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تاريخه

أهميته

موضوعاته

مفهوم علم القياس



(Assessment)التقيمي 

(Evaluation)التقومي

(Measurement)القياس 



مصطلحات 

 القياس(Measurement)

التعبري عن السامت واخلصائص يف صورة أأعداد وفقا لقوانني حمددة وواحضة

مثل قياس الطول والوزن والتحصيل يف مادة دراس ية

(Assessment)التقيمي 

(القياس أأعاله+ ة مثل املقابةل واملالحظ)التعبري عن السامت واخلصائص يف صورة أأرقام أأو الفاظ 

(Evaluation)التقومي 

ىل تزويد متخذ القرار مبعلومات مفيدة و  صنع القرارهممة يف معلية منظمة ومس مترة خمطط لها هتدف ا 

قابةل الطالب م+ « قياس»بقياس حتصيل الطالب )مثل تقومي برانمج تدرييب وفيه نقوم )

(.وبعد ذكل حنمك عىل الربانمج ابلنجاح أأو الفشل« تقيمي»ومالحظهتم 



(Evaluation)التقومي 

ىل  :ميكن تقس ميه ا 

تقومي بنايئ  :

ملرحلية وابلتايل حيدث أأثناء سري العملية التعلميية أأو التدريبية ملعرفة مدق حتقق الأهداف ا»

ىل غريها أأو رمبا تعديل اخلطة التدريس ية أأو الأنشطة  هناية احملارضة أأو مثل الاس ئةل يف...«الانتقال ا 

عطاء درجة للطالب ولكن مبداية احملارضة الالحقة أأو حىت اختبارات  عرفة سري ال يقصد مهنا ا 

.العملية التعلميية

تقومي ختايم

و املتدرب تدل للطالب أأ ويقصد منه بشلك رئيس رصد درجة ختاميةوحيدث عادة عند انهتاء املدة 

خل»مس تواه الهنايئ عىل  ...(فيحمك عليه ابالجتياز أأو النقل أأو التصنيف ا 

مثل الاختبارات الهنائية أأو حىت الشهرية أأو مقابةل املتقدمني لوظيفة معينة



جوةل عقلية 

لو مل يكن هناك أأدوات قياس وتقومي يف العامل؟

احلياة اليومية ودور القياس والتقومي فهيا

 ىل القياس ادلقيق –احلاسوب –ارخي الصو –الطريان –بناء الابراج )العمل التجرييب يستند ا 

(الفكل



سامت القياس يف العلوم النفس ية والاجامتعية

القياس يف العلوم النفس ية والاجامتعية 

 غري مبارش

منا اذلاكء وال ادلافعية حنن ال نرى ) وكذكل املثابرة .. اكءمثل رسعة احلل والتعمل ك اثر لذلنرى أ اثرها وا 

(واحلرص ك اثر لدلافعية

غري اتم

يأأخذ عينة من الاختبار واملقابةل فقط... السلوكوليس لكمن السلوك عيناتحنن نقيس فقط )

(سلوك اال نسان

 غري مطلق

ىل يشء أ خر) ىل متوسط ذاكء اجملمت( نقيس اليشء نس بة ا  ع مثل درجة اذلاكء نس بة ا 



سامت القياس يف العلوم النفس ية والاجامتعية

القياس يف العلوم النفس ية والاجامتعية 

o نفرتض وجوده

o بأأاثرهعليه نس تدل

o ات منظمة وخمتارة وفقا جملموعة مثري اخلروج موقف جترييب نس تحث مؤرشات وجوده عىل نرتب

بدقة



 املتغري(Variable):

 باعز »مثل احلاةل الاجامتعية )هو مايأأخذ أأكرث من مسة أأو خاصية أأو درجة-
3مرتين-مرت»املسافة , «مثال10-1من ”درجات الاختبار, « ارمل-مطلق-مزتوج

خل لف من أأو أأي خاصية أأو صفة ختت..(...قبيح-مليح-وس مي»امجلال , «أأمتار ا 
.خشص ل خر أأو من عنرص لعنرص

 الثابت(Constant):

 فراد عكس املتغري وهو ما يأأخذ مسة أأو قمية واحدة الختتلف ابختالف الأ
واملوضوعات

 أأو , رضلكنا من كوكب الأ »اشرتاك البرش يف كوهنم من كوكب الأرض )مثال
عينة ذكورا ولكن لوتضمنت ال ...لكهم ذكور...سؤال الطالب اذلكور عن نوع اجلنس

اناث لأصبح نوع اجلنس متغريا (وا 
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وميكن تصنيف املتغريات حسب مس توى قياسها:

ويفيد التصنيف فقط:(Nominal)امسي أأو تصنيفي 1.

لكرتوين –تقليدي )وطريقة التدريس ( أأنىث-ذكر)مثل اجلنس  (  عاوينت–ا 

الرتتيب+ ويفيد التصنيف (: Ordinal)رتيب 1.

ة بني الفئات تساوي  املساف+ الرتتيب + ويفيد التصنيف : (interval)فئوي 2.

أأو الأرقام يف الصفة املقاسة

ني الفئات أأو تساوي  املسافة ب+ الرتتيب + ويفيد التصنيف : (Ratio)نس يب 3.

وجود الصفر احلقيقي + الأرقام يف الصفة املقاسة 
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مستويات القياس

االسمي

الرتبي

الفئوي
النسبي
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أأمثةل ملس توايت القياس
الامسي التصنيفي:

أأرقام لوحات الس يارات, التخصص, رمق القاعة, رمق الشعبة, اجلنس ية

الرتيب:

احلاةل الاقتصادية, ترتيب املتسابقني, مس توى امجلال

الفئوي:

مثل )قننة الاختبارات امل -درجات احلرارة عىل مقياس فهرهنايت, التارخي الهجري
(قياس

النس يب:

الوزن, الطول, عدد الطالب

12



تذكر؟ 
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 رتيب تسمى أأو املس توى ال( التصنيفي)البياانت املقاسة عىل املس توى الامسي

:ابلبياانت النوعية

 ب املتفوقني وترتي“ ذكر وأأنىث”اجلنس “ .أأخل, مزتوج, أأعزب”مثال احلاةل الاجامتعية

الميكن مجع وطرح القمي-----“ أأخل, الثاين, الأول”

 انت مكية بياأأما البياانت املقاسة عىل املس توى الفئوي أأو النس يب فتسمى

 مس “ 190و  185.5”و الطول “ عدد حاالت الغياب”مثل

خل .وعليه ميكن حساب املتوسط والتباين ا 

(>,<)ل بعض املصادر تضع املس توى الرتيب مضن المكي الش امتهل عىل مفهوم أأكرث أأو أأق*

شارة الأرقام عند الطرح وامجلع ملقدار السمة املقاسة الأكرثية عىل أأنه غري مكي لعدم ا 
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 متوسط العينة(sample mean)

 أأكس ابر”وتنطق ويرمز هل ِب“

 متوسط اجملمتع((Population Mean

“ميو”وتنطق µورمزه 
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مقاييس الزنعة املركزية

يه القمي املثىل اليت أأو...ويقصد هبا املقاييس اليت تمتركز حولها معظم البياانت

تتوزع ابلقرب مهنا معظم البياانت

أأمثةل

 املتوسط

الوس يط

املنوال

16



(Arithmetic Mean)املتوسط احلسايب 

 حاصل مجع البياانت مقسوما عىل عددها

ذا اكن املتوسط احملسوب لعينة ويرمز هل ِب    ومعادلته اكلت :ايلفا 

عىل اختبارترتاوح درجاته 5,6,7,8,4: طالب يف مادة اال حصاء5درجات : مثال

بني صفر ومثان درجات

4+8+7+6+5 =30

: واملتوسط
30

5
 =6
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http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-nFby727AZ8k/T0DfJBasE6I/AAAAAAAAAZ0/V7p26QSBRHQ/s1600/mean_formula.gif&imgrefurl=http://dimbodoyle.blogspot.com/2012_02_01_archive.html&h=76&w=91&sz=2&tbnid=LvqYg6Qiqge5XM:&tbnh=69&tbnw=82&zoom=1&usg=__O8eDJrtRHqeN0UHpPKK5OshJdws=&docid=ExpT1GnIML8YuM&hl=en&sa=X&ei=cH5FUcLSLIqptAam1YDoAQ&ved=0CDsQ9QEwAg&dur=650
http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-nFby727AZ8k/T0DfJBasE6I/AAAAAAAAAZ0/V7p26QSBRHQ/s1600/mean_formula.gif&imgrefurl=http://dimbodoyle.blogspot.com/2012_02_01_archive.html&h=76&w=91&sz=2&tbnid=LvqYg6Qiqge5XM:&tbnh=69&tbnw=82&zoom=1&usg=__O8eDJrtRHqeN0UHpPKK5OshJdws=&docid=ExpT1GnIML8YuM&hl=en&sa=X&ei=cH5FUcLSLIqptAam1YDoAQ&ved=0CDsQ9QEwAg&dur=650


(Mode)املنوال 
ورمزه القمية الأكرث تكرارا أأو ش يوعاD

مثال:

اجلنس ية

 (250)ال هنا املقابةل لأكرب تكرار “ اجلنس ية السعودية”واملنوال لهذا املتغري

التكرار  الجنسية 

250 سعودي

150 كويتي

86 قطري

3 بحريني

76 إماراتي

25 عماني

18



(Median)الوس يط 

 ىل قسمني متساويني بعد تر ما تصاعداي أأو وهو القمية العددية اليت تقسم البياانت ا  تيهبا ا 

تنازليا

طرق حسابه

الوس يط للبياانت غري املبوبة

1–ب القمي تصاعداي أأو تنازليًا يرتت مق ب.

2-رتبة الوس يط، حدد

 * ذا اكن عدد القمي ن الوس يط هوفرداي(n)ا  :فا 

 [2/(n+1)]قمية العنرص 
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أأمثةل للوس يط

2, 12, 8, 5, 20, 21, 38, 24, 41, 24, 14, 11, 49, 24, 30

1-مق برتتيب القمي تصاعداي أأو تنازليا

2, 5, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 24, 24, 30, 38, 41, 49

2- مق ابس تخراج جحم العينة(n)

 15= جحم العينة

العنارص عددها فردي طبق اال جراء التايل:


15+1

2
 (ويعين رتبة الوس يط)8= الناجت

 قمية العنرص الثامن= قمية الوس يط

 =2120



(1)خصائص مقاييس الزنعة املركزية 
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  (ونس تفيد منه يف معرفة متوسط أأداء الأفراد وكذكل صعوبة الأس ئةل)املتوسط

:من مزاايه

دخول مجيع القمي يف حسابه1.

ال للمتوسطاجملموع اجلربي الحنرافات القمي عنه تساوي صفر واليكون ذكل2. ا 

هل معادةل مما مكن كثري من الأساليب اال حصائية أأن تنشأأ عنه3.

ويعاب عليه:

 ابلقمي الشاذة واملتطرفةتأأثره



(2)خصائص مقاييس الزنعة املركزية 
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الوس يط

 (مزية)اليتأأثر ابلقمي املتطرفة والشاذة

 (ةمزي )ميكن حسابه مع البياانت اليت نعرف ترتيهبا والنعرف قميها

 (عيب)التدخل مجيع القمي يف حسابه

 (ونس تفيد منه يف معرفة الأخطاء الشائعة)املنوال

 (ي التصنيفيذات املس توى الامس)املقياس الوحيد اذلي يناسب البياانت الوصفية

 اليتأأثر ابلقمي الشاذة

قد اليعرب عن القمي اليت يف مركز أأو وسط التوزيع



(اوتعرب عن مدى تقارب القمي وتباعده)مقاييس التشتت 

 املدى(R)

وهو حاصل الفرق بني أأكرب قمية وأأصغر قمية

طريقة حساب املدى

رتب القمي 1.

اطرح القمية الصغرى من القمية الكربى يف التوزيع التكراري2.

:مثال

, 12, 8, 5, 20, 21, 38, 24, 41, 24, 14, 11, 24, 302

(اختياري جملرد التسهيل و ادلقة يف اكتشاف الأرقام)مق برتتيب البياانت 

2, 5, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 24, 24, 30, 38, 41

2والصغرى 41القمية الكربى 

39 =2-41
23



(ويعطي فكرة رسيعة عن جتانس الطالب أأو عدمه)مزااي وعيوب املدى 

24

ميتاز املدى:

(أأصغر قمية–أأكرب قمية )بسهوةل حسابه 1.

عطائه لفكرة رسيعة عن مدى تشتت البياانت2. ا 

ويعاب عليه:

 شلك ظاهر عن بقية القمي تأأثره ابلقمي الشاذة أأو املتطرفة ونقصد ابلقمية الشاذة أأي قمية تبتعد ب

مثال:

 ن املدى هنا 2، 98، 99، 99، 99، 100لواكنت القمي 98ويساوي 2-100فا 

 فس تصبح القمي ( عيدةأأي تقع انحية أأحد الطرفني الب ---املتطرفة)ولكن لو استبعدان القمية الشاذة

)     ى الكربى والصغر الفرق بني القميتني 2فقط املدى وس يصبح 98، 99، 99، 99، 100

(98و 100



التباين والاحنراف املعياري

 التباين(Variance )جياد متوس ط من مقاييس التشتت و حيسب من خالل ا 

مربعات احنرافات القمي عن متوسطها

 تباين العينة)          (

25



الاحنراف املعياري

وهو اجلذر الرتبيعي املوجب للتباين

 (تت القميونس تفيد منه يف معرفة متوسط تش : ) املعياري لعينةالاحنراف

26



مثال حلساب التباين
املتوسط–القمية xقمي 

ويسمى احنرافات القمي عن

متوسطها

(وسطاملت–القمية )تربيع 

لقمي ويسمى مربع احنرافات ا

عن متوسطها

2 2 - 4 = (-2) (-2)^2 = 4

4 4 - 4 = (0) (0)^2 = 0

6 6 - 4 = (1) (2)^2 = 4

اجملموع
0

البد وأأن يكون صفرا* 

(4+0+4)
  =8

4= ملتوسطا 𝟖

𝟑−𝟏
= 4

27



الاحنراف املعياري

28

 4يف املثال السابق اكن التباين

 (املوجب)الاحنراف املعياري هو جذر التباين

2 = 4

:لتايلاتبع الرابط اللتدريب عىل حساب مقاييس الزنعة املركزية والتشتت 

http://fac.ksu.edu.sa/sfalkahtani/course-material/192015

http://fac.ksu.edu.sa/sfalkahtani/course-material/192015


الارتباط 

ىل تعيني طبيعة وقوة العالقة بني مت حصائية هتدف ا  غريين أأو أأكرثأأساليب ا 

من معامالت الارتباط:

 معامل ارتباط بريسونρ( متغريين مكينيلقياس عالقة بني)

:شاهد الفيديو عىل الرابط التايل

https://www.youtube.com/watch?v=f7ij6epW7RE

:وكذكل ميكنك التدرب عىل ملف احملأاكة عىل الرابط التايل

http://fac.ksu.edu.sa/sfalkahtani/course-material/192010

تأأكد من متكني التحرير يف أأعىل الصفحة مللف أأكسل*

29

https://www.youtube.com/watch?v=f7ij6epW7RE
http://fac.ksu.edu.sa/sfalkahtani/course-material/192010
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الرمق  X Y - X ) متوسط قمي(x

تربيع

احنراف قمي(

x  عن

(متوسطها

y-) متوسط

y)قمي 

تربيع

احنراف قمي(

y عن

(متوسطها

حاصل رضب 

احنرافات 

املتغريين

1 2 1 -2 4 -1 1 2

2 4 2 0 0 0 0 0

3 6 3 +2 4 +1 1 2

اجملموع 12 6 0 8 0 2 4

املتوسط 4 2 البد وأأن يكون البد وأأن 

يكون 



Pearsonمعامل ارتباط بريسون 
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وابس تخدام املعادةل التالية:

4  (8*2)

= 4/  16

4/4=

1.00=



تذكر؟
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 (تغريا يسبب ال خرقوة الارتباط ال تعين ابلرضورة أأن م )الارتباط اليعين الس ببية

 مثال غري 2القمية ( )1–أأو + صفر و )قمي معامل ارتباط بريسون ترتاوح مابني

(ممكنة

 رصفوالقمية الصغرى سواء اكنت موجبا أأو سالبا 1القمية العظمى لبريسون

 تعىن ارتباط اتم وصفر تعين انعدام الارتباط اخلطي1قمية

القمية املوجبة تعين أأن العالقة طردية أأو موجبة

 القمية السالبة تعين أأن العالقة عكس ية



Binary Variables)
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(خطأأ -مثل حص)املتغري الثنايئ 

𝒑 =

𝒑 =
2

5
= .4

األولالسؤال

1

0

1

0

0
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(خطأأ -مثل حص)املتغري الثنايئ 

𝜎2 = 𝒑𝒒
𝒒 = (1 − 𝒑)

𝜎2 = .4 ∗ .6 = .24

𝜎 = √(𝒑𝒒)

𝜎 = √ .4 ∗ .6

𝜎 = √ .24 ≂ .489

األولالسؤال

1

0

1

0

0
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(خطأأ -مثل حص)املتغري الثنايئ 

𝜎2 = 𝒑𝒒
𝒒 = (1 − 𝒑)

𝜎2 = .4 ∗ .6 = .24

.5 * .5 = .25

.4 * .6 = .24

.7 * .3 = .21 

األولالسؤال

1

0

1

0

0
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نظرايت القياس 

Classical Test Theory
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Classical Test Theory

O = T + E

O=

T= 

E= 
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Classical Test Theory

.1Stability Coefficient

.2Equivalency Coefficient

.3Split-Half Coefficient

.4Cronbach’s Alpha

.5Kuder and Richardson 20

.6Kuder and Richardson 21

---------------------------------------------

Suen, 199039



Classical Test Theory

.1Stability Coefficient

Test-Retest Method
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.1Stability Coefficient

—

41



Classical Test Theory

.2Equivalency Coefficient

42



Classical Test Theory

.2Equivalency Coefficient

43



.2Equivalency Coefficient

1
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مصطلحات

الأداة

الثبات

الصدق
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الأدوات

يقصد ابلأداة مايس تخدم للحصول عىل بياانت من عنارص ادلراسة

الاختبار

املقابةل

الاستبانة

املالحظة

مقاييس الاجتاهات

مقاييس التقدير

قوامئ الشطب

46



Validity
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ام للنتاجئ هو توافر الأدةل الاكفية عىل مالءمة وحصة التفسري والاس تخدالصدق

(APA, 1999)املس متدة من أأداة القياس

 أأدةل الصدق عديدة ومهنا

 صدق احملتوى(Content Validity)

(مجليع عنارص املهنجممثالأأن يكون الاختبار )

 صدق احملك(Criterion-related validity( )أأن ترتبط أأداة القياس بأأداة أأخرى

مبعدل الطالب مثال ارتباط اختبار القدرات»تقيس نفس السمة أأو قريبا مهنا ( حمك)

(«يف اجلامعة

 الصدق الظاهري(Face validity ) «هلالاختبار ممثال ملا وضع( يظهر)يبدو أأن»



العوامل املؤثرة يف الثبات
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 يقصد هبا ماميكن أأن يزيد أأو خيفض من قمية معامالت الثباث

  طول الاختبار            معامل الثبات

           معامل الثبات  صعوبة الاختبار

     معامل الثبات  الوقت املتاح لالختبار

جتانس اخملتربين           معامل الثبات



تذكر؟

قيس ي مقياس أ خر ادلرجات عىل ارتباط

اوي اليشرتط فيه تس)نفس السمة 

شتت والصعوبة واملتوسط والت الطول 

خل الصدقيقيس ( ا 

قياس نفس امل ادلرجات عىل ارتباط

ول نفس الط)أأو نسخة ماكفئة هل 

خلوالصعوبة واملتوسط والتشت (  ت ا 

الثباتيقيس 

49



والصدق والارتباطللثبات مثال 

ة عىل اختبار معرفادلرجات ارتباط
والتطبيق املواقع وفقا للخرائط اجلغرافية
فة املواقع الفعيل للخرائط اجلغرافية ملعر 

الصدقيقيس 

 ويسمى هنا معامل الصدق

--------------------------------------

نالشهري مبعدل ادلخلارتباط فاقاال 
يسمى 

(ليس ثباات وال صدقا)ارتباطا

ىل درجات الطالب اليوم عارتباط
اختبار الرايضيات الشهري 

ودرجاهتم بعد شهر عىل نفس
قيس الاختبار أأو نسخة ماكفئة هل ي 

الثبات 

 اته ودرجمعامل الثبات ويسمى هنا
بني صفر و واحدترتاوح ما 

 اران الاختب)ال توجد قمية سالبة
ب غري يقيسان نفس اليشء فالسال

!(منطقي
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تذكر للثبات والصدق والارتباط

ن س تختلف حلساب الثبات والصدق والارتباط ميكننا حساب معامل الارتباط لك

...التسمية تبعا ملا حنسب الارتباط بينه

حلساب املعامالت أأعاله ميكننا اس تخدام معامل الارتباط لبريسون

 معامل ارتباط بريسونρ( متغريين مكينيلقياس عالقة بني)

:شاهد الفيديو عىل الرابط التايل

https://www.youtube.com/watch?v=f7ij6epW7RE

:وكذكل ميكنك التدرب عىل ملف احملأاكة عىل الرابط التايل

http://fac.ksu.edu.sa/sfalkahtani/course-material/192010

تأأكد من متكني التحرير يف أأعىل الصفحة مللف أأكسل*
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https://www.youtube.com/watch?v=f7ij6epW7RE
http://fac.ksu.edu.sa/sfalkahtani/course-material/192010


أأدوات مجع البياانت

وسائل مجلع املعلومات والبياانت عن املتغريات املراد دراس هتا

أأمثةل

الاختبار1.

الاستبانة2.

املالحظة 3.

املقابةل4.
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الاختيار من بديلني.

الاختيار من متعدد.

 (.املزاوجة)املطابقة

التمكيل والاجابة القصرية.

 (:املقالية)اال نشائية

الانشايئ حمدد الاجابة.

الانشايئ مفتوح الاجابة.
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سلبيات فقرات الاجابة املنتقاة

التخمني العشوايئ.

ال تعطي الفرصة الس تخدام الطالب اسلوبه اخلاص.

عدادها .حتتاج وقت طويل يف ا 

ىل همارة وخربة يف الصياغة .حتتاج ا 

تشجع الطالب عىل تفتيت املادة ادلراس ية.
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سهوةل التصحيح.

ال تتأأثر بذاتية املصحح.

تغطي أأجزاء كبرية من املادة ادلراس ية.

تمتزي بدرجة عالية من الوضوح.
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 سلبيات فقرات الاختبار ذات الاس ئةل الانشائية:

حتتاج اىل وقت طويل يف التصحيح.

عدم موضوعية التصحيح.

ال تغطي موضوعات املهنج.

اجيابيات فقرات الاختبار ذات الاس ئةل الانشائية:

عداد الاختبار أأقل مما هو علية يف الاس ئةل املنتقاة .زمن ا 

تقلل فرصة التخمني.

تشجع الطالب عىل معليه ربط الافاكر فامي يتعلق ابملادة ادلراس ية.

تسامه يف قياس املس توايت املعرفية العليا.
56

بنود الاختبارات املقالية



املقابةل 

ميكن تعريف املقابةل عىل أأهنا اس تبيان منطوق

فهيي تتضمن تفاعال مبارشا بني الباحث واملشارك
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مزااي وعيوب املقابةل 

 العيوب

oاذلاتية والتحزي

o اللكفة املادية والبرشية

oالوقت

oكبريتعمتد عىل همارة الباحث بشلك

املزااي

oمرنة

o ماكنية الاس تخدام مع الأطفال ا 

والأميني

oتتيح التوضيح والاس تطراد

oلفظيتقيس السلوك اللفظي وغري ال

oس تجابةتتيح تشجيع املشارك عىل الا

oاخلاصة تصلح بشلك أأكرب للموضوعات
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