
  

  

  

  

  

  

االعالقة بيین االقيیاسس وواالتقويیم 	  
–االقيیاسس ( –االتقيیيیمم   )االتقوويیمم   

  
  

االمملكة االعربيیة االسعودديیة  
-ووززااررةة االتعليیم االعالي  جامعة  
نجراانن  

ووكالة االجامعة للتطويیر وواالجوددةة  
عماددةة االتطويیر وواالجوددةة  

 
  



  

  

االعالقة بيین االقيیاسس وواالتقويیم 	  
 

–(االقيیاسس  –االتقيیيیمم   )االتقوويیمم   
 

 

 

 

 

ااعدداادد  

دد / محمدد بنن علي االشهھرريي  

عميیدد عماددةة االتططوويیرر وواالجووددةة  

 

دد / علي ززكرريي                                           أأ / يیحيیى قبالنن  

ررئيیسس ووحددةة االقيیاسس وواالتقوويیمم                                ووحددةة االقيیاسس وواالتقوويیمم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

وواالتقوويیمموواالتقيیيیمم االعالقة بيینن االقيیاسس   

مقددمة:  

تعددددتت مفاهھھھيیمم االقيیاسس وواالتقيیيیمم وواالتقوويیمم بيینن االترربوويیيینن منن أأصحابب ااالختصاصص في االقيیاسس 
االعامم منن  ااإلططارروواالتقوويیمم٬، حيیثث ووررددتت تعارريیفف متعددددةة لتلكك االمفاهھھھيیمم ااال اانهھا تشترركك في 

االمضموونن وواالمحتووىى.  

هھھھذذاا االكتيیبب على االعدديیدد منن االمفاهھھھيیمم وواالمعلووماتت بناء على ااالططارر االنظظرريي وواالمررااجع  ووسيیحتووىى
ووهھھھذذاا بددووررهه ال يیلغي ااوو يیهھمشش ما وورردد منن مررااجع  االمووضووعع٬،االتي تمم االررجووعع االيیهھا في هھھھذذاا 

يیئة أأخررىى غيیرر ما وورردد هھھھنا٬، وويیهھددفف هھھھذذاا االكتيیبب االى نشرر ثقافة االقيیاسس وواالتقوويیمم بيینن أأعضاء هھھھ
ستووىى االجامعي٬، ووعلى ووجهھ االخصووصص يیهھددفف االى االتالي:االتددرريیسس على االم  

- االتعررفف على مفاهھھھيیمم االقيیاسس وواالتقيیيیمم وواالتقوويیمم    
- االتعررفف على ططبيیعة االعالقة بيینن االقيیاسس وواالتقيیيیمم وواالتقوويیمم    
- االتعررفف على االخططووااتت االعمليیة لتططبيیقق عمليیة االقيیاسس وواالتقيیيیمم وواالتقوويیمم في عمليیة  

االتددرريیسس.   
- لعمليیة االتقوويیمم وواالمصاحبة لعمليیة تددرريیسس االمقررررااتت االتعررفف على االتسلسلل االززمني  

االددررااسيیة.   
- االتعررفف على تصنيیفاتت أأددووااتت االقيیاسس وواالتقوويیمم االشائعة في مجالل االتعلمم وواالتعليیمم.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

(ااألهھھھداافف االوسائل ووااألساليیب ووااألنشطة االتقويیم)  االمنهھجيیعتبر االتقويیم عنصراا أأساسيیا من عناصر 

على موااططن االضعف وواالقوةة لدىى االطلبة ووتحديید ددررجة تحقيیق  االتعرفف االىاالتقويیم وويیهھدفف 

ااوو االمقررر االدررااسي ووفق خطة ااوو توصيیف تلك للمنهھج ااألهھھھداافف االتربويیة االمعلنة وواالمصاحبة 

االمقرررااتت٬، كما يیهھدفف االتقويیم االتربويي االى توجيیهھ عمليیتي االتعلم وواالتعليیم نحو مساررهھھھا االصحيیح 

مستويیاتت االطلبة ططرقق ووووسائل االتعلم االمناسبة لتالئم  وومعالجة ااألخطاء من خاللل تحسيین ووتوجيیهھ

 ااتماممبعد  سبق االتخطيیط لهھا٬، ووكذلك االى تقريیر ما تحقق من ااهھھھداافف تربويیة إلحدااثث تعلم فعالل

عمليیة االتعلم وواالتعليیم للوقوفف على كميیة وومقداارر وونوعيیة االعائد االتعليیمي االذيي تلقاهه االطلبة بعد 

مرووررهھھھم بالخبرااتت االتعليیميیة وواالعمليیة االمصاحبة للمقرررااتت االدررااسيیة.  

من معرفة مقداارر ما تحقق من ااهھھھداافف االمقرررااتت االدررااسيیة البد  عضو هھھھيیئة االتدرريیس كي يیتمكنوول
لنظريیة وواالتطبيیقيیة آلليیة ااختيیارر ووتطبيیق أأددووااتت االقيیاسس وواالتقويیم٬، ااذذ اانن ددقة من ااكتسابب االمعرفة اا

لطلبتهھم تعتمد بصوررةة أأساسيیة على ططبيیعة  االمعلموننااالحكامم وواالتقديیرااتت االتي يیطلقهھا وويیعطيیهھا 
٬، فكلما كانت أأددووااتت االقيیاسس االمستخدمة مناسبة لطبيیعة االتعلم ارر ووتطبيیق أأددووااتت االقيیاسس وواالتقويیمااختيی

ي تطبيیقهھا ووااستخداامهھا أأددىى ذذلك االى صدوورر ااحكامم ووقرااررااتت صائبة بتحديید مستويیاتت ووددقيیقة ف
).2005االطلبة (عوددةة٬،  

 

  االقيیاسس

تعيیيین فئة من ااألررقامم أأوو االرموزز مناظظرةة لفئة من االسماتت أأوو االخصائص  على اانهھ االقيیاسس وويیعرفف

