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 اإلهداء
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 الشكر

 أتقدم خبالص الشكر والتقدير لساعدة الدكتورة منرية الصالل

 اليت خصصت لنا جزاءاً من وقتها الثمني رغم املهام الكثرية اليت تقوم بها

لبحر العاتي وزادني شرفًا أن تكون سعادتها اول من قدمت واليت شجعتين للغوص يف اعماق هذا ا

 بحث العلميلي أساسيات يف مسرية ال

 أسال اهلل عز وجل ان يكون هذا العمل خالصًا لوجهه، وأن يكون هذا البحث من العلم الذي ُينتفع به
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  :توطئة

يركز كثري من خرباء القياس والتقويم وصانعي السياسات يف وقتنا احلاضر على 

، ورفع ة ومتابعة التقدم الدراسي للطالبن يلعبه التقويم يف مراقبالدور الذي ميكن أ

للنظام التعليمي ككل. ويبدو أن هذا اهلدف ينظر   standardsاملستويات الرتبوية 

القضية متعلقة بكيفية ة لصانعي السياسات تبدو من منظورين خمتلفني فبالنسبإليه 

تفعة وميكن من خالله مراقبة أداء تصميم نظام تقويم تتجسد فيه مستويات تربوية مر

الطالب باستخدام برامج اختباريه تركز على إجراءات التقويم ونواجته. أما بالنسبة 

للمربني وخرباء القياس والتقويم فان القضية تتعلق بدرجة اكرب بالكيفية اليت ميكن 

 أن تساعد بها عمليات التقويم داخل الصف املدرسي.

تطور  بهاتني القضيتني وانعك  هذا اهاهتمام بطر  وقد اهتمت بعض الدول امل

متباينة وسياقات خمتلفة. فنجد مثال يف الوهايات املتحد  األمريكية جهودًا كثري  حول 

كيفية جتسيد مهارات التفكري العليا يف أساليب وصيغ تقويم جديد  مهامًا أكثر 

أمريكا واجنلرتا ونادي رواد القياس والتقويم يف كل من  Authenticواقعية  

بضرور  تصميم مداخل تعليم تستند إىل القياس والتقويم من اجل رفع املستويات 

الرتبوية، وذلك بتطوير أساليب تقويم أفضل وأكثر ارتباطا وجتسيدا للمستويات 

املتوقعة، حبيث حتث املعلمني أساليب تقويم أفضل وأكثر ارتباطا وجتسيدًا 

املعلمني والطالب على الرتكيز على نطا  واسع من  للمستويات املتوقعة حبيث حتث

 املهارات املعرفية واألدائية والنتاجات األصلية.



 

 

وقد اهتمت كثري من الدول املتطور  بأحداث حتوهات جوهرية يف نظام القياس 

والتقويم السائد  لديها حبيث ها يقتصر تقويم الطالب على اهامتحانات اخلارجية أو 

نتصف العام السابق الدراسي أو نهايته، أي التقويم اخلتامي، وإمنا اليت جتري فيها م

يتضمن أيضا التعيينات والواجبات املنزلية واملشروعات الفردية واجلماعية، واألنشطة 

العملية، والبورتفوليو، واهاختبارات اليت تشتمل على أسئلة تتطلب إجابات مفتوحة ، 

ب على التفكري، وحل املشكالت، واألداء وغري ذلك من األساليب اليت تشجع الطال

 الفعلي.

وقد ترتب على ذلك املزيد من اهاهتمام بعملة التقويم الصفي املستمر، وتأثريها احملتمل 

يف عملية التعلم. وعلى الرغم من أن اهاهتمام الرئيسي للتوجهات املتعلقة بالتعليم 

 Authenticأو األصيل  املستند إىل التقويم، وما أصبح يعرف بالتقويم الواقعي

Assessment  يركز على تطوير أساليب أكثر صدقا لقياس أهدافا تعليمية أكثر

تعقيدا ، إها أن املناقشات املتعلقة باملشاركة الفعلية للمعلم يف تقويم طالبه، أو يف 

 التقويم البنائي قد أبرزت دور املعلم يف التقويم الصفي اليومي، واألثر البنائي اإلجيابي

الذي ميكن أن تقدمه التغذية الراجعة اجليد  للطالب يف تعلمهم، فالقضية هنا 

ترتكز يف أن املعلمني يكونون يف وضع أفضل جلمع معلومات من نوعية جيد  تتعلق 

بالطالب عرب مد  زمنية ممتد  واهاستخدام األفضل هلذه املعلومات يف التغذية الراجعة 

كن استخدام هذه الطر  التقوميية اجلديد  يف حفز اليت يقدمونها لطالبهم وبذلك مي

 تعلم الطالب وكذلك قياس نواتج التعلم بدرجة أكثر صدقًا.

 090-090ص0202عالم،



 

 

 

 الفصل األول 

 -:اأوًل

 ملصطلحات: ا

جتسيد املوضوع املراد  يفحتديد املصطلحات وحترير معناها دورًا كبريًا يلعب مفهوم 

املستمر( مبعناه وواقعه احلالي مفهوم حديث س والتقويم )أن موضوع القيادراسته ومبا 

نعرج على ذكر بعض املصطلحات اخلاصة بالدراسة من اجل  أنما فحري بنا إىل حد 

جتمع هذه  اليتتفكيك ما قد يكون غامضا منها وحتليله ومعرفة العالقات 

عيله املصطلحات الوارد  بشكل يسهل استيعاب موضوع الدراسة نظريا ومن ثم تف

  -. ومن املصطلحات اهلامة يف هذه الدراسة ما يلي:إجرائيا

 القياس -7

القياس لغة/ القياس لغة مشتق من الفعل )قاس( أي )قدر( يقال قاس الشئ بغريه او 

    .772،ص 0أن  وآخرون، املعجم الوسيط. ج إبراهيمرد الشئ إىل نظريه.  أوعلى غريه 

قول قاس الشئ بغريه أو على غريه ،أي قدره على ونقول باللغة قاس الشئ قدره.كأن ن

 01،ص0220التقويم الرتبوي منسي، مثله. 

من حيث املعين اهاصطالحي للقياس فثمة  أماهذا من حيث اهاصطالح اللغوي 

  -معنيان:



 

 

 إعطاءتقوم على  اليتلك العملية القياس اصطالحا: باملعين الشامل للكلمة فتعين ) ت

متغري معيني (  أوفقا لنظام معني من اجل التقييم الكمي لسمة توظيفها و أو األرقام

 .  77د. إبراهيم. اإلطار املرجعي للتقويم الرتبوي.صالدوسري ،

لكن هذا التعريف للقياس يتسم بالشمولية فهو ها حيدد جماها دون جمال، ومن اجل 

يف الثالث تعريف يكون أكثر التصاقا مبوضوع الدراسة اليت بني أيدينا نسو  التعر

 للقياس الرتبوي.

القياس الرتبوي هو )نتيجة اجملهود الذي يتم من اجل إعطاء درجة رقمية لسمة لدى 

مستوى الذكاء، مستوى التحصيل، قياس اهاجتاه.... ومعاجلة تلك  –املتعلم مثل 

 . 77املرجع السابق األرقام أو الدرجات على حنو يربز كما التغري يف تلك السمة( 

القياس تربويًاهو العملية اليت بواسطتها نقي  كمية املعلومات)األهداف(اليت ومفهوم 

القياس والتقويم جتديدات  -عبد الواحد-داستوعبها الطالب يف كتاب ما. 

 37ص0227ومناقشات،

ويالحظ على التعريفني اهاصطالحيني السابقني أنهما حددا وظيفة عملية القياس وهى 

 شئ حكما أو قيمة.جتلية وإبراز كمية وجود ال

ويعرف القياس مبفهومه الواسع على انه العملية اليت يتم بواسطتها التعبري عن األشياء  

 واحلوادث باعداد حسب قواعد حمدده

 00ص0321د عوده،القياس والتقويم الرتبوي،



 

 

من املالحظ ان هذا التعريف هايشري إىل نوع اإلجراءات ضمن عملية القياس وامنا و

ور  وجود قواعد حمدده وهذه إشار  ضمنية اىل ضرور  حسن إختيار هذه يشري اىل ضر

  القاعده

وترى الباحثة ان التعريف اإلجرائي الشامل للقياس هو "العملية اليت حتدد بواسطتها 

 كمية مايوجد يف الشئ من اخلاصية أو السمة اليت تقيسها"

  -اسة وهو:وهذا يقودنا للحديث عن معين املصطلح الثاني يف هذه الدر

  لتقويما-2

  -التقويم لغة:

فقام  وإقامةالبالغة قال ) وقوم العود  أساسقو  بتشديد )الواو( وفتحها. جاء يف كتاب 

  710الزخمشري. جار اهلل حممود ص واستقام وتقوم( 

ويأتي مبعنى تقدير قيمة الشئ،أو احلكم على قيمته وتصحيح أو تعديل ماأعوج فإذا 

 م الشئ فمعنى ذلك انه مثنه وجعل له قيمه معلومهقال الشخص انه قو

 70ص0220كاضم،القياس والتقويم يف التعلم والتعليم،

 العربيةمن معانيي هذا اللفظ )التقويم( يف اللغة  أنأصلحه. وهذا يدل على مبعنى 

صوب  أيقوم من لسانه (  أمرا)رحم اهلل  األثرالتعديل والتصويب ومن ذلك ما ورد يف 

لمات واجلمل واحلروف وعدل خمارجها وابتعد عن الوقوع يف اللحن اللغوي نطقه للك

بنف  املعين وهو تعديل اهاعوجاج  أيضاالذي يشوه املعين. كما استخدمت الكلمة 



 

 

والنصح من ذلك ما روي عن اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  واإلصالح

ية التصحيح فيقول هلم )من رأي جزءًا من مسؤول إياهموهو خياطب رعيته حممال 

مبعنيي إعطاء القيمة كما جاء يف  أيضايف اللغة  ويأتيمنكم اعوجاجا فليقومه( 

الرازي. أبو خمتار الصحاح قوله )والقيمة( واحد  )القيم( و )قوم( السلعة )تقوميا(. 

 .557بكر حممد، خمتار الصحاح. ص 

عطاءه قيمه واصالحه من اإلعوجاج األصل اللغوي لكلمة التقويم هو تقدير الشئ واو

ثم احلكم عليه يم ولكن بعض املربني خيلطون بني التقييم والتقوييم اها ان كلمة 

التقويم هي األمشل واألصح من حيث اللغة وهي تعين باإلضافة إىل قيمة الشئ تعديله 

 وتصحيحه من اإلعوجاج

 01ص0220منسي،التقويم الرتبوي،

ابقة اليت جاءت بها النصوص أن املراد بالتقويم يف اللغة ويتضح من اهاستخدامات الس

 التصويب واإلصالح والتثمني أي إعطاء قيمة للشئ.

أما من حيث املعين اهاصطالحي فقد ورد الكثري من التعاريف حول مصطلح التقويم 

الرتبوي يف أدبيات القياس والتقويم وحيت ها يتشعب بنا احلديث فنحن نقصد هنا 

 .رتبوي فقط. لذلك فان معينالتقويم ال

  -التقويم اصطالحًا:

)هو عملية منظمة جلمع وحتليل املعلومات بغرض حتديد درجة حتقيق األهداف الرتبوية 

واختاذ القرارات بشأنها ملعاجلة جوانب الضعف وتوفري النمو السليم املتكامل من 



 

 

تقويم يف العملية كتاب القياس والخالل إعاد  تنظيم البيئة الرتبوية وإثرائها( 

 . 05أمحد عود . ص -التدريسية د

وفى تعريف آخر أورده الدكتور صالح الدين عالم معرفا ما أمساه ) التقويم البديل( 

حيث قال ) التقويم البديل هو تقويم متعدد األبعاد ملدي متسع من القدرات واملهارات وها 

صالح الدين عالم د .  يم البديلكتاب التقو يقتصر على اختبارات الورقة والقلم ... (

 . 70ص

ويالحظ من خالل التعريفني اهاصطالحيني السابقني اشتماهلما على العديد من النقاط 

  -اليت حيسن بنا توضيحها منها:

التقويم الرتبوي عملية منظمة وليست عشوائية وها ارجتالية وها ختضع  أن -0

 للتخمني.

تقدم تغذية راجعة من املتعلم تنبئ يعتمد على معلومات  أن التقويم الرتبوي -0

بواقعية عن مدي متكنه حتقيق األهداف اليت حددت من قبل اجلهات 

  املختصة أو املشرفة على العملية الرتبوية والتعليمية.

املتعلم يؤهله للرتفيع من  أداءحكم على  إصدارالتقويم ميكن من خالله  إن -7

 فيه. معيدًا يبقيهصفه أو 

الكشف عن اجلوانب املتميز  لدى املتعلم  الرتبوييم التقو أهدافمن  إن -3

 واهارتقاء بها وتطويرها وكذلك جوانب القصور والضعف لديه لعالجها.



 

 

التقويم الرتبوي والذي هو هنا مدار دراستنا ميتاز بنظرته الشمولية للمتعلم  إن -5

فلي  املهم قياس اجلوانب املعرفية أو مدي التحصيل الدراسي فقط بل يهتم 

املتعلم  نف لتقويم الرتبوي بشخصية املتعلم كاملة لينطلق من داخل ا

 ....وإبداعية فكريةاهلل فيه من طاقات دعه  ما أو مستثمرًا

عناية كربي بالبيئة احمليطة باملتعلم سواء  يولي التقويم  الرتبوي احلديث  -1

و عامال مهمًا للتحفيز حنكانت بيئة اجتماعية أو مادية ليجعل من البيئة 

 املهاري. اإلتقان

مبا وراء املعرفة وهو نقل اخلرب   ىتلمح التعاريف السابقة إىل العناية الكرب -7

 شبيهة ببيئة التعلم. أخرىاملكتسبة وتوظيفها يف بيئة 

 مع عطاءات املتعلم واجنازاته.التقويم قد تعددت مبا يتالءم  أدوات أن -1

م وسيلة ولي  غاية وما التقوي أنيتضح من خالل حتليل التعريفني السابقني  -9

من  صدمنا يف حالة تفكيك املصطلحات وفك حالة اهاشتباك بينها فال منا

الرتبوية وهما ) التقويم  األدبياتوردتا يف بني لفظتني جدليتني  املتأنيالوقوف 

والتقييم ( واللتان تشابهتا لفظا وخطا واختلفتا معين . ونورد يف هذا الصدد 

بويني الذي قال ) لدينا كلمتان تفيدان قيمة الشئ هما الرت احملللنيقول احد 

صحيحة لغويا واعم ويراد بها معان عد  فهي تعين  واألوىل) تقويم ، وتقييم( 

كان يراد به  فإذابيان قيمة الشئ وتعين كذلك تعديل أو تصحيح ما اعوج. 

 ذاوإالرتبوية فهو تقييم.  لألهدافبيان قيمة حتصيل الطالب أو مدي حتقيقه 



 

 

مدي ختليص تعلمه من نقاط الضعف يف  أيتصحيح تعلم الطالب به  أريد

رسالة  املستمر.عمر سامل. التقويم  الصعيديحتصيله فهو تقويم( من رسالة 

 . 71القرى ص  أم ماجستري.

حطب يساهم يف توضيح اللب  وفك اهاشتباك  أبوجند الدكتور فؤاد  أنناكما 

للمصطلحني فيقول أن لدينا كلمة  أجنبيةني بلغة يستع أنوذلك حني حياول   وجيليه

valuation   وكلمةEvaluation  تعين التقييم. بينما  األوىلالكلمة  أنحيث يري

ها تتجاوز  األوىلالكلمة  أن إهاتقويم  أيضا هيترمجة للكلمة الثانية  أفضل أنيري 

تشتمل على  أنهاو يري معين حتديد القيمة أو القدر. أما الكلمة اهاجنليزية الثانية فه

 ( 71. ) املرجع السابق ص معين التعديل والتحسني والتطوير 

وليستا مرتادفتني  إجرائيبينهما تالزم  اللفظتني أنن خالل الكالم السابق يظهر م

يف هذه نتبناها  واليتنورد وجهة نظرنا  أنكما يري البعض لذا قد يكون من املناسب 

 فالذيالتنظري والتطبيق لذا  بنيالدراسة وهو اجلمع الدراسة مبا يتالءم مع هدف 

 والتصحيحأن التقويم خطو  تهتم بالدرجة األوىل بالتعديل  إليهوخنتاره ومنيل 

حكم على  وإصداروالتصويب فهو بذلك خطو  تسبق التقييم والذي يعين إعطاء قيمة 

.. لذا نقرر أن التقويم  التقويم أدوات بإحدىمسة أو مهار  معينة يتم قياسها لدى املتعلم 

لذا سيتم  التقييم واسبق منيف مضمونه التقييم ولكن التقويم هنا اعم وامشل  حيتوي

 إصداراستخدام لفظة التقويم يف هذه الدراسة وهي تعين لدينا معان عد  مبا يف ذلك 

 القيمة. وإعطاءاحلكم 



 

 

ستمر  تبدأ من التخطيط عملية متكاملة وم وترى الباحثة ان التعريف اإلجرائي للتقويم

وبعد التنفيذ ايضًا فهي عملية تشخيصية وعالجية ووقائية للوصول بالعمل أو بالشئ إىل 

 افضل وجه أو وضع.

 ولكن ما اهلدف من عملية التقويم؟ 

فرغت من مضمونها اهامسي وهو  إذاأن عملية التقويم يف حد ذاتها ليست ذات جدوى 

يلة ولي  غاية لذا جند الدكتور أبو عالم يؤكد ذلك حتسني عملية التعلم فالتقويم وس

الطالب  أداءنقوم  فإننالعملية التقويم،  األمسىبقوله ) أن حتسني التعلم هو اهلدف 

متهيدًا لعالج نقاط الضعف  أدائهمعن نواحي القو  والضعف يف بغرض الكشف 

حال من األحوال على جوانب القو  وزيادتها. ولي  الغرض من التقويم بأي  والتأكيد

 .329ص  التعلم. تقويم عالم،د. رجاء أبو مستوي الطالب( جمرد حتديد 

ويقصد بتحسني التعلم ) الوصول بالطالب إىل مستوى إتقان املهارات اليت يهدف أي 

 .329املرجع السابق ص مقرر من املقررات حتقيقها ( 

م والشمولية واهاستمرارية : أن التقويم عملية منظمة تتسم بالرتكيز والتنظي اخلالصة

 وتستهدف التطوير والتحسني ومن ثم إصدار حكم على ما مت اجنازه من قبل املتعلم.

 ومن املصطلحات الوارد  يف هذه الدراسة وذات عالقة مباشر  مصطلح.

 املهار  -7

  -على النحو التالي: واهاصطالحية اللغويةوهلا عدد من املعاني 



 

 

لشئ وقد مهرت الشئ امهره بالفتح بالفتح احلذ  يف ا –هار  ) امل املهار  قال الرازي

 . 171مرجع سابق .ص .  الرازيمهار  أيضا ( 

فان من معانيي لفظ املهار  كما ورد يف كتاب  املعين اهاصطالحيأما من حيث 

املقصود واملمارسة  التدريبنشاط معقد يتطلب فرت  من  –موسوعة التدري  ) املهار  

جمدي عزيز . موسوعة  -درب  املضبوطة حبيث يؤدي بطريقة مالئمة ( املنظمة واخل

 .  0103.  ص 5التدري . ج

 

 -:ثانيًا

 :املرتادفات ) املسميات( حول التقويم املستمر

مشاحة يف اهاصطالح( رمبا حيسن استخدامها عند النظر إىل مضامني إن مقولة )ها

أو املسميات حول  األمساءموعة من جم أطلقتفلقد املفهوم اجلديد للتقويم الرتبوي. 

