
رات بصفة خاصة أهمية بالغة في إعداد وإنجاز البحوث األكاديمية على تكتسي عملية استخدام أدوات القياس بصفة عامة واالختبا
كل المستويات التعليمية الجامعية )ليسانس ـ ماجستير ـ دكتوراه(، وفي الممارسة الميدانية من خالل ما توفره من بيانات ومعلومات 

ات اختيار هذا الموضوع زيادة اإلقبال على منظمة وموضوعية حول الظواهر المختلفة محل الدراسة أو محل القياس، ومن مبرر
دراسة علم النفس حتى أعلى مستوياته، والتوسع في البحوث السيكولوجية االمبيريقية )الواقعية العملية(، وتنوع المجاالت التي تقدم 

 من خاللها الخدمة النفسية خاصة في الميادين اإلكلينيكية والتربوية والصناعية أو المهنية .

 النظريالجانب 

 ـ أهـمية علم القياس النفسي والتربوي : 1

إن علم القياس النفسي هو ذلك الفرع الخاص بتصميم وتطبيق األدوات الالزمة لقياس الوظائف النفسية والعقلية المختلفة كاالنتباه 
 على العناصر التالية :واإلدراك والتذكر وأبعاد الشخصية المختلفة، وتقوم المنطلقات الفلسفية لحركة القياس والتقويم 

 أ ـ إن الناس يختلفون في قدراتـهم العقلية وسماتـهم الشخصية .

ب ـ إن االختبارات ال تقيس أو تقّوم األشخاص كأشخاص، وإنما تقيس وتقوم خصائص معينة في وقت معين ثم مقارنة االستجابات 
. 

 .(1)وك ج ـ إن االختبار ما هو إال مقياس مقنن أو منضبط لعينة من السل

ولقد عرف علم القياس النفسي باعتباره أحد فروع علم النفس الحديث تطورا كبيرا في اآلونة األخيرة، خاصة بعد الحرب العالمية 
األولى و بعدما أصبحت الظاهرة النفسية والتربوية قابلة للقياس والتكميم من خالل تحديد مفهومها اإلجرائي من ناحية، والتنسيب 

ـ علم نفس النمو )االرتقائي( إلى معايير م ن ناحية أخرى . وعموما ينقسم علم النفس الحديث إلى فروع أساسية هي : علم النفس العام 
ـ علم النفس الفسيولوجي ـ علم النفس االجتماعي ـ علم القياس النفسي . وإلى فروع تطبيقية هي : علم النفس اإلكلينيكي ـ علم النفس 

 صناعي .التربوي ـ وعلم النفس ال

إن األخصائي النفسي أو التربوي أو المهني، سواء أكان أكاديميا أو ممارسا، يحتاج إلى أدوات علمية تمكنه من جمع المعلومات 
والبيانات حول مختلف الظواهر والخصائص النفسية والمعرفية والوجدانية والمهارية بغرض إصدار أحكام واتخاذ قرارات وتبني 

مجموعة من االختبارات والمقاييس صممت خصيصا لهذا الغرض، والباحث العلمي   أتى له ذلك إال باستخداماستراتيجيات، وال يت
كذلك يحتاج لهذه األدوات بغرض عزل وضبط مجموعة كبيرة من المتغيرات الدخيلة أو العارضة، والتي من شأنـها أن تؤثر ال 

ال تخصصه، ومنه تبدو جليا أهمية اإللمام باستخدام وإنتاج هذه االختبارات محالة على نتائج أبحاثه، وما يقوم به من دراسات في مج
. 

 تعريف االختبار النفسي :

يعرف االختبار على أنه مجموعة من المثيرات وضعت خصيصا لقياس مجموعة من الخصائص والسمات العقلية والنفسية بطريقة 
 .(2)درجات معينة كمية بحيث تؤدي إلى استجابات يمنح على أساسها المفحوص 

وهو أيضا طريقة منظمة لتحديد درجة امتالك الفرد لسمة معينة من خالل إجابات الفرد على عينة من المثيرات التي تمثل السمة 
. وهو أيضا عمل مقنن تحدد مسبقا تعليمات تطبيقه وطريقة تصحيحه وتنقيطه وتفريغه وتفسير نتائجه بشكل دقيق حتى نتجنب (3)

