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 الخالصة
ولكال  ،بقدر من الثبات واالتسااق ،وللتعامل بهاالفروق الكمية بين األشياء أو كم هذه األشياء  لتحديدستخدم المقاييس ت

حسا  مبادأ  تياهيفها  للخياالن الهفساية و التعار  علا   إطار نظري مختلف عان اخرارمقياس من هذه المقاييس 

الااأ أع عمليااة   .العقليااة قاادراتالساالوو و الجوانبهااا و الترياارات اات الياالة بهااا للواااوا إلاا  القااوانين التاا  تحكاام 

مضابوطة نحيال مان رحلهاا علا  معلوماات كمياة مقههاة نهتقال مههاا إلا   اتالقياس ف  جوهرها عبارة عان مححظا

 .تيهيف هذه المححظات و تهظيمها وفق أنساق رياضية مختلفة تؤدي ف  نهاية األمر إل  اياغة القانوع العلم 

 

 

 

 

Psychological Measurement and the Investigated Theoretical 

Frameworks 

 

 

ABSTRACT  
Metrics are used to identify quantitative differences between objects or how much of 

these things, and to deal with them with a degree of persistence and consistency, Each of 

these measurements has a different theoretic framework, depending on the principle of 

their classification of the psychological characteristics and the identification of their 

aspects. And the related changes to access laws that govern behavior and mental 

abilities. In essence, the measurement process is a controlled feedback, through which 

we obtain codified quantitative information from which we move to classify this and 

organized in accordance with different mathematical formats and ultimately leads to the 

drafting of scientific law. 
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 مقدمة 
المعتاد القوا أع المشكحت الرليسية الت  يواجهها عالمها اليوم إّع اإلنساع ف  حاجة ألع يفهم طبيعته فقد أابح من 

إنما هيا مشكحت نفسية  وفضح عن الأ فإع المجتمع قد تطور اخع إل  نظام معقد من العحقات و األدوار 

لكل  المتخيية فقد أابح الهاس ف  حاجة إل  أدوات جديدة لتساعدهم ف  إيجاد أماكن محلمة لهم ف  هذا البهاء ا

المتطور، وهذه الحاجات الملحة ف  هذا العير الت  تجعل من الضروري أع ييبح علم الهفس علما يهتم بهذه 

الحاجات ، فاألواا  األدبية و الفلسفية و الهفسية  لطبيعة اإلنساع الت  كادت تكوع نواة علم الهفس ف  الحق  

قوم عل  البحث التجريب  و لك  يقوم علماء الهفس لما الماضية قد حلت محلها ف  هذا العير تعديحت وتفسيرات ت

يريدوع من بحوث فإع عليهم أع يعالجوا متريرات الدراسة بيورة كمية وهكذا أابح القياس عحمة مميزة لعلم 

 الهفس الحديث وللواوا لهذا التميز البد من االستعانة باالرتبارات و المقاييس الهفسية .

يلجأ إل  أنواع مختلفة من المقاييس ليتمكن من التقييم ، رااة التقييم الهفس  والتربوي إع األريال  الهفس  قد 

ولذلأ فربما يقيس أوا الزمن الذي يستررقه كل مفحوص لييل إل  مستوى معين من األداء وربما يطبق ارتبارات 

علم الهفس ف  طريق القياس كثيرة لك  يمكهه تشخين االضطراب  مستخدما ف  الأ الطرق اإلحيالية  الت  تقحم 

. 

 تعريف المفاهيم األساسية: -1

 تعريف القياس النفسي: 1-1

 :من قاس بمعه  قدر، نقوا قاس الش ء بريره أو عل  غيره أي قدره عل  مثاله. لغة 

 مقارنة ش ء أو عيهة بوحدة أو مقدار معياري مهه بهد  معرفة عدد الوحدات المعيارية الت  توجد المعنى العلمي :

 فيه .

  وهو مجموعة مرتبة من المثيرات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو بطريقة كيفية بعض العمليات أو السمات أو

 الخيالن الهفسية.      

 القياس الهفس  تعرفه موسوعة علم النفس والتحليل النفسي :psychométrie  بأنه عملية القياس الت  نقوم بها

تستخدم القياس الهفس  ف  حالة تطبيقأ الرتبار اكاء عل  فرد برية  -عل  سبيل المثاا –ألي ظاهرة نفسية فأنت 

قياس مدى اكاله أو تحديد نسبة اكاله ، والأ باعتبار أع الذكاء ظاهرة أو سمة نفسية، وأنأ بعلمأ هذا إنما تستهد  

 .معرفة مقدار اكاء هذا الفرد أي تقيس اكاءه

  كرونباخيعرفه  Kronbakh لمقارنة سلوو شخيين أو أكثر"أنه "الطريقة المهظمة
1

  

فالقياس رااية من ريالن العلم بل هو وسيلة من وسالله الت  يستخدمها لتحقيق أهدافه.
2

 

والقياس هو عملية استخدام األرقام ف  تحديد األشياء حس  قواعد معيهة .
3

 

عل  اإلطحق  ولكن بهذا الهوع من إا بدوع هذه المعالجة الكمية للهتالج ال يمكن للباحث أع ييل إل  أية استهتاجات 

المعالجة الكمية بإمكانه أع ييل إل  قرار حوا نتالج  يمكن أع يستهد عليها ف  القرارات التشخييية  وهكذا فإع 

المقاييس تساعد األرياليين الهفسيين ف  اتخاا قرارات حوا معه  ما يقوموع به من بحوث وتَُيِسر المقاييس أيضا 

 لخااة باألفراد .إادار القرارات ا

لذلأ نستطيع القوا أع القياس هو األداة الهافعة للتعامل مع البيئة لتذليلها وتوجيهها لخدمة اإلنساع وإلشباع رغباته 

وعل  التهبؤ بها قبل وقوعها،  ويرجع الأ إل  أع القياس الهفس  رااة يساعد اإلنساع عل  فهم ما حوله من ظواهر

وتوجيهها لمهفعته وردمته ويتميز  بخيالن متعددة  حيث نجد لكل ظاهرة رااية و  وعل  التحكم فيها لتسخيرها

 طريقة ونظرية نتهاولها بها و هذا هو ال  موضوعها فبتعدد الهظريات تتعدد طرق التهبؤ و التحكم.   

وسلوكه  وللقياس أيضا طرق تسع  إل  فهم و معرفة شخيية الفرد،أو معرفة اإلنساع لبعض الجوان  من شخييته

وقدراته العقلية، والأ من رحا الدالالت الكمية المعبرة عهها، باإلضافة إل  التحليل الكيف  لهتالج االرتبار.
4
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وهو أيضا عملية واف المعلومات وافا كميا أو بمعه  آرر استخدام األرقام ف  واف و ترتي  وتهظيم 

ا و من ثم تفسيرها ف  غير اعوبة ويمكن أع نقوا أيضا المعلومات أو البيانات ف  هيئة سهلة موضوعية يمكن فهمه

إنما هو عملية تحويل األحداث الوافية إل  أرقام بهاء عل  قواعد وقوانين معيهة  "كامبل"أع القياس كما يقوا 

ومعه  الأ هو أع القياس عبارة عن واف للظواهر إل  ما هو أسهل من حيث التعامل و أكثر قابلية إل  التحويل 

الة إل  أررى أال وهو الرقم.من ح
5

 

 : تعريف النظرية 1-6

 بش ء ما . :ميطلح  مشتق من نظر ومعهاها التأمل أثهاء التفكيرلغة  -

 : تعر  بمباديء و قواعد تستخدم لواف ش ء ما ،وقد تثبت حقيقة معيهة.اصطالحا -

التهبؤ بأحداث مستقبلية ويمكن ف  المجاا العلم  تشير الهظرية إل  مقترح لشرح ظاهرة أو ظواهر معيهة بإمكانها  -

ف  العالم الذي  تفسير لبعض الظواهر إيجاديمكن تعريفها بأنها التفكير العلم  المبه  عل  المهطق ف  كما  نقدها

 نعيش فيه.

 لماذا نقيس ؟:  -6
 .أربعة طوالف لوال وجود هذه الفروق لما كانت ههاو حاجة إل  القياس وتتلخن أنواع الفروق الرليسية ف 

 : الفروق بين األفراد - أ

ويهد  قياس هذا الهوع من الفروق إل  مقارنة الفرد بريره من أفراد فرقته الدراسية أو عمره أو بيئته ف  ناحية من 

الهواح  الهفسية أو التربوية أو المههية لتحديد مركزه الهسب  فيها حت  يمكن تيهيف األفراد إل  مستويات أو إل  

 جماعات متجانسة .

 : ق في ذات الفردالفرو - ب

وقياس هذا الهوع من الفروق يهد  إل  مقارنة الهواح  المختلفة ف  الفرد نفسه لمعرفة  نواح  القوة و الضعف ف  

الفرد بالهسبة لهفسه ، بمعه  مقارنة قدراته المختلفة معا للتعر  عل  أقي  إمكانيته ف  كل مهها بررض الواوا 

 تدريبه كما تفيد توجيهه مههيا و تربويا حت  يحقق أكبر نجاح ف  حدود إمكانيته.إل  تخطيط أفضل لبرامج تعليمه أو 

 : الفروق بين المهن - ت
فمن المعرو  أع المهن المختلفة تتطل  مستويات مختلفة من القدرات واستعدادات والسمات وقياس هذه الفروق 

 يفيدنا ف  االنتقاء المهه  والتوجيه المهه .

 : الفروق بين الجماعات - ث

تختلف الجماعات ف  رياليها ومميزاتها المختلفة الأ أع الدراسات العلمية المتعددة أثبتت فروقا بين جوان  

الحياة  الهفسية  لكح الجهسين وبين الجهسيات المختلفة  وبين األعمار المختلفة...الخ  و قياس هذه الفروق يفيدنا ف  

يخف  أع قياس كل نوع من هذه الفروق له فالدة كبرى ف   دراسة سيكولوجية  الجماعات و ريالن الهمو، وال

تطوير البحوث العلمية مما يؤدي بدوره إل  تطوير المقاييس ااتها. 
6

 

 : خصائص القياس النفسي وأسسه في اإلرشاد النفسي والصحة النفسية -3

)كالعمر العقل ( بحيث نيل ف  القياس هو عملية مقارنة الخااية المراد قياسها )كالذكاء( بوحدة معيهة ثابتة إع 

 الههاية إل  تحديد عدد الوحدات الت  تتضمهها هذه الخااية ويمكن تحديد ريالن القياس الهفس  بأنها :

  يكوع القياس للخيالن أو السمات مثل قياس األطواا واألوزاع والذكاء والميوا واالتجاهات وتعر  الخااية

 عها لدى كل فرد من األفراد بدرجات متفاوتة .بأنها مقوم أو مميز يفترض وجودها وشيو

  يكوع القياس للخيالن فإع هذه الخيالن ال تدرو مباشرة فالذكاء سمة ال تدرو مباشرة بل يستدا عليها

بآثارها ومظاهرها المتعددة كما يبدو ف  حل التلميذ لبعض المشكحت أو ف  قدرته أو ف  إدراو العحقات بين 

 االرتبارات الت  تقيس نفس السمة بهاء عل  المظهر أو المظاهر الت  يتضمهها كل ارتبار.األشياء ولهذا تختلف 

القياس الهفس  نسب  والأ ألنه ال يوجد افر مطلق بل افر نسب  فمن الممكن القوا بأنه ال توجد ارة ماء ف   -6

يع األكواب ولكن ليس من عشرة أكواب أي أع كل كوب به افر من الماء وبالتال  فاليفر له نفس الكمية ف  جم

                                                           
5

 .11، 1991،  سعد عبد الرحمن، القياس الهفس  ،)الهظرية وتطبيق(، دار الفكر العرب  ،قاهرة ، طبعة الثالثة
6

 .12ص ،1920دمحم عبد السحم أحمد،القياس الهفس  والتربوي ،  دار الههضة للطبع والتوزيع ، مير،
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الممكن القوا بأع شخيا ما لديه افر من الذكاء معادا لليفر الذي لدى شخن آرر أو معادا لليفر الذي لديه 

هو نفسه من الميل العلم  ،كذلأ فعهد قياس الذكاء تستخدم ارتبارات متعددة لكل مهها حد أدن  من اإلجابة تختلف 

ن ال يتجاوز هذا الحد األدن  يكوع أداؤه افرا وعل  هذا فاليفر ف  القياس عن الحد األدن  ف  ارتبار آرر وم

الهفس  نسب  أي ليس له نفس المعه  أو القيمة ف  االرتبارات الت  تقيس نفس السمة أو الخااية .
7

  

 : أخطاء القياس -4
إرادتها و من الضروري أع نع  مهما حاولها أع نكوع دقيقين ف  القياس فح بد أع نقع ف  أرطاء بعضها رارج عن 

هذه األرطاء قبل قيامها بالقياس ك  نحد مهها و كذلأ لهجرد مهها عحمة التلميذ بواسطة الطرق اإلحيالية ثم لهأرذها 

 بعين االعتبار عهد تفسير العحمة وهذه األرطاء ناجمة عن:

 عدم حساسية أدوات القياس : 

رر فالميزاع الحساس هو األكثر دقة من الميزاع العادي األوا يعطيها بعض أدوات القياس أكثر دقة من بعضها اخ

الوزع بأجزاء الررام و الثان  يعطيها الوزع بالكغ فقط وال يقيس الررامات الزالدة وف  ميداع التربية يعتبر االمتحاع 

مدرب و آرر  الموضع  أكثر دقة من االمتحاع المقال  كما أع ههاو فرقا بين امتحاع موضع  ييممه فاحن

 يضعه فاحن ال يدري عن القياس شيئا.

 عدم ثبات الظاهرة المقاسة : 

  معظم ما نقيس ف  ميداع التربية وعلم الهفس ديهاميك  أي متقل  مترير فالشخن الذي نقيس أداءه هو كل ساعة

الضجر أو يفقد اهتمامه  ف  شاع فهو اخع سليم معاف  و لكهه قد يشعر بمرن بعد قليل و قد يشعر بالتع  أو الملل أو

و التهوية و اإلضاءة و بقية المتريرات البيئية و إاا فإنها نحاوا أع  و تهخفض فعاليته ويتأثر أيضا بدرجة الحرارة

قرب ما يكوع ألداله أما الفرق بين متوسط أنقترب من الحقيقة بأرذ عدة قياسات ثم استخراج متوسطها و اعتباره 

 بر رطأ ف  القياس.القياسات و أي قياس فيعت

 خطأ المالحظة : 

تختلف دقة المححظة من شخن خرر فلو طلبها من عدة معلمين قياس طوا  طفل فسيعطونها أطواال مختلفة مع أع 

 100000، 100060، 100000 األطوااأداة القياس ه  لم تترير و كذلأ الطفل موضوع القياس وقد تكوع هذه 

الفروق ف  القياسات ممكهة الحدوث لدى الشخن نفسه إاا قام بالقياس عدة مرات.  ...وهذه 100070،
8

 

 نظريات القياس النفسي:  -0
  إنه من المهم تمييز نظرية القياس عن موضوع التقييم التربوي والهفس  األكثر شيوعا وتطبيقا والذي يركز عادة

ياس تزودنا بهيكل عام ييور عملية تطوير األداة ، عل  إدارة ارتبارات معيهة وتفسيرها بالمقابل فإع نظرية الق

فالهمااج الهظرية  والطرالق التقليدية الت  تدرس ف  مساق مثل هذا ال تقف عهد نظرية نفسية أو تربوية معيهة ، بل 

تكوع جميعها مفيدة  و بدرجات متساوية ف  قياس العديد من الخيالن الهفسية.
9

 

تعر  دراسة مشكحت القياس السابق اكرها وحلولها الت  ظهرت ف  العلوم التربوية و الهفسية باسم نظرية القياس 

 ، ويبحث محتوى مساق نظرية القياس أساسا ف  : 

 . تقدير مدى تأثير هذه المشكلة عل  قياس أُجري ف  موقف معين 

  . اقتراح وسالل أو طرالق للترل  عل  هذه المشكحت أو تقليل أثرها 

إع هد  نظرية القياس هو إدراو الهمااج المهطقية والرياضية الت  تشكل األساس ف  بهاء االرتبارات المعيارية 

 وتطبيقها .
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9
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 .66-61ص،
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 : أهمية نظريات القياس 5-1 

لهظرية التقليدية أو الهظرية الحديثة  ف  تحديد العحقة يتمثل الهد  األساس  للهظرية ف  علم القياس سواء حس  ا

بين استجابات األفراد عل  ارتبار معين  والسمة الكامهة  وراء هذه االستجابات ، واألمر األكثر أهمية ف  القياس و 

تيارات رااة القياس الهفس   والتربوي بشكل عام هو تحديد مقدار السمات الكامهة وراء أداء األفراد عل  االر

ن الهظريات مجموعة مالمختلفة واالستفادة مهها ف  تفسير الهتالج والتهبؤ بسلوكهم ف  مواقف مماثلة ، و لكل نظرية 

من الفروض و المسلمات تقوم عليها من اجل تفسير الظواهر الت  ترتبط بها ، والبد أع تكوع لهذه الهظرية القدرة 

 لحة لحستخدام والتطبيق .عل  التفسير والتحليل حت  تكوع نظرية اا

 النظرية الكالسيكية : - 5-2

 : مفهوم النظرية الكالسيكية  وافتراضاتها 5-2-1

ه  نظرية تتحدث عن درجة االرتبار من رحا ثحث أبعاد ه  الدرجة الحقيقية ،  الدرجة الظاهرية  و الدرجة 

وألنه يوجد مجهوالع لكل مفحوص فالمعادلة ال تحل   X= T+Eالخطأ ولها عدة نمااج مهها نمواج رط  بسيط  

 قبل معرفة احد هذين المجهولين ، وتقوم هذه الهظرية عل  االفتراضات التالية : 

 . الدرجة الحقيقية  ) ح ( واألرطاء ) خ ( غير مرتبطتاع 

 . متوسط األرطاء يساوي افر أي أع مجموع ) خ ( = افر 

  لمتوازية غير مرتبطة .الدرجات الخطأ عل  االرتبارات ا 

وف  هذه الحالة فإع الدرجة الحقيقية ه  الفرق بين الدرجة المححظة والدرجة الخطأ وتعر  العحمة الحقيقية بأنها 

تقع الدرجة الظاهرية عل  ارتبارات متوازية ، واالرتبارات المتوازية ه  االرتبارات الت  تقيس نفس المحتوى 

  نفس الدرجة الحقيقية ويكوع فيها  رطأ القياس متساوي ، وقد أابح باإلمكاع والت  يحيل فيها المفحوص عل

وهو العحقة    sperman_brown formulaالحيوا عل  نتالج مهمة نتجت عن نمااج هذه الهظرية مثل قانوع  

الت  تربط طوا االرتبار بيدقه ، والمعرو  ف  تطوير االرتيارات .
10

 

لوبا بسيطا يبين العوامل المؤثرة ف  الدرجة الظاهرية للمفحوص والت  تسب  ما يسم  تشكل الهظرية الكحسيكية أس

بأرطاء القياس ويوضح الأ من رحا االفتراضات الخااة به إا يقوم هذا األسلوب عل  سبعة افتراضات ، بمعه  

وأع أي انتهاو ألي من  أع دقة واحة الهتالج الت  يمكن الحيوا عليها تبق  مرهونة بمدى تحقق تلأ االفتراضات

هذه االفتراضات يعه  أع الهتالج ستكوع موضع الشأ.
11

 

 أما االفتراضات الت  تقوم عليها الهظرية فه  عل  الهحو اخت  :

 : االفتراض األول

الدرجة الحقيقية لمفحوص ما تتكوع من جزليين : األوا يمثل الدرجة الظاهرية أو المححظة والثان  الدرجة  إع

 الخطأ أو رطأ القياس للدرجة الحقيقية.

 : االفتراض الثاني

 قدرة الفرد المتعلقة بتلأ السمة تتمثل ف  الدرجة الت  سيحيل عليها نتيجة إلجابته. 

 :االفتراض الثالث

 قيمة معامل االرتباط بين الدرجة الحقيقية والدرجة الخطأ تساوي افر.إع 

 :  االفتراض الرابع

إع درجات الخطأ لمفحوص ما رضع الرتبار ما، ال ترتبط سلبيا أو إيجابيا بدرجات الخطأ لهفس المفحوص إاا 

 رضع الرتبار آرر. 

 : االفتراض الخامس

 درجة الحقيقية عل  ارتبار آرر.الدرجة الخطأ عل  ارتبار ما ال ترتبط بال
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 : االفتراض  السادس

 يشير هذا االفتراض إل  مواافات االرتبار أو الهمااج المتوازية الرتبارات تقيس سمة واحدة .

 : االفتراض السابع

من ويتعلق هدا االفتراض بهمااج االرتبار المتكافئة  من حيث شروط التكافؤ ويمكن تلخين جوهر الهظرية التقليدية 

 رحا افتراضاتها ، حيث تتكوع الدرجة الظاهرية    ) المححظة ( من جزليين : 

 الدرجة الحقيقية  ) ت (.األول 

 : رطأ عشوال  يسم  درجة الخطأ . والثاني

حيث ال يرتبط الجزليين معا أو أع قيمة معامل االرتباط بيهها يساوي افر سواء الرتبار واحد ، الحاا كذلأ بيههما 

حالة تطبيق أكثر من ارتبار ، كما تشير الهظرية إل  مفهوم الهمااج المتوازية من االرتبارات الت  تقيس سمة ف  

معيهة وتحدد مجموعة من الشروط لتحقق  افتراض التوازي كما تشير الهظرية إل  مفهوم االرتبارات المتكافئة 

 ة توفر تلأ الشروط ف  الواقع العمل  .والت  تتحرر من بعض شروط االرتبارات المتوازية نتيجة ليعوب

كما تعدّ كل من الدرجة الحقيقية واألرطاء الخااة بها درجات نظرية ال من اليع  الواوا إليها وإنما يتم تقديرها 

من الدرجة المححظة والأ من رحا حساب المتوسط الحساب  للدرجات المححظة الت  يحيل عليها المفحوص 

ر يقيس السمة المراد قياسها لعدد ال نهال  من المرات ولذلأ فإع الدرجة المححظة للمفحوص نتيجة لخضوعه الرتبا

عل  ارتبار ما أو عدة ارتبارات تقيس سمة ما ليس من الضرورة أع تعكس الدرجة الحقيقية للمفحوص ف  تلأ 

 السمة .

ونتيجة للبحوث والدراسات حوا الدرجة سيطرت نظرية القياس التقليدية عل  حركة القياس لفترة ليست بالقليلة ، 

ومكوناتها ومحاولة البحث عن حلوا لما عجزت الهظرية عن تفسيره ، بدأ الحديث عن مهح  آرر لهظرية القياس 

 التقليدية ، حيث عانت الهظرية التقليدية من بعض أوجه القيور .

 :   مميزات النظرية الكالسيكية  5-2-2

 ا .ارر حجم العيهة الت  تحتاجه 

  . تحليحتها الرياضية  بسيطة مقارنة مع الهظرية الحديثة 

  . حساب المؤشر اإلحيال  للفقرة أو االرتبار يكوع مباشرا 

  .التحليل ال يتطل  شروط قاسية لمهاسبة الهمواج للبيانات 

 :   ITEM RESPONSE THEORYالنظرية الحديثة ونماذجها 5-3

نظرية تدور حوا الفقرة واألداء عل  االرتبار وكيفية ارتباط األداء بالقدرة الت  تقاس بالفقرات واستجابة الفقرة 

يمكن أع تكوع مهفيلة أو متيلة أو متفرقة بمعه  أع عحمات الفقرات يمكن أع تترت  ويمكن وجود قدرة واحدة أو 

الهمااج بيهت وطبقت عل  بيانات حقيقية بحيث تتضمن أكثر حس  األداء عل  االرتبار ، حيث أع كثيرا من 

 الخيالن التالية : 

  .افتراض قدرة واحدة لتأكيد األداء عل  االرتبار 

 . يمكن تطبيقها عل  بيانات مستقلة 

 . االرتباط بين األداء و القدرة يعبر عهه بمؤشر أو اثهين أو ثحثة 

  بحاجة إل  عيهة للمجتمع ولكههم بحاجة إل  عيهة غير متجانسة ويقيد بثبات العيهة أع مطوري االرتبارات ليسو

لحساب القيمة ، وعل  أية حاا فإع تطوير االرتبار المستخدم يواجهه مشكحت كثيرة مثل كبر حجم العيهة لحساب 

ا يتم معالم الفقرات والبحث عن فقداع طفيف يختلف عن الطريقة ف  الهظرية التقليدية ، حيث أع تقييم الفقرات هه

بمدى محلمتها للهمواج باستخدام ارتبارات إحيالية أو تحليل.
12
 

ومن المهم أع نعر  بأع مظاهر الثبات ف  نظرية االستجابة عل  الفقرة تعتبر مرتفعة  والأ ألنها تربط بين القدرة 

لهظرية التقليدية وقد جاء واإلجابة عل  الفقرة ، وألع إحياليات الفقرة تقع عل  مقياس للقدرة وهذا ما ال يتوفر ف  ا

معه  الثبات من معرفة ما تقيسه الفقرة بطريقة أفضل  ومن معرفة العحقة بين األداء والقدرة والذي يعر  عل  أنه 

مجموع إقترانات معلومات الفقرات المكونة لحرتبار والذي يمكهها من التهبؤ بعحمات المفحواين عهد قدرة محددة ، 

 للهظرية الحديثة :ومن الخيالن األررى 
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 اقتران معلومات الفقرة : 

والذي يوضح أكثر الفقرات مساهمة  ف  قيمة القدرة حيث إع الفقرات اات التمييز األعل  عادة ما تكوع أكثر 

 مساهمة ف  قياس القدرة من الفقرات اات التمييز المهخفض .

يعد اقترانا معبرا عن مجموع إقترانات معلومات أيضا والذي اقتران المعلومات لالختبار  ومن الخيالن األررى

الفقرات الت  يتكوع مهها االرتبار والذي من رحله يمكهها معرفة وتحديد الخطأ المرتبط بقياس القدرة والذي يعه  أع 

الخطأ يقل كلما زادت قيمة المعلومات الت  نتحيل عليها من االرتبار .
13
 

 : افتراضاتهامفهوم نظرية السمات الكامنة و 1 – 5-3

  يعتمد االتجاه المعاار ف  القياس الهفس  والتربوي عل  نظرية السمات الكامهة الت  تفترض أنه يمكن التهبؤ بأداء

أو تربوي معين بهاء عل  رااية أو ريالن معيهة مميزة لهذا   األفراد أو يمكن تفسير أدالهم ف  ارتبار نفس

، وتحاوا هذه الهظرية تقدير درجات األفراد ف  هذه السمات  ونظراً ليعوبة  Traitsاألداء تسم  السمات 

مححظة هذه السمات بطريقة مباشرة أو قياسها بيورة مباشرة ، فإنه يج  تقديرها أو االستدالا عليها من رحا 

ذا أطلق عليها " نظرية استجابات األفراد المححظة عل  مفردات االرتبار الذي يقيس السمة أو القدرة المطلوبة وله

السمات الكامهة " أو نظرية االستجابة للمفردة و تهد  نظرية االستجابة للمفردة والهمااج الرياضية المرتبطة بها 

بين الهمواج المستخدم ومجموعة البيانات   Fitإل  تقدير جميع إحياءات المفردة والقدرة ، وكلما كاع ههاو محلمة

تقديرات دقيقة لهذه اإلحياءات ، حيث يج  وضع كل من األفـراد والمفـردات عل  أدى الأ إل  الحيوا عل  

مقياس للقدرة ، ويتم الأ من رحا عمليات التقديـر طالما يوجد عـحقة تقارب ممكهة بين االحتماالت المتوقعة 

 للممتحهين واالحتماالت الواقعية الفعلية ألدالهـم ف  كل مستوى من مستويات القـدرة.

 فترض هذه الهظرية إمكانية التهبؤ بأداء األفراد أو تفسير أدالهم ف  ضوء رااية أو ريالن مميزة لهذا األداء ت

، وه  تفترض وجود واحد أو أكثر من هذه السمات تكمن رلف استجابات الفرد لبهود  traitsتسم  السمات  

 االرتبار ، هذه السمات ال تححظ مباشرة  وإنما يكوع الأ من رحا إجابة الفرد عل  المفردات .

 لكامهة .وقد بهيت هده الهظرية وغيرها من الهمااج اللوغاريتمية عل  عدة فروض ه  افتراضات لهمااج السمات ا 

 : تطبيقات نظرية) السمات الحديثة( 5-3-2

إّع نظرية السمات وفرت مجاال ريبا لتحسين تطبيقات قياس نفسية معروفة باإلضافة إل  مجاالت تطبيق أررى 

 ومهها :

 تقنين وتحليل االختبارات : 

توزيع التكراري للعيهة الت  قهن أابح من الممكن مقارنة قيم القدرات الفردية عهد التقهين بدال من االعتماد عل  ال

عليها االرتبار،  أي انه أابح من الممكن إعداد بهود من األسئلة الت  حددت مؤشراتها واالستفادة مهها ف  تقهين 

 االرتبارات .

 معايرة االختبارات : 

م ف  نمااج مختلفة أي المساواة بيهها حيث يتم ف  كثير من األحياع مقارنة شخيين أو أكثر بهاء عل  درجاتهم الخا

 من ارتبار معين .

 بناء االختبارات : 

 و يمكن تحديد نوع االرتبار الذي نريده .

 وه  ارتبارات فردية يعط  فيها الفرد األسئلة المهاسبة لقدراته  : االختبارات التكيفية أو المفصلة 

 ل للكشف عن تحيز : فقد وفرت نظرية استجابة الفقرة نمواجا أفض الكشف عن التحيز في االختبار

االرتبار.
14
 

 :  تحليل الفقرات حسب النظرية الحديثة  -5-3-3

 يتم تحليل فقرات االرتبار حس  الهظرية الحديثة عادة وفقا لإلجراءات التالية :

 . تحديد معالم العيهة الثابتة باستخدام طرق رياضية معقدة وعيهة كبيرة الحجم 
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  .استخدام الهمواج المطابق الكتشا  الفقرات الت  ال تتحءم مع الهمواج 

ههاو نقاط كثيرة بين الهظريتين التقليدية والحديثة ،  وكذلأ نقاط االرتح  ، هذا من شأنه أع يبين حركة التطور 

الفوالد والتسهيحت الت  الت  حدثت ف  حقل القياس ، حيث المفاهيم واالعتبارات وبالتال  االفتراضات وتبعا لذلأ 

 طرأت عل  القياس الهفس  وتحديدا ف  ما انعكس باإليجاب عل  القياس الهفس  ورااة حقل التعليم .

:نظريات النماذج الِجبلية -5-4
15

 

ف  محاولة لتبسيط مشكلة الفروق الفردية، اقترحت من حين خرر عدة تيهيفات للهمااج الجبلية ، وبذلأ يمكن 

الواسع للفروق بين األفراد إل  عدد قليل من الهمااج األساسية، فيواف كل فرد بأنه أقرب ما يكوع إنقاص المدى 

إل  أحد هذه الهمااج وترجع نظريات الهمااج هذه إل  القرع الخامس قبل الميحد ، حيهما وضع هيبوقراط تيهيفه 

أحدهما ااح  المزاج السكت  ) أي  الثهال  للجهس البشري عل  أي أساس من التكوين الجسم  ،  فأطلق عل 

المعرض للموت بالسكتة القلبية( وااح  المزاج السل  )أي المعرض لمرض السل(، وقد اقترحت عدة نظريات 

مشابهة مهذ الأ الوقت ، وال يزاا حت  اخع ههالأ بعض األنيار لهظريات الهمااج ، كما أابحت لرة نظريات 

ا اليوم  ، حت  أابح من المستحيل أع نتحدث عن الهاس دوع أع نشير إل  بعض الهمااج هذه جزءاً مهماً من حديثه

 هذه الفئات االفتراضية. 

: Kretschmerنظريةكرتشمر -5-5
16

 

لقد أابح تقسيم كرتشمر لألفراد ف  العير الحديث من أهم البواعث عل  الدراسات والبحوث الهفسية ، فقد قسم  

متبايهة من الهاحية الجسمية ، وه : الهوع المكتهز، القوي ، الواهن والمشوه  كرتشمر األفراد إل  أربع مجموعات

 البهية. 

ً وممتلئ اليدر، ومستدير الكتفين، وارير اليدين  فالهوع األوا قيير بدين، ضخم الجسم، وقيير الساقين نسبيا

 والقدمين. 

فين، كبير اليدين امل الهمو، عريض الكتوعضحته بك والهوع القوي يتميز جسمه وأطرافه بتهاسق الهمو، وعضامه

 والقدمين.

والهوع الواهن يمتاز عادة بضآلة الجسم بالهسبة إل  الطوا، فهو طويل نحيف، ضيق اليدر نسبياً، طويل الساقين،  

 مستطيل الوجه، طويل اليدين والقدمين .

ً ويشمل كل األفراد الذين يظهر عليهم بعض داللل الهمو  أما الهوع األرير وهو المشوه البهية فيضم فئة قليلة نسبيا

 الشاا كعدم التهاسق أو عدم التوازع الردّي أو أي نقن آرر. 

ونوعين من  إع القضية األساسية الت  تقوم عليها نظرية كرتشمر ه  وجود عحقة بين الهمااج الجسمية الت  وافها

،  schizoid، والمزاج الشبيه بالفيام   cycloid)األمزجة( المتعارضة أساسا، هما المزاج الشبيه بالدوري 

فالشخن الشبيه بالدوري يتميز بسمات شخيية تجعله ف  الحاالت المتطرفة يدرل ضمن الميابين بالذهاع 

يام  فإنه ف  حالة التطر  يهحو نحو مرض  الدوري، أو بمرض الهوس واإلكتئاب. وأما الشخن الشبيه بالف

الفيام ، وقد اكر كرتشمر أع الهوع األوا له افات تطابق افات الهمواج المكتهز، والهوع الثان  له افات 

 الهمواج الواهن أو إل  درجة أقل الهمواج القوي. 

 ل  قسمين:وقد نتج عن الأ أع امتدت هذه الهظرية لتشمل األفراد العاديين ، فقسم هؤالء إ

ااح  المزاج الدوري وااح  المزاج الفيام  ويواف األوا بأنه اجتماع ، اادق، نشط، عمل  و واقع ، 

 ويواف الثان  بأنه هادئ، متحفظ، يميل إل  الوحدة، رجوا.

اد والرتبار افتراض كرتشمر هذا، حيهما تعاد ايرتها ف  ضوء األنماط البيولوجية األالية، ارتيرت عيهة من األفر

تمثل بوضوح )الهمواج المكتهز( وعيهة أررى تمثل )الهمواج الواهن(، والأ عل  أساس المقاييس الجسمية ، 

وأعطيت المجموعتاع االرتبارات الهوعية الت  اقترحها مباشرة  كرتشمر أو أتباعه، وه  تتضمن قياس زمن الرجع 

واع، وارتبار روشاخ وغير الأ، ولم يكن الفرق العيري، وسرعة الهقر والكتابة والشط  والتعويض وتدارل األل

بين متوسط الهتالج للمجموعتين ف  أي ارتبار كاع، فرقا اا داللة ، أي أع األفراد الذين ارتبروا كعيهة ممثلة لهوع 

من )الهمواج الهق  ( ف  افاتهم الجسمية لم يتميزوا ف  اليفات السيكولوجية الت  كانت تعتبر عادة مرتبطة بهذه 

 ألنماط. ا
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وقد أمكن الحيوا عل  نتالج مماثلة عهدما قورنت نسبة الهمط المكتهز ونسبة الهمط الواهن، من بين المرض  

بالفيام والمرض  بالذهاع الدوري ، وإع أي ارتح  ف  نس  توزيع هذه األنماط الجسمية، يميل إل  االرتفاء إاا 

 ثبتها بعض العوامل كالسن والمستوى المهه .

 17نظريةشلدن -5-6

وههاو رأي آرر ف  تيهيف األنماط وضعه شلدع ، فبدال من وضع األفراد ف  فئات متبايهة ، فإنه يضع نظاما 

لتقدير الهواح  )الجسمية( و)المزاجية( بمقياس متيل الدرجات لثحثة متريرات بدال من مترير واحد ، فيواف 

 تكوين الجسم بهاء عل  ثحثة مكونات:

 :  )الحشوي(المكون  - أ

 ف  حالة األحشاء الهضمية.

 المكون العضلي: - ب

 ف  حالة ترل  العضحت والعظام واألنسجة الرابطة.

 المكون الجلدي:-ج

نقط ف  كل  7ف  حالة الهحافة واستطالة الشكل مع ترل  الجلد والجهاز العيب  ويقدر كل فرد بهاء عل  مقياس من

، 7-1-1يتضح أنه يهتم  إل  الهوع الثالث بشكل ظاهر للراية يحيل عل  تقدير من المتريرات الثحثة ،  فالفرد الذي 

. والفرد الذي يتضح أنه 1-7-1والفرد الذي يتضح أنه يهتم  إل  الهوع الثان  بشكل ظاهر جداً يحيل عل  تقدير 

 .6-6-6يهتم  إل  متوسط ف  الهواح  الثحث يحيل عل  تقدير 

عل  ثحثة متريرات أيضا لتقسيم اليفات المزاجية وه : المزاج الحشوي ، وقد وضع مقياس مشابه ومشتمل 

 والمزاج الجسدي، والمزاج الدماغ . 

أما الهوع األوا فيمتاز ف  الحاالت الواضحة جداً بالتساهل بيفة عامة ، وح  الراحة، وح  االجتماع بالرير، 

 والعشرة الطيبة، واإللتهاس، والشراهة. 

ر يرل  عليه الكبت ، والميل إل  إرفاء الشعور، والبعد عن االتياالت االجتماعية، والضرط عل  وأما الهوع األري

 الهفس.

ويقترح شلدع المطابقة بين كل من المتريرات الثحثة للهواح  الجسمية وكل من المتريرات الثحثة للهواح  المزاجية، 

 وفقا للترتي  السابق اكره. 

شأ يتماش  مع التوزيع الطبيع  المتيل لليفات الجسمية والسلوكية، غير أع الحقالق  ويمتاز تقسيم شلدع بأنه وال

الت  تعضد هذا التقسيم محدودة ونتالجها ال يمكن االعتماد عليها ، ويهطبق هذا بيفة رااة عل  التيهيف المزاج  

حال  يمكن الهظر إل  هذا التقسيم وعل  العحقة المزعومة بين األنماط المزاجية واألنماط الجسمية ، وف  الوقت ال

 كفرد االح لمتابعة البحث ف  ضوله.

 :في مجموعة عالمية من اختبارات االستعدادات Hullنظرية َهْل  -5-7

وتمثل  الدراسات الت  قدمها َهْل، مهذ عشرين سهة رلت ، وهو يقترح تكوين مجموعة واحدة دولية تتضمن حوال  

تمثل جميع اليفات المههية المهمة، وتبعا لهتالج البحوث التجريبية يمكن حيهئذ وضع ثحثين أو أربعين ارتبارا، 

أربعين أو رمسين معادلة مختلفة لوزع كل ارتبار ف  المجموعة بطريقة مختلفة حت  يتيسر أحسن تهبؤ ممكن ف  كل 

ال نقدر المستلزمات ليفات من األربعين أو الخمسين المههة دوع حاجة إل  تسمية كل استعداد باسم راص، وهكذا 

معيهة بطريقة تعسفية، إنما تبعا لييغ رياضية تماثل تلأ الت  تعين التركيبات الكيماوية، وف  هذه الحالة تكوع 

 العهاار الت  تتكوع مهها الييغ ه  االرتبارات الت  تستعمل ف  قياس اليفة المههية.

تبارات لتحليل العمل والتهبؤ المهه  المثل األعل  الذي يهزع وربما يمثل هذا البرنامج الذي يستهد  استعماا االر

عالم الهفس لتحقيقه ف  تماثل األفراد والمهن، بيد أنه ال يوجد لديها ف  الوقت الراهن إال القليل من الحاالت الت  

ل عمل من حددت فيها الدرجات الفارقة لمجموعة مختلفة من المهن واألعماا عل  أساس تقهين ادق االرتبار لك

هذه األعماا ،وبهاءا عليه  فإع التحليل المههج  بإحدى الطرق األررى الت  اكرت ف  هذا الفيل ما زاا ف  الوقت 

 الحال  أنفع الطرق السيكولوجية المتبعة ف  التحليل المهه .
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الكثير مما يج  أع لقد حدث تقديما ملحوظا ف  اوغ المستلزمات المههية بعبارات دقيقة ، بيد أنه مازاا أمامها 

يُعمل، ورااة ف  تحليل األعماا ورااة من وجهة نظر المستلزمات المههية، والعحقات االجتماعية، وف  إضافة 

التوكيد عل  )نمواج العمل الكل ( إل  االتجاه العهيري التحليل ، ورغًما عن هذه الشوال ، فإع الطرق 

تقدمية مهمة إاا ما قورنت بالوسالل الفجة غير المحددة الت  يتبعها  السيكولوجية لتحليل مستلزمات العمل تمثل رطوة

ما يسموع أنفسهم بالموجهين المههيين أو أريالي  إدارة األفراد ف  الميانع.
18
 

 : المقاييس اإلحصائية -2

يقيد بالقياس بمفهومه الواسع أنه عملية تعبير عن الخيالن والمححظات بشكل كم  ووفقا لقاعدة محدودة ، 

وفق األبعاد الخااة المحلمة  هبمفهوم أووعهدما نستخدم المقياس والمححظات بشكل كم  ووفقا لقاعدة محددة ، 

نجد غضاضة ف  ارتيار نسق من المعادالت الرياضية الت  تتفق مع تلأ  لكل فرع من فروع المعرفة ، فإنها ال

فروع العلم المختلفة من رياضيات واقتياد  ه  بحظالخااية أو الخيالن قيد البحث ، وعامة يمكن القوا أع ما ت

 وغيرها من فروع العلوم االجتماعية من نمااج متعددة ومتبايهة تعتمد ف  بهيتها األساسية عل  المقاييس . 

ع كاع ههاو ارتح  كبير ف  درجة اليعوبة عهد التطبيق إاا قورنت الهمااج المستخدمة ف  العلوم االجتماعية إو

االجتماع وعلم الهفس االجتماع  كمثاا تتيف المتريرات بالتباين والتعدد  علمفروع العلوم األررى فف   بريرها من

أع نختار رياضيا مهاسبا يخدم أهدا  البحث اإلمبريق  ألع الهفس البشرية ) والفرد عامة (   هبشكل ييع  مع

ولعل ابسط أمثلة القياس نجدها  ن أفراد أو بيئاتم هيتيف بالتعقيد وارتح  مستويات العحقة بيهه وبين المحيطين ب

ف  االرتبارات الت  يتقدم بها الطال  ف  مختلف مراحل حياته الدراسية ، حيث ترتبط الدرجة الت  يحيل عليها ف  

بالمادة الت  يدرسها رحا فترة دراسية معيهة وكلما كانت درجة الطال  الت  حيل  هارتبار ما عل  مدى معرفت

المادة ، ومن هذا ه مثح ف  مادة الكيمياء عالية دا الأ عل  معرفة أكثر أو تحييل أكبر لدى الطال  من هذعليها 

 الت  حيل عليها الطال  من االرتبار .   Scoreالمثاا البسيط نجد أع رااية التحييل تعبر عهها الدرجة 

حدة من أكثر المقاييس أهمية عهد إيجاد الطرق وا Dependent Variable  التابع وتعد المقاييس الت  تقيس المترير

 معيهة . اإلحيالية المحلمة الت  تستخدم ف  تحليل بيانات دراسة أمبريقية

أيضا توجد بعض المقاييس الت  يمكن استخدامها ف  قياس ظاهرة معيهة بدقة عالية أو متهاهية مثاا الأ المقاييس  

من جهة أررى توجد بعض المقاييس الت  تفتقر إل  الدقة العالية وإع الت  تستخدم ف  قياس األطواا واألوزاع و 

فرادكانت تحقق قدرا من الداللة فيها عل  سبيل المثاا مقاييس مستويات القلق الهفس  عهد األ
19
 

 ويعتمد القياس ف  التحليل اإلحيال  عل  القيم العددية الت  تستخدم بطرق مختلفة لتحقيق عدة أهدا   

   ختار من بيهها المبحوث ف  االستبياع المكتوبيتستخدم القيم العددية لترقيم المتريرات ) إجابات األسئلة ( الت . 

 ( عهدما 6(  أعل  من المترير رقم )1وتستخدم القيم العددية ف  ترتي  مجموعة من المتريرات فيكوع المترير رقم )

( عهدما يكوع الترتي  تياعدي للقيم 6( أدن  من المترير رقم )1)يكوع الترتي  تهازل  للقيم ويكوع المترير رقم 

 بعبارة أررى ، تتفاوت أهمية القيم بحس  ما إاا كاع الترتي  تياعديا أو تهازليا .

  تستخدم القيم العددية أيضا ف  تحديد المسافة بين الفئات المختلفة من المتريرات لذلأ يج  عل  الباحث أع يفهم

ستخدم بها األعداد ف  وضع المقاييس اإلحيالية.الكيفية الت  ت
20

 

 خاتمةال
يعتبر القياس الهفس  واالرتبارات المههج العلم  لمعرفة السلوو وتقويم الشخيية والتحييل المعرف  للفرد، وقد 

عليها وضعت عدة نظريات للقياس اقترحت عدة تيانيف للهمااج، فمهها من كانت نتالجها محدودة ال يمكن االعتماد 

ومهها من كانت من أنفع الطرق السيكولوجية المتبعة ف  التحليل، وكل هذه الهظريات اعتمد عليها القياس الهفس  

 لقياس السلوو العام.

عضها اخرر أو قد ال تكوع ويركز القياس عل  نظرية السمات وتعر  بأنها تجمع من األنماط السلوكية المرتبطة بب

ببعضها،وترى نظرية السمات أع الخيالن تتميز بدرجة من الثبات واالستقرار الهسب  عبر فترة من  مرتبطة

 الزمن ف  مواقف مختلفة ، وهذا يعزز الدراسات التهبؤية الت  تستخدم هذه الفراة لتفسير هذا الهمط من السلوو .
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 : توصيات و اقتراحات

 المكثف وتبه  نظرية محددة لواحدة من هذه الهظريات ف   عل  الباحثين ف  علم القياس الهفس  االستقياء

ف  القياس و رااة القياس الهفس   والتربوي بشكل عام حيث يتم  تحديد مقدار  أهمية األكثر األمروهذا هو  ،بحوثهم

ر عل  مختلف االرتبارات وكل هذا يكوع بهد  توظيف هذه الهظريات ف  تفسي األفراد أداءالسمات الكامهة وراء 

 .الهتالج والتهبؤ بالسلوكات

   القدرة عل  التفسير والتحليل حت  تكوع نظرية االحة لحستخدام والتطبيق .المتبهاة ع تكوع لهذه الهظرية أوالبد 

 قائمة المراجع
واليحة الهفسية ، دار الحامد للهشر والتوزيع ،  اإلرشاداالح حسن أحمد الداهري، أساسيات القياس الهفس  ف   -1

 .6011، 1عماع، ط

 .61، 1991ليونا تايلر، ترجمة سعد عبد الرحمن، االرتبارات و المقاييس ، ديواع المطبوعات الجامعية ،  -6

عباس فييل، الذكاء و القياس الهفس  ف  الطريقة العيادية ، دار المههل اللبهان  ، مكت  راس الهبع  -1

 . 6006،بيروت،

 . 1991سعد عبد الرحمن، القياس الهفس  ،)الهظرية وتطبيق(، دار الفكر العرب  ،قاهرة ، طبعة الثالثة ،  -6

 . 6002،  دار المعرفة الجامعية ، عباس محمود عوض ، القياس الهفس  بين الهظرية و التطبيق -0

 .1920دمحم عبد السحم أحمد،  القياس الهفس  والتربوي ،  دار الههضة للطبع والتوزيع ، مير، -2

، دار الحامد للهشر 1واليحة الهفسية ، ط اإلرشاداالح حسن أحمد الداهري، أساسيات القياس الهفس  ف   -7

 .6011،61والتوزيع ، عماع،

 .6001،القاهرة،دار الفكر العرب ، مبادئ القياس الهفس ، سبع دمحم أبو لبده -1

، مدرل ال  نظرية القياس التقليدية و  المعاارة ، دار ، جيمس الجيها ترجمة زيهات يوسف دعهاليهدا كروكر -9

 . 6009الفكر، األردع ،

 األردع، 6011توزيع ، ، دار جرير للهشر وال 1ابراهيم دمحم محاسهة ابراهيم دمحم محاسهة ، القياس الهفس  ، ط  -10

 ،6011 . 

 .6011،  1دمحم جاسم العبيدي ،القياس الهفس  و االرتبارات ، دار الثقافة للهشر و التوزيع عماع . ط -11

الهفسية ، دار الفكر العرب ،مير،الطبعة  االرتباراتعبد الهادي السيد عبدو، فاروق السيد عثماع ، ،القياس و  -16

 .6000األول ،

مير، دار الفكر  لثانيةالهفسية ،الطبعة ا االرتباراتعبد الهادي السيد عبدو، فاروق السيد عثماع ، القياس و   -11

 .6006،العرب  

 
 

 