االتقادديیر للتحصيیل  إإعطاء٬، مثل )٬2000،عالمم(د محدددةة تحديیداا جيیداا أأوو ااألحدااثث ططبقا لقوااع

ددررجاتت للطالبب على  إإعطاء)٬، وومثالل ااخر .…,A,B,Cااالكادديیمي ووفق نظامم االعالماتت بالرموزز (

ناتجة من تطبيیق ااالختبارر على االطلبة ووبعد عمليیة االتصحيیح تحولل  ااألررقاممااختبارر معيین ووهھھھذهه 

.االى ااررقامم (ددررجاتت) ااإلجاباتت  

االخصائص  ي يیتم بوااسطتهھا االتعبيیر عن) االقيیاسس على اانهھ االعمليیة االت2005(عرفف عوددههكما 

ااالووززاانن ٬، مثل االدررجاتت ااوو االعالماتت لقيیاسس سمة االتحصيیل٬، قيیاسس ااالططواالل وووواالسماتت باألررقامم

٬، قيیاسس االذكاء.....  ووااالحجامم٬، قيیاسس االداافعيیة  

) اانهھ االعمليیة االتي يیتم بوااسطتهھا االتعبيیر عن ااألشيیاء 2005عوددةة٬،(   stevensبيینما عرفهھ  

٬، بمعنى اانن عمليیة االقيیاسس تنتهھي بتحديید مقداارر حسب شرووطط أأوو قوااعد محدددةة بأررقامم وواالحوااددثث

بصوررةة  ااألررقاممووال تعطى هھھھذهه  ٬،تواافر االسماتت وواالخصائص لالشيیاء االمراادد قيیاسهھا من خاللل ااررقامم

عند قيیامم عضو هھھھيیئة عشواائيیة وواانما تتم من خاللل عمليیة محكمة وومضبوططة وومثالل على ذذلك 

بناء على االشكل ااوو (االعالماتت٬، االدررجاتت)  ااألررقاممططلبتهھ فانهھ ال يیعطي  االتدرريیس بقيیاسس تحصيیل

قيیاسس محكمة وومضبوططة يیتم ااختيیاررهھھھا بعنايیة لتحقيیق االهھدفف  أأددااةةاالطولل ااوو االوززنن وواانما يیحتاجج االى 



  

  

ااالختبارر هھھھل هھھھي موضوعيیة اامم مقاليیهھ  أأسئلةووتحديید شكل  منهھا كاالختبارر مثال في هھھھذهه االحالة٬،

٬، فكل هھھھذهه االمحدددااتت ووغيیرهھھھا ال تتم بصوررةة عملياامم  تحريیرييووااسلوبهھ هھھھل يیكونن شفويي اامم 

االقيیاسس بصوررةة  أأددااةةووال يیتم ااختيیارر ووتصميیم  ااررتجاليیة وواانما تتم بصوررةة مخطط لهھا تخطيیطا سليیما

ووعمليیة متسلسلة تعرفف بخطوااتت  إإجراائيیةخطوااتت عشواائيیة وواانما يیتم ااختيیارر ااسئلتهھا بعنايیة ووفق 

ما يیعرفف بجدوولل االموااصفاتت بحيیث يیرتبط االهھدفف مع االمحتوىى  هھھھذهه االخطوااتت بناء ااالختبارر ووااهھھھم

االموضوعع وومن ثم تحددد االمستويیاتت  أأسئلةوويیحددد االوززنن االنسبي لموضوعع معيین وومن ثم يیحددد عددد 

قيیاسس  أأددااةةل ااختبارر يیعتبر ليیس ك هھاالتدرريیسيیة٬، بمعنى اان ااألهھھھدااففاالعقليیة االتي يیراادد قيیاسهھا حسب 

االقيیاسس مبنيیة ووفق ااططر ووخطوااتت عمليیة  أأددااةةفاعلة في قيیاسس سمة االتحصيیل االدررااسي٬، فكلما كانت 

االقيیاسس ددقيیقة.  أأددااةة عنددقيیقة وومضبوططة وومناسبة للسمة االمراادد قيیاسهھا تكونن االنتائج االرقميیة   

يیزيیائي ناجمة عن صعوبة وولعل االصعوبة االتي نوااجهھهھا في االقيیاسس االصفي مقاررنة بالقيیاسس االف

حيیث اانن االقيیاسس ٬، ااعتمادد قوااعد محدددةة ووووااضحة لعدمم ووجودد ووحدااتت قيیاسس ثابتة متفق عليیهھا

قيیاسس ددقيیقة لهھا  أأددووااتتاالفيیزيیائي يیتعامل مع قيیاسس سماتت ووااضحة وومحدددةة ووسهھل قيیاسهھا لتوفر 

وومتعاررفف عليیهھا مثل قيیاسس االطولل ااوو االوززنن٬، ااوو االحجم٬، ااوو االمسافاتت ااوو االمساحاتت٬، حيیث تكونن 

 ااألددووااتتااررددنا قيیاسس ططولل ططالب ااوو ووززنهھ مباشرةة نحضر  فاذذاا ٬،نوااتج عمليیة االقيیاسس ددقيیقة وومباشرةة

 ااألددووااتتة من هھھھذهه االناتج ااألررقامماالمخصصة لقيیاسس االطولل كالمتر ااوو االميیزاانن لقيیاسس كتلتهھ ووتكونن 

ددقيیقة ووال تحتمل االتأوويیل حولل صحتهھا.  

فهھو االقيیاسس االذيي يیهھتم بقيیاسس سماتت نفسيیة ااوو تربويیة ااوو سماتت شخصيیة  ااما في االقيیاسس االصفي

على االقيیاسس االصفي قيیاسس االذكاء٬، االداافعيیة٬، االقلق٬، ااالبدااعع٬، االتحصيیل ااالكادديیمي٬،  ااألمثلةوومن 

لسماتت االنفسيیة وواالتربويیة.ووقيیاسس االميیولل ووااالتجاهھھھاتت ووغيیرهھھھا من اا  

: االتقيیيیم   

تلك االعمليیة االتي تتوسط االتراابط االمنطقي بيین االقيیاسس وواالتقويیم فالتقيیيیم بمثابة  يیعرفف االتقيیيیم على اانهھ

على  ) االتقيیيیم2006(عبد االحميید  حيیث عرفف٬، ااوو ااالحكامم االنهھائيیة قبل صدووررهھھھا تهھيیئة للقرااررااتت

عمليیة جمع معلوماتت عن االطلبة عما يیعرفونهھ وويیستطيیعونن عملهھ بطرقق ووووسائل متعدددةة مثل  اانهھ

ااالختباررااتت بأنوااعهھا وواالمقابلة وواالمالحظة ووااالستبيیاناتت.  

