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كلمة عمادة تطوير المهارات

عميدتطوير املهارات

د. حممد بن اأحمد ال�سديري

للقيادات  والفكرية  الثقافية  التوعية  كتيبات  من  ال�سل�سلة  هذه  طرح  املهارات  تطوير  عمادة  ي�سر 

بهدف  �سعود  امللك  بجامعة  والفنيني  الإداريني  والعاملني  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  والإدارية  الأكادميية 

�ستى  العلم يف  وفروع  التخ�س�سات  كافة  املتالحقة يف  والثقافية  والتكنولوجية  العلمية  التطورات  مواكبة 

املو�سوعات على امل�ستويني العاملي واملحلي وتوفري بيئة عمل موؤهلة لتحقيق التميز والريادة وتوليد طاقات 

الإبداع والتي حتر�س اإدارة اجلامعة على توفريها لكافة من�سوبيها، واإميانًا منها باأن القراءة هي ال�ستثمار 

احلقيقي يف تطوير الذات فقد حر�ست عمادة تطوير املهارات على ا�ستكتاب املتخ�س�سني واملتميزين يف 

املجالت الأكادميية والعملية يف التخ�س�سات املتنوعة لي�ساهموا بجهدهم وخرباتهم يف تاأليف اأجزاء هذه 

ال�سل�سلة.

يتحقق  واأن  القراء  ا�ستح�سان  والتقومي(  )القيا�س  عنوان  حتت  الكتيب  هذه  يلقى  اأن  العمادة  وتاأمل 

الهدف املن�سود منه وهو التعريف باأهمية الختبارات ومعايري ا�ستخدامها كما ي�سعدها تلقي مقرتحاتكم 

وا�ستف�ساراتكم و م�ساركاتكم واإ�سهاماتكم الإيجابية واملثمرة  من اأجل املزيد من التطوير والتميز والريادة 

والتي هي اإحدى ا�سرتاتيجيات جامعة امللك �سعود.

فلن�سارك ولنعمل معًا من اأجل جامعة عاملية وتوفري بيئة تعليمية تت�سف بالتميز والإبداع.

                                                                                                                          

                                                                         واهلل ويل التوفيق ...
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تعريف بالكتيب

يتناول » القيا�س والتقويم« عددًا كبيرًا من الظواهر التربوية والنف�سية والجتماعية، و يعتبر القيا�س 

ممار�سة اإن�سانية يومية،  تتجلى في مختلف العمليات التي نقوم بها من اأجل تقدير اأو وزن معطيات حياتنا 

وما يحيط بنا، ويق�سد بالتقويم ب�سفة عامة اإعطاء قيمة ل�سيء ما، وفق م�ستويات و�سعت اأو حددت �سلفًا 

و التقويم ل يتاأتى بدون »قيا�س«، فهما مترابطان.

 

اإن لـ«القـــيا�س والتقويم« مرتكزات واأبعاد متعددة، وتتوزع مجالت ا�ستغاله بين عامة وخا�سة. ويمكن 

تلخي�س اأهميته في المجال التربوي في اأنه يوفر معلومات مو�سوعية عن الموؤ�س�سات التربوية والتي من  

الآني،  الأداء  وتح�سين  القائمة  والتربوية  العلمية  الق�سور  نواحي  اأو  الم�سكالت  حل  في  الإ�سهام  �ساأنها 

والتاأ�سي�س لر�سم خطط م�ستقبلية ذات اأهـــداف وا�ســتراتيجيات مرحــلية وا�ســـحــة وذاتية الن�سباط.

ويتناول هذا الكتيب البدايات الأولى والتطور التاريخي لحركة القيا�س والتقويم  والمنطلقات الفل�سفية 

للقيا�س ، ثم يتناول التعريفات الأ�سا�سية للقيا�س والتقويم وطبيعة  الختبارات والمقايي�س، ومزايا ا�ستخدام 

الختبارات ماآخذ ومحاذير ا�ستخدامها ثم اأنماط ومعايير واأخالقيات ا�ستخدام المقايي�س والختبارات.
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أوال: تمهيد: البدايات األولى والتطور التاريخي

حين ينتهي الفنان من ر�سم لوحة زيتية، نراه يتوقف هنيهة، ويبتعد قلياًل اإلى الخلف ويركز نظره في 

اللوحة، متفح�سًا اإياها بدقة وعناية، فاإما اأن تنب�سط اأ�ساريره فرحًا، وترت�سم البت�سامة على محياه، واإما 

اأن يقطب جبينه ويعود اإلى لوحته واألوانه، لكي ي�سيف بفر�ساته الماهرة �سربات هنا وهناك.

ترى ماالذي يحدث لكي يجعل هذا الفنان يبت�سم اأو يقطب؟  اإن العملية التي قام بها هذا الفنان لي�ست 

هي في حقيقتها �سوى عملية )تقويم( للحكم على مدى نجاحه في اإنتاج لوحته.  وهو ب�سفته فنانًا جيدًا، 

فترة  خالل  راعاها  قد  يكون  اأن  ينبغي  التي  والمعايير  القواعد  من  الكثير  ذهنه  وفي  العملية  بهذه  قام 

ان�سغاله بر�سم اللوحة.  ويتعلق بع�س تلك القواعد والمعايير بنظرية المنظور، ويتعلق بع�سها الآخر بمزج 

اإلى  م  لُتـقدِّ التي تمتزج فيها تلك الخطوط والألوان  الكيفية  الألوان، وبالظل والنور،  وي�ساف على ذلك 

ر عن اأ�سالة �ساحبه و�سخ�سيته. الناظرين عماًل ابتكاريًا في الفن يعبِّ

اإن هذه القواعد والمعايير التي لجاأ اإليها الفنان في عملية الٌحكم، ما هي اإل الإطار المرجعي الذي 

قارن لوحته به، اأو )الِمَحك( الذي و�سع لوحته عليه، ليرى مدى اقترابها اأو ابتعادها عن ذلك الإطار اأو 

الِمَحك.  ويمثل هذا العمل، ب�سدق، عملية )التقويم(.

الإن�سان،  به  يقوم  ت�سمل كل عمل  واإنما هي  الرفيعة،  الفنية  الأعمال  التقويم على  تقت�سر عملية  ول 

ف الإن�سان باأنه )حيوان �سانع( فاإننا ن�سيف على هذا التعريف كلمة )فنان(، وذلك  فاإذا كان بع�سهم ُيعرِّ

ب�سبب قيامه بتقويم ما ي�سنع والحكم عليه.  ويمكن اأن نقول بال تردد اأو تخوف اإن الإن�سان قد درج على 

ذلك مذ خلقه اهلل �سبحانه وتعالى على هذه الب�سيطة.

اإلى معرفتنا للتقويم منذ القديم، فقد  ونحن نقراأ في تاريخنا العربي قبل الإ�سالم وبعده، ما ي�سير 

عرف التقويم في مجال ال�سعر.  وكان ال�سعر، كما هو معروف، �سجل العرب غير المدون للعلوم والآداب 

والفل�سفة والتاريخ وكل اأنواع العلوم الأخرى المعروفة في ذلك الوقت، وكان معنيًا به عناية فائقة، فنجدهم 

و�سعوا المعايير للق�سائد الجيدة واختاروا منها الق�سائد الِقَمم وعلقوها على جدران الكعبة الم�سرفة 

اأقد�س مكان لديهم.  ومن منا لم ي�سمع بـ )المعلقات ال�سبع( ؟

ولم تكن اأ�سواق عكاظ والِمْرَبْد وغيرها اإل مهرجانات لندوات تطرح فيها فنون ال�سعر والعلم والأدب، 

م ما يعر�سه ال�سعراء والخطباء والأدباء، ثم ي�سدر حكمه  ويجل�س َحَكٌم طويل الباع في هذه الفنون ليقوِّ

فيهم.

ثم جاء الإ�سالم، والإ�سالم كما ل يخفى نظام تربوي رائع ي�ستمل على خطوط عري�سة من المبادئ 

الحياتية.   المواقف  َيتَِّبعها في مختلف  اأن  المرء  التي على  ال�سلوكيات  اأو  لالأ�ساليب  �سامل  تف�سيل  وعلى 

مون �سلوك الإن�سان بناًء على مدى انطباق تعاليم الإ�سالم على �سلوكه.  ول  فاأ�سبح العرب والم�سلمون يقوِّ
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يكفي في الإ�سالم اأن يقول الم�سلم اإني م�سلم وكفى، )الم�سلم من �سلم النا�س من ل�سانه ويده(كما يقول 

الر�سول الكريم )](.  اأما الإيمان فهو مرحلة تالية لالإ�سالم ل بد اأن تتميز ب�سلوك خا�س جديد )قالت 

الأعراب اآمنا قل لم توؤمنوا ولكن قولوا اأ�سلمنا ولّما يدخل الإيمان في قلوبكم( )الحجرات: 14( ثم ي�سع 

اآمنوا باهلل ور�سوله ثم لم يرّتابوا  القراآن الكريم بعدها مبا�سرة معايير الإيمان: )اإنما الموؤمنون الذين 

وجاهدوا باأموالهم واأنف�سهم في �سبيل اهلل( ) الحجرات: 15(.  ويقول �سبحانه )اإنما يعمر م�ساجد اهلل 

من اآمن باهلل واليوم الآخر واأقام ال�سالة واآتى الزكاة ولم يخ�س اإل اهلل( )التوبة: 18(. اإ�سافة للكثير من 

الآيات الكريمة والأحاديث النبوية ال�سريفة التي تت�سمن اإ�سارات �سريحة اإلى عملية التقويم وفق معايير 

الإ�سالم. وحين اأراد �سيدنا عمر )[( تولية اأحد الم�سلمين �ساأل �سحبه اإن كان بينهم من يعرفه، فقال 

ر له الخليفة عمر معايير المعرفة والتزكية قائاًل له: هل  اأحدهم اأنا اأعرفه يا اأمير الموؤمنين.  فبداأ ُي�سطِّ

هو جارك؟ قال ل، هل خرجت معه في �سفر؟  قال ل، هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟  قال ل.  فرد 

عليه عمر اإنك ل تعرفه.

اإن اإ�سارتنا اإلى معرفة العرب وما جاء به الإ�سالم، ل ينفي اأن تكون بقية الأمم قد عرفت التقويم اأي�سًا.  

كما اأن الفل�سفات الأخرى، لي�ست هي اإل مبادئ لتقويم �سلوك الب�سر من الموؤمنين بها.  فقد عرفت ال�سين 

القديمة نظام المتحانات التحريرية وكان على درجة كبيرة من ال�سعوبة، كما عرف المجتمع اليوناني 

القديم هذا النوع من المتحانات اأي�سًا.

      » مالمح البدايات األولى لحركة القياس والتقويم «   

قبل  المدنية  للخدمة  )انتقاء(  اختيار  برنامج  ا�ستخدموا  ال�سينيين  اأن  على  تاريخية  �سواهد  هناك 

حوالي 4000 �سنة، اأما بعد ذلك:

الميالد،  بعد   220 اإلى  الميالد  قبل   206 )من  ال�سين  في  )الهانية(  الحاكمة  ال�ساللة  عهد  ففي      

اإلى ال�سين( كان ا�ستخدام بطارية اختبارات )اأي مجموعة من  وهي ال�ساللة التي جاءت بالبوذية 

اختبارين اأو اأكثر تقدم مرة واحدة( �سائعًا جدًا.  وكانت هذه الختبارات مخ�س�سة لموا�سيع متعددة:  

كالقانون المدني، والأغرا�س الع�سكرية، والزراعة، والريع الحكومي، والجغرافية.

       ثم تقدمت الختبارات عندهم من الناحية النوعية كثيرًا في عهد ال�ساللة )المنغية( التي قامت بطرد 

المغول من ال�سين وحكمت من )1368-1644( للميالد.  خالل تلك الفترة كان هناك برنامج اختبار 

�سركت فيه مراكز اختبارية محلية واإقليمية )على م�ستوى ال�سين( تحتوي 
ُ
وطني متعدد المراحل، واأ

على اأك�ساك اأو حجيرات �سغيرة خا�سة بالختبار )كحجيرات القتراع ال�سري في الإنتخابات(:

-  فالأفراد الذين ي�سجلون درجـــات عالية على الم�ســــــتوى المحلي، يذهبــــــون اإلى العوا�ســـم الإقليمية 

للتقدم لختبارات �ساملة ذات م�ستوى اأعلى.
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-  وبعد اإعالن نتائج المرحلة الثانية، يذهب الحا�سلون على درجات عالية جدًا اإلى العا�سمة الوطنية 

لجولة نهائية من الختبار.

الدوائر  في  بالعمل  لهم  ي�سمح  الذين  هم  الثالث،  الختبار  في  ينجحون  الذين  اأولئك  وفقط،   -

الحكومية.

     ولقد تعلم الغرب من هذه الخبرات كثيرًا جدًا لما هياأت له �سيا�سته ال�ستعمارية الطالع على مثل 

هذه الخبرات.

-  فالتقارير الواردة لهم من ال�سفارات والقنــــ�سليات اأو البعثات الدبلوما�سية �سجعت �سركة الهند 

)1832م(كطريقة  عام  في  لالختبــار  ال�ســـيني  النظــام  با�ستن�ساخ  القيام  البريطانية  ال�سرقية 

لنتقاء الموظفين لمهمات عبر البحار.

-  وب�سبب نجاح ال�سركة في هذه التجربة، اعتمدت الحكومة البريطانية نظامًا م�سابهًا لذلك الإختبار 

لنتقاء الموظفين لخدماتها المدنية في عام )1855م(.

-  وبعد العتماد البريطاني لمثل هذا النظــــام الختباري قامت الحكومتــــان الألــمانية والفرن�سية 

باعتماده.

-  وفي عام )1883م( اأ�س�ست الحكومة الأمريكية »الهيئة الأمريكية للخدمة المدنية«  والتي طّورت 

وا�ستخدمت اختبارات تناف�سية لبع�س الوظائف الحكومية.

-  وبعدها بداأت حركة الختبارات في الغرب تتخذ طابعًا مت�سارعًا ومتغيرًا، لما �سمي بعدها بـ »حركة 

القيا�ض والتقويم«.

اإن حركة القيا�س والتقويم بمفهومها الحديث تعود اإلى نهاية القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن الع�سرين.  

ففي عام 1845م  نادى اأحد المربين )Horse Mane( ب�سرورة اإدخال الإ�سالحات على الأ�سلوب ال�سائد 

في تقويم الطلبة الذي يعتمد على المتحانات ال�سفوية.  ثم اأن�ساأ )فونت W.Wundt( بعدها عام 1879م 

اأول معمل لعلم النف�س التجريبي في جامعة ليبزغ في األمانيا، عا�سره في نف�س العام فتح مختبر نف�سي 

في جامعة هارفرد في الوليات المتحدة.  وكان هدفهم من ذلك اإجراء تجارب على الجوانب الح�سية في 

�سلوك الإن�سان بهدف الو�سول اإلى قوانين عامة لو�سف ال�سلوك الإن�ساني.  

ولكي يتم التقويم ب�سورة جيدة ت�ستطيع به اإقناع متخذ قرار التقويم اأوًل، والذي يعنيه قرار التقويم 

ما  وهذا  متوخاة،  واأهداف  وِمحكات  معايير  وفق  التقويم  اإجراءات  تقنين  من  ُبدٌّ  هناك  يكن  لم  ثانيًا، 

فر�س بالتبعية اأن يكون هناك تكميم للنوع المو�سوف اأو الخا�سية المراد تقويم الآخرين ب�ساأنها: امتالكًا، 

واإنجازًا، اأو تقدمًا.  

ثانية.   جهة  من  والتجريبية  المختبرية  واأدواته  جهة،  من  والإح�سائية  الريا�سية  اأ�سا�ساته  وللتكميم 

فلم يكن هناك ُبدٌّ من بناء اأدوات القيا�س التي يمكن اأن ترفد التقويم بقرارات �سليمة ت�ستند اإلى اأر�سية 
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�سلبة من التكميم والمعايرة والمقارنة، �سواًء لإنجازات متعددة لذات الفرد اأو لإنجازه ن�سبة اإلى الأفراد 

الآخرين ب�سفتهم مجموعات معيارية.

فكانت حركة بناء المقايي�س والختبارات النف�سية اأمرًا يفر�سه الواقع والحاجة والتطور وتعتبر كثير 

من م�سادر القيا�س النف�سي اأن عام 1904 �سهد ولدة حقيقية لحركة القيا�س النف�سي حين طلبت وزارة 

Alfred Binet(، وكان ع�سوًا في لجنة مكلفة  بينيه  الفرن�سي )األفريد  الطبيب  الفرن�سية من  المعارف 

من قبل الوزارة، و�سع اختبار اأو مقيا�س ي�ستطيع به الم�سوؤولون في وزارة المعارف الفرن�سية عزل الطلبة 

�سين ب�سورة مبكرة( عن الأ�سوياء.   المتخلفين عقليًا)من خفيفي ومتو�سطي التخلف العقلي غير الم�سخَّ

فظهر مقيا�س )بينيه �سايمون - Binet-Simon( الذي تعاون فيه بينيه مع الطبيب T. Simon لبناء اأول 

مقيا�س يحتوي على )30( فقرة متدرجة في ال�سعوبة لقيا�س الفروق الفردية في الذكاء الإن�ساني، ثم ُعّدل 

بعد ذلك لي�سمل قيا�س ذكاء جميع الأطفال الفرن�سيين )اأ�سوياء وغير اأ�سوياء(، وكان هذا المقيا�س فاتحة 

عهد لحركة القيا�س النف�سي، وخا�سة ما يتعلق منها بمقايي�س الذكاء وال�سخ�سية.

   » لماذا اعتبر مقياس بينيه - سايمون فاتحة حركة القياس والتقويم ؟ «  

�سمم مقيا�س )Binet-Simon( لت�سخي�س الأطفال المتخلفين عقليًا بطريقة فتحت عهد الختبارات 

والمقايي�س المقننة لأن الختبار بداأ بعينة مقارنة اأو مقننة.

اأي بنف�س  اأعطوا الختبار تحت ظروف محددة،  المعيارية مكونة من )50( طفاًل  العينة  كانت هذه 

التعليمات وال�سيغة.

بها  يقارنا  اأن  ي�ستطيعان   »Norms الموؤلفان »معايير  ا�ستق  المعيارية  العينة  ولكي يح�سلوا على هذه 

نتائج اأي فرد من المجتمع في �سوء ما اأفرزته مجموعة العينة.  وبالطبع، فبدون هذه المعايرة �سيكون 

تقويم اأو تف�سير معنى الدرجات �سعب المقارنة اإن لم يكن م�ستحياًل.

وب�سبب معرفة هذه المعايير: كمتو�سط عدد ال�ستجابات ال�سحيحة عند العينة مثاًل، ي�ستطيع القائم 

على الختبار اأن يحدد م�ستوى كل مفحو�س جديد: اإن كان يقع فوق المتو�سط اأو دونه اأو بعيدًا عنه على 

�سبيل المثال.

ر اختبار بينيه - �سايمون، ف�سوعف عدد فقراته تقريبًا )من 30 اإلى 59 فقرة(  وفي عام 1908م ُطوِّ

وارتفع عدد اأفراد العينة المقارنة )المعيارية( لي�سبح 200 طفل.  ثم َطَرح الختبار )وفي بع�س الم�سادر 

ا�ستخدم الختبار( مفهوم )العمر العقلي( لأول مرة في التاريخ والذي يعتبر عالمة مميزة في تاريخ حركة 

القيا�س والتقويم.

ثم اأعيدت �سياغة الختبار للمرة الثالثة في عام 1911م من خالل تغييرات طفيفة غير جوهرية.

وحينها، ومنذ ذلك الوقت، انت�سرت فكرة اختبارات الذكاء بكل العالم الغربي، ثم وجدت غايتها في 
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عطيت لها كل العناية الفائقة لت�سبح - اأي الوليات المتحدة- الم�سدر 
ُ
الوليات المتحدة الأمريكية حيث اأ

الرئي�س لكل اختبارات الذكاء والمقايي�س النف�سية عمومًا.

  ثم كثر وانت�سر ا�ستخدام الختبارات النف�سية في الربع الأول من القرن الع�سرين  وخا�سة ما يتعلق منها 

بالقدرات العقلية )العامة والخا�سة( وال�سخ�سية:  فقد و�سع )Thorndike( عام 1909م، ويعتبر رائد 

حركة القيا�س في الوليات المتحدة الأمريكية، مقيا�سًا للخط )المهارات الكتابية( ي�ستطيع المعلم في 

�سوئه اأن يقارن خط اأي تلميذ مع نماذج )ِمحكات( مرفقة بتعليمات المقيا�س لكي تقدر للتلميذ درجته 

المنا�سبة.

  ثم قنَّن )L.Terman( اختبار )Binet( للمجتمع الأمريكي )مقيا�س     Stanford-Binet للذكاء( عام 

)بينيه(  اختبار  من  الأ�سلية  الفقرات  بع�س  لت  وُعدِّ فرد،   )1000( من  اأمريكية  عينة  على  1916م 

القيا�س  لحركة  �سديدًا  واحترامًا  كبيرًا  زخمًا  التقنين  هذا  اأ�ساف  وقد  له.   جديدة  فقرات  واأ�سيفت 

الفترة  نف�س  وخالل  قبل  الأمريكي  للجي�س  جمعية  ذكاء  اختبارات  و�سعت  ثم  المت�سارعة.   الجديدة 

تقريبًا.  كما كانت هناك حركة موازية في اتجاه قيا�س ال�سخ�سية �سواًء ما يتعلق منها بقوائم ال�سخ�سية 

اأو الإختبارات الإ�سقاطية.  وقد كان اختبار بقع الحبر لـ )Rorchach( عام 1921م ابتداعًا لهذا الميدان 

من المقايي�س.  

  ثم �سهد الربع الثاني من القرن الع�سرين حركة وا�سعة جدًا لبناء الختبارات والمقايي�س النف�سية  في 

�ستى المجالت وخا�سة: الذكاء، وال�سخ�سية، وال�ستعدادات، والميول.  اإل اأن هذه الحركة الوا�سعة في 

بناء الختبارات رافقتها حركة وا�سعة جدًا )يطلق عليها محمومة اأحيانًا( ل�ستخدام تلك الختبارات 

وتوظيف نتائجها ب�سكل مبا�سر في مختلف المهن وال�سناعات والمجالت الع�سكرية منها والمدنية على 

حد �سواء.

الذكاء:   لقيا�س   ))Wechsler(( اإختبارات  الفترة  تلك  خالل  الذكاء  مجال  في  الختبارات  اأبرز  ومن 

ابتداأت بمقيا�س ذكاء الرا�سدين )WAIS( ثم اختبار ذكاء الأطفال )من 6-16 �سنة WISC( ثم ذكاء 

الوقت  الختبارات حتى  تزال هذه  ول    .)WPPSI �سنوات   6-4 المدر�سة )من  قبل  ما  اأطفال مرحلة 

الحا�سر على راأ�س قائمة اختبارات الذكاء الم�ستخدمة على نطاق وا�سع ويعاد تقنينها كل عقدين من 

الزمن تقريبًا.  

وفي مجال ال�سخ�سية ظهر اختبار اإدراك ال�سكل )TAT( )ويترجم كذلك باختبار تفهم المو�سوع ( وهو 

اإ�سافة لبطاريات كثيرة من  اآخر لل�سخ�سية ل يزال ي�ستخدم حتى الوقت الحا�سر.   اإ�سقاطي  اختبار 

الختبارات التح�سيلية المقننة.

  وفي الربع الثالث من القرن الع�سرين اتجهت حركة القيا�س النف�سي اإلى مقايي�س الإبداع في ال�ستينات 



القياس والتقويم11

الفترات  اأهمية في  القيا�س لم تكن ذات  ال�سبعينات لتغطي م�ساحات جديدة في مجال  والدافعية في 

التي �سبقتها.  كما كانت هناك حركة للقيا�س التربوي ابتداأت بت�سنيف )Bloom( ال�سهير لالأهداف 

المو�سوعية على  التح�سيلية  لبناء الختبارات  ال�سلوكية وطرق تحقيقها،  وهذا ما فتح مجاًل جديدًا 

نطاق وا�سع متجدد.

  و�سهد الُربع الأخـــير من القرن الما�ســـي تطبيــــقًا واهتمامًا متزايدًا بهيكلية جديده للقيا�س وهي القيا�س 

ِمحكي المرجع بعد اأن �سيطر القيا�س معياري )اأو جماعي( المرجع على الأرباع الثالثة الأولى من ذلك 

المعيارية في  الجماعة  اإلى  المرجع ل  المنظور ِمحكي  القيا�س وفق  اتجه  اإذ  القرن �سيطرة منفردة.  

تحديد م�ستويات المفحو�سين ودرجاتهم، كما يفعل القيا�س معياري المرجع،  واإنما اإلى محكات اأ�سا�سية 

وعتبات قطع ل بد من و�سول المفحو�س اإليها لبلوغ درجة العبور اأو النجاح، بغ�س النظر عن م�ستوى 

اإنجازه ن�سبة اإلى م�ستويات اإنجاز الجماعة المعيارية له.  ول تزال حركة القيا�س النف�سي تتقدم كثيرًا 

وتثير الكثير من الإهتمام وت�سهد المزيد من ال�ستخدام على مختلف الأ�سعدة والمجالت والميادين:  

النف�سية منها وغير النف�سية على حد �سواء. 

ثانيًا: الفروق الفردية والمنطلقات الفلسفية للقياس

ي�سير كرونباخ )Cronbach - 1970م( اإلى وجود فل�سفتين لمعنى الختبار، لعبتا دورًا في التف�سير 

النطباعية  والطريقة   Psychometric النف�سي  القيا�س  طريقة  هما:    - الختبار  اأي   - له  الحديث 

.Impressionistic

مقولة  على  معتمدة  الأداء  لجوانب  الرقمي  التقدير  على  الح�سول  تتطلب  الأ�سل،  اأمريكية  الأولى 

اأن �سيئاً موجود، فهو موجود بكمية معينة« و »لو وجد بكمية معينة،  »لو   E.L.Thorndike ثورندايك 

فمن الممكن قيا�سه«.

تبحث  الأ�سل  األمانية  وهي طريقة  للفرد  �ساملة  و�سفية  �سورة  اإلى  تف�سي  اأن  يمكن  فهي  الثانية  اأما 

عن اأ�سياء ذات اأهمية لفهم ديناميكية الفرد باأي و�سيلة وبكل الو�سائل المتوافرة ودمجها في �سورة كلية 

جامعة.

ومثل هذه الطريقة تميل اإلى اأن تعطي اأمثل اهتمام لكمية وجود ال�سفات )اأو النوع، اأو الخ�سائ�س( 

ر عنها بهذه الطريقة؟ وت�سعى جاهدة اإلى فهم )كيف؟( و)لماذا؟( ُعبِّ

اأو  ال�سمولية  عن  تبحث  فهي  )النطباعية(  الثانية  اأما  وبنائية،  محددة  النف�سي(  )القيا�س  فالأولى 

الذاتي  والتقرير  الو�سفية  والبيانات  المالحظة  على  معتمدة   )Unit( الوحدة  اأو   )Wholeness( الكلية 

.)Self-report(
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كما يمكن اأن نحدد الفرق بين الطريقتين في حدود الأبعاد الآتية:

- المهارات الم�ستخدمة

- ال�سيطرة على الإجابة

- ت�سجيل البيانات الأ�سا�سية

- الت�سحيح

- التف�سير والمقارنة

وكلتا الطريقتين ت�ساعدان على محاولة فهم الطلبة وم�ساعدتهم.

  وانطالقًا من هذه الفل�سفة يحدد لنا كرونباخ Cronbach اأربعة اأهداف ل�ستخدام الختبارات، يمكن 

اأن ن�ستفيد منها في الميدان النف�سي والتربوي عمومًا والإر�ساد التربوي ب�سورة خا�سة، وهي:  التنبوؤ، 

واالإنتقاء، والت�سنيف، والتقويم .

ومن الفل�سفة تنبع المنطلقات الفل�سفية لحركة القيا�س والتقويم، وهي كثيرة، و�سوف يتم التركيز على 

البع�س منها فقط وعلى قدر تعلقها باأهداف هذا الف�سل.

اأن النا�س يختلفون  اإنما يقوم بكل تاأكيد على افترا�س  اأو اختباري   المنطلق الأ�سا�س لكل عمل تقويمي 

فيما بينهم، واأنهم لي�سوا ن�سخ مت�سابهة اأو متماثلة، وهذه هي م�سيئة اهلل �سبحانه في خلقه و�سنته في 

في  قائمة  المتماثلة-  التوائم  الأ�سقاء  بين  –حتى  الب�سر  بني  بين  فالفروق  وتنوعها،  الحياة  ديمومة 

قدراتهم العقلية و�سماتهم ال�سخ�سية، وهما المجالن اللذان يهتم بهما علم القيا�س النف�سي.  بل هم 

و�سرعة  النمو،  و�سرعة  والحجم،  والطول،  واللون،  ال�سكل،  في  فيزيائيًا:   حتى  يختلفون  الب�سر-  -اأي 

البلوغ الجن�سي والن�سج والكهولة حتى م�ستويات النحدار اإلى ال�سيخوخة.

)اأنظر مخطط Lefrancois  1996م  في ال�سفحة الالحقة(

اأن النا�س يختلفون في قدراتهم العقلية و�سماتهم ال�سخ�سية.  اإذن هو  فالمنطلق الأول لعلم القيا�س 

بينهم:   الفروق  اأو  لتاأ�سير مثل هذه الختالفات  نبني الختبارات والمقايي�س  فاإننا  المنطلق  وب�سبب هذا 

اأو في  ورغباتهم،  ميولهم  اأو في  فيه،  �سرعتهم  اأو  والتح�سيل  وال�ستيعاب  الفهم  �سواًء في قدرتهم على 

�سماتهم وخ�سائ�سهم ال�سخ�سية، من خالل افترا�سنا الُم�سبق باأن الفروق التي تظهرها نتائج الختبار 

اإنما تعك�س الفروق الحقيقية القائمة بين الأفراد.

فالأفراد الذين يح�سلون على ن�سب ذكاء عالية مثاًل في اختبار ما ننظر اإليهم على اأنهم اكثر ذكاًء 

من الذين ح�سلوا على ن�سب ذكاء منخف�سة من ذات مجموعة الختبار في ذات المقيا�س وتحت نف�س 

ال�سروط والظروف.

»ولو �ساء ربك لجعل النا�ض اأمة واحدة وال يزالون مختلفين اإال من رحم ربك ولذلك خلقهم« )هود 

.)119-118
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فلو لم يكن هذا االفترا�ض قائماً لما كانت هناك حاجة اإلى مثل هذه االإختبارات اأ�ساًل.

ب�سفتهم  الأ�سخا�س  م  نقوِّ ول  نقي�س  ل  ومقايي�سنا-   اختباراتنا  –من خالل  اأننا  هو  الثاني  المنطلق    

م خ�سائ�س اأو قدرات معينة في وقت ّما با�ستخدام تلك الو�سيلة، ثم  اأ�سخا�سًا اأبدًا، اإنما نقي�س اأو نقوِّ

مقارنة اإنجازهم اأو ا�ستجابتهم ب�سفتهم اأفرادًا اأو ب�سفتهم مجموعات لمثل هذه الختبارات.  فنحن 

ن�ستطيع اأن نقول اإن )اأحمد( -وهو بعمر )7( �سنوات وثالثة اأ�سهر وع�سرة اأيام- ومن خالل ا�ستخدام 

اختبار وك�سلر لالأطفال المعدل WISC-R ا�ستطاع اأن يح�سل على ن�سبة ذكاء مقدارها )122(.  ولكننا 

ل ن�ستطيع اأن ن�سف )اأحمد( بكل �سلوكه وت�سرفاته وقدراته من خالل ذلك الختبار.

كما اأن الختبار، اأي اختبار، وهذا هو المنطلق الثالث، اإنما هو عبارة عن مقيا�ض من�سبط اأو مقنن 

لعينة من �سلوك الفرد، ولي�س ل�سلوك الفرد باأكمله.

مجموعة  بين  تظهر  التي  الفردية  الفروق  لقيا�س  ت�ستخدم  قيا�س  اأدوات  هي  النف�سية  فالختبارات 

عد لهم الختبار اأ�سا�سًا - �سواًء في قدراتهم، اأو ا�ستعداداتهم، اأو رغباتهم، اأو في مظاهر 
ُ
اأفراد - قد اأ

�سخ�سياتهم المختلفة.

اإن ا�ستجابة المفحو�س لأي اختبار نف�سي اإنما هي ا�ستجابة تعك�س اأو توؤ�سراإلى عينة من �سلوكه فقط:  

في ذلك الموقف، في تلك ال�ساعة، ومن خالل ذلك االختبار الم�ستخدم.

ومن المعلوم بال�سرورة في علم الإح�ساء اأن كل عينة، عند اختيارها اأو انتقائها من مجتمعها وباأي 

النمذجة  اأو خطاأ  العينة  اأن ي�ساحبها احتمال خطاأ النتقاء، وهو ما ن�سميه » بخطاأ  و�سيلة كانت، ل بد 

نتائج  تعميم  من  الحذر  موؤ�سرات  اأهم  تبرز  اأعاله  الثالث  المنطلق  خالل  ومن   ،)Sampling error(
الختبارات اأو موؤ�سرات محدودية ا�ستخدام تلك النتائج.

فالإن�سان يتباين مزاجه و�سلوكه وت�سرفه وا�ستخدام قدراته باختالف الموقف والإثارة التي يتعر�س 

لها، اأو باختالف مجمل الأحداث والفاعليات التي مرت به خالل فترة الختبار �سواًء اأكانت ُتعدُّ بالدقائق 

اأو ال�ساعات اأو حتى الأيام.

ومتى ا�ستجاب المفحو�س لفقرات اختبار ّما في �ساعة معينة، في مزاج اأو انفعال محدد، فاإن ذلك 

ال�سلوك اأو تلك ال�ستجابة لن تكون عينة ممِثلة لكل �سلوكه ومجمل ت�سرفه وم�سداقية م�ساعره ووجدانه.

وهذا ل يقت�سر على الختبارات والمقايي�س النف�سية فح�سب، بل اإن المري�س حين يقا�س �سغط دمه اأو 

عدد نب�سات قلبه مثاًل، يتعر�س لحالت نف�سية معينة ومتباينة تعطي نتائج غير حقيقية )كعينة غير مِمثلة 

من القيا�س( للطبيب الفاح�س اأو المعالج.

ومثل هذا الحذر اأو التحفظ ل يم�س بالطبع م�سداقية الختبارات النف�سية، والكثير منها دقيق وربما 

دقيق جدًا، اإل اأن الم�سكلة هي في عينة ال�سلوك المر�سود اأو المقا�س في موقف معين، وفي لحظة وا�ستثارة 

معينة، ومدى �سدق تمثيلها لحقيقة ال�سلوك العام الدائم.

ولهذا كله فاإن نتائج اختباراتنا يجب اأن ال تكون القول الف�سل والنهائي ب�ساأن �سخ�سية اأو قدرات 
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ا�ستثناء عجزيا�ستثناء تفوقي الطبيعيـــــــــون

املجال اجل�سمي

-  قدرات ريا�سّية )ج�سمية( فائقة

-  قدرات ح�سّية فائقة

الو�سط الطبيعي

- عجز ب�سري

-  عجز �سمعي

-  تخلف يف املهارات احلركية

-  اأي عاهة، فقدان، جرح، اأو مر�س ج�سمي اآخر

املجال الجتماعي – العاطفي )وجداين(

ن( -  منيع )حُم�سَّ

-  قيادي

الو�سط الطبيعي

 Autism التوحد  -

-  ف�سام

-  ن�ساط زائد )ب�سكل َمَر�سي(

-  عجز �سلوكي )عدوانية، ان�سحابية، خجل �سديد(

املجال العقلي

-  موهبة )نبوغ(

- قدرات عقلية، اإبداعية، دوافعية 

ذات نوعية فائقة

الو�سط الطبيعي

-  خفيف، متو�سط، �سديد، حطيط التخلف العقلي

-  �سعوبات تعلم

مخطط )Lefrançois،1996م( لال�ستثنائية الإن�سانية في مجالت النمو الثالثة

)الج�سمي، الجتماعي – العاطفي، العقلي(.



القياس والتقويم15

اأي �سخ�ض معين، بالرغم من اعتقادنا الأكبر باأن نتائج الختبارات والمقايي�س لخ�سائ�س �سلوك معين 

ت�سيف دللت محتملة لإجراءات التنبوؤ الم�ستقبلي عند الأفراد لمجمل ذلك ال�سلوك.

ثالثًا: تعاريف أساسية
 

 )Measurement( ل اأن نبداأ بتعريف المجال قبل الأداة اأو الو�سيلة، اأي اأن نبداأ بتعريف القيا�س من المف�سَّ

 .)Evaluation( والتقويم )Tests( اأوًل ومن ثم العروج اإلى ما نق�سد اإليه من م�سطلحي الختبارات

فالقيا�ض عملية تكميم النوع )تحويل النوع اأو الخا�سية اأو ال�سمة اإلى َكٍم اأو رقم( ن�سبة اإلى معايير 

محددة، ومثل هذا التعريف اإنما ينطبق على م�سطلح القيا�س عمومًا في ميدانيه :الفيزيائي والنف�سي.

مرة اأخرى، فاإن م�سطلح التكميم يعني تحويل النوع اإلى رقم.  فبدَل من اأن نقول اإن هذا الج�سم طويل، 

اأو )100(...،  اأو )20(  الج�سم )30(  اإن طول  اأو ق�سير كو�سف )نوعي(،ن�سفه و�سفًا )كميًا( فنقول 

َفه بدرجة مقدارها 200 درجة مثاًل، وهكذا. وبدًل من  اأن نقول عن الج�سم اإنه �ساخن جدًا َن�سِ

اأما المعايير المحددة فهي معايير اأو ِمحكات ُيتفق عليها اأوًل، لُتن�سب اإليها الأرقام ثانيًا.

فبالن�سبة اإلى الطول والحرارة اأعاله ل يمكن اأن ينتهي القيا�س عند تحديد الطول بـ 30 ودرجة الحرارة 

بـ 200، اإذ لبد اأن ين�سب الطول اإلى معيار محدد:  كاأن نقول 30 �سنتمترًا اأو ِمترًا ...

اإلى اأحد المعايير المعتمدة عالميًا )النظامين المئوي والفهرنهايتي( فنقول  وتن�سب درجة الحرارة 

200 درجة مئوية مثاًل.

والنظام المتري والمئوي اأنظمة عالمية معتمدة وم�ستخدمة وذات محكات دقيقة ومحددة جدًا.

من هنا نجد اأن القيا�ض يتحقق بتوفير �سرطين معاً: اأولهما الو�سف الكمي، وثانيهما الن�سبة لمعيار 

محدد.

ولكي يتم هذا القيا�س فال بد من وجود اأداة اأو و�سيلة للو�سول اإليه، والمقايي�س والختبارات اإنما هي 

تلك الو�سيلة المق�سودة.  ولكي يتاأتى للو�سيلة اأن ت�سل اإلى الهدف المر�سوم لها بطريقة �سليمة )بغية دقة 

اأو طلب  اأو عر�س  اأ�سئلة  اأو  اأتت على �سكل فقرات  اأن تحتوي على مواقف مختلفة )�سواء  القيا�س( ل بد 

التي  المواقف  لمجموعة  كبيرة-  لدرجة  ُمِمثلة  تكون  اأن  -نحاول  عينة  مجموعها  في  ت�سكل  اأمر(  تنفيذ 

نت�سور اأنها قادرة على قيا�س اأو تقدير ال�سمة اأو الخا�سية المطلوبة بطريقة مو�سوعية.  مع �سرورة تو�سيح 

معنى المو�سوعية -بحكم تبعية التعريف- باأنها القرار غير الخا�سع للحكم الذاتي )اأي الم�ستقل عنه( 

لُم�ستِخدم الختبار �سواًء في تنفيذه لالختباراأوعند ت�سحيحه اأو تف�سيره.

وتاأتي الفقرة الختبارية عادة ب�سكل عبارة اأو �سوؤال اأو م�سكلة محددة، لت�سكل الفقرات - بمجموعها - 

محتوى الختبار اأو المقيا�س.  وما الختبار النف�سي اأو التربوي �سوى مجموعة من الفقرات �سممت لقيا�س 

خ�سائ�س اأو �سمات اأو قدرات اإن�سانية اأو مواقف �سلوكية.  
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ومتى كانت فقرات الختبارات ممِثلة كعينة ع�سوائية لجانب ال�سلوك اأو ال�سمة المرغوب قيا�سها وكانت 

تعليمات الختبار محددة واإجراءاته مقيدة فاإننا يمكن اأن ندعو هذا الختبار مقننًا.  اإن معنى التقنين 

الوقت،  وحدود  االختبار،  لتنفيذ  المتبعة  االإجراءات  في  االت�ساق  اإلى:  ي�سير  الختبار  م�سطلح  في 

والتعليمات المقدمة للمفحو�ض، وت�سحيح االختبار، وتحديد درجة المفحو�ض، ومعايرتها بدرجات 

المفحو�سين االآخرين.  لأن تخمين درجته اإنما جاء من خالل اختيار عينة ممثلة للمجتمع الذي يبنى له 

الختبار اأ�سا�سًا وتطبيقه عليها وا�ستقاق معاييره في �سوء نتائجها.

اإن تحديد معدل الأداء لهذه العينة ومدى ت�ستتها عن معدلها يمكن اأن تحدد لنا، احتماًل، اأداء اأفراد 

مجتمع الدرا�سة الذين �سنقدم لهم ذات الختبار في وقت لحق.  ومتى ح�سلنا من الختبار على الرقم 

)التكميم( بعد تحديد متو�سطات الأداء ومدى ت�ستتها عن بع�سها )المعايير الإح�سائية( فاإننا يمكن اأن 

ن�سل اإلى تحقيق مفهوم القيا�س وفق التعريف الذي ذكر اأعاله.

ومن هنا نجد اأن تعريف كرونباخ )Cronbach( لالختبار يعتبر تج�سيد لهذه الفكرة.  فهو بالن�سبة 

اإليه »اأية طريقة منظمة للمقارنة بين �سخ�سين اأو اأكثر في ناحية اأو خا�سية معينة من ال�سلوك«.

اإلى حد التماثل  ومثل هذا التعريف يبرز التداخل الكبير بين مفهومي القيا�س والختبار بل الت�سابه 

من  بد  ل  اأمر  وهذا  لالختبار،  تعريف  هو  كما  كذلك،  للمقيا�س  تعريفًا  ي�سلح  اأعاله  فالتعريف  اأحيانًا، 

تو�سيحه واإدراكه.

وكما اأن الختبارات هي و�سيلة القيا�س واأدواته، فاإن القيا�س بدوره هو اأي�سًا و�سيلة التقويم واأداته.

اأو ُحكم في �سوء معطيات  عملية اإ�سدار قرار  والتقويم -برغم ع�سرات التعاريف له- هو بمجمله 

البيانات المتوفرة اأواًل، والمعايير المعتمدة ثانياً.

وبذلك نجد اأن عملية القيا�س عملية ت�سبق التقويم وتمهد له وت�سنده.  وبرغم اأن القيا�س اأداة التقويم 

التمهيدية له وم�سدر تمويله بالأرقام الِمحكية اأو المعيارية، يكون التقويم اأ�سمل واأعّم، ول ُينظر اإلى اإنجاز 

اإلى  اأو درجاته في الختبارات والمقايي�س النف�سية التي فح�س بها فح�سب، واإنما ُينظر  م ودرجته  المقوَّ

مجمل ن�ساطاته وفاعلياته الكثيرة ذات العالقة بالقرار التقويمي ومجمل متغيراته المر�سودة اأي�سًا.

اإلى معايير الجماعة  اأن النظر  اإذ  التقويم لي�س على هذه ال�سمولية المطلقة،  اأن  ُيفهم  اأن  لكن يجب 

المرجعية اأو الِمحكات المرجعية هي في حد ذاتها عملية تقويمية و�سمن الأهداف المر�سومة لها م�سبقًا. 

م( هو تثمين ال�سيء اأو تقديره اإ�سافة اإلى تعديله وا�ستوائه.  فهو ل  فالتقويم اإذن )ا�ستقاقًا من فعل قوَّ

يتوقف عند حد اإعطاء القيمة اأو القدر لل�سيء اأو الموقف )وهذا هو تقويم ال�سيء( واإنما يجب اأن يتعداه 

اإلى ا�ستخدام الآتي:

المعــاييــــــر: وهي اأ�س�س الحكم على الظاهرة من داخلها.

الِمحــكـــــات: وهي اأ�س�س الحكم على الظاهرة من خارجها.

الم�ستويات: و هي اأ�س�س داخلية تتحدد في �سوء ما يجب اأن تكون عليه الظاهرة .
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   تقييم أم تقويم   

اأو  )التقييم(  م�سطلح  ا�ستخدام  اأف�سلية  تخ�س  التي  وهي  المرة،  هذه  لغوية  ولكنها  ثانية،  جدلية 

)التقويم( في هذا الميدان.

وهنا اأعتقد اأن الأمر مح�سوم ل يحتاج اإلى مثل هذه الجدلية اللغوية لأن اأمهات معاجم اللغة العربية 

ل تختلف فيها

فالقيمة واحدة القيم، واأ�سله الواو لأنه يقوم مقام ال�سيء.

ففي )ل�سان العرب( لبن منظور:

م ال�سلعة وا�ستقاها: اأي قدرها. وقوَّ

قال اأبو عبيد: قوله اإذا ا�ستقمت يعني قومت وهذا كالم اأهل مكة. والقيمة واحدة القيم واأ�سله الواو. 

ويزيد ثمن ال�سيء بالتقويم، ُيقال: تقاوموه فيما بينهم.

مته. وال�ستقامة التقويم، لقول اأهل مكة: ا�ستقمت المتاع اأي قوَّ

وفي ) المحكم والمحيط الأعظم( لبن �سيده: 

َم( اأي )دراأه(: اأزال عوجه.  )وقوَّ

وفي ) ال�سحاح( لبن حماد الجوهري نف�س القول الذي جاء في الل�سان:

الواو لأنه يقوم مقام ال�سيء،  اأي م�ستقيم، والقيمة واحدة القيم، واأ�سله  ) وقومت ال�سيء فهو قويم 

يقال: قومت ال�سلعة(.

ويذهب اأبو الح�سن بن زكريا في ) معجم مقايي�س اللغة( نف�س المذهب اأعاله فيقول:

مكة  اأهل  اأن  وبلغنا  ذاك،  مكان  هذا  تقيم  اأنك  واأ�سله  الواو،  القيمة  واأ�سل  تقويمًا،  ال�سيء  قومت   (

يقولون: ا�ستقمت المتاع اأي قومته(.

وكذلك ال�سيد الزبيدي في )تاج العرو�س(:

) والقيمة بالك�سر واحد القيم، وهو ثمن ال�سيء بالتقويم واأ�سله الواو لأنه يقوم مقام ال�سيء وقومت 

ال�سلعة تقويمًا.

وقومته: عدلته، فهو قويم وم�ستقيم: ويقال رمح قويم وقوام قويم اأي م�ستقيم(.

والكل منا يعرف مقولة �سيدنا عمر ر�سي اهلل عنه: » من راأى منكم في َّ اعوجاجًا فليقومه«.

خال�سة القول اأن اأمهات قوامي�س العربية الف�سحى تجمع على اأن الأ�سل هو الواو، ولم ياأت اأحد منهم 

على ِذكر الياء البتة.

الواو  هو  القيمة  في  الأ�سل  اأن  اإلى  ا�ستنادًا  التقويم(   ( م�سطلح  الكتيب  هذا  موؤلف  ا�ستخدم  ولقد 

المجمع عليه لغويًا.

.)Evaluation( يقابل م�سطلح )اأما في اللغة النجليزية فاإن )التقويم
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رابعًا:  طبيعة االختبارات والمقاييس

وكما تطرقنا باخت�سار في اأول الكتيب عن الأر�سية الفل�سفية لالختبارات ومنطلقاتها النظرية فان 

تف�سير  ثم  ومن  والت�سحيح،  والتطبيق  للبناء  خا�سة:   وموا�سفات  و�سروطًا  عامة،  اأهدافًا  لالختبارات 

النتائج وتقديمها لالآخرين.

1- فبالن�سبة اإلى الأهداف العامة فهي كثيرة ومتعددة، ويختلف علماء القيا�س النف�سي والتربوي في 

طرحها والتركيز على بع�سها دون بع�سها الآخر.

واالنتقاء،  التنبوؤ،  هي:  �سابقًا  ُذكَرْت  عامة  اأهداف  اأربعة  في  الكثيرة  الأهداف  هذه  اإجمال  ويمكن 

والت�سنيف، والتقويم.

�سمات  اأو  �سلوك  ت�سف عينات من  )التي  الختبارات  نتائج  ا�ستخدام  يعني   Prediction فالتنبوؤ   -

الأ�سخا�س في مواقف محددة و�سمن اإجراءات مو�سوفة ومقيدة( من اأجل ر�سم توقعات م�ستقبلية ل�سلوك 

محتمل له عالقة مبا�سرة بال�سلوك اأو ال�سمات المقي�سة. 

فن�سبة الذكاء على عالقة قوية بتح�سيل الطالب الدرا�سي، ويمكن اأن يكون اأٌي منهما متِنبئًا م�ستقبليًا 

فاإننا  مثاًل،   146 مقدارها  ذكاء  ن�سبة  اأحرز  معينًا  فردًا  اأن  الذكاء  ن�سب  مقايي�س  اأخبرتنا  فاإن  لالآخر؛ 

اأن يكون تح�سيل الطالب الم�ستقبلي في مراحل تعليمه  اأن ن�ستخدم هذه الن�سبة المرتفعة لنتوقع  يمكن 

القادمة مرتفعًا، احتماًل ل حقيقة مطلقة بالطبع، وذلك ب�سبب العالقة الرتباطية العالية بين ن�سب الذكاء 

والتح�سيل كما ت�سير نتائج البحوث والدرا�سات الميدانية في هذا المجال با�ستمرار.

فالقرارات التي يمكن اأن ُتبنى على النتائج القائمة لر�سم احتمالت م�ستقبلية لالإنجاز اأو ال�سلوك اإنما 

تت�سمن التنبوؤ بالكيفية التي يمكن اأن يوؤدي بها الأفراد اأعمالهم في وقت لحق.

واإذا كان التنبوؤ قائمًا على بيانات كمية فاإنه يمكن اأن يكون -اأي التنبوؤ- اأكثر ثباتًا ودقة ويوفر بدياًل 

علميًا عن التفكير المبني على التخمين ال�سخ�سي.

اإلى ا�ستخدام نتائج الختبارات المقايي�س لنتقاء  Selection فيهدف  اأما االنتقاء )اأو االختيار(   -

اأ�سخا�س اأو اأفراد اأو مجموعات محددة يتطلب منهم م�ستوى معينًا اأو عاليًا في �سلوك معين اأو قدرة اأو �سمة 

معينة تعزز انتقاءهم اأو تر�سيحهم لوظيفة اأو مهمة محددة، اأو للقبول في جامعة معينة، اأو في تخ�س�س 

محدد، اأو لغير ذلك.

فاختبارات الثانوية العامة ُت�ستخدم مثاًل كمعيار لقبول الطلبة في الجامعات والكليات والتخ�س�سات 

المحددة، كما ُت�ستخدم اختبارات ن�سب الذكاء والدافعية والإبداعية واأحيانًا مهارات القيادة لت�سخي�س 

قدر  على  التعليمية  المراحل  لقفز  ت�سريعهم  اأو  بهم  خا�سة  اإثرائية  برامج  لتقديم  الموهوبين  وانتقاء 

موهبتهم وعبقريتهم.
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ول يقت�سر النتقاء على نتائج الختبارات والمقايي�س فقط، فاأحيانًا ت�ستخدم المقابلة ال�سخ�سية اأو 

قوائم الر�سد Check Lists لنتقاء الأ�سخا�س واختيارهم.

- والهدف العام الثالث هو الت�سنيف Classification اأو الترتيب وفقًا لنظام يعتمد ت�سنيف الأفراد 

اأو المجموعات.

فنتائج الختبارات والمقايي�س ت�ستطيع ت�سنيف الأفراد الذين خ�سعوا لالختبار وفقًا لإنجازهم في 

ذلك الختبار وم�ستوى اأدائهم فيه.

فاختبارات ن�سب الذكاء ت�سنف الأفراد اإلى فئات:

الذكاء،  و دون متو�سطي  الذكاء،  و متو�سطي  الذكاء،  و فوق متو�سطي  الذكاء،  و�سديدي  الموهوبين، 

بح�سب  ي�سنفون  عقليًا  المتخلفين  اأن  حتى  المثال.  �سبيل  على  عقليًا،  المتخلفين  ثم  التعلم،  وبطيئي 

اإنجازهم في اختبارات ن�سب الذكاء اإلى اأربع مجموعات: خفيفي التخلف، ومتو�سطي التخلف، و�سديدي 

التخلف، وحطيطي التخلف، وهكذا.

اإلى  النف�سيين  المر�سى  اأو  الأفراد  ت�سنف   )MMPI( الأوجه  متعددة  )مانيزوتا(  قائمة  اأو  واختبار 

مجموعات مختلفة من هذه الإ�سابات.

اختباراته  في  اإنجازهم  بح�سب  الأفراد  ي�سنف   )FACT( لفالنكان  ال�ستعدادات  ت�سنيف  واختبار 

الفرعية اإلى مهن ووظائف مختلفة، وهكذا.

 Evaluation والهدف العام االأخير من االأهداف العامة للقيا�ض هو التقويم -

راأيه  اأو  قراره  لتعزيز  القرار  متخذ  اإليها  يلجاأ  التي  الختبارات هي  فنتائج  لتعريفه،  التعر�س  و�سبق 

ر له الختبارات الو�سف الكمي، واأحيانًا النوعي، لالأفراد اأو للظاهرة اأو للبرنامج اأو للطريقة  بعد اأن ُتي�سِّ

الأكثر  القرار  اتخاذ  في  الثقة  �سيعطيه  الختبارات  نتائج  اإلى  م  المقوِّ فا�ستناد  المعالجة...الخ،  لنوع  اأو 

مو�سوعية، والأقل ذاتية، والأقوى ُحجًة اأمام الآخرين.

النف�سية  والمقايي�س  بالختبارات  الخا�سة  والموا�سفات  ال�سروط  اإلى  بالن�سبة  اأما   -2

فيمكن  المطلوبة،  والموا�سفات  ال�سروط  تلك  اإلى  لالطمئنان  ا�ستخدامها  يمكن  والتي   والتربوية، 

تلخي�سها جدًا: باأن الختبار الذي يراد الركون اإلى نتائجه واتخاذ قرار في �سوء نتائجه يجب اأن يكون:

- ثابتاً، اأي اأن يعطي نف�س النتائج تقريبًا عند اإعادة ا�ستخدامه على نف�س المجموعة من الأفراد �سمن 

نف�س ال�سروط وال�سوابط والظروف.

ريَد 
ُ
ريَد له اأن يقي�سه فعاًل، فقد يقي�س الختبار �سيئًا اآخرغير الذي اأ

ُ
- �سادقاً، اأي اأن الختبار يقي�س ما اأ

له اأن يقي�سه.

- مو�سوعياً، يقوم على عدم التحيز -اأو على الأقل تحجيم التحيز اإلى اأقل قدر ممكن- من قبل القائمين 

على الختبار:  اإدارًة، وت�سحيحًا، وتف�سيرًا.
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الفئة  وي�سف  ناحية،  من  ويوحدها  الختبار  ل�ستخدام  الالزمة  الإجراءات  ي�سف  اأنه  اأي  مقنناً،   -

ناحية  �سابه ذلك من  اأو ما  الجن�س  اأو  العمر  اأو  الدرا�سي  الم�ستوى  �سواًء في  الم�ستهدفة من الختبار 

د اإجراءات الت�سحيح واإعطاء الدرجات ون�سبة الدرجات للمعايير المطلوبة ومن ثم  ثانية، كما اأنه يوحِّ

تف�سيرها من ناحية ثالثة.

بين  التمييز  على  قادرة  الإمكان،  قدر  ال�سعوبة  متو�سطة  تكون:  اأن  يجب  الختبار  فقرات  اأن  كما 

الم�ستويات المتباينة لأفراد المجموعة الم�ستهدفة من ذلك الختبار، وا�سحة اللغة غير قابلة لتف�سيرات 

ول تاأويالت متعددة، و�ساملة لكل اأو معظم المحتوى الختباري المحدد لذلك الختبار.

3- اأما وظيفة الختبارات، فهي، واإن حددتها الأهداف العامة الأربعة للقيا�س في الفقرة ال�سابقة، اأن 

الكتاب القائم يخ�س بالدرجة الأولى الإختبارات التح�سيلية التي ي�ستخدمها معلم ال�سف لقيا�س اإنجاز 

طلبته وتح�سيلهم ومن ثم تقويم م�ستوياتهم الدرا�سية.

الختبارات  اأو  الأولى،  بالدرجة  التح�سيلية،  بالختبارات  الخا�سة  الوظائف  ف�سيتم عر�س  ومن هنا 

التي يمكن اأن تدخل في مجرى العملية التعليمية ب�سكل اأو باآخر من دون التطرق اإلى وظائف الختبارات 

والمقايي�س في المجالت والميادين الأخرى:  كالمجال الع�سكري، وال�سناعي، والعالجي، والإداري ... الخ 

فهي كثيرة ومتعددة ومتنوعة جدًا.

  » بعض الوظائف المهمة لالختبارات المستخدمة في المجال التربوي «   

1- تقويم تح�سيل الطلبة:

وغالبًا ما يقوم الأ�ستاذ الجامعي بهذه المهمة، وفيها يلجاأ اإلى و�سائل قيا�سية متعددة، كالختبارات 

التح�سيلية والمالحظة والمناق�سة ال�سفية والمتحانات ال�سفوية.  اإن نتائج هذا التقويم ُتتخذ عادة 

اأ�سا�سًا في نقل الطالب من مرحلة اإلى مرحلة تالية اأو اإبقائهم في نف�س المرحلة فترة اأخرى.

2- ت�سخي�ض �سعوبات المتعلم:

قد يجد الأ�ستاذ الجامعي من خالل عمله التدري�سي اأن هناك بع�س الطالب الذين يتخلفون عن بقية 

طلبة ال�سعبة في الو�سول اإلى الم�ستوى التح�سيلي المنا�سب ل�سبب اأو لآخر.  ويتجه الأ�ستاذ في هذه 

الحالة اإلى القيا�س والتقويم من اأجـل التعرف بالعـوامل الموؤثرة في تح�سيل هوؤلء الطالب، وهذا ما 

ي�ساعده على معالجة هذه العوامل.

3- ت�سخي�ض التغيرات في �سلوك الطالب:

 يوؤدي مثل هذا الت�سخي�س اإلى معرفة مدى ما تحقق من اأهداف تربوية مر�سومة نتيجة للخبرات التي 

اكت�سبها.
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4- م�ساعدة االأ�ستاذ على معرفة طالب �سعبته:

جوانب  بع�س  على  يتعرف  اأن  من  بد  فال  جيدة،  ب�سورة  طالبه  على  التعرف  الأ�ستاذ  ي�ستطيع  لكي 

حياتهم الأ�سرية والجتماعية والدرا�سية والنف�سية.  وحين تتوافر لالأ�ستاذ هذه المعلومات ال�ساملة عن 

الطالب، يكون قادرًا على تكوين �سورة وا�سحة عنه تمكنه بعد ذلك من تقويمه ب�سورة دقيقة.

5- زيادة دافعية الطالب نحو التعلم:

م ما قام به، اأي الطالب، من اإنجاز ب�سورة مو�سوعية يزيد ذلك  حين ي�سعر الطالب باأن اأ�ستاذه يقوِّ

من دافعيته نحو التعلم.  فالطالب الذي ينال درجة عالية في مو�سوع درا�سي ثم ُيثاب عليها، َيحثُّه ذلك 

على بذل المزيد من الجهد، لأن النجاح غالبًا ما يقود اإلى النجاح.

6- تح�سين عملية التدري�ض:

يتمكن الأ�ساتذة، من خالل اطالعهم على نتائج تقويم طلبتهم، تحديد مدى كفاءة الطرق والأ�ساليب 

التي يتبعونها في تدري�سهم في�سعون اإلى تطويرها.

7- اإعادة النظر في المناهج اأو االأهداف التعليمية:

 فقد يك�سف التقويم عن مدى مالءمة المناهج اأو الأهداف التعليمية للطالب، وفي حالة وجود �سعوبة 

في تحقيقها، يعاد النظر فيها لإدخال تطويرات عليها لت�سبح اأكثر مالءمة لهم. 

8- تطوير الجانب االإداري للموؤ�س�سة التعليمية:

يمكن لإدارة الموؤ�س�سة اأن ت�ستفيد من نتائج التقويم في الأمور المتعلقة ب�سوؤون الموؤ�س�سة عمومًا والطلبة 

خا�سة.  فمن خالل المعلومات المدونة المتعلقة بتح�سيل الطالب وا�ستعداداتهم وميولهم، ي�ستطيع 

ن �سورة وا�سحة عن طالبه تفيده في عملية تقويمهم، وفي اإر�سال تقارير دورية  المدير الناجح اأن ُيكوِّ

اإلى الجهات التربوية ذات العالقة على مدى ما حققته الموؤ�س�سة التعليمية من تقدم.

9- توجيه الطلبة واإر�سادهم:

يفيد القيا�س والتقويم في الح�سول على البيانات عن الطلبة الذين يعانون من م�سكالت التكيف، وفي 

توجيه الطلبة نحو التخ�س�سات العلمية المختلفة، وفي التوجيه المهني. 

10- تقويم كفاءة االأ�ستاذ:

هناك عدة و�سائل لقيا�س كفاءة الأ�ستاذ، واأ�سهل هذه الو�سائل هي نتائج المتحانات.  وقد تعتبر اأحيانًا 

ن�سب النجاح العالية في المتحانات العامة مثاًل دلياًل على نجاح الأ�ستاذ في مهنته.  كما ت�ستخدم 

نتائج الختبارات التح�سيلية المقننة و�سيلة من و�سائل تقويم اأداء الأ�ستاذ اأي�سًا.

الأ�ساليب  من  متعددة  اأنواع  ا�ستخدام  يتطلب  اإليها،  اأ�سرنا  التي  والتقويم  القيا�س  فوائد  تحقيق  اإن 

والو�سائل التقويمية، لكي يكون من الممكن القيام بعملية تقويم �ساملة للطالب في مختلف مجالت النمو 

التي ت�سعى الأهداف التعليمية اإلى تحقيقها.  وهذا يعني بالطبع، اأن القت�سار على ا�ستخدام اأ�سلوب واحد 
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في التقويم يعد اأمرًا قا�سرًا ل يحقق الفوائد المرجوة منه.

وافية  �سورة  لنا  لتقدم  الأخرى  مع  منها  كل  مزايا  وتت�سافر  بينها  فيما  التقويمية  الو�سائل  وتتكامل 

والوجدانية  المعرفية  الجوانب  في مختلف  اإنجازه  اأو  �سلوكه  اأو  الطالب  �سخ�سية  الواقع عن  تقترب من 

والإجتماعية اأو في جانب المهارات.

4- مزايا ا�ستخدام الختبارات:

ل�سك اأن المقايي�س والختبارات النف�سية من الأ�سباب الرئي�سة في نقل علم النف�س من ميدان الدرا�سات 

ـفه اليوم �سمن العلوم ال�سرفة. الفل�سفية والنظرية اإلى ميدان العلوم التطبيقية، ومنهم من ُي�سنِّ

كما اأن ا�ستخدام هذه الختبارات قد دخل مختلف مجالت الحياة تقريبًا، فالجيو�س في العالم المتقدم 

اإنما تعتمد على الختبارات والمقايي�س اعتمادًا كبيرًا في ت�سنيف الأفراد وتدريبهم وت�سخي�سهم وانتقائهم 

للمهمات والمهن و�سفوف وفرق الجي�س المختلفة. وما يقال عن الجي�س يقال عن عالم ال�سناعة وعالم 

التجارة والإدارة وعالم الطب اإ�سافًة ال�ستخداماتها الكبيرة والمهمة في العملية التعليمية.

وليدة  هي  واإنما  العلمي،  الترف  باب  من  اأو  ال�سدفة  نتيجة  تاأت  لم  الوا�سعة  ال�ستخدامات  هذه  اإن 

الحاجة الما�سة اإليها اأينماكان الإن�سان ومتى وجد في �سبيل دفعه نحو حياة اأهداأ واإنجاز اأف�سل.

وحين ُيراد ذكر مزايا اأو فوائد ا�ستخدام الختبارات يمكن اأن توجز اإيجازًا �سديدًا في النقاط الآتية:

1- تحقيق قدر اأكبر من المو�سوعية في الحكم واتخاذ القرار )التقويم(.

�سورة  ليعطي  اأحيانًا  عالية  وبدقة  كميًا  المطلوب  التقدير  ي�سور  رقم  اإلى  والخ�سائ�س  النوع  تحول   -2

اأقرب اإلى الفهم والإدراك.

3- تحقيق مردود اقت�سادي وا�سح في ما توفره من وقت وجهد ومال.

4- تحقيق القدرة على تحديد مقدار اأو مدى التغير الحا�سل في معرفة التلميذ و�سلوكه.

5- تحقيق القدرة على ت�سنيف واختبار الأفراد وفق المهارات والقدرات المحددة اأو المطلوبة.

6- ا�ستخدام نتائجها في تحليل المعلومات والمواقف.

7- قدرتها على ر�سم الخ�سائ�س العامة للكائن الب�سري �سمن الثقافات والح�سارات المختلفة:  �سماتًا، 

وقيمًا، واتجاهاتًا وميوًل.

اأو  المهنة  اأو  التح�سيل  ميدان  في  �سواًء  لالأفراد  الم�ستقبلي  ال�ست�سراف  اأو  التنبوؤ  على  قدرتها   -8

الوظيفة.

9- ا�ستخدامها لإر�ساد الأفراد وتوجيههم وت�سخي�س مواطن القوة وال�سعف عندهم اأو ل�ستخدام نتائجها 

في حل م�سكالتهم.

10- ا�ستخدام نتائجها، وخا�سة الختبارات الإ�سقاطية، في تقديم العالج المنا�سب في الحالت الإكلينيكية 

والمر�سية.
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5- ماآخذ ومحاذير من ا�ستخدام الإختبارات:

التي  والمزايا  المختلفة  الميادين  النف�سية في  والختبارات  للمقايي�س  والوا�سع  الكبير  ال�ستخدام  اإن 

هذه  ا�ستخدام  في  الراغبين  ب�سيرة  في  األوان  عمى  لتحدث  ببريقها  تاأخذنا  ل  اأن  يجب  اأعاله،  ُذكرت 

المقايي�س والختبارات.  ومن هنا ل بد اأن ُنْتبَع مزايا ا�ستخدام الختبارات بالماآخذ والمحاذير التي تو�سع 

في طريقها، لكي ن�سل بغير المتخ�س�س اإلى حالة التوازن المعرفي والعلمي في هذا المجال.

اإن ال�ستخدام المتزايد والم�سطرد للمقايي�س والختبارات النف�سية رافقه، كحالة طبيعية، موجات من 

الحذر والنقد والت�سكيك في نتائجها والقرارات التقويمية التي تبنى في �سوئها.  ولقد اأجريت درا�سات 

اأو غير  ا�ستخدامها بطريقة ع�سوائية  نتائجها على خطورة  الباب لال�ستدلل من  وبحوث كثيرة في هذا 

منظمة اأو من قبل غير المخت�سين من ناحية، اأو الت�سكيك في �سحة ودقة نتائجها من ناحية ثانية.

لم تكن المحاذير من ا�ستخدام الختبارات وليدة اليوم، ففي �سباط من عام 1959م في موؤتمر للجمعية 

  )The American Association of School Administrators( “ASSA“ المدار�س  لمديري  الأمريكية 

تبنى المديرون عدة تو�سيات، كانت التو�سية )اأو الحلول المقرة( رقم )13( تن�س على ما ياأتي:

فهناك حاجة  تقديرها،  في  ُيغالى  اأن  يمكن  ل  والتدري�س  التقويم  في  الختبارات  وفوائد  اأهمية  »اإن 

كبيرة لأدوات مكافئة ومتطورة للتقويم التربوي«.

اإن اإ�ساءة ا�ستخدام الختبارات وعدم تف�سير البيانات يبقى خطرًا داهمًا للبرنامج التربوي الجيد.  لذا 

يجب اأن تختار اأي اأداة في �سوء ما تريد اأن تعلِّمه الموؤ�س�سة التعليمية.  فالحكم على الموؤ�س�سة التعليمية 

)اإنجاز طالبها( بمجرد العتماد على البيانات المتاأتية من اأية بطارية اختبار غير �سادق ُيعّد مجازفة 

كبيرة.  اإن الركون اإلى نتائج الختبارات الوطنية National Examinations بدون اعتبار لالأهداف التربوية 

للموؤ�س�سة وطبيعة الطلبة اأنف�سهم قد تكون م�سللة .

اأو حتى  الختبارات  لنتائج  العام  اأو  المطلق  الحكم  نحو  توجهًا حذرًا  تمثل  التو�سية  اأن هذه  ول�سك 

مجرد ا�ستخدامها.

اأو من  ا�ستخدام الختبارات  الذين يقفون في موقف ال�سد من  اأن هذه المحاذير ل تنطلق من  كما 

والتربوي  النف�سي  القيا�س  وعلماء  رجال  عمالقة  من  واإنما  فقط،  نتائجها  و�سدق  �سحة  في  الم�سككين 

اأنف�سهم.

ولقد لخ�س )روبرت اإيبل، 1979م(، وهو اأحد كبار علماء القيا�س التربوي، هذه المحاذير )اأو العواقب 

الموؤذية كما �سماها( من الختبارات المدر�سية في التعليم العام في النقاط الآتية:

1- قد تو�سم المكانة العقلية بطابع ل يمحى، كاأن يطلق على الطفل:  متفوق، اأومتو�سط، اأومتدن، وهذا 

يمكن اأن يحدد م�سبقًا مكانته الجتماعية حين يكون را�سدًا م�سببة له اأذى ل يمكن ت�سحيحه في تقدير 

نف�سه وبدوافعه التربوية.
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2- قد توؤدي اإلى ت�سييق مفهوم القدرات اأو ال�ستعدادات، م�سجعًة ومتابعًة هذا الهدف وحده، وبذلك تميل 

اإلى تقليل م�سافة اأو مدى اختالف القدرة المتوفرة في المجتمع.

3- قد ت�سع المخِتبرين )الفاح�سين( في موقع ي�سيطرون فيه على التربية ويحددون م�سائر الب�سر.

فقدان  اأو  تحديد  على  والميكانيكية  الجامدة  المو�سوعية  والت�سخي�س  التقويم  اإجراءات  ت�سجع  قد   -4

الحريات الأ�سا�س اأو ال�سرورية لالأفراد.

يبيعونها  لها  فالنا�سرون  الأحيان،  بع�س  في  الكافية  الحماية  لها  تتوافر  ل  قد  الختبارات  �سرية  اإن   -5

اأنهم يتكفلون بحماية �سريتها.  اإن اأي اإهمال في حماية هذه  اإلى الموؤهلين ل�ستخدامها على اأ�سا�س 

الطالع  اأو  ودرا�ستها  الختبار(  يعنيهم  )ممن  غيرهم  اأو  الطلبة  بيد  وقوعها  واحتمالية  الختبارات 

عليها م�سبقًا يقلل من قيمتها )قيمة نتائجها( كثيرًا.

6- واأخيرًا فاإن بع�س الختبارات تكون اأحيانًا بدون هدف:

 مما �سبق يت�سح اأن الختبارات يجب اأن تقدم فقط لأنها:

- ت�سف في الحدود المعقولة للدقة، الجانب ال�سلوكي للفرد.

- ت�ستطيع توفير معلومات ل يمكن الح�سول عليها بطريقة اأخرى.

- ت�ستطيع تقديم معلومات ذات كفاءة اأف�سل مما تقدمه طرق اأخرى.

- تعمل على تحقيق الأهداف التربوية.

- وباخت�سار، يجب اأن ُيعطى الختبار لغر�س َتَقُدْم فهم الطالب لنف�سه ولفهم الآخرين له.

خامسًا:  أنماط المقاييس واالختبارات

الجانب  بتقويم  يتعلق  ما  منها  والتعليم:  التربية  في  الم�ستخدمة  التقويم  و�سائل  من  العديد  هناك 

المعـرفي كالختبارات التح�سيلية باأنواعها المختلفة، العامة منها اأو المتعلقة بمو�سوع واحد من الموا�سيع 

اختبارات  على  زيادة  الت�سخي�سية،  التح�سيلية  والختبارات  ال�سفوي،  اأو  منها،  والتحريري  الدرا�سية، 

الذكاء والإبداعية �سواء الجمعية اأو الفردية.  ومن الختبارات ما هو متخ�س�س بقيا�س الجانب الوجداني 

)النفعالي( لل�سخ�سية، كمقايي�س التجاهات والميول والتوافق الجتماعي، ومنها ما يهتم بقيا�س الجانب 

)الحركي – المهاري(.  وقد ت�ستخدم في هذه الأنواع من الختبارات اأ�ساليب متعددة منها:

- الورقة والقلم

- المعالجة اليدوية

-  الأ�ساليب الإ�سقاطية

-  المالحظة
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-  المقابلة

-  التقارير والأبحاث... وغير ذلك

ول�سك اأن هناك حاجة �سرورية اإلى مثل هذه الأدوات والأ�ساليب التقويمية لكي ي�ستخدمها الأ�ستاذ 

في عمله اليومي، وبغيرها ل ي�سير ذلك العمل بال�سورة التي ينبغي اأن تكون عليها.  ويالحظ اأن الدول 

المقايي�س  من  كبيرة  اأعدادًا  تمتلك  اأنها  نجد  لذلك  التربوي،  بالتقويم  كبيرًا  اهتمامًا  تهتم  المتقدمة 

باأنواعها المختلفة، وهي تعمل دائمًا على تطويرها وو�سع المزيد منها.

الأنواع  عليه  متفق  محدد  اأو  معين  ت�سنيف  من  هناك  فلي�ض  الو�سائل  هذه  ت�سنيف  حيث  من  اأما 

ذلك  من  نف  الم�سِّ اإليه  ي�سعى  الذي  الهدف  وفق  ت�سنف  اأن  يمكن  واإنما  المقايي�ض،  اأو  االختبارات 

الت�سنيف.

- فاإذا ما اأريد ت�سنيف الختبارات من حيث تقديمها واإجراوؤها اإلى المفحو�سين فاإنها يمكن اأن ت�سنف 

اإلى الفردية )اأي اإعطاء الختبار لكل فرد على حدة، اأي بمفرده(، والجمعية )اأي تقديم الختبار لأكثر 

من �سخ�س واحد في اآن واحد(.

اأو الإنجاز للمفحو�س، فاإن كان  - كما ت�سنف الختبارات وفقًا ل�ستراك عامل الزمن في تقويم الأداء 

فت�سمى  للمفحو�س(  ال�ستجابة  �سرعة  بح�سب  الدرجة  اإعطاء  )اأي  ويجب ح�سابه  موؤثرًا  الزمن  عامل 

اختبارات �سرعة، واإذا ترك الوقت مفتوحًا ل�ستجابة المفحو�س فت�سمى اختبارات قوة.

هما:  ميدانين  اإلى  وك�سلر(  ذكاء  )كاختبارات  الفرعية  اختباراتها  ت�سنف  ما  المقايي�س  من  وهناك   -

ي�سميها  ومنهم من    .Performance االإنجاز  اختبارات  ميدان  و   Verbal اللفظية  الختبارات  ميدان 

مها اإلى لفظية وعددية(.   مها اإلى كتابية وعملية )اأو يق�سِّ لفظية وعملية، ومنهم من يق�سِّ

 Mental فها وفق ميدان  اأو مجال قيا�سها، فتجزاأ اإلى �سنف اختبارات القدرات العقلية - ومنهم من ي�سنِّ

الخا�سة،  وال�ستعدادات  الذكاء،  مقايي�س  اإلى  الأولى  وت�سنف  ال�سخ�سية.   و�سنف   Ability Tests

والتح�سيل، والثانية اإلى المقايي�س الإ�سقاطية والختبارات الموقفية اأو البنائية )وت�سمى مو�سوعية(.

- ومنهم من ي�سنف ال�ستبانة والمقابلة وقوائم الر�سد وغير ذلك، حين يحاولون الت�سنيف على وفق 

الو�سيلة.

ي�سنف  من  هناك  اأن  كما  والتجاهات،  والقيم  الميول  اإلى  ال�سخ�سية  المقايي�س  ي�سنف  من  وهناك   -

اإلى  التربوي  والإر�ساد  النف�سية  وال�سحة  النف�سي  التوافق  كمقايي�س  كذلك:  التكيف �سمنها  اختبارات 

غير ذلك. 
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سادسًا: معايير وأخالقيات استخدام المقاييس واالختبارات

لقد فر�ست الزيادة الكبيرة والم�سطردة في عدد الختبارات النف�سية والتربوية المقننة من ناحية، 

وتعدد اأغرا�س و�سيوع ا�ستخدامها من ناحية ثانية، فر�ست الحاجة اإلى توخي الحذر ال�سديد من الإفراط 

في هذا ال�ستخدام وطريقته اأوًل، وجراأة الكثير من غير الموؤهلين اأو غير المتخ�س�سين اأوغير المجازين 

ل�ستخدام هذه الختبارات ثانيًا.

لأجل ذلك فر�ست الجمعيات النف�سية والتربوية على ال�سركات التجارية التي تقوم على طبع وتوزيع 

وبيع هذه الختبارات اللتزام بالقيود وال�سوابط والأخالقيات على م�ستخدمي هذه الختبارات وعلى طرق 

ا�ستخدامها اأو ا�ستخدام نتائجها.

وفي عام 1985م، ولتحقيق مثل هذه ال�سوابط والمعايير، �سدر كتيب »معايير االختبارات النف�سية 

والتربوية« الذي اأعد من قبل ممثلين لثالث منظمات مهنية متخ�س�سة معروفة هي:

AERA الجمعية الأمريكية للبحث التربوي -

APA الجمعية النف�سية الأمريكية -

NCMA المجل�س الوطني للقيا�س في التربية -

ْت فيه جميع القيود والحدود والم�ستلزمات لم�ستخدمي الختبارات النف�سية والتربوية.  وطلب  وقد ُعِر�سَ

من الموؤ�س�سات التجارية اأن تلزم كل الموؤلفين والنا�سرين والعمالء والعاملين في هذا المجال الطالع على 

هذه المعايير واللتزام بها.

ثم تبعه كتيب اآخر عام 1986م للجمعية النف�سية الأمريكية APA عن »خطوط عري�سة لالختبارات 

الم�ستخدمة عن طريق الحا�سب االآلي«، ثم »مبادئ لم�سداقية ا�ستخدام اإجراءات النتقاء ال�سخ�سية« 

لهذه الختبارات عام 1987م من قبل جمعية علم النف�س ال�سناعي والتنظيمي.

اأكبر الموؤ�س�سات الأمريكية  Psychological Corporation  -وهي من  ت الموؤ�س�سة النف�سية  اأَعدَّ كما 

القائمة على طبع وتوزيع الختبارات النف�سية والتربوية- نظام واأ�سول وم�ستلزمات ا�ستخدام الختبارات 

.A، B، C :النف�سية بعد اأن �سنَّفت هذه الختبارات اإلى ثالثة اأ�سناف هي

- ففي الم�ستوى C -وهو اأدناها- يمكن اأن ُي�سترى الختبار من قبل المدار�س والجامعات ومنظمات 

اأخرى، اأو حتى من قبل اأفراد اأجيزوا اأو تدربوا على ا�ستخدام هذه الختبارات.

- وفي الم�ستوى B، يتطلب اأن يكون الم�ستري -اأو من يحق له ال�سراء- من حملة �سهادة الماج�ستير 

اأن يكون ع�سوًا في  اأو  اأو علم النف�س، على الأقل، ولديه مهارة تدريبية منا�سبة في القيا�س،  في التربية 

جمعية مهنية تقدم خدمات تدريبية كفئة، معترف بها، لأع�سائها في مجال القيا�س.

- اأما الم�ستوى A، وهو اأعالها، فيتطلب اأن يكون الم�ستري اأو الم�ستخِدم من حملة �سهادة الدكتوراه 
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مهنية  ر�سمية  اإجازة  يحمل  واأن  القيا�س،  في  كفء  تدريبي  م�ستوى  وعلى  النف�س،  علم  اأو  التربية  في 

ال�ستخدام ذلك المقيا�ض )بعد التدريب الالزم عليه من موؤ�س�سة معترف بها(، وخبرة جيدة ومنا�سبة في 

مجال القيا�س النف�سي والتربوي.

وما زالت الجمعيات المهنية والمتخ�س�سة في مجال التربية وعلم النف�س تعر�س الكثير من الأخالقيات 

على م�ستخدمي هذه الختبارات، يمكن تلخي�س اأهمها:

تلك  كتيبات  تفر�سها  التي  وقيوده  وم�ستلزماته  �سروطه  وفق  الختبار  انتقاء  على  القدرة  امتالك   -

الختبارات.

- الحفاظ على الختبار وكل ما يتعلق به في مكان اآمن ل ي�سل اإليه اإل هو.

- اإدارة الختبار وت�سحيحه وفق �سروطه وم�ستلزماته وكما يحددها الختبار اأو دليله بدقة تامة.

تطبيقه  يتم  بحيث  الختبار  تطبيق  في  ي�ساعدونه  الذين  الأ�سخا�س  عن  الكاملة  الم�سوؤولية  تحمل   -

وا�ستخدامه كما فر�س اأن يكون. 

- التعامل مع نتائج الختبار ب�سرية تامة، وعدم ا�ستخدامها اإل لأغرا�س البحث العلمي.

- اأن ل يف�سى من النتائج �سيء اإل بعد الموافقة الخطية على ذلك من قبل المفحو�سين اأنف�سهم.

با�ستخدامها  مجازين  ول  متخ�س�سين  غير  اأفراد  قبل  من  الختبار  ا�ستخدام  خطورة  فاإن  هنا  ومن   -

وح�سب تعليمات الختبارات واأدلتها، ت�سكل خطورة كبيرة وتهدد اختراق الكثير من الحقوق الإن�سانية 

التي ما وجدت الختبارات اإل لتثبيتها واللتزام بها.