. ويعّرف أيضا على أنه موقف مصغر أو نسخة مصطنعة ذات خصائص محددة (4)كل من المطبّق والمصّحح والمفّسرتدخل ذاتية 
. وتتفق التعاريف السابقة مع تعريف ليونا تايلر في أن (5)يوضع فيه المفحوص بغرض دراسة طريقة تصرفه في ذلك الموقف 

 .(6)عينة من سلوك الفرد االختبار ما هو إال موقف مققن صمم خصيصا للحصول على 

 نشأة وتطور االختبارات النفسية : 

ارتبطت نشأة وتطور االختبارات بمراحل تطور القياس النفسي والتربوي عموما، وانطالقا من مبادئ تقييم الفوارق الفردية نفسها، 
ع العالم ى قدماء الصين حيث وضوبخاصة الفروق المتعلقة بالخصائص العقلية والخصائص النفسية، ويرجعها بعض المؤرخين إل

كونفوشيوس منذ أكثر من أربعة آالف سنة برنامجا خاصا لتقييم الخدمة المدنية على أساس اختبار عملي تتراوح مدة تطبيقه بين 
ل حيوم وثالثة عشر يوما، وعرف االنطالقة الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر في شكل أكثر تنظيما ودقة . ولتوضيح هذه المرا

 .(8)البد من التعرف على أمرين اثنين يتعلق األول بتقويم وقياس التحصيل الدراسي. والثاني بقياس العقل البشري 



 أ ـ اختبارات التحصيل الدراسي :

من الطبيعي أن نرجع عملية التقويم إلى أقدم العصور، وذلك أن اإلنسان البشري ـ وحتى في عصور ما قبل التاريخ ـ كان يستطيع 
ن يصدر أحكاما بسيطة، ويقيم مقارنات بينه وبين غيره من بني جنسه، الطول، القوة، الضعف ..الخ، وبينه وبين الطبيعة . ثم انتقل أ

القياس إلى المعلم البدائي وهو يحاول أن يصدر أحكاما على المتتلمذين على يده بوضعهم في وضعيات مختلفة وهم يقومون بإنجاز 
واالقتصادية، وظهور المدرسة بشكلها الرسمي، ظهر نوع   أي تقويم األداء . وبعد تعقد الحياة االجتماعية بعض األعمال الحرفية،

آخر من القياس هو قياس التحصيل المدرسي. وعرفت في المجتمع الصيني القديم الوسائل التقويمية التحريرية والتي كان عددها 
يوما في المرحلة الثالثة.. وذلك على يد أول المعلمين كنفوشيوس،  13متد إلى ساعة، وقد ت 24و 18ثالثة، ومدتـها تتراوح بين 

باإلضافة إلى كونـها شديدة الصعوبة، كما عرف هذا النوع من االمتحانات المجتمع اليوناني . وحدث بعد ذلك للتقويم والقياس ما 
الفنون، حيث تركز االهتمام على االختبارات حدث لجميع فروع العلم في العصور الوسطى، وخاصة بعدما أهملت المعارف و

 الشفهية فقط .

وعرف التقويم قبل اإلسالم في مجال الشعر، وكان الشعر معروفا آنذاك بأنه سجل العرب غير المدّون للعلوم واآلداب والفلسفة وكل 
لتي صيل الشاملة للسلوكيات واألساليب اأنواع العلوم األخرى . ثم جاء اإلسالم بنظام تربوي شامل يحتوي على المبادئ وعلى التفا

يجب على المرء اتباعها، وأصبح العرب يقّومون سلوك اإلنسان في ضوء هذه التعاليم اإلسالمية ومدى انطباقها على األفراد في 
ذلك من الالزم، و ظهرت االختبارات الشفهية في أمريكا، والتي كانت تتميز بالذاتية أكثر 11شتى مجاالت الحياة . ومع بداية القرن 

 في غياب مقياس موحد لتقويم اإلجابات .

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر دائما، استبدلت االمتحانات الشفوية باالمتحانات الكتابية، والتي أعطت نتائج أفضل من 
لمقارنات بين ر، وتمّكن من إجراء ااألولى باعتبارها تتيح للممتحن وضعيات أحسن في التفكير وتجنبه القلق وتسمح بحرية التفكي

ظهرت االختبارات الموضوعية وذلك بـهدف استبعاد أخطاء القياس الناجمة عن التقدير الذاتي  22المتعلمين. وفي أوائل القرن 
 لإلجا
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