لذلك تعد عمليیة االتقيیيیم ددررااسة منطقيیة ووتحليیليیة لوااقع تعلم االطلبة قبل ااصداارر ااالحكامم االنهھائيیة على 

ي ااكتسبهھا االطالب بعد مرووررهه بخبرااتت تعليیميیة٬، كما اانن االتقيیيیم كميیة ووددررجة اامتالكك االمعرفة االت

عضو هھھھيیئة  أأرراادد٬، وومثالل على ذذلك ااذذاا تفاعالتت ااثناء حدووثث عمليیة االتعلميیركز على االعمليیاتت وواال

االتدرريیسيیة االتي يیريید من االطالب  ااألهھھھدااففاالتدرريیس تقيیيیم تحصيیل ططالب لموضوعع ما٬، فانهھ يیحددد 

متعدددةة لتقيیيیم تعلم هھھھذاا  أأساليیبرريیس االموضوعاتت٬، لذاا فانهھ يیستخدمم ااكتسابهھا ااثناء ووبعد عمليیة تد



  

  

ااالمتحاناتت االقصيیرةة   ووإإعطاء االمنزليیةوواالمناقشاتت االصفيیة وواالوااجباتت  ااألسئلةاالطالب مثل 

االمهھماتت االتعليیميیة بنجاحح من  ووإإنجاززقدررةة االطالب على االتعلم  من حيیثوومالحظة سلوكهھ االصفي 

فحص ملف االطالب كل ذذلك  ووأأساللم االتقديیر  ووأأااستخداامم قواائم االرصد  ووأأخاللل بطاقة االمالحظة 

يیعطي اانطباعع تحليیلي ووتقيیيیمي عن سيیر تعلم االطالب مما يیعطي االمجالل لعضو هھھھيیئة االتدرريیس من 

مما يیعطي عضو هھھھيیئة االتدرريیس االقدررةة على االتعامل مع  ٬،االمصاحبة لتعلم االطالب ااألخطاءتحديید 

 من خاللل ما يیسمى بالتقويیم االتشخيیصي وواالتقويیم االتكويینيووتصحيیح مساررهھھھا  ااألخطاءهھھھذهه 

) االتقيیيیم على 2010عرفف االعبسي (٬، هھھھذاا ووقد االتقويیم) االتطرقق االى(ووسنتعرفف عليیهھما أأكثر عند 

:خصائصهھ كالتالي أأوورردد٬، كما للسلوكك ووصف نوعي ووإإعطاءاانهھ عمليیة تشخيیصيیة   

1- االتدرريیساالتركيیز على االعمليیاتت وواالتفاعالتت االتي تتم ااثناء عمليیة     

2- يیهھدفف االتقيیيیم االى االتحسيین االمستمر لعمليیة االتعلم ووتصحيیح مساررااتت االتعلم وواالتعليیم لدىى  

االطلبة ووااالططمئنانن على ططبيیعة سيیر مسارر تعلم االطلبة للوصولل االى نتاجاتت مثاليیة   

3- ااالستمراارريیة حيیث تتم من االبدء لعمليیة االتدرريیس االى ااالنتهھاء منهھا بهھدفف االتشخيیص  

عف عند االطلبة ووتحسيین ططبيیعة تعلمهھم وومعالجة االضعف لحظة وواالعالجج لموااططن االض

حدووثهھ وواالكشف عن االخبرااتت االتعليیميیة االسابقة لدىى االطلبة.   

4- ووصف نوعي للبيیاناتت االكميیة االمتحصلة من عمليیة االقيیاسس من خاللل االتشخيیص وومقاررنة  

ذذلك بمحكاتت وومعايیيیر معيینة.   

 

 

 

 

 

 

: االتقويیم  

لتحديید مدىى ما تحقق من ااألهھھھداافف االتي خطط لهھا  عمليیة منظمةعلى اانهھ: االتقويیم يیعرفف 

في االمنهھاجج ووتحديید االمستوىى االذيي ووصل االيیهھ االطالب ووما تحقق لديیهھ من نتاجاتت تعليیميیة 

).2010ووخبرااتت مكتسبة (االعبسي٬،  

عمليیة منظمة لجمع االبيیاناتت على اانهھ ) االتقويیم: 2009( ووعرفف مهھيیدااتت وواالمحاسنة

.ااألهھھھداافف ووااتخاذذ االقرااررااتت بشأنهھا وواالمعلوماتت بغرضض تحديید ددررجة تحقيیق  



  

  

عمليیة منظمة لجمع االبيیاناتت وواالمعلوماتت ووتحليیلهھا على اانهھ ): 2005( عوددهه كما عرفهھ

ووتفسيیرهھھھا للوصولل االى ااحكامم نهھائيیة ااوو ااتخاذذ قرااررااتت نهھائيیة لكميیة وومقداارر ما تعلم 

االطالب بهھدفف تقريیر االمستويیاتت ووتحديید االنجاحح وواالرسوبب.  

االتقويیم عمليیة منظمة لجمع ووتحليیل االمعلوماتت حولل االبراامج االمتعلقة بالطالب وواالمعلم ووااإلددااررةة  إإذذاا

ووحدةة عمليیة االتعليیم ووذذلك للتأكد من مدىى  في مجملهھاوواالمراافق وواالوسائل وواالنشاططاتت االتي تشكل 

كامل من تحقيیق ااألهھھھداافف التخاذذ االقرااررااتت بشأنهھا لمعالجة جواانب االضعف ووتوفيیر االنمو االسليیم االمت

خاللل إإعاددةة تنظيیم االبيیئة االتربويیة ووإإثراائهھا.  