اليت رمبا يكون  األسبابمن التقويم يف ثوبه اجلديد وذلك عائد لعدد من هذا النمط 

املفهوم يف إعاد  ترتيب وتنظيم البيئة الرتبوية  أحدثهاالنقلة النوعية اليت  وأبرزها أقواها

 هذه البيئة أو املنظومة.ترتيب ادوار العناصر الفاعلة يف  وإعاد والتعليمية ومكوناتها 

نورد صور  من صور التغيري اجلذري الذي نري انه قلب املنظومة  اإليضاحوملزيد من 

يتمثل يف مضمون الشعار   اإلجراءالتقليدية يف التقويم الرتبوي السابق. وهذه الصور  أو 

ار يتمثل يف مضمون الشع اإلجراءاجلديد للتقويم الرتبوي السابق. وهذه الصور  أو 

التعليمية( أن هذا الشعار عند تفعيله  العمليةالطالب حمور اجلديد للتقويم وهو ) 



 

 

كان النظام  إذداخل البيئة التعليمية والرتبوية.  األدوارإجرائيا احدث انقالبا كبريا يف 

 إحداثالتقليدي السابق يعتمد اعتمادا كليا على الدور النشط والفاعل للمعلم يف 

 وحيملهالم هو حمور العملية التعليمية فهو الذي ميلك املعلومة واملعرفة التعلم وكان املع

( والذين لي  هلم خيار سوى التلقي واحلفظ املتعلمنيكل يوم ليوصلها إىل املتلقني )

 لألسئلة اإلجابةامللقن ومن ثم إعاد  ما تعلموه أو تلقنوه إىل املعلم عرب ضخة على ورقة 

ويم الطالب من خالل الورقة والقلم فقط. أن هذا النوع من اليت يضعها املعلم ليتم تق

 أصبح إذ األدوارالبعد قد عصفت به رياح التقويم احلديث يف ظل تغيري  التقويم أحادي

لدى املتعلم  أصبحاملتعلم شريكا للمعلم يف الوصول للمعلومة واحلصول عليها بل رمبا 

؟؟؟ وبالتالي يصبح من حق ) املتعلم(  احللول ما لي  لدى معلمة وأساليبمن املعلومات 

أن يقوم بالطريقة اليت يثبت هو من خالهلا أنها اكتسب املعلومة وحوهلا من جمرد 

   .مؤداهمعرفة ومعلومة إىل مهار  

على  اإلبقاءقياس وتقويم مل تكن موجود  سلفا مع  وأدواتوهذا يتطلب معايري 

على الدور  اإلبقاءللتقويم. ومع  أدواتمن جمموعة  كأدا اهاختبار بكل صنوفه 

 إجراءاحملوري للمعلم فهو حجر الزاوية وقطب الرحي يف العملية التدريسية ولكن وفق 

ي ينطلق من داخل الطالب فيفعل الذ اجلديدودور خمتلف. أن هذا التصور للواقع 

تعليميا احدث جدها كبريا وواسعا حول  ملصلحته ويستثمرهاالفكرية  إمكاناته

ومسمياته واليت يف جمملها تعمل  أمساؤهلذلك كثرت  التقويمهذا النمط من  حقيقة

 إثراءومسمياته واليت يف جمملها تعمل على  أمساؤهالتقويم لذلك كثرت  إثراءعلى 

التقويم  إثراءومسمياته واليت يف جمملها تعمل على  أمساؤهالتقويم لذلك كثرت 



 

 

الذي قد يبدو فيما بينها لي  سوى  إىل أن اهاختالف باإلضافةالرتبوي احلديث 

ولكل من هذه  األمساءاختالف تنوع ولي  اختالف تضاد فبعدد زوايا النظر تتعدد 

مع شئ من التفصيل حوهلا  األمساءشئ من هذه مربراته وواقعيته ولعل يف سرد  أمساء

   -يف بلور  الصور  ومن هذه األمساء ما يلي:يسهم 

 تقويم األداء:أ/ 

الوهلة األوىل هلذا اهاسم أن التقويم هنا يتجه إىل الكشف عن ما لدي يتضح من  

الطالب من قدرات معرفية أدائية يربهن من خالهلا على اكتسابه للمعرفة أو املهار  

وفى هذا اجملال يقول الدكتور صالح عالم تقويم األداء ) أن يظهر املتعلم بوضوح أو 

جات أو غري ذلك تتخذ دليال على حتقيقه مستوى يربهن، أو يقدم أمثلة أو جتاوب أو نتا

 األداء .025البديل، ص  صالح الدين . التقويم الرتبوي –عالم هدفا تعليميا(  أوتربويا 

يعتمد احلكم من خالله على تعلم املتعلم الذاتي  إذاهلني  باألمرهنا نقلة نوعية لي  

 اري.امله اإلتقانمما يدفع املتعلم إىل مزيد من احلرص على 

 

 

 التقويم املستمر: ب/

عمر  األستاذله من امسه نصيب من الشهر  والواقعية. وحول هذا اهاسم يذهب 

التعلم والتعليم بقصد بلوغ الطالب يرافق عملييت  إجراءبقوله ) انه  إياهالصعيدي معرفا 



 

 

وتوفري التغذية الراجعة له مبا يكفل  املطلوبة،للمهارات واملعارف  اإلتقانمستوى 

 .7الصعيدي، مرجع سابق ص تصويب مسريته التعليمية ومواصلة عملية التعلم( 

  -ويتضح من هذا املسمي الذي اختاره الصعيدي ما يلي:

من التقويم يتسم باهاستمرارية فمن حق املتعلم أن يتم تقوميه  النمطأن هذا  -0

م يقوم للمهار  ويستمر تقوميه إىل نهاية العام ث إتقانهأكثر من مر  حتى يتم 

 نهائيا.

أن عملييت التقويم والتدري  ها تنفصالن بل تسريان جنبا إىل جنب لذا من  -0

يف بعض املدارس انه يتم حتديد يوم معني أو حصة معينة املرتكبة  األخطاء

 إلجراء التقويم والصواب عك  ذلك.

أن من مسات هذا النوع من التقويم انه ها يقف عند حد احلكم بل يقدم  -7

عة لكل من املعلم واملتعلم لتعزيز نقاط القو  ومعاجلة أسباب تغذية راج

 الضعف لضمان السري املتواصل يف عملية التعلم.

 :الواقعيالتقويم  جـ/

سبق ذكره )الطالب  والذيانطالقا من مضمون الشعار الذي جاء به التقويم احلديث  

على هذا النوع من التقويم  الواقعياسم التقويم  أطلقحمور العملية التعليمية( فهناك من 

ويتضح من حتليل هذا املسمي انه يعك  واقع أداء الطالب يف السيا  الذي تعلم فيه 

قام  إذاأو واقعيا  أصياليقول صالح عالم عن مفهوم التقويم الواقعي ) فالتقويم يكون 

 ألنشطةمهام مفيد  وذات معين ودهالة وهذه املهام التقوميية تكون مماثلة  بأداءالطلبة 



 

 

. وفى نف  اهاجتاه ينقل لنا مندور تعريفا  73عالم صالح، مرجع سابق. ص التعلم ( 

عن التقويم احلقيقي بأنه ) أسلوب يقي  أداء املتعلم يف مهمات ذات معين وقريبة بقدر 

فتح اهلل، مندور عبد السالم. التقويم الرتبوي. من مواقف احليا  الواقعية (  اإلمكان

أنهما متفقان على املضمون وهو قياس الواقع  من التعريفني السابقني ، ويتضح 071ص 

. كما ويبدو مما تقدم انه نظام يريد أن يربز نفسه ويسو  هلا وان اختلفت املسميات

 إثباتدرجات املوضوعية والنزاهة ويتصف باملصداقية والعمق يف  أعالتقويم ميتلك  بأنه

ه الذي على ضوئه يتم تقوميه ترفيعا أو تسكينا امتالك املتعلم للمهار  من خالل واقع

... 

 

  التقويم الذاتي:د/ 

الرتبوية قد  األدبياتيف خضم الزخم الذي رافق هذا النوع من التقويم جند كثريا من 

الدور الفاعل للطالب  مسمى التقويم الذاتي وذلك لتأكيد التغري الناجم عن ألبسته

قبل. كما أن هذا املسمي  ذيومشاركة عن الذي أصبح نشطا وأصبح أكثر فاعلية 

حيمل مضمونا تربويا ونفسيا راقيا فهو يشري بطريقة غري مباشر  إىل حتمل املتعلم 

لديه الدافعية للتعلم حسب طاقاته  للثقة مما يولد  أهالنتيجة تعلمه حيث أصبح 

مما يدفعه  ملنجزاته اليت عملهااليت ميتلكها . وعزز لديه التقدير الذاتي  وإمكاناته

 ملا ينجز. اإلتقانإىل حماولة 

  التقويم البنائي: هـ/



 

 

) ويهدف إىل يشري هذا املسمي إىل أن من طبيعة التقويم املراد انه ذا صبغة تراكمية 

يف وقت مبكر حبيث ميكن  األخريوالطالب تغذية راجعة عن مدي تقدم إعطاء املعلم 

 عالج اى مشكالت قبل استفحاهلا(.

 إجرائياومن خالل املسمي السابق وما يشري إليه  .302رجاء. تقويم املعلم. ص أبو عالم، 

لدى املتعلم فيعتمده وأيضا قد جيد املقوم  يتضح انه تقويم يعتمد على املخزون السابق 

أن هناك حاجة تستدعي تدري  املهار  بطريقة خمتلفة رمبا لفئة معينة من الطالب 

 ورمبا لظروف بيئية معينة.....

 

 

 :يالتقويم املهارو/

يف ظل اهانفجار املعريف الذي تشهده البشرية اليوم وفى ظل انتشار وسائل ووسائل  

اهاتصال التقنية مل يعد باإلمكان السيطر  على كم ونوع املعرفة وقد حدثت تطورات 

جراء ذلك حيث أصبح املتعلم مطالبا مبهارات معينة جيب عليه امتالكها يف حال أراد 

ث له عن عمل مبهارات معينة جيب عليه امتالكها يف حال أراد أن يبحث له عن أن يبح

مستقبال إذ أصبح سو  العمل يشرتط يف اخلريج مهارات عملية ونظرية معينة وفى عمل 

رمبا أن هناك مهارات رمبا يقل اهاحتياج إليها وأصبحت ثانوية وبرزت الوقت نفسه 

خاصة يف سو  العمل مما حدي ببعض احلاجة إىل مهارات جديد  أكثر أهمية 

أن يطلقوا على هذا النمط التقويم املهاري إشار  إىل التوجه  اجلديد يف  الرتبويني



 

 

عملييت التعلم والتعليم وما ينبغي أن تكون عليه املقررات الدراسية اليت ينبغي أن تبين 

 على أساس التوجه حنو املهار  تعلمًا وتعليمًا وتقوميًا.

  :الوثائقي التقويم ز/

من وجهة نظر املنظرين هلذا النمط والذي يسوقون به منطهم هذا انه تقويم يعتمد على 

املنجزات من أداء املتعلم ومن موقعة فهو تقويم يقدم من خالله املتعلم الوثائق اليت تثبت 

فهو تقويم وان كان منح املتعلم فرصة املشاركة إىل  للمقوم أن صاحبها امتلك املعرفة

سجالت ومن ملفات اهاجناز( ذات ه يهتم بالدهائل والوثائق الواقعة املتعدد  ) من ان

لذا فهو تقويم له تصبح مراجعًا موثوقا بها لعملية التقويم  لكياملضمون والكم الثري 

مرجعية وثائقية تعك  واقع املتعلم مما يضمن املوضوعية واملصداقية ويزيل اللب  أو 

داء املتعلم. يقول الدوسري واصفا ملف الطالب. بأنه حقيبة التخمني يف احلكم على أ

أو حمفظة حتفظ جهد املتعلم هو ) عبار  عن جتميع هادف لعمل الطالب حيكي 

الدوسري مرجع سابق ص جهوده وتقدمه ومستوي حتصيله يف جمال دراسي معني ( 

052.  

يف موضع أخر  حديث مفصل عن ماهية ملف الطالب والية تفعيله إجرائيا يأتيسوف 

 من هذه الدراسة.

 

 التقويم الصفي:ح/



 

 

مات عملييت تقويم ينطلق من البيئة الصفة واليت يفرتض أن تكون ثرية بكل مستلز 

م عن طرقها يعملية التقويم املختلفة ليكون التقو وأبعادالتعلم والتعليم لرتاعي جوانب 

ها املتعلم ويكون املخرج يف نف  البيئة اليت تعلم في أيتقييما أو تقوميا سياقيا 

التعلم وبيد  مي واقعيا وبهذا ميكن الوثو  يف عملية التقويم ألنها تنطلق من بيئةيالتعل

 املتعلم نفسه.

 واألقوال السابقة: خالصة املسميات 

على التقويم احلديث ميكن  أطلقتواملسميات اليت  لألمساءمن خالل السرد السابق 

  -لتالية:أن جنمل خالصتها يف النقاط ا

عيبا بل قد يكون عك  ذلك فهو منقبة  لي  مذمة وها األمساءأن تعدد  -0

بوجود مضامني متعدد  وزايا نظر خمتلفة  األمساءللشئ إذ توحي كثر  

 ومتسعة يتمتع بها املسمي واملقصود به هنا التقويم املستمر.

قويم احلديث والذي اخرتنا له هنا مسمي ) التقويم املستمر( ت مالتقويأن  -0

يتصف باهاستمرارية وها يسمح بتجزئة وتفتيت املهار  الواحد  مما يضعف 

بل ينظر للمتعلم نظر  مشولية  وإمكاناتهيفصل شخصية الطالب  وها إتقانها

ه وحتمله شيئا من املسؤولية مما تكاملية حتقق له الشعور بالثقة يف نفس

 جيعله أكثر اجيابية.

ات احلكم على أداء املتعلم من سجالت ارتفاع درجة املوثوقية يف مرجعي -7

املتابعة إىل سجالت التقويم واملالحظة مرورًا باحلقيبة أو ملف ) اهاجناز ( 



 

 

التقويم  أدواتثرائية املتعدد  واملتنوعة وصوها إىل ذات املضامني العالجية واإل

 بتعددها. 

ات سو  انه تقويم يأخذ يف اهاعتبار طبيعة العصر املعرفية والتقنية ومتطلب -3

العمل مما جسر العالقة بني القطاعات الرتبوية والتعليمية والثقافية 

 واإلعالمية واهاقتصادية والصناعية ..... بعد حاهات اهانفصال.

هناك العديد من املسميات ومنها التقويم الكيفي، والتقويم املبحثي، تقويم  -5

لكل اسم ذكر أو مل الكفاية والتقويم اهاتقاني .... واملتوازن واملباشر ... و

قق زاوية نظر معينة. ولكن لعل فيما ذكر غنية يذكر اعتباره فهو حي

للمقتصد وبداية للمجتهد ويكفي زاوية نظر معينة. ولكن لعل فيما ذكر 

 بالعنق. أحاطغنية للمقتصد وبداية للمجتهد ويكفي من القالد  ما 

ات السابقة على لعل من املفاهيم اليت تكاد جتمع كل التعريفات واملسمي -1

  -اعتبارها وهو ما خنتار القول به أن التقويم احلديث هو :

اليت تالئم حال  واألدا املهارات واملعارف والعلوم، بالكيف  إتقان)الذي يقوم على 

 وواقعه(.املتعلم 



 

 

 الفصل الثاني

 أنواع التقويم

عن كل قسم  يقسم املهتمون بشان التقويم هذا العنصر إىل عنصرين رئيسني ويتفرع

 عدد من الفروع وذلك على النحو التالي: 

 التقويم باعتبار مراحله:  -أوال :

املراحل اليت مير بها  ثالثة باعتبار أقساموحتت هذا العنوان يتم تقسيم التقويم إىل 

 -التالي:وذلك على النحو 

  التقويم التشخيصي :-7

هارات اليت ميتلكها، تعترب هذه اخلطو  مهمة ألنها تكشف واقع الطالب وامل

كما انها خطو  اهلدف منها اكتشاف املشكالت اليت يعانى منها الطالب 

متى ما متت مالحظة وجود معيق من معيقات التعلم لديه وذلك بوضع خطة 

احلارثي،التقويم املستمر من الجية مشرتكة لتجاوز هذه املشكلة. ع

 07ص النظرية إىل التطبيق

بعوامل خارجية عن ب الذين يتأثر سلوكهم سلبًا ض منه هوحتديد الطالالغر

برامج التدري  سواءا كانت عوامل جسمية أو نفسية أو عاطفية أو بيئية 

 خارج غرفة الصف

 73ص0220منسي، التقويم الرتبوي،



 

 

 

 التقويم التكويين: -2

ويستفاد من نتائجه يف  -ما–وهو التقويم الذي يصاحب تطبيق برنامج 

سينه. وهو يعطى تغذية راجعة جلميع املشاركني يف تطوير الربنامج وحت

العملية التعليمية عن مقدار عن مقدار التقدم احلاصل ويستمر حتى نهاية 

 احلارثي مرجع سابق العام الدراسي.

وهو عبار  عن جمموعة البيانات واملعلومات واألحكام اليت تساعد يف 

إىل إجياد األساس الذي مراجعة الربامج واخلطط التعليميةوتطويرها ويهدف 

 التقويميتم مبوجبه التقويم لنتائج العملية التدريسية وذلك بستعمال إجراءات 

 خالل فرت   زمنية متتابعة

 77صمنسي مرجع سابق 

 التقويم اخلتامي: -4

وهو اخلطو  اليت من خالهلا يتبني مدى حتقيق أهداف الربامج املعد  ومدي 

صدار حكم نهائي على أداء املتعلم بناء على حتقق إتقان املهار  وبالتالي إ

مؤشرات وثائقية وتقنيات حمكية خمتلفة حتكي واقع املتعلم. وفى هذه 

املرحلة تتبلور املراحل السابقة بإعالن احلكم على أداء الطالب ترفيعًا أو 

 احلارثي مرجع سابق تسكينًا



 

 

 تتم ملاد  وهو التقويم الذي صمم خصيصًا لقياس النتائج التعليمية اليت

 دراسية كاملة أو جزء حيوي منها ويستعمل يف نهاية فرت  زمنية معينة

ويستعمل ألغراض الدرجات ومنح الشهادات أو تقويم مدى التقدم الذي مت 

 73-77منسي مرجع سابق صحتقيقه. 

 -: ثانيًا

 .هإجراءاتالتقويم باعتبار  

 :  القبلي مالتقوي -7

للمعلمني ألنها مبثابة نقطة الضوء لالنطال  يف تعترب هذه اخلطو  هامة جدًا 

عملة التعليم والتدري  إذ على ضوئها يتبني للمقوم مدى اهاحتياج إىل 

اسرتجاع املعلومات السابقة أو رمبا اهاستغناء عن وحد  كاملة يف احملتوي 

. فهذه اخلطو  تشكل أرضية للبدء كما أتقنوهااجلديد حبكم أن الطالب 

 واألهدافة ألنه من خالهلا يتعرف الطالب على املهارات خطو  مهم أنها

مرجع سابق  –امحد عود  قبل البدء يف عملية التدري .  إتقانهااملطلوب منهم 

 بتصرف يف الصياغة. –

ويتم ذلك بإستخدام اختبارات تسمى باختبارات اإلستعداد أو باختبارات 

ة إستعداد األفراد السلوك املدخلي أو باهاختبارات القبلية وذلك ملعرف

وسلوكهم املدخل حول موضوع معني ومن ثم يتم التخطيط لنجاح العملية 

 72ص0220منسي، التقويم الرتبوي الرتبوية



 

 

 :  التقويم الشامل-2

وهذا النوع من التقويم يعتمد على توسيع دائر  النظر إىل املتعلم فيكون 

ات واحملتوي الدراسي واملتعلم التقويم شامال للبيئة التعليمية والتعليمية واملقرر

وما يتعلق به من خصائص منو وحاهات نفسية واجتماعية ، .... وكلها عوامل 

تلعب دورًا يف املخرج التعليمي لذا جيب أن ختضع كل تلك العناصر للتقويم 

 بتصرف. –من اجل التطوير والتحسني والعالج ........... املرجع السابق 

 :  التقويم املصغر -4

يز املقوم عمله من التقويم يتم اللجوء إليه عند احلاجة إىل ترك اإلجراءذا وه

ة والتعليمية خبالف النوع يمن جوانب العملة الرتبو على تقويم جانب معني

تقويم املعلم  –م الشامل. ومثال على التقويم املصغر يالتقو أيالذي سبق 

 أو آخرها. للمتعلم يف مهار  كتابة كلمة بها حرف املد يف وسطها

هي بهدف  إمناهذه التقسيمات بني أنواع التقويم أن هنا  أضيفوأود أن 

تقريب التصور وتوضحيه وهى تقسيمات فنية تتكامل وها تتعارض. 

من  يأتيواختالفها  والتبسيطهي مسميات من اجل التوضيح  إمناومسمياتها 

 باب اختالف التنوع ها اختالف التضاد.



 

 

 الفصل الثالث

 

 تارخيية حول التقويم الرتبويحملة 

 

 

 :املداخل واملنطلقات الفكرية للتقويم الرتبوي

 

عند النظر يف املسري  التارخيية للتقويم الرتبوي بشكل عام ميكن مالحظة انه مر 

كل حقبة  تتطلعاتتوافق حسب  وإجرائيةمبحطات شكلت له اطر وقوالب فكرية 

تضت الظروف املستجد  حاليا أحداث تغيري الرتبوية املرسومة وقد اق واألهدافزمنية 

هذه املستجدات هو تغيري ادوار  أقوىيف البنية التحتية للتقويم الرتبوي وكان  جوهري

إىل املعلم امليسر واملوجه للتعلم وحتول الرتكيز الفاعلني وحتول الدور من املعلم امللقن 

 من ماذا نتعلم إىل كيف نتعلم.

 

تعلم الذي أصبح هو حمور العملية التعليمية والرتبوية كل واقتضى ذلك تغيري دور امل

. أساسهحتمت أحداث نقلة نوعية يف بنية التقويم الرتبوي من  واألدوارهذه املستجدات 



 

 

واملداخل الفكرية اليت مر بها التقويم الرتبوي  األطرالدكتور صالح عالم  أوردوقد 

 وفق التقسيم التالي.

 

 قويم: املدخل السيكومرتي للت -7

 مناهج ....( استنادًا  –هو التقويم الذي تتخذ فيه القرارات الرتبوية ) طالب 

 إىل اختبارات عامة خارجية مقننة أكثر من استنادها إىل التقويم الصفي.

