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ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

إف ادلتتبع للتطور التارؼلي لعلم النفس خاصة عند انفصالو عن الفلسفة، ومنذ ذلك الوقت أصبح علم النفس 
 Karlعلما عندما أخذ الباحثوف فيو بادلنهج العلمي الذي يعتمد على ادلالحظة وادلوضوعية، فكما قاؿ 

Pearson األساس الذي تقـو عليو العلـو ليست طبيعة مادهتا أو موضوعها ولكن "  العامل الرياضي ادلشهور
، فالذي أعطى علم النفس صبغة العلم ىو (1960أحمد عبد السالم،)" الطريقة وادلنهج العلمي الذي تتبعو

، ..اعتماده على القياس من أجل الوصوؿ إىل أعلى درجات الدقة كباقي العلـو األخرى كالفيزياء والفلك
وذلك من أجل وصف سلوؾ اإلنساف ونواحي حياتو العقلية والوجدانية، بالرغم من الطبيعة ادلعقدة اليت يتميز 
هبا وقابليتو للتغَت من حُت آلخر، لكنو ومع ىذه الصعوبات إال أف حركة القياس النفسي أحرزت تقدما كبَتا 

يف رلاؿ علم النفس والًتبية وأصبحت جزءا مهما للممارسة العيادية أو الًتبوية للنتائج اليت ربققها يف تصنيف 
، لذلك تأيت أعلية تقدًن ىذه ادلادة العلمية لطالب علم وإمكاناهتماألفراد وتوزيعهم دبا يتناسب وقدراهتم 
: النفس من أجل ربقيق األىداؼ التالية

: أهداف مادة القياس النفسي
. سبكن الطالب من التعرؼ على ماىية القياس النفسي- 
. تعرؼ الطالب على أىم مدارس القياس النفسي، خصائصو وأخطاءه- 
 (..السمي، الرتيب )التعرؼ على مستويات القياس النفسي- 
 معرفة أدوات القياس النفسي- 
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 01:درس رقمال

: تعريف القياس

قاس الشيء بغَته أو على غَته، أي قدره على مثالو : يقاؿ. قاس، أي قدر: القياس لغة مشتق من الفعل
. (33:2007معمرية،)

والقياس عملية يتوجو على من يقـو هبا إىل تعيُت دليل عددي أو كمي للشيء الذي يتفحصو، حيث صلد 
:  منها(15:2000لقمش وآخرون،)عدة تعريفات للقياس حسب 

. القياس ىو سبثيل الصفات أو اخلصائص بأرقاـ Campell, 1952)كامبل )- 1

.  القياس ىو وصف للبيانات أو ادلعطيات باألرقاـ,Guilford)جيلفورد )- 2

 القياس ىو التحقق بالتجربة أو االختبار من ادلدى أو الدرجة أو الكمية أو ,Webster)قاموس ويسًت)- 3
. األبعاد أو السعة بواسطة معيار

 أف كلمة قياس تستخدـ (33:2007معمرية،) يف  English&english,1958)انجلش وانجلش)ويذكر
: يلي بعدة معاين، سواء بوصفها فعال أو امسا، ومن ىذه ادلعاين ما

إهنا النتيجة اليت ضلصل عليها من عملية القياس، دبعٌت القيمة اليت طلرج هبا من قياسنا لشيء ما، باإلضافة - 1
. إىل ربديد كمو تقديا لوجوده أو غيابو، أو وجود أو غياب خاصية من خصائصو

إهنا الوحدة أو ادلعيار ادلستخدـ يف القياس، كأف نقوؿ أف قياسنا باجلرامات أو األمتار أو الساعات أو - 2
. الدقائق أو غَت ذلك من الوحدات ادلستعملة يف ادلقاييس ادلختلفة

إهنا تعرب عن تقدير إحصائي خلصائص األشياء، فادلتوسط احلسايب مقياس، واالضلراؼ ادلعياري مقياس، - 3
. واالرتباط مقياس، ويعرب عن كل منها عن خاصية سبيز األشياء

 القياس ىو عملية تكميم أو تعبَت بلغة كمية أو حسابية عن صفات أو عوامل (19:2005الجلبي،)وحسب 
. أو ظواىر دلوضوعات نوعية أو معنوية أو سلوكية تتطلب إصدار حكم أو تقوًن عنها
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ووفقا ذلذه ادلعاين ادلتعددة فإف القياس يشَت إىل عملية مقارنة شيء ما بوحدات معينة، أو بكمية قياسية، أو   
. دبقدار مقنن بالشيء نفسو، أو اخلاصية نفسها هبدؼ معرفة كم من الوحدات يتضمنها ىذا الشيء

البيع والشراء، السلوؾ )فالقياس ػلدد كميات خصائص األشياء والفروؽ بينها ومدى ىذه الفروؽ مثل 
 (..والقدرات ادلختلفة

 02:درس رقمال

: تعريف القياس النفسي

فإف القياس يف علم النفس يؤخذ حبذر، ألنو يف كثَت من األحياف يشَت إىل مقارنة ( 5:2018زيان،)حسب 
نتائج فرد دبجتمع مرجعي، على أف ػلمل الفرد نفس خصائص ىذا اجملتمع لبلوغ نتائج رقمية، كما صلد الكثَت 

: من التعريفات منها

  على أنو رلموعة من ادلثَتات ادلرتبة لتقيس بطريقة كمية (5:2018زيان،) يف  Bean,k)بين)يعرفو - 
بعض العمليات االنفعالية أو العقلية أو النزوعية، وقد تكوف ادلثَتات أسئلة مكتوبة أو شفوية، او يف صورة 

 القياس يف علم النفس (55:2011مقدم،)سلسلة من األعداد أو األشكاؿ أو النغمات، يف حُت يعرؼ 
وعلـو الًتبية على أنو تعيُت درجات على سلوكات الفرد، وذلك بتطبيق ادلقاييس ادلدرجة اليت تسمى عادة 

. االختبارات

 بأنو قواعد استخداـ األعداد لتدؿ على (32:2002معمرية،)  يفNunnaly,1970)نينالي)ويعرفو 
. األشياء بطريقة تشَت إىل كميات من اخلاصية

فالقياس يف علم النفس شأنو شأف القياس يف اجملاالت األخرى يهدؼ للوصوؿ إىل تقديرات كمية دقيقة 
دلظاىر السلوؾ اليت تدرس يف علم النفس، فإذا كاف علم النفس ىو العلم الذي يدرس السلوؾ اإلنساين فإف 

القياس النفسي ىو فرع من فروع علم النفس يهتم بقياس مظاىر السلوؾ والوصل لتقدير كمي ذلا 
 (15:2011العبيدي،)
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ولعل أىم شيء نريد الوصوؿ إليو يف عملية القياس النفسي ىو دقة النتائح احملصل عليها، لذلك ربقيق ىذا 
أف توجد موافقة :  أوذلما(55:2011مقدم،)يف  Tyler,1971)تيلور)اذلدؼ يتوقف على شرطُت حددعلا 

أف توجد موافقة عامة على الصفة ادلقاسة، لذلك عدـ توفر ىذين الشرطُت : عامة على ادلقياس، وثانيهما
. بالدقة ادلطلوبة يعترب مشكلة للقياس يف علم النفس

وعلى الرغم من أف ادلقاييس النفسية أصبحت تتميز بدرجة عالية من الدقة وادلوضوعية إال أهنا ال تصل إىل 
مقاـ ادلقاييس الفيزيائية، ويرجع ىذا لطبيعة اخلاصية ادلقاسة خاصة إذا علمنا درجة التعقيد اليت تتصف هبا 

النفس البشرية، فقياس الذكاء يعترب أكثر دقة من قياس مسات الشخصية بسبب تعقدىا وتأثرىا بعوامل ذاتية 
. يصعب التحكم فيها

 أف القياس عبارة عن رلموعة من (Cecil R,Reynolds & Ronald B,Livingston, 2013 :72) ويذكر
القواعد لتعيُت أعداد مثل األشياء أو السمات أو اخلصائص أو السلوؾ، وتعد االختبارات أدوات قياس، 
وبذلك تتضمن قواعد اختبارية معينة، وتعليمات تطبيق وتصحيح لتعيُت أعداد تدؿ على أداء الفرد الذي 

. يفسر بأنو يعكس خصائصو

:  فإف تعريفات القياس النفسي ربدد لنا العناصر التالية(06:2018زيان،)وحسب 

. خصائص نريد التعبَت عليها كميا- 

. وحدة معينة ذات قيمة رقمية ثابتة نستخدمها للتعبَت الكمي عما نريد قياسو- 

مقارنة ما يريد قياسو بالوحدة ادلستخدمة دلعرفة الوحدات اليت تعرب عن اخلاصية ادلقاسة، وتكوف ىذه ادلقارنة - 
. وفقا لقواعد معينة
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 03:درس رقمال

الفرق بين القياس النفسي والقياس المادي 

اإلجابة على ىذا التساؤؿ تقتضي منا طرح رلموعة من األسئلة الفرعية، مث زلاولة اإلجابة عليها بشكل مفصل 
: مثل

؟ (الفيزيائي)ىي موضوعات القياس ادلادي  ىي موضوعات القياس النفسي؟؟ وما ما- 

ىل التعامل مع اخلصائص النفسية والًتبوية يكوف ينفس طريقة التعامل مع خصائص الظواىر الفيزيائية؟؟ - 

ىل األدوات ادلستخدمة يف القياس النفسي والًتبوي ذلا نفس خصائص وشروط التصميم عند التعامل مع - 
؟؟ (فيزيائية)ظواىر مادية 

يتجو القياس النفسي والًتبوي إىل دراسة موضوعات ترتبط بشخصية اإلنساف كالقدرات العقلية وادلعرفية أو 
يف  (..الثقة بالنفس، الدافعية، االنبساط واالنطواء، التحصيل الدراسي )السمات الشخصية واالنفعالية مثل 

 (...الطوؿ، الوزف، احلجم)لعناصر مادية وطبيعية مثل  (الفيزيائية)حُت يتجو قياس الظواىر ادلادية 

والتعامل مع اخلصائص والظواىر النفسية يستدعي التعامل مع اآلثار النامجة عنها، فقياس ذكاء الفرد ال يكوف 
مباشرا، وإظلا باالستدالؿ عليو من سلوكات لفظية وأدائية كاللغة وحل ادلشكالت والقدرة على ربليل 

وما ينطبق على الذكاء ينطبق على باقي اخلصائص النفسية، يف حُت التعامل مع الظواىر ادلادية ... األحداث
. والفيزيائية يكوف بطريقة حسية مباشرة، وىذه اخلاصية قد ال صلدىا يف الظواىر واخلصائص النفسية

 وأدوات القياس يف الظواىر ادلادية والفيزيائية يكوف متفق عليها وعلى الوحدات اليت سبثلها، فإذا أردنا أف 
نقيس طوؿ السبورة مثال فإننا نعُت بعض األرقاـ اليت سبيز طوذلا، وللحصوؿ على الرقم ادلطلوب فإننا ضلتاج 

مث نقرأ الرقم الذي ؽلثل ذلك الطوؿ،  تعترب ىذه الطريقة سهلة ألننا  (ادلًت)دلقارنة طوؿ السبورة دبقياس الطوؿ 
. (55:2011مقدم،)نستعمل معيارا معروفا وزلددا وتوجد موافقة عامة عليو،

 لكن ىذا الشرط غَت متوفر بالدقة ادلطلوبة عند قياس الظواىر النفسية والسلوكية، فلو أردنا قياس القلق 
 نفسي عند الفرد، ىل سنجد أداة واحدة متفق عليها تقيس لنا القلق؟؟  كاضطراب
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إننا سنجد الكثَت من ادلقاييس واالختبارات أعدت لتقيس لنا القلق، وكل أداة زبتلف عن األخرى سواء يف 
العبارات اليت تعكس القلق أو يف عددىا، وبالتايل فإف أدوات القياس اخلاصة بالظواىر ادلادية والفيزيائية زبتلف 
يف طبيعتها ودقة نتائجها عن أدوات القياس النفسي والًتبوي، لذلك يسعى مصممو أدوات القياس أف تتوفر 

 (شروط االختبار اجليد)يف أدواهتم خصائص معينة سبكنهم من ربقيق أقصى درجات الدقة وادلوضوعية 

(: 01)خصائص القياسُت الفيزيائي والنفسي يف اجلدوؿ رقم ( 9:2018زيان،)ويقدـ لنا 

القياس النفسي التربوي القياس الفيزيائي 

غَت مباشر - مباشر - 

نسيب ومرتبط بغَته - مطلق ومستقل - 

أقل ضبطا ودقة - أكثرا ضبطا ودقة - 

غَت مقنن أو معَت عادليا -  (معَت)مقنن عادليا - 

ال تتوفر وحدات زلددة للقياس - تتوفر وحدات زلددة للقياس - 

صدؽ األدوات قابل للشك -  صدؽ األدوات ال يشك فيها - 

 

كما أف القياس يف علم النفس يتناوؿ عددا كبَتا من ادلتغَتات والعمليات واالستجابات السلوكية اليت تقع يف 
:  يناوؿ القياس النفسي ادلوضوعات التالية(38:2007معمرية،)رلاؿ زبصص ىذا العلم، وحسب 

 يقيس ادلتخصص يف علم النفس الذكاء والقدرات العقلية، وؽليز بينها كميا سبييزا دقيقا، :العمليات المعرفية -
 والذكاء األدائيفهو يقيس الذكاء وؽليز فيو بُت خصائصو ادلختلفة، فيميز بُت الذكاء اللفظي والذكاء 

، وؽليز بُت الذاكرة احلسية والسمعية وقصَتة ادلدى وطويلة ادلدى، وؽليز بُت التفكَت التقريري ...االنفعايل
 على االستدالؿ والتجريد والتعميم والتمييز وتكوين ادلفاىيم فردوالتغيَتي، كما يقيس قدرة اؿ
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نقيس يف علم النفس كذلك السمات ادلزاجية للشخصية، هبدؼ احلصوؿ على مقادير : سمات الشخصية- 
 (..مسة السيطرة، االجتماعية، االتزاف االنفعايل، ادلسؤولية)كمية ذلذه السمات مثل 

يقيس السيكولوجي خاصية الدقة عند أداء الفرد ألعماؿ حركية، والسرعة يف احلركة : المهارات الحركية- 
. وغَتىا

يقيس األخصائي العيادي أو ادلعاجل النفسي سلتلف االضطرابات النفسية : االضطرابات النفسية والعقلية- 
. ومظاىر السلوؾ الالسوي كالقلق واالكتئاب والوسواس القهري

األخصائي أيضا دوافع الفرد ضلو العمل واإلصلاز والدراسة  يقيس: الدوافع واالتجاهات والقيم والميول- 
وغَتىا، واذباىاتو ضلو سلتلف القضايا االجتماعية والسياسية والعقائدية، مثل قياس اذباه الرجل ضلو عمل ادلرأة 

.. أو مشاركة ادلرأة للرجل يف العمل السياسي

ويقيس كذلك ادليوؿ الدراسية وادلهنية، باإلضافة إىل قياسو للقيم ومدى االختالؼ والفروؽ بُت األفراد فيها 
. كالقيم الدينية واخللقية واالقتصادية

يتناوؿ كذلك األخصائي يف علم النفس قياس القدرات : التفكير اإلبداعي وسلوك حل المشكالت- 
اإلبداعية وربديد وجودىا كميا، ومدى االختالؼ بُت األفراد فيها، كالطالقة وادلرونة واألصالة واحلساسية 
للمشكالت وغَتىا، كما يهتم بقياس االسًتاتيجيات اليت يستخدمها الفرد يف حل سلتلف ادلشكالت اليت 

 .تعًتضو حملاولة معرفة ما ىي االسًتاتيجيات األكثر استخداما من طرؼ األفراد

فالقياس النفسي يتناوؿ كل ىذه ادلوضوعات وػلاوؿ أف يعطيها تقديرات كمية، بناءا على معايَت وأدوات تتميز 
. بالدقة وادلوضوعية

كما أف القياس النفسي يتجو للموضوعات التالية ليس هبدؼ ربديدىا كميا وفقط، ألف ىذا التحديد الكمي 
 ىدفُت واسعُت (40:2007معمرية،)ليس غاية يف حد ذاتو ولكنو وسيلة لتحقيق أىداؼ أخرى، وقد حدد 

: لعملية القياس
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تصنيف اخلصائص السلوكية والتعرؼ على جوانبها وادلتغَتات ادلتعلقة هبا للوصوؿ إىل : الهدف األول- 
القوانُت اليت ربكم السلوؾ، ذلك أف عملية القياس يف جوىرىا مالحظة مضبوطة، ضلصل من خالذلا على 

معلومات مقننة معينة بأرقاـ، ننتقل منها إىل تصنيف ىذه ادلعلومات وتنظيمها وفق أنساؽ معينة، تؤدي يف 
هناية األمر إىل صياغة القانوف العلمي، كما توحي بفروض مفسرة جلوانب عديدة، أو التنبؤ وفقا الحتماالت 
إحصائية دبواقف جزئية مل تدخل يف إطار ونطاؽ ادلالحظات األوىل اليت صيغ القانوف العلمي على أساسها، 

ويعكس ىذا اذلدؼ مسار علم النفس العلمي يف سعيو للتعرؼ على قوانُت السلوؾ والتفكَت من خالؿ 
. فرانسيس غالتون وجيمس ماكين كاتلمنحٌت الفروؽ الفردية، وىو ادلنحٌت الذي بدأ مبكرا بأعماؿ 

استعماؿ نتائج القياس للحصوؿ على معلومات تفيد يف توظيف العلم خلدمة اجملتمع، ألنو : الهدف الثاني- 
ماداـ األخصائي النفسي موجود يف ادلؤسسات االجتماعية مثل ادلدرسة واجلامعة والعيادة وادلصنع، فإنو يلـز 

عليو قياس ادليوؿ واالذباىات والقيم ومسات الشخصية واالضطرابات النفسية والسلوكية، لكي يتمكن من 
وضع العامل يف ادلهنة ادلناسبة والطالب يف التخصص ادلناسب، وأف يشخص سوء التوافق من أجل تقدًن 

. الربامج التأىيلية والعالجية ادلناسبة
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 04:درس رقمال

مدارس القياس النفسي 

ىناؾ من يقوؿ أف القياس النفسي بدأ مع ظهور علم النفس، وسارا معا منذ منتصف القرف التاسع عشر أثناء 
زلاولة دراسة الظواىر النفسية من منظور علمي يعتمد على ادلالحظة اخلارجية ادلضبوطة بعيدا عن التأمل 

 أف حركة القياس النفسي مل تبدأ على (15:2011مقدم،) ويف مقابل ىذا يشَت (46:2007معمرية،)العقلي، 
ماسكلين  عندما طرد 1776أيدي علماء النفس بل بدأت على أيدي عامل فلكي، وحدث ىذا سنة 

Masskelyne  العامل  الفلكي يف مرصد غرنيتش مساعده كينربوؾKinne brook  ألنو تأخر عنو يف رصد
ىذه القصة فبدأ يهتم دبا أصبح يسمى  Besselأحد النجـو فًتة تقرب من الثانية، وحدث أف قرأ العامل بيساؿ 

فيما بعد بادلعادلة الشخصية، وكاف يقصد هبا يف بادئ األمر الفروؽ بالثواين بُت تقدير اثنُت من الراصدين 
، وقد أدى ىذا احلدث إىل اىتماـ الباحثُت يف النصف األوؿ من القرف التاسع عشر إىل  حلركة صلم من النجـو

قياس الفروؽ الفردية، ليمتد لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية على سلتلف أنواعها وأبعادىا، 
: وفيمايلي نعرض أىم تطورات حركة القياس النفسي يف سلتلف ادلدارس الغربية

: المدرسة الفرنسية- أ

 فإف القرف التاسع عشر قد شهد صحوة قوية (14،13:2018زيان،) يف (2015أنا ستازي وأورينا،)حسب 
 لألفراد ادلخبولُت وادلتخلفُت عقليا، فقبل ذلك كانوا يعانوف من اإلعلاؿ اإلنساين بالعالج باالىتماـفيما يتعلق 

 بضرورة وجود زلكات منظمة لتحديد ىذه احلاالت وفق نظاـ االعًتاؼوالسخرية والتعذيب، إىل أف جاء 
 بادلؤسسات االجتماعية اليت أسست يف أوروبا االلتحاؽموضوعي ؽلكن من تصنيفها، حىت تتمكن من 

. والواليات ادلتحدة األمريكية

الذي نشر رللدين عاـ  Esquirolإسكيرول ومن األوائل الذين اىتموا هبذه ادلسألة الطبيب الفرنسي 
 منهما مل يطلق عليو اآلف بالتخلف العقلي، حيث أشار إىل وجود درجات كثَتة من التخلف العقلي، 1838

تتباين على متصل يًتاوح بُت العادي والعتو بدرجة منخفضة، إال أنو يف بعض ادلستويات العليا من الضعف 
العقلي استعمل بعض الطرؽ لقياس السلوؾ اللغوي حيث فرؽ بُت مراتب األسوياء من الناس والطبقات العليا 
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من الضعف العقلي على ضوء ربصيل الطفل اللغوي، واجلدير بالذكر أف احملكات احلالية لتحديد الضعف 
. (16:2011مقدم،)العقلي والذكاء ىي يف أغلبها لغوية، 

الذي كاف رائدا يف تدريب األشخاص ادلتخلفُت عقليا ذات أعلية  Seguinسيجان ويعد الطبيب الفرنسي 
بتجريب الطريقة   (1866/1907)كبَتة، ورفضو لفكرة عدـ قابلية عالج التخلف العقلي، حيث قاـ سنة 

 أوؿ مدرسة لتعليم األطفاؿ ادلتخلفُت عقليا، 1837 للتدريب وذلك ألعواـ كثَتة، وأسس عاـ الفسيولوجية
 حيث نالت أفكاره اعًتافا واسعا، وكثَت من أساليب التدريس احلسي والتدريب 1848وىاجر إىل أمريكا عاـ 

 سيجانالعضلي اليت استخدمت فيما بعد يف مؤسسات األفراد ادلتخلفُت عقليا ترجع يف أصوذلا للعامل 
Seguin ، وبواسطة ىذه الطرؽ قدـ لألطفاؿ شديدي التخلف العقلي سبارين مكثفة يف التمييز احلسي ويف

ذلذا الغرض يف  Seguin اليت طورىا سيجاف اإلجراءاتتنمية التحكم احلركي وقد مت بعد ذلك تضمُت بعض 
اختبارات الذكاء األدائي أو غَت اللفظي، ومثاؿ على ذلك تقدؽلو لنا لوحة األشكاؿ ادلصنوعة من اخلشب وهبا 

أماكن زلفورة ألشكاؿ ىندسية، كالدائرة وادلربع وادلستطيل والنجمة، ويطلب من الطفل وضع ىذه األشكاؿ 
. يف أماكنها اليت تظهر زلفورة يف اللوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguinلوحة األشكال لسيجان  (01)شكل رقم 
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 إسهامات كبَتة يف Binet,A,Simon,T,1905-1908 وثيوفيل سيمون ألفرد بنيهكما كاف للفرنسيُت 
حركة القياس النفسي بفرنسا، حيث يرجع ذلما الفضل نقل دراسة االختبار العقلي من تدريب أكادؽلي إىل 
مغامرة أصبح ذلا تطبيقات فورية يف غرفة الصف ويف العيادات النفسية ويف أماكن العمل، فقد أخذ ىذاف 

ادلهمة العملية يف ابتكار طريقة تفيد يف ربديد الضعف العقلي عند أطفاؿ  العادلاف النفسياف على عاتقهما
"  الذكاء"ادلدارس العامة، وكانت النتيجة رائعة يف قياس السمة اليت تعرؼ بشكل عاـ 

أنو أشتق تقديرا للعمر العقلي للمفحوص مقارنة بالعمر الزمٍت لو، وذلك  ألفريد بينه وكذلك من إسهامات
لتحديد ادلكاف ادلناسب لو يف ادلواقف التدريسية أو ادلؤسسات اخلاصة بادلعاقُت، وإضافة إىل تأسيسو لعملية 

التحليل األويل للفقرات فإننا ندين لو يف تطويره دلفهـو ادلعايَت اليت تعد مرشدا مهما يف تفسَت الدرجات ويعد 
 (18:2018زيان،)بينيو للذكاء -  ستانفوردلالختبارتقديرا جلهوده وبراعتو يف تقدؽلو للصورة احلالية 

: المدرسة األلمانية- ب

هيرمان فون ارتبطت حركة القياس النفسي يف أدلانيا بعلم النفس التجرييب، فقد بدأت على يد 
والذي حبث بطريقة ذبريبية العالقة ادلنتظمة بُت اجلوانب اليت  Helmholtz,H,V,1894-1821هلمهولتز

ؽلكن قياسها يف الطاقات الفيزيائية، وبُت اخلصائص اليت ؽلكن قياسها يف خربة الفرد احلسية 
جوستاف تيودور و  Weber,E,H,1878-1795أرنست هاينبريخ فيبر وحبوث ،(48:2007معمرية،)

واليت كانت ذبارهبم على الفروؽ الفردية يف سبييز اإلحساسات وارتباط  Fechner,G,T,1887-1801فشنر 
 فشنر/فيبراإلحساس بشدة ادلؤثر هبدؼ الوصوؿ إىل قوانُت علمية عامة لتفسَت العمليات العقلية مثل قانوف 

،الذي ينص على أنو إذا كانت قوة ادلؤثر تزداد يف صورة متوالية ىندسية فإف اإلحساس هبذا ادلؤثر صورة متوالية 
 (17:1998عوض،)عددية 

كبَتة يف علم النفس بصفة عامة وحركة  Vundt,W,1879وليام فونت يف حُت كانت إسهامات العامل 
القياس النفسي بصفة خاصة، وذلك بفضل إنشائو أوؿ سلترب يف علم النفس، حيث ركز على قياس 

جسمية كظواىر اإلحساس والعتبات الفارقة وردود الفعل وغَتىا، وكاف ىدفو -اإلحساسات والعمليات النفس
ىو استخالص القوانُت العامة اليت ؼلضع ذلا السلوؾ البشري بغض النظر عما ػلدث بينهم من فروؽ، كما 

يرجع إليو الفضل يف وضع أسس ادلنهج التجرييب يف علم النفس، ورغم بساطة ىذه التجارب إال أهنا ساعلت 
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يف تطور القياس النفسي وذلك دلا أحدثو من شروط يف ضبط الظروؼ اليت ذبرى فيها التجارب، فعالي سبيل 
لوحظ أف ألفاظ التعليمات اليت تقدـ للمفحوص يف ذبربة زمن الرجع قد تزيد أو تقلل من سرعتو يف : ادلثاؿ

 (17:2011مقدم،)االستجابة 

فحركة القياس النفسي بأدلانيا ركزت على البحث عن أوجو الشبو يف السلوؾ، هبدؼ البحث عن سبل لتعميم 
النتائج بغض النظر عن الفروؽ الفردية، فالباحثوف يف أدلانيا كانوا يبحثوف عن التوافق واالتساؽ بُت األفراد 

وذبنبوا البحث يف التباين واالختالؼ، حيث يعتربوف أنو شيء ال بد منو وىذا عكس ما حدث يف بريطانيا 
 كانواورلموعتو فونت والواليات ادلتحدة األمريكية، أين كاف االىتماـ كبَتا بدراسة الفروؽ، مع العلم أف 

 واحدة كنوع من اخلطأ، وبالتايل اعتربوا تعميم سلربيةينظروف إىل اختالؼ استجابات األفراد ربت ظروؼ 
. (21:2018زيان،)النتائج عملية تقريبية فقط 

: المدرسة االنجليزية- ت

فرنسيس من بُت العوامل ادلساعلة يف تطور حركة القياس النفسي باصللًتا صلد مساعلة البيولوجي االصلليزي 
 ىو ادلكتشف احلقيقي جملاؿ الفروؽ (51:2007معمرية،)فحسب  F,Galtan,1991-1822جالتون 

الفردية، واذبو لدراستها من خالؿ ادلقاييس اليت وضعها، إال أنَو اىتم بالفروؽ الفردية يف اجملاؿ البيولوجي، 
. وليس يف اجملاؿ السيكولوجي

 معرفة الفروؽ األساسية بُت السالالت والعائالت ادلختلفة، وذلك من أجل فرنسيس جالتونفكاف ىدؼ 
معرفة مدى إمكاف أو تغيَت االستعدادات ادلتدنية لبعض األفراد، وربديد ما إذا كانت إجراءات االستئصاؿ 
ىذه شلكنة ومعقولة، هبدؼ ذبنيب األجياؿ القادمة حاالت االستعداد ادلتدنية لبعض أفرادىا، ويندرج ىذا 

.  إىل ربسي النسلفرنسيس جالتوناالىتماـ من 

إىل أف الفضل يرجع ذلذا العامل يف تطبيق مبادئ اإلحصاء األولية، وتوصلو إىل ( 17:2011مقدم،)بينما يشَت 
استعماؿ ادلتوسطات ومعامالت االضلراؼ وشليزات ادلنحٌت ادلعتدؿ واستعماؿ معامالت االرتباط، وزيادة على 
ىذا استعمل منهج االستبياف وادلقياس ادلتدرج والتداعي احلر، وامتدت مساعلاتو لعلماء إصلليز آخروف حيث 

الذي طور  Pearssonبيرسون ركزوا جهودىم على استغالؿ الطرؽ اإلحصائية وتطبيقها وربسينها، مثل العامل 
. استعماؿ طرؽ إغلاد معامل االرتباط
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وحاوؿ غالتوف قياس الذكاء، حيث يعترب أوؿ من فكر جبدية يف قياس الذكاء عندما أنشأ معمال صغَتا يف 
كما قضى شهورا يف   Anthropometricمتحف لندف لقياس قدرات اإلنساف، ومساه ادلعمل األنًتوبومًتي 

قاس خالذلا اخلصائص البدنية للجمهور ادلًتدد على ادلعرض، كما افًتض أف  Kinsington معرض كنسنجتوف
القدرات العقلية والقدرات احلسية اإلدراكية مرتبطتاف ارتباطا وثيقا، واف ادلتأخرين عقليا تنقصهم حدة 

، وقاـ بقياس حدة السمع واإلبصار، وإدراؾ األلواف، وزمن الرجع والتمييز اللمسي والتمييز بُت اإلحساس
األوزاف، واألنشطة احلركية كاجلانب والضغط، وقوة النفخ، لكن البحوث العلمية دلت بعد ذلك على أف 

 (51:2007معمرية،)العالقة بُت اجلوانب احلسية اإلدراكية والذكاء ضعيفة 

: المدرسة األمريكية- ث

 فإف ادلكانة ادلتميزة يف تطوير القياس النفسي ترجع (2015أنا زتازي، أورينا،) يف (24:2018زيان،)حسب 
 J,Mc, Cattelجيمس ماكين كاتل دلا قدمو عامل النفس األمريكي 

فقد دمج يف أعمالو بُت موضوعات علم النفس التجرييب والقياس النفسي، فقد أكمل   (1850-1944)
، وبإلقائو زلاضرات يف وليام فونترسالتو للدكتوراه يف مدينة ليبزغ األدلانية يف رلاؿ زمن الرجع بإشراؼ 

. بقياس الفروؽ الفردية باتصاالتو بغالتوفكاتل تعزز اىتماـ  1888كمربيج عاـ 

وليام قاـ ببحوث ودراسات ميزتو عن باقي تالميذ جيمس ماكين كاتل  أف (51:2007معمرية،)ويوضح 
بقياسها موضوعيا، حيث أشار كاتل ، الذي كاف يقيس اخلربة الشعورية ذاتيا عن طريق االستبطاف، قاـ فونت

إليها بالزمن الذي يقع بُت تلقي ادلفحوص دلنبو معُت وإصداره الستجابة مطلوبة، وقد استدؿ على ذلك 
، (ظهور ضوء زلدد) رسالة تلغرافية بأكرب قدر من السرعة بعد التعرض لتنبيو معُت بإرساؿقاـ : بالتجربة التالية

إرساؿ )واالستجابة  (ظهور الضوء)وبذلك وضع األسس األوىل لدراسة زمن الرجع الذي يفضل بُت التنبيو 
. وقياسو بطريقة موضوعية (الرسالة

قاـ بقياس سرعة العمليات اإلدراكية، يف درجات :  قد حقق ىدفُت، اذلدؼ األوؿكاتلوهبذا العمل يكوف 
انتقل من الصياغات العامة للقوانُت السلوكية إىل التحديد الكمي لطبيعة : سلتلفة من التعقيد، واذلدؼ الثاين

. الفروؽ الفردية
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 يعترب أوؿ من استخدـ اصطالح االختبار العقلي جيمس ماكين كاتل  فإف (18:2011مقدم،)وحسب 
Mental test   ووصف عددا من االختبارات النفسية اليت كاف غلرهبا على الطلبة يف اجلامعة قصد  1890سنة

ربديد استعداداهتم العقلية، غَت أف ىذه االختبارات مل تكن صادقة القدرات العقلية، وىذا القتصارىا على 
النواحي العضلية وسرعة احلركة واحلساسية لألمل وحدة اإلبصار وقوة السمع والتمييز بُت األوزاف وزمن الرجع 

. والتذكر

لكن القياس مل يبقى هبا الشكل بل اذبو لقياس وظائف أكثر تعقيدا كاختبارات القراءة والذاكرة والتداعي 
اللفظي واحلساب البسيط، ليعرؼ دفعا جديد خالؿ احلرب العادلية األوىل عندما اذبهت أنظار العلماء 

لتصميم مقاييس خاصة النتقاء اجلنود والضباط الصاحلُت للخدمة العسكرية واستبعاد غَت الصاحلُت منهم، 
يف أمريكا، حيث  (بيتا)واختبار  (ألفا)ومن بُت أشهر االختبارات وادلقاييس اليت أعدت ذلذا الغرض اختبار 

 الذين ال ػلسنوف اللغة بوضع األوؿ للجنود الذين يعرفوف القراءة، بينما وضع الثاين لألميُت واألجاف
. االصلليزية

ولعل النجاح والسمعة الطيبة اليت حققتها االختبارات النفسية أثناء احلرب العادلية األوىل قد ساعد على 
انتشارىا بعد احلرب يف دوائر األعماؿ والصناعة، حيث استخدمت لتوجيو األفراد ضلو ادلهن واألعماؿ اليت 

. تتناسب مع ميوالهتم وقدراهتم

وىذا مل ؽلنع أف ينتقل استخداـ االختبارات وادلقاييس لألوساط التعليمية وادلدرسية، حيث بات استخدامو أمرا 
. ضروريا، هبدؼ االختيار والتوجيو ادلهٍت وادلدرسي للتالميذ
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 05:درس رقمال

: خصائص القياس النفسي

ؼلتلف القياس باختالؼ الظاىرة اليت نريد قياسها، فالقياس يكوف أدؽ يف علم الفلك والفيزياء وال يقبل وجود 
أخطاء مهما كانت صغَتة، بينما يصبح أقل دقة يف علم األحياء بسبب وجود عدد من العوامل ادلؤثرة 

وقابليتها للتغَت، أما إذا انتقلنا للعلـو النفسية والسلوكية فإَف القابلية للتغَت تكوف أكثر وبالتايل يكوف القياس 
، %5أقل دقة وأكثر عرضة للخطأ وتسازلا يف قبولو، وؽلكن أف نتجاوز عنو إذا كانت نسبة اخلطأ ال تتجاوز 

إال أننا غلب أف ننتبو ذلذه األخطاء وأسباب حدوثها، وىذا لكي نتمكن من بناء وتصميم وتطبيق أدوات 
القياس بذكاء، لنصل إىل تفسَت نتائجها تفسَتا علميا صحيحا، مع القدرة على تعميم النتائج احملصل عليها 

والتنبؤ هبا، ولعل ربقيق ىذا اذلدؼ يستدعي منا اإلدلاـ خبصائص القياس النفسي، فقد ذكرىا 
: يلي  كما(37:2007معمرية،)

. القياس النفسي كمي، وإال ليس بقياس- 

القياس النفسي قياس غَت مباشر، فاألخصائي النفسي ال يقيس قلق الفرد وإظلا يقيس ما يدؿ على قلقو من - 
. فسيولوجيةسلوكات وتغَتات 

وجود اخلطأ يف القياس النفسي، وىذا يستلـز اكتشافو بالطرؽ اإلحصائية، مث إزالتو قبل استعماؿ النتائج - 
. وتفسَتىا

القياس النفسي نسيب أي غَت مطلق، فادلقاييس واالختبارات النفسية ال تتضمن وحدات متساوية ؽلكنها أف - 
سباثل الوحدات ادلوجودة يف ادلًت كالسنتمًت، وعليو ال ؽلكن تفسَت نتائج القياس إال دبقارنتها دبعيار أو 

دبستويات مشتقة من أداء ادلفحوصُت، أو أداء عينات شلاثلة لعينة ادلفحوصُت، فإذا حصل فرد على الدرجة 
 يف استبياف يقيس مسة الشخصية، فإف ىذه الدرجة ال تعٍت شيئا، ويف مقابل ىذا إذا عرفنا أف متوسط 36

، فإَف ىذه ادلعرفة تكسبها معٌت، يف حُت إذا عرفنا أف 29:العينة اليت أجابت على نفس عبارات االستبياف ىو
 من الدرجات تقع فوقها، فإَف ىذه ادلعرفة تكسب معٌت آخر، وىذه ادلعاين مل يكن لنا أف ضلصل عليها 20%

. إال بإرجاع درجة الفرد إىل معايَت وعالمات العينة اليت كانت تنتمي إليها
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توصف بأهنا غَت متساوية حقيقية، إال أننا نستطيع إغلاد  (الدرجات)رغم أف وحدات القياس النفسي - 
. وحدات تتصف بالثبات والتساوي، مثل الدرجات ادلعيارية

الصفر يف القياس النفسي صفر اعتباطي، فهو ليس صفر حقيقي، أي وجوده ال يدؿ على انعداـ اخلاصية، - 
فإذا كانت استجابات الفرد على استبياف للقلق وحصل على صفر فهذا ال يعٍت أنو خاؿ من القلق، وإظلا 
ىناؾ عوامل أخرى جعلتو ػلصل على ىذه الدرجة، فيمكن للمفحوص أف يزيف استجاباتو على عبارات 

االستبياف، أو أف عبارات االستبياف غَت واضحة، ألنو لو يتم استبداذلا بعبارات أخرى فإنو من احملتمل أف تتغَت 
الدرجة، وبناء عليو ؽلكن أف نعترب أف الصفر يف القياس النفسي كالصفر يف مقياس احلرارة، فهو يدؿ على 

وجود درجة ما للخاصية، وال يدؿ على انعدامها، ودلا كاف ىذا الصفر نقطة أصل أو استناد أو نقطة مرجعية، 
فمن األفضل أف نتخذ متوسط درجات األفراد كنقطة استناد بدال منو، ونقيس درجة الفرد ببعدىا عنو أو قرهبا 

. منو، عندما نريد تفسَتىا

:  بعض خصائص القياس النفسي ال تقل أعلية عن سابقتها وىي على النحو التايل(27:2018زيان،)ويضيف 

ال توجد طريقة واحدة لقياس أي بناء متفق عليها عادليا، وذلك ألف القياسات غَت مباشرة وتعتمد على - 
سلوكات يعتقد أهنا مناسبة للبناء قيد الدراسة، فمن ادلمكن أف يتحدث منظرين اثنُت عن البناء نفسو 

. باستخداـ أنواع سلتلفة من السلوكات يف ربديد البناء إجرائيا

تعتمد القياسات النفسية على عينات زلددة من السلوؾ، ولتوفَت عينة مناسبة من اجملاؿ السلوكي، فإَف - 
. ربديد عدد الفقرات وتباين احملتوى يعد أمرا ضروريا

القياس النفسي ىو رلرد وسيلة وليس غاية يف حد ذاتو، فهو مفيد بالقدر الذي يساعد بع ادلدرسُت - 
وادلرشدين وادلدراء وغَتىم على ربسُت أعماذلم وتطويرىا، وبالقدر الذي يساعد بو على فهم السلوؾ 

. اإلنساين
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 06:درس رقمال

: أخطاء القياس النفسي

مهما حاوؿ األخصائيوف يف القياس النفسي أف يكونوا دقيقُت يف القياس، إال أهنم ال ؽلنعوف من الوقوع يف 
أخطاء، وليست مجيع األخطاء ربت مسؤوليتهم ولكن ؽلكن أف زبرج عن إرادهتم، مع العلم أنو غلب عليهم 

أف يكونوا واعوف هبا قبل عملية القياس، فيحدوا منها وؼللصوا منها الدرجات اليت ػلصلوف عليها بواسطة 
 أو تؤخذ بعُت االعتبار عند تفسَت ىذه الدرجات، فكل درجة (41:2007معمرية،)الطرؽ اإلحصائية ادلناسبة،

عبد )على مقياس ما إظلا تتكوف من درجتُت علا الدرجة احلقيقية والدرجة اليت تعود للخطأ
( 73:2008الرحمان،

:  ؽلكن أف ظليز بُت رلموعة من األخطاء الشائعة يف عملية القياس النفسي(31:2018زيان،)وحسب 

ىذا اخلطأ يعود للمقياس يف ح ذاتو ويتكرر بصفة منتظمة ولو نفس التأثَت على كل درجة : الخطأ الثابت- 
من درجات ادلقياس، ومثاؿ على ذلك لو كاف ىناؾ خطأ يف تدرج مسطرة لقياس األطواؿ، حبث توجد زيادة 

فكلما  (الطوؿ احلقيقي)سنتمًت يف ىذا التدريج أصبح من السهل علينا معرفة الدرجة احلقيقية  0.5دبقدار 
سنتمًت من الدرجة الظاىرة، ومن مث إذا عرفنا مقدار اخلطأ يسهل  0.5أردنا أف نقيس طوؿ شيء ما نطرح 

. علينا عملية القياس

 فإف اخلطأ الناتج عن استخداـ الدرجة الظاىرية يف القياس بدال (73:2008سعد،)حسب : خطأ القياس- 
. من الدرجة احلقيقية، وىو نوع من اخلطأ ػلتاج إىل معاجلة إحصائية خاصة للتحكم فيو

وىذا ىو اخلطأ الذي ال ػلتاج إىل شرح وتوضيح، إذ أف ىذا النوع من اخلطأ : خطأ الصدفة أو العشوائية- 
حبكم التسمية ال ؽلكن ضبطو أو السيطرة عليو، ألنو البد أف يكوف عشوائيا، وىذه األخطاء العشوائية ىي 

اليت يلغي بعضها البعض اآلخر، وخاصة إذا كاف حجم العينة كبَتا، وعلى ذلك نلجأ جملموعة من ادلسلمات 
الفرعية لتحديد العالقة بُت ىذه األخطاء العشوائية، والدرجة الظاىرية، أو الدرجة الكلية اليت حصل عليها 

. الفرد ودرجتو احلقيقية اليت تعرب عن قدرتو الفعلية على البعد الذي يتم قياسو

. الدرجة الكلية تساوي الدرجة احلقيقية زائد الدرجة اليت تعود للخطأ العشوائي: نقوؿ
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وىذا يعٍت أف الدرجة الكلية تساوي اجملموع اجلربي للدرجة احلقيقية والدرجة اليت تعود إىل اخلطأ العشوائي، 
. ذلك ألف النوع األخَت من الدرجات قد يكوف سالبا أو موجبا

:  إىل أف ىذه األخطاء تنجم عن ما يلي(41:2007معمرية،) ويشَت

زبتلف أدوات القياس النفسي فيما بينها من حيث الدقة، فاالختبار الذي : عدم حساسية أدوات القياس- 
يصممو فاحص خبَت ومتمرف أكثر حساسية من اختبار وضعو فاحص ال يدري عن القياس شيئا، واالمتحاف 

. ادلوضوعي الذي يتضمن أسئلة أكثر دقة من االمتحاف ادلقايل

 معظم الظواىر النفسية اليت نقيسها ىي دينامية، فالشخص الذي نقيس :عدم ثبات الظاهرة السلوكية- 
أداءه أو مسة من مساتو، كل ساعة يكوف يف شأف، فحالتو النفسية تتغَت مع الوقت من حالة ادلرتاح نفسية تتغَت 

مع الوقت من حالة ادلرتاح إىل حالة ادللل والتعب واطلفاض الدافعية، كما يتأثر بدرجة احلرارة والتهوية 
واإلضاءة، فالسلوؾ البشري يف حالة تغَت مستمر وكثَتا ما ؼلدع القياس النفسي، وذلذا ػلاوؿ األخصائيوف يف 

القياس النفسي أف يقًتبوا من احلقيقة بأخذ عدة قياسات مث يستخرجوف متوسطها واعتباره أقرب إىل األداء 
. احلقيقي، أما الفرؽ بُت متوسط القياسات وأي قياس منها يعترب خطأ يف القياس

من ادلؤكد أف دقة ادلالحظة زبتلف من شخص آلخر، فلو طلبنا من عدة أفراد أف يقيسوا : خطأ المالحظة- 
طوؿ فرد، فإهنم يعطوننا أطواال سلتلفة، مع أف أداة القياس واحدة مل تتغَت، وكذلك الفرد موضوع القياس، كما 

. أف اخلطأ يف ادلالحظة ؽلكن أف يكوف عند الفرد نفسو لو قاـ بالقياس عدة مرات سلتلفة
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 07: درس رقمال

: مستويات القياس

حينما نقـو بقياس اجلوانب النفسية والسلوكية عند الفرد، فإف ذلك يعٍت أف التعبَت العددي لو وجود بشكل أو 
يف اختبار لنسبة ذكاء، أو أنو كاف من  100ثواين، أو أنو حصل على  04بآخر، فلو استغرقت استجابة فرد ما 

أفضل ثالثة أفراد يف األداء على متاىة ما، وقد نتحدث عن تصنيف عدد من األفراد يف فئة معينة بناءا على 
أدائهم أو مساهتم الشخصية، ىذه األمثلة توضح أربع طرؽ سلتلفة للتعبَت العديد عن األحداث، أو ما يسمى 

يف ىذه احلالة أنواع القياس، لذلك فإف الفهم الواضح ذلذه األنواع يعد أمرا مهما الرتباطو بطرؽ مهمة للتحليل 
 ( 82:2010السبيعي وآخرون،)اإلحصائي للبيانات 

 ؽلكن تقسيم الطرؽ ادلمكنة لتحديد الًتقيمات (17:2011العبيدي،) يف Stevens,1951ستيفنز وحسب 
إىل أربعة أنواع كل منها لو قواعده ومستلزماتو اخلاصة بو واإلجراءات اإلحصائية ادلناسبة، فالنسق الذي وضعو 

رتب ىذه ادلستويات تبعا دلدى تطبيق العمليات احلسابية ادلألوفة عليها، فأوذلا وأقلها ادليزاف االمسي، مث ستيفنز 
: يلي الًتتييب مث الفئوي مث النسيب، وسنحاوؿ تناوذلا بالتفصيل كما

 إىل أف ادلوازين االمسية ىي أبسط ادلوازين ادلستخدمة يف (83:1997الطريري،)يشَت : المستوى االسمي- أ
رلاؿ القياس، وفق ىذا ادلستوى من القياس يتم تصنيف الصفات واخلصائص وفق فئات من أجل التمييز فيما 

بينها فقط، ولكن ال يًتتب على ىذا التمييز اختالؼ يف ادلعٌت أو الداللة الكمية وإظلا يكوف استخداـ ىذه 
. األرقاـ من أجل الفصل بُت ىذه الفئات

 فإف ىذا النوع من ادلتغَتات يسمى امسي لكنوىا هتدؼ (35:2018زيان،)يف (D’hainaut,1978) وحسب 
إىل التصنيف فقط حىت ولو عربنا عنها باألرقاـ بدال من فئات التصنيف فهي ليس ذلا مدلوؿ كمي، وإظلا 
ىدفها التصنيف فقط، فال ؽلكن أف نقوؿ أف اللوف األبيض أكرب من األمحر، أو الفرد ادلغريب أفضل من 

 ربدد ببساطة انتماء عنصر إىل رلموعة أو تصنيف غَت سلمي، فهذه التصنيفات االمسيةاجلزائري، فالبيانات 
ؽلكن سبثيلها بأرقاـ، إال أف ىذه األخَتة ال ربمل أية داللة كمية وال تكوف موضوعا للعمليات احلسابية، حيث 

أو  (جزائري، مغريب، تونسي)أو جنسياهتم  (مسلم، مسيحي، يهودي)ؽلكننا أف نصنف األفراد تبعا لدياناهتم 
 (17:2000لقمش وآخرون،)وفيو تدؿ األرقاـ على الفئات اليت ينتمي األفراد إليها  (ذكر، أنثى)نسهم ج



24 
 

ولتوضيح ذلك نعطي أرقاما للتمييز بُت الالعبُت يف الفريق الواحد، فادلقاييس االمسية تساعدنا على التمييز بُت 
يتميزوف ببعض الصفات اليت تعترب مشًتكة بينهم  (فريق أ)الفئات أو أقساـ التصنيف، فكل أعضاء الفئة 

لتميزىم عن غَت األعضاء يف ىذا الفريق، كما نشَت إىل أنو يف داخل التصنيف الواحد نعترب كل األعضاء 
متساووف وال يوجد أي فروؽ بينهم، لذلك ادلقاييس االمسية تعترب عامة وال تقبل استخداـ العمليات احلسابية، 

 (56:2011مقدم،)ولكن ؽلكن استخداـ اإلحصاء الالبرامًتي كاختبار كاي مربع 

تسمى ادلقاييس اليت تعتمد عليو دبقاييس الرتبة، وىو مستوى أرقى من مستويات : المستوى الرتبي- ب
ادلقاييس االمسية، وتعتمد مقاييس الرتبة على ترتيب رلموعة من األفراد وفقا لدرجاهتم يف صفة من الصفات 

 فهو يقـو على أساس ترتيب (84:2010السبيعي وآخرون،)دوف إعطاء أي أعلية لتساوي الفروؽ بُت الرتب 
الوحدات بناء على معيار واحد أو أكثر، ومعٌت ذلك ال بد أف يتأثر كمقياس ببداية العد أو الًتقيم على 
عكس ادلقاييس االمسية ال تتأثر ببداية العد، وعلى سبيل ادلثاؿ لو أردنا أف نرتب رلموعة من األفراد على 

 (103:1997الطريري،)أساس الطوؿ، فإننا سنرتبهم من أطوذلم إىل أقصرىم أو العكس

كما يتميز ىذا النوع من ادلقاييس أف ادلسافات بُت الوحدات غَت متساوية، دبعٌت أف ادلسافة بُت طوؿ الفرد 
األوؿ والثاين ليست نفسها بُت الثالث والرابع، ويعترب ىذا مأخذا على مقياس الرتب، حيث يعترب من أكثر 

ادلقاييس استخداما يف ميداف العلـو السلوكية، خاصة يف ترتيب األفراد حسب خصائص معينة مثل السمات 
الشخصية عند اختيار األفراد ألعماؿ زلددة، ويكوف من السهل ومن ادلطلوب ترتيبهم لتعيُت أفضلهم مث الذي 

. يليو يف األفضلية وىكذا

فمقاييس الرتبة تعطي لنا معلومات أكثر من ادلقاييس االمسية غَت أهنا تبقى نوعا ما عامة، واألسلوب 
اإلحصائي الذي يستعمل فيها ىو اإلحصاء الالباراميًتي ومن أشهره معامل ارتباط الرتب وربليل التباين 

 (57:2011مقدم،) لكروسكال وليسالالباراميًتي 

: المستوى الفئوي- ت

يعطي ىذا النوع من ادلقاييس معلومات أكثر من مقاييس الرتبة، فعوض أف نقوؿ أف الطفل األوؿ أطوؿ من 
الطفل الثاين، فإف مقاييس الفئات تسمح لنا بأف ضلدد كمية الطوؿ اليت تفرؽ بينهما، لذلك مقياس الفئات 

 30، فعلى سبيل ادلثاؿ الفرؽ بُت الدرجة (57:2011مقدم،)يتميز دبسافات متساوية بُت وحدات القياس 
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من الدرجة على ادلًت، فمقدار طوؿ  80 و70 على ادلًت يعكس مقدارا من الطوؿ يساوي الفرؽ بُت 40و
وىذه اخلاصية يف ىذا ادلستوى ال تتوفر يف ادلستويُت  80 و70 يساوي بالتماـ ادلقدار بُت 40 و30القماش بُت 

السابقُت، فالبيانات ادلستمدة من خالؿ ادلستوى الفئوي ؽلكن أف تتغَت صورهتا وتكتسب صورة جديدة سلتلفة 
عن الصورة اليت كانت عليها يف األساس وذلك بضرهبا يف رقم ثابت أو بإضافة رقم ثابت جلميع القيم، 

باإلضافة إىل أف الرقم ادلستخدـ يف ىذا ادلستوى يشَت إىل مقدار الصفة أو اخلاصية ادلقاسة، كما أف ادلدى 
الفاصل بُت الوحدات ؽلكن تقسيمو إىل وحدات أدؽ وأصغر باإلضافة إىل التساوي يف مقدار الوحدات 

ادلمثلة ذلذا ادلستوى فالوحدات يف أوؿ ادلستوى مثل الوحدات يف آخر ادلستوى من الناحية الكمية، فالفرؽ 
 بُت السنتمًت األوؿ والثاين يساوي الفرؽ بُت السنتمًت التاسع والعاشر يف عدد ادلليمًتات

 (.87:1997الطريري،)

 فإنو من الناذر أف نصل إىل ىذا التدقيق يف علم النفس، فمثال عند قياس (57:2011مقدم،) لكن حسب
حالة الذكاء يظهر أننا نقيس باستعماؿ مقاييس ادلسافات لكن يف احلقيقة نقيس دبقاييس الرتبة، فنحن نعرؼ 

أمحد أكثر ذكاء "، فهذه العبارة 120 أكثر من فريد الذي نسبة ذكائو 140مثال أف أمحد الذي نسبة ذكائو 
ىي يف احلقيقة تعبَت عن مقياس الرتبة، ولو أردنا أف نستعمل العبارة اليت تعرب عن مقاييس ادلسافة " من فريد

فإنو علينا أف ضلدد بكم يعترب أمحد أكثر ذكاء من فريد، فهنا ال نستطيع ألننا ال نعرؼ ما ىي وحدة الذكاء، 
. وىذا يعٍت أنو ال يكوف لدينا وحدات متساوية يف الذكاء وبالتايل يتعذر علينا استعماؿ ادلستوى الفئوي

إف ىذا النوع من مستويات القياس ؽلدنا جبميع مزايا ادلستويات السابقة : مستوى النسبة- ث
 باإلضافة إىل أف النسب فيو متساوية ولكي تكوف فيو النسب متساوية غلب أف ،(47:2007الجادري،)

يكوف للمقياس صفر حقيقي، فالصفر احلقيقي  يكوف عندما تنعدـ قيمة الشيء ادلقاس، فمثال الطوؿ يعترب 
 12/3مقياس النسبة، فالصفر احلقيقي للطوؿ ىو عندما ال يوجد أي طوؿ وعليو ؽلكننا أف نقوؿ بأف نسبة 

 (58:2011مقدم،) 4 وىي 40/10ىي نفس نسبة 

ومع توافر خاصية تساوي الوحدات يف مقاييس النسبة، تصبح مجيع العمليات احلسابية قابلة لالستخداـ دبا 
فيها عملية القسمة، وىذه ادلقاييس مألوفة أكثر من غَتىا، ألف مجيع األبعاد الفيزيائية ادلعروفة كالطوؿ والوزف 
واحلجم، تقاس هبذه الطريقة لتوفرىا على خاصية الصفر احلقيقي، لذلك نستطيع أف نقوؿ مثال أف الشخص 

 سنتمًت، مع أف مقاييس النسبة ال توجد إال قليال 85 سنتمًت ىو ضعف الشخص الذي طولو 85الذي طولو 
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يف العلـو اإلنسانية، عندما نقيس خصائص سيكولوجية بوحدات فيزيائية، كأف نقيس زمن الرجع أو التعلم 
، وعلى عكس ىذا يف مقياس ادلسافة الذي ىو ليس مقياسا (84:2007معمرية،)بوحدات زمنية كالثانية 

 1870للنسبة، لكونو ليس لديو صفر حقيقي مثل الوقت الزمٍت، ومثاال على ذلك ادلسافة الزمنية بُت سنة 
 سيصبح عمر 4000، غَت أننا ال ؽلكن أف نقوؿ يف عاـ 1954و 1949 مساوية للمسافة الزمنية بُت 1875و

 وىذا بسبب أف نقطة الصفر ادلستعملة ىنا ىي العاـ الصفر الذي ولد فيو 2000العامل مرتُت أكثر عند عمر 
ادلسيح عليو السالـ ىي نقطة اصطالحية فنحن ال نعرؼ نقطة الصفر احلقيقية أي مىت بدأ اخللق 

 (58:2011مقدم،)

 08:درس رقمال

 (االختبارات النفسية)أدوات القياس النفسي 

 إف التقدـ الكبَت الذي أحرزه علم النفس كعلم قائم بذاتو، ىو اعتماده على األسلوب العلمي يف :تمهيد
قياس سلتلف الظواىر النفسية والسلوكية، شلا أدى إىل ظهور وسائل عديدة فعالة وموضوعية ؽلكن استخدامها 

يف احلكم على سلوؾ األفراد من عدة جوانب، فقد صلد االستمارات واالستخبارات وقوائم ادلالحظة 
 (93:2010السبيعي وآخرون،) وادلقابالت الشخصية، ومقاييس التقدير واألساليب اإلسقاطية، فحسب

تعترب أدوات ىامة وتزودنا دبعلومات وبيانات ىامة يف جوانب ومواقف معينة، إال أف االختبارات وادلقاييس 
. النفسية دبختلف أنواعها تعترب أكثر أعلية وشيوعا

لكن عند مساعنا لكلمة اختبار يوحى إىل أذىاننا أهنا عبارة عن رلموعة من األسئلة ادلقننة تقدـ لشخص 
ويطلب منو اإلجابة عنها شفهيا أو كتابيا أو أدائيا باستخداـ حركات الرجل واليد كما يف اختبار قيادة 

السيارة، وعلى أساس ىذا االختالؼ يف مكونات االختبارات وادلقاييس قد ال صلد تعريفا واحدا ذلا وإظلا 
 أنو ال يوجد تعريف مقنع (21:2011مقدم،)  يف(1984كرونباخ،)رلموعة من التعريفات، وىذا ما يؤكده 

لالختبار، وىذا نتيجة لالختالؼ بُت علماء القياس يف األساس الذي يبٌت عليو التعريف، ىل ينطلق من 
مكوناتو أـ من أىدافو، أـ من طريقة االستجابة على أسئلتو؟؟ومع ذلك سنحاوؿ يف العنصر ادلوايل تقدًن 

. بعض التعاريف لالختبارات وادلقاييس النفسية
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:  النفسياالختبارتعريف - 1

 ىو عبارة عن رلموعة من األسئلة أو البنود لكل منها إجابة واحدة صحيحة فقط، (173:1998سعد،) يعرفو
مثل اختبارات التحصيل أو اختبارات الذكاء والقدرات العقلية، وغَت ذلك من االختبارات اليت تقيس رلموعة 

. من احلقائق

  االختبار النفسي على أنو مقياس موضوعي مقنن لعينة من السلوؾ، يتم اختيارىا (11:1996عباس،)ويعرفو 
بدقة على أف تكوف شلثلة للسلوؾ ادلراد اختباره بدقة، يف ىذا ادلوقف يطلب من ادلفحوص القياـ بعمل معُت، 

. مث تقدر النتيجة على أساس درجة صحة االستجابة ومقدارىا والوقت ادلستخدـ

على أنو رلموعة من ادلثَتات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية العمليات العقلية   Bean,1993ويعرفو 
والسمات أو اخلصائص النفسية، وقد يكوف ادلثَت ىنا أسئلة شفهية أو كتابية، أو قد يكوف سلسلة من األعداد 

أو األشكاؿ اذلندسية أو النغمات ادلوسيقية أو صورا أو رسوما، وىذه كلها مثَتات تؤثر على الفرد وتستثَت 
 (22:2011مقدم،)استجاباتو

على أنو مهارة أو رلموعة من ادلهارات اليت تقدـ للفرد يف شكل مقنن  Annet,1974 جون أنيت ويعرفو 
 (22المرجع السابق،)وتنتج درجة أو درجات رقمية حوؿ شيء تطلبو من ادلفحوص لكي ػلاوؿ أداءه 

ىو طريقة منظمة دلالحظة السلوؾ ووصفو عن طريق استعماؿ  Cranbach,1984كرونباخ بينما يعرفو 
 يف حدة البصر أو 8/10ادلقاييس الرقمية الثابتة، فالقياس الرقمي يستعمل حينما يوصف شخص معُت بأف لو 

 (22المرجع السابق،) يف اختبار التحصيل 15/20

أف االختبار ىو رلموعة من الظروؼ ادلقننة   English&English,1958إنجلش وإنجلش وورد يف قاموس 
أو ادلضبوطة تقدـ بنظاـ معُت للحصوؿ على عينة من السلوؾ، يف ظروؼ أو متطلبات بيئية معينة أو يف 
مواجهة ربديات تتطلب بذؿ أقصى أو طاقة، وغالبا ما تأخذ ىذه الظروؼ أو التحديات شكل األسئلة 

  (90:2007معمرية،)اللفظية 

ومن خالؿ ما مت عرضو من تعريفات، تعترب االختبارات النفسية أدوات ىامة يستخدمها األخصائي النفسي يف 
عمليات تقدير إمكانيات الفرد ويف التشخيص والتنبؤ والتوجيو واإلرشاد النفسي، كما أننا نستفيد منها يف 
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رلاؿ واسع من السلوؾ البشري واحلصوؿ على بيانات ومعلومات ىامة عن شخصية الفرد، إذا أحسن 
استخدامها ووضعت ذلا الضوابط، وأمكن معالفة معايَت ثباهتا وصدقها ودالالهتا اإلكلينيكية وحدودىا، اليت 

 (.11:1996عباس،) تقيس القدرة أو السمة ادلطلوب قياسها

 أف االختبارات النفسية تتميز عن غَتىا من وسائل ربليل الفرد كادلقابالت (92:2007معمرية،)ويؤكد ىذا 
الشخصية وادلالحظات وفحص البيانات ادلسجلة عن الفرد يف وسائل رمسية، يف أغلب األحواؿ دبيزتُت 

: أساسيتُت علا

. دى توافرىا شلا ؽلكن من دقة ادلقارنة بُت األفرادـتعطي للخاصية النفسية ادلقاسة درجة كمية، لتحدد - 

توفر درجة أعلى من ادلوضوعية يف القياس، ألف تفسَت النتائج سيخضع لنفس إجراءات التطبيق حىت ولو - 
. طبق االختبار النفسي من طرؼ أشخاص آخرين، وبالتايل ذلا قدرة يف التخلص من ذاتية األخصائي

: الفرق بين االختبار والمقياس- 2

 أف ىناؾ تداخال يف ادلعٌت بُت االختبار وادلقياس، لكن ىذا ال (Lyona,A,Taylor,1982:48) حسب 
يعٍت أهنما مًتادفُت، فمصطلح ادلقياس يستخدـ يف الكثَت من ميادين البحوث النفسية حيث ال يكوف 

 احلسي، واإلدراؾ، اإلحساسيف التجارب اليت تدرس : مصطلح االختبار مناسبا لالستخداـ، فعلى سبيل ادلثاؿ
، دبعٌت قياس الكم الفيزيائي (السيكوفيزيائية)واحلكم، استخدـ الباحثوف كثَتا من الطرؽ النفسية الفيزيائية 

فإذا كاف موضوع الدراسة ىو البحث  (مثل درجة وضوح الضوء، ودرجة ارتفاع النغمة)ادلقابل للكم النفسي
، فإهنم يقيسوف مقدار الًتدد، وعليو فإف القياس اإلنسافعن احلد األدىن واحلد األعلى لقوة السمع عند 

. الفيزيائي يستخدـ لإلجابة عن سؤاؿ سيكولوجي

غَت أف االختبار يف أغلب األحواؿ عبارة عن أسئلة أو مهاـ تقدـ للشخص ادلطلوب اختباره، وأف الدرجات 
. اليت ضلصل عليها ال يعرب عليها بوحدات فيزيائية من أي نوع

 أف االختبارات ىي اليت تكوف اإلجابة على فقراهتا بصح أو (57:1999الكبيسي والداهري،) بينما يشَت
خطأ دبعٌت أهنا ال ربتمل إال إجابة واحدة، وادلقاييس ال توجد فيها إجابة صحيحة أو خاطئة وإظلا اإلجابة 
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الصحيحة اليت تعكس شعور الفرد، فاالختبارات زبتص بقياس القدرات العقلية وادلعرفية والتحصيلية، بينما 
. ادلقاييس تستخدـ مع ادلتغَتات وادلفاىيم الوجدانية واالنفعالية

أف مصطلح االختبار النفسي يستخدـ أساسا لتقدير بعض خصائص ( 93:2007معمرية،)وىذا ما يؤكده 
الفرد العقلية واحلركية، فهو عبارة عن أسئلة أو مهاـ تقدـ للفرد، والدرجات اليت ضلصل عليها ال يعرب عنها 

. بوحدات فيزيائية

: شروط االختبار الجيد- 3

:  ثالث شروط لالختبار اجليدBlum&Tylor,1968) بلوم وتايلور (يذكر

أف تكوف عينة السلوؾ اليت يتضمنها االختبار واسعة وشلثلة بدرجة كافية للسلوؾ الذي نريد قياسو، حىت - أ
. سبكننا النتائج اليت نتحصل عليها من التعميم والتنبؤ

أف يكوف االختبار مقننا، وىذا يعٍت أنو حىت ولو استخدـ االختبار من طرؼ أشخاص آخرين فإهنم - ب
. ػلصلوف على نتائج متماثلة، ويتطلب ىذا توحيد إجراءات التطبيق والتصحيح

أف يكوف لالختبار درجات معتربة من الصدؽ والثبات وأف تكوف لو معايَت خاصة، حبيث إذا طبق - ج
االختبار من أخصائيُت آخرين فسيتبعوف نفس إجراءات التطبيق والتصحيح، وسنأيت على شرح صدؽ وثبات 

 (22:2011مقدم،)االختبار بالتفصيل يف احملاضرة ادلوالية، 

: تصنيف االختبارات النفسية- 4

: يلي  تصنف االختبارات وادلقاييس النفسية إىل عدة أصناؼ كما(96:2007معمرية،) حسب

: التصنيف على أساس الوظيفة- أ

وتشمل اختبارات الوظائف الذىنية، واالستعدادات اخلاصة والقدرة على التجريد، : اختبارات الذكاء- 1
و اختبار  (ستانفورد بنيه)حيث تشمل ىذه الوظائف القدرات اللفظية واألدائية، كما ىو حاؿ اختبار 

، وؽلكن (الطفولة، ادلراىقة، الرشد) للذكاء، وؽلكن تطبيق ىذه االختبارات يف مراحل عمرية سلتلفة  (وكسلر)
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 واستعداداتو اخلاصة، وعلى ضوء وإمكانياتوالقوؿ أف ىذه االختبارات تكشف لنا عن قدرات الفرد الذىنية 
. (13:1996عباس،) نتائجها ؽلكننا أف نوجو الفرد إىل العمل أو التخصص الدراسي الذي يناسبو

هتدؼ ىذه االختبارات إىل قياس مدى قدرة الفرد على التعلم والتدريب : اختبارات القدرات الخاصة- 2
على مهنة أو مهارة معينة، كالقدرة ادليكانيكية والقدرة ادلوسيقية والقدرة احلسابية والقدرة اللفظية وغَتىا، 

 يف اختبار واحد يسمى بطارية، وتقيس البطارية عددا من القدرات االختباراتحيث غلمع ىذا النوع من 
 (96:2007معمرية،) اخلاصة يف نفس الوقت

ىي اختبارات تقيس اجلوانب االنفعالية من السلوؾ كمقياس التوافق االنفعايل واليت : مقاييس الشخصية- 3
، (24:2011مقدم،)تعرؼ بقوائم الشخصية، ومقياس السمات كاخلضوع والسيطرة واالنطواء واالنبساط 

وأكثر أنواع ىذه االختبارات شيوعا االستبياف واختبارات القدير الذايت تتجو لقياس جانب زلدد من الشخصية 
كسمات الطبع أو الفئات ادلرضية، كما قد تكوف من النوع االسقاطي، حيث تكوف فيها ادلثَتات أقل ربديدا 

 وتفهم (لروشاخ)يف بنياهتا، أي غامضة أو مبهمة نوعا ما، مثل اختبار التداعي احلر، واختبار بقع احلرب 
 واختبارات الرسم واللعب، وتقـو معظم ىذه االختبارات على أساس زلاكاة احلياة اليومية  (لموراي)ادلوضوع 

 (14:1996عباس،)

وىي تقيس مدى أداء الفرد أو مدى ربصيلو يف موضوع أو مهارة معينة نتيجة : اختبارات التحصيل- 4
 (23:2011مقدم،) تعليم أو تدريب خاص، كاختبارات القراءة واحلساب والكتابة

وىي اختبارات تقيس اىتمامات األفراد وميوذلم ضلو أنشطة أو مهن معينة، ومن : اختبارات الميول- 5
 (لكيودر)واستبياف التفضيل ادلهٍت  (لسترونغ)الصفحة ادلهنية : أمثلتها

( 97:2007معمرية،)

 االذباىات اليت يتمسك هبا وأبعاديقيس ىذا النوع من االختبارات طبيعة : استبيانات االتجاهات والقيم- 6
الفرد ذباه أفراد آخرين، أو ذباه سلتلف قضايا اجملتمع واألنشطة ذات الطابع اجلديل، أي اليت زبتلف فيها آراء 

المرجع ) (بوجاردوس) واستبياف  (ترستون)، ومن بُت اختبارات االذباىات استبياف ومعتقداهتمالناس 
 (96:السابق
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: تصنيف االختبارات حسب شروط اإلجراء- ب

: تصنف االختبارات النفسية حسب شروط اإلجراء إىل نوعُت

موقف القياس يف ىذه االختبارات يكوف فرديا بُت الفاحص وادلفحوص، ويتطلب : االختبارات الفردية- 1
ىذا النوع أخصائيُت على قدر عاؿ من التدريب وذوي مهارة كبَتة يف التطبيق، ومن أمثلة االختبارات الفردية 

 (..اختبار وكسلر، واختبار بقع احلرب لروشاخ)

ىي االختبارات اليت تطبق على رلموعة من األفراد يف وقت واحد، وذلذه : االختبارات الجمعية- 2
االختبارات فائدة كبَتة يف ميادين الًتبية، والصناعة واجليش، ومن أمثلة االختبارات اجلمعية اختبار اجليش 

 .(24:2011مقدم،) (ألفا)

: تصنيف االختبارات حسب طبيعة مادتها- ت

وتتكوف مادة ىذه االختبارات من اللغة، وتطبق لفظيا سواء كتابيا أو شفويا، حيث : االختبارات اللفظية- 1
تكوف ىذه االختبارات فردية إذا طبقت شفويا ومجاعية إذا طبقت كتابيا، وينظر إليها علماء القياس النفسي 

إىل أهنا تكوف متحيزة لثقافة اللغة اليت صممت هبا ألوؿ مرة، فاالختبار الذي وضع بلغة رلتمع معُت ال يصلح 
، ومن أجل التخلص من ىذه ادلشكلة وضع الباحثوف نوعا آخر (98:2007معمرية،)للتطبيق يف رلتمع آخر 

 (24:2011مقدم،)من االختبارات، اعتربت متحررة نوعا ما من عامل الثقافة وال تعتمد على أسلوب اللغة 
: وىي

تعترب مواد ىذه االختبارات غَت لغوية، وإظلا ىي عبارة عن رموز ومتاىات : االختبارات غير اللفظية- 2
وأشكاؿ، إما كاملة أو ناقصة، وقد استعملت من طرؼ اجليش األمريكي يف احلرب العادلية األوىل، وأطلق 

 ومت تطبيقها على اجملندين األميُت واألجانب ويفًتض أهنا متحررة من عامل الثقافة،  (بيتا)عليها إسم 
. (98:2007معمرية،)وىو يقيس الذكاء  ,J,C,Raven)لرافن ) وأشهرىا اختبار ادلصفوفات ادلتتابعة 

: التصنيف على أساس الوقت المستغرق في اإلجابة- ث
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ىي االختبارات اليت ذلا زمن زلدد لإلجابة ػلدد يف التعليمات، وال يسمح : االختبارات الموقوتة- 1
للمفحوص أف يتعدى ىذا الزمن، ويسمى ىذا النوع من االختبارات أحيانا اختبارات السرعة، العتمادىا 

 .(101:2007معمرية،)مباشرة على سرعة األداء 

وىي االختبارات اليت ال ػلدد ذلا زمن لإلجابة على أسئلتها، وتسمى : االختبارات غير الموقوتة- 2
اختبارات القوة، فهي تقاس دبدى صعوبة األداء الذي يستطيع الفرد إصلازه، وسبتد مفرداهتا يف االذباه الطويل 

 (101:المرجع السابق) ألهنا مرتبة على أساس الصعوبة ادلتدرجة،

 فإف االختبارات النفسية (48:2018زيان،)حسب : التصنيف على أساس أسلوب السؤال واإلجابة- ج
: تصنف على أساس أسلويب السؤاؿ واإلجابة إىل األنواع التالية

يستخدـ ىذا األسلوب بشكل شائع يف استخبارات الشخصية، : أسلوب السؤال واإلجابة بنعم أوال- 1
. حيث تتضمن بنودا تقيس مسات أو أبعادا، ويطلب من ادلفحوص أف غليب عليها بنعم أو ال

ينتشر ىذا األسلوب أيضا يف قياس الشخصية : أسلوب العبارة التقريرية واإلجابة بالصواب أو الخطأ- 2
: متعدد األوجو للشخصية مثلمينيسوتا مثل بطارية 

. أشعر حينما أكوف يف مأزؽ أنو من األفضل أال أتكلم       صواب    خطأ

يوجد ىذا النوع من االختبارات يف ادلقاييس اليت تتجو : أسلوب اإلجابة باالختيار المتعدد أو البدائل- 3
لقياس االذباىات والقيم، حبيث ال يتوقع حسما قبوؿ أو رفض االذباه، فيصمم تدرغليا بُت القبوؿ والرفض 

: مثل

: ؽلكن للمرأة أف تشارؾ الرجل يف ادليداف السياسي- 

    موافق بشدة   موافق     زلايد    معارض   معارض بشدة

يكوف اختيار ادلفحوص لبدائل ال تقع على نفس ادلتصل، وغالبا : أسلوب اإلجابة باالختيار بين البدائل- 4
ما تكوف من فئات سلتلفة مثل يطلب من ادلفحوصُت اختيار الكلمة الصحيحة من بُت عدد من الكلمات 

: اليت ذلا معٌت قريب من كلمة معينة مثل
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. ذكي، متقدـ، متفوؽ، مثابر: رلتهد

 تصنف إىل نوعُت اختبارات (104:2007معمرية،)حسب : التصنيف على أساس درجة الموضوعية- د
: موضوعية واختبارات اسقاطية

ىي تلك االختبارات اليت هتدؼ لقياس السلوؾ وفق إجراءات تطبيق : االختبارات الموضوعية- 1
وتعليمات اإلجابة على بنوده موحدة بُت مجيع ادلطبيقُت، فال ػلق لألخصائي أف يغَتىا أو يعدذلا، فادلوضوعية 

. تعٍت أف إجراءات القياس كلها تتم مستقلة عن تدخل الفاحص يف مجيع إجراءاتو

ىي عبارة عن اختبارات تتضمن مثَتات غامضة، حيث تعرض على ادلفحوص : االختبارات اإلسقاطية- 2
ويطلب منو االستجابة عليها بتقدًن تفسَتات حسب ما تثَت لديو من أفكار وذكريات ومشاعر نابعة من 

شخصيتو، كما أف ىذه االختبارات ال تتضمن إجراءات اإلجابة والتصحيح والتفسَت واحدة بل زبتلف من 
فاحص آلخر، شلا يتيح تدخل ذاتية الفاحص يف إجراءات تصحيح إجابات ادلفحوص وتفسَتىا، وذلذا 

. توصف بأهنا أقل موضوعية

:  بناء االختبارات النفسية- 5

إف عملية بناء ادلقاييس واالختبارات النفسية ليست باألمر السهل، بل تتطلب وقتا طويال وربتاج إىل عدة 
زلاوالت من التجريب، كما تتطلب مهارة كبَتة من طرؼ ادلختص ومعرفة جيدة بادليداف ادلراد قياسو، 

وسنحاوؿ يف ىذا العنصر تقدًن أىم اخلطوات اليت غلب على الباحث وادلصمم لالختبارات وادلقاييس أف 
: يتبعها

: تعيين الخاصية المراد قياسها- أ

تعترب مرحلة انطالؽ بالنسبة للباحثُت يف علم النفس والقياس النفسي، إذ ال بد من تعيُت اخلاصية أو البعد 
 على النحو (110:2007معمرية،)الذي نريد قياسو، وتندرج ىذه اخلصائص ضمن ثالث أبعاد حددىا 

: التايل



34 
 

وتتضمن القدرات واالستعدادات احلركية والبدنية، أو ما يتعلق بالقدرات العقلية : القدرات واالستعدادات- 1
. الذكاء واسًتاتيجيات ذبهيز ادلعلومات وغَتىا: وادلعرفية مثل

. مثل مسات االنبساطية واالنطوائية وادلسؤولية واالجتماعية والسيطرة: مسات الشخصية- 2

 اذباىات الرجاؿ ضلو عمل ادلرأة أو قياس قيم التسامح سمثل قيا: االذباىات والقيم وادليوؿ والدوافع- 3
. والعفو بُت ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت

 فإف أوؿ خطوة يف بناء االختبارات (124:2011مقدم،)حسب : االختبارتحديد الهدف من - ب
وادلقاييس النفسية غلب على الباحث أف يهتم هبا ىي ربديد اذلدؼ الذي يرمي إليو من وراء إنشاء ادلقياس، 

: لذلك ؽلكن للهدؼ أف يكوف

. قياس التحصيل الدراسي للتالميذ يف مادة دراسية معينة- 

. إنشاء اختبار فردي أو مجاعي، لفظي أو أدائي، لألطفاؿ أو الراشدين- 

  1977 ثروندايك وهايقن فتحديد اذلدؼ يوضح اخلطوط العريضة لبناء ادلقاييس، ويشَت

: إىل أف األىداؼ اجليدة ىي اليت تتوفر على اخلصائص التالية

. غلب أف توضع األىداؼ يف عبارات السلوؾ ادلراد قياسو- 

. غلب أف تبدأ جبملة فعلية تشَت إىل الفعل ادلراد إبرازه- 

. غلب أف توضع األىداؼ يف عبارات السلوؾ ادلالحظ، وبطريقة زلددة ودقيقة- 

. غلب أف توضع األىداؼ بطريقة وحدوية، أي أف كل ىدؼ يرتبط بعملية واحدة فقط- 

غلب أف تتميز األىداؼ بدرجة مالئمة من العمومية، أي أنو ال غلب أف تكوف عامة جدا وال زلصورة - 
. وزلددة جدا

. غلب أف سبثل األىداؼ مباشرة النواتج ادلتوقعة من اخلربات التعليمية- 
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 غلب أف تكوف األىداؼ واقعية سواء من حيث الوقت ادلتوفر للتعليم أو من حيث خصائص ادلفحوص- 
 (.125:2011مقدم،)

ويتضمن ربديد العمليات السلوكية اليت تتضمنها القدرة أو االستعداد أو : تعريف السمة تعريفا إجرائيا- ج
ىي القدرة على التعبَت شفاىة : "السمة موضوع القياس، فلو حاولنا تقدًن تعريفا إجرائيا للقدرة اللغوية نقوؿ

ىذا التعريف اإلجرائي يسهل معرفة العمليات " وكتابة عن ادلفاىيم باستخداـ تراكيب لغوية صحيحة ومناسبة
. السلوكية اللغوية اليت تتضمنها القدرة اللغوية شلا يسمح بقياسها

ىو ربليل القدرة أو السمة إىل أدؽ عناصرىا فمثال عند ربليل القدرة الرياضية ضلللها إىل : تحليل السمة- د
 .(49:2018زيان،) (اجلمع، الطرح)التحكم يف العمليات احلسابية التالية : عناصرىا الدقيقة مثل

تكوف مادة االختبار إما ألفاظ مكتوبة أو شفهية، أو عبارة عن : تحديد مادة االختبار وشكل فقراته- ه
 (.114:2007معمرية،)أعداد أو رسـو أو صور، أو تأيت على شكل أداء يقـو بو ادلفحوصوف 

ىي وحدة القياس يف االختبار النفسي، وتسمى أيضا البند أو ادلفردة أو العبارة أو : تعريف الفقرة - 1
. السؤاؿ، مثلها مثل وحدة السنتمًت يف قياس األطواؿ

تعترب مرحلة اقًتاح فقرات االختبار أو ادلقياس النفسي خطوة الحقة للخطوات السابقة، : اقتراح الفقرات- 2
حيث يقـو الباحث باقًتاح رلموعة من الفقرات اليت تغطي مجيع العناصر اليت حصل عليها يف التحليل اجلزئي 

للسمة، آخذا يف احلسباف أوزاهنا، وتوزيعها النسيب، كما غلب على مصمم ادلقاييس أف يراعي شروط صياغة 
 (198:1998سعد، ) الفقرات من حيث الًتكيب اللغوي، ومستوى طبيعة العينة اليت يصمم ذلا ادلقياس

إف الغرض من ربليل فقرات االختبار ىو ربسُت درجة صدقو وثباتو الكلي، : تحليل فقرات االختبار- 3
باإلضافة إىل معرفة التسلسل اجليد للفقرات، وذلك بفحص كل فقرة على من فقرات االختبار، لتحديد مدى 
صالحيتها وقدرهتا على التمييز بُت األذكياء وغَت األذكياء أو بُت ذوي التحصيل ادلرتفع والتحصيل ادلنخفض، 

وللتأكد من صالحية الفقرات أو الشكل الذي تكوف عليو، غلب ربديد نوعية السلوؾ الذي نريد قياسو، 
وذلك جبمع ادلعلومات الضرورية حوؿ الفرد، كما ينبغي أف يكوف عدد الفقرات ضعف العدد ادلطلوب 

لالختبار النهائي، ألنو أثناء الدراسة التجريبية ؽلكن استبعاد الكثَت من العبارات، مثل الفقرات السهلة جدا أو 
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 الصعبة جدا أو اليت ال تستطيع التمييز بُت األقوياء والضعفاء، وؽلر ربليل فقرات االختبار خبطوتُت أساسيتُت
( 136:2011مقدم،)

: دراسة صعوبة الفقرة- أ

إىل أنو عندما نريد تقييم الفقرات  (Cecil R,Reynolds & Ronald B,Livingston,2013:301) يشَت
أو ادلفردات يف اختبارات األداء األقصى أو القدرات أو التحصيل ينبغي مراعاة مستوى صعوباتو، حيث تعرؼ 

 بأهنا مدى (137:2011مقدم،)صعوبة ادلفردة بأهنا النسبة ادلئوية للذين غليبوف إجابة صحيحة عنها، ويعرفها 
صعوبتها أو سهولتها بالنسبة للمجيبُت عنها، ونقل صعوبة الفقرة يف حالة ما إذا كانت تقيس لنا قدرة معينة، 

أما إذا كانت الفقرة مسة من مسات الشخصية أو القيم أو االذباىات فإننا نقيس مدى شعبيتها، ويضيف 
: أف دراسة صعوبة الفقرة ػلدد لنا ثالث أىداؼ أساسية (مقدم، المرجع السابق)

. مدى مناسبة الفقرة- 1

. وضع الفقرة يف ادلكاف ادلناسب ذلا بُت وحدات االختبار- 2

ضماف فارؽ مستوى الصعوبة بُت الفقرة اليت قبلها واليت بعدىا حىت نضمن تدرج االختبار بوحدات - 3
. متساوية ادلسافات تقريبا

إذف كيف يتم دراسة مستوى صعوبة فقرات االختبار؟ 

يتم دراسة مستوى صعوبة فقرات االختبار بتطبيقها مبدئيا على عينة التقنُت، مث ضلسب صعوبة كل بند على 
حدة، ويطلق عليو معامل السهولة أو معامل الصعوبة، والواقع فإف الفاحص عند حسابو دلعامل صعوبة فقرة 

 ورلموع %70 فإف معامل سهولتها ىو %30معينة سيصل دلعامل سهولتها، فإذا كاف معامل صعوبة فقرة ىو 
.  صحيح1ادلعاملُت ىو 

 

      x  100 عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة على البند      =معامل صعوبة البند

      عدد أفراد العينة 
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      x  100 عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة على البند      =    معامل سهولة البند

      عدد أفراد العينة 

 

 30 مفحوصا، من بُت 21يف اختبار للذكاء بلغ عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة عن البند األوؿ : مثاؿ
 :مفحوص، فإف معامل الصعوبة يكوف كاآليت

 x  100=        0.70  21     =معامل صعوبة البند

                         30 

وكلما ارتفع معامل الصعوبة دؿ على صعوبة البند، أما إذا اطلفض دؿ ذؾ على سهولتو فمثال إذا أجاب 
 فقط إجابة صحيحة %30 من األفراد على بند إجابة صحيحة دؿ على سهولتو، أما إذا أجاب عليو 90%

 فهي بنود جيدة وصاحلة %60 و%40دؿ على صعوبتو، وأف البنود اليت تًتاوح نسبة صعوبتهم وسهولتهم بُت 
. ألف يتضمنها االختبار أو ادلقياس

( 125:2007معمرية،)

لكن إعداد فقرات االختبار يتأثر بعامل التخمُت خاصة إذا كانت الفقرات من النوع ادلسمى االختيار ادلتعدد، 
إذ أف إجابة الفرد على ىذا النوع من االختبارات قد يكوف متأثرا بعامل التخمُت أو الصدفة أو بطريقة ال تدؿ 

على تفكَت ادلفحوص حوؿ األسئلة اليت قدمت لو، ويزداد تأثَت ىذا العيب كلما قل عدد االختيارات أو 
البدائل، فاالختيار الذي يتضمن اختيار إجابة واحدة من إجابتُت يكوف احتماؿ النجاح فيو عن طريق 

 ولتجنب ىذا %30 والذي يتضمن اختيار إجابة من ثالث إجابات يكوف احتماؿ النجاح فيو %50التخمُت 
قانونا لتصحيح نسبة اإلجابات الصحيحة للفقرة من أثر التخمُت على النحو ( 1973جيلفورد )العيب اقًتح 

:     اآليت
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   1- ب ف      =ف ص

 1-             ب

. النسبة ادلصححة لإلجابات الصحيحة: ف ص : حيث

. النسبة احملصلة:       ف 

. االختياريةعدد البدائل أو اإلجابات :      ب

 وإذا علمنا أف %50 نسبة الذين أجابوا إجابة صحيحة عليو ىي األفراد فكانتأعطي سؤاؿ لعينة من : مثاؿ
ذلذا السؤاؿ مخس إجابات اختيارية، فما ىي النسبة ادلصححة من أثر التخمُت؟ 

 

   5x 0.50 - 1     =ف ص

5                 -1                 

 0.37 = صلد  ف ص

 من %13 أي أف %50 بدال من %37أي أف نسبة اإلجابات ادلصححة من أثر التخمُت اطلفضت لتصبح 
( 140:2011مقدم، )اإلجابات الصحيحة راجعة للتخمُت أو الصدفة 

 (صدق الفقرات)داللة قدرة الفقرة على التمييز - ب

يشَت سبييز ادلفردة إىل الدرجة اليت ؽلكن أف سبيز هبا بُت ادلبحوثُت الذين ؼلتلفوف يف التكوين الفرضي موضوع 
تعٍت مدى قدرهتا على ( 143:2011مقدم،) يف حُت يعرفها (Cecil R, & Ronald B,2013:304)القياس 

التمييز بُت رلموعتُت، ألف ىدؼ معظم االختبارات ىو التفريق بُت األفراد الذين تطبق عليهم، فيكوف للفقرة 
قدرة على التمييز عندما تستطيع أف سبيز بُت الطلبة اجليدين وغَت اجليدين، أو بُت األسوياء وغَت األسوياء، 

. وتوجد طريقتُت حلساب قدرة الفقرة على التمييز
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ؽلكن قياس قدرة الفقرة على التمييز دلعرفة الفرؽ بُت نسبة اإلجابات : داللة الفرق بين نسبتين- 1
والثلث األدىن ذلا، فإذا كاف للفرؽ بُت النسبتُت داللة  (اجملموعة العليا)الصحيحة يف الثلث العلوي للمجموعة 

إحصائية دؿ على قدرة الفقرة على التمييز، حيث يتم تقسيم اجملموعة إىل رلموعتُت إما بواسطة زلك خارجي 
كدرجات األداء يف العمل أو العالمات الدراسية أو قد يكوف احملك ىو الدرجة الكلية اليت ػلصل عليها 

. ادلفحوصوف يف االختبار

: تستخدـ ىذه الطريقة إلغلاد العالقة بُت: تقنيات معامل االرتباط- 2

. االستجابات على كل فقرة مع الدرجات الكلية لالختبار- أ

. االستجابات على كل فقرة مع زلك خارجي- ب

يوضح تقدير سبع فقرات تتطلب اإلجابة عنها بوضع صح أو خطأ أما  (02)من خالؿ اجلدوؿ ادلوايل رقم 
 يف ىذا اجلدوؿ طريقتُت للمقارنة هتدفاف إىل الكشف عن (Bean,1973)اإلجابة الصحيحة، وقد استعمل 

مدى اتفاؽ درجة كل مفردة مع زلك خارجي، واحملك ىنا ىو الدرجة الكلية لالختبار، حيث قسم األفراد إىل 
ثالث رلموعات على أساس درجاهتم يف االختبار ككل، الثلث األوؿ ىو األعلى والثاين ىو ادلتوسط والثالث 

ىو األدىن مث حسبت النسب ادلئوية للناجحُت يف كل فقرة من بُت أفراد كل رلموعة من اجملموعات اؿ يف 
الثالثة، كما استخدمت طريقة أخرى دونت نتائجها يف الصف األفقي األخَت وىي إغلاد معامالت االرتباط 

. بُت النجاح يف كل فقرة وبُت النجاح يف االختبار ككل

وىم ثلث عدد ادلبحوثُت )من األفراد الذين حصلوا على أعلى الدرجات  %95مثال صلح فيها  (أ)فالفقرة 
 من الثلث األدىن، وكاف معامل ارتباطها بالدرجة الكلية %50من الثلث ادلتوسط و %60وصلح فيها  (كلهم

، مثل ىذه الفقرة جيدة ألف ميزت األفراد إىل فئات تتفق كثَتا مع سبيزىم إىل فئات حبسب 0.74 ىو لالختبار
صلح فيها أفراد األقساـ الثالثة صلاحا متساويا،  (ب)درجاهتم على االختبار ككل، يف حُت نالحظ أف الفقرة 

فهي ال سبيز بُت الذين حصلوا على درجات عالية يف االختبار والذين حصلوا على درجات متوسطة والذين 
حصلوا على درجات منخفضة، كما أف معامل ارتباطها بالدرجة الكلية لالختبار ككل منخفض شلا يدؿ على 

. (145،144:2011مقدم،)أف العالقة عشوائية حيث يبدوا على ىذه الفقرة أهنا صعبة نوعا ما على األفراد 
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الفقرات 

المبحوثين مقسمون حسب المحك 
 %ز %و %ه %د %ج %ب %أ

 85 95 33 65 96 57 95الثلث األعلى 

 54 92 54 57 94 54 65الثلث المتوسط 

 56 64 68 63 97 59 50الثلث األدنى 

 0.32 0.30 0.32 0.06 0.07 0.14 0.74معامل االرتباط مع الدرجة الكلية 

 

خطأ / تقييم فقرات صح  (02)جدول رقم 

 

أف القائمُت على بناء االختبارات وادلقاييس كانوا يفضلوف  (Cecil R, & Ronald B,2013:310)ويضيف 
مؤشر سبييز ادلفردة على االرتباط بُت ادلفردة واالختبار ككل، وذلك ألف طريقة حسابو كانت أيسر، غَت أنو 

بعد توافر احلواسيب والربامج اإلحصائية، أصبحت طريقة االرتباط بُت الفقرة واالختبار ككل أكثر سهولة يف 
. حساهبا، وأصبحت ادلدخل السائد لفحص سبييز الفقرة أو ادلفردة
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 09:درس رقمال

شروط االختبار الجيد 

يستهدؼ القياس النفسي والًتبوي للتعرؼ على قدرات الفرد وذكائو العاـ ومواىبو واستعداداتو، والكثَت من 
جوانب شخصيتو، هبدؼ توجيهو دبا يتناسب مع قدراتو وإمكانياتو، ولكي يكوف القياس موضوعيا ودقيقا 

وبعيدا عن ميوالت وعواطف القائم بعملية القياس، يقتضي استخداـ اختبارات ومقاييس تتضمن رلموعة من 
ادلبادئ والشروط، ولعل أعلها صلد شرطي الصدؽ والثبات، فاالختبار أو ادلقياس الذي ال يتضمن ىذين 
. الشرطُت ال ؽلكن االعتماد على نتائجو والتنبؤ هبا، وسنحاوؿ يف العنصرين التاليُت توضحهما بالتفصيل

: الصدق- أ

ماذا يقيس ): إف أىم ما يؤخذ يف االعتبار ىو الصدؽ الذي يتصل مباشرة بالسؤاؿ الذي يقوؿ: تعريفه- 1
وإذا مل يكن لدينا إجابة كافية بدرجة معقولة ذلذا السؤاؿ، فإف أي اختبار سوؼ يكوف عدًن  (االختبار؟

 (Lyona,A,Taylor,1982:51) الفائدة يف زلاولتنا للتعامل حبكمة مع البشر صغار أو كبار،

ىو موضوع مهم ويف نفس i (Ben Alaya,2017:71) في  (Beckstead,2009)فالصدؽ حسب  
الوقت معقد حيث يكوف االختبار صادقا عندما ؽلكننا من الوصوؿ إىل نتائج مرضية األىداؼ اليت اختار 

 صدؽ ادلقياس أو (2017المرجع نفسه، ) يف  (Fortin,2009) الباحث الوصوؿ إليها،  وحسب
 ىو أف يقيس االختبار فعال القدرة أو (22:1996عباس،)يعرفو االستبياف ىو قياس ما يفًتض قياسو ، كما 

السمة أو االذباه أو االستعداد الذي وضع االختبار لقياسو، أي يقيس فعال ما يقصد أف يقيسو، فالصدؽ 
. يتناوؿ العالقة األساسية بُت ادلفهـو الذي نريد قياسو والرائز

 الصدؽ ىو ربديد دلعامل االرتباط بُت االختبار وبعض (130،2007معمرية،) يف (Guilford,1954)ويعرفو 
. مقاييس أو زلكات األداء يف مواقف احلياة

أما التعريف العاـ والشائع للصدؽ ىو أف االختبار يعترب صادقا إذا كاف يقيس فعال ما وضع لقياسو، واالختبار 
الصادؽ يكوف عادة ثابتا، لكن االختبار الثابت ال يكوف صادقا، لذلك أوؿ ما يقـو الباحث بدراستو ىو 

الصدؽ مث الثبات وليس العكس، فما ىي أنواع الصدؽ؟ 
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 صنفت الصدؽ إىل 1966توجد عدة أنواع لصدؽ االختبار لكن اجلمعية األمريكية لعلم النفس : أنواعه- 2
 (146:2011مقدم،)ثالث أنواع رئيسية حسب 

 يشتمل ىذا النوع على فحص مبدئي حملتويات االختبار، دلعرفة ما إذا كانت فقراتو :صدق المحتوى- أ
متصلة مجيعها بالصفة ادلطلوب قياسها أو أف ىناؾ من الفقرات ما ؽلكن حذفو على أنو بعيد الصلة بالسمة 
ادلراد قياسها، ودلعرفة مدى صدؽ فقرات االختبار للصفة أو اخلاصية ادلطلوب قياسها، غلب أف نقـو بتحليل 

العمل أو الربنامج الدراسي ربليال دقيقا، لكي نتأكد أف فقرات االختبار تشمل مجيع اجلوانب األساسية لذلك 
العمل أو الربنامج الدراسي أو السمة ادلراد قياسها، لذلك فإف صدؽ احملتوى يقاس عن طريق التحليل ادلنطقي 

.   (147:المرجع السابق) لفقرات االختبار ومطابقتها مع زلتويات اجلانب ادلقاس

أف أدلة الصدؽ  (Cecil R, & Ronald B,2013:224) يف  (Anastasi&Urbina,1997)وقد ذكرت 
اليت تعتمد على زلتوى االختبار تتضمن فحص زلتوى االختبار لتحديد ما إذا كاف يقدـ عينة شلثلة للنطاؽ 
موضع القياس، لذلك فإف مواءمة ادلفردات ومشوؿ احملتوى يعداف عاملُت مهمُت ينبغي مراعاهتما عند تقييم 

. التناظر بُت زلتوى االختبار والتكوين الفرضي الذي يقيسو االختبار

أو الصدؽ  يطلق عليو أيضا اسم الصدؽ الواقعي أو الصدؽ التجرييب: الصدق المرتبط بالمحك- ب
يدؿ الصدؽ ادلرتبط باحملك على مدى قدرة االختبار على التنبؤ بسلوؾ و (140:2007معمرية،)العاملي 

ادلبحوثُت يف مواقف زلددة أو تشخيص ىذا السلوؾ، واحملك ىو مقياس موضوعي مستقل عن االختبار نقيس 
بو مدى صالحية االختبار ادلصمم، حيث يعترب ىذا النوع من أفضل طرؽ دراسة الصدؽ ذلك أف احملكات 
اليت ؽلكن أف سبثل االستعداد أو اخلاصية يف الواقع اخلارجي تعترب أفضل ميزاف لتقدير مدى صدؽ االختبار 

 وؽلكن للصدؽ ادلرتبط باحملك أف يكوف صدقا تنبؤيا أو صدقا تالزميا (147:2011مقدم،)

يقـو على كشف العالقة بُت درجات االختبار ودرجات احملك يف نفس الوقت : الصدق التالزمي- 1
فنقـو حبساب ىذا النوع من الصدؽ عندما نريد قياس خاصية سلوكية قائمة يتزامن فيها حصولنا  (متالزمُت)

على درجات االختبار ودرجات احملك، مثل أف نقيس التحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات باختبار ربصيلي 
مت إعداده ذلذا الغرض، وضلصل يف نفس الوقت على زلك خارجي دلستويات أدائهم  يف مادة الرياضيات من 

(  147:2007معمرية،)معلميهم مثال، مث ضلسب معامل االرتباط ادلناسب بُت اجملموعتُت من الدرجات 
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يعٍت مدى قدرة االختبار على التنبؤ بنجاح الفرد يف مهنة أو دراسة معينة ويتم احلصوؿ : الصدق التنبئي- 2
عليو بتطبيق االختبار على عينة من األفراد مث طلضعهم للتدريب أو الدراسة لفًتة من الزمن مث نقـو بتقييم 

أدائهم يف تلك ادلهنة أو الدراسة، ونقارف بُت الدرجات اليت ربصلوا عليها يف االختبار والدرجات اليت ربصلوا 
 قدرة على التنبؤ لالختبارعليها يف ادلهنة، فإذا كاف األداء يف االختبار يطابق األداء يف ادلهنة دؿ ذلك على أف 

( 148:2011مقدم، )

يقصد بصدؽ التكوين أو صدؽ ادلفهـو مدى صدؽ االختبار يف قياس السمة اليت : الصدق التكويني- ج
نفًتض وجودىا، ولتحديد صدؽ ادلفهـو ألية مسة أو قدرة غلب أف ضلدد بالضبط مجيع اجلوانب اليت تشتمل 

عليها ىذه القدرة، فصدؽ ادلفهـو يتطلب معلومات أكثر عن السمة أو القدرة موضوع القياس وؽلكن احلصوؿ 
: عليها من عدة مصادر سلتلفة منها

. دلعرفة ما إذا كانت درجات االختبار تتزايد بتقدـ العمر: سبايز العمر- 

. معاؿ االرتباط باالختبارات األخرى اليت تقيس نفس السمة- 

ويتضمن ربليل العالقات بُت درجات االختبار كما تتمثل يف صورة معامالت االرتباطات : التحليل العاملي- 
. لتحديد األسس اإلحصائية اليت ؽلكن أف تصنف إليها االختبارات

. دراسة العالقة االرتباطية بُت كل سؤاؿ من أسئلة االختبار والدرجة الكلية فيو: االتساؽ الداخلي- 

. ادلقارنة بُت اجملموعات الناجحة واجملموعات الفاشلة- 

دراسة ادلتغَتات التجريبية يف درجا االختبار وذلك باستخداـ ادلنهج التجرييب ادلعتاد حيث تصمم التجارب - 
 (150:2011مقدم،)للتحقق من صدؽ أو صحة فروض معينة تتعلق بالسمة اليت يقيسها االختبار 

فإف الصدؽ الظاىري يقـو على فكرة ( 184:1998سعد،)حسب : الصدق السطحي أو الظاهري- د
مدى مناسبة االختبار دلا يقيس وعلى من يطبق، ويبدو ىذا يف وضوح بنوده، وعالقتها بالسمة اليت يقيسها 

وتعليماتو والزمن احملدد لإلجابة، وإمكانات التطبيق والتصحيح، وكذلك مدى مطابقة اسم االختبار مع 
. ادلوضوع الذي يقيسو



44 
 

يشَت الصدؽ العاملي إىل مدى تشبع االختبار (  151،150:2011مقدم،)حسب : الصدق العاملي- ه
بالعامل الذي نفًتض أنو يقيسو، حيث كلما كاف التشبع كبَتا كلما دؿ ذلك على ارتفاع مستوى صدؽ 

االختبار، وحلساب الصدؽ العاملي طلتار عدة اختبارات من االختبارات الصادقة ادلعًتؼ هبا يف قياس الصفة 
أو اخلاصية اليت وضع االختبار لقياسها مث نقـو بتطبيقها مع االختبار اجلديد سويا على أفراد العينة وضلسب 

معامالت االرتباط بُت درجات ؾ اختبار اآلخر دبا يف ذلك االختبار اجلديد مكونُت بذلك مصفوفة االرتباط، 
مث صلري على ىذه ادلصفوفة االرتباطية الطريقة اإلحصائية ادلعروفة بالتحليل العاملي، لنتعرؼ على مدى تشبع 

االختبار اجلديد بالعامل العاـ الشائع بُت ىذه االختبارات وىو االستعداد أو اخلاصية اليت وضع االختبار 
. اجلديد لقياسها

 وىي على (151:2011مقدم،)توجد عدة طرؽ حلساب معامل الصدؽ منها ما ذكره : طرق حسابه- 3
: النحو اآليت

وىو أكثر الطرؽ استخداما يف حساب معامل الصدؽ، حيث يستخدـ إلغلاد العالقة : معامل االرتباط- أ
بُت درجات االختبار ودرجات احملك، ويستخدـ أكثر إلغلاد معامل الصدؽ ادلرتبط باحملك أو الصدؽ 

 .العاملي

 متقابلتُتوىي تقسيم األفراد على أساس رتبهم يف مقياس احملك إىل رلموعتُت : طريقة النسب المئوية- ب
كالناجحُت مقابل الفاشلُت مث ضلسب النسب ادلئوية لألفراد الذين حصلوا على درجات مرتفعة أو منخفضة 

. يف االختبار يف كل من اجملموعتُت

: العوامل المؤثرة في صدق االختبار- 4

: فإف صدؽ االختبار يتأثر بعاملُت علا( 57:2018زيان،)  يف(2008سعد،)حسب 

كلما زاد طوؿ االختبار يرتفع معامل صدؽ االختبار، خاصة ما يتعلق بصدؽ احملك : طول االختبار- أ
. اخلارجي



45 
 

إف أحد ادلفاىيم ادلهمة لصدؽ االختبار ىو قدرتو على التمييز بُت طريف القدرة اليت : أثر التباين- ب
يقيسها، أو دبعٌت آخر إظهار الفروؽ الفردية، فكلما زاد تباين درجات االختبار أدى ذلك لزيادة قيمة معامل 

. صدؽ االختبار

يعترب الثبات شرطا ضروريا لصالحية أي اختبار يف علم النفس أو يف اجملاالت األخرى، : ثبات االختبار- ب
فال ؽلكن تصميم أي مقياس أو اختبار نفسي دوف ربقيق ىذا الشرط، وإال سيكوف القياس باطال وال يؤدي 

ما ىو متوقع منو، كونو يفقد مصداقية الدرجات اليت ضلصل عليها للتعبَت عن اخلاصية أو السمة موضع القياس 
ىي طرؽ حسابو؟ والعوامل ادلؤثرة فيو؟  فماذا نقصد بثبات االختبار النفسي؟ وما، (58:2018زيان،)

يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساؽ أو استقرار نتائجو فيما لو طبق على عينة من : تعريفه- 1
 ؽلكن النظر لثبات (152:2011مقدم،)يف  (Kerlinger,1986)األفراد يف مناسبتُت سلتلفتُت، وحسب 

: االختبار من ثالث جوانب

عندما نقيس صفة أو خاصية معينة مرتُت أو أكثر بنفس ادلقياس أو االختبار أو دبقياسُت متماثلُت، فإننا - أ
. ضلصل على نفس النتائج

. نتائج الصفة ادلقاسة ىي فعال ما يقيس االختبار، ويشَت ىذا لدقة القياس- ب

. ىناؾ احتماؿ لوجود أخطاء يف عملية القياس اليت تؤثر على استقرار ادلقياس- ت

: طرق حسابه- 2

تعترب ىذه الطريقة من أكثر الطرؽ استخداما بُت : (معامل االستقرار عبر الزمن)طريقة إعادة االختبار - أ
الباحثُت، حيث يتم فيها تطبيق االختبار على عينة من ادلبحوثُت، مث يعاد التطبيق عليهم مرة أخرى بنفس 
االختبار بعد فًتة زمنية مقبولة، شرط أف يوفر الباحث نفس شروط التطبيق األوؿ، مث يقـو بدراسة العالقة 

االرتباطية بُت نتائج التطبيق األوؿ والتطبيق الثاين باستخداـ معامل االرتباط ادلناسب، فإذا كاف يف مستوى 
، أما إذا كاف القياس يف مستوى لكارل بيرسونادلسافات ادلتساوية أو النسبة يستعمل معامل االرتباط اخلطي 

، والنتيجة اليت يتحصل عليها تعرب عن معامل ثبات االختبار، لسبرمان براونالرتب فيستخدـ معامل الرتب 
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ويشَت الباحثوف إىل أف الفًتة الزمنية الفاصلة بُت التطبيق األوؿ والثاين أال تقل عن أسبوع وأال تزيد عن ستة 
( 173:2007معمرية،)أشهر 

 فرد بفاصل زمٍت 12أراد باحث أف يقيس ثبات اختبار ذكاء، فقاـ بتطبيقو مرتُت على عينة مكونة من  :مثاؿ
(: 03)مقبوؿ، وحصل على النتائج ادلبوبة يف اجلدوؿ رقم 

 X Y Y X 2التطبيق  1التطبيق  

1 13 15 169 225 195 

2 10 9 100 81 90 

3 9 9 81 100 90 

4 15 14 225 196 210 

5 14 13 196 169 182 

6 10 11 100 121 110 

7 11 11 121 121 121 

8 12 13 144 169 156 

9 8 11 64 121 88 

10 9 9 81 81 81 

11 10 14 100 196 140 

12 11 12 121 144 132 
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نتائج التطبيق األول والثاني  (03)جدول رقم 

 بَتسوف االرتباطضلسب معامل ثبات ىذا االختبار من خالؿ طريقة التطبيق وإعادة التطبيق باستخداـ معامل 
R :

R=       n.∑ x . y – x . ∑ y 

    [ n∑x2 – (∑x)2 ] [ n∑y2 – (∑y)2 ] 

وبتطبيق معادلة بَتسوف دلعامل االرتباط على ادلعطيات السابقة لالختبار  

R :0.70  ىذه النتيجة تدؿ على أف معامل االرتباط قوي وبالتايل االختبار ثابت، أي أف النتائج حافظت  
( 60:2018زيان،)على استقرارىا 

يتم يف ىذه الطريقة إعداد صورتُت متكافئتُت لالختبار اجلديد، والتكافؤ يعٍت : طريقة الصور المتكافئة- ب
تساوي عدد األسئلة يف الصورتُت، ودرجة سهولة وصعوبة كل بند من البنود الواردة فيهما، فإذا أحسن إعداد 

ادلتوسط، االضلراؼ ادلعياري، معامالت االرتباط ):الصورتُت من حيث التطابق والتماثل يف العناصر التالية
فإف معامل الثبات يكوف عاليا، أما إذا مل تتوفر بعض ىذه الشروط أو أحدىا فإف  (البينية، السهولة والصعوبة

( 181:2008سعد،)معامل ثبات االختبار ينخفض 

هتدؼ ىذه الطريقة إىل التغلب على بعض ادلشكالت اليت تظهر يف طريقة : طريقة التجزئة النصفية- ج
إعادة االختبار، فهنا ضلسب معامل الثبات مباشرة من نتائج التطبيق األوؿ، وذلك بتقسيم نتائج تطبيق 

االختبار إىل جزئُت متساويُت مث حساب العالقة االرتباطية بُت نتائج ىذين اجلزئُت، والنتيجة احملصل عليها 
( 56:1998عباس عوض،)تعكس معامل ثبات االختبار 

ولتحقيق الشروط السابقة وجعل اجلزئُت متساويُت، غلب تقسيم االختبار بطريقة األرقاـ الشفعية والوترية أي 
جعل القسم األوؿ من االختبار يتضمن أسئلة ربمل أرقاـ وترية 
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وطبعا يتم ىذا بعد إعطاء  (....6،4،2)والقسم الثاين يتضمن أسئلة ذات األرقاـ الشفعية  (...5،3،1 )
ادلفحوصُت االختبار الكلي وتسجيل استجابتهم عليو، وبعد ذلك حساب العالقة االرتباطية بُت اجلزء الزوجي 

واجلزء الفردي، وذبدر اإلشارة إىل أنو بتقسيمنا االختبار إىل قسمُت نكوف قد خفضنا من طولو، وبالتايل 
: التاليةبراون - سبيرمانسيتأثر معامل ثباتو، ولتصحيح ىذا األثر نقـو بتطبيق معادلة 

 رؼ ز 2:   ر ث ص

رؼ ز  + 1            

. معامل ثبات االختبار األصلي: حيث رؼ ز

. معامل االرتباط بُت اجلزء الفردي والزوجي:  رؼ ز    

ؽلكن بالتعويض يف ادلعادلة  (0.84: رث ص)وإذا فرضنا أننا ربصلنا على معامل ارتباط بُت اجلزئُت يساوي 
: السابقة تصحيح ىذا كما يلي

 

 x 0.84 =   1.68= 0.91 2= رث ص

          1 +0.84        1.84 

( 156،155:2011مقدم،)وكما نالحظ أف قيمة معامل الثبات ازدادت عندما أخد بعُت االعتبار اجلزئُت معا 

تعتمد ىذه الطريقة على ارتباط البنود ببعضها، ومدى ارتباط كل بند مع : طريقة االتساق الداخلي- د
 الصيغة كيودر وريدشادسوناالختبار ككل، ومن ادلعادالت شائعة االستعماؿ يف ىذه الطريقة صلد معادلة 

( 64:2018زيان،)ألفا كرونباخ  ومعادلة 21 والصيغة 20

تعتمد ىذه الطريقة على اتساؽ اإلجابات يف كل أسئلة (: 20)معادلة كيودر وريدشاردسون رقم - 1
 1االختبار وتستعمل يف االختبارات غَت ادلوقوتة، واليت تكوف درجات مفرداهتا ثنائية، أي عندما نعطي درجة 

 : على النحو التايل20 لإلجابة اخلاطئة، حيث تكوف الصيغة 0لإلجابة الصحيحة و الدرجة 
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Rtt =    K      (S2 – Pq) 

 K-1          S2 

K : عدد األسئلة ادلكونة لالختبار .

S2 : تباين الدرجات الكلية لالختبار .  

P : نسبة عدد األفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة .

q : نسبة األفراد الذين أجابوا إجابة خاطئة .

( 159،158:2011مقدم،)

إضافة إىل الشروط السابقة غلب توفر شرط جديد يف الصيغة (: 21)معادلة كيودر وريدشاردسون رقم - 2
 وادلتمثل يف تساوي مجيع مفردات االختبار يف درجة صعوبتها أو عل األقل يًتاوح متوسط درجة صعوبة 21

:   ، وتكوف ىذه الصيغة على النحو التايل0.5مجيع ادلفردات يف حدود 

 

Rtt =   K   x   S(K-S) 

 K-1      K x  S2 

K : عدد األسئلة ادلكونة لالختبار .

S : متوسط الدرجات الكلية لالختبار.  

S2   :تباين الدرجة الكلية لالختبار. 

( 160:2003مقدم،)

: معامل ألفا كونباخ- 3
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 تستخدـ يف حالة االختبارات اليت تعتمد على ثنائية التصحيح، يف كيودر وريدشاردسونأوضحنا أف صيغيت 
ىذا النوع من معامالت الثبات ال نستطيع استخدامو يف االختبارات متدرجة التقدير أو استبيانات االذباىات 

أو استطالع الرأي أين يستجيب لعبارات ادلقياس على ميزاف الثالثي أو مخاسي التدرج، فهنا ال نستطيع 
اعتبار إحدى اإلجابات صحيحة أو خاطئة وإظلا تكوف اإلجابات على مدى متواصل يًتاوح بُت موافق جدا 

من تقدير ثبات درجات أنواع االختبارات ادلختلفة وىذا عن كرونباخ وغَت موافق على اإلطالؽ، وقد سبكن 
، (162:1993مقدم،) ادلقياس ويطلق عليو أيضا معامل التجانس أوطريق معامل اتساؽ داخلي لبنية االختبار 

: ويف ما يلي صيغة ىذا ادلعامل

     α =    K   x (1-  ∑S
2 items )  

          K-1              S2 
t     

K :عدد مفردات االختبار. 

∑S
2 items :رلموع تباينات البنود. 

S2 
t   :التباين الكلي لإلختبار .

( 64:2018زيان،)

 Rulonمعادلة رولون - 4

 وذلك باالعتماد على تباين فروؽ درجات نصفي سبيرمان براونهتدؼ ىذه ادلعادلة إىل تبسيط معادلة 
 :االختبار وتباين درجات االختبار ككل، وػلسب معامل ثبات االختبار وفق ادلعادلة التالية

 1-   2ع ؼ =رولوف 

 2ع          ؾ 

 .تباين الفروؽ بُت درجات األفراد يف نصفي االختبار:  2ع ؼ

 تباين الفروؽ بُت درجات األفراد يف االختبار ككل:  2عؾ 
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   : ادلثاؿ التايل(62: 2018زيان،) ويقدـ

 أفراد وفق النتائج 5أراد باحث أف يتأكد من ثبات اختبار القدرة على حل ادلشكالت الرياضية ؿ 
 :ادلتحصل عليها وادلبوبة يف اجلدوؿ التايل 

 :حساب ثبات ىذا االختبار بطريقة التجزئة النصفية لرولوف: ادلطلوب

 

 x y X2 Y2 x-y 2(x-y) X+y 2(x+y) األفراد

1 3 4 9 16 -1 1 7 49 

2 5 6 25 36 -1 1 11 121 

3 9 7 81 49 2 4 16 256 

4 8 4 64 16 4 16 12 144 

5 2 3 4 9 -1 1 5 25 

∑ 27 24 183 126 3 23 51 595 

 (الزوجي والفردي) نصفي االختبار y  وx حيث 

 :حلساب معامل ثبات ىذا االختبار بطريقة التجزئة النصفية لرولوف نتبع اخلطوات التالية

  2ع ؼضلسب تباين الفروؽ - 

 x-y و 2(x-y):  باستخداـ الفروؽ

5.3 

  2ع ؾ ضلسب تباين االختبار ككل  - 
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 X+y    18.7  و(x+y)2: باستخداـ اجملاميع

 0.72 = 0.28-1 =  5.3- 1: مث ضلسب معامل الثبات دبعادلة رولوف

                                            18.7 

 . معامل رولوف مرتفع وبالتايل االختبار قوي

 Guttmanمعادلة غتمان - 5

توصل غتماف إىل معادلة عامة تستخدـ يف حالة تساوي أو عدـ تساوي االضلراؼ ادلعياري يف 
 :جزئي االختبار وتتمثل يف مايلي

R= 2[1- s1
2 + s2

2  ]     

                             st
2  

 (63:2018زيان،)

s1حيث  
 .تباين الدرجات الفردية   2

s2
 . تباين الدرجات الزوجية اجلزء الزوجي2

 st
 . تباين االختبار الكلي 2

 :أحسب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية باستخداـ معادلة غتماف بنفس معطيات ادلثاؿ  السابق: مثال

 : الحل

s1ضلسب تباين اجلزء الفردي - 
2  

s2ضلسب تباين اجلزء الزوجي - 
2 

stضلسب تباين االختبار الكلي - 
 18.7 مت احلصوؿ عليو يف ادلثاؿ السابق  2
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 مث نقـو بتعويض النتائج احملصل عليها وؼ

 : معادلة غتماف على النحو التايل

R= 2[1- 9.3+ 2.7 ]   = 2(1-0.64) = 2(0.365) = 0.72 

                   18.7 

 . وبالتايل االختبار ثابت0.72معامل غتماف مرتفع 

  :العوامل المؤثرة في ثبات االختبار- 3

لتصحيح الطوؿ، فإف العامل األوؿ الذي سبيرمان براون من خالؿ ما تقدـ حوؿ معادلة : طول االختبار- أ
يؤثر يف ثبات االختبار ىو طولو، أي عدد البنود اليت يتكوف منها، فكلما زاد عدد بنوده ارتفع معامل ثباتو، 

وكلما حصلنا  (اخلاصية)ألنو كلما تضمن االختبار عدد كبَت من البنود حصلنا على عينة أكرب من السلوؾ 
على عينة أكرب من السلوؾ كلما كاف من ادلتوقع أف ؽلثل السمة أو القدرة زلل القياس يف مريت التطبيق أو 

( 186:2007معمرية،)نصفي االختبار 

كلما كاف مستوى صعوبة البنود متقاربا كلما كاف معامل ثبات االختبار : تقارب مستوى صعوبة البنود- ب
 أما إذا كاف بعضها سهل جدا وبعضها اآلخر صعب جدا ،%60و %40مرتفعا، مثل أف تًتاوح صعوبتها بُت 

(. 187المرجع السابق،)فإهنا تؤدي إىل اطلفاض معامل الثبات 

ويعٍت استقالؿ البنود ىنا أهنا ال تؤدي اإلجابة على بند معُت إىل إجابة : االستقالل بين بنود االختبار- ج
على بند آخر، مثل أف تؤدي إجابة بالنفي أو باإلثبات على بند معُت إىل اإلجابة بنفس الطريقة على بنود 
أخرى، ألف ىذا يؤدي ضمنا إىل اطلفاض عدد البنود، ويقلل من الفروؽ بُت األفراد، شلا يؤدي إىل اطلفاض 

(. 187المرجع السابق،)معامل الثبات 

الزمن احملدد لإلجابة يؤثر بشكل مباشر على ثبات االختبار، فاختبارات السرعة تكوف : زمن االختبار- د
معامالت ثباهتا مرتفعة، مقارنة باالختبارات اليت سبنح متسعا من الوقت، لذلك ينبغي على مصمم االختبار أف 

ػلدد الوقت ادلناسب لإلجابة دوف أف يعطي متسعا من الوقت للضعفاء يف اإلجابة ولو كاف االختبار ليس 
(. 187المرجع السابق،)موقوتا 
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فإف قيمة ثبات االختبار ( 66:2018زيان، )يف ( 2009كرور و الجينا،)حسب : تجانس المجموعة- ه
تعتمد على تباين األفراد يف درجاهتم احلقيقية ودرجات اخلطأ، لذلك فإف ذبانس رلموعة ادلفحوصُت يعترب 
مهما يف تطوير االختبار، فلو افًتضنا أف اختبارا طور لقياس القلق الرياضي، فإذا طبق ىذا االختبار على 

طالب صف منتقى من الرياضيات، فمن احملتمل أف ال يظهر مثل ىؤالء الطالب مستويات متشاهبة 
. ومنخفضة يف القلق الرياضي، لذا فإف تباين الدرجات احلقيقية سيكوف منخفض وكذا معامل الثبات

إذا كانت الصياغة اللفظية ألسئلة االختبار صحيحة فإهنا ستمنع إىل حد كبَت : الصياغة اللفظية- و
التخمُت يف اإلجابة، فهذه العملية تؤثر تأثَتا بالغا على معامل الثبات، ذلك أف ادلبحوث يف اعتماده على 

التخمُت لعدـ وضوح ادلطلوب من أسئلة االختبار، ال يصور تصويرا حقيقيا مستواه يف السمة أو اخلاصية اليت 
( 58:1998عباس عوض،)يهدؼ االختبار لقياسها 

 10:درس رقمال

التقنين - 

ىو ادلرحلة األخَتة من مراحل تصميم االختبار النفسي وإعداده لالستخداـ، فمن خالؿ : مفهوم التقنين- 1
القواعد اليت يتبعها يف إجراءات إعداد االختبارات يساىم التقنُت يف حسن تفسَت الدرجة اليت ػلصل عليها 

ادلفحوص، وتعميم النتائج على اجملتمع األصلي للعينة، وذبدر اإلشارة إىل أف ظهور أوؿ قواعد كتابة للتقنُت يف 
، عندما تولت جلنة شكلتها مجعية علم النفس األمريكية، وذلك 1905رلاؿ القياس النفسي كاف بأمريكا سنة 

، (190:2007معمرية،)بتحديد وتعريف اإلجراءات ادلوحدة اليت يتعُت إتباعها وااللتزاـ هبا عند قياس الذاكرة 
كما يشَت إىل توحيد إجراءات التطبيق والتصحيح والتفسَت بُت الفاحصُت، وبذلك ؽلنع تأثَت ادلتغَتات 

الدخيلة اليت من شأهنا التأثَت على درجة ادلفحوص وىذا يؤدي ألف تكوف درجة الفرد على ادلقياس تعبَتا 
 فنتائج االختبار النفسي غلب أف تفسر بنفس الطريقة حىت لو (57:2011الداهري،)حقيقيا عن قدرتو 

اختلف الفاحصوف وتعدد ادلفحوصوف وتنوعت مواقف االختبار وتكررت مرات القياس، حبيث تشتمل عملية 
: التقنُت على ما يلي

. توحيد إجراءات تطبيق االختبار- 
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. توحيد عملية تفسَت دالالت الدرجات اخلاـ- 

. عدـ تغَت درجات نتائج االختبار بتغَت القائم بتطبيقو- 

. وضع لقياسو أف االختبار يقيس بالفعل ما- 

( 68:1998عباس عوض،)

ىي الوسيلة اليت نتأكد هبا من توافر صفات الصالحية لالختبار، وصفات الصالحية : عملية التقنين- 2
سالمة أسلوب الصياغة، وتناسق األلفاظ ادلستخدمة يف بناء مجل االختبار، ومدى تناسبها مع مستوى : ىي

ادلبحوثُت الثقايف والعقلي، وسالمة الصياغة لتعليمات االختبار، وتساوي وحدات االختبار يف مستوى 
الصعوبة، وتدرج األسئلة، وأف تكوف األسئلة قصَتة مؤدية للمطلوب، وتكوف األسئلة أيضا ذلا نفس ىذه 

 (.69:المرجع السابق)الصفة 

تكوف باختيار عينة تتميز بالصفر النسيب، حيث يكوف أفرادىا من اجملتمع األصلي الذي : عينة التقنين- 3
نقـو بدراستو ما يتوافر يف اجملتمع األصلي الذي نقـو بدراستو من خصائص شليزة، ألف ربقيقي ىذه الشروط 

المرجع )يسمح لنا بتعميم النتائج اليت نصل إليها من دراسة ىذه العينة احملددة على اجملتمع األصلي 
(. 69:السابق

وىي عينة صغَت إىل حد ما ومن اجملاؿ السلوكي الذي ينبغي دراستو، وتتميز بكل : العينة السلوكية- 4
 فاالختبار النفسي مثلو مثل أي اختبار يف ، (69:المرجع السابق)ادلميزات اليت تتوافر يف ىذا اجملاؿ السلوكي 
من سلوؾ الفرد، فإذا أراد عامل النفس أف ؼلترب  (ولكنها سلتارة بعناية)أي علم آخر، يتيح مالحظة عينة صغَتة 

كمية من ادلفردات أو احملصوؿ اللغوي لدى طفل معُت فإنو سيفحص أداءه عن طريق رلموعة شلثلة من 
الكلمات، فالسؤاؿ ادلهم ىنا ىو ما إذا كاف االختبار يغطي بطريقة مناسبة أنواع السلوؾ الذي يهتم هبا؟ 

ويعتمد ذلك بوضوح على عدد البنود يف العينة السلوكية ادلسحوبة وطبيعتها أيضا، فاختبار احلساب الذي  

عبد )يتكوف من مخس مسائل فقط سيعد اختبارا ضعيفا لقياس ادلهارة احلسابية عند الطفل 
( 42:2011الخالق،
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