 يیمكن فصل ااحدهھھھما عن ااآلخر٬، من االمفاهھھھيیم االمتراابطة االتي الاالقيیاسس وواالتقويیم مفهھومم وويیعتبر 

فالقيیاسس يیشيیر إإلى مجموعة ااإلجرااءااتت وواالعمليیاتت لتحديید قيیمة عددديیة أأوو كميیة لما يیجب قيیاسهھ 

ا تحديید ووتصميیم ااألددووااتت االخاصة بجمع هھھھذهه ووتحويیلهھ إإلى معلوماتت يیسهھل ووصفهھا متضمن

االمعلوماتت٬، أأما االتقويیم فهھو يیعنى باتخاذذ االقرااررااتت من خاللل االمعلوماتت االتي ووفرتهھا عمليیة االقيیاسس 

مثل االحكم على فعاليیة برنامج أأوو تقدمم االطلبة نحو تحقيیق ااألهھھھداافف أأوو تحسيین برنامج تدرريیسي 

ما بيین االقيیاسس وواالتقويیم ووتهھدفف االى تحديید ووتشخيیص  معيین ٬، ااما االتقيیيیم فتلك االعمليیة االتي تتوسط

سيیر عمليیة االتعلم وواالتعليیم من خاللل إإجرااءااتت ووأأساليیب متعدددةة مثل مالحظة سلوكك االطلبة ددااخل  

 ووأأااألنشطة االصفيیة وواالالصفيیة  ووأأمع ااألجهھزةة أأوو سلوكهھ في ااألنشطة االريیاضيیة  هھوو تعاملأأاالمختبر 

 ااألساليیب٬، ووكل هھھھذهه ) portfolio   (االطالب  ملف اانجازز ٬،ووأأااالختباررااتت وواالوااجباتت وواالتقارريیر 

كما اانن االتخطيیط االسليیم  ٬،كميیة وونوعيیة لتقديیر أأددااء ططلبتهھ بمعلوماتت تزوودد عضو هھھھيیئة االتدرريیس

لعمليیة االقيیاسس وواالتقيیيیم وواالتقويیم يیسيیر في مرااحل منظمة وومتسلسلة بتتابع منطقي وواايي خلل في 

).2001االدقة في االمرااحل االالحقة (صبريي وواالراافعي٬،مرحلة سابقة يیؤدديي االى عدمم االموثوقيیة وو  

 

على االقيیاسس وواالتقيیيیم وواالتقويیم  بيینلطبيیعة االعالقة االتسلسل االمنطقي  مرااحلوويیمكن تلخيیص 

عمليیة ووااجراائيیة على االنحو االتالي: إإجرااءااتتشكل   

االقيیاسس وواالتقويیم أأددااةة: مرحلة ااختيیارر ووتصميیم أأووال  

بناء على ططبيیعة محتوىى االمقررر االدررااسي هھھھل هھھھي نظريیة ااوو عمليیة؟ ووهھھھل  ااألددااةةحيیث يیتم ااختيیارر  

؟ أأددبيیةهھھھي تقيیس مستويیاتت عقليیة عليیا اامم مستويیاتت ددنيیا؟ ووهھھھل هھھھي ذذااتت ططبيیعة علميیة اامم ذذااتت ططبيیعة 

االقيیاسس٬، كما يیعتمد  أأددااةةبداايیة شكل  ااختيیاررهھھھذهه االتساؤؤالتت ووغيیرهھھھا تتيیح اامامم عضو هھھھيیئة االتدرريیس 

االقيیاسس على خصائص االمتعلميین وواالمرحلة االدررااسيیة وومستوىى االنضج  أأددااةةااختيیارر شكل وونوعيیة 

االقيیاسس ووااختيیاررهھھھا  أأددااةةاالخطوااتت تحديید شكل  أأوولىتعد لذاا  .)2006( عبد االحميید االعقلي لديیهھم



  

  

لتتناسب مع خصائص ووططبيیعة االمقررر االمراادد قيیاسس تحصيیلهھ عند االطلبة٬، فكلما ووتصميیمهھا  بعنايیة 

 ااألددااةةتصميیم ووتطبيیق على االقيیاسس سليیما وومتواافقا مع ما يیراادد قيیاسهھ سيینعكس ذذلك  أأددااةةكانن ااختيیارر 

 ااألساسيیةذذلك االى تحقيیق االخطوااتت  أأددىىاالعلميیة  ااألسساالقيیاسس مصممة ووفق  ةةددااااووكلما كانت 

٬، وومن االمماررساتت االتي من بدررجة ثقة عاليیة ااألددااةةوواالتي سيیعتمد على االنتائج االمتحصلة من تطبيیق 

يیعتمد عضو هھھھيیئة االتدرريیس في بناء ااالختبارر  كأنناالقيیاسس  أأددااةةتؤثر على تصميیم ووبناء االممكن اانن 

على خبرتهھ االشخصيیة ااوو يیركز على جانب محددد من موضوعاتت االمقررر االدررااسي وويیهھمل جواانب 

معظمهھا صعبة ااوو معظمهھا سهھلة٬، ااوو عدمم تحديید موضوعاتت  ااوو اانن تتميیز ااسئلتهھ بأنن أأخرىى

االفني لوررقة ااالختبارر ااوو االتشددد في  ااإلخرااججعدمم  ووأأليیماتت ااالختبارر٬، ااالختبارر٬، ااوو عدمم ووضوحح تع

ااوو عدمم مناسبة نوعع  ااألسئلةووعدمم ووضوحح االسيیاقق االلفظي لما هھھھو مطلوبب من بنودد  ااألسئلةصعوبة 

لمحتوىى االمقررر. ااألسئلةبنودد   

االقيیاسس يیجب اانن يیتم بناء  أأددااةةاالخاططئة في ااختيیارر ووتصميیم  ااإلجرااءااتتوولتفادديي االكثيیر من هھھھذهه  

