمميػة وزف 
وقيػاس تتضػػ  بيػػا عوامػػؿ النجػػاح ودواعػػي الفءػػؿ أي أنػػو عمميػػة جمػػع معمومػػات عػػف ظػػاىرة مػػا 

ومات أو البيانات وتحميميا وتفسيرىا سواء أكانت كمية أو كيفية وييدؼ ذلؾ وتصنيؼ ىذه المعم
كمو إل  إصدار حكـ أو قرار بقصد تحسيف  العمؿ كما يتضمف أيضػا معنػ  التحسػيف والتعػديؿ 

 .(18، ص 2008صادق، و عثمان، و )أبو حطب،  والتطوير
ف وقػػػد وضػػػػع الػػػبعض تصػػػػنيفات تضػػػػـ مرادفػػػات لمصػػػػطم  القيػػػاس وىػػػػذه المسػػػػم يات وا 

اختمفػػػت فػػػػي لفظيػػػا إال أف مػػػػدلوليا ومعناىػػػا متقػػػػارب جػػػداا سػػػػتخدـ للػػػرض التعبيػػػػر عػػػف نفػػػػس 
نزيم، )المصطم ، وليتض  المعن  أكير نضع أماـ القارئ ىذه األنواع وىي عم  النحو التالي: 

 .(21 - 23، ص 1323، الجرجاوي ، د ص؛1323
 examen, essai, épreuve: االمتحاف، التجريب، االختبار= النوع األول -

: يقػػاؿ محنػػو أي اختبػػره وجربػػو، والمحنػػة ىػػي مػػا يمػػتحف بػػو اإلنسػػاف مػػف بميػػة ومنػػو االمتحططانأ. 
ػػر فيػػو بمعنػػ  اختبػػره، واالمتحػػاف ىػػو فحػػص  امتحػػاف الطالػػب أي اختبػػاره، وامػػتحف القػػوؿ أي نمظن

 خطي أو ءفوي، وأف المعاجـ الملوية متفقة عم  ىذه المعاني.
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عػدد مػف المييػرات أو األسػئمة يتطمػب مػف الءػخص االسػتجابة ليػا أو اإلجابػة و واالمتحان هط -
أو ىػػو مقيػػاس أو مجموعػػة مػػف المقػػاييس لمحكػػـ عمػػ  الخصػػائص النفسػػية لمءػػخص أو  عنيػػا.

 .(18، ص 2008)أبو حطب، عثمان، صادق،  مد  إلمامو بمعارؼ معنية
و، والتجربػػة أي االختبػػار واالمتحػػاف : يقػػاؿ جربػػو تجربػػة وتجريبػػا أي اختبػػره وامتحنػػالتجريططبب. 

 والفحص والمحاولة، والممَجَرب مف وقع عميو فعؿ التجريب واالختبار واالمتحاف.
: اختبػػر الءػػػيء أي جربػػػو وامتحنػػػو، الخبػػرة، التجربػػػة واالختبػػػار وخبػػػر الءػػػيء أي االختبطططارت. 

محبػػػػر؛ مكػػػػاف معػػػػد عممػػػػو بحقيقتػػػػو وكنيػػػػو، والمخبػػػػرة؛ إدراؾ الءػػػػيء باالختبػػػػار ال بػػػػالنظر، وال
 ل ختبارات والتحمي ت الكيماوية، واختبر ف ف الءيء أو الرجؿ أي جربو.

ن حػػػظ أف ليػػػذه المفػػػردات جػػػذورا مءػػػتركة فػػػي المعنػػػ  الملػػػوي ولػػػيس فػػػي االصػػػط ح 
 التربوي أو االصط ح في البحوث العممية الميدانية، ف  فرؽ بينيا في التعبير العادي.

ر واالختبار ىو التجربة والتجربة ىي االمتحاف، لكف كميا ال تؤدي فاالمتحاف ىو االختبا
معن  التقويـ وىي تصػب فػي معنػ  واحػد ىػو الفحػص والتجربػة واالبػت ء لمعرفػة حقيقػة الءػيء 
دراؾ مقػدار التقػدـ  وىي عبارات تءير إل  معرفة كمية المعارؼ والحقائؽ المتعممة عند الطمبة وا 

 في السموؾ.
 Mesure, sondage, test: القياس، االستبار  سبر اآلراء(، الرائز= النوع الثاني -

: يقاؿ قاس الءيء بليره أو عم  غيره أي قػدره عمػ  ميالػو، ويقػاؿ ىػذا قيػاس ىػذا أي القياسأ. 
بينيما مءابية، والقاس والقيس أي المقدار، والقياس في المنطؽ ىو قػوؿ يتركػب مػف قضػايا إذا 

ػػمنـ بيػػا لػػـز عنيػػا لػػذات يا قػػوؿ آخػػر، ويػػر  الػػدكتور محمػػود السػػيد أبػػو النيػػؿ: أف القيػػاس تقػػدير سم
 ءيء بذكر عدد ما يحويو مف وحدات قياس ميؿ المتر، المتر.

: يقاؿ سبر غور البئر أو الماء أي امتحف غوره ليعرؼ مقداره وسبر األمر والسبر االستبارب. 
سبر ف ف أي استطمع واستكءؼ عػف  أي جربو واختبره، وسبر الرأي العاـ أي جس الرأي العاـ،

 بيتو.
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: يقػػاؿ راز الحجػػر أي وزنػػو ليعػػرؼ يقمػػو، وراز الػػدينار أي وزنػػو ليعػػرؼ قيمتػػو، وراز الرائططزت. 
ف ف الرجؿ أي جربو ما عنده، وراز الك ـ أو الرأي أي تذممو ءيئا بعد ءيء ليحسف تقػديره. إف 

بػػيف مصػػطم  الرائػػز واالختبػػار ونعرفػػو بذنػػو  كييػػرا مػػف المعػػاجـ التربويػػة والنفسػػية ال تضػػع فرقػػا
امتحػػاف مخصػػص لمكءػػؼ عػػف الموقػػع النسػػبي لمفػػرد بػػيف أفػػراد الجماعػػة لتػػتـ بعػػد ذلػػؾ المقارنػػة 

 وذلؾ فيما يخص جوانب معينة في سموؾ الفرد ميؿ الذكاء والقدرات واإلنجاز المدرسي.
مؤءػػرات دقيقػػة ن حػػظ أف ىػػذه المصػػطمحات تقػػيس أءػػياء محسوسػػة ومحسػػوبة بػػذدوات و 

وعمميػة صػالحة كنمػوذج لمقيػػاس وىػي تءػير إلػػ  اسػتعماؿ وسػائؿ لمعرفػػة المقػدار لمءػيء المػػراد 
 معرفتو ماديا.

 questionnaire  =: االستخبار، االستجواب، االستبياف، االستفتاءالنوع الثالث -
ه ىػػػػذquestionnaire يسػػػػتخدـ الػػػػبعض االسػػػػتخبار، االسػػػػتجواب، االسػػػػتبياف، االسػػػػتفتاء 

المفػردات فػي الحقيقػة تسػتعمؿ كػػذدوات لمبحػوث أكيػر مػف اسػػتعماليا لمتقػويـ التربػوي، وىػي كميػػا 
عبػػػارة عػػػف أسػػػئمة استفسػػػارية منظمػػػة بءػػػروط وضػػػوابط عمميػػػة اليػػػدؼ منيػػػا جمػػػع المعمومػػػات 

 الخاصة بمءكمة موضوع البحث.
اف ويػػػر  أسػػػعد رزوؽ أف االسػػػتجواب ىػػػو طريقػػػة تسػػػتعمؿ فػػػي حػػػؿ التعمػػػيـ واالمتحػػػ -

واالختبار وقواميا السؤاؿ والجواب وتتذلؼ عادة مف سمسمة أو مجموعة مف األسػئمة التػي تتنػاوؿ 
المواضػػػيع السػػػيكولوجية واالجتماعيػػػة والتربويػػػة بليػػػة الحصػػػوؿ عمػػػ  معمومػػػات تتعمػػػؽ بمءػػػكمة 

 ة.اآلتي المعادلةفي كؿ ىذه المفاىيـ ذات الع قة بالقياس النفسي مخص مو  معينة.
 ـ = م حظة + قياس + تقدير + حكـالتقوي

 
 ناج    جيد    امتحاف    ع مة                  

 وبالمياؿ يتض  المقاؿ:
 .اختبار تحريري             .طالب أعطيت لو ورقة عمؿ في مادة اإلحصاء لنجابة عمييا -
 .اسقي              .20مف  20بتصحي  إجابة الطالب فحصؿ عم   األستاذقاـ  -
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 .تقييم )تقدير(  .                     حكما بذف الطالب حصؿ عم  ممتازاألستاذ أصدر  -
اتض  الطالب يقع في خانة الجوانب اإليجابية مف خ ؿ االختبار والقياس والتقييـ  التقدير(  -

 .يمتقو                 .ويطور مف خ ليا براما إيرائيةفيعزز الطالب باليناء والتكريـ 

 . مدارس القياس النفسي:4
، ص ص 2007)محمود،  :توجد عدة مدارس تكممت عف القياس النفسي، ومف أءػيرىا

19 - 25). 
 لػػػػ  بينيػػػػوإ (Itard Mark  يتػػػػاردإمػػػػف   دراسػػػػة التخمػػػػؼ العقمػػػػي(. المدرسططططة  الفرنسططططية: 4.1
 Alfred Binet).                                              

التاسػع عءػر فػي أوروبػا اىتمامػا كبيػرا بػاألمراض العقميػة خاصػة فػي فرنسػا،  ءيد القرف 
حيث كاف االىتماـ ينصب أكير عم  التمييز بيف الضعؼ العقمي والمرض العقمي وقػد بػدأ ذلػؾ 
مع محاولة الطبيب الفرنسي ايتارد الذي عمؿ عم  تدريب الطفؿ المتوحش الذي عيػر عميػو فػي 

، حيث نءذ وتربػ  بػيف حيوانػات اللابػة حتػ  بمػ  1798بفرنسا عاـ  (Aveyron  غابة األفيروف
عامػػا، فكػاف سػػموكو ميػػؿ سػموؾ الحيوانػػات سػواء فػػي األكػػؿ أو الءػرب أو السػػير، وقػػد  12عمػره 

فءػػمت كػػؿ المحػػاوالت لمنيػػوض بمسػػتواه العقمػػي أو االجتمػػاعي أو التيػػذيب فػػي سػػموكو وتعممػػو 
، عيػػر فػػي أحػػد كيػػوؼ الينػػد القريبػػة مػػف مدينػػة 1921الملػػة. وكػػذلؾ قصػػة أطفػػاؿ الػػذئاب عػػاـ 

عمػػ  طفمتػػيف تعيءػػاف مػػع الػػذئاب وتسػػمكاف سػػموؾ الحيوانػػات. وكػػذلؾ ( Midnapore ميػػدنابور 
الذي أودع منػذ طفولتػو المبكػرة فػي  (Caspar ou Kaspar Hauser  قصة الطفؿ كاسبار ىوسير

د كاف يقػدـ لػو الطعػاـ مػف نافػذة عاما ألسباب سياسية، لق 17سجف انفرادي حت  بم  مف العمر 
صػػليرة تتصػػؿ بػػالحجرة، وعنػػدما زالػػت األطمػػاع السياسػػية أطمػػؽ سػػراحو، فوجػػد أنػػو متخمػػؼ فػػي 

 المستو  العقمي واالنفعالي والحسي.
جػاف أما الطبيب اآلخر الذي ساىـ في التمييز بيف التخمؼ العقمي والمػرض العقمػي فيػو 

. لقػػػد نءػػر ىػػػذا األخيػػػر مؤلفػػػا 1838عػػػاـ ( uirolEsq Étienne Dominique-Jean روؿ يسػػكإ
ضػػخما يتكػػوف مػػف مجمػػديف بػػيف فييمػػا الوسػػائؿ الضػػرورية لمتمييػػز بػػيف المصػػابيف باضػػطرابات 
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عصبية وبيف ضعاؼ العقوؿ، واستخدـ في البداية عدة مقاييس، مف بينيا المقاييس الفسيولوجية 
الملة وتركيزه فيما بعد عمييا كذساس ىاـ  مقاييس الجمجمة وم م  الوجو(، يـ انتبو إل  أىمية 

لتءػػخيص الضػػعؼ العقمػػي وتحديػػد درجػػة الفػػرد فػػي مسػػتواه العقمػػي، وأغمػػب االختبػػارات العقميػػة 
لمضػػػعؼ العقمػػػي تعتمػػػد عمػػػ  الملػػػة إلػػػ  درجػػػة كبيػػػرة، وصػػػنؼ اسػػػكروؿ الضػػػعؼ العقمػػػي إلػػػ  

 درجات:                      
ا  يسػػتطيع الفػػرد اسػػتعماؿ الملػػة نوعػػا مػػا(، درجػػة دنيػػا العػػبط: وىػػو عمػػ  درجتػػيف: درجػػة عميػػ -

      يصعب عم  الفرد استخداـ الملة(                                                                                               
                                        العية: وىي عم  ي ث درجات:                                                  -
 الدرجة العميا  ال يستطيع الفرد إال استخداـ عدد محدود مف الكممات(.                                           -
 الدرجة المتوسطة  يستطيع الفرد استخداـ بعض المقاطع مف الكممات فقط(.                                    -
 لدرجة الدنيا  ال يستطيع الفرد استخداـ ال الملة وال األصوات(.                                                 ا -

يتػارد مػارؾ إوىػو تمميػذ  (Séguin Édouard  افجسػيإدوارد وقد سػاىـ الطبيػب الفرنسػي  
 Itard Mark )ث أسػػػس فػػػي تػػػدريب المتخمفػػػيف عقميػػػا، ورفػػػض رفضػػػا قاطعػػػا عػػػدـ ءػػػفائيـ، حيػػػ

والقائمة عم  أساس تدريب الحواس، وتجػدر  1837مدرسة لتعميـ األطفاؿ المتخمفيف عقميا سنة 
حاليػا ىػي  الم حظة أف العديد مف تقنيات تدريب الحواس وتقنيات تػدريب العضػ ت المسػتعممة

 اف. كمػا أنػو قػاـ بتصػميـ لوحػة لألءػكاؿ اليندسػيةجؿ مف بيف التقنيات التي طورىا سيفي األص
تعػػػػرؼ باسػػػػمو، لقيػػػػاس قػػػػدرات ضػػػػعاؼ العقػػػػؿ والصػػػػـ واألميػػػػيف، ويمكػػػػف اعتبارىػػػػا نوعػػػػا مػػػػف 
االختبػػارات األدائيػػة، وىػػي عبػػارة عػػف قطػػع خءػػبية تحتػػوي عمػػ  حفػػر ألءػػكاؿ ىندسػػية، كالػػدائرة 

اف جروؿ وسػػييسػػكإلي نصػػؼ قػػرف عمػػ  أعمػػاؿ والمسػػتطيؿ والمربػػع والنجمػػة. وبعػػد مضػػي حػػوا
  بضػػرورة فحػػص األطفػػاؿ المتخمفػػيف عقميػػا الػػذيف يفءػػموف فػػي ظيػػرت أعمػػاؿ بينيػػو حيػػث نػػاد

االستجابة إل  متطمبػات المدرسػة العاديػة قبػؿ فصػميـ، وتوجيػو القػادريف مػنيـ إلػ  التمػدرس فػي 
مدارس خاصة، وقد عيف ألفريد بينيو عم  رأس لجنة وزاريػة لدراسػة المتخمفػيف عقميػا، ممػا مكنػو 

 الذكاء. عم  أرضو في مجاؿ اختبارات في الءروع في عممية القياس النفسي
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                      فيبػػػػػػػػػػػػػرأرنسػػػػػػػػػػػػػت  نءػػػػػػػػػػػػػذة عمػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػنفس التجريبػػػػػػػػػػػػػي(: . المدرسطططططططططططططة األلمانيطططططططططططططة: 2.4
 Weber Ernst Heinrich) ال  فونت  Wilhelm Maximilian Wundt) وت مذتو.  

يػػز بػػيف لمتمي عاؼ العقػػوؿ ووضػػع اختبػػارات الػػذكاءذا كانػػت فرنسػػا مػػوطف االىتمػػاـ بضػػإ
ف ألمانيػػا كانػػت مػػوطف مولػػد عمػػـ الػػنفس التجريبػػي بدايػػة مػػف كالمسػػتويات العقميػػة عنػػد األطفػػاؿ فػػ

، وتجػدر 1879سػنة  (Leipzigيا  أعماؿ فونت الذي أسس أوؿ مخبر لعمـ النفس بجامعة ليبػز 
        فيبػػػػػػر  أرنسػػػػػػت ىػػػػػػاينريااإلءػػػػػػارة إلػػػػػػ  أف بدايػػػػػػة التنػػػػػػاوؿ التجريبػػػػػػي كانػػػػػػت فػػػػػػي الواقػػػػػػع مػػػػػػع 

الذي اءتير بذبحايو حوؿ اإلحساس، حيػث اىػتـ بدراسػة اإلحسػاس بذصػلر ( 1878 - 1795 
فػػرؽ بػػيف المييػػرات وتوصػػؿ إلػػ  وضػػع قانونػػو الخػػاص بالعتبػػات الفارقػػة. يعتبػػر فيبػػر أب عمػػـ 
الػػنفس الفسػػيولوجي، إال أف االنط قػػة الفعميػػة لعمػػـ الػػنفس التجريبػػي كانػػت مبنيػػة عمػػ  تجػػارب 

االتجػػاه السػائد لػػد  البػػاحييف يتميػػؿ فػػي قيػاس السػػمات العامػػة، حيػػث تركػػز  فونػػت، وكػػافويميػاـ 
االىتمػػاـ أساسػػا عمػػ  ظػػواىر اإلحسػػاس والعتبػػات الفارقػػة وردود الفعػػؿ وغيػػر ذلػػؾ مػػف وظػػائؼ 

 األعضاء وع قتيا بالعمميات النفسية. 
سػموؾ ف حركة القياس بذلمانيا كانت ترتكز أساسا عم  البحث عػف أوجػو الءػبو فػي الإ –

وذلػػؾ بيػػدؼ البحػػث عػػف سػػبؿ تعمػػيـ النتػػائا بلػػض النظػػر عػػف الفػػروؽ الفرديػػة، فالبػػاحيوف فػػي 
وف دراسػتو، ويفػروف مػف التبػايف ويتحاءػ ألمانيا كانوا يبحيوف عم  التوافػؽ واالتسػاؽ بػيف األفػراد،

بػد منػو  التوافػؽ(، وىػذا عكػس مػا حػدث فيمػا بعػد فػي كػؿ مػف بريطانيػا حيث يعتبرونو كءيء ال
أيػف كػاف االىتمػاـ كبيػرا بدراسػة الفػروؽ الفرديػة. مػع العمػـ أف فونػت  الواليات المتحدة األمريكيةو 

ومجموعتو كانوا ينظروف إل  اخػت ؼ اسػتجابات األفػراد تحػت ظػروؼ مخبريػة واحػدة كنػوع مػف 
التي  الخطذ، وبالتالي فكنيـ كانوا يعتبروف تعميـ النتائا عممية تقريبية فقط ورغـ بساطة التجارب

أجريػػت بػػالمخبر فقػػد أسػػيمت مسػػاىمة فعالػػة فػػي تطػػوير القيػػاس النفسػػي بفعػػؿ ضػػبط الظػػروؼ 
وءروط التجربة واستخداميـ ألجيزة دقيقة ومنيجية صارمة، فقد لوحظ مي  أف ألفػاظ التعميمػات 

قػػد تليػػر مظيػػر المييػػر البصػػري ممػػا اسػػتمـز توحيػػد  المعطػػاة لممفحػػوص فػػي تجربػػة زمػػف الرجػػع
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ظػػة كػػؿ المفحوصػػيف، ومػػف ىنػػا بػػدأت الخطػػوات األولػػ  نحػػو تقنػػيف االختبػػارات، ظػػروؼ م ح
 وأصب  التقنيف فيما بعد مف أىـ ءروط االختبارات النفسية.

لعػالـ أصػبحوا فيمػا بعػد أسػماء بػارزة فػي ولقد جذب معمؿ فونت طمبػة مػف جميػع أنحػاء ا
          تػػػػػػػػاريا عمػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس والقيػػػػػػػػاس النفسػػػػػػػػي، مػػػػػػػػف بيػػػػػػػػنيـ: سػػػػػػػػتانمي ىػػػػػػػػوؿ وكاتػػػػػػػػؿ وكػػػػػػػػريبميف

  Granville Stanley Hall, James McKeen Cattell, Emil Kraepelin )مػػف أمريكػػا، 
 مترا.نجإمف ( Edward Bradford Titchener ر نءيتوت ،مف ألمانيا رجونستر بر وم

بطاريػػة مػػف االختبػػارات لقيػػاس مػػا كػػاف يعتقػػده  (Emil Kraepelin  كػػريبميفإميػػؿ وأنءػػذ 
عوامػػػػؿ أساسػػػػية فػػػػي تءػػػػخيص الفػػػػرد لمرضػػػػ  االضػػػػطرابات النفسػػػػية، واسػػػػتخدـ لتحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ 
اختبارات تحتوي عم  عمميات حسابية بقصد قياس أير التدريب والقابمية لمتعب وتءتت االنتبػاه، 

يف فػػي تمميػػػذه أوىػػػرف الػػػذي أخػػرج عػػػدة اختبػػػارات فػػي اإلدراؾ منيػػػا: اختبػػػار عػػػد وقػػد أيػػػر كػػػريبم
ال معنػػ  ليػػا  الحػػروؼ وءػػطب الحػػروؼ واختبػػارات الػػذاكرة تتضػػمف اسػػترجاع أرقػػاـ وكممػػات

 واختبارات أخر  تقيس الترابط والعمميات العقمية.                                                     
نظريػة مؤداىػا أف  1879فقد قدـ فػي  (Hermann Ebbinghaus  ابنجياوسىيرماف أما 

الػػذكاء ىػػو القػػدرة عمػػ  ربػػط أو تكامػػؿ أجػػزاء الخبػػرة ووضػػع اختبػػار تكميػػؿ الجمػػؿ كوسػػيمة فنيػػة 
لقيػػػاس ىػػػذه القػػػدرة، حيػػػث يقػػػدـ فػػػي ىػػػذا االختبػػػار لممختبػػػر بعػػػض الجمػػػؿ حػػػذفت منيػػػا بعػػػض 

 بة في الفراغات.الكممات ويطمب منو وضع الكممات المناس
     إلػػ  سػػبيرماف( Galton التوف جػػ ظيػػور المػػنيا اإلحصػػائي( مػػف . المدرسططة اإلنجميزيططة: 3.4

 Charles Edward Spearman) وبيرت  Burt Lodowic Cyril).   
التوف في القياس أىـ معمـ لتطور جلـ البيولوجي البريطاني فرانسيس تعتبر إسيامات العا

التوف ميتما بدراسة الوراية لد  اإلنساف واىتـ خاصة بدراسػة ج، فقد كاف حركة القياس ببريطانيا
عنػد مجموعػة مػف إخػوة وأبنػاء العػـ( و  الصفات المتءابية والمختمفة بيف األقارب  أبناء و آباء و

مخبػػرا لعمػػـ األنيروبػػومتري  1884ولقػػد أنءػػذ فػػي  األفػػراد ال تػػربط بعضػػيـ بػػبعض ع قػػة قرابػػة،
ـ قياسػػات كانػػت تجػػري فػػي عمػػيي  جػػر أاؿ عػػدد كبيػػر مػػف المفحوصػػيف اسػػتقب حيػػث عمػػؿ عمػػ 
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فيمػػا يخػػص أبعػػاد الجسػػـ وكػػاف يذمػػؿ إلػػ  الوصػػوؿ إلػػ  تقػػدير المسػػتو  العقمػػي يا مخبػػر ليبػػز 
لممفحػػوص مػػف خػػ ؿ قيػػاس العمميػػات الحسػػية وقػػد اكتءػػؼ أف ىنػػاؾ نقصػػا فػػي حػػواس ضػػعاؼ 

ف أعمػػ  عنػػد القػػادريف عقميػػا. ومػػف بػػيف العقػػوؿ مءػػيرا إلػػ  أف القػػدرة عمػػ  التمييػػز الحسػػي تكػػو 
وتسػػػم  مػػػات عاليػػػة الدرجػػػة اختبػػػار اإلحسػػػاس بالنل جػػػالتوفاإلختبػػػارات العديػػػدة التػػػي صػػػمميا 

( وجربيا عم  اإلنساف والحيػواف حيػث وجػد اخت فػات كبيػرة فػي إحسػاس األنػواع جالتوف  صفار
فقػد تمكػف  جػالتوفالتػي بػذليا  المختمفة وفي إحساس أعضاء النوع الواحد، وبفعؿ الجيود الكبيػرة

ءػخص بمعممػو ممػا مكنػو مػف جمػع مجموعػة كبيػرة مػف البيانػات عػف  1000مف فحص حػوالي 
 (karl Pearsonوف  الفروؽ الفردية فػي العمميػات النفسػية البسػيطة وطػور مػع تمميػذه كػارؿ بيرسػ

رؼ بمعامػػؿ عمميػػات إحصػػائية تػػـ التوصػػؿ إلييػػا، مػػف أىميػػا: معامػػؿ االرتبػػاط أو مػػا أصػػب  يعػػ
ىػػو أف ىػػذا  جػػالتوف عػػف أسػػتاذه ارتبػػاط بيرسػػوف و الوسػػيط والسػػمـ الترتيبػػي، وممػػا قالػػو بيرسػػوف

، حيػػث أف لػػو الفضػػؿ فػػي تذسػػيس مػػنيا جديػػد ىػػو (Wundt  األخيػػر ال يقػػؿ أىميػػة عػػف فونػػت
فنجػد كػؿ  جػالتوفنيا المنيا اإلحصائي في البحث النفسي، وقد تذير عدة باحييف بريطانييف بمػ

بحيػا حػوؿ الػذكاء  1904، حيػث قػدـ سػبيرماف فػي (Spearman & Burt  بيػرتسػبيرماف و مػف 
وطرؽ قياسو، وطور معامؿ االرتبػاط الرتبػي، وترجػع أىميػة أعمالػو ىػذه إلػ  أسػاس نظريتػو فػي 

. أما بيػرت فقػد طػور اختبػارات لقيػاس 1914الذكاء المعروفة بنظرية العامميف والتي قدميا سنة 
بحيػا بعنػواف اختبػارات تجريبيػة  1913االنتبػاه(. وقػدـ فػي عػاـ   التفكير، ة العمياالعمميات العقمي

 لمعمميات العقمية العميا، كما أنو استعمؿ التحميؿ العاممي لتحميؿ القدرات الذىنية.
                 مػػػػػػػػػػػػاكيف ظيػػػػػػػػػػػػور أوؿ اختبػػػػػػػػػػػػار عقمػػػػػػػػػػػػي( مػػػػػػػػػػػػف كاتػػػػػػػػػػػػؿ . المدرسططططططططططططة األمريكيططططططططططططة: 4.4

 Cattell James McKeen ) وجاسترو ،رجإل  مونستر بر  Joseph Jastrow.) 
مف أبرز الرواد الػذيف أسسػوا بػدايات حركػة  (Cattell  يعتبر السيكولوجي المعروؼ كاتؿ

، إال أنػػو (Wundt  ، ورغػػـ أنػو تتممػػذ عمػػ  يػػد فونػػتبالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػةالقيػاس النفسػػي 
ديػػة، وقػػدـ فػػي رسػػالتو لمػػدكتوراه دراسػػة خػػالؼ أسػػتاذه فػػي الػػرأي فيمػػا يخػػص موضػػوع الفػػروؽ الفر 

حػػوؿ الفػػروؽ الفرديػػة فػػي زمػػف الرجػػع، حيػػث كػػاف يعتقػػد بذنيػػا أصػػمية وليسػػت ناتجػػة عػػف عيػػوب 
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 دجيػالقياس أو ءذوذ الطبيعة كمػا كػاف سػائدا فػي ذلػؾ الوقػت، وبعػد تخرجػو درس بجامعػة كامبر 
 Cambridge)فردية، وىػذا نتيجػة اتصػاالتو ، مما أد  إل  زيادة تمسكو بقناعاتو حوؿ الفروؽ ال

واط عو عم  أعمالو، وليذا يمكػف لنػا أف نقػوؿ بذنػو إلػ  جانػب اسػتفادتو  (Galton  جالتوفمع 
اإلحصػػػاء وبنػػػاء االختبػػػارات  جػػػالتوفمػػػف التكػػػويف فػػػي عمػػػـ الػػػنفس التجريبػػػي بذلمانيػػػا أخػػػذ مػػػف 

فػي عمػـ الػنفس وىمػا: والفروؽ الفردية، أي أنو نيؿ في نفس الوقػت مػف حػركتيف معاصػرتيف لػو 
 حركة عمـ النفس التجريبي وحركة قياس الفروؽ الفردية.

كػػػاف نءػػػطا فػػػي بنػػػاء مخػػػابر لعمػػػـ الػػػنفس  الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػةوعنػػػدما عػػػاد إلػػػ  
اسػػتخدـ فيػػو ألوؿ مػػرة فػػي أدبيػػات عمػػـ الػػنفس مصػػطم   1890التجريبػػي. لقػػد كتػػب مقػػاال فػػي 

المقػػاؿ مجموعػػة مػػف االختبػػارات التػػي كػػاف يجرييػػا عمػػ  االختبػػار العقمػػي، حيػػث ءػػرح فػػي ىػػذا 
 الطمبة المتقدميف لمجامعة قصد تحديد مستوياتيـ العقمية.

ف ىػػػذه االختبػػػارات اقتصػػػرت عمػػػ  جوانػػػب حسػػػية حركيػػػة ميػػػؿ: القػػػوة العضػػػمية، سػػػرعة إ
كػػاف يتفػػؽ مػػػع  (Cattell  الحركػػة، الحػػس بػػاأللـ وحػػدة اإلبصػػار وقػػػوة السػػمع. وذلػػؾ ألف كاتػػؿ

في القوؿ بذف قياس الوظائؼ العقميػة مػف الممكػف تحصػيمو مػف خػ ؿ أعمػاؿ  (Galton  لتوفجا
بسػػيطة حيػػث يمكػػف السػػيطرة عمييػػا، ميػػؿ: اختبػػار التمييػػز الحسػػي واختبػػار زمػػف الرجػػع، بينمػػا 

 ..(.. التفكير الذاكرة، اإلدراؾ، يصعب ذلؾ في العمميات المعقدة  االنتباه،
 (  ;1896Henry Alexander MurrayBinet  وىنػري مػوراي وفي ىػذا اإلطػار قػدـ بينيػو

وأتباعو، حيث يعيباف عم  ىػذه األعمػاؿ كونيػا أعطػت  (Cattell  انتقادات الذعة ألعماؿ كاتؿ
أىميػػة مبػػػال  فييػػػا لمعمميػػػات السػػػيكوفيزيائية التػػػي ال يمكػػف اعتبارىػػػا صػػػادقة فػػػي قيػػػاس القػػػدرات 

قػػدرات االنتبػػاه والخيػػاؿ والػػذكاء والتػػي تميػػز األفػػراد  العقميػػة عمػػ  حسػػاب الوظػػائؼ العميػػا، ميػػؿ:
 الواليات المتحدة األمريكيةبصورة أحسف. ومف الباحييف الذيف أسيموا في حركة القياس النفسي ب

بعػػد  1891ر فػػي جػػجاسػػترو حيػػث قػػاـ بر و  ،رجػػومونسػػتر بر  ،مءػػابو لمسػػار كاتػػؿوسػػاروا مسػػار 
مانيا بوصؼ سمسػمة مػف االختبػارات التػي اسػتخدميا مػع مف أل مواليات المتحدة األمريكيةانتقالو ل

المضػػبوط بذنواعػػو تضػػمف اختبػػارات القػػراءة والتػػرابط أطفػػاؿ المػػدارس، وكانػػت ىػػذه االختبػػارات ت
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عم   1893مؿ جاسترو سنة عالمختمفة والحكـ والذاكرة وغيرىا مف العمميات العقمية البسيطة، و 
واالدراكيػػػػة البسػػػػيطة، واالىتمػػػػاـ بوضػػػػع المحكػػػػات  بنػػػػاء اختبػػػػارات لمعمميػػػػات الحركيػػػػة والحسػػػػية

المختمفة. وتجدر اإلءارة إل  أف عمـ النفس القياسي األمريكي واصؿ بعد مرحمة الػرواد فػي دفػع 
  وكسػػػمرو  (Joy Paul Guilford  مفػػػورديعجمػػػة التقػػػدـ حيػػػث أف لمعديػػػد مػػػف البػػػاحييف أميػػػاؿ ج

 Wechsler David) فس القياسي.دورا متميزا في تطوير عمـ الن 
 
 

 النفسي: القياس اتنظري. 5
، ص 1997)الطريطري، يمكف حصر النظريات المءيورة في القياس عم  النحو اآلتػي: 

 .(50 – 24ص 
 :القياس في الكالسيكية النظرية. 1.5

 القيػاس عمػـو فػي المختصػيف مػف العديػد قبػؿ مػفت واسػتخدم النظريػة ىػذه انتءػار ءػاع
 ة.ريالنظ ليذه توضي  يمي وفيما

ي يحتػو  (Classical Test Theory) بسػيط نمػوذج ىػي القيػاس فػي الك سػيكية النظريػة
ا بينيػ تتعمػؽ القيػاس وافتراضػات فػي العءوائي والخطذ والحقيقية الظاىرية الع مة لمفيـو تعريؼ

 ىي كاآلتي:
 مػف ع متػو تتكػوف ر،االختبػا عمػ  أدائػو مػف عمييػا يحصػؿ التػي لمفػرد الظاىريػة الع مػة -

، (E) القيػاس فػي الخطػذ ومقػدارة، السػم مػف فعػ  يمتمكػو مػا مقػدار تعكػس والتػي (T) الحقيقيػة
 الع مػة ىػو المعادلػة فػي واليابػت، النقصػاف أو بالزيػادة يكػوف أف يمكػف الخطػذ مقدار بذف عمماا

  X = T + E الحقيقية
 .الظاىرية الع مة خ ؿ مف عمييا نستدؿ بؿ قياسيا أو الحقيقية الع مة معرفة يمكف ال -
 نفػس عمػ  المفحوصػيف مػف لعػدد القيػاس وأخطػاء الحقيقيػة الع مػات بػيف االرتبػاط معامػؿ -

  ρET = 0 .صفر  = االختبار
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 ويعػرؼ .صػفر = السػمة نفػس لقيػاس مختمفتػيف أداتػيف بػيف القيػاس أخطػاء ارتبػاط معامػؿ -
 لع مػات الظػاىري التبػايف  إلػ الحقيقػي التبػايف نسػبة بذنػو: النظريػة ىػذه ضػوء فػي اليبػات

 .المفحوصيف
 مػػػػفد العديػػػػء بنػػػػاي فػػػػس القيػػػػاي فػػػػف مختصػػػػيالت خػػػػدمة الك سػػػػيكية النظريػػػػف أـ ورغػػػػ

ت واجيػػ أنيػػا إال، االختبػػاراته ىػػذف مػػة المسػػتمدت البيانػػاؿ وتحميػػ، والتربويػػةة النفسػػيت االختبػػارا
ؿ ميػػة الحدييػػت المءػػك  بعػػضة مواجيػػف عػػت وعجػػز ت واالنتقػػادار القصػػو ب جوانػػف مػػد العديػػ
و إليػػػر أءػػػاا لمػػػا وفقاػػػ، مػػػةءالموات واختبػػػارا االختبػػػاراتة ومعادلػػػة األسػػػئمؾ وبنػػػو ت الفقػػػراز تحيػػػ

 :وسوامينيافف ىامبمتو 
 المفحوصػيف عينػة عمػ  تعتمػد( وتمييػز صػعوبة  اسػتخداميا الءػائع الفقػرات معػالـف أ. أ

 .المعالـ ىذه عم  لمحصوؿ المستخدمة
 الفقػرات عينػة عمػ  تعتمػد مػا اختبػار فػي األفػراد درجػات فػكف تبػاراالخ درجػات تفسػير عنػد. ب

 .االختبار فقرات عينة باخت ؼ تختمؼ فدرجاتيـ، االختبار يحتوييا التي
 الم حػظ مػف ولكػف، المفحوصػيف لجميػع القيػاس خطػذ تبايف تساوي النظرية افتراضات مف. ت
 بتليػر يتليػر االتسػاؽ أو التجػانس اوىػذ غيػرىـ مػف أكيػر متسػقاا أداؤىػـ يكػوف األفػراد بعػض أف

 يكػوف أف المتوقػع مػف االختبار مف متوازية نماذج عم  القدرة مرتفعي المفحوصيف فذداء ,القدرة
 .القدرة متوسطي المفحوصيف أداء مف تجانساا أكير
 الصعب مف التي المتوازية االختبارات باستخداـ إما النظرية ىذه وفؽ االختبار يبات يعرؼ. ث

 بعوامؿ الياني بالتطبيؽ األفراد استجابات تتذير والتي االختبار إعادة أو، عممياا عمييا وؿالحص
 ونتيجػة، لػدييـ والدافعيػة القمػؽ مسػتو  لتليػر باإلضػافة جديػدة ميارة وتعمـ النسياف ميؿ متعددة
 .ةالك سيكي النظرية في القصور لت في جاءت والتي,القياس في الحديية النظرية ظيرت لذلؾ
 :السمات الكامنة نظرية. 2.5

تنطمػػؽ نظريػػة السػػمات الكامنػػة فػػي ميػػداف القيػػاس النفسػػي والتربػػوي مػػف أف أداء الفػػرد  
يمكف التنبؤ بو وتفسيره مف خ ؿ إستجابتو نحو بنود إختبار معيف في ضوء خاصية مميزة ليذا 
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 (IRT) سػتجابة لممفػردةويطمؽ عم  ىػذه النظريػة أيضػا نظريػة اال "Traits األداء تسم  "السمات
 Response Theory Item بػػػػيف ( نظػػػػرا إلىتماميػػػػا بػػػػالربط بػػػػيف اسػػػػتجابة الفػػػػرد لمفػػػػردة معينػػػػة و

عمػػ  حيػػث يػػتـ التركيػػز  عػػدة نمػػاذج تسػػم  بالقيػػاس الموضػػوعي، خصػائص ىػػذه البنػػد وتتضػػمف
ككػؿ، ممػا ضافة أو حذؼ أو تعػديؿ البنػود دوف أف يتػذير االختبػار البند االختبارية مما يسم  بك

يسػػػػاعد فػػػػي التلمػػػػب عمػػػػ  مءػػػػك ت القيػػػػػاس النظريػػػػة والتطبيقيػػػػة التػػػػي وقعػػػػت فييػػػػا النظريػػػػػة 
 الك سيكية.

وف  إطار نظرية االسػتجابة لممفػردة فػكف السػمات الكامنػة التػي اليمكػف م حظتيػا بصػورة       
تجابتو سػػػعمييػػػا مػػػف م حظػػػة أداء الفػػػرد أو ا مباءػػػرة ىػػػي التػػػي تحػػػدد السػػػموؾ ليػػػتـ االسػػػتدالؿ

 لممفردات، ومف يـ فكف خصائص األفراد الداخمية يستدؿ عمييا مف السموؾ.
سػػػتجابة الفػػػرد وجػػػود سػػػمة أو قػػدرة ىػػػي التػػػي تحػػػدد ا وتفتػػرض نظريػػػة االسػػػتجابة لممفػػػردة       

 لممفردات، وىذه السمة يءترؾ فييا جميع األفراد.
 أف القيمػػة االحتماليػػة إلسػػتجابة تعتمػػد نظريػػة السػػمات الكامنػػة عمػػ  فرضػػية أساسػػية فحوىػػا     

التػي يفتػػرض أف االختبػار يقيسػػيا ختباريػة تكػػوف دالػة لكػػؿ مػف السػمة أو القػػدرة فػرد نحػو مفػػردة ا
 .(، د ص11)عبد العزيز،  خصائص البند التي يحاوؿ الفرد اإلجابة عنياو 

 :التعميم نظرية. 3.5
 ،لػ  عمػـ القيػاسإيػة تنتمػي ىػي نظر  ،حكاـ المعممػةصدار األانظرية التعميـ، أو نظرية 

الـ حصائية ىو العػسسيا التقنية اإلأوقد برزت ىذه النظرية في مجاؿ السيكوميترية والذي وضع 
راد ىػػػػذا العػػػػالـ ألقػػػد (. Lee Joseph Cronbach  نبػػػاؾو مريكػػػػي لػػػي جوزيػػػػؼ كر النفسػػػي األ

 اسػػتطاع ىػػذا قػػدو  ،حكػػاـ القيميػػةصػػدار األايبػػات مػػد  نجاعػػة معيػػار الوفػػاء فػػي السػػيكولوجي ا
عػػف طريػػؽ دراسػػة  حكػػاـاألصػػدار اكيػػد مػػد  يبػػات وصػػحة ذت لػػ  مسػػتويات جػػد دقيقػػة إالعػػالـ 
حصػػػائيا إوقػػػد وضػػػع معػػػام   ،حكػػػاـىػػػذه األ صػػػدارااـ الػػػداخمي لمعناصػػػر المعتمػػػدة فػػػي االنسػػج

اخمي لمعناصػر كيد مسػتو  االنسػجاـ الػدذيستطيع بواسطتو الدارس ت ،نباؾو لفا كر أيسم  معامؿ 
 .صدار االحكاـاتمدة في عممية المع
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بػيف العناصػر المعتمػدة الصػدار  ف يحصؿ ىنالؾ تنافر مػاأال يجب  ،بالنسبة ليذا العالـ
مرتفعة كؿ ما كاف مستو  االنسجاـ الداخمي لمعناصػر  التنافر كؿ ما كانت نسبة ىذاو  ،حكاـاأل

لػ  واحػد إاقتربػت النسػبة   كػؿ مػا 1و  0بػيف المعتمدة ضعيفا. حدد ىذا العالـ نسػبة التنػافر مػا 
ال و إ 0وكػػؿ مػػا اقتربػػت مػػف  ،معتمػػدة مرتفعػػاكػػؿ مػػا كػػاف االنسػػجاـ الػػداخمي لكتمػػة العناصػػر ال

م  نباؾ لكي تتـ عممية المصادقة عو الداخمي لمعناصر منخفضة. يقوؿ كر كانت نسبة االنسجاـ 
  فأالػػداخمي  يجػػب عمػػ  نسػػبة االنسػػجاـ حكػػاـ بءػػكؿ قطعػػيالعناصػػر المعتمػػدة فػػي اصػػدار األ

 (.0,80 قؿ تتجاوز ل  واحد أو عم  األإتقترب 
 :. خصائص القياس النفسي6

يختمؼ القياس باخت ؼ الظاىرة محؿ القيػاس، ففػي العمػـو الفيزيائيػة والرياضػياتية يكػوف 
أمػا إذا انتقمنػا إلػ  العمػـو السػموكية القياس أدؽ ما يمكػف وال يقبػؿ بوجػود أخطػاء ميمػا صػلرت، 

مع وجود تسام  في قبوؿ ىذا الخطذ ويمكف مجاوزه  قياس أقؿ دقة وأكير عرضة لمخطذفيكوف ال
إال أنو يجػب أف ننتبػو إلػ  ىػذه األخطػاء وأسػبابيا، كػي نسػتعمؿ أدوات . (% 5ما لـ يزيد عف  

القياس استعماال ذكيا، ونفسػر نتائجػو تفسػيرا صػحيحا، وليػذا يقتضػي أف نمػـ بخصػائص القيػاس 
 .(38 - 37، ص ص 2007)معمرية، يمي:  النفسي، وىي كما

 أ. القياس النفسي كمي.
نمػا آيارىػاالقيػاس النفسػي قيػاس غيػر مباءػر، ب.  ، فمػػي ، إذا أراد أي ال نقػػيس السػمة مباءػرة وا 

نما يقيس ما يدؿ عميو وىو السموؾ المؤد .  باحث أف يقيس الذكاء فكنو ال يقيسو بعينو، وا 
القيػاس النفسػي؛ بمعنػ  فػي كػؿ قيػاس نفسػي يوجػد خطػذ  الخطػذ مكػوف أساسػي مػف مكونػاتت. 
زالتو قبؿ استعماؿ النتائا وتفسيرىا.ويستمـز اكتءافو بالطرؽ اإلحصائيةما،   ، وا 
أو القيػػػاس النفسػػػي نسػػػػبي، أي غيػػػر مطمػػػؽ، فػػػػ  توجػػػد وحػػػدات نفسػػػػية ممايمػػػة لمسػػػػنتيمتر ث. 

عيػار أو بمسػتويات مءػتقة مػف أداء لمصفر، وعميو ال يمكف تفسير نتػائا القيػاس إال بمقارنتيػا بم
فػػي  50المفحوصػػيف، فػػكذا حصػػؿ فػػرد عمػػ  الدرجػػة المفحوصػػيف، أو أداء عينػػات ممايمػػة لعينػػة 
ءػيئا. إمػا إذا عرفنػا أف متوسػط العينػة التػي أجابػت مقياس الءخصية، فكف ىذه الدرجػة ال تعنػي 
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ذ. ، فػػكف ىػػذه المعرفػػة تكسػػبيا معنػػ 30 عمػػ  بنػػود نفػػس المقيػػاس ىػػو:  20أف   ا عرفنػػا كػػذلؾوا 
لػػػـ يكػػػف  المعػػػانيوىػػػذه  ( مػػػف الػػػدرجات تقػػػع فوقيػػػا، فػػػكف ىػػػذه المعرفػػػة تكسػػػبيا معنػػػ  آخػػػر.%

 الحصوؿ عمييا إال بكرجاع درجة الفرد إل  معايير وع مات العينة الني تنتمي إلييا.
فػػي مػػادة الرياضػػيات فيػػذه الع مػػة ىػػي  (20( مػػف  12حمػػد عمػػ   أحصػػؿ ميػاؿ آخػػر: 

خػػر فػػي الرياضػػيات عمػػ  سػػبيؿ الميػػاؿ مػػف آال نسػػتطيع مقارنتيػػا بع مػػات طالػػب  ع مػػة خػػاـ
يانيػػة وىػػذا يعػػز  الخػت ؼ االسػػئمة والجػػو الدراسػػي وظػػرؼ  مؤسسػػة تربويػةو فػػي أالصػؼ نفسػػو 

ف نمجػػػػذ الػػػػ  اسػػػػتعماؿ الطػػػػرؽ االحصػػػػائية كاسػػػػتخراج الدرجػػػػة أاالختبػػػػار لػػػػذلؾ البػػػػد ىنػػػػا مػػػػف 
 ية.المعيار 

توصػػػؼ بذنيػػػا غيػػػر متسػػػاوية حقيقػػػة، إال أننػػػا قيػػػاس النفسػػػي  الػػػدرجات( ج. رغػػػـ أف وحػػػدات ال
 نستطيع إيجاد وحدات تتصؼ باليبات والتساوي ميؿ الدرجات المعيارية.

أي ال يػدؿ عمػ  عػدـ  لقياس النفسي صػفر اعتبػاطي، فيػو لػيس بصػفر حقيقػي،ح. الصفر في ا
قمػؽ مػي ، فػ  يعنػي ذلػؾ أنػو ما عم  درجة صفر في مقيػاس ال وجود الخاصية. فكذا حصؿ فرد

نمػا ىنػاؾ عوامػؿ أخػر  جعمتػو يحصػؿ عمػ  ىػذه الدرجػة. فقػد  يكػوف قػد خاؿ تماما مف القمػؽ، وا 
، أو أف بنػود المقيػاس غيػر واضػحة، أو أنيػا اختار أف يجيب بيذا األسموب  تزييػؼ اإلسػتجابة(

بػػارات أخػػر ، فكنػػو مػػف ألنػػو لػػو يػػتـ اسػػتبداليا بع صػػيلت بطريقػػة جعمتػػو ليػػا باإلنكػػار ... إلػػا.
النفسي كالصػفر فػي  أف تتلير الدرجة. وبناءا عميو، ينبلي أف نعتبر الصفر في القياسالمحتمؿ 

ة و ال يػػدؿ عمػػ  عػػدـ وجػػود الخاصػػية. مقيػػاس الحػػرارة، فيػػو يػػدؿ عمػػ  وجػػود درجػػة مػػا لمخاصػػي
يستحسػػف أف ولمػػا كػػاف ىػػذا الصػػفر اعتباطيػػا، يميػػؿ نقطػػة أصػػؿ أو اسػػتناد، أو نقطػػة مرجعيػػة، ف

، نتخػػذ متوسػػط الػػدرجات كنقطػػة اسػػتناد بػػدال منػػو، ونقػػيس درجػػة الفػػرد ببعػػدىا عنػػو أو قربيػػا منػػو
  عندما نريد تفسيرىا.

ويمكف تمخيص خصائص القياس الفيزيائي الطبيعي مقارنة بالقياس النفسي والتربوي كما 
 في الجدوؿ أدناه.
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 س النفسي.الفرق بين القياس المادي والقيا(: 32جدول رقم )

 القياس النفسي القياس المادي
 مباءر. -

 مطمؽ. -
 مستقؿ. -

 أكير ضبطا ودقة. -

 مقنف عالمي وممعير. -

 تتوفر وحدات قياس محددة. -

 صدؽ األدوات ال ءؾ فييا. -

 غير مباءر. -

 نسبي. -
 مرتبط بليره. -

 أقؿ ضبطا ودقة. -

 غير مقنف أو ممعير عالميا. -

 ددة لمقياس.ال تتوفر وحدات مح -
 صدؽ األدوات خاضع لمءؾ. -

 (.32، ص 2012المصدر: )ممحم، 

 :مسممات القياس النفسي .7
لكػػؿ فػػرد مجموعػػة مػػف األنمػػاط السػػموكية تختمػػؼ إلػػ  حػػد مػػا مػػع األنمػػاط السػػموكية لفػػرد 

( "أف كػػؿ ءػػيء موجػػود Edward Lee Thorndike آخػػر، وعمػػ  حػػد قػػوؿ إدوارد لػػي يورنػػدايؾ 
قياس خصائصػيا ؿ مقدار يمكف قياسو"، وأف القياس في العمـو النفسية والسموكية بمقدار وأف  ك

، وبنػاءا عميػو تقػـو مسػممات القيػاس يا الخطذ بلػض النظػر عػف مصػدرهليست دقيقة تماما ويتخمم
 .(10 - 19، ص ص 2995عبد الرحمن، )النفسي عم  اآلتي: 

أنو يمكف تحويػؿ أداء الفػرد مػف صػيلة وصػفية وىذا يعني أننا نقوؿ : قابمية أداء الفرد لمقياس أ.
إلػػ  صػػيلة كميػػة باسػػتخداـ األرقػػاـ حسػػب قواعػػد معينػػة، أي نسػػمـ بػػذف ىػػذا األداء يمكػػف قياسػػو 

 وتقديره.
وىػذا يعنػػي أف كػػؿ أداء أو سػموؾ إنمػػا يصػدر عػػف خاصػػية  :أداء الفػرد لػػو خصػائص مميػػزة ب.

 -، فكف الخاصية الواحػدة ف بقية األفرادواحدة أو مجموعة خصائص يتميز بيا الفرد عف غيره م
ميػػؿ  –تعطػػ  أكيػػر مػػف نمػػط أو أداء، كمػػا أف األداء الواحػػد  –ميػػؿ الػػذكاء أو القػػدرة الملويػػة  -
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وىذه المسممة تفتػرض أف أداء اإلنسػاف ىػو  ينتا أكير مف خاصية واحدة. –حؿ مسذلة رياضية 
 دالة خصائصو يدور حوؿ محوريف:

 اء مف حيث النوع والكـ.ع قة الخاصية باألد -
 تذير أداة القياس بيذه الع قة. -

كما يجب أف نضيؼ أيضا أف أدوات القياس تقيس أداء الفرد كما تقيس ءدة الع قة بػيف األداء 
 والخاصية.

ويقػوؿ ىػذا المسػمـ بػذف الخاصػية واألداء والع قػة  :ص واألداءاخت ؼ الع قة بيف الخصػائ ت.
ولتوضػي   وأف ىػذا االخػت ؼ ىػو مػا قامػت عميػو عمميػة القيػاس.آلخػر، بينيما تختمػؼ مػف فػرد 

ذلػػؾ نءػػير إلػػ  التجػػارب األولػػ  التػػي أجريػػت فػػي مختبػػرات عمػػـ الػػنفس فػػي بدايػػة نمػػوه وتطػػوره 
عامػػػة مءػػػتركة، وقػػػانوف ( بذلمانيػػػا(. حيػػػث كانػػػت التجػػػارب تيػػػدؼ إلػػػ  Wundt مختبػػػر فونػػػت  

ي حظ اخت ؼ أداء الفرد عند االستجابة لنفس الميير  موحد لسموؾ اإلنساف وأدائو، وعندما كاف
 كاف يعتبر ذلؾ مف باب الخطذ.

أما االتجاه اآلخػر وىػو االتجػاه الػذي يؤكػد فكػرة القيػاس العقمػي واسػتخداـ أدوات القيػاس، 
فقػػد اعتبػػرت ىػػذه الفػػروؽ واالخت فػػات والتبػػايف أسػػاس عمميػػة القيػػاس بػػؿ مػػا تيػػدؼ إلػػ  قياسػػو 

 فع .
القيػػاس عنػػدما تقػػيس األداء فكنيػػا فػػي الحقيقػػة ال تقػػيس كميػػة ىػػذا األداء كمػػا فػػي فػػذدوات 

العمػػـو الماديػػة  وزف قطعػػة حديػػد(، وعنػػدما تقػػيس الخاصػػية أو القػػدرة، فكنيػػا أي األداة ال تقػػيس 
التػػي يمتمكيػػػا الفػػرد، وعنػػدما نقػػيس الع قػػة بػػيف الخاصػػػية  –كميػػة الػػذكاء مػػي   –كميػػة القػػدرة 
فػي إطػار نسػبي نا ال نقيسػيا فػي وحػدات مطمقػة، ولكػف جميػع ىػذه العمميػات إنمػا تػتـ واألداء فكن

 ىو إطار االخت ؼ والتبايف الذي يوجد فع  بيف خصائص األفراد وأدائيـ.
وعم  ذلؾ فكننا نعود ونقوؿ إف ما نقيسو ىو في الحقيقة االخت فػات أكيػر مػف أي ءػيء 

ذلؾ ألف عمميػة لذكاء والقدرات والخصائص الءخصية؛ آخر، فنحف نقيس اخت فات األفراد في ا
  القياس في ىذا اإلطار ىي نسبية وليست مطمقة.
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أي يذخػذ القيػاس النفسػي فػي اعتبػاره بػذف  :الخطذ مكوف أساسػي مػف مكونػات عمميػة القيػاس ث.
ىمػا الدرجػة الحقيقيػة والدرجػة التػي تعػود إلػ  كؿ درجة عم  مقياس مػا إنمػا تتكػوف مػف درجتػيف 

بوجػػود الخطػػذ كمكػػوف مػػف مكونػػات الدرجػػة التػػي يحصػػؿ وىػػذا اعتػػراؼ واضػػ  وصػػري   الخطػػذ.
 عم  أي مقياس مف المقاييس.عمييا الفرد 

 الدرجة الكمية = الدرجة الحقيقية + الدرجة التي تعود إل  الخطذ
 :عناصر عممية القياس النفسي .8
 يتناوؿ ظاىرة محددة.موضوع القياس  الظاىرة(: ال يتـ القياس في فراغ بؿ  أ.
األداة  االختبػار(: إلجػػراء عمميػة القيػػاس ال بػد مػػف تػوفر أداة قيػػاس معينػة تتناسػػب وطبيعػػة  ب.

 الظاىرة أو السمة المراد قياسيا.
.كالعدد  الرقـ(: يعتبر الرقـ المل ت.  ة المءتركة بيف مختمؼ العمـو
  :النفسي . أنواع القياس9

 .(33 - 32، ص ص 2012 )ممحم،ىناؾ نوعاف لمقياس ىما: 
حيػػث نقػػيس الصػػفة أو الخاصػػية نفسػػيا مباءػػرة دوف أف نضػػطر إلػػ  القيططاس المباشططر:  .1.9

 قياس اآليار المترتبة أو الناجمة عنيا مف أجؿ التعرؼ عمييا كالطوؿ والوزف.

وىنا ال نستطيع قياس الصفة مباءرة ولكػف نقيسػيا بواسػطة اآليػار مباشر: القياس غير ال .2.9
 إلا. ترتبة عمييا كالذكاء واالنتباه والمءاعر ....الم
 
 

 أهداف القياس النفسي:و  أسس. 10
الرئيسي مف القياس ىو الكءؼ عف الفػروؽ بذنواعيػا المختمفػة إذ أنػو لػوال وجػود  األساس

 ىذه الفروؽ لما كانت ىناؾ حاجة إل  القياس. وتوجد أربعة أنواع مف الفروؽ: 
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ييدؼ قياسيا إلػ  مقارنػة فػرد بفػرد آخػر بءػرط أف يتسػاويا فػي مجموعػة و أ. الفروؽ بيف األفراد: 
 مف السمات أو الخصائص غير التي نحاوؿ مقارنتيا فييا.

وييدؼ قياسيا إلػ  مقارنػة النػواحي المتباينػة فػي الفػرد نفسػو ب. الفروؽ داخؿ  في ذات( الفرد: 
)إسططماعيل،  المختمفػػة معاػػا.لنعػػرؼ نػػواحي القػػوة والضػػعؼ فػػي ءخصػػيتو، بمعنػػ  مقارنػػة قدراتػػو 

 .(28، ص 2004
الفػػػروؽ بػػػيف الجماعػػػات: تختمػػػؼ الجماعػػػات فػػػي خصائصػػػيا ومميزاتيػػػا المختمفػػػة. ذلػػػؾ أف  ت.

الدراسػات العمميػة المتعػددة أيبتػت فروقػػا بػيف جوانػب الحيػاة النفسػية فػػي كػؿ مػف الجنسػيف، وبػػيف 
س ىػػذه الفػػروؽ يفيػػدنا فػػي دراسػػػة وقيػػاإلػػػا. الجنسػػيات المختمفػػة، وبػػيف األعمػػار المختمفػػة، ... 

 سيكولوجية الجماعة وخصائص النمو، ودراسة العوامؿ التي قد تكوف مسؤولة عف ىذه الفروؽ.
وأف قياس كؿ نوع مف ىذه الفروؽ، لو فائدة كبػر  فػي تطػوير البحػوث العمميػة ممػا يػؤدي بػدوره 

 إل  تطوير المقاييس ذاتيا.
الميف المختمفة تتطمب مستويات مختمفة مػف القػدرات  ث. الفروؽ بيف الميف: فمف المعروؼ أف

وقياس ىذه الفروؽ يفيدنا في االنتقاء الميني وفي التوجيو المينػي وفػي واالستعدادات والسمات. 
ا لمميف       .(16، ص 1960)أحمد، إعداد الفرد عموما

اد وباإلضػػػػافة لألسػػػػاس األوؿ الػػػػذي يقػػػػـو عمػػػػ  اإلقػػػػرار بوجػػػػود فػػػػروؽ فرديػػػػة بػػػػيف األفػػػػر 
عمػ  أسػاس ( 2007والجماعات فػي الخصػائص البءػرية، يؤكػد الباحػث الخبيػر بءػير معمريػة  

، ألف فػي حػد ذاتيػاقياس خصائص األءػياء والظػواىر ولػيس األءػياء والظػواىر ياني متميؿ في 
فػػػي عمػػػـ الػػػنفس ال نقػػػيس األفػػػراد، بػػػؿ الػػػذي يقػػػاس ىػػػو خصائصػػػيـ العقميػػػة والحركيػػػة وسػػػماتيـ 

، عكػػس األءػػياء والظػػواىر يـ وميػػوالتيـ وقػػيميـ ودوافعيػػـ وحاجػػاتيـ وغيرىػػاالءخصػػية واتجاىػػات
 - 75، ص ص 2007)معمريططة، والػػوزف وغيرىػػا  التػػي تقػػاس مباءػػرة كػػالطوؿ والحجػػـالماديػػة 

76). 
وعموما فكف ىذه األسس، منيـ مػف يعتبرىػا أغػراض وأىػداؼ القيػاس النفسػي نوجزىػا فػي 

 .(47 - 46، ص ص 2007)غانم، اآلتي: 



 الـقـيـاس النـــفـــســــــــــي

 

 

 
33 

مكاناتو واستعداداتو. -  في ذات الفرد مقارنة نواحي الضعؼ والقوة لقدرات الفرد وا 

 األفراد: مقارنة الفرد بليره. -

 الجماعات: مقارنة الجوانب الحياتية لألفراد مف ك  الجنسيف. -

 بيف الميف: مقارنة القدرات المينية بيف األفراد. -
( مقػنف لمخصػائص النفسػية التقػدير العػدديـ  ورغـ ما تتميػز بػو عمميػة القيػاس مػف تكمػي

ليس غاية في حد ذاتو ولكنو والقدرات العقمية والسمات واالتجاىات ... ولكف القياس الكمي ىذا 
   اآلتي: يمكف أف نحدد أىداؼ القياس النفسي في وسيمة تستعمؿ لخدمة أىداؼ أخر ، وعميو

حصػػر اإلمكانػػػات النفسػػية وتسػػػتخدـ : يقصػػػد بالمسػػ  (Description  المسػػ الوصػػؼ و . 1.10
االختبػػارات النفسػػية والتربويػػة فػػي تحديػػد المسػػتويات العقميػػة والوجدانيػػة والتحصػػيمية لمجموعػػات 
الت ميػػػذ والعمػػػاؿ والمجنػػػديف. وىػػػذا المسػػػ  الـز لتخطػػػيط بػػػراما التػػػدريب والتعمػػػيـ والعػػػ ج بعػػػد 

دة وبمقارنتيا بالمستويات المطموبة، التءخيص. فاالختبارات ىنا أداة إلحصاء المستويات الموجو 
ص  ، ص1960)أحمططد،  يمكػػف إنءػػاء بػػراما لمعػػ ج والتعمػػيـ والتػػدريب، فػػي حػػدود اإلمكانيػػات

22 - 23). 
: يقصػد بػو تحديػد جوانػب القػوة وجوانػب الضػعؼ لػد  األفػراد (Diagnostic  . التءخيص2.10

ي تحديػد الصػفات النفسػية لءػخص بناءا عم  درجاتيـ في االختبارات، ويقصػد بالتءػخيص النفسػ
ما بمساعدة طرؽ معينة. كما يقصد بالتءخيص النفسي أي تقنية ترمػي إلػ  استكءػاؼ السػمات 

ػػا تمػػؾ السػػمات التػػي تييػػا الفػػرد نحػػو االضػػطرابات العقميػػة عمططر، وفخططرو، ) األساسػػية خصوصا
  .(82، ص 2010وتركي،  والسبيعي،

ػػا، فبنػػػاءا عمػػ  فيػػـ إمكانػػػات  وىػػو ىػػدؼ عمػػػـ (:Prédictionالتنبػػؤ  . 3.10 الػػنفس بصػػفتو عمما
الفػرد، ومقتضػيات العمػؿ أو مجػػاؿ الدراسػة ومتطمبػات كػػؿ منيمػا، يمكػف توجيػػو الفػرد إلػ  مينػػة 

 .(82، ص 2010)عمر وآخرون،  معينة أو مجاؿ معيف لمدراسة ويكوف نجاحو مرتفعاا
وبػػػافتراض يبػػػات نقػػػيس ونقػػػيـ الفػػػرد والجماعػػػة، فػػػي وظػػػائؼ معينػػػة، فػػػي وقػػػت معػػػيف. و 

ا،  وخضوعو لكػؿ نطريػات عمػـ السموؾ اإلنساني في حدود معينة، ومرونتو في حدود معينة أيضا
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النفس في حدود معينة، كذلؾ يمكننا بمعرفة المستو  الحالي لمفرد أف نقدر المستو  المتوقع أف 
  .(23، ص 1960، أحمد) يصمو في نفس في نفس الوظائؼ التي قسناىا

بنػػاءا عمػػ  نتػػائا االختبػػارات المزاجيػػة لمءخصػػية يمكػػف التنبػػؤ بكيفيػػة يػػاؿ عمػػ  سػػبيؿ الم
 الفرد في بعض المواقؼ.تصرؼ 
انػب لتءخيص نتعرؼ عم  نػواحي الضػعؼ وجو (: بعد المس  واRemédiationالع ج   .4.10

القصػػور ونبػػدأ فػػي تولييػػا بدراسػػة أعمػػؽ لمعرفػػة أسػػبابيا ودينامياتيػػا. وىنػػا تتكػػوف لػػدينا صػػورة 
فػػكذا تػػوفر لػػدينا كػػؿ ىػػذا مػػف حيػػث الوظػػائؼ التػػي قسػػناىا. اضػػحة عػػف التكػػويف النفسػػي لمفػػرد، و 

عػػادة التعمػػيـ والتكييػػؼ يسػػيؿ عمينػػا أف نفيػػد مػػف  وتػػوفر لػػدينا المؤىمػػوف لمقيػػاـ بعمميػػات العػػ ج وا 
)أحمططد،  فػػي ىػػذا اللػػرضاالختبػػارات التػػي صػػممت بلػػرض العػػ ج أو التػػي يمكػػف اسػػتخداميا 

 .(24، ص 1960

 :. مستويات القياس النفسي11
لمػػػػػاـ بنػػػػػوع اإلختبػػػػػارات ، يجػػػػػب اإلبعػػػػػد تحديػػػػػد سػػػػػؤاؿ البحػػػػػث أو اللػػػػػرض مػػػػػف البحػػػػػث

نػوع اإلختبػارات  ةلتطبيقيا لتحقيؽ ىذا اللرض، وبناء عم  معرفالباحث حتاج يالتي  اإلحصائية
مسػتو  قيػاس  لمعرفة أي نوع أو قـو بالبحث أكير عف ىذه اإلختبارات اإلحصائيةياإلحصائية، 

 ة. لمبيانات تقبمو ىذه اإلختبارات اإلحصائي
السػػػتخداـ ىػػػػذه أف عمميػػػة اسػػػػتخداـ األرقػػػاـ توجػػػػب عمينػػػا معرفػػػػة المسػػػتويات المختمفػػػػة و 

معنػػ  ووصػػفا وقياسػػا لػػنفس األءػػخاص ولكػػف لكػػؿ اسػػتخداـ تسػػتخدـ نفػػس األرقػػاـ األرقػػاـ، فقػػد 
نفػس األرقػاـ تفريػػ  مػف خػػ ؿ اسػتخداـ يختمػؼ عػف االسػتخداـ اآلخػر، وبمعنػػ  آخػر فكنػو يمكػف 

أي بتعبيػر إحصػائي أدؽ بمسػتويات مختمفػة مػف كميات مف المعمومات بطرؽ متباينة ومتلػايرة، 
مستويات القياس، وأكير الصياغات العامة لمستويات القياس فائدة لعمماء الػنفس الصػياغة التػي 

س إلػ  ا تقسػيـ مسػتويات القيػاليػذه الصػياغة يمكننػ. فطبقػا (Stevens  وضعيا س. س. ستيفنز
 - 23، ص ص 1989تطططايمر، ؛ 11 - 08، ص ص 2008 وأحمطططد، ،ربيطططع) أربعػػة أنػػػواع:

26). 
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 :(Nominal  . المستوى االسمي1.11
يعػػد ىػػػذا المسػػتو  أدنػػػ  مسػػتويات القيػػػاس وأضػػػعفيا بػػؿ أف تسػػػميتو مقياسػػا تعػػػد أحيانػػػا 

ليػدؿ  (1 ال غير مياؿ: تحديد العدد  تسمية مجازية وىنا تستخدـ األعداد بلرض التصنيؼ فقط
 (2 ليدؿ عم  أف الجنس أني  فينا ال يعني ذلؾ أف  (2 عم  أف جنس المفحوص ذكر والعدد 

نمػػػا اللػػػرض تصػػػنيفي بحػػػت وىكػػػذا تحديػػػد بعػػػض األعػػػداد لتػػػدؿ عمػػػ   (1  أكبػػػر مػػػف واحػػػد وا 
وع الذي تـ تدريسو الجنس، الفئة العمرية، نوع المدرسة، الموض التخصص ولوف العيف والجنسية

كميػػا مػػف نػػوع المقػػاييس االسػػمية أو التصػػنيفية وبالتػػالي فالقيػػاس االسػػمي أو التصػػنيفي  ،وغيرىػػا
 .يعني بتصنيؼ األفراد في الظاىرة ولكف ال يوض  ترتيبيـ في ىذه الظاىرة

 :مثال
مػػ  سػػبيؿ الميػػاؿ، األرقػػاـ الموجػػودة عمػػ  قمصػػاف فريػػؽ كػػرة القػػدـ، ىػػي فقػػط لتصػػنيؼ ع

أقو  مرتيف مف ال عب  10عبيف، وال يمكف بذي حاؿ مف األحواؿ أف نقوؿ أف ال عب رقـ ال 
   05رقـ 

 :(Ordinal  . المستوى الرتبي2.11
وىنػػا اليػػدؼ مػػف األعػػداد ىػػو ترتيػػب األفػػراد فػػي ظػػاىرة معينػػة ولكػػف يجػػب م حظػػة أف 

: ف األفػراد متسػاوية فمػػي ينيػة بػيالفػروؽ بػيف الرتػب ليسػت متسػاوية أو ال يعنػػي أف المسػافات الب
إذا حػػددنا األعػػداد مػػف واحػػد إلػػ  خمسػػة لتػػدؿ عمػػ  ترتيػػب األفػػراد فػػي ظػػاىرة القمػػؽ أو النءػػاط 
الحركي الزائد ف  يكوف الفرؽ بيف التمميذ األوؿ  األقؿ في القمؽ( والتالي لو ىو نفس الفرؽ بيف 

بػػي قػػد يحمػػؿ أف القيػػاس الترتيالتمميػػذ الخػػامس  األكيػػر( فػػي القمػػؽ والسػػابؽ لػػو ويجػػب م حظػػة 
فراد في ظػاىرة معينػة ولكػف ال ، فالقياس الترتيبي يعطي فكرة عف ترتيب األمعن  التساوي أحيانا

 .فكرة عف الفروؽ في الظاىرة بيف األفراد ييعط
  :مثال

ال  = 1  في أحد الدراسات قد يستخدـ الباحث سؤاال و يػوفر االختيػارات التاليػة لنجابػة:
 .(أوافؽ بءدة = 5أوافؽ،  = 4محايد،  = 3أوافؽ، = ال  2 دة،أوافؽ بء
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 :(Interval  . المستوى الفئوي3.11
وىو ىنا تتساو  الفروؽ أو المسافات بيف المسػتويات المتتاليػة ميػؿ درجػات األطفػاؿ فػي 

فينػػا يكػػوف ىنػػاؾ وحػػدة  ،اختبػػار الػػذكاء أو درجػػاتيـ فػػي التحصػػيؿ أو درجػػاتيـ فػػي اختبػػار القمػػؽ
لتالية ليا بحيث يصػب  الفػرؽ مػي  بػيف متفؽ عمييا يقاس بيا الفرؽ بيف كؿ درجة وا س يابتةقيا
وال  .25، 20مسػػاوي لمفػػرؽ بػػيف  15، 10أو المسػػافة بػػيف  11، 10رؽ بػػيف مسػػاوي لمفػػ 5، 4

نما البدايػة أو الصػفر ىنػ ا صػفر اختيػاري أو يعن  ذلؾ وجود صفر مطمؽ يعن  غياب الصفة وا 
والضػػرب  لتقميديػػة كػػالجمع والطػػرحاويجػػوز إجػػراء العمميػػات الحسػػابية  ا مطمقػػانسػػبي ولػػيس صػػفر 

 .فقط
 :مثال

مئويػػة فػػكف ىػػذا ال يعنػػي إنعػػداـ الحػػرارة مػػف  (00 فمػػي  فػػي حالػػة قمنػػا درجػػة الحػػرارة ىػػي 
عم  سبيؿ المياؿ أيضا، إذا ما أخذنا مقياس الفيرنيايت، نجد  .الوجود إنما نقصد أف الجو بارد

درجػة  100درجة و ليس الصفر، و بالتالي، ال يمكننا القػوؿ بػذف  32تجمد الماء ىي أف درجة 
 .درجة فيرنيايت مرتيف، ألف المقياس نفسو ال يبدأ مف الصفر 50فيرنيايت تساوي 

 
 
 :(Ratio  . مستوى النسبة4.11

مقيػاس النسػػبة حسػػب التسػػمية يػػدؿ عمػػ  أنػػو يمكننػػا أف نقسػػـ عػػددا عمػػ  عػػدد آخػػر، وأف 
وفيػػو يمكػػف اسػػتخداـ جميػػع العمميػػات الحسػػابية  الجمػػع، الطػػرح،  سػػبة،ر عنيمػػا فػػي صػػيلة ننعبػػ

باإلضػػػافة إلػػػ  خاصػػػية الضػػرب، القسػػػمة( ولػػػو جميػػػع خصػػػائص مقػػػاييس الوحػػػدات المتسػػػاوية، 
إنمػا ، وأف كؿ األبعاد الطبيعية المعروفػة: الطػوؿ، الػوزف، الحجػـ مميزة وىي وجود صفر حقيقي

 تقاس بيذا المقياس
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أربعة أنواع أو مستويات لمقياس مرتبة تصاعدياا مف البسيط إل   (Stevens  قدـ ستيفنزو 
ويمكف المقارنة بيف األنواع . األكير وضوحاا وى  القياس: األسم ، والترتيب ، والفتر ، والنسب 

 :التالياألربعة عم  النحو 
 مستويات القياس النفسي.(: 31جدول رقم )

العمميات  المستوى 
 المعالجة اإلحصائية أمثمة الخصائص القياسية الحسابية

، االسمى
التسموي، 
 التصنيفي

Nominal 

، العد
 المساواة

عػػػػػػػدد ال يػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػ  كػػػػػػػـ أو مقػػػػػػػدار  أعػػػػػػػداد  -
 منفصمة(

 األرقاـ تحؿ محؿ األسماء -
 فػػػػيوضػػػػع األءػػػػخاص  –األرقػػػاـ تميػػػػؿ فئػػػػات  -

 فئات
 ال تميؿ األرقاـ كميات مف خصائص -
 تميز األرقاـ بيف المجموعات -
 ال يمكف إجراء العمميات الحسابية عم  األرقاـ -

 المينة
 الجنس
 الجنسية
الحالة 
 االجتماعية

عػػػػػػدد الحػػػػػػاالت فػػػػػػي 
الفئػػػػػػػػػػػػػػػة، المنػػػػػػػػػػػػػػػواؿ، 

 الوسيط

، الترتيبى
 الرتبي

Ordinal 

 التساوي
 الترتيب

 كـ ال يءار إليو بعدد  قيـ منفصمة( -
 ازلياا أو تصاعدياا األرقاـ مرتبة ترتيباا تن -
 المسافات بيف الرتب غير متساوية -
 أكبػػر مػػف،  الخاصػػية فػػيييػػتـ بترتيػػب األفػػراد  -

 أصلر مف أكير، أقؿ،...(

درجات 
 الط ب أو
 تقديراتيـ

الوسػػػػيط، المئينيػػػػات، 
معامػؿ ارتبػػاط الرتػػب 

  سبيرماف(

، الفترى
الفئوي، 
الوحدات 

المتساوية، 
الفاصمة 
Interval 

 الجمع
 الضرب
 الطرح

 عدد يدؿ عم  كـ أو مقدار  قيـ متصمة( -
مقيػػػاس متصػػػؿ يتكػػػوف  فػػػيوضػػػع األءػػػخاص  -

 يمف مسافات متساوية ولو صفر اعتبار 
 يمكف مقارنة المسافات بيف الدرجات -

الدرجات 
 في

االختبارات 
والمقاييس 
 النفسية
 

المتوسػػػط، االنحػػػراؼ 
المعيػػػػػػػػاري، معامػػػػػػػػػؿ 
بيرسػػػػػػوف، اختبػػػػػػارات 

 الداللة

 النسبى
Ratio 

جميع 
العمميات 
 الحسابية

 عدد يدؿ عم  كـ أو مقدار  قيـ متصمة( -
وضػػػع األءػػػخاص فػػػ  مقيػػػاس متصػػػؿ يتكػػػوف  -

 مف وحدات متساوية ولو صفر مطمؽ
 يمكف استخداـ النسب لمقارنة األرقاـ -

زمف رد 
 الفعؿ
 الطوؿ
 الوزف

 تجميػػػػػػػػػع المعالجػػػػػػػػػا
اإلحصػػػائية المختمفػػػة 

 ممكنة
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 فسي:القياس الن . مجاالت12
 .(51 - 47، ص ص 2007)غانم،  اآلتي: اآلتية المجاالت في يستخدـ القياس النفسي

 . المجال التربوي:1.12
ويتـ ذلؾ وفؽ اختيار فرد يرغب االلتحاؽ بنوع معيف مف الدراسة  االختيار والتوجيػو( أو 

لػػ  فئػػات أو وتقسػػيـ األفػراد إبعمػؿ مػػا بنػاءا عمػػ  الدرجػػة التػي يحصػػؿ عمييػا مػػف اختبػػار معػيف. 
، كمػا ىػو الحػاؿ فػي تحقيقػا ألعػداؼ معينػةمجموعات وفقا لخصػائص أو سػمات وقػدرات معينػة 

 التصػنيؼ(،  ، وكػذا المتخمفػيفالمجاؿ التربوي عند إلحاؽ الط ب المتفوقيف فػي فصػوؿ خاصػة
وقيػػػاس تخمػػػؼ طالػػػب فػػػي مػػػادة أو عػػػدة مػػػواد ألف التعمػػػيـ يحتػػػاج إلػػػ  إمكانػػػات وقػػػدرات معينػػػة 

ويمكػػػف أف يسػػػاىـ القيػػػاس النفسػػػي فػػػي عمميػػػة اإلرءػػػاد التربػػػوي مػػػف حيػػػث  ؼ الدراسػػػي(، التخمػػػ
مساعدة الط ب الذيف يواجيوف صػعوبات مػا تجعميػـ يتعيػروف دراسػيا أو حتػ  نفسػيا وذلػؾ مػف 
خ ؿ التعرؼ عم  السمات والخصائص ليوالء األفراد  اإلرءاد التربوي(، ومػف خػ ؿ المقػاييس 

ة يمكػػف التحقػػؽ مػػف نجػػاح العمميػػة التعميميػػة المتعمقػػة بػػالط ب أو المتعمقػػة واالختبػػارات النفسػػي
   بالقائميف بالتدريس أو باإلدارة التعميمية.

 :المهني والصناعي. المجال 2.12
في إمكانية التنبؤ  يمكف االستفادة مف نتائا القياس النفسي عف طريؽ االختبارات وغيرىا

عمػػ  أسػػس عمميػػة موضػػوعية يسػػيـ فػػي زيػػادة  بعمػػؿ مػػاعػػف مػػد  صػػ حية األفػػراد ل لتحػػاؽ 
 االختيػار والتوجيػو والتصػنيؼ  وءػعور الفػرد بالرضػا وتقميػؿ فػرص االسػتيداؼ لمحػوادث االنتػاج

المينػػي( لتحديػػد أوجػػو الػػنقص فػػي أداء األفػػراد، وعمػػ  ىػػذا األسػػاس يػػتـ تطػػوير بػػراما التػػدريب 
اإلحباطػػػات لألفػػػراد المسػػػتيدفيف لحػػػوادث لتقويػػػة فاعميػػػة التػػػدريب. والكءػػػؼ عػػػف االحتياجػػػات و 

يسػػػاعد فػػػي مجػػػاؿ الكءػػػؼ لمػػػف يتوقػػػع ليػػػـ االسػػػتفادة مػػػف التػػػدريب أكيػػػر مػػػف غيػػػرىـ و  العمػػػؿ.
 التػػدريب المينػػي( لتحديػػد أوجػػو الػػنقص فػػي أداء األفػػراد، وعمػػ  ىػػذا األسػػاس يػػتـ تطػػوير بػػراما 

طػػػات لألفػػػراد المسػػػتيدفيف التػػػدريب لتقويػػػة فاعميػػػة التػػػدريب. والكءػػػؼ عػػػف االحتياجػػػات واإلحبا
 . الحوادث في المجاؿ الميني( لحوادث العمؿ
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 . المجال العسكري:3.12
، وظيػور اتجاىػات ساىمت الحرب العالمية األول  في نءذة العديد مف المقػاييس النفسػية

وألداء الواجػػػب الػػػوطني اسػػػتفادة الجػػػيش مػػػف جديػػدة لػػػـ تظيػػػر قبػػػؿ ميػػػؿ االختبػػػارات الجماعيػػة، 
، لضػماف فراد يتـ بموجبو اختيار األءخاض وفقا العتبارات موضػوعية وليسػت ذاتيػةإمكانات األ

، وىػػذا فائػػدة تحقػػؽ الءػػخص المناسػػب إلػػ  الفػػرع أو السػػ ح الػػذي يتفػػؽ مػػع إمكانػػات الءػػخص
 لمطرفيف ولمجميع.

 . المجال اإلكمينيكي:4.12
الوصػػػػػػؼ   دورا بػػػػػارزا فػػػػػي مجػػػػػػاؿ التءػػػػػخيص اإلكمينيكػػػػػي يةنفسػػػػػػاالختبػػػػػارات ال تمعػػػػػب

التػي تعكػس  الموضوعي لحالة مرضية معينة معينة مف خ ؿ تطبيؽ العديد االختبارات النفسػية
وىو المجاؿ الرئيس إلسياـ اإلخصائي النفساني  (جوانب الءخصية سواءا في انحرافيا أو سوائيا

 .في تناوؿ األمراض النفسية والعقمية
 :. أخطاء القياس النفسي13

فػػػي البحػػػوث  لبػػػاحيوف النفسػػػانيوف أف يكونػػػوا دقيقػػػي القيػػػاسواميمػػػا حػػػاوؿ المختصػػػوف 
وبعػض ىػذه األخطػاء يقعػوف فػي اخطػاء ال محػاؿ، النفسية والتربوية والسموكية عموما، إال أنيػـ 

قبػػػؿ قيػػػاميـ خػػػارج عػػػف إرادتيػػػـ، ومػػػف الضػػػروري أف يكونػػػوا عمػػػ  درايػػػة ووعػػػي بيػػػذه األخطػػػاء 
 .(42، ص 2007)معمرية،  ما يمي: عف األخطاء ذهى وتنجـ ،يقمموا أو يحدوا منيابالقياس، كي 

أ. عػػدـ حساسػػية أدوات القيػػاس: بعػػض أدوات القيػػاس أكيػػر دقػػة مػػف بعضػػيا اآلخػػر، واالختبػػار 
مػف اختبػار وضػعو فػاحص الذي يصممو باحث وفػاحص خبيػر مػدرب أكيػر حساسػية لمػا يقػيس 
 تبار المقالي.ال يدري مف القياس ءيئا. واالمتحاف الموضوعي أكير دقة مف االخ

فػي ميػداف عمػػـ الػنفس دينػاميكي، أي متقمػػب معظػـ مػا نقػػيس عػدـ يبػات الظػاىرة السػػموكية: ب. 
كػؿ سػاعة ىػو فػي ءػذف. ففػي البدايػة أو سػمة مػف سػماتو، الػذي نقػيس أداءه ومتلير. فالءخص 

أو  في حالة نفسية معينة، وبعد ساعة تتلير حالتػو، وبعػد قميػؿ قػد يءػعر بالتعػب أو الممػؿيكوف 
بدرجػػة الحػػرارة والتيويػػة ويتػػذير أيضػػا  وتػػنخفض دافعيتػػو.أو يفقػػد اىتمامػػو الضػػجر أو الخػػوؼ، 
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البءػػري فػػي حالػػة تليػػر مسػػتمر، وكييػػرا مػػا يخػػدع واإلضػػاءة، وبقيػػة المتليػػرات البيئيػػة. فالسػػموؾ 
 القياس النفسي ومعقد تعقيداا كبيراا.

عػدة قياسػات، يػـ يسػتخرجوف مػف الحقيقػة بذخػذ يحػاولوف أف يقتربػوا لذا فكف القياسييف النفسػانييف 
واعتباره األقرب إل  األداء الحقيقي. أما الفػرؽ بػيف متوسػط القياسػات وأي قيػاس منيػا متوسطيا 

 يعتبر خطذ في القياس.
تختمؼ دقة الم حظة مف ءخص إل  آخر. فمو طمبنا مف عدة أفراد قياس خطذ الم حظة: ت. 

وكػػػذلؾ الفػػػرد  مختمفػػػة، مػػع أف أداة القيػػػاس واحػػػدة لػػػـ تتليػػػر، طػػوؿ فػػػرد، فػػػكنيـ يعطوننػػػا أطػػػواال
موضوع القياس. وىذه الفروؽ في القياسات ممكنة الحدوث لػد  الءػخص نفسػو إذا قػاـ بالقيػاس 

 عدة مرات.
ا إل  مسممة القياس الرابعة  الخطذ مكوف أساسي مف مكونات  –ومف جية أخر ، واستنادا

، ص ص 1998)عبطد الطرحمن، خطػذ عمػ  النحػو التػالي: يمكف أف نصػنؼ ال - عممية القياس
73 - 74). 
(: وىػػو نػػوع مػػف الخطػػذ يعػػود إلػػ  المقيػػاس فػػي حػػد ذاتػػو Systematic Errorالخطػػذ اليابػػت  أ. 

 ويتكرر بصفة منتظمة ولو نفس التذيير عم  كؿ درجة عم  ىذا المقياس.
سػـ  0,5زيادة بمقدار  فكذا كاف ىناؾ خطذ في تدريا مسطرة لقياس األطواؿ بحيث توجد

لكػؿ مػا يػراد في ىذا التدريا، أصب  مف السػيؿ عمينػا معرفػة الدرجػة الحقيقيػة  الطػوؿ الحقيقػي( 
 َـّ ومػف يَػلطػوؿ ءػيء مػا. سـ مف الدرجة الظاىرية أو القيػاس الظػاىري  0,5قياس طولو، بطرح 

 مية القياس.ال يءكؿ مءكمة ىامة بالنسبة إل  عم –إذا عرفت كميتو  –فكف ىذا الخطذ 
 وىو الخطذ الناتا عف استخداـ الدرجة الظاىريػة فػي (:Measurement Errorب. خطذ القياس  

القيػػاس بػػدال مػػف الدرجػػة الحقيقيػػة، وىػػو نػػوع مػػف الخطػػذ يحتػػاج إلػػ  معالجػػة إحصػػائية خاصػػة 
 لمتحكـ فيو.

إلػػ  ءػػرح وىػػذا ىػػو الخطػػذ الػػذي ال يحتػػاج  (:Random Errorائية  طػػذ الصػػدفة أو العءػػو خت. 
عميػػو؛ ألنػػو ضػػبطو أو السػػيطرة ال يمكػػف  –بحكػػـ التسػػمية  –وتوضػػي . إذ أف النػػوع مػػف الخطػػذ 
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وخاصػة البد أف يكوف عءوائيا. وىذه األخطاء العءوائية ىي التي يملي بعضيا البعض اآلخر، 
 وعمػػ  ذلػػؾ فكننػػا نمجػػذ إلػػ  مجموعػػة مػػف المسػػممات الفرعيػػة لتحديػػدإذا كػػاف حجػػـ العينػػة كبيػػراا، 
العءوائية والدرجة الظاىرية، أو الدرجة الكمية التي حصؿ عمييػا الفػرد الع قة بيف ىذه األخطاء 

     ودرجتو الحقيقية التي تعبر عف قدرتو الفعمية عم  البعد الذي يتـ قياسو.
 .اسيالق من النسبة ومستوى ةيالمتساو  المسافات مستوى في القسمة ةيوعمم الصفرمالحظة:  

 وال مطمؽ، أو حقيقي صفر عم  المتساوية، المسافات مستو  في القياس توفري ال لماذا
 أو حقيقػي صػفر عمػ  يتػوفر الػذي النسػبة مسػتو  فػي لمقيػاس خ فػا القسػمة، يػوف األعػداد تقبػؿ

 القسمة؟ يوف األعداد وتقبؿ مطمؽ،
 .لمصفر بالنسبة :أوال
 يتعمػؽ المتسػاوية، مسػافاتال مسػتو  فػي القيػاس إفة: المتسطاوي المسطافات مسطتوى فطي. 1

 ألف لمػاذا؟ ،(الخاصػية انعػداـ  أومطمػؽ حقيقي صفر عم  يتوفر الهو و .النفسية بالخصائص
 والطمػوح والسػيطرة والقمػؽ واالنفعػاؿ والميػوؿ والتفكيػر واالنبسػاط  كالدافعية النفسية؛ الخصائص
 األفػراد، جميػع ولػد  البءػر، لػد  كسػموؾ باسػتمرار توجػد بػؿ تنعػدـ، ال ،هاوغير  ...واللضب
 الرياضي الحقيقي لمصفر معن  الوليذا  ا.اعتدالي تتوزع أي (الفردية الفروؽ  متفاوتة وبكميات
 ميػؿ:ال مػا؛ فػرد عم  الناس قيايطم التي الخاصية، بانعداـ واألحكاـ .المستو  هذا في المطمؽ
 حقيقػة عمػ  بصػدؽ تعبػر وال صػحيحة، غيػر ا،هوغيػر لػو دافعيػة ال لػو، طمػوح ال لػو، ذكػاء

 الطمػوح، مػنخفض الػذكاء، مػنخفضفيػي  الصػحيحة األحكػاـ أمػا .لمبءػر النفسػية الخصػائص
 ويمكػف .الدافعيػة متوسػط .الطمػوح متوسػط الػذكاء، القوؿ:متوسػط يمكػف كما .الدافعية منخفض
 الخصػائص لجميػع بالنسػبةوىكػذا   ...الدافعيػة مرتفع الطموح، مرتفع الذكاء، كذلؾ:مرتفع القوؿ
 .النفسية

 فيػو الماديػة، باألءػياء يتعمػؽ والػذي النسػبة، مسػتو  فػي القيػاس أمػاة: النسطب مسطتوى فطي. 2
 نقود، أو قمـ، أو حديد، كقطعة المادية؛ األءياء ألف لماذا؟ .مطمؽ أو حقيقي، صفر عم  يتوفر
 يص  اوىن .تنعدـ أخر  ناحية ومف .بدقة محددة بكميات توجد ناحية مف فيي وغيره، رغيؼ أو
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 يعنػي ىنػا فالصػفر النقػود، مػف صػفر يػدي فػي يوجد فرد، يقوؿ فعندما .توجد وال توجد نقوؿ أف
 يقوؿ وعندما .الفرد ىذا يد في النقود انعداـ إل  فع  يءير مطمؽ، أو حقيقي صفر وىو .العدـ
 نو،لو و نو ووز  لوطو  وقياس مباءرة،يو عم التعرؼ يمكف مادي كءيءيو لد موجود فالقمـ قمـ، لدي

 .مباءرة بصورة
 .القسمة لعممية بالنسبة :ثانيا

البءػػر، مجػػردة وليسػػت  لػػد تكػػوف الخصػػائص النفسػػية ة: المتسططاويمسططتوى المسططافات . فططي 1
 منيػا بدقػة، يوجػد كػـ حػدودىا. ومعرفػة معرفػة باإلمكػاف لػيس المجػردة والخصػائص .ماديػة

 كػـ معرفػة مػي ، يمكف قسمتيا. ف  فتمك ال منيا بدقة، يوجد كـ معرفة يمكف ال التي واألءياء
 والقمػؽ الطمػوحو وميمػ .األفػراد مػف محػدد عػدد قسػمتو عمػ  تػتـ حتػ  بدقػة، الػذكاء مػف يوجػد

 يػتـ مي ، كالقمؽ سموكية، خاصية قياس عند:فيقوؿ أحد، يلتر وغيرىا وال والتفكير واالنبساطية
 سموكية خاصية قياس عند كفول .صحي  ميا. ىذا ك ـ يوجد كـ إل  يءير رقـ عم  الحصوؿ
 سػموكية عينػة بػؿ كميػا، الخاصػية لػيس يقػاس، الػذي فػكف القمػؽ، أو الدافعيػة أو كالػذكاء معينػة

 وىػو الخاصػية العػاـ، األصػؿ مػف سػحبيا تػـ قياسػيا، تػـ التػي الخاصػية مػف منيػا. وىػذه العينػة
قسػمتو  يمكػف ال ولػذا و.يوجػد منػ وكػـ حػدوده معرفػة يمكف ال العاـ، ىذا األصؿ ولكف .السموكية

 .ءيء أي عم 
 أو أعػداد ءػكؿ عم  وتظير .عينية مادية ،س ىناتقا التي األءياء إف ة:النسب مستوى في. 2

 وحػدود، وكميهػة ونيايػة وبدايػة ومحيط ومساحة ووزف ولوف وحجـ وعمؽ وعرض ليا طوؿ قطع
 يقػوؿ حيف .والعدـ لوجودعمييا ا أنيا ينطبؽ ذلؾ، وأىـ مف عمييا وتحديدىا بدقة. التعرؼ يمكف
 .قمػـ يػدي فػي يوجػد ال يقػوؿ وحػيف .دينػارا خمسػوف عنػدي يوجػد .قمػـ يػدي فػي يوجػد األفػراد أحد

 وعينيػة، ماديػة النسػبة مسػتو  فػي تقػاس التػي األءػياء دامػت ومػا .دينػارا خمسػوف عنػدي وليس
تظيػر  التي األعداد ففك وعينيا، كميا وتنعدـ أنيا توجد كما عمييا وتحديدىا بدقة، التعرؼ يمكف

 وقسمة .طمبة خمسة أو طمبة عءرة عم  أق ـ عءرة قسمة يمكف بحيث .القسمة عممية بيا تقبؿ
 .(2016 ،معمرية)نقال عن فقراء  عءرة عم  دينار ألؼ
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 استنتاج عام:

وتكمػيـ المظػاىر  ،الطبيعػة النفسػية التربويػةأمكف نقؿ القياس مف الطبيعػة الفيزيائيػة إلػ  
لػػض النظػػر عػػف اخػػت ؼ كميتيػػا لػػدييـ، بفضػػؿ األبحػػاث بالمتواجػػدة فػػي األءػػخاص والسػػمات 

 .التي تبنتيا العمـو اإلنسانية واالجتماعية والدراسات ودقة العمـو الرياضياتية
فػػػي ءػػػت  مجػػػاالت الحيػػػاة، اسػػػتخداـ القيػػػاس النفسػػػي  ومنػػػو اسػػػتطاع البػػػاحيوف والعممػػػاء

 مختمفة، مع التذكيد عم  ضػرورة حسػف اسػتخداـ قياسػاتومف االختبارت ال المجتمع أفراد ةدستفااو 
لحػؿ بعػض المءػك ت النفسػية  وتوظيفيػا التوظيػؼ األميػؿ عممي موضػوعي دقيػؽ،أساس عم  

  التربوية واالجتماعية.
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 القرآف الكريـ  خارج المصادر والمراجع(. -
. 9. ط ويم النفسططيالتقطط(. 1880أبػػو حطػػب، فػػؤاد؛ عيمػػاف، سػػيد أحمػػد؛ صػػادؽ، أمػػاؿ.   -

 مصر: مكتبة األنجمو المصرية.
. مصػػػر: مكتبػػػة 1. ط القيطططاس النفسطططي والتربطططوي(. 2418أحمػػػد، محمػػػد عبػػػد السػػػ ـ.   -

 النيضة المصرية.
. مصػػر: مكتبػػة األنجمػػو 9. ط المرجططع فططي القيططاس النفسططي(. 1889إسػػماعيؿ، بءػػر .   -

 المصرية.
.  ترجمػػػػة سػػػػعد عبػػػػد الػػػػرحمف(. 1. ط لمقططططاييساالختبططططارات وا(. 2404تػػػػايمر، ليونػػػػا أ.   -

 مصر: دار الءروؽ.
القواعططططد المنهجيططططة التربويططططة لبنططططاء (. 1828زيػػػػاد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػود.  الجرجػػػػاوي،  -

 . فمسطيف: مطبعة أبناء الجراح.1. ط االستبيان
 . لبناف: المؤلؼ.98ط  في المغة واألعالم. (. المنجد1881دار المءرؽ.   -
القيطططاس والتقطططويم فطططي التربيطططة (. 1880ءػػػعاف؛ وأحمػػػد، ختػػػاـ إسػػػماعيؿ.  ربيػػع، ىػػػادي م -

 دار زىراف لمنءر والتوزيع. األردف: والتعميم
. تنظيمططات المططنهج وتخطيطهططا وتطويرهططا(. 2445سػػعادة، جػػودت؛ وعبػػد اا، إبػػراىيـ.   -

 األردف: دار الءرؽ لمنءر والتوزيع.
دار الكتػاب . مصر: القياس والتقويم في التربية والتعميم(. 1881الصراؼ، قاسـ عمي.   -

 الحديث.
القياس النفسي والتربطوي نظريتطه (. 2445الطريري، عبد الرحمف بف سميماف بف سعود.   -

 .  المممكة العربية السعودية: مكتبة الرءيد لمنءر والتوزيع.2. ط أسسه تطبيقاته
. محاضػرات منءػورة. جامعػة دروس فطي القيطاس النفسطي(. 1822عبد العزيػز، بوسػالـ.   -

 https://sites.google.com/site/mihfadhacom/thorytu ب. البميدة. الجزائر.سعد دحم

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%8C


 - قـائـــمـة الـمـراجـــــع 
 

 

 

 
47 

. مصػػػر: دار 3. ط القيطططاس النفسطططي النظريطططة والتطبيطططق(. 2440عبػػػد الػػػرحمف، سػػػعد.   -
 الفكر العربي.

وتركػػي، آمنػػو عبػػد عمػػر، محمػػود أجمػػد؛ وفخػػرو، حصػػو عبػػد الػػرحمف؛ والسػػبيعي، تركػػي؛  -
 . األردف: دار المسيرة لمنءر والتوزيع.2. ط فسي والتربويالقياس الن(. 1828اا.  

. مصػػػػر: المكتبػػػػة 2. ط القيططططاس النفسططططي لمشخصططططية(. 2007غػػػػانـ، محمػػػػد حسػػػػف.   -
 المصرية.

 .د الػػديف محمػػد بػػف يعقػػوب بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ الءػػيرازيأبػػو طػػاىر مجػػ، الفيػػروز أبػػادي -
 الة.: مؤسسة الرسلبناف .0 ط .القاموس المحيط .(1885 

. الجزائػػػر: ديػػػواف عمطططم الطططنفس القياسطططي المبطططاد  األساسطططية(. 1885محمػػػود، بوسػػػنة.   -
 المطبوعات الجامعية.

. األردف: 1. ط القياس والتقويم في التربيطة وعمطم الطنفس(. 1821ممحـ، سامي محمػد.   -
 .دار المسيرة لمنءر والتوزيع والطباعة

. جامعػػة مولػػود يم التربططوي غيططر منشططورةمحاضططرات فططي التقططو  .(1828  .صػػرداوينػػزيـ،  -
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