اليت سجلت عليه انه يعتمد على مقارنة الطالب بزمالئه يف الفئة أو  املأخذمن 

مركز الطالب أو موقفه ها يعين الصف أو املاد . بينما جند أن حتديد 

 أدا يعتمد على كونه  باإلضافةنعرف مدى ما لديه من املهار   أننابالضرور  

 ألنهالقياس وهى اهاختبار فقط وهذا من اكرب العيوب  أدواتواحد  من 

حيصر التقويم يف نتائج الورقة والقلم وقد يكون اهاختبار بعيدا عن ما تعلمه 

الطالب الفكرية وقدراته إىل حد كبري  إمكاناتالطالب كما انه يغفل 

هان التمحور يف ظله كان حول عملية التعليم واليت ميثلها املعلم ولي  التعلم 

.......... وها يعين ذكر عيوبه جتريده من مسات وخصائص ميثلها املتعلمواليت 

رمبا ينفرد بها عن غريه إذ يكثر استخدامه يف الدراسات والتقويم لسمات 

 أداءإىل انه نظام  باإلضافةهذا  العقليلشخصية والذكاء وحاهات التخلق ا

دوره بكفاء  وفعالة يف ظل ظروف حملية وعاملية معينة تتالءم وطبيعته لكن 

 جاء الوقت بظروف ومستجدات متعدد  بررت التغيري.



 

 

 

 

  املدخل السياقي:-2

النفسية واملعرفية هذا املدخل الذي جاء كرد  فعل على املالحظات الرتبوية و

أو مدخل يعتمد على  إطاريكومرتي السابق. وهو ساليت شنت على املدخل ال

ضرور  أن يعك  حمتوي التقويم املنهج الذي خيربه الطالب بالفعل. 

تعلمه الطالب وفق قدراته  التقويم ينبغي أن تصمم للكشف عن ما فأساليب

املدخل ومميزاته انه راعي اليت متييزه عن غريه. فمن مسات هذا   وإمكاناته

التقويم مبعين جوانب الذاتية لدى املتعلم كما انه حرر ربط املتعلم بغريه يف 

مدخل يراعي الفرو  الفردية بني املتعلمني على العك  من املدخل  انه

 السيكومرتي الذي يعاب  عليه ذلك. 

 التفريدي  –املدخل التشخيصي -4

السيكومرتي إها انه يعترب  –دخل األول إذا كان هذه املدخل خيتلف مع امل

ينطلقان من رؤية  األخريينامتدادا للمدخل الثاني، وكال املدخلني 

سيكولوجية واحد  فهما ينتميان إىل املدرسة البنائية اليت تؤمن أن من حق 

إىل كل فرد أن يتعلم وفق ظروفه الشخصية وقدراته الذاتية دون النظر 

يسعى لتحقيق التقويم املستمر الذي ينظر للفرد  اآلخرين. وهذا اهلدف الذي

 ككيان مستقل.



 

 

وألجل تفعيل هني املدخلني عمليا نري كيف أصبح التقويم له فروع ومراحل 

 حسب طبيعة كل فئة أو بيئة أو مرحلة أو فرد.

 ، التقويم الرتبوي البديل. بتصرفمن كتاب الدكتور صالح عالم 



 

 

 الفصل الرابع

 العالقاتشبكة 

مسات املفهوم احلديث للتقويم الرتبوي انه جنح يف تكوين وبناء شبكة من من 

 داخلاملوقف الرتبوي والتعليمي سواء كان ذلك  أقطابالعالقات الفاعلة واملتفاعلة بني 

ونظريات علم النف  الرتبوي واملعريف  باملقرراتحجر  الصف أو البيئة املدرسية مرورًا 

ع خلارجي. أن هذه الشبكة من العالقات املتداخلة وصوها إىل وىل األمر واجملتم

والنشطة استطاع التقويم الرتبوي احلديث ) املستمر( أن يفعلها ويستثمرها من اجل 

حتقيق تعلم ذي خمرجات عالية لدى املتعلم وهذا ما سوف حناول تسليط الضوء عليه 

 وذلك على النحو التالي: 

 : أواًل

 

 يف العملية الرتبوية والتعليمية والتقويم العالقة بني القياس

 

أو ميكن أن  من الناحية الفنية وعالقة تراكمية تربط بني املصطلحني  إجرائيةك اهن

التقويم ها يتم إها من اجل قفل  اإلجرائية يف كوننسميها خدمية وتتمثل هذه العالقة 

 حكما أو قرارًا معينًا. بإعطائهاعملية القياس وذلك 

رتاكمية أو ما نسميه اخلدمية فلنلحظ وجودها من كون القياس عن العالقة ال أما

ما فيه من  إبرازتسبق عملية التقويم يف الشئ الذي يراد قياسه بغية عملية مهمة جدا 



 

 

القياس توفر اخلاصية املراد قياسها دون القدر  على إعطاء حكم يقول اجلرجاني ) 

وذلك هان إعطاء  092ت ص اجلرجاني ، على ، التعريفامظهر للحكم ها مثبت ( 

 احلكم مرتبط بنواحي أخرى د ها يكون من شان القياس اهاهتمام بها بشكل مباشر.

كتساب ا  قصور وتدني يف رومثال ذلك ) ظهر لدى احد الطالب يف الصفوف املبك

املهارات املقرر  رغم كل ما بذل من جهد( هذه عملية  مهار  يف اكتساب مهار  من

على مقايي  اإلتقان من عدمه ولكن هل هذا الوصف وهذا القياس وصفية جاءت بناء 

يؤهل للحكم على الطالب؟؟ بطبيعة احلال ها فهو جمرد وصف لسمة أو قياس لوجود 

بنوعية املهار  مهار  حمدد . لكن احلكم على ذلك يرتبط  إتقانكمي عن مدى 

قصور تعليمي حبث أم ومدى استجابة الطالب للربامج العالجية وتقدمه فيها هل سبب ال

أو ........ وكل تلك األمور تلعب دورها يف احلكم على  شخصيأو  تعليمي أو هو بيئي

املراد قياسه من ذلك يربز أن القياس عملية ختتلف عن التقويم هان التقويم له  ئالش

ى بان التقويم وان كان يعتمد على بمعايري وأدوات ختتلف عن القياس لذلك نقرر ما يل

يراد قياسه ولكن  يف النظر والتعامل مع مااس إها انه عملية امشل من القياس القي

فال  األمرالعالقة ليت انفصالية بل هي عالقة تكامل جمهودين يكمل احدهما 

ميكن قياس ما ها يعرف وها جيدي القياس لشئ إذا مل يقوم ومعروف تربويا وتعليميا 

بعض املتعلمني لدى  اإلحباطبعض صور  تأتىأن الشئ الذي ها يقوم يهمل. ومن هنا 

 أو كلمة شكر ... رضيحني يشعر بان اجنازه مل يلتفت إليه ومل يعبأ له ولو باتسامه 



 

 

يظهر مما سبق أن هناك عالقة عضوية بني املصلحات الثالثة السابقة القياس ما هو إها 

ت تشكل بنية لك بناء على وجود جمموعة من اهاعتباراذلعملة لتقويم ومقدمة لعملية 

 العالقة بني القياس والتقويم والشئ الراد قياسه.

  -الدوسري يف النقاط التالية: أوجزهاوهذه االعتبارات 

قيمة رقمية تدل على القدر املوجود من مسة أو تغري  بإعطاءيعين القياس  -0

 حكم على قيمة )جدار ( شئ معني. بإصداربدرجة ما. إها أن القياس ها يعين 

م عملية أن كانت تعتمد على القياس إها أن التقويم عملية امشل أن التقوي -0

العالقة من كون التقويم يستفيد من اهاختبارات يف مجع املعلومات  وتأتى

 من صالحية تلك اهاختبارات. للتأكدومن القياس 

مثل احلكم  أوسعظواهر وجماهات  يتوجه التقويم يف الغالب إىل التعامل مع -7

مج تعليمي  معني فان اهاختبارات والقياس غالبا على مدي كفاء  برنا

، إبراهيم، ريسالدواقل مشولية .  وأغراض بواجبيكونان حمدودين 

 .17املرجعي للتقويم ،ص  اإلطار

عالم إىل وجود هذه العالقة الثالثية اليت تربط  أبوويشري الدكتور رجاء حممود 

نستخدم وسائل القياس للحصول على  أنناواملهار  بقوله )وظيفيا بني القياس والتقويم 

بيانات وهذه البيانات يف حد ذاتها ها قيمة هلا إذا مل نوظفها بشكل سليم يسمح بسمح 

 797التعليم .ص  عالم ، تقويم  أبورجاء  –د حكم صاد  على تعلم الطالب (  بإصدار

 . ومعلوم أن الطالب يف ظل التقويم املستمر ها يتعلمون سوى مهارات.



 

 

 

 

 

 : يًاثان

 

 عالقة التقويم باحملتوى ) املهارى( 

 

ما هو احملتوى ؟ وما هي مكوناته؟ وما هي طر  تعلمه وتقوميه يف ظل التوجهات 

 ملاعة يسري .إرمبا نستطيع اإلجابة عنها يف هذه املساحة ب أسئلة؟ احلديثة للتقويم 

كارول آن  –ايز الصف املتم –على السؤال األول ننقل ما قالته صاحبة كتاب  وإلجابة

إذ تقول بان احملتوي هو ) ما جيب أن يعرفه الطالب سواء كان حقائق أو ما يفهمه  –

من مبادئ، وما جيب أن يكون قادرا على عمله ) مهارات( وذلك كنتيجة جلزء من 

  50صماد  تعلمها (. 

ئ ق واملبادئيتضح من الكالم السابق بان ما يتضمنه احملتوي فهو جمموعة من احلقا

 إتقانواملهارات وفى ظل التوجه اجلديد للتقويم املستمر املبين على مفهوم يتند إىل 

املهارات . فان من املفرتض أن يكون احملتوي قد صمم سلفا على شكل جمموعة من 

املهارات اليت ينبغي على الطالب امتالكها معرفيًا ومهاريًا أو أن تستل جمموعة من 



 

 

ني يدي الطالب ويراعي يف كل احلالتني خصائص النمو عند املهارات من احملتوي إىل ب

 املتعلم وبيئات التعلم والتعليم كاملة.

والذي تبنته  ةالسعوديومبا يقرتب من هذا التصور النموذج املطبق يف اململكة العربية 

على شكل قوائم املعارف  احلاليوزار  الرتبية والتعليم عن طريق حتلل احملتوى 

كل ماد  أو مقرر دراسي بدءًا من الصف األول اهابتدائي. وذلك انسجامًا واملهارات يف 

املعارف واملهارات والذي اتفق على تسميته إجرائيا  إتقانعلى  مع طبيعة التقويم املبين

 بالتقويم املستمر.

ولتبسيط األمر نقول انه يف ظل النقلة النوعية الكبري  اليت حدثت بسبب تغيري أسلوب 

هانتقال من املدخل )السيكومرتى( إىل املدخل السياقي فان ذلك أدى إىل تغري وا التقويم

التدري  أيضا إذا مل يعد مقبوها من املعلم أن يسال  واسرتاجتياتوطرائق  أمناطيف 

ماذا تدرس أو ماذا تعلم؟ فيجيب بأنه يف حصة قراء  أو درس  على سبيل املثال عن

ن  .... توحيد ... ( بل جيب أن تكون اإلجابة ) قرآ إسالميةحصة رياضيات أو تربية 

متسقة مع طبيعة املتغريات احلديثة تدريبيًا وتقوميًا وتكون اإلجابة على هذا الشكل ) 

. واملهار  املراد تعلمها وتقوميها يف هذه احلصة نطق وأناشيداحلصة قراء  وكتابة 

سبة لبقية املواد حيث وكتابة الكلمات املنونة( من موضوع ..... وهكذا احلال بالن

يالحظ اهانتقال يف مضمون احملتوي انه حتول من العمومية إىل التمركز حول املهار  

الرتبوي  بالشأنالوعي املكثف من املعنيني نقلة نوعية حتتاج  أنهاتعلمًا وتعليميا وتقوميًا 

ها. ومن أهم مباهيتها ومتطلباتها ومربراتها والية التعامل مع اإلملاموالتعليمي وزياد  

التدري   تباهاسرتاتيجياسبق ذكره الوعي أيضا  إىل ما باإلضافةمتطلبات هذه النقلة 



 

 

التدري   بإجراءاتالكتابة للمدرس مرورًا  اإلعداداملالئمة هلذه املرحلة بدءًا من حلظة 

والتعليم وصوهًا إىل تقويم تعلم الطالب واكتسابه لي  فقط املعرفة كمعرفة بل وان 

 ضمها إىل خمزونه املعريف بكفاء  عالية وتوظيف هذه املعرفة ) املهار ( ينجح يف

مر به وبدرجة عالية من  الذي اجلديد  يف مواقف حياتيه مشابهة للموقف التعليمي

   اإلتقان والدقة والسرعة يف األداء.

 إن أسلوب تعليم وتعلم املهار  له طابع خاص خمتلف عن األسلوب التقليدي اهابق الذي

كان يعتمد على أسلوب تعليم وتعلم املعرفة فقط انه تعليم وتعلم متميز وفى هذا 

لديك القدر  على  بأعمالهي أن تقوم ) املهارات  يقول د . جابر عبد احلميداملضمار 

 أنهاتتطلب شيا أكثر من املعرفة  أنهاعملها واملهارات ختتلف عن املعرفة من حيث 

جزء من حمتوي التمدرس كاملعرفة  أنهاالكفاء .  تتطلب العمل والفعل، بقدر من

كتاب / جزءًا مما حيتاج التالميذ تعلمه. وما ينبغي على املعلمني تدريسه (  أنهامتامًا. 

 .012التدري  والتعلم ص 

اآلن دور اإلجابة عن السؤال احملوري يف هذا اجلزء من العالقة وهو ما عالقة  ويأتي

 اآلن انه أصبح جمموعة من املهارات؟ التقويم باحملتوي الذي نري 

قبل ذلك هابد أن نؤكد بان املهار  تكتسب باملمارسة والدربة واملران املستمر املكثف 

مبجموعة من األنشطة واملشاركات واملبادرات الفردية واجلماعية أحيانا واملصحوب 

ذا يشري من اكتساب املعرفة مهاريا وه وإمكاناتهحتى يتمكن املتعلم حسب قدراته 

مران وتدريب وتعلم وتعليم مكثف قد ائيا حيتاج إىل إىل أن طبيعة كسب املهار  من



 

 

جار عبد احلميد ) حني يتعلم التالميذ  -د –خطط له بشكل صحيح ومتقن . يقول 

يتعلمون  أنهماملهارات تعلمًا جيدًا فإنهم يفعلون ذلك من خالل تعلي قد حسن ختطيطه 

لتعليم عن املهار  وكذلك عن طريق سلسلة من املمارسات ذلك من خالل عملية تضم ا

 املرجع السابق. 070ص املوجهة والتقييمات والتغذية الراجعة ومزيد من املمارسة ( 

أن إضافة مهار  ما إىل بنية الدماغ املعرفية لدى املتعلم من اجل امتالكها ومن ثم 

نها ببساطة ) أمناط من اسرتجاعها وتوظيفها بشكل متقن عملية ليست بالسهولة أ

 . 070املرجع نفسه ص السلوك معقد  ومنظمة تنظيميًا عاليًا ومتكاماًل ( . 

األداء املهارى للمتعلم بعد قياس إذا فالتقويم الرتبوي عملية جيب أن تنصب على تقويم 

 .بإتقاناملهار   وأداءقدر  املتعلم على كسب 

 

 اخلالصة:

يفرتض أن يكون قد صمم أو حدد على  أن التقويم مرتبط باحملتوى الذي -0

شكل قوائم مهارات تتطلب وعيًا من املعلمني وتتطلب أيضا أسلوبا وطرائق 

 حديثة يف التدري  

 أن التقويم احلديث يركز على تقويم أداء املتعلم ملا اكتسبه من مهارات. -0

أن معايري إتقان املتعلم للمهار  يكون عن طريق النظر إىل سرعة أدائه  -7

 ار  واستدعائه هلا واجناز املهار  بإتقان.للمه



 

 

  القدر  والكفاء  يف توظيف املهار  حياتيًا أو ما يعرف مبا وراء املعرفة. -3

 ثالثًا

 التقويم املستمر وعالقته باجملتمع اخلارجي ) األسرة( 

 

ها يستغنى التقويم احلديث حتت مسمي التقويم املستمر عن اجملتمع اخلارجي ونقصد 

مبخرجات العملية الرتبوية  ويتأثراملدرسية.  إطاراخلارجي الذي يقع خارج باجملتمع 

فيها. من هذا املنطلق فان التقويم املستمر الذي حنن بصدد والتعليمية وميكن أن يؤثر 

احلديث عنه كان من مساته اهاجيابية انه نظر بعني اهاعتبار للمجتمع اخلارجي 

جعل هلا نام التقويم املستمر مساحة من الفاعلية  وبالذات الدور املنتظر من األسر  حيث

واملشاركة عن طريق تفعيل الدور املناط بها يف العملية الرتبوية والتعليمية من اجل أن 

 تتكامل منظومة عملية التقويم. 

فقد راعت هائحة تقويم الطالب يف املرحلة  لألسر بالدور اهاجيابي واحليوي  وإميانا

دليل املعلم يف تقويم كة العربية السعودية هذا اجلانب حيث ورد يف اهابتدائية يف اململ

النص التالي مشريا إىل   -02-ية يف طبعته الثالثة يف صفحة طالب املرحلة اهابتدائ

مبعلومات عن الصعوبات اليت يف التقويم، وذلك بتزويده  األمروىل  إشراكضرور  ) 

 .02ص تعرتض ابنه، وطلب معونته يف التغلب عليها(.

إن هدف التقويم يف هذا اجلانب هو ردم الفجو  اليت كانت موجود  بني املدرسة وبني 

وذلك بتفعيل دور كل منهما فاملؤسسات الرتبوية واملدرسة على وجه  اخلارجياجملتمع 



 

 

للمجتمع تليب حاجاته وحتقق طموحاته وتستثمر طاقات  إشعاعاخلصوص تعترب مصدر 

قائمني على املؤسسات الرتبوية والتعليمية مد جسور التواصل أبنائه لذلك ينبغي على ال

بني املدرسة واجملتمع وأن يقدم اجملتمع اخلارجي للمدرسة أو للمؤسسة الرتبوية 

والتعليمة تغذية راجعة عن خمرجات التعلم والتعليم وأن يتم تقويم العمل الرتبوية 

وان يتم تقويم العمل الرتبوي والتعليمية تغذية راجعة عن خمرجات التعلم والتعليم 

والتعليمي بشكل مستمر وبتضافر بني املدرسة واجملتمع. وهذه نقلة نوعية أذابت 

 والتعليميةاجلليد الذي كان سائدًا يف احلقب السابقة حيث كانت املؤسسات الرتبوية 

  تعيش يف برج عاج بعد  عن آمال وآهام اجملتمع وطموحاته. وها ميكن جتاوز هذه الفجو

إها عن طريق إنشاء عالقة محيمة تكاملية بني البيت واملدرسة وبني املؤسسات الرتبوية 

عن  إهاجتاوز هذه الفجو  والتعليمية واجملتمع. أن هذه العالقة وهذه اجلسور ميكن 

تكاملية بني البيت واملدرسة وبني املؤسسات الرتبوية  محيمةعالقة  إنشاءطريق 

هذه العالقة وهذه اجلسور ميكن مدها من خالل تفعيل معين والتعليمية واجملتمع. أن 

 اإلصالحني التقويم عان من مأنؤمن ب وأنناالتقويم مبعناه الشامل واملتكامل هاسيما 

اليت مل  اإلسالميةالرتبية  إطاريدخل ضمن والتصويب والتعديل ...... ولعل هذا الكالم 

تمع الذي يعيش فيه كما ورد ذلك يف تستثين أحدًا من الرعا  من املسؤولية يف اجمل

احلديث الصحيح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) كلكم راع وكلكم مسؤول 

عن رعيته ........ ( انه قاعد  انطال  تربوية حنو التكامل والتعاضد وأداء األدوار وعدم 

 الركون إىل اهاتكالية اليت تعزز اهانفصالية وتزعزع الثقة.



 

 

اجملتمع اخلارجي مؤسسات سو  العمل سواء احلكومي أو  إطارضمن ولعل مما يدخل 

اخلاص. وهاشك أن هلذه املؤسسات رؤيتها يف املخرج التعليمي الذي تقذف به املؤسسات 

كثريا ما جند أن مؤسسات  إذالرتبوية والتعليمية. وهى ظاهر  صحية وضرور  حتمية 

نظامها الرتبوي تنقده وتقومه من  تلتفت إىلاجملتمع اخلارجي أو مؤسسات سو  العمل 

 خالل خمرجات هذا النظام الرتبوي والتعليمي.

أن يكون هلذه املؤسسات العامة واخلاصة دور فاعل يف تقييم وتقويم  ينبغيلذلك 

النظام الرتبوي بغية التطوير والتحسني ومن اجل مواكبة متطلبات العصر ومتغرياته 

ن اخلرجيني ونوعا معينا من التعليم املواكب املتسارعة واليت تريد نوعا معينا م

النظام الرتبوي والتعليمي يف معزل عن للمتغريات املعرفية والتقنية فال يصح أن يبقى 

وسو   اخلارجيهذا احلراك اهاجتماعي أو أن يغض الطرف عن انتقادات اجملتمع 

وهو الذي هو احملك الصريح جلود  املنتج التعليمي وتقوميه  ألنهالعمل بالذات 

سيستقبل خمرجات نظامنا التعليمي والرتبوي لذا من حقه أن يدلي بدلوه يف عملية 

للمسؤولني عن النظام الرتبوي والتعليمي وصناع القرار فيه بتغذية  إمدادهالتقويم عرب 

راجعة عن هذه املخرجات اليت يطالب رأس املال باستيعابها وتوظيفها وهذه حلقة 

والتعليمية السابقة واليت ينبغي  الرتبوية األنظمةن مفقود  يف كانت ضعيفة أن مل تك

أن يتم معاجلتها طاملا رغبنا يف التوجه حنو تعلم عصري نوعى مهاري تقين الصبغة هو 

 عصر التقنية ومعارفها.

 رابعًا:



 

 

  : عالقة التقويم بالتنمية البشرية الشاملة

اعتمادًا على الدور املنتظر منه  لرتبوياالتوجه حنو توسيع دائر  النظر للتقويم  إطاريف 

تصحيحًا وتطويريا وتوجيهيًا وفى ضوء التوجه العاملي إىل التنمية البشرية الشاملة يف 

 واهاجتماعية .... والتعليمية .... (  واهاقتصادية الثقافيةكافة اجملاهات ) 

 أصبح إذة كربى على عاتق املنظومة الرتبوية مسؤولي ألقىجند أن هذا التوجه العاملي 

من الضرور  مبكان إعاد  النظر يف مكونات املنظومة الرتبوية بشكل دوري من اجل 

تطوير وحتسني فعاليات ومكونات هذه املنظومة وحتريك قوالبها. أن هذا التوجه 

طفر  تنموية بشرية شاملة وسع مهام ومسؤوليات الرتبية فلم تعد  حتقيقالعاملي حنو 

بل هي مسؤولة عن املكانة املدرسة  إطارتدور داخل  ياتفعالمسؤولة فقط عن 

اهاجتماعية واملستوى الثقايف واهاقتصادي واألمين والفكري الذي يعيشه اجملتمع 

احمللي والعاملي وهذا بدوره يتطلب وقفات تصحيحه وتقومييه ونقدا للذات بغية التطوير 

لرتبوي من اجل حتقيق تنمية والتحسني أن هذا الدور احليوي سيكون بقياد  التقويم ا

وفى هذا الصدد يقول الدوسري  ) جاءت العناية الدولية بالتقويم الرتبوي بشرية شاملة 

فهو الذي يقدم للحركة الرتبوية ماد  تطويرها، وضوابط السالمة ملسريتها ويوضح 

الدوسري باملنهج العلمي من اين يكون البدء ؟ وكيف حتدد خطا العمل ومداها ( 

 . 02سابق ص  مرجع

يكون هناك وقفات نقدية وتقوميية  قطة هامة أننا عندما ننادي بانالتنبيه إلي ن وينبغي

أو للنظام الرتبوي بقياد  التقويم الرتبوي الذي يعترب حمكًا للمنظومة أو للنظام 



 

 

وكشافا للنظريات الرتبوية والنفسية ومطورًا وحمسنًا للعمليات التعليمية والرتبوية ، ها 

يف  وأس  وأساسياتعين ذلك بالضرور  أننا ننادي بالتغري اجلذري فهناك ثوابت ي

تنطلق من مرجعيات دينية واجتماعية وثقافية ها ينبغي املساس بها املنظومة الرتبوية 

فالتطوير ها يعين بالضرور  التغيري والتبديل. بل أن مهام التقويم تصحيح املسار ورمبا 

واهاحتماء به. حتى ها يكون هناك انبهار بعنصر  لألصل  تكون خطو  التصحيح العود

خلخلة يف املرجعيات ارتضاها  أحداثمن اجل  الرتبوياملواكبة فيمتطي التقويم 

اجملتمع لنفسه واليت تشكل هويته الدينية وشخصيته الثقافية وحتفظ متيزه 

 والتنويه إليه.  األمروخصوصيته من الذوبان واهانبهار لذلك ينبغي التنبه ملثل هذا 

 خامسًا

 

  :عالقة قوية بطرق التدريس

أن تضعف بني عملية التقويم من جهة  ينبغيخالف حوله أن هناك عالقة قوية ها  مما ها

من املعروف أن من وظائف التقويم  إذ. أخرىوبني طر  التدري  املتبعة من جهة 

املعلم وهذا ما وحتسني تدريسه هذا فيما خيص  أدائهمساعد  املعلم على تطوير 

وأهميتها ) من وظائف يؤكده خالد حممود إذا يقول : منوهًا بوجود هذه العالقة 

طريقة  وسلبياتالتقويم مساعد  املعلم على حتسني تدريسه. فهو ينبه املعلم إىل أخطاء 

التدري  اليت يتبعها، واليت تؤدي إىل حدوث قصور لدى التالميذ يف حتقيق األهداف 

 .9التقويم الرتاكمي الشامل ص–كتاب رجو ( . التعليمية امل



 

 

ومبا أننا بصدد احلديث عن النقلة اليت يعيشها الواقع الرتبوي والتعليمي بشكل عام 

 ا سيتطلب نوعًا مالئمًا من أساليبحتم والذييف ظل التوجه احلديث للتقويم املتبع 

احدث تغريا كبريا يف وطر  تدري  تتالءم مع طبيعة هذا التقويم الذي اشرنا إىل انه 

الذي يقتضى  األمر والتعليمةومن ذلك انه جعل الطالب حمور العملية التعليمية  األدوار

 وأساليبمن عري اجملدي أن يتغري احملتوي  إذمعه اختيار طريقة التدري  املالئمة 

وتبقي طريقة التدري  ساكنة بل هابد أن يصيبها شئ من احلراك  وأدواتهالتقويم 

الضوء على معين عملية التدري  بشكل حيقق  إحدىوالتأثري وقبل أن ترشح ر والتأث

ذا التعريف ينظر إىل عملية التدري  هالتناغم واهانسجام مع طبيعة التقويم ) املستمر( و

من زاوية أنها عملية تفاعلية بني طرفني بشكل متعاون من اجل الوصول إىل حتقيق 

من املعارف واملهارات والتوجيهات اليت  ظومةمنأهداف مرسومة سلفا هي عبار  عن 

د / كمال زيتون معرفًا  –حتقق منوًا شاماًل للمستهدف منها وفى هذا الصدد يقول 

بالتفاعل بني طرفني رئيسيني هما املعلم واملتعلم،  يتميزالتدري   بأنه : ) موقف 

واملهارات اليت  من املعارف واهاجتاهاتاملتعلم جمموعة  إلكسابوحدوث تعاون بينهما 

كتاب سلوكه، وتعمل على منوه منوًا شاماًل متكاماًل (.  تعديلتؤدي بدورها إىل 

 .70التدري  مناذجه ومهاراته ص

 أصبحيتضح من التعريف السابق أن هناك تغري ملموس قد حدث وهو أن التدري  

وصول إىل نشطًا فاعاًل حياول ال أصبحوان املتعلم  وأدائهيركز على تفاعل املتعلم 

التقويم يركز على املخرج التعليمي حيث  وأصبحاملعلومة وها ينتظر أن حيملها له املعلم 

تقوميًا للتعلم ولقياس جودته ولي  للتعليم لذا ينبغي أن يتم اختيار أو ابتكار  أصبح



 

 

تامًا مع املفهوم اجلديد لعملييت تدري  أو طرائق تدري  تنسجم انسجامًا  أساليب

والسياسات التعليمية  واألهدافلتقويم فقد تغريت اسرتاتيجيات التدري  التدري  وا

على  وتأسيساالتقويم  وأهدافاحمللية والعاملية وتبعها تغيري يف أدوات ووسائل  ةوالتعليمي

طرائق التدري  املالئمة للوضع الراهن يف ظل سبق هناك من يقول بان انسب  ما

ري  اليت تركز على أداء املتعلم وتستحثه وحترك التد اسرتاجتياتالتقويم املستمر هي 

للتعلم أما بشكل انفرادي أو مجاعي . واليت تصل باملتعلم إىل درجة  الدافعيةلديه 

 .اإلتقان

 إسرتاتيجية)  مومن بني هذه اهاسرتاتيجيات واليت تنسجم مع التوجه اجلديد للتقوي

، رتاتيجية التعلم باهاستكشافإس، إسرتاتيجية التعلم التعاونيالتعلم اهاستقصائي، 

 التعلم الفردي أو الذاتي ... (  إسرتاتيجية، إسرتاتيجية التعلم حبل املشكالت

وينبغي على املعلم أن يكون على دراية ووعي باملتغريات احلاصلة يف البيئة التحتية 

 واألدوار املتغرياتالكامل بطريقة التعامل مع هذه  واإلملامللمنظومة الرتبوية والتعليمية 

احلقيقي يف حتسني وتطوير عملييت التعلم والتعليم.  أثرهللتقويم املصاحبة حتى يكون 

وهذا يقود إىل  أخريف واد  وأدواتهحتى ها يكون التعليم والتدري  يف واد والتقويم 

املعلم  تأهيلاملعلم أن تسعى جاهد  إىل  بتأهيلتوجيه احلديث إىل اجلهات املتعلقة 

كب مع طبيعة العصر واملتغريات املعرفية والتقنية اليت ستفرض نفسها على يتوا تأهيال

 أداء املعلم واملتعلم على حد سواء.

 سادسًا



 

 

 :الرتبوي عالقة التقويم بعلم النفس

 

ينتظر جرعته من التعليم  والذيكان الوضع السابق للمتعلم هو السكون والتلقي فقط 

وعبها معرفيا ومن ثم يعيدها يف نهاية الفصل على من اجلعبة اليت حيملها له املعلم ليست

مكتوبة أو منطوقة. كان هذا الوضع له مربراته النفسية اليت تنظر له  إجابةشكل 

بأنها وتدعمه وهو ما كان يعرف بالنظريات السلوكية اليت تفسر حدوث عملية التعلم 

داخل عقل املتعلم لذلك بالتغريات اليت حتدث نتيجة لتغيريات حتيط باملتعلم دون ربطها )

( د. وحيدث نتيجة لتعرض املتعلم ملثرياتعملية تغري يف السلوك  بأنههم يعرفون التعلم 

هذا التوجه وبطبيعة احلال وفى ظل  .070ص  وأهميتهعبد املنعم عابدين ، التفكري 

سيكون التقويم منصبا على التعليم ومقوما له بالدرجة األوىل يف ضوء قياسات خاصة 

وطرائق التدري  ..... ولكن مع املتغري اجلديد وهو فاعلية  السلوكية باألهدافعلق تت

التعلم يفسر وفق النظرية املعرفية أو  وأصبحدور املتعلم أو املتعلم النشط تغريت املعادلة 

جان بياجيه واليت تفسر حدوث عملية التعلم  –البنائية اليت جاء بها العامل السويسري 

 املعرفية يف عقل املتعلم(. املرجع السابق. البنيةتيجة لتغريات داخل حتدث ن) بأنها

أن النظرية املعرفية أو البنائية تتجه إىل قياس اثر التعلم من خالل الرؤية هذه يتضح 

ينتظر ما حيمله له املعلم من معلومة حيث  يبعدمل  إذالذي يكتسبه ويصل إليه املتعلم 

؟ أتعلم؟ ولي  ماذا أتعلمعلى سؤال كييف  لإلجابة الرتكيز يف التعلم يتمحور أصبح

 تربوية ونسفية ومعرفية ضخمة جدًا. أبعادوبني السؤالني 



 

 

 وإتقانهوبالتالي سوف يرتكز التقويم وفق منظور هذه النظرية املعرفية على أداء املتعلم 

للمهارات ومدي امتالكه لقدرات وطاقات فكرية وخمزون معريف سابق وذلك بتطبيق 

وهاتان  يف األداء. واإلتقانتقويم املهار  اليت تعتمد على السرعة يف اهاجناز  ليهإ

العمليتان تتطلبان من املتعلم أن يوظف طاقاته الفكرية والعضلية بشكل يساعده يف 

 أداءهإىل البعد النفسي الذي يتحقق للمتعلم حينما يشعر بان  باإلضافةكسب املهار  

 يي سوف يقوم ويقدر مما حيقق له ذلك شيئا من الرضوالتعليمواجنازه التعلمي 

والتميز وحيفزه على الوصول  اإلبداعالنفسي والشعور بتقدير الذات ما أيضا يدفعه إىل 

الذي يكتسبه املتعلم وهو شعوره بان  األخرإىل البعد النفسي  باإلضافة. اإلتقانإىل 

من اجل العمل ولي  فقط  تعليموهو تعلم فتعلمه بهذا النسق راعى متطلبات سو  العمل 

املستمر حتديدًا وعلم  التقويمتعلم من اجل العلم.  كما أن مما يؤكد العالقة بني 

املستمر حتديدًا وعلم النف   التقويمحتديدًا أن  املعريفالنف  عموما وعلم النف  

ه عمومًا واملستمر على وج الرتبويعموما وعلم النف  املعريف حتديدًا أن التقويم 

املقوم أن املتعلم اخلصوص يتمخض عنهما كشف واقع املتعلم وبالتالي سوف يالحظ 

لتالقي  عالجيةوتوجيهية لتعزيز امتالك املهار  أو برامج  هأما حباجة إىل برامج اثرائي

القصور احلاصل يف نق  امتالك املهار . وها خيفي أن كال من التعزيز والتوجيه 

علم النف  وبالتالي فهناك عالقة عضوية بني كال من هما من وظائف  إمناوالعالج 

النمو التقويم وعلم النف  مما حيتم على املعلمني اهاطالع املستمر على خصائص 

ليعرف املعلمون كيف يتعاملون تعليما وتقوميا مع كل فئة عمرية أو بيئة صفية أو بيئة 

 علمي صحيح. سلوببأاجتماعية أو فئات ذوى اهاحتياج اخلاص أو فئة املوهوبني 



 

 

 الفصل اخلامس

 مربرات التقويم املستمر  ( أ)

 

ينطلق من املنطلق  والذياحلديث ) املستمر (  التقويمبفكر   األخذجاءت فكر  

سياقيا وذلك رغبة يف اهاستجابة لبعض الذي ينادي بان يكون التقويم  الفكري

جيني املؤهلني تأهياًل من اخلر نوعيةاملتغريات العلمية والتقنية احلرفية اليت تقتضي 

نوعيًا معينًا يستجيب ملتغريات الظروف احمليطة وجييد التعامل معها معرفيا ومهاريا 

 إلبرازلذلك سوف حناول يف هذه املساحة حتت العنوان السابق تقديم سرد موجز 

 -املتغريات والظروف والتوجهات اليت دفعت وبررت اهانتقال من التقويم التقليدي

 إىل تبين تقييم سياقي واقعي ومن هذه املربرات ما يلي:  السيكومرتي

  :أواًل

 

 :االحتاد حنو الرتبية املهنية

 

أو  لإلنتاجيف كثري من الوظائف أما تسريعًا  اإلنسانحمل  اآللة إحاللأن القفز  حنو 

إىل املطالبة بان  أدىجتويدًا له أو ختفيفًا للجهد والوقت أو ختفيضًا للنفقات املالية 

الذي يستدعي أن  األمريكون اخلريج على دراية يف التعامل مع هذه املتغريات احلديثة 

اجليل القادم مزودًا بهذه الكفاء  املهارية  إعدادتعمل الرتبية عرب مؤسسة املدرسة إىل 



 

 

يؤكد انه ) ها مفر من  إذإىل تقرير صادر عن اللجنة الدولية للرتبية  ولنستمعاحلرفية 

كتاب اجلديد (  اإلنتاجم التقين إىل تغري املهارات اليت تتطلبها عمليات أن يؤدي التقد

 .002ص –التعلم ذلك الكنز الكامن  –

بالدرجة األوىل  يأتيبهذا املربر وتغيري مسار التعلم والتعليم يف مدارسنا  األخذأن 

نبغي يجابة حلاجات سو  العمل اليت ها استجابة ملتطلبات النمو احلضاري العاملي واست

 األمنيكفل  اإلجراءأن تغيب عن ذهن واضعي السياسات الرتبوية والتعليمية. أن هذا 

الوظيفي للخريج ويسد حاجة سو  العمل ويستثمر طاقات املتعلم عن طريق تفجري 

املصلحة  لتحقيقواستغالل مبادراته الفردية واجلماعية واستثمارها  اإلبداعيةطاقاته 

املالئم للتقويم يف ظل هذا التوجه هو  األسلوباملربني بان  العامة لذا ينصح كثري من

ناء املقررات الدراسية وطرائق  أبرزهاباسرتاتيجيات تعليم وتعلم حديثه من  األخذ

مفهوم التمحور حول  نهج النشاط أو املشروع الذي حيققالتدري  والتقويم يف ظل م

للمهار  وعند ذلك ميكن تقويم  املتعلم ومن خالله يربز اجتاه املتعلم ومدي امتالكه

 من واقع عمله وخمرجات تعلمه. أدائه

 :ثانيًا

 

 و سوق العمل:التوجه حن

 



 

 

إىل  باإلضافةالربجميات  وإنتاجالتطور التقين يف جمال صناعة  أحدثهاأن املتغريات اليت 

الطفر  الكبري  يف املعارف والعلوم وتدفقها بشكل غري مسبو  فرض على النظام 

 إكسابهاي والتعليمي متطلبات جديد  ومعايري جديد  ومعايري جديد  جيب الرتبو

 املتعلم من اجل أن يتم استيعابه يف سو  العمل اجلديد.

النظام الرتبوي عامة والتعليمي بوجه خاص النظر إىل حاجات سو   لذا وجب على

هارية يقول للمتعلمني وتقويم أدائهم على ضوء مكتسباتهم امل إكسابهاالعمل وحماولة 

 لكياملعلم مهارات حياتية )  إكساب أهميةيف معرض سياقه عن احد املفكرين 

جيب أن ها يقتصر على قياس كمية املعلومات لدي  أهدافهحمققا  التقويمكون 

حقيقية توظف  الطالب مما تعلم يف مواقف إفاد مدى ينبغي أن يقي   وإمناالتلميذ ، 

 .9رتاكمي .ص التقويم ال( فيها هذه املعلومات

وهى لي  املطلوب معرفة الكم املعلوماتي  األذهانأن هناك حقيقية جيب أن ترتسخ يف 

ترمجتها مهاريًا  وإمكانيةاملطلوب  نوعية هذه املعلومات  وإمناالذي يصل إىل الطالب 

مشابهة حبيث ها جيد  أماكناملتعلم نقل خربته فيها يف  يستطيعووظيفيا حبيث 

التخرج غريبا يف سو  العمل . أن اهانفصال عن متطلبات سو  العمل  اخلريج نفسه بعد

سيصبح هناك جيش من البطالة املقنعة اليت  إذاسوف يكون له نتائج وخيمة اجتماعيا 

على اهاندماج يف سو  العمل وذلك  غري قادر  رمبا حتمل مؤهالت جامعية ولكنها 

ا وجب أن يكون هناك عني ترصد املعرفية واملهارية لذ األهليةبسبب ضعف أو عدم 

ؤولني عن بناء الربامج التعليمية والرتبوية ومعرفة سمن قبل امل واحتياجاتهسو  العمل 

بها للمستقبل وان يتم التقويم واقعية  ليتأهلاملتعلم  إكسابهااملهارات املطلوبة ومن ثم 



 

 

مرجع سابق ص  عالم(  األساسيةتبني قدرته على التطبيق الفاعل للمعارف واملهارات 

77 . 

بعني اهاعتبار  واألخذفهم هذه احلقيقة أن على املسؤولني يف النظام الرتبوي والتعليمي 

عمليا وان  أدائهاوجعل الطالب يتقن  التعليميسو  العمل ودجمها يف احملتوى  تاحتياجا

للتطوير منها وعند ذلك يكون التقويم املستمر  إخضاعهوتطوير ما ميكن  إتقانيبدع 

 تأهيلمباشر  يف إثراء سو  العمل كما قد يكون مساهما يف  بطريقةقد ساهم 

 .وإمكاناتهمن احلصول على عمل مناسب لطاقاته املتعلم بشكل ميكنه 

 ثالثًا: 

 

 :والتعليميةدمج مهارات التفكري يف العملية الرتبوية 

 

الرتبوية كاهل النظم من البدهيات اليت ها نقاش حوهلا القول بأن من املهام امللقا  على 

لذا يلزم النظم الرتبوية اهاعتناء جبانب  اإلنسانيالتفكري  بعملياتبشكل عام اهارتقاء 

يقول السلييت ) ملا كان التفكري احد األهداف  املتعلمنيتنمية مهارات التفكري لدى 

 بالتفكري الرتبيةاملطلوب حتقيقها من خالل العملية التعليمية، فالبد من أن تهتم 

 الطالب على هذا التفكري .................... (  تدريباملنظم،تعمل على 

 . 03التعلم والتعليم . ص اسرتاجتيات، د. فراس السلييت



 

 

األوىل الدماغ  بيئتهاولعله من نالة القول أن نذكر بان عمليات التعلم والتعليم عمليات 

لزاما على  أصبحالعلوم لذا واليات عملها الفكر البشري الذي يضخ املعارف ويستوعب 

أن يسعي جاهدا لدمج مهارات التفكري ضمن احملتوي الدراسي  الرتبويالنظام 

التفكري فالتفكري ها كمهار  ينبغي أن يتقنها الطالب أن اهلدف من ذلك لي  تعليم 

 اإلنسانلدى  التفكريولكن اهلدف هو تنمية مهارات  لإلنسان إهليةيعلم بل هو منحة 

مع  املشكالت اليت تعرتض مسري  فيما خيدمه يف حياته ويسهل له التعامل  وتوظيفها

اليب أو أس العشوائيةوالتطور بعيد عن  باإلبداععلمي حضاري يتسم  بأسلوبحياته 

العلمية  األحباثوغريها أن هذا التوجه سوف حيدث نقلة نوعية يف طبيعة الشعوذ  

جينسني ))  إيريكفها تربويا وتعليما يقول الدماغ وتوظي عملياتواليت سوف تعتمد على  

على املهمة اجلديد  عن الدماغ  األحباثعلى عتبة ثور  تتمثل يف تطبيق  اآلنحنن 

اهانضباط  وأنظمةالدوام املدرسي  أوقاتعملييت التعلم والتعليم وسوف تغري هذه الثور  

لدماغ يف ا أحباثكتاب/ كيف نوظف التقويم واسرتاتيجيات التعلم((  وأساليب

 .0التعليم ص 

من طاقات فكرية  اإلنسانأن هذا التوجه يعنى بالدرجة األوىل استثمار ما لدي 

وان وحتريك الدافعية لدى املتعلم من اجل أن يتعلم كيف يتغلب على مشكالت احليا  

من حق املتعلم أن جيد يف احملتوي الدراسي من املهارات ما يستثري تفكريه ويتحدث 

هو جديد يتخطي به عوائق التعلم وعلى  ابقة ليحفزه ذلك للوصول إىل مامعارفه الس

ذلك جيري التقويم من واقع الطالب املهاري والفكري. وبطبيعة احلال ها ميكن أن 

جبانب الطالب ونغفل الدور الكبري للمعلم الذي سيكون هو الذي يقدح شرار  نهتم 



 

 

الوصول إىل حتقيق ذلك دون تهيئة  لدي املتعلم ويستثري تفكريه وها ميكن اإلبداع

علميا وتربويا يالئم هذا التوجه الذي يتطلب تدريب املعلمني  تأهيال وتأهيلهاملعلم 

على اسرتاتيجيات تنمية  وأساساطرائق التعليم والتدري  املبنية هيليم على استخدام أوت

.... وهذا ما حل املشكالت، والتفكري الناقد .. أسلوبمهارات تفكري املتعلمني مثل 

عليه الكيل واملفيت يف سيا  نقدهما للمنهج التقليدي السابق الذي كان يركز  أكد

لقني املتعلم املعلومة فقط وها يهتم بتنمية مهارات التفكري لدى الطالب. حني قاها تعلى 

) تنمية القدر  على التفكري العلمي من خالل تدريب التالميذ على حل املشكالت 

 9بناء املناهج وتنظيماتها،/ ص  أس ، بأسلوب علمي( الوكيل، املفيت اليت تواجههم

يف استثمار طاقات املتعلم  أسهميكون التقويم قد  اإلطاربتصرف يسري وفى هذا 

سلفا  إعدادهري من خالل حمتوى تعليمي يكون قد جرى والتفك اإلبداعومنحه فرصة 

يف  تنطلقليحقق هذا التوجه ومن املناسب هنا أن نشري أن نظرية بياجيه البنائية 

تؤمن بطاقاته وقدراته الفكرية فمن حقه  فهيتفسريها لعملية التعلم من داخل الفرد 

 أداؤه يقوموطاقاته وقدراته وان  إمكاناتهأن جيد فرصة له يف التعلم مبا يتالءم مع 

 وفق ذلك.

 

 :رابعاً 

 

 :ربط التقويم مبا وراء املعرفة



 

 

 

الرتبوية غريت كثريا من التوجهات بل على املنظومة  عواصفهأن التغيري الذي هبت 

واهاجتاهات فلم يعد اهلدف من التعلم والتعليم هو جمرد اختزان املعرفة أو املعلومة بل 

لم لتعلم فقط ولي  تع لتعملللعملية الرتبوية والتعليمية هو تعلم  الكبريالبعد  أصبح

كما سبق ذكره أن هذا التوجه وهذا املربر يعين أن على املتعلم أن يوظف ما تعلمه وما 

املدرسة وها ميكن أن يصل  إطار أخرىاكتسبه من معارف وعلوم يف مواقف حياتيه 

املتعلم إىل درجة التمكن املهارى من توظيف املعلومة ونقلها من حيز التنظري إىل حيز 

لتطبيق دون أن يكون قد اكتسبها بشكل صحيح معرفيا ومت تدريبه على املمارسة وا

بالدرجة األوىل وهذا ما تؤكد عليه اللجنة الرتبوية ممارستها عمليا يف املوقف التعليمي 

الدولية يف تقريرها بقوهلا )) أن التعلم للمعرفة والتعلم للعلم ها فكاك بينهما إىل حد 

أن هذا  002(( ص ارتباطا بالتدريب املهين  أوثقل كبري ولكن تعلم من اجل أن تعم

يفصل بني  والذيالتوجه يسعى إىل ردم الفجو  بني العلم والعمل ذلك اهانفصال النكد 

الزمن السابقة لي  يف اجملل الرتبوي فقط  أحقابكان موجودا منذ  وتوظيفهااملعرفة 

ل سبحانه وتعاىل معاتبا فقابل لقد شنع القرآن الكريم على قوم يسلكون هذا املسلك 

  ( َكُبَر َمْقتًا ِعنَد اللَِّه َأن َتُقوُلوا َما0َتْفَعُلوَن )  هَا  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َماهلم )

الذي  األثر(  لذا ينظر التقويم احلديث إىل 7، 0) أية( سور  الصف (7َتْفَعُلوَن )  هَا

سلوك الطالب من تغيري وظيفي من خالل معرفة اثر املعرفة  حيدثه التعليم والتعلم يف

واكتسابها يف حيا  الطالب. ومبناسبة احلديث عن هذا اجلانب ومن اجل أن حيقق 

التعلم هدفه املنشود هابد أن تبنى املقررات املدرسية أو تقدم املواضيع على هيئة مشاريع 



 

 

الدور املستقبلي بكفاء   وأداءتلقي أو املستقبل ليتم تهيئة املتعلم لحتاكى الواقع  

املعلم  تأهيلعنه شيئا ومل يتهيأ له. كما ينبغي  يعرفعالية بدها من أن يصدم بواقع مل 

وتدريسه ومن ثم ميكن أن يقوم أداء  تعليميةاملشروع يف  طريقةاستخدام  كيفيةيف 

 إىل ما سوف يكون يف انتظاره مستقبال. نظرهالطالب بعد أن يوجه 

 :خامسًا

 

 مواكبة طبيعة العصر املعرفية والتقنية: 

 

اليوم معرفيا وتقنيا واليت شكلت سيال عارما  اإلنسانيأن الطفر  اليت يشهدها الواقع 

من التدفق املعريف ساهم يف وجوده شبكات البث الفضائي وكذلك شبكات 

حد اهاتصال الرقمي أو شبكات اهاتصال العنكبوتي ) اهانرتنت (  والذي خرج عن 

 مل يعد جمديا أن حناول التحكم يف كم ونوع املعرفة الوارد  ومل يعد احد إذالسيطر  

يدعي انه ميتلك املعرفة مبفرده وهذا الكالم ينسحب على املنظومة الرتبوية والتعليمية 

فيه املعارف والعلوم ليقدموها جرعات  املعلمونفلم تعد هي الربج العاجي الذي خيتزن 

 واحلفظ. التنقليسنون سوى إىل طالب ها حي

أن هذا الواقع اجلديد قد فرض نفسه يف كل اجتاه لذا ينبغي أن تتواكب النظم 

لديها لتتكيف التقويم  وأساليبالتدريسية  وأساليبهاالرتبوية والتعليمية بكل نظمها 



 

 

مسؤولة كما هو احلال يف كل زمان عن مدي  اآلنمع هذا الواقع أن املنظومة الرتبوية 

  .قدم أو التخلف الذي يصيب اجملتمعالت

ا أو عسكريا أو تقني جمال سواء كان علميا أو أيفكما من اجناز يتحقق يف 

وللرتبية والتعليم بصمة ها تنكر و جهد ها  إهااقتصاديا أو مشروع حضاري أو ثقايف 

يب جمتمعا من جمال من اجملاهات يص أييف  تأخريغفل  وباملقابل لي  مثة من 

الالئمة على املنظومة  وألقيت إهاوتعصف به  أزمةات وها نكبة حتل به أو اجملتمع

 الرتبوية برمتها.

أن هذا الدور اخلطر والعظيم يف أن واحد للرتبية والتعليم يستدعي من املنظرين 

وطموحات  أمالللمنظومة الرتبوية معرفة واقع العصر ليسهل التعايش معه مبا حيقق 

 ذلك الذوبان أو اهانصهار بفعل اهانبهار احلضاري العاملي تقنيا اجملتمع احمللي وها يعين

للنمو  املعريفهذه التقنية وهذا السيل اهاستفاد  من معطيات  إطاريف  وإمناومعرفيا 

تعليمنا ونقده وتقوميه قبل أن  ألساليببالفرد وجملتمع أن هذا يستلزم إعاد  صياغة 

د أن نعد جيال جيد له خانة ورقما صعبا بني كنا نري إذانهتم بتقوميه أداء املتعلم 

 . األممحضارات 

 سادسًا:

 

 مراعاة الفروق الفردية: 

 



 

 

ميتلك املعلومة يقوم  الذيالذي  كان موجها للمنهج التقليدي أن املعلم من ضمن النقد 

بتدري  هذه املعلومة للطالب مجيعا ) بأسلوب واحد وفيما لو حدث أن ظهر يف الفصل 

الشرح بنف  الطريقة  بإعاد نان مل يفهما الدرس فان املعلم سوف يقوم طالب أو اث

الوكيل واحد (  بأدا واحد بل ويتم تقوميهم بأسلوب انه يكرر ما قاله  أيالسابقة 

ملبدأ الفرو  الفردية بني الطالب وجعلهم  إهمالوفى ذلك  00واملفيت مرجع سابق ص 

واحد وهذا األمر لي  سليما.  اكيوإدرالسابق يف مستوي فكري النظام يف نظر 

به منط  النظر يف هذا الوضع القائم وملا ميتاز إلعاد لذلك كان هناك حاجة ملحة 

حني نقول أن  لوقالتقويم املستمر من مراعا  ملبدأ الفرو  الفردية بل قد ها نبالغ يف ال

رته باحللول اثبت جدا واإلدراكيةهذا النمط برؤيته الواقعة لطبيعة املتعلم النفسية 

بديال عن النظام التقليدي السابق هان املتأمل يف بنية التقويم املستمر وبالذات النموذج 

مبدأ   ملراعااملطبق منه يف اململكة العربية السعودية يكاد جيزم انه مل يصمم إها 

 يلي: الفرو  الفردية بني الطالب والشواهد على هذا كثري  ومن ذلك ما

فرصة النجاح عن طر  الفرصة الثانية  ألغىقد ن كان أن هذا التقويم وا -0

إها انه فتح اجملل للتقويم بشكل متكرر لكل مهار  حتى  يوهى الدور الثان

 نهاية العام الدراسي.

بشقيها )  اإلسنادإن من مفاخر ومميزات املستمر انه جاء بأسلوب برامج  -0

و  الفردية. فميت ما إها ملراعا  الفر أصالوالعالج( واليت  ما صممت  اإلثراء

شعر املعلم أثناء عملية التقويم القبلي بوجود مشكلة لدى املتعلم فان عليه أن 

تسميتها ووصفها بوضوح من خالل  دقيقًايبادر بتشخيص احلالة تشخيصا 



 

 

داخل من بني قوائم املهارات ثم يعقب هذا التشخيص بناء الربامج العالجية 

املهار  فيها  حنو امتالك داء املتعلمعن حتسن وتطور أ أمثرتالصف فان 

اليت قد تكون داخل  األخرى اإلسناديتم اللجوء إىل برامج  وإهاونعمت 

املدرسة أو خارجها ومن شواهد مراعا  التقويم املستمر للفرو  الفردية بني 

املتعلمني توفر بيئات التعلم اليت تناسب طبيعة كل متعلم حسب طاقاته 

استقبال وتعلم وتعليم الطالب  ملدارس العامة يتمففي بيئة ا وإمكاناته

بشكل عام وفى بيئة مراكز املوهوبني يتم استقبال الطالب الذين ظهر 

حيث يتم احتضان هذه الفئة يف بيئة تنمي  وإبداعيةلديهم طاقات فكرية 

شريطة توفر مستلزمات هذه البيئة  اإلبداعيةوتستثمر مواهبهم الفكرية 

طلبات هذه الفئة الطالبية وفى بيئة الفصول العالجية بكامل مت وإثرائها

الذين ظهر ومراكز الرتبية الفكرية اخلاصة يتم استقبال حاهات الطالب 

تقمهم التعليمي من اجل ضمان  أعاقتنفسية أو فكرية  إشكاهاتلديهم 

هلم مع توفري الكوادر يف بيئة صممت  وإمكاناتهمتعلمهم حسب طاقاتهم 

املعلمني املتخصصني يف التعامل مع حاهات صعوبات التعلم  املتخصصة هلم من

ينبغي أن وحاهات التوحد ... اليت ها  السمعي والبصري  أو حاهات العو 

تكون سببا يف حرمانهم من التعلم مع تقوميهم تقوميًا يتناسب مع ظروفهم. 

حيث ينبغي أن كون لكل طفل حقه املكفول يف التعلم يف بيئة مالئمة 

 .لظروفه



 

 

مر مببدأ الفرو  ثوأخرًا لعل من أبرز الشواهد على اهتمام منط التقويم امل -7

تشكيل جلنة التوجيه واإلرشاد باملدارس واليت يسند إليها غالبا  الفردية هو

النظر يف واقع الطالب املقصرين واقرتاح الربامج العالجية املناسبة والوقوف 

ياء أمورهم. ثم أن الناظر جبانبهم بالتعاون والتنسيق مع معلميهم وأول

مبوضوعية يف املستويات واملعايري اليت متنح للحكم على املتعلم جيد أنها 

اهتمت بالدرجة األوىل مببدأ الفرو  الفردية بني الطالب يف كل مستوياتها 

وأطيافها وبهذا يكون التقويم املستمر راعي مبدأ الفرو  الفردية وقوم اجناز 

ن قدر  على امتالك املهار  وعاجل بفاعلية وإجرائية كل متعلم حسبما لديه م

 .اخلطأ الذي كان سائدا سابقًا

 أغراض التقويم البنائي املستمر: ) ب( 

 منطًا من أمناط التقويم Continuous Assessmentيعد التقويم البنائي املستمر 

يات الرتبوي الذي جيرى داخل الصف املدرسي بواسطة املعلم والطالب. وتطلق تسم

خمتلفة على هذا النمط من التقويم يف األدبيات الرتبوية من بينها : التقويم الداخل 

Internal Assessment  والتقويم البنائيFormative Assessment  والتقويم ،

، والتقويم الذي يستند إىل  Teacher-Based Assessmentالذي جيريه املعلم 

 ، وغري ذلك.  Coursework Assessmentاألعمال الصفية 

وعلى الرغم من تعدد هذه التسميات، إها أنها تشري إىل منط من التقويم جيري داخل 

الصف املدرسي باملشاركة بني املعلمني والطالب لي  بهدف قياس نواتج التعلم، أو 

وضع عالمات أو تقديرات للطالب للتمييز بينهم كما يف لتقويم اخلتامي 



 

 

Summative Evaluation  ا بهدف املراقبة املنتظمة وإمنMonitoring  ألداء

الطلبة أثناء تنفيذ املنهج ومتطلباته خالل العام الدراسي أي انه يعد تقوميا تراكميا 

متتابعا من اجل التعلم، ورفع مستوى أداء مجيع الطالب وإخبارهم بتقدمهم الدراسي 

 بصفة مستمر  أثناء عملية التعلم.

 يم املستمر أغراضا متعدد  من أهمها ما يلي: وبذلك ميكن أن خيدم التقو

معاونة املعلمني يف ختطيط أنشطة التدري  احلالية والتالية وحتسني أسالبه،  -

وتطوير أدائهم داخل الصف املدرسي مبا جيعل هذا األداء أكثر استجابة 

 هاحتياجات الطالب.

باملستويات مراقبة التقدم الدراسي للطالب بطريقة منهجية منظمة، وإخبارهم  -

اليت أمكنهم حتقيقيها، وما حيتاجونه من حتسن لتحقيق أهداف التعلم، وذلك 

بتشخيص جوانب القو  والضعف يف أدائهم وأنشطتهم الصفية وواجباتهم 

املدرسية، وتقدم تغذية راجعة شفوية وكتابية ترشدهم وحتدد توجهاتهم 

 وظيف األمثل.املستقبلية وتعينهم يف إدراك قدراتهم اليت تتطلب الت

تقديم خربات أنشطة تساعد الطالب يف املشاركة يف التقويم الذاتي ألدائه،  -

ومراقبة كل منهم لتحصيله ومستوى منيز هذا التحصيل، ومعاونتهم يف فهم 

كيف يتعلمون بدرجة أفضل وتنمية ح  النقد البناء لديهم فيما يتعلق جبود  

 تعلمهم.

الب واجنازاتهم، واملستوى املتوقع من كل استخدام مؤشرات متعدد  ألداء الط -

منهم يف ضوء األهداف التعليمية املرجو ، مما يزيد من مصداقية التقويم 
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 الفصل السادس 

 مسات وخصائص التقويم 

ن ابرز ومسات التقويم الصفي حتت هذا العنوان سيكون عرض موجز إىل حد ما ع

شخصيته ومتيزه من اجل أن يكون اهانتماء إليه عن قناعه ومبنية هذه  إظهاربغية 

القناعة على شواهد من داخل النظام نفسه ومن ابرز خصائص التقويم الصفي 

 -مايلي:

 : أوال

 التوجه حنو املهارة: 

ملهار  يف بعدها الرتبوي واقرب التصاقا با إجرائيةمن اجل الوصول إىل معين أكثر 

والتعليمي نورد التعريف التالي هلا ) املهار  هي قدر  الطالب على أداء مهمة ما أو نشاط 

املالئمة واحملدد  وبطريقة صحيحة حتت  واإلجراءات وباألساليبمعني بصور  متقنة 

هابتدائية من كتاب دليل املعلم يف تقويم طالب املرحلة امتابعة مستمر  من قبل املعلم ( 

 .1باململكة العربية السعودية ص 

  -لذا سيتم احلديث عن املهارة يف ضوء النقاط التالية : 

 مًا : لاملهارة تعليما وتع-7

يف  تأخذلقد اقتضت طبيعة حتليل املقررات الدراسية إىل جمموعة مهارات 

اعتبارها هوية الصف الذي يدرس فيه الطالب ومراعا  خصائص منوه 

لبيئة الثقافية والدينية واهاجتماعية واهاقتصادية والعلمية اليت حتيط وطبيعة ا



 

 

باملتعلم واملعلم وكذلك راعت جانبا أخر وهو طبيعة العصر ومتغرياته 

سو  العمل. كل ذلك يقتضى أن تكون عملية التعليم والتعلم  واحتياجات

ة يا مباهمتواكبة مع هذا الطابع لذا وجب على املعلمني أن يعرفوا وان يلمو

املاما معرفيا أوها وفى هذا السيا  يعرف الدكتور حسن زيتون  أصالاملهار  

) القدر  على أداء عمل أو نشاط معني ذي عالقة  بأنها  مهار  التدري

 حسن زيتون.د.  00كتاب مهارات التدري  ص بتخطيط التدري ( 

على كمية ونوعية يطر  إن عمل املعلم وفق منظومة املهارات جيعله قادرا أوها على الس

ظة مما يكسب مادته العلمية عمقا رأسيا متناسبا املعرفة اليت حيتاج إليها يف هذه اللح

مع طبيعة املوقف الذي هو فيه، كما أن من مميزات التدري  وفق منظومة املهارات 

انه حيدد للمعلم وللمتعلم على حد سواء جوانب القصور أو التقدم مما يسهل لالثنني 

وهابدان يضع املعلم يف التغذية الراجعة  بتلقيما يسمي أو  ئل التعزيز أو العالجوسا

ينبغي أن يسيطر على شعور املعلم  اإلحساسحسابه أنه يقدم ويدرس مهارات أن هذا 

اليت يعزز  وأنشطتهعند إعداده الكتابي والذهين لدرسه مما يعنيه على حتديد وسائله 

التقويم املناسبة هلذه  أدواتما جيب عليه أن حيدد بها اكتساب املتعلم للمهار  ك

فالتدري   أخرياملهار  واليت قد ختتلف من مواقف إىل موقف ومن بيئة تعليمية إىل 

  -وفق منظومة املهارات مير بثالث مراحل ينبغي ذكرها وان يعيها املعلم وهي:

 آخذاالدرس  إلجراءاتوهذا يعين أن على املعلم أن خيطط  طالتخطي -0

منها ضرور  الوعي الكامل باحملتوي وخصائص  أمورعد  يف اهاعتبار 

املهار . يقول جابر  إتقانالنمو العمرية للمتعلمني ليتمكن املتعلم من 



 

 

يفعلون  فإنهمعبد احلميد ) حني يتعلم التالميذ املهارات تعلما جدا 

كتاب التدري  والتعلم ص ذلك من خالل تعلم قد حسن ختطيطه ( 

070. 