ااالختبارر ووفق جدوولل ااوو الئحة االموااصفاتت كما يیجب اامتالكك االمعرفة االفنيیة في صيیاغة ووااعداادد 

).2000(ملحم٬، ليیةبنودد ااالختبارر سوااء كانت موضوعيیة اامم مقا  

االقيیاسس أأددااةةووتصحيیح  ثانيیا: تطبيیق  

 حيیث يیرااعى تحيیيید جميیع االعواامل وواالظرووفف االتي من االممكن اانن تتسبب في عدمم تطبيیق 

على ذذلك اانن يیكونن ووقت ااالختبارر غيیر مناسب ااوو  ااألمثلةبموضوعيیة ووددقة وومن  ااألددااةة ووتصحيیح

ااعداادد االطلبة في االقاعة االصفيیة٬، ااوو  ااززددحامماالتجهھيیزااتت االالززمة لتطبيیق ااالختبارر غيیر مناسبة٬، ااوو 

عدمم ااعتمادد معايیيیر ووااضحة لتصحيیح ااوو قبة في ااالمتحانن وومحاووالتت االطلبة للغش٬، ضعف االمراا

االعلميیة في  ااألخطاءعدمم ووضوحح االطباعة ووووجودد ااوو ااالززددووااجيیة في االمعاملة٬،  ااوو االطلبة إإجاباتت

ووغيیرهھھھا من  عدمم ووجودد ااالناررةة وواالتهھويیة االجيیدةةااوو ٬، لألسئلةعدمم مناسبة مدةة ااالختبارر ااوو ٬، ااألسئلة

.االقيیاسس أأددااةةااثناء عمليیة تطبيیق ووتصحيیح  تحدثثاالتي من االممكن اانن  ااألخطاء  

النن ما يینتج عن تطبيیق ووتصحيیح  "نفسهھاعمليیة االقيیاسس "االقيیاسس هھھھي  أأددااةةيیعد تطبيیق ووتصحيیح وو 

.)2003(كواافحة٬،٬، ووهھھھذاا هھھھو االتحديید االكمي للسمة أأررقامااالقيیاسس  أأددااةة  

 

 

 

: االتقيیيیمثالثا  

االقيیاسس لتحديید جواانب االخلل وويیتم ذذلك من  أأددااةةيیمثل تحليیل ووتفسيیر نتائج تطبيیق ووتصحيیح وواالذيي  

 أأسئلةتحليیل فقرااتت ااالختبارر ووااخذ االتغذيیة االرااجعة عن ططبيیعة  أأهھھھمهھا متعدددةة أأساليیبخاللل 



  

  

ااالختبارر ووتحديید جواانب االضعف وواالقوةة لدىى االطلبة من خاللل تشخيیص ووااقع تعلمهھم وولمعرفة 

يیة وواالمهھارريیة االتي لم يیتمكن االطلبة من ااكتسابهھا بصوررةة صحيیحة ااوو تم تعلمهھا االجواانب االمعرف

بصوررةة مشوهھھھة لديیهھم.  

 

االتقويیم : رراابعا  

شرحح  إإعاددةةمتعدددةة منهھا  أأساليیبااصالحح جواانب االقصورر وواالخلل في تعلم االطلبة من خاللل 

مزيیداا من االتمارريین االصفيیة  ووإإعطاءوواالمهھاررااتت وواالمعاررفف االتي لم يیتقنهھا االطلبة ووتوضيیح االمفاهھھھيیم 

وواالالصفيیة حولل تلك االخبرااتت االتعليیميیة حتى يیتمكن االطلبة من ااتقانهھا ووهھھھذاا هھھھو هھھھدفف االتقويیم 

  ).1999(االرووسانن٬، االتشخيیصي وواالتقويیم االتكويیني 

عالقة تراابطيیة على اانهھا وواالتقويیم  وواالتقيیيیم االعالقة بيین االقيیاسس حولل أأعالههوويیمكن تلخيیص ما وورردد 

ووكل ذذلك بالدررجة  ٬،ووال يیتم االتقويیم من غيیر تقيیيیم قيیاسسمن غيیر  االتقيیيیميیمكن اانن يیتم  ووتكامليیة فال

تبددأأ عمليیة االتقوويیمم حيیثث  ٬،ق أأددااةة ااوو أأددووااتت االقيیاسس وواالتقويیمااألوولى يیعتمد على ددقة ااختيیارر ووتطبيی

ددقيیقة وومناسبة فانن ذذلكك يینعكسس عمليیة االقيیاسس ووكلما كانتت ااألددااةة  إلجررااءباختيیارر ااألددااةة االمناسبة 

بددررجة إإيیجابيیة على االتحدديیدد االكمي لما يیرراادد قيیاسهھ وويیعتمدد ذذلكك أأيیضا على حسنن تططبيیقق  أأددااةة 

ددقيیقة ٬،  االنهھائيیةاالقيیاسس وواالتقوويیمم فكلما كانن تططبيیقق ااألددااةة بصووررةة محكمة وومضبووططة كانتت االنتائج 

بصووررةة ووااضحة ال غمووضض االقيیاسس االتي تعنى بتحليیلل نتائج مما يیؤؤدديي االى ااجررااء عمليیة االتقيیيیمم 

فيیهھا ووهھھھذذاا بددووررهه يیؤؤدديي االى تحقيیقق االهھددفف االنهھائي وواالمنشوودد منن ااتخاذذ قررااررااتت مناسبة لإلجررااءااتت 

تحسيینن االتقوويیمم ووذذلكك منن خاللل ووهھھھوو  االقيیاسس وواالتقيیيیمم لتحقيیقق االهھددفف االنهھائي عننوواالعمليیاتت االناتجة 

االقرااررااتت قد ال تكونن صائبة دداائما إإذذاا ااذذ اانن عمليیة ااتخاذذ ٬، )2005 ( عووددةة االخللل ووإإصدداارر ااالحكامم

كانت عشواائيیة أأوو ااتخذتت بناء على عمليیة قيیاسس غيیر ددقيیقة ألنهھا ستكونن غيیر معتمدةة على 

وواالتعليیم  االتعلممعلوماتت ددقيیقة ووصحيیحة  مما يیترتب على ذذلك قرااررااتت غيیر سليیمة في مجالل 

االطالب باستمراارر  بمالحظة سلوكك عضو هھھھيیئة االتدرريیسيیقومم عندما ووخصوصا في غرفة االصف 

وويیقومم بعمليیة جمع معلوماتت عن االطلبة بأددووااتت مختلفة وومتنوعة وويیحاوولل االتأكد من هھھھذهه 

االمعلوماتت من خاللل االتأكد من ددقة ااألددووااتت االمستخدمة٬، فهھو يیالحظ سلوكك االطالب ددااخل غرفة 

طلبة االصف وويیطرحح ااألسئلة٬، وويیرااقب ااإلجاباتت وويیكتب االمالحظاتت٬، وويیعقد ااالختباررااتت وويیكلف اال

ووااألنشطة االصفيیة وواالالصفيیة وويیطلب كتابة االتقارريیر٬، ووعمل االمشارريیع , ووكل  االمنزليیةبالوااجباتت 

ووهھھھو ما ذذلك  يیسمى تقيیيیم بهھدفف ااتخاذذ قراارر بشأنن تحديید االمستوىى وواالدررجة االنهھائيیة لتعلم االطلبة 

ليیة االتقويیم لمرحلة وويیعتبر االتقويیم عمليیة مستمرةة ااذذ اانن نهھايیة عم٬، االختامي ااوو االنهھائي يیسمى بالتقويیم

. معيینة هھھھي بداايیة االتقويیم لمرحلة جديیدةة  



  

  

قة بيین االقيیاسس وواالتقيیيیم وواالتقويیم:مثالل توضيیحي على ططبيیعة االعال  
عضو هھھھيیئة االتدرريیس قيیاسس تحصيیل االطلبة لمقررر ددررااسي معيین ووحتى تكونن عمليیة االقيیاسس  أأررااددلو 

وواالتقيیيیم وواالتقويیم صحيیحة ووددقيیقة ال بد من ااتباعع االمرااحل االتاليیة:  
1 – االقيیاسس ووعلى ااالغلب تستخدمم ااالختباررااتت لقيیاسس االتحصيیل لكن االسؤاالل االمهھم ما  أأددااةةااختيیارر  

هھھھل هھھھي مقاليیة اامم  ااألسئلةيي ووااذذاا كانن نظريي ما شكل شكل ااالختبارر هھھھل هھھھو عملي اامم نظر
تساؤؤالتت تعتمد على ططبيیعة االووهھھھل هھھھي متدررجة االصعوبة اامم صعبة اامم سهھلة؟ كل تلك موضوعيیة 

ووددررجة صعوبتهھا فانهھ  ااألسئلةمحتوىى االمقرررااتت االدررااسيیة ووخصائص االمتعلميین٬، ااما ااختيیارر عددد 
وولل االموااصفاتت٬، ووبعد تحديید االنمط االمطلوبب ووفق جد ااألسئلةيیعتمد على تحليیل االمحتوىى ووصيیاغة 

حيیث ستعرضض في (  تبدأأ عمليیة بناء ااالختبارر ووفق خطوااتت بناء ااالختبارر ااألسئلةلشكل ووططبيیعة 
٬، وومن ثم ااعداادد االصوررةة االنهھائيیة للوررقة )ااألسئلةكتيیب ددليیل خطوااتت ااالختبارر٬، ووكتيیب بنك 

ووكذلك ووضوحح  عليیهھ٬، ااإلجابةااالختبارريیة بحيیث تتضمن بوضوحح االمطلوبب من كل سؤاالل ووكيیفيیة 
ووززااررةة االتربيیة وواالتعليیم (وواالمطبعيیة االعلميیة ووااالمالئيیة  ااألخطاءاالتعليیماتت لدىى االطلبة ووخلوهھھھا من 

).٬2004، ااألررددنيیة  
2 – عى في االتطبيیق االحيیادديیة وواالموضوعيیة في االتعامل مع تطبيیق ووتصحيیح ااالختبارر وويیراا 

فال يیجيیب ااوو يیلمح لطالب بعيینهھ عن ااستفسارر معيین ددوونن  ااألسئلةااستفساررااتت االطلبة حولل بعض 
ااالخريین ٬، وويیرااعي ضبط االقاعة االصفيیة من تجاووززااتت بعض االطلبة كمحاووالتت االغش٬، كما 

ناررةة٬، ااما ما يیتعلق بالتصحيیح فهھنالك لتطبيیق ااالختبارر كالتهھويیة ووااال االطبيیعيیةيیرااعي االظرووفف 
االنموذذجيیة وواالبدء بالتصحيیح ووخاصة  ااإلجابةاابتدااء من تحديید  ااألسئلةوومعايیيیر لتصحيیح  أأسس

االطلبة ووتصحيیح االسؤاالل االوااحد لجميیع االطلبة  أأسماءااالططالعع على  وويیفضل عدمملألسئلة االمقاليیة 
جة من تصحيیح ااالختبارر عوددهه رقميیة االناتاالعاليیة للقيیم االالدقة ب في االجلسة االوااحدةة لما يینعكس

ااالختبارر إلجاباتت االطلبة عمليیة االقيیاسس حيیث يیتم ررصد االدررجاتت  أأووررااققيیعتبر تصحيیح )٬، وو2005(
للطلبة.  

3 – عضو هھھھيیئة االتدرريیس جواانب  يیرصدبناء على نتائج ااالختبارر ووررصد االدررجاتت ووتحليیلهھا  
ووجواانب عند االطلبة وويیكونن فكرهه حقيیقيیة عن ططبيیعة تعلم االطلبة للخبرااتت االتعليیميیة االضعف وواالقوةة 

االقصورر في تعلمهھم ووهھھھذاا يیسمى االتقيیيیم٬، النن عضو هھھھيیئة االتدرريیس قيیم عمليیة تعلم االطلبة ووحددد 
جواانب االقصورر.  

4 – يیقدمم عضو هھھھيیئة  وواالقصورر في عمليیة تقيیيیم تعلم االطلبة لدىى بعد تحديید جواانب االضعف 
ووااكسابب االطلبة االخبرااتت االتعليیميیة االغيیر  إإصالحهھرريیس االحلولل لمعالجة هھھھذاا االضعف وومن ثم االتد

مكتسبة ووهھھھذاا يیسمى االتقويیم.  
 

تصنيیف أأددووااتت االقيیاسس وواالتقويیم:  

ما ذذكرهه عوددهه  عتهھا وومن هھھھذهه االتصنيیفاتتيیتعدددتت تصنيیفاتت أأددووااتت وواالقيیاسس حسب أأهھھھداافهھا ووططب

كما يیلي: )2005(  

:االقيیاسس وواالتقويیم حسب االتوقيیت االزمني لعمليیة االتدرريیس ووتقسم االىأأووال: تصنيیف أأددووااتت   

1  - االتقويیم االقبلي (االتمهھيیديي): وويیتم قبل االبدء وواالشرووعع بعمليیة تدرريیس االموضوعاتت  

االجديیدةة للكشف عن مستوىى االمهھاررااتت وواالخبرااتت االتعليیميیة االسابقة وواالالززمة لتعلم 

االخبرااتت االجديیدةة وواالسبب في ذذلك اانن تعلم االخبرااتت االتعليیميیة االجديیدةة يیعتمد بشكل ترااكمي 

ة فانن ذذلك يیعيیق االتعلم االجديید٬، كما يیهھدفف االتقويیم االقبلي االى فاذذاا لم تتقن االخبرااتت االسابق



  

  

تحديید االخلل وواالتعلم االخاططئ االذيي حدثث في االخبرااتت االتعليیميیة االسابقة٬، وويیتم تحقيیق ذذلك 

من خاللل االتقويیم االتشخيیصي وواالعالجي من خاللل تحديید موااططن االضعف عند االطالب في 

تت االتعليیميیة االسابقة ( متطلباتت االتعلم تعلم االخبرااتت االسابقة وومثالل ذذلك تشخيیص االخبراا

االجديید) وواالالززمة لتعلم االخبرااتت االجديیدةة حيیث اانن عمليیة االتعلم وواالتعليیم ذذااتت ططبيیعة 

تعلم خبرااتت جديیدةة بصوررةة صحيیحة قبل اانن يیتم ااتقانن متطلباتهھا  نترااكميیة ااذذ ال يیمك

مناززلل ددوونن  ب ااجرااء عمليیة االضربب لألعداادد االمكونة من عدةةالاالسابقة فال يیستطيیع االط

االتمكن من ااجرااء عمليیة االجمع.   

2  - يیتم جنبا االى جنب ااثناء عمليیة االتدرريیس وويیهھدفف للكشف وواالتقويیم االتكويیني (االبنائي):  

ووإإصالحح االخلل  عن مدىى ااكتسابب ووااتقانن االمعلوماتت االجديیدةة االتي يیتعلمهھا االطالب٬،

وويیتم من خاللل  ثهھا٬،االتعليیمي عند االطلبة في تعلم االخبرااتت االتعليیميیة االجديیدةة لحظة حدوو

تهھم ووططرحح ااألسئلة ووإإعطاء اباأأساليیب متعدددةة مثل مالحظة سلوكيیاتت االطلبة ووااج

قشاتت االصفيیة ووااالختباررااتت وواالمشارريیع االفردديیة ااوو االجماعيیة وواالمنااالمنزليیة االوااجباتت 

.)2009( مهھيیدااتت وواالمحاسنة٬،  وواالقصيیرةةااليیوميیة   

3 عمليیة االتدرريیس وويیهھدفف االى تقريیر  االتقويیم االختامي (االنهھائي): يیتم بعد ااالنتهھاء من 

االمستويیاتت ووتحديید االدررجاتت ووكذلك ااعالنن االنجاحح ااوو االرسوبب٬، وويیتم من خاللل 

م في يیتووااالختباررااتت االتحصيیليیة وواالنهھائيیة٬، فهھو بمثابة ااصداارر حكم نهھائي على تعلم االطلبة 

نهھايیة عمليیة تدرريیس االمقرررااتت.  

ثانيیا: تصنيیف أأددووااتت االقيیاسس وواالتقويیم حسب نوعع االمعلوماتت وويیقسم االى:   

1- االتقويیم االكمي: ووهھھھو تقويیم يیعتمد في جمع االبيیاناتت وواالمعلوماتت على أأددووااتت كميیة مثل   

ااالختباررااتت ووااالستبيیاناتت.  

2- االتقويیم االنوعي(االكيیفي): ووهھھھو تقويیم يیعتمد في جمع االمعلوماتت على أأددووااتت نوعيیة مثل  

نن نقولل عن أأددااء ططالب أة وويیصف االسلوكك ووصفا نوعيیا وولفظيیا٬، كوواالمقابلاالمالحظة 

ممتازز مثال ااوو جيید ااوو متقن ااوو غيیر متقن للتعلم.  

ثالثا: تصنيیف أأددووااتت االقيیاسس وواالتقويیم حسب االمحك ااوو االمعيیارر وويیقسم االى:  

1- تقويیم محكي االمرجع: ووهھھھو مقاررنة أأددااء االطالب بمستوىى محددد وومعلن مسبقا يیسمى  

مستوىى ااالتقانن مثل تحديید ددررجة االقطع االتي من خاللهھا يیتم مقاررنة أأددااء ووعالمة االطالب 

وومثالل ذذلك ااذذاا تم تحديید  بهھا ااذذاا كانت ااعلى منهھا ااوو تساوويیهھا فهھو ناجح وواالعكس كذلك

%) فايي ططالب حصل على هھھھذهه االعالمة فاعلى فهھو 60(عالمة االنجاحح في مقررر ددررااسي 

.ناجح ووااقل منهھا فهھو ررااسب  



  

  

2- تقويیم معيیارريي االمرجع: ووهھھھو مقاررنة أأددااء االطالب بالمتوسط االعامم لمجموعتهھ االمعيیارريیة  

االتي يینتمي االيیهھا من خاللل مقاررنة عالمة االطالب بالمتوسط االحسابي لمجموعتهھ االتي 

فمثال ااذذاا كانن  لب من خاللل متوسط أأددااء االمجموعةيینتمي االيیهھا وواالحكم على أأددااء االطا

ااكثر ااوو تساوويي  ددررجتهھ%) فايي ططالب 70االطلبة لمقررر معيین ( لدررجاتتاالوسط االحسابي 

%) فهھو ناجح ووددوونن ذذلك ررااسب وومثالل ااخر على ذذلك ااعتمادد ددررجاتت االطلبة على 70(

لمستويیاتت حسب أأساسس نظامم االعالماتت بالرموزز االذيي يیعتمد االمتوسط االعامم أأساسا لتحديید اا

االرموزز مثل ممتازز٬، جيید جداا٬، ووهھھھكذاا.  

ااألددااء وويیقسم االى: ةرراابعا: تصنيیف أأددووااتت االقيیاسس وواالتقويیم حسب ططبيیع  

1- ااقصى أأددااء: حيیث يیطلب من االطالب بذلل ااقصى جهھد لديیهھ للحصولل على أأعلى ددررجة ااوو  

مستوىى ممكن كاالختباررااتت االتحصيیليیة ااوو ااختباررااتت االقدررااتت االعقليیة.  

2- عيیة كاختباررااتت االعادديي: ووهھھھي تعبيیر االطالب عن آآرراائهھ بصوررةة ااعتيیادديیة ووططبيیااألددااء  

).٬2010، (االعبسياالميیولل ووااالتجاهھھھاتت   

خامسا: تصنيیف أأددووااتت االقيیاسس وواالتقويیم حسب سرعة ااإلجابة ووتقسم االى:  

1- ااختباررااتت االسرعة: ووهھھھي ااختباررااتت تشتمل على أأسئلة كثيیرةة االعددد ووسهھلة ووززمن ااإلجابة  

محددد.  

2- ووصعبة ووززمن ااإلجابة  االقوةة: ووهھھھي ااختباررااتت تشتمل على أأسئلة قليیلة االعدددااختباررااتت  

مفتوحح نسبيیا.  

ساددسا: تصنيیف أأددووااتت االقيیاسس وواالتقويیم حسب نمط ااإلجابة ووتقسم االى:  

1- ااالختباررااتت االموضوعيیة (ذذااتت ااإلجابة االمنتقاةة): حيیث يیطرحح االسؤاالل على االطالب  

مجموعة من االبداائل يیكونن ااحدااهھھھا هھھھو وويیطلب من االطالب ااختيیارر إإجابة ووااحدةة من بيین 

االصحيیح ااوو ااألكثر صحة٬، وومن اانماططهھا ااوو أأنوااعهھا أأسئلة ااالختيیارر من بديیليین ووااسئلة 

).2010عددد ووااسئلة االمطابقة ااوو االمزااووجة ( مهھيیدااتت وواالمحاسنة٬،ااالختيیارر من مت  

2- تابيیا ااوو ااالختباررااتت االمقاليیة: حيیث يیقومم االطالب بصيیاغة إإجابة ااألسئلة وويیعبر عنهھا ااما ك 

لفظيیا (شفويیا).  

سابعا: تصنيیف أأددووااتت االقيیاسس وواالتقويیم حسب ززمن ااإلجابة ووتقسم االى:  

1- ااالمتحانن االقصيیر(االمفاجئ): ووهھھھو اامتحانن يیتكونن من سؤاالل وويیأتي بشكل مفاجئ للطلبة  

االذيي تم تعلمهھ ااوو بالموضوعع االجديید االذيي سيیتم تعلمهھ وويیكونن وووويیكونن ااما بموضوعع سابق 

ستغرقق مدتهھ من توويیتم ااما بداايیة ااوو نهھايیة االمحاضرةة٬، وو االدررجاتتعليیهھ ووززنن قليیل من 

خمس االى عشر ددقائق على ااألكثر٬، وويیهھدفف االى ااثاررةة دداافعيیة االطلبة نحو موضوعاتت 



  

  

االتعلم لتحسيین عمليیة االدررااسة للطلبة ووجعلهھم يیثابروونن بصوررةة دداائمة على االدررااسة 

  ).2000ملحم٬، (لموضوعاتت االمقررر وواالمرااجعة 

2- االعادديي: هھھھو ااختبارر متكامل يیهھدفف االى االكشف ووتقريیر ددررجة وومستوىى ااتقانن ااالمتحانن  

االطالب للخبرااتت االتعليیميیة االتي ااكتسبهھا٬، وويیعلن عن موعدهه بشكل مسبق للطالب بفترةة 

كافيیة حتى يیكونن االطالب مستعداا وويیحصل على ااعلى ددررجة ممكنهھ في ااالختبارر٬، كما اانهھ 

رر ووكذلك توززيیع ااألسئلة على االدررجاتت يیتوجب اانن تتناسب ااألسئلة مع ززمن ااالختبا

وواالموضوعاتت حسب ااألساسس االعلمي في ااعداادد ااالختبارر من خاللل جدوولل ااوو الئحة 

االموااصفاتت٬، وواالذيي يیضمن تنوعع ااألسئلة حسب االمستويیاتت االعقليیة االتي يیقيیسهھا٬، ووكذلك 

.وعاتت االمقررر االدررااسيالختبارر لموضلضمانن شموليیة فقرااتت اا  

:االخالصة  
االعالقة بيینن االقيیاسس وواالتقيیيیمم وواالتقوويیمم كما في االشكلل االتالي:وويیمكنن تلخيیصص   
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االتقيیيیمم   

 

 

 

 

 

االقيیاسس   

ااختيیارر 
ووتططبيیقق أأددااةة 

االقيیاسس    
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