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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 :مقدمة 
 خيضع النظام وهذا ، الرسوب أو بالنجاح عليه واحلكم االختبارات أو النهائية االمتحانات على يقتصر  التعليم منظومة يف للتقويم التقليدي النظام أن

 مكون ثم التعليمية العملية تنفيذ مكون يتلوه التعليمية االهداف وهو االول فاملكون ، التواىل أو التتابع عالقة املكونات بني العالقة تكون خطية ملنظومة

 التغذية خاصية وهى جداً هامة خاصية تفتقد اليت اخلطية املنظومة هذه( 1) الشكل ويوضح.  الفشل أو بالنجاح التعليمية العملية جناح على احلكم

 .  الراجعة

 

  http://dc249.4shared.com/doc/i_wMZRtX/preview.html). لذذذذذا فنظذذذذام التقذذذذويم احلذذذذاا ال يصذذذذل إىل درجذذذذة التقذذذذويم بذذذذل التقيذذذذذيم        

 (7:11الساعة  11/9/2112تاريخ الزيارة 
 

فأصبح هناك نقلة نوعية يف و يالحظ يف وقتنا احلاضر  التطور املتسارع والتجديدات املبتكرة والتحوالت اجلوهرية يف منهجيات القياس والتقويم 

 .أساليبه وتقنياته وممارسته امليدانية مما دعى إىل تغري مكونات املنظومة التعليمية

قصورها يف تقويم  ونلحظ ذلك يف إصالح أنظمة التقويم الرتبوي يف كثري من دول العامل اليت كانت تعتمد على تقويم الطالب بالعلمية التقليدية واليت اتضح

 .وقلة جدواها يف تشخيص مكتسباهتم وكفايتهمالطالب 

 

وهلذا فقد ظهر يف العقود املاضية مداخل واجتاهات حديثة يف مضمار التقويم الرتبوي فحاول علماء القياس 

والتقويم ابتكار أمناط جديدة للتقويم الرتبوي بدالً من التقويم التقليدي الذي يركز على مهارات التفكري الدنيا 

 .مما جيعل قياس التحصيل يف أدنى مستوياته هدفاً وغاية ( االستيعابكالتذكر و)

 

http://dc249.4shared.com/doc/i_wMZRtX/preview.html


 http://crmang.com    موقع متخصص برفع كفاءة إلادارة (إدارة بإبداع(

 

 .ولعل املطلع يلحظ ظهور أمناط وتوجهات حديثة يف التقويم بدأت تأخذ حظها من الشهرة واالنتشار يف األوساط الرتبوية

ه توجهات فرعية وأساليب تقوميية حديثة لعل من أمهها ملفات التقويم الرتبوي البديل الذي ميثل إطارا عاما لتطوير التقويم ظهرت يف ضوئ"فمن أمهها 

تطورها و التالميذ الرتاكمية ثم ظهر وازدهر وانتشر التقويم املدار باحلاسوب ومن قبله بقليل ظهرت بنوك األسئلة اليت أسهمت تقنية احلاسوب يف 

 . (212،ص 2111هاشم و اخلليفة ، " )انتشارها 

 

 :البديل  التقويم الرتبوي: أوالً

 :مفهوم التقويم الرتبوي البديل  - أ

ب أخرى متنوعة مثل يعرف بأنه تقويم متعدد األبعاد ملدى متسع من القدرات واملهارات وال يقتصر على اختبارات الورقة والقلم وإمنا يشتمل إيضاً على أسالي" 

 (212،ص 3هاشم واخلليفة ، ط " )وإجراء مقابالت شخصية معه ومراجعة إجنازاته السابقة  مالحظة إداء املتعلم والتعليق على نتاجات

التقييم الذي يتطلب قيام الطالب بتوظيف معلوماهتم ومهاراهتم يف أداء مهام تعلم أو حل مشكالت حقيقية مطابقة ( " 715)حسن زيتون . وعرف د 

 "حمددة معلومة للطالب واملعلم  معاً Rubricsعية ويتم تقييم هذا األداء باالستعانة بقواعد موازيني تقدير أو مشاهبة لتلك اليت جياهبوهنا يف حياهتم الواق

ملشكالت ويتم تقييم فبذلك يظهر لنا أنا التقويم الرتبوي البديل هو التقويم الذي يوظف الطالب به مهارات التفكري العليا يف حل أداء مهام التعلم أو حل ا 

 .ستعانة بقواعد موازينياألداء باال

 :أسس التقويم الرتبوي البديل - 2
ت تتصل التقويم الرتبوي البديل يف هذا التحول النوعي الكبري يستند إىل أسس وركائز أساسية تتعلق بالتطورات املعاصرة اليت حدثت يف عدة جماال"

" صورات فكرية جديدة لنظريات التعلم اإلنساني ، ومفهومي الذكاء والتحصيل علم النفس املعريف ، وتقنيات املعلومات ، وما أدت إليه من ت: بكل من 

 (217،ص 2111هاشم واخلليفة ، )

 :التحوالت الناجته عن التقويم الرتبوي البديل   -3
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 :أهم التحوالت اليت أحدثها التقويم البديل يف جماالت حتصيل الطالب وأدائهم 

 :ة التقويم التحول من ثقافة االمتحانات إىل ثقاف - أ

معظم األحيان  تعتمد املمارسات التقليدية لالمتحانات على تطبيق اختبار واحد ملادة معينة و يشمل االختبار على عدد حمدود من األسئلة اليت تتطلب يف

 .استدعاء املعلومات اليت مت ختزينها أثناء هذه املادة

الذي يرى األهداف التعليمية منفصلة عن أساليب حتقيقها لذلك يقوم خرباء القياس والتقويم بتصميم  ويستند بناء هذه االختبارات إىل املدخل السيكومرتي" 

 (212،ص3هاشم واخلليفة ،ط" )هذه االختبارات وحتليل نتائجها بدالً من املعلم الذي قام بتنفيذها 

 .التعلم والتقويم منفصلتان وقد أدى هذا النظام التقوميي الذي يعتمد على االختبارات إىل اعتبار عملييت  

 مقننة باملفهوم السيكومرتي فالتعليم على املعلم والتقويم على خرباء القياس ، أما البديل فهو عملية تكامل بني التقويم والتعليم ويتخذ التقويم أشكال متعددة غري

 .  Assessment culture( ثقافة التقويم)تكون متضمنة يف عملية التعليم ويطلق عليه 

ة عن والذي يتطلب مهارات التفكري ، واالستدالل ، وحل املشكالت وتقدر الدرجات ويكون تقرير النتائج على شكل بروفيل وصفي يعطي صورة تفصيلي

 .أداء الطالب

 :التحول من االختبارات التقليدية إىل التقويم املتعدد   - ب

فالتقويم التقليدي يركز غالبا على قياس قدرة  الطالب : التقويم وأدواته لقياس هذه النتاجات  إن املنظور اجلديد للتعلم يتطلب بالضرورة توسيع نطاق أساليب

هاراته ، وفهمه ، على إظهار ما اكتسبه من معارف باستخدام اختبارات ، أما التقويم البديل والذي يطلق عليه التقويم احلقيقي يركز على أداء الطالب ، وم

مالحظة أداء الطالب ، ونقده ملشروعاته ونتاجاته وعروضه ، وملف أعماله : ا يتطلب أساليب وأدوات تقويم متعددة ومتنوعة مثل وتنظيمه لبنيته املعرفية مم

 .وتقديره لقضايا معينة على موازين متدرجة وغري ذلك 

ر على اختبارات الورقة والقلم وحدها ، فتصبح املقاييس إن تعدد أهداف التقويم الرتبوي البديل يستدعي بالضروة تعدد األساليب واألدوات ، وعدم االقتصا

 . وتعطي صورة أكثر عن تعلم املتعلممتعددة 

 (:احلقيقي أو البديل)إىل التقويم املتكامل (التقليدي )التحول من التقويم املنفصل    - ج  

 .يسهم يف إمكانية تكامل التقويم مع العملية التعليمية داخل الصف الدراسي فالتحول هنا من تقويم أحادي البعد إىل تقويم متعدد األبعاد،

 .واخلالصة أن النظام البديل يتطلب إحداث حتوالت يف املنظومة التعليمية واملمارسات الرتبوية التقليدية
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 (إخل.....، حل مسألة رياضية ، كتابة سرية ذاتية ،  كتابة مقال )و يتم  تقدير األداء بقاعدة موازين واليت ميكن استخدامها يف تقييم أي مهمة 

 :  ومثال هلا قاعدة مخاسية التدريج 

 

 (.inadequate، غري مستوف    weak، ضعيف  satisfactoryمرضي  , superiorممتاز    ,  exemplaryمنوذجي ) 

 

 

 .املقابلة لتقديره( العالمة)اخلمسة ومينح الدرجة ومبوجب هذه القاعدة يقدر أداء الطالب يف املهمة بأحد هذه التقديرات 

 

 (:البورتفليو)ملفات التالميذ الرتاكمية : ثانيًا 
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من أحدث االجتاهات الرتبوية يف تقويم املتعلمني، وتستخدم هذه الطريقة يف الدول املتطورة وهي من  (Portfolio)تعد ملفات التالميذ الرتاكمية 

وبالتاا فإنه جيدر بنا أن نأخذ تصوراً عن مفهوم البورتفليو وبيان أسباب ظهوره ومن ثم نتحدث عن أهم حمتوياته . البديل  أهم أساليب التقويم الرتبوي

 .وخطوات إعداده وجماالته 

 

 : مفهوم امللفات  - أ

يف جمال أو جماالت  بأهنا جتميع مركز وهادف ألعمال املتعلم يوضح جهوده وتقدمه وحتصيله ،"( 219،ص2111 ,هاشم واخلليفة)يعرف 

وجيب أن تشتمل هذه األعمال على مشاركة املتعلم يف انتقاء حمتوى امللف ، و مراشد هذا االنتقاء ، و حمكات احلكم على . دراسية معينة 

  ."نوعية األعمال ، وأدلة انعكاسات املتعلم أو تأمالته الذاتية على هذه األعمال

مستوى قدرات املتعلم حبيث يستند إليها إىل جانب وثائق ومؤشرات أخرى يف إصدار احلكم بدقة  حتديد عمالوميكن على هذا ضوء هذه األ

 ( .221-279ص  , 2115 ,صربي والرافعي) .وموضوعية عن مدى متكن ذلك املتعلم 

 

 : أسباب ظهور امللفات  - ب

حيوي  تشري أدبيات التقويم الرتبوي إىل أن مصطلح ملفات التالميذ الرتاكمية تستخدم منذ فرتة يف الفنون اجلميلة والفحوص املالية وهو مصطلح

 .ومهم جداً ، ومن األسباب اليت دعت لظهور هذه امللفات

ريف للمتعلم ، وعدم االهتمام بقياس قدراته على االنتقادات اليت وجهت ألدوات القياس التقليدية واليت تعنى بقياس اجلانب املع -1

 .تطبيق هذه املعرفة يف املواقف

 .تغري النظرة ألدوات التقويم واليت مل تعد أداة وإمنا أصبحت املوجه األول للعملية التعليمية من خالل املعلم -2

 .بأدوات قياس عديدة يتضمنها امللف من خالل اهتمامها بقياس مجيع جوانب املتعلم.حتقيق مبدأ التكامل بني أدوات القياس -3

مشاركة أطراف أخرى غري املعلم يف التقويم ، فأصبح هناك مشاركون له يف هذه املهمة كأولياء األمور واملوجهني واألخصائيني  -2

 .االجتماعيني والنفسيني ، واملتعلم نفسه

فأصبح ملف التقويم مصاحباً للمتعلم يف . ر حيادية وموضوعية ومشولية األخذ مببدأ الرتاكمية يف التقويم ، فمن األصوب أن يكون احلكم عليه أكث -7

 .مجيع مراحل حياته التعليمية والعملية

 : حمتوى امللفات  - ج
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ملف أعمال املتعلم ليس جتميع لبعض العيينات واملشروعات والصور ، وإمنا هو جتميع هادف ومنظم يعطي تصوراً متكامالً عن أداء املتعلم 

اسم الطالب وعمره والعام لذلك يضم ملف األعمال بطاقة العنوان  وتشمل . دمه وحتصيله الشامل يف جمال دراسي معنيومهاراته وتق

وهبا قائمة بعناوين األعمال ، معلومات متنوعة مكتوبة ومرئية أو مسعية أو أي عروض   table of contentبطاقة احملتويات   ،الدراسي

 .وغريها, ، درجات االختبارات التحصيليةوائم الكتب اليت قرأها ، تقارير عن جتربة ، خربات حياتية ،صور متعددة ، عينات من كتاباته ، ق

 : خطوات إعداد امللفات   - د

 :من أهم اخلطوات اليت جيب اتباعها هي 

 .وفيها جيمع الطالب األعمال اليت قام هبا collectionمرحلة التجميع " -1

 .جيمع الطالب األعمال اليت قام هباوفيها selectionمرحلة االنتقاء  -2

 .وفيها خيتار الطالب تلك األعمال ويراعى فيها التنوع وأن تكون قد متت يف فرتات متتابعة Reflectionsالتأمل  -3

 .وفيها يتم عرض احلقيبة على األخرين projectionمرحلة العرض  -2

  (721حسن زيتون ،ص." )وفيها يتم احلكم على احلقيبة يف ضوء معايري حمكات تقييم معينه  Assessmentمرحلة التقييم  -7

 :فوائد امللفات   -هذ 

 .تشجيع التالميذ على القيام باألنشطة اليت ميكن أن يبدعوا هبا -1

 .تدون عمل املتعلم وتفتحه له أفاق جديدة واليت يرتتب عليها تطوير أدائه مستقبالً -2

 .معلومات أكثر يف املواقف االختبارية  من التعرف على االجابات الصحيحةتتطلب بناء  -3

 .توفر فرص مستمرة للتالميذ كي يشاهد كل منهم عمل اآلخر وينفذه -2

 .تطوير التأمل الذاتي للتلميذ من خالل تأمل نتائج تعلمه النظرية والعملية اليت حققها وموقع هذا األداء من األداء األمثل -7

 .الناقد واملوضوعي والذي يسري يف خطوات علمية معتمدة على إجراءات التفكري الناقد ومهاراته تنمي التفكري -2

تنمي اإلحساس مبسؤولية التعلم ، وتوسع ملفات التقويم مساحة حمتوى املهارات واملعلومات اليت سعى التلميذ لتعلمها يف مواقف  -1

 .التعلم املختلفة

 .وترغب التالميذ يف إظهار أدائهم خالل مواقف حياة حقيقية. جنازاهتم أكثر من سلبياهتم تصف تقدم التالميذ بإجياز ، وتظهر إ -5

 :بنوك األسئلة: ثالثاً
االختبارية  املقننة و قد  يعرف بنك األسئلة بأنه نوع من بنوك املعلومات يشمل العديد من خزائن املفردات اليت تضم بدورها رصيداً هائالً  من املفردات واألسئلة

 :ويتم تقنني املفردات وفقاً للخطوات التالية (313،ص 3هاشم واخلليفة ،ط)  .أسهمت تكنولوجيا التقويم يف تطويرها ورفع كفاءهتا 
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 .طالب 711-211تطبيق األسئلة على عينات جتريبية من الطالب ترتاوح بني  -1

 .ومعامالت التمييز ، ومعامل الثبات لتحديد السهولة والصعوبة ،حتليل إجابات الطالب لكل مفردة  -2

 .تعديل صياغة املفردات اليت يرى ضرورة تعديلها لتصبح مناسبة أكثر واستبداهلا مبفردات جديدة  -3

ى وترتيبها عل( التذكر ، الفهم ، التطبيق ،التحليل ، الرتكيب ، التقويم)تصنيف املفردات حسب وحدات احملتوى وموضوعاته ، واملستويات املعرفية  -2

 . ضوء مستوى الصعوبة والتدرج من األسهل إىل األصعب

أسئلة اختبار  وبعد االنتهاء من إجراء التقنني يتم ختزين املفردة املعدلة يف احلاسوب وفق قاعدة بيانات حمددة يسهل هبا استخدام احلاسوب يف اختيار -7

 .ما

 :أنظمة بنوك األسئلة 
 .والتقويم الشخصي( البنائي )ويستخدم يف عمليا التقويم التكويين  نك املفردات املفتوح ،ب

لذا فإن املفردات هبذا البنك سرية ال ميكن لغري املسئولني عن  ,ويستخدم إلعداد اختبارات التقويم النهائي يف هناية العام الدراسي :بنك املفردات املغلق أو السري 

 .إعداد االمتحانات اإلطالع عليها

 :بنوك األسئلة عديدة للعملية التعليمية فمن أهم النقاطفوائد 

 .تتضمن بنوك األسئلة مفردات اختباريه مقننة وذات جودة عالية ، واالعتماد عليها يف بناء اختبارات جديدة يف وقت قصري -1

 .تبقى املفردة فعالة يف تلك البنوك لسنوات عديدة  -2

 .فها لوضع اختبارات حسب املواصفات املطلوبةلكل مفردة بيانات إحصائية كافية مما يسهل توظي -3

 .تفيد يف عمل صور متكافئة لالختبارات تطبق  يف االمتحان الواحد ملنع الغش -2

 .تفيد يف إعداد اختبارات شاملة جلميع املوضوعات وتغطي مجيع املستويات العقلية واملعرفية املطلوبة -7

 .تصحيحها بسهوله وسرعة عرب احلاسوباالختبارات اليت يتم إعدادها من هذه البنوك ميكن  -2

 .تساعد بنوك األسئلة يف إعداد اختبارات تكوينية بنائية ملوضوعات املقرر أوالً بأول -1

 

 

  (:اإللكرتوني) التقويم املدار باحلاسوب: رابعاً 

الغرض وبالطبع يؤدي إىل جعل عملية التقويم أكثر  وهو يعتمد على تنفيذ عمليات القياس وإجراء االختبارات عرب الكمبيوتر باستخدام برجميات خاصة هلذا

 .مرونة ودقة وسرعة يف التنفيذ ورصد النتائج 
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 :وأهم تطبيقات التقويم املدار بالكمبيوتر 
وحفذذظ  االسذذئلة و ختذذزين سذذجالت املذذذتعلمني      ,حيذذث يسذذاعد يف اجذذراء التعذذديالت يف اسذذذئلة االختبذذارات     : جمذذال االختبذذارات   يف  - أ

 . والتصحيح اآلا ورصد الدرجات 

 .االحتفاظ بتقديرات الطالب يف خمتلف املواد و املقارنة بينها والتعرف على ارتفاع التقدير : جمال التقديرات يف  - ب

تقذذذارير لعرضذذذها علذذذى أوليذذذاء األمذذذور   اعذذذداد  ,تفريذذذل البيانذذذات و الذذذدرجات اخلاصذذذة باالختبذذذارات   : جمذذذال التحليذذذل االحصذذذائي  يف  - ت

 ( 222-223ص  , 2115 ,الرافعي صربي و) .ملتابعة مستويات أبنائهم 

 :التقويم عرب اإلنرتنت : خامساً 
السرعة الفائقة ،  :تعد شبكة اإلنرتنت وسيلة فعالة يف التواصل اإلنساني عرب مسافات متباعدة وأهم ما مييز هذا التواصل عرب هذه الشبكة أمران مهمان 

 .مما ساعد على انتشار االنرتنت يف شتى أحناء العامل يف زمن قياسي قليل. والتكلفة املنعدمة 

 :يف مراحلها الثالث ونظرا لفاعلية هذه الوسيلة يف مد اجلسور وتبادل اخلربات فقد اجتهت إىل ميدان التعليم منذ ظهورها واستغالهلا يف العملية التعليمية 

وتشري الدراسات املتخصصة إىل أن الدول املتقدمة جنحت يف استغالل شبكة االنرتنت يف تطوير التعليم وحتديث بنيته . املدخالت والعمليات واملخرجات 

 .األساسية ورؤيته االسرتاتيجية

فر معلومات وبيانات هائلة تفيد املتعلمني يف تفاعلهم وتفيد املعلمني فكان جملال التقويم الرتبوي نصيب يف دعم شبكة االنرتنت له  وحتديث أساليبه وتطور أدواته وتو

 .و املسئولني يف تطوير خرباهتم وحتديث معلوماهتم

 :وهبذا ميكن لشبكة االنرتنت أن تقدم يف جمال التقويم الرتبوي اخلدمات املهمة التالية  

له يف استقبال االختبارات واملقاييس واالجابه عنها وإعادهتا إىل مصدرها وهي توفر الشبكة العاملية خدمة الربيد اإللكرتوني الذي ميكن استغال -1

بل وأن اجلامعات املفتوحة يف العامل تعتمد على الشبكة اعتمادا . بذلك تقدم خدمة عظيمة ملا يعرف بالتعليم عن بعد ، والتعليم باملراسلة ، والتعليم باالنتساب 

 Online)أو الفوري الدراسية وإجراء االختبارات وتصحيحها واليت تعرف يف الوقت الراهن بالتقييم املباشر كلياً يف تقديم براجمها ومناهجها 

Assessment) . 

املتعلمني يف كافة مراحل التعليم النظامي على اإلجابة على أسئلة االختبارات املقدمة إليهم ، واحلصول على املعلومات ( االنرتنت )تساعد الشبكة  -2

 .من مواقع عديدة وبسرعة فائقة ترتاجع أمامها املراجع الورقية الكامنة يف املكتبات التقليدية املطلوبة

خصصة يف تساعد املعلمني على كيفية إعداد االختبارات أو احلصول على اختبارات جاهزة مناسبة لتحقيق أغراضهم من خالل االطالع على املواقع املت -3

 .جمال التقويم الرتبوي

 

 :وسنتطرق اىل بعض املدارس الرتبويه مثل  ,انتهينا من بعض التوجهات احلديثه يف التقويم الرتبوي 
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 . املدرسة املعرفيه  -2              .    املدرسه السلوكيه  -1

               .   منهج النشاط  -2         .           املدرسة البنائيه -3

 

 المدرسة          

 المحتوى

 

 

 المدرسة السلوكية

 

 

 المدرسة المعرفية

 

 

 المدرسة البنائية

 

 مؤسسها

 

         

 واطسون               

 

 

 بياجيه

 

 

 وليم فونت

 

 تعريفها

 
التعلم هو عملية تغيير في السلوك 
الظاهر كنتيجة لتعزيز الفرد الذي 

 في بيئة معينة يستجيب لمثير ما

 

اإلنسان نشط وفعال ويعمل علي 

تمرير المعلومات التي يتلقاها من 

البيئة ويقوم بتحليلها وتفسيرها 

 .وتأويلها إلي أشكال معرفية جديدة

 
التعلم هو عملية بحث عن المعاني 

أنه عملية  ويمكن النظر إليه على
تكييف للمخططات العقلية لموائمة 

 الخبرات الجديدة

 

 اهتمامها

 

يرى أن كافة النشاط اإلنساني يمكن 

اختزاله في سلوك يمكن مالحظته 

 .وإخضاعه للقياس
 

يركز على أهمية العمليات الوسطية 

التفكيرية التي تحدث بين المثير 

 .واالستجابة كاالنتباه واإلدراك

من ( الشعور)اهتم بدراسة الوعي 

. وجهة نظر بنائية أو فيزيائية

هنا تحليل الكل  ونعني بكلمة بنائية

 .مختلفةإلى أجزائه أو عناصره ال

 

 ( 1) تفسيرها 

 
النظر إلي السلوك على أنه عبارة 

عن ارتباطات تتشكل بين مثيرات 
 .واستجابات

 

هذه العمليات هي التي تعمل على 

تحويل المدخالت الحسية ، وعلى 

تبويبها وتخزينها في الذاكرة ، 

 .وعلى استدعائها عند الحاجة
 

 

أن الوعي والتفكير والمعرفة هي 

العناصر التي تحدد مكونات مجموع 

 الخبرة الشعورية

 

 (2 ) 

 

التأكد على دور الخبرة والعوامل 

ية أكثر من العوامل الوراثية ئالبي
 .في السلوك

 

 ركز على العوامل الوراثية

 .اكثر من البيئية

 

 

 .ركز على الشعور الداخلي للفرد

 

 (3 ) 

يجب التخلي عن منهج االستبطان 

النفسية في دراسة الظواهر 

التجريب  وإفساح الطريق لمناهج

 والقياس العلمي

 

) ركز على مبادئ اساسية وهي 

 –التكيف  –المواءمة  –التمثل

 (المخططات العقلية  –التوازن 

ركز على عملية االستبطان التي 

قامت على التعرف على مشكالت 

الشخص عن طريق الشخص 

ومساعدته في حل هذه  نفسه،

 .وتصحيح رؤيته لها المشكالت،

 

 :منهج النشاط : رابعاً 
معنى هذا أن هذا املنهج يدعو ألن يكون للتلميذ نشاط ذاتي يسوقه  , ين بنشاط التلميذ العقلي واجلسميويعهبذا االسم ألنه قائم على نشاط التلميذ الذاتي  النشاط منهجمسى      

 . لكشف احلقائق بنفسه فهو ال يتعلم إال إذا كان لديه سؤال يطلب جوابا عنه وهبذا كل درس جواب عن سؤال

وليد التقدم يف جمال العلوم الرتبوية والسلوكية اليت حتث على أن يكون التعلم    النشاطفمنهج . نتيجة االهتمام بالتلميذ حيث أنه أصبح حمور العملية التعليمية  النشاط منهجظهر 

 . وليس املادة الدراسية فقط   مبين على املتعلم 

 : النشاط منهجأهم خصائص 

 : ط اآلتيةفى النقا النشاط منهجتتلخص خصائص 
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 . بناء املنهج على ميول التالميذ وحاجاهتم -1

 .االعتماد على األنشطة اليت جتعل دور التلميذ إجيابي -2

 . تنظيم األنشطة يف صورة مشروعات أو مشكالت -3

 . إزالة احلواجز بني جوانب املعرفة املختلفة -2

 .تالميذ واملعلمال يتم التخطيط هلذا املنهج مقدما حيث أن التخطيط له عامل مشرتك بني ال -7

 االجتماعيةاجلزء األول قائم على حاجات وميول التالميذ واجلزء الثاني قائم على مشكالت اجملتمع حيث الرتكيز على املواقف  :من جزأين النشاط منهجهذا ويتكون 

 .املرتبطة حبياة التالميذ

 : النشاط منهجبعض مميزات 

 . ودوره االجيابي على نشاط التلميذ النشاط منهجيبنى  .1

 . مبيول وحاجات التالميذ النشاط منهجيهتم  .2

 . على مراعاة الفروق الفردية النشاط منهجيعمل  .3

 . يف تنمية مهارات التلميذ النشاط منهجيساعد  .2

 . للتلميذ باملعرفة يف إطار التنظيم السيكولوجي حيث يشعر التلميذ حباجته للمعلومة النشاط منهجيسمح  .7

 . تنمية العمل التعاوني –إىل حتقيق جمموعة هامة من األهداف الرتبوية مثل احرتام العمل  اطالنش منهجيؤدي  .2

 . ط جوانب املعرفةإىل تراب النشاط منهجيؤدي  .1

 : النشاط منهجعيوب 

 .املشروعات واملشكالتأن املنهج ينظم يف صورة مشروعات فقط أو مشكالت فقط واألفضل أن يضم كال من  .1

 .الرتكيز على امليول واليت قد يكون بعضها ليس ذي فائدة تربوية .2

 . عدم السماح برتابط اخلربات بطريقة منظمة .3

 . ال يسمح بتعقيد املعلومات فهو يكتفي بعموميات الثقافة .2

 .(دار الثقافة للنشر والتوزيع , عبداهلل حممد ابراهيم/دت امحد سعادة دجو/د ,تنظيمات املناهج وختطيطها وتطويرها ) . صعوبة تنفيذ املنهج يف البالد النامية .7
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 اخلامتة

فقد كانت هذه أهم التوجهات احلديثه يف جمال التقويم الرتبوي وهي توجهات عاملية جديرة باالهتمام واملتابعة والتطبيق يف 

املؤسسات التعليمية  وتطويرها إلعداد أجيال عربية مسلمة قادرة على التفاعل مع معطيات العصر ومتغرياته املتالحقة واإلسهام يف 

 .على أسس من العلم القوي واملبادئ اإلسالمية الراسخة والقيم النبيلة  بناء احلضارة اإلنسانية

 .واحلمد هلل رب العاملني
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 :املراجع 

 .الطبعة الثالثة. م ،التقويم الرتبوي مفهومه ، أساليبه ، جماالته ، توجهاته احلديثة 2111 -هذ  1232هاشم ، كمال الدين و اخلليفة ، حسن جعفر ،  -1

 .،أصول التقويم والقياس الرتبوي، الدار الصولتية للرتبية(هذ  1225)حسن حسني  زيتون ، -2

 .2115،بنها سلسلة الكتاب اجلامعي العربي  ،طبعة مركزه ومنقحة . التقويم الرتبوي أسسه و إجراءاته . حمب حممود الرافعي . ماهر إمساعيل صربي  -3

2- (http://dc249.4shared.com/doc/i_wMZRtX/preview.html   7:11الساعة  11/9/2112تاريخ الزيارة) 

 .األردن  ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،علم النفس العام  ،وهيب جميد الكبيسي  ،صاحل حسن الداهري  -7

 . (2111أحرشا و والزاهر) -2

 . (2/1997سلسلة التكوين الرتبوي ع)  -1

 . (دار الثقافة للنشر والتوزيع , عبداهلل حممد ابراهيم/جودت امحد سعادة د/د ,تنظيمات املناهج وختطيطها وتطويرها ) -5
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