ت اليت ميكن أن نسميها انفيذ ويندرج حتتها جمموعة من املهارالت -0

جمازا ) هندسة الصف ( فهناك مهار  حتريك الدافعية لالبتكار لدي 

املتعلمني، ومهار  إدار  الصف، ومهار  العرض، ومهار  طرح األسئلة 

 التفكري وتنميته. وإثار 

واء كانت التقويم س أسئلةمبا تتضمنه من قدر  على بناء  مالتقوي -7

طريق املالحظة أو مكتوبة أو شفهية أو أنشطة صفية أو منزلية أو عن 

 األداء العملي للمهار .

عليه أن طر  وأساليب تدري  املهار  ختتلف عن  والتأكيدإليه  اإلشار ومما ينبغي 

معرفية لكن مع ذلك فان تدري   أساسهاطريق تدري  املعرفة وان كانت املهار  يف 

األسلوب والغاية يقول الدكتور جابر لف عن تدري  وتعلم املعرفة من حيث املهار  خيت

عبد احلميد منوها مبا ذكرنا أن ) املهارات جزء من حمتوي التمدرس كاملعرفة متاما 

جزء مما حيتاج الطالب إىل تعلمه، وما ينبغي على املعلمني تدريسه واملهارات  أنها

املرجع . وتدرس تدريسا خمتلفا .......... ( ىوجدانختتلف عن تعلم املعرفة وعن التعلم ال

  012السابق ص 



 

 

وبطبيعة احلال فطاملا أن املهار  ختتلف عن املعرفة يف التعلم والتدري  فسوف ختتلف 

 أيضا يف طريقة وأسلوب التقويم.

  -التوجه حنو املهارة نوعًا: -2

بية السعودية جند انه قد مت يف النموذج املطبق يف مدارس التعليم العام باململكة العر

 مستهدفة. وأخرىتقسيم املهارات إىل مهارات حد أدني 

: ويقد بها ما يشكل امتالكها هوية مرور املتعلم من  األدنىمهارات احلد  - أ

. ويرمز هلا يف قوائم املهارات وسجالت األعلىهذا الصف وانتقاله إىل الصف 

املهارات يعيق ترفيع املتعلم  ( وفقد احدي هذهxاملتابعة والتقويم بالرمز )

 ابتداء.

يف قوائم املهارات رمز  أمامهامهارات مستهدفة )اثرائية( وهى اليت مل يوضع  - ب

وارد  يف احملتوي هلا نف  احلقو  من التدري  والتقويم ولكن  فهيمييزها 

مبعين أن امتالكها يشري إىل متيز املتعلم ولكن فقدها ها  إثرائيطابعها 

يف  لستستكمممتد   أنهايعه من صفة ألنها مهارات غالبًا يؤثر على ترف

الصفوف الالحقة وقد تتحول يف صف أعال إىل مهار  حد ادني أو انه سبق 

منائية  أنهاتعلمها يف مرحلة سابقة وهذا يشري إىل أن من طبعة املهارات 

فالطالب سوف ميتلكونها عرب الزمن كما أن وجودها يف احملتوي حيقق 

 يا هو مراعا  مبدأ الفرو  الفردية.بعدا نفس

 



 

 

 التوجه حنو املهارة حكمًا:  -4

اتضح من العرض السابق أن املهارات وان جرى تقسيمها تقسيما فنيا حسب طبعة 

مجيعا أساسية يف التدري  بنف  املستوى  أنهااملرحلة العمرية أو هاعتبارات أخرى إها 

أساسية ها  األدنىأن مهارات احلد  أشارتوالكفاء  وها يعين ورود بعض العبارات اليت 

 أساساغري أساسية هان التسليم بهذا الفهم املغلوط  األخرىيعين هذا القول أن املهارات 

عليها مهارات غري أساسية لذا نؤكد القول  أطلقيقود إىل عدم تدري  املهارات اليت 

لم كامل احلق يف بان املهارات الوارد  يف قوائم املهارات أساسية مجيعها وللمتع

. ولكن عند األدنىامتالكها بنف  القدر واملستوى الذي تعلم ودرس به مهارات احلد 

  -التالي: اإلجراءالطالب للمهار  فيكون ذلك وفق  إتقاناحلكم على 

وهذا يكون بد املعلم فبناء على مالحظات املعلمني ومنجزات  -أوال : احلكم املبدئي :

 نهاية فرت  تعلم املهار  أو الفرت  الزمنية اليت حتددها هائحة املتعلمني يأتي احلكم يف

( 3إىل  0تقويم الطالب حيث يقوم املعلم مبنح املتعلم احدي معايري قياس املستوى من )

 حسب مستوى امتالك املتعلم للمهار  كما سيأتي تفصيله حسابيا يف فصل املالحق.

 ثانيا : احلكم النهائي 

مهار  ما من مهارات  إتقانيف  إخفاقه( بناء على 3طالب املعيار رقم )حني مينح املعلم ال

فهذا احلكم من املعلم يعترب حكما مبدئيا حيث انه دخل مع املعلم  األدنىاحلد 

شركاء قدموا خدمات تعليمية للمتعلم وللمعلم على حد سواء وهم أعضاء جلنة 

لم نفسه حني عجز لظروف معينة من املع وإحالةوذلك بناء على طلب  واإلرشادالتوجيه 



 

 

أو بشخصية الطالب ..... فيكون ذلك العمل الذي قمته اللجنة مربرا هلا تتعلق بالبيئة 

معلمه بأنه ها يستحق الرتفيع يف أخر العام  أوصىللتدخل يف نتيجة الطالب الذي 

املعلم وقد تؤدي قرار املعلم وذلك وفق  رأيالدراسي. عند ذلك قد ختالف اللجنة 

إجراءات ومؤشرات منطلقة  من ملف الطالب ويكون حكم اللجنة هنا نهائيا ها جيوز 

 تعديله وها خمالفته وها تغيريه.

كما نصت على ذلك هائحة تقويم الطالب واملذكر  التفسريية هلا ولكن سوف يتبع 

 ه الدراسة.ذاحلديث عته يف سيا  مناسب من ه يأتيهذا احلق تبعات أخرى 

  ثالثا:

  -يز على أداء املتعلم:الرتك

ظومات نلبت املعادلة العاملية يف املقبنمط التقويم املبين على اإلتقان ان األخذيف ظل 

والتعليمية ومن تلك  ةالرتبويتغريا جذريا داخل البيئة  األدوارالرتبوية والتعليمية وتغريت 

علم وذلك رمبا امل بأداءالصور أن الرتكيز يف النظام الرتبوي التقليدي السابق يهتم 

املتداول والذي كان حتت السيطر  واحتياج سو  هاعتبارات معينة منها حجم املعارف 

العمل الذي مل يكن متقلبا بهذه السرعة بل ورمبا كان مغيبا أو غائبا ومل يكن 

إىل حركة  باإلضافةالقرار الرتبوي والتعليمي بشكل فاعل  أصحابمتواصال مع 

 تكن بهذه السرعة مما فرض طبيعة تعليمية معينة يكون التواصل املعريف اليت مل

إىل تغري الدور الذي لعبته  باإلضافةالتعليمية فيها املعلم وتعليمه هو حمو العملية 

النظريات السلوكية السائد  يف ذلك الوقت واليت تفرتض أن الطالب هابد أن يكون 



 

 

سن ) كان النموذج القديم للتعليم جن إيريكمتلقيا للمعلومة اليت حيملها له املعلم يقول 

كما  1جنسني من كتاب التدري  الفعال ص  إيريكيطالب املعلم بان ينهض ويلقن ...( 

كما أن التقويم  تواهاسرتاتيجياأن طرائق وأساليب التدري  مل تكن بهذه التنوع 

هو البعد و أحادىبأسلوب التقويم معياري املرجع أو التقويم  األخذكان منحازا إىل 

وسرعة انتقال  املعرفةاهاختبار فقط. ولكن مع النقلة النوعية واملتمثلة يف تضخم حجم 

احلصول عليها من أكثر من جهة وتطور الدراسات الرتبوية  وإمكانيةاملعلومة 

الواقع الرتبوي والتعليمي بشكل عام من  أجند والنفسية فرضت واقعا مغايرا على 

ديث مباشر  وانه حمور العملية التعليمية والرتبوية ذلك أن الطالب أصبح يف قلب احل

ا أن يكتسب املعرفة وحيوهلا إىل مهار  متى ما وجد بيئة يفكريا ومهار بإمكانهوان 

هذا املتعلم أن يقوم أو أن  حمفز  وجاذبة ومعلما ميسرا وموجها فيكن بالتالي من حق 

تور امحد عود  ) من وفق منجزه وخمرجات تعلمه الذاتي يقول الدك أداؤهيقيم 

املعروف لدى الرتبويني أن املتعلم هو حمور العملية الرتبوية وبالتالي فان احلديث عن 

على وبصور  مباشر  أو غري مباشر  على نواتج  أساساالقياس والتقويم الرتبوي ينصب 

التعليمي أو املتعلم سيد املوقف  أضحى. لقد  5التعلم لدى املتعلم ( مرجع سابق ص 

بان لدى املتعلم يف كل مرحلة عمرية قدرات  إميانااركا فيه على اقل تقدير وذلك مش

فكرية تؤهله للوصول للمعرفة واكتسابها وهذا هو ما تفسر به النظرية البنائية 

ور العملية التعليمية تسقة مع القول بان املتعلم هو حمالنفسية عملية التعلم وهى بذلك م

وفى هذا الصدد  واإلبداععلى التفكري واهاستيعاب واملوازنة من منطلق قدرته  والرتبوية

ه نتيجة يقول الدكتور عبد املنعم عابد ) تفسر النظرية املعرفية حدوث عملية التعلم ان



 

 

هذه النظرية يف  إفرازاتحلدوث تغريات داخل البنية املعرفية يف عقل املتعلم واهم 

جملة مركز البحوث   نقل املعرفة ( الرتبية اهاهتمام بكيفية اكتساب املعرفة ولي

 .  1عدد  األردنالرتبوية يف اآلداب والعلم الرتبوية 

أو يقيم وتعلمه للمهار  وانه سوف يقوم  إتقانهمما سبق يكون املتعلم مسؤوها عن مدى 

ثبت من خلها امتالكه للمهار  وهذا صلب ما ذكرته صاحب  بناء على منجزاته اليت

بقوهلا ) الناتج  يالتعليمهى حتاول صياغة تعريف ملعين املنتج كتاب الصف املتمايز و

يعين كيف سيعرض الطالب ويتوسع فيما عرفه وفهمه وأصبح قادر على عمله ( 

. أن هذا الدور اجلديد للمتعلم من خالل موقعه احملوري مينح هذا  75كارول آن .ص 

مدي تقدمه العلمي وحتديد املتعلم الفرصة يف نقد وتقويم ذاته وجيعل منه مسؤوها عن 

مستقبال لذلك جند احد  ةاملسؤوليلتحمل مما يؤهله  وأهدافهاحتياجاته التعليمية 

تعلمهم  إزاءالرتبويني الغربيني يؤكد ذلك بقوله ) عندما يتحمل الطالب املسؤولية 

عملهم وحيددون مكان احلاجة إىل التغريات  ويقيمونيف اجنازاتهم  يتأملون فإنهم

 .15كيف تصبح معلما أفضل . ص –جيزيل مارتن . كتاب ...(  أهدافهمن وحيددو

بها النمط من التقويم مينح املتعلم زمخا نفسيا يرفع من شعوره  األخذنؤكد أن  أننا

ومنجزاته كما  بأعمالهبتقدير الذات مما يكسبه مزيدا من الثقة بنفسه واهافتخار 

 إشرافحتت  أدائهوتطويرها وحتسني  أفكارهانه مينح فرصة للمتعلم يف استثمار 

هز للثقة باملعلم وها  األمراملعلم الذي أصبح دوره استشاريا وخبريًا مشاركا فلي  يف 

زعزعه ملكانته حينما يذكر أن التقويم مل يعد بيد املعلم لوحده وان املعرفة ليست 

إىل تقويم  بغية الوصول لألدواروتدوير حكرا بيد املعلم .... كل ما حصل هو حتوير 



 

 

وينطلق من واقع املتعلم ويستثمر مكوناته وطاقاته  ةاهاشرتاكيلتعلم وتعليم يقوم على 

عليه الدكتور صالح الدين عالم بقوله ) هذا النوع من التقويم  أكدويطورها وهذا 

يزود املعلمني مبعلومات حول نوعية فهم املتعلم وتطبيقه للمعرفة كما ميكن للمعلمني 

 إضافيةبني هذا التقويم وعملية التعلم وذلك بتقديم خربات تعلم  أحداث تكامل

 . 71مرجع سابق ص للمتعلمني ( 

يف حصول التعلم يقع بالدرجة األوىل على  األكربوالواضح من السيا  السابق أن الدور 

من خالل شواهد من منجزات  وأهلتهعاتق املتعلم ومطلوب منه إثبات جدارته 

دى املتعلم ومن ل اإلبداعدور املعلم هو امليسر واملطور وقادح شرار  وخمرجات تعلمه. وان 

 من خالل واقعه. أدائهثم تقويم 

 رابعا :

 رو  من التقويم يي البعد الواحد:اخل 

لقد كان التقويم التقليدي يعتمد على املدخل السيكومرتي وهو مدخل يعتمد يف 

ما تعلمه من معارف باستخدام أسلوب التقويم على قياس قر  املتعلم يف استحضار 

لقد جذر هذا يعتمد فقط على الورقة والقلم  كأسلوب اهاختبارات املقننة فقط وذل

النمط التقليدي وعلى فرت  زمنية طويلة ثقافة اهاختبار لدى املعلم واملتعلم بل واجملتمع 

استمرار سلبية ها ينبغي جتاهلها ومأخذ كبري إذ ترتب على  اإلجراءوها خيفى أن هلذا 

هذا الوضع باستمراره مد  طويلة أن أصبحت غاية الرتبة والتعليم هي اجتياز فقط 

املعلومة اليت لقنها له املعلم لينتظر وأصبح التعلم من اجل اهاختبار حيث حيفظ املتعلم 



 

 

الفرصة أن يستحضرها ويعيدها للمعلم على صفحة ورقة اهاختبار وعلى ذلك اإلجراء 

ويعاد تقوميه فيما لو اخفق. مل يكن هناك اهتمام بنقل املعرفة أو يقوم أداء الطالب 

فقط  وإعادتهاطا  عترمجتها عمليا بقدر ما كان الرتكيز منصبا على حفظ املعلومة امل

بنمط  األخذ ظل وحيد  للتقويم يف كأدا أسلوب اهاختبارات  أن ورقيا. كما

هاختيار من متعدد أو عن طريق اهاختبارات املوضوعية أو اهاختيار من متعدد سواء ا

املشكلة بان  اإلميانة أخرى وهى يجيذر سلبية تعليمة وتربوالتظليل أو التوصيل .... 

لي  هلا سوى حل واحد فقط وهلذا األمر متى ما تعمق وتشعب ى حنايا النف  واجملتمع 

أن سيؤول بكارثة فكرية حني ينقدح يف الذاكر  الفكرية سواء الفردية أو اجلمعية 

عن  التفكريي مشكلة إها حل واحد فقط .؟! مما يعين تعطيل القدرات لي  مثة حل أل

واهابتكار ولكن يف ظل النقلة النوعية يف التقويم حدث اهانقالب الكبري وهو  اإلبداع

أن اهاختبارات مل تعد ذلك الشبح املخيف الذي يرعب املتعلم ويقف عائقا له يف سبيل 

التقويم  أبعادالتقويم وبذلك تعددت  أدواتن ضمن جمموعة من م أدا تعلمه بل أصبحت 

هناك التقويم عن طريق  فأصبحاليت كانت تنحصر يف زاوية واحد  فقط  أدواتهبتعدد 

سواء كانت معيارية أو حمكية وان كان املناسب للتقويم املستمر هو اهاختبارات 

 تقويم وأيضا أصبحتاهاختبار احملكي الذي يعتمد على إتقان املهار  كمحط لل

مهمة جدًا وفاعلة  أدا التقويم، وكذلك األداء العملي  أدواتمن  أدا  بأنواعهااملالحظة 

يف التقويم، واملشاريع املقدمة من املتعلم، واملشاركات مع فريق العمل، والتمارين 

وان من  إمكانياته. كل ذلك فتح اجملال أمام املتعلم ليتعلم حسب أنواعهاباختالف 

يثبت من خالهلا انه اكتسب املعرفة مهاريا إذ مل يعد  أدا من  بأكثرقه أن يقوم ح



 

 

حدوث التعلم وأصبح لدى املعلم واملتعلم خيارات  إلثباتالتقويم غاية بل أصبح وسيلة 

 .واألبعادتقويم متعدد  الزوايا 

 خامسا: 

 تعدد بيئات التعلم:

يم املبين على األداء هو تعدد بيئات أن من السمات اليت تتواكب مع طبيعة نظام التقو

الذي يرفع شعار " التمحور حول  السياقيوهو إجراء اقتضته طبيعة املدخل التعلم 

ة البنائية وهذا النمط من التعلم والتعليم والتقويم يالطالب" والذي تبنته املدرسة النفس

التعلم يف  قبيئات متعدد  حلدوث العمليات السابقة هان لكل طفل ح يفرتض أن هناك

 أدا من  بأكثرالذي يتناسب مع طاقاته وقدراته وان يقوم  وبأسلوباملكان املالئم له 

 أن لزم األمر ليثبت من خالهلا تعلمه املهاري.

 -يلي: ومن بيئات التعلم ما

 حجرة الصف: أواًل: 

ار وهى احملضن األول والرئي  لعمليات التعلم يف املدارس والذي غالبا يكون فيه اختي

الطالب عشوائيا إىل حد ما ويشرتكون يف بعض الصفات اجلسمية ويتلقون نف  

 احملتوي ويقضى فيها الطالب سنواتهم الدراسية.

 الفصول العالجية: :اثاني

وهى فصول عاد  ما تنشأ يف حال ظهور مشكالت لدى بعض الطالب تستطيع 

 أسبوعاكث فيه الطالب املدارس يف التعليم العام معاجلتها داخل هذه الفصول و  مي



 

 

تقدير وهى بيئة هلا خصوصية معينة من حيث الرتكيز  أكثرشهرًا فصال دراسيًا على 

الطالب فيها جرعات عالجية معرفية مكثفة تساعدهم  وإعطاءعلى بعض املهارات 

 .بدرجة اإلتقانعلى اكتساب املهار  

 املراكز املتخصصة: : ثالثا 

ب الذين حيالون إليها من مدارس التعليم العام وهذه هاحتواء الطال أنشئتوهى مراكز 

  -املراكز تكون على قسمني:

وهى اليت تهتم بتعلم وتعليم الطالب ذوي اهاحتياج  ة:يأوها : مركز الرتبية الفكر

اجلسمية أو الفكرية أو العقلية اليت تصعب على معلمي  اإلعاقاتاخلاص من ذوي 

أن يكون هلذه املراكز كادر  ويفرتضختصصهم التعليم العام التعامل معهم لعدم 

متخصص يقدم جرعات تعليمية وتعلمية تناسب الطالب امللتحقني بها بعد  وإداريتعلمي 

الدقيق الذي حيدد اهاحتياج ويقدم العالج املالئم التشخيص  إلجراءات إخضاعهم

ني منه وكذلك أسلوب التقويم ينبغي أن كون وفق املستطاع مراعيا الظرف الذي يعا

 املتعلم.

وهذه املراكز حتتوي وتضم الطالب الذين ظهر لديهم  رعاية املوهوبني : ز: مراكثانيا 

حيث ينبغي أن يكون هلم حماضن تربوية وتعليمية تساعدهم على  إبداعيةطاقات 

لديهم ويفرتض أن يكون بها معلمون متخصصون  اإلبداع تطوير طاقاتهم وتنمية جوانب

املواهب وتنميتها وينبغي أن تكون البيئة احمللية أو املكانية أيضا اكتشاف يف كيفية 

أن واهابتكار وهكذا يكون قد استطاع النظام  اإلبداعهلا طابع معني يشجع على 

يفعل شعاره السابق الذي ينادي به ) الطالب حمور العملية التعليمية والرتبوية ( إذ 

 يف البيئة املالئمة له. كاناتهوإميضمن لكل طفل حقه يف التعلم حسب طاقاته 



 

 

العالقة الفاعلة بني التقويم  أقمناومن خالل تفعيل هذه البيئات إجرائيا نكون فعال قد 

 املستمر ومدارس علم النف  كما سبق احلديث عن ذلك.



 

 

 



 

 

 الفصل السابع

 مبادئ وقيم التقويم املستمر

  :معايري تقييم املهارة

أن نلقى الضوء على معايري تقويم  أرىيم املستمر التقوقبل احلديث عن قيم ومبادئ 

املهار  وذلك من اجل أن تكون عملييت القياس والتقويم هلما صفة الثبات واملصداقية 

فالبد من وجود معايري يتم من خالهلا حماكمة واقع املتعلم على ضوء تلك املعايري. ومل 

ة مستحقة يف ظل تبين التدري  عناي أولتهالقياس والتقويم هذا األمر بل  أدبياتتغفل 

إىل أن هناك معياران أو مؤشران  الرتبويكتب األدب  فأشارتوفق منظومة املهارات 

املتعلم للمهار  بعد إجراء عملة قياس  إتقانميكن من خالهلما احلكم على درجة 

 -مستوى امتالك املتعلم للمهار  و هما:

 :املعيار األول هو الدقة يف اجناز املهارة 

بقوله )  إليه الدكتور حسن زيتون أشاراملعيار الثاني هو السرعة يف اهاجناز وهذا ما و

الدقة يف القيام به والسرعة يف اهاجناز  األداء املهاري عاد  بكل من معياريتم تقييم 

 .1كتاب مهارات التدري   مرجع سابق ص معا( 

ار  املكتسبة يف مواقف معيار أخر وهو القدر  على توظيف امله إضافةوهناك من يري 

 مشابهة للسيا  الذي مت اكتسابه فيه.  حياتيه



 

 

ئة املقتضبة حول معايري تقييم املهار  ميكن بعدها احلديث عن بعض طبعد هذه التو

  -املبادئ والقيم اليت تنبثق من طبيعة النظام وفق السر د التالي:

 : أواًل

 :تفعيل مبدأ التشاركية يف التقويم

تقويم يف ثوبه اجلديد باسم )التقويم املستمر( مساحة معترب  لعدد من مينح نظام ال

الشركاء من ذوي العالقة املباشر  يف عملية التقويم وهذا املبدأ التشاركي يعرتف 

من اجل  جبتكامل اجلهود ويوزع املسؤوليات لكل مشارك بسب الدور املنتظر منه

علم وهو الذي ميثل قطب الرحي يف حتسني املخرج التعليمي والبداية ستكون بيد امل

حقه مازال حمفوظا يف عملية التقويم التقويم الرتبوي حتى وان حترك مركزه إها أن 

فهو أول من يباشر هذا اإلجراء بل له املساحة الكربى حجما وزمانا يف عملة تقويم أداء 

لذلك  املتعلم وما الطوائف األخرى سوى فر  مساند  له ومتممة للدور الذي يلعبه

 -فالبداية تكون عن طريقه على النحو التالي:

حجر الزاوية يف عملية التعليم والتعلم بل العملية تقويم املعلم / مازال املعلم وسوف يظل 

الرتبوية برمتها وسوف يكون هو صاحب احلق األول يف تقويم أداء الطالب إذ يتحتم 

ة عليه يف سجل املتابعة ويبين له عليه أن يالحظ تقدم املتعلم ويدون مالحظاته اليومي

الربامج العالجية والنمائية ثم يفرغ حصيلة هذه املالحظات على شكل حكم يف نهاية 

كل فرت  زمنية يتم تقويم الطالب فيها وذلك بعد حتديد املستوي الذي اكتسبه 



 

 

وذلك وفق آلية اهاستحقا  الرقم أو املعيار الذي يستحقه  إعطاؤهالطالب ومن ثم 

 الية: الت

 

 ( على مستويات األداء: 1-7آلية توزيع معايري اإلتقان )

مع تعدد أشكال وأساليب وأدوات التقويم إها أن النظام حاول إجراءات منح املعايري 

بأهمية  وأماناتكون قيمة حكمية على املستوى املهاري الذي امتلكه املتعلم  اليت 

حصيلي فقد راعي النظام املطبق يف الفرو  الفردية ودورها يف حتديد املستوي الت

مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية يف املرحلة اهابتدائية ذلك األمر لذا جاء 

  -التالية:  واآلليةتوزيع املعايري على مستويات األداء وفق التدرج 

انه واملستهدف ف األدنىعندما يتقن املتعلم مجيع املهارات املقرر  بشقيها ) احلد  -

 ( 0مينح املعيار رقم )

 99% فما فو  إىل  11ويضيف إليها ما نسبته  األدنىوعندما ميتلك مهارات احلد  -

% من  جمموع املهارات الكلة املقرر  اليت سبق وان درسها يف صفة ) حد ادني 

 ( 0ك املعيار رقم )ومستهدف( فان هذا املستوى املهاري يؤهله هامتال

فقط حتى لو فقد مجيع املهارات  األدنىهارات احلد وعندما ميتلك املتعلم م -

% منها فاقل فانه بهذا املستوي  15املستهدفة أو حصل على ما جمموعه الكلي 

من  األعلى( والذي يؤهله للنجاح والرتفيع إىل الصف 7املهاري مينح املعيار رقم )

 على األقل. األدنىامتلك مهارات احلد  ألنهصفة 



 

 

 فانه ها)×( واملشار إليها بعالمة  األدنىلم احدي مهارات احلد أما حني يفقد املتع -

 آخراعاما  يف صفه وإعادتهيستحق الرتفيع ويوصي املعلم حني ذاك بتسكينه 

ولكن هذا احلكم من املعلم يكون حكمًا مبدئيا يعقبه حكم للجنة التوجيه 

ة يف وحكمها  يف هذه احلال نهائي. ويالحظ اثر الفرو  الفردي واإلرشاد

النظر ( 3إىل  0التمكن من استيعاب املهارات لذلك يهدف نظام املعايري ) من 

 إىل هذا األمر ومراعاته.

يف التقويم ( فمن األشياء املستجد  يف هذا النمط )ثاني الشركاء  -تقويم وىل األمر :

ينه وذلك مبنحه مساحة معمنح  وىل أمر الطالب احلق يف التقويم هابنه  من التقويم انه

يطلع فيها على سري ابنه الدراسي والعقبات اليت تواجهه والدور املطلوب منه ليكون 

تقويم املعلم هابنه وليكون مشاركا فاعال يف التعلم ولي األمر على قناعة مبصداقية 

والتعليم هاسيما وان هذا النمط من التقويم يعتمد بالدرجة األوىل على طريقة املشروع 

لذا فانه مطلوب من وىل األمر أن يتابع ابنه تعلما ويسهم يف  تدري  كإسرتاتيجية

يف هائحة تقويم الطالب  أشارتحتسني مستواه تعليما حسب قدراته واستطاعته وقد 

تعليما اململكة العربية السعودية إىل هذا املبدأ مؤكد  على الدور الفاعل لولي األمر 

 وتقوميا من موقع مسئوليته وحبسب قدراته.

ثالث شركاء التقويم أن من حسنات هذا  -عملها: والية واإلرشادجلنة التوجيه تقيم 

التقويم ) النموذج السعودي ( أن املعلم مل يعد يصرخ مبفرده يف مواجهة املشكالت 

برفقته فريق عمل متخصص داخل خصي بل أصبح شالطالبية سواء منها التعليمي أو ال

ملدرسة رئيسا والوكيل نائب الرئي  وثالثة ا املدرسة وهذه اللجنة تتكون من مدير 



 

 

من املعلمني املتميزين أعضاء لبما فيهم معلم الصف أو املاد  اليت تنظر اللجنة وضع  

الطالب املقصرين لديه ويتم تشكل اللجنة بداية كل عام دراسي وفق ضوابط ومعايري  

اجلنة واليات عملها مربرات عقد  هي حتدثت عنها هائحة تقويم الطالب والسؤال اآلن ما

 وتبعات قرارات هذه اللجنة ..... ؟  وأهميتهوحيثيات قراراها 

  -تكون وفق اخلطوات التالية: واإلجابة

 : مربرات تشكيل اللجنة :  7

مساعد  املعلم يف وضع الربامج العالجية واملساند  للمتعلم مما خيفض اجلهد على 

املعلمني.  أنصبةداخل الفصول واكتمال  للطالب  الكبري األعداداملعلم خاصة يف ظل 

املدرسة أيضا يف هذا األسلوب صور  من ما تكون بفريق طوارئ داخل  أشبهإذ اللجنة 

إىل تغيري البيئة التعليمية والتعليمة مما قد  باإلضافةصور التالحم األسرى املدرسي 

ها بعد أن يكون يتم حتويل الطالب إىل هذه اللجنة إ يدفع إىل تعلم وتعليم أفضل وها

املعلم قد استنفذ مع هؤهاء الطالب ما مبقدوره عمله هلم من برامج فلم تؤت هذه 

 إمكاناتاجلهود مثارها نظرا هان الطالب املخفق حيتاج إىل وقت وجهد اكرب من 

لتشارك يف تعليم املتعلم ووضع ذه اللجنة وفى ضوء ما ذكر يتم اهاستعانة بهاملعلم 

 املساند  يف بيئة معينة داخل املدرسةالربامج العالجية و

املعلم للمتعلم الذي يظهر لديه قصور وعجز هو عن عالج حالته داخل حجر   إحالةبعد 

اليت سبق عملها مع املتعلم من قبل املعلم  اإلجراءاتالصف. تبدأ اللجنة بالنظر يف 

لدى  يةإشكالاملعلم واستند فيه إىل وجود  أعدهاللجنة على التشخيص إىل فتقف 



 

 

أو تربوية أو نفسية .. والربامج العالجية اليت  تعلميهالطالب سواء كانت تعليمية أو 

قدمها املعلم للطالب من اجل أن تبدأ اللجنة من النقطة اليت وقف عندها املعلم لتكمل 

املسري  فتشارك يف حتسني وضع املتعلم بوضع خطة عالجية تناسب مع احتياج املتعلم 

يف ذلك بني املعلم وبني هذه اللجنة ويستمر عمل اللجنة حتى انتهاء العام ويتم التنسيق 

 نتيجة الطالب الذين تشرف اللجنة على تعليمهم واعتماد نتائجهم. إخراجالدراسي ويتم 

 : أهمية قرار اللجنة :2

هلا فقد نصت هائحة تقويم الطالب يف املرحلة  يستند قرار اللجنة إىل الصحية املنوحة 

دائية واملذكر  التفسريية التابعة هلا واملعمول بها يف مدارس التعليم العام باململكة اهابت

العام باململكة العربية السعودية على أن قرار اللجنة املتعلق بنتيجة املتعلم ) نهائيا ها 

أو خمالفته( املذكر  التفسريية والقواعد التنفيذية لالئحة  إلغاؤهميكن تعديله أو 

  75لب .ص تقويم الطا

وذلك بناء على ما قدمته من جهود تعليمه وتربوية ولكونها متثل فر  طوارئ داخل 

املدرسة وبناء على خلفيتها املعرفية والواقعية عن املتعلم من خالل املعايشة له على مدى 

فصل دراسي كامل بل رمبا تطول املد  كل ذلك خول هلا اختاذ القرار النهائي بشأن 

 الطالب. 

 : واإلرشاد: تبعات قرار جلنة التوجيه ًارابع

أن عدم وضوح دور اللجنة وما ترتب عليه من قرارات لدي بعض الشركاء قد يعرقل 

املعلم ابتداء بعدم ترفيعه من  أوصىعمل اللجنة خاصة فيما يتعلق برتفيع الطالب الذي 



 

 

ذا اإلجراء أن هصفة بناء على وجود فاقد مهاري لديه حيث يشعر البعض من املعلمني 

فيه سحب للثقة من املعلم وتدخل غر مربر بل قد يصل األمر لدي البعض أن يري بان 

له أمام  وإحراجاملعلم وختوين  ألمانةهذا التدخل يف نتيجة الطالب من قبل اللجنة اتهام 

ورمبا يكون هلذه التحفظات شئ من املنطقية  الطالب نفسه ....  وأماموىل أمر الطالب 

منها والذي يؤهلها للتدخل  املأمولبالشكل  بأعماهلاة يف حال عدم قيام اللجنة والواقعي

 أصاليف نتيجة الطالب ولكن حقيقة األمر عك  كل التحفظات السابقة فاللجنة 

وهذا مربر قدمه املعلم مل تتدخل يف تعليم الطالب إها بعد أن طلب منها املعلم التدخل 

فمن حق اللجنة بناء على ذلك، التدخل يف تغيري  بنفسه للجنة ومن منطلق التشاركية

نتيجة الطلب استنادًا إىل الصالحيات اليت منحتها للجنة هائحة تقويم الطالب ولكن 

  -هلذا اإلجراء تبعات تلحق بأعضاء اللجنة وذلك وفق اخلطوات التالية:

يتم عقد  أوها: متابعة وضع الطالب املرفع عن طريقها بداية العام اجلديد وذلك بان

اجتماع بني أعضاء اللجنة واملعلمني اجلدد الذين التحق بفصوهلم الطالب املرفعون من 

اليت مت مبوجبها ترفيع هؤهاء الطالب واملرجعية يف  واإلجراءاتالرتفيع  إليةاجل شرح 

 ذلك هو ملف الطالب والذي يعك  واقع املتعلم.

على كل املكونات والربامج  حمتويا ثانيا يسلم ملف الطالب املرفع إىل املعلم اجلدد

مل  والذي العالجية اليت مت اختاذها والربامج العالجية اليت حيتاج إليها املتعلم املرفع

إها بعد أن اظهر مقدر  على اكتساب املهار  وحقق منوا تصاعديا يف ذلك  أصاليرفع 

املعلم اجلديد يف  واستفاد من الربامج العالجية املقدمة وحيتاج إىل مواصلة اجلهود مع

 الذي ما زال يعاني منه . يالفاقد املهار



 

 

 إبقاؤهبتسكينه )املعلم  أوصىثالثا : حني تري اللجنة ومن واقع ملف الطالب الذي 

معيدًا( يف صفة أن الطالب مل يستفد من الربامج العالجية املقدمة ومل حيقق منوا 

فان اللجنة تؤيد قرار املعلم القاضي  تصاعديا يشري إىل أن لديه قدر  يف امتالك املهار 

 بأحدثيف مدرسته احلالية أو يلحق  أما( يف صفة عاما أخر إعادتهبتسكني الطالب )

 برامج املراكز املتخصصة ) تربية فكرية( 

 :ثانيًا

 الشمولية يف التقويم :  

املقوم يعد حال التقويم مقتصرا على قياس كمية املعرفة لدي الطالب بل أصبح  مل

يبحث عن فرص التطوير واهابتكار لدي املتعلم وكيف يتم تطويرها مما يعين أن 

التقويم أصبح تقوميا شامال يتناول مجيع جوانب شخصية املتعلم املعرفية والنفسية 

على نواتج املتعلم فقد يكون لدى املتعلم متيز يف  أثرهالريى واهاجتماعية ويربط بينها 

جانب غري شخصي كان تكون  اإلخفا سبب جمال دون جمال أخر وقد يكون 

...... سببا يف ذلك لذا فان على  األسريةالظروف اهاقتصادية أو اهاجتماعية واملشاكل 

تسهم يف  املقوم أن يوسع دائر  النظر وها حيصرها يف زاوية معينة وهذه النظر  الشمولية

لى املعلم وعلى الكشف عن أسباب القصور وكيفية العالج مما يوفر اجلهد والوقت ع

إىل أن هذا اإلجراء حيقق بفاعلية عالية مفهوم  باإلضافةاملسؤول عن تقويم أداء املتعلم. 

 تمحور حول املتعلم( الذي ينادي به وهو ) ال الصفيشعار التقويم 

 



 

 

 

  ثالثًا

 

 :استمرارية التقويم 

إلجرائية هلذا يعرب اهاسم الذي يطلقه البعض على هذا النمط من التقويم عن الطبيعة ا

فرصة يف التقويم من اجل املبدأ وهو اهاستمرارية مبا يعين إعطاء املتعلم أكثر من 

اإلتقان وهذا يعنى أن التقويم املستمر من مبادئه انه يراعي الفرو  الفردية بني املتعلمني 

 مبنحهم فرص متعدد  للتقويم.

 ملييت التدري  والتقويم هافان هذا املسمي يشري إىل أن ع أخريهذا من جهة ومن جهة 

هنا أن املهار  اليت مت تقويم أداء املتعلم فيها  اإلشار تنفصالن عن بعضهما وينبغي 

واثبت املتعلم امتالكه هلا بدرجة اإلتقان فانه ها يعاد تقويم الطالب فها نهائيا ولكن ها 

هدر وانطفاء تعزيز ثبات املهار  لدى الطالب حتى ها حيصل للمهار   إهماليعين ذلك 

بل يتم تعزيز ثبات املهار  عن طريق التعزيز والتفقد ومن وسائل والتناسي  اإلهمالبفعل 

تعزيز املهار  وثباتها لدى املتعلم مثال جعل الطالب املتقن يشارك يف أسلوب تعلم وتعليم 

يف حال املهار  اليت حصل للطالب فاقد منها فانه يتعني  إماداخل الصف.  األقران

الطالب للمهار  أو  إتقانبعته وعالج القصور احلاصل ويستمر ذلك الوضع إىل أن يتم متا

 ينتهي العام الدراسي ثم يكون احلكم إجرائيا بشقيه املبدئي والنهائي.

  -تعدد أدوات التقويم: :رابعًا



 

 

 -اليت سجلت ضد النظام السابق ومنها: املأخذإىل بعض  اإلشار قبل ذلك هابد من 

ظام السابق )السيكومرتي( على أدا  واحد  يف التقويم وهي يعتمد الن -0

اهاختبار واليت غالبا ما تعتمد على الورقة والقلم فقط مما يضيق فرص 

لبعض  كأدا النجاح على املتعلم بل قد ها يكون أسلوب اهاختبار مالئما 

 املهارات العملية أو التطبيقية.

إىل منجزات املتعلم ومشاريعه أن النظام السابق يهمل إىل درجة ما النظر  -0

الفردية أو التعاونية واليت ميكن أن تكون وثائق يستحق املتعلم من  وأنشطته

خالهلا الرتفيع بينما يتجاهلها النظام السابق وحيصر تقويم املتعلم يف ورقة 

 اإلجابة فقط.

يعمق النظام السابق مبدأ التناف  بني املتعلمني حيث انه يعتمد على مقارنة  -7

ستوي الطالب التحصيلي بزمالئه اآلخرين مما يسبب أثرًا نفسية وتربوية م

سلبية على شخصية الطالب. وقد عاجل النظام احلالي والذي ينطلق من 

املدخل ) السياقي( هذه السلبية بان جعل التناف  ذاتيا بني الطالب ونفسه 

ا زال يظن البعض فمله كما  إلغاءوفى ذلك تغيري هاجتاه التناف  ولي  

 أيالتناف  مبدءا نفسيا بل وفطريا مهما للتحفيز حنو التعلم أو اهاجناز يف 

مرحلة عمرية من عمر اإلنسان شريطة أن حيسن توجيهه واستخدامه بأسلوب 

 وتربوي رفيع. أخالقي



 

 

سبق ذكره ولغره جاء النظام احلالي بعدد من أدوات التقويم اليت متثل يف  بناء على ما

نظام التقويم املستمر وعدم متركزه حول أدا  واحد  ومن حق املتعلم جمموعها مرونة 

اليت يربهن من خالهلا جمتمعة أو منفرد  امتالكه للمهار .  األدواتأن يستفيد من هذه 

 -:األدواتومن هذه 

 :: االختبارات أواًل 

تار املتعدد  بال استثناء. ويورد مصطفى عددا من تعاريف اهاختبار خن بأنواعهاوذلك 

منها ) هو سلسلة من املثريات تتطلب استجابات من املتعلم لقياس سلوكه أو معرفته يف 

دعم ، مصطفى اسرتاجتيات التقويم الرتبوي احلديث موضوع من املوضوعات ( 

 .15وأدواته .ص 

أدوات التقويم وهازال ساري  وأد حيث ما زال اهاختبار وسوف يضل أدا  من أهم 

الوحيد  يف التقويم يف ضوء إجراءات التقويم  األدا انه مل يعد  املفعول ولكن اجلديد

 املستمر.

 : املناقشات احلرة: ثانيًا

أو خارجه الفصل  إطارداخل  أنفسهماليت تدور بني املعلم واملتعلم أو بني املتعلمني 

ي أدا  فاعلة تؤد أنهاللمهار  املراد تقوميه  فيها حيث  إتقانهويظهر الطالب من خالهلا 

 .11املرجع السابق ص التقويم.  أدواتأدا  من  أينف  الدور الذي تؤديه 

 العمل:  أوراق :ثالثًا



 

 

أو عالجية تعمل داخل ة اثرائي أسئلةتنفيذها داخل الفصل وحتتوى عاد  على اليت يتم 

وامتالكه  إتقانهجبالء جهد الطالب الفعلي وتربز مستوي الفصل. واليت تعك  

 يف سيا  التعلم والتعليم الواقعي. للمهار  ألنها تتم

 : األداء العملي: رابعًا

بشكل عملي تطبيقي وهى من  الوضوءمثل إجراء التجارب املعملية أو أداء الصال  أو 

املتعلم للمعلومة وحفظه  استيعابأفضل أدوات التقويم ألنها تظهر جانبيني هامني هما 

 .ثم نقله هلذه اخلرب  وترمجته هلا عمليا إياها

 : واألنشطة: املشاريع خامسًا

اليت يقدمها املتعلم أو يشارك فيها مع زمالئه سواء داخل الفصل أو خارجه اتدا  من 

 من معلمة أن يثبت من إشرافأدوات التقويم املعترب  طاملا أن املتعلم استطاع وحتت 

املواهب خالهلا انه اكتسب املهار  بدرجة اإلتقان وهنا يربز دور املعلم يف اكتشاف 

وصقلها وتنميتها هذا من جانب ومن جانب أخر يربز دور املعلم هنا يف معاجلة بعض 

واهاحتكار املعريف األثر  السلوكيات والتوجهات غري املرغوب فيها لدى الطالب مثل ) 

 الذات على حساب اآلخرين (  وإبراز.... التعالي 

 :الواجبات املنزلية :سادسًا

أدا  من أدوات التقويم املستمر الفاعلة واليت تعليم كما انه إحدى أدوات التعلم وال

تعترب وسيلة لتفعيل دور األسر  يف عملية التقويم وذلك  وإنهاينبغي العناية بها هاسيما 

ألنها متنح األسر  مساحة معترب  يف املشاركة يف التقويم كما أن الواجبات املنزلية 



 

 

ور حسن عايل اقع ابنه التعليمي .. يقول الدن وعن كثب عجتعل وىل األمر على اطالع 

 – األكربمنوها بقيمة الواجب املنزلي يف حدوث عملييت التعلم والتعليم ) لعل السبب 

هو جعل الطالب يقومون بدور نشط يف عملية التعليم  – ييف تعيني الواجب املنزل

رصة لتحقيق فهم األصلية ويزودهم بف ةالتعليميكما انه ميدهم باخلرب  والتعليم ... 

ملفاهيم وموضوعات مت تعلمها يف الفصل ويسهم يف زياد  دافعية الطالب حنو  أوسع

(  باملنزلاألمور ويساعد على ربط املدرسة  أولياءمزيد من التعلم ... كما انه يرضى 

ومن اجل أن يكون للواجب املنزلي  020عايل واملنويف املدخل إىل التدري  الفعال ص 

من أدوات التقويم ينبغي أن يكون واقعيا  كأدا مي لدى الطالب وان يوثق به التعلي أثره

مبعين أن يكون من أداء املتعلم نفسه وهذا ها مينع مساعد  وىل األمر للمتعلم يف 

 كيفية حل الواجب ولي  حل الواجب نيابة عن املتعلم.

 :: املالحظة  سابعًا

 ب عن طريق حواس املعلم تعنى املالحظة ) عملية مشاهد  ومراقبة الطال

هاختاذ قرار يف مرحلة هاحقة من عملية التعلم أو املتعلم أو املالحظ ، وتسجيل معلومات 

واجتاهات ات منظمة ومستمر  حول كيفية التعلم والتعليم ، وتوفر املالحظة معلوم

، ولذلك جيب أن أدائهمكمتعلمني وكذلك  إجاباتهمحتى املتعلمني وسلوكياتهم و

وميكن تقسيم  92للمالحظة معايري حمدد  وجال واضح ( املرجع السابق صيكون 

 تقويم إىل قسمني هما :  كأدا املالحظة 

 أ( املالحظة التلقائية:



 

 

وهى اليت تتسم بالعفوية ورمبا متيل إىل العرضية مثل أن يسرتعي انتباه املعلم سلوك ما 

ئة هذا املسلك لدى الطالب وما من السلوكيات الشاذ  لدى املتعلم مما يدعوه إىل درا

الرتبوية والتعليمية على مستوى التحصيل الدراسي  آثارهدواعيه وما مسبباته وما هي 

وعلى سبيل الكثال ها احلصر هاحظ معلم أن احد الطالب ميارس سلوك السرقة من 

اليت  األسبابحقائب أو مالب  زمالئه فالبد أن يقف املعلم ويدرس هذا املسلك ما 

الرتبوية  آثارهاإىل  باإلضافةت إىل هذه املمارسة وما مدى تأثريها على التعلم قاد

والنفسية فقد جيد املالحظ  أو املعلم أن الدافع وراء ذلك جانب اقتصادي مبعين الفقر 

أو احلرمان من املصروف هو الدافع. وقد يري املالحظ أن الدافع هو بوادر حالة نفسية 

ظهورها. وقد  ب نفسية خطري  إذا مل يتم تداركها يف بدايةوتوجه مرضى يتعلق جبوان

يكون الدافع حالة اجتماعية .... يف كل احلاهات هابد للمعلم من وقفات تربوية 

عالجية بالتشاور مع األشخاص ذوى العالقة سواء داخل البيئة وبناء برامج  وتصحيحه

أداء الصال  عند أداء  املدرسية أو خارجها أو هاحظ معلم أن احد الطالب ها حيسن

الصال  مجاعة يف املدرسة مع العلم أن الطالب لو طلب منه أن يكتب أو جييب على 

املعلومة شافية وكاملة تدل على انه حفظ  إجابةسؤال حول صفة الصال  فسوف جييب 

فالبد  عمليخلل يف نقل املعرفة الذهنية إىل أداء  ولكن ظهر من خالل املالحظة وجود 

 العملياملعلم ويعيد تقييم الطالب مستخدما أدا  التقويم املناسبة وهى األداء أن يقف 

فة والتطبيق وقد سبق احلديث أن من مميزات هذا النمط من التقويم انه ربط نقل املعر

 وطالب لي  فقط باختزان املعرفة بل مبا وراء املعرفة. باملمارسة يف املواقف احليايتة

 :املالحظة املنظمة -ب



 

 

هلا بيئة زمانية ى املالحظة املخطط هلا مسبقا واملضبوطة ضبطا دقيقا وحيدد وه

  وفق معايري خاصة يشرتك فيها الشخص املستهدف نفسه . ئمة وتتمالومكانية م

واخلالصة أن من السمات اجلمالية لنمط التقويم املستمر أنه فتح خيارات التقويم 

علم واملتعلم ومل حيصرهما يف أدا  واحد  فقط التقويم أمام امل فتح اخلياراتاملستمر أنه 

إىل  عملية الرتفيع رمبا يلمح فيها جنوحيف  وأثرها األدواتهلذه  املتأملوهاشك أن 

أفضل ملصلحة املتعلم نفسيا  فأيهماالرتفيع وهذا لي  عيبا بل منقبة للتقويم املستمر 

فع أم تهدر فرص ريفأدا  تقويم كانت  بأيوتربويا أن تستثمر فرص النجاح لديه 

رمبا تكون  أسئلةيف اإلجابة عن سؤال أو  اإلخفا كتسبات اإلتقان بسبب مالنجاح و

أفضل أن تستثمر فرص النجاح ومؤشرات التقدم وتتابع أم تهدر اجلهود  وأيهماثانوية. 

 واملكتسبات بسبب ثقافة البعد الواحد يف التقويم واليت ميثلها اهاختبار فقط.

النجاح طاملا اكتسب الطالب  فرص استثمارقويم املستمر يعمل على ها شك أن الت

أو اظهر منوا تصاعديا يف امتالكها وها يعين ذلك بالضرور  أن  األدنىمهارات احلد 

الرسوب  إلغاءالرسوب فهناك فر  بني ختفيض الرسوب وبني  ألغىالتقويم املستمر 

 .وإجراءاتهاملستمر وغاياته بالكلية والذي مل يقل به احد فهم حقيقة التقويم 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن



 

 

 

 -أواًل:

 واقع التقويم املستمر وبعض أوجه قصوره:

تؤكد لوائح التقويم واهامتحانات يف كثري من األنظمة التعليمية العربية أهمية التقويم 

الذي يقوم املستمر يف خمتلف املراحل الدراسية ويوكل األمر يف هذا الشأن إىل املعلم 

مبالحظة تالميذه ومتابعة تقدمهم الدراسي يوما بيوم من خالل اهاختبارات التحريرية 

 واألنشطةوالشفوية والتعيينات املدرسية والواجبات املنزلية، وغريها من األعمال 

نة من الدرجات الكلية لكل ماد  دراسية  يالصفية وخيصص للتقويم املستمر نسبة مع

 طلباتها.وفقا لطبيعتها ومت

غري أن هذا النمط من التقويم مبمارساته احلالية السائد  يف املدارس ها حقق يف كثري 

املرجو  اليت اشرنا إليها. ورمبا يرجع ذلك إىل جمموعة من العوامل  أغراضه األحيانمن 

 لعل أهمها ما يلي:

عة افتقار التقويم املستمر إىل منهجية علمية واضحة أو خطة منظمة تراعي طبي (0

املواد الدراسية وأنشطتها حبيث تكون متسقة عرب الصفوف املدرسية، 

 واملواد املختلفة، واملعلمني املختلفني يف املدارس املختلفة.

النظر إىل التقويم املستمر على انه إجراء روتيين تفرضه سلطات عليا. دون  (0

 التدري  إدراك املعلم إدراكًا واعيًا ألهمية هذا النمط من التقويم يف حتسني

 وإثراء تعلم الطالب والتكامل بينهما.



 

 

قلة خرب  بعض املعلمني بكيفية تنفيذ أساليب التقويم املستمر استنادًا إىل  (7

منهجية متسقة، واستخدامهم أساليب  تقليدية ذات منط مألوف لديهم 

هازمهم طيلة حياتهم املهنية وعدم تدربهم تدربا كافيا على كيفية بناء 

 متنوعة بأسلوب علمي لقياس املهارات العقلية العليا لدى الطلبة.أدوات تقويم 

عدم توفر األدوات التشخيصية يف املواد الدراسية األساسية اليت يعدها خرباء  (3

القياس والتقويم الرتبوي وخباصة أدوات قياس األداء العملي، واملهارات 

ر ، وكذلك اللغوية والكمية الضرورية للتعامل مع معطيات احليا  املعاص

مقايي  اجلوانب الوجدانية والسلوكيات، حبيث ميكن أن يستخدمها 

املعلم أو يعد أدوات على منطها، ويفيد منها يف حتديد جوانب القو  والضعف 

لدى الطالب يف هذه املهارات والسلوكيات واختاذ السبل الكفلية لعالج 

 الضعف.

 بطاقات مدرسية دون اهاقتصار يف التقويم املستمر على رصد درجات ومأل (5

اهاهتمام يف كثري من األحيان بتوظيف نتائج هذا التقويم وما يقدمه من 

 معلومات ثرية يف جتويد العملية التدريسية، ورفع مستوي أداء مجيع الطالب .

عدم تربير األس  اليت توضع استنادا إليها درجات األنشطة الصفية مبا حيقق  (1

تحريرية املتمثلة يف درجات اهاختبارات اليت التوازن بينها وبني األعمال ال

جترى قرب نهاية الفصل الدراسي، وحبيث تكون متسقة عرب الصفوف 

املدرسية. فهذه اهاختبارات حتظى باهتمام كبري من جانب املعلمني والطالب 

ويكون هلا األولوية، مما يكون له تأثري غري مرغوب يف تضخم الدرجات 



 

 

لي ، عالو  على التأثري السليب الرجعي دون أن يقابلها حتصيل فع

Backwash effect  على املنهج وجعل هذه اهاختبارات غاية يف ذاتها، مما

يشجع التعلم السطحي بدها من التعلم املتعمق )انظر الفصل الثاني( ، ويقلل 

 من فاعلية العملية التدريسية وحتقيق املستويات الرتبوية املتوقعة.

املستمر إىل مؤشرات أداء حمدد  يف ضوء مستويات تربوية عدم استناد التقويم  (7

للتميز من اجل تدريب الطالب وإعدادهم إعدادا جيدًا للمشاركة الفاعلة يف 

املنافسات الدولية للتحصيل وخباصة يف الرياضيات، والعلوم ، 

 والتكنولوجيا، ومتابعة منو الطالب بانتظام لتحقيق هذه املستويات.

يم املستمر يف تعليم الطالب أساليب حتسني أدائهم ، وجتويد عدم إسهام التقو (1

أعماهلم، وتنمية إمكاناتهم ومهارتهم يف املراقبة الذاتية لنوعية هذه األعمال 

لالدعاءات  Rubricsأثناء أدائهم استنادًا إىل موازين تقديم وصفية 

ستويات والنتاجات املختلفة اليت تعني هلم )انظر الفصل الرابع(، يف ضوء امل

 والتوقعات اليت يشاركون املعلمني يف حتديدها واستيعابها.

 -ثانيا:

 حظات اليت سجلت علي التقويم احلديث )املستمر(الوامل املأخذ  

يعلو على النقد أو يسلم من العيب  –سوى من عصمهم اهلل –شئ من اجلهد البشري  ها

النهار والتقويم احلديث وهذه ليست فرضية بل هي مسلمة أوضح من الشم  يف رابعة 

املستمر كغريه من املنتجات الفكرية البشرية فيه من الكمال واجلمال ما يثلج 

الصدر وعليه من العيوب واملآخذ ما يكدر الصفو. لذا عندما نسجل اآلن ونرصد 



 

 

جمموعة من تلك املآخذ والعيوب لي  اهلدف منها إقصاء التقويم املستمر أو التخلي 

.كما انه لي  اهلدف من سرد هذه العيوب جمرد  األفضلالبديل  وجود عنه إها يف حال

بل هو حماوله لتشخيص الواقع من اجل العالج لتحسينه واهارتقاء به  كشف العيوب

هلذه  سوف يكون هنا سرد اإلجراءات هذهحنو الكمال املنقوص. ومن اجل تبسيط 

رمبا واليت عليها  إمكاناملآخذ على شكل نقاط متتابعة ومن ثم حماولة الرد حسب 

 هذه . ولي  يعين ردنا عنهإسقاطيبالنظام بطريقة  وألصقتأن بعضها ضخمت بل 

املآخذ والعيوب تربئه للنظام بل هو كما قيل سلفا له وعليه ولكن من اجل إنصاف 

 -النظام وعدم املبالغة يف تضخيم املآخذ ومن بني تلك املآخذ ما يلي :

 :إجراءاتصعوبة بعض 

الت بعض إجراءات التقويم املستمر مل تتبلور بصور  عملية واضحة فعلى سبيل ما ز

املثال كيف يتم التعامل مع عدد املهارات يف حال أن تكون مهارات مركبة وقد 

  ا؟ ملاذاألخرجزء منها فقط ومل يتمكن من إتقان اجلزء  إتقانمتكن الطالب من 

ند التقويم كما يكون هناك فكلها ع لفك هذه املهارات املركبة إجراءيكون هناك 

املتابعة أو  سواء كانت سجالت تالعند بناء السج األمرج وان يراعي الحال الع

 التقويم اخلتامي.

 طويلةمد  زمنية  إليفيها  اإلتقانوكذلك احلال مع بعض املهارات اليت حيتاج قياس  

ة مستقبال كيف يتم الطالب ملهنة معين على سبيل املثال املهارات تهدف إىل  إعداد

 وتقوميها ؟ وإتقانهاقياس أثرها 



 

 

 ب الكبرية داخل الفصول.الالطإلعداد عدم مالءمة النظام -2

حق ولكن لي  النظام مسؤوها عن الكثافة العددية داخل الفصول ألن  وهى كلمة

ميكن أن يتم التعامل معها لكن حال جتاوز  للنظام افرتض له أعدادا معقولة أصلمن 

ما إفرتضه واضعو النظام فالعيب يكون يف من طبق النظام إذا مل يتهيأ له العدد 

بالشكل املطلوب.فكلما كان العدد قلي كلما كانت عطاءات النظام أكرب جدوى 

 .وأثرا

 

 

 الثقايف خار  إطار املدرسة حول النظام الوعيضعف تأهيل للمعلمني وضعف -4

املستمر  ل خترجه للتعامل مع نظام التقويمكان من املفرتض أن يتم تهيئة املعلم قب حيث

 وان يطور من هم على رأس العمل بفرت  تدريب كافية قبل تطبيق النظام

 كثرة متطلبات النظام الكتابية .-1

أنه  ميكن التغلب  هذا املآخذ وإن كان فيه وجاهة منطقية وواقعية إلي حد كبري إها

ت اليدوية وغري ذلك من الالسج بد من احلديثة التقنيةعليه عن طريق استخدام 

بشكل يبتعد عن الروتني  اإلجراءاتاليت ميكن أن تسهم يف تبسيط  إجراءات

 وخيفض البريوقراطية.

 صعوبة حفظ امللفات.-5



 

 

وبقدر ما هلا من  أهميةجناز بقدر ما فيها من اجيابيات وبقدر ما هلا من  إهاملفات 

يبقي  أسلوبا لذا ينبغي أن ينظر يف واسري إداريابدأت تشكل هما  أنها فوائد إها

 للملف اعتباره كمرجعية موثو  بها ولكن يف نف  الوقت ها

 يشكل هما وقلقا إلدار  املدرسة يف حفظه أو رائد الصف.وحبذا أن يتم تالقي ذلك

تقنى حيقق أهداف امللف و حيتاج إىل تكلفة وحرج يف حفظه لدي إدار   بأسلوب

 من حماربته والتشنيع عليه ملاذا ها ع جدواه وأهمية فبدهااملدروسة طاملا أثبت الواق

 نبحث عن وسيلة لالستفاد  من مميزاته ومعاجلة أو ختفض إشكاهاته على اقل تقدير.

 

 تعرض حمتويات امللف للتلف والضياع.-6

وهذه معضلة تربوية بالدرجة األوىل ينبغي تدريب املتعلم على احلفاظ على مكونات 

حتى وإن كانت  لديه اجلرأ  والشجاعة يف حفظ كل املكونات امللف وأن يكون

الرتبوي حول ذلك  الوعيتسبب له حرجا أمام أقرانه أو والديه فالبد من تكثيف 

هاسيما وأن امللف به جهد معترب للمعلم وللجنة التوجيه واإلرشاد وللمسؤولني اآلخرين 

 وقد يكون احلل هو وجود ملف تقين بطريقة أو بأخرى.

 جتزئة املعارف:-1

خيشى أن يؤدى التدري  والتقويم وفق منظومة املهارات إىل تفتيت الوحد  املعرفية يف 

ذاكر  الطالب ويف سلوكه بل لرمبا تعدي ذلك إلي الفكر مما قد يضعف املخرج 



 

 

 التعليمي. خاصة يف ظل غياب الوعي الالزم من قبل املعلمني والطالب ويف ظل غياب أو

املتبعة يف التدري  داخل الفصول واليت ينبغي أن تتناسب مع  اجتياتسرتاإلضعف أثر 

طبيعة التقويم املستمر والذي يسري وفق أسلوب املهارات . ولتاليف هذه املعضلة هابد من 

أكادمييا مناسبا من خل برامج كليات الرتبية...... وتكثيف  التأهياملعلم  تأهيل

  الذين هم على رأس العمل.لية والتثقيفية للمعلمنييالدورات التأه

العيوب وإن كثرت وهذه املآخذ وإن أجلبت بصوتها إها أنها تغيض يف  هذهعموما إن 

 حبر اإلجيابيات اليت سجلت ومحلها التقويم املستمر ومتطلباته.

وطبيعي وقد يكون وجود العيب  صحيوإن وجود العيوب يف ظاهر  إنسانية هو مظهر 

أو من بعضها أو ختفيف وطأتها لكن سيبقى النقص وارد  فرصة لإلبداع للتخلص منها

 املعصوم. والتقصري حاصل فال شئ من اجملهود البشري يعلو على النقد إها

 -ثالثًا:

 :بعض مشكالت التقويم املستمر  

يتضح مما سبق أن مفهوم التقويم املستمر يعد مفهوما مظليا يستخدم يف تقويم أعمال 

ي  مقرر معني ويطلق عليه التقويم البنائي يف هذا السيا  الطالب اجلارية خالل تدر

وخباصة إذا اقرتن تغذية راجعة للطب فيما يتعلق بأعماهلم غري أن احلديث عن هذا 

 النوع من التقويم أيسر من تنفيذه حبيث حيقق أغراضه املرجو  فهو يتطلب ما يلي: 

ية وعدم املغاها  يف تأكيد العناية الواجبة باألهداف التعليمية املرحلية والنهائ (0

درجات اختبار طبق باألم  على الطالب مهما اعتين املعلم بتصميمه، وإمنا 



 

 

ينبغي أحداث توازن بني مجيع أساليب التقويم املستخدمة خالل املد  

 الدراسية.

 القدر  على بناء أساليب تقويم مناسبة لألهداف املرجو . (0

يم املستمر بعملة التدري  ارتباطا وثيقا، العناية بالتخطيط : فكلما ارتبط التقو (7

كان التخطيط أكثر تفصيال. وإذا مل حيدث ذلك يصبح هذا التقويم 

 حمدود الفائد .

اهاحتفاظ بسجالت تفصيلية تفيد املعلم وغريه من اجلهات اخلارجية املعنية.  (3

 ويبدو أن البحوث اليت أجريت بهذا الشأن قليلة للغاية.

ن املشكالت اليت تواجه تنفيذ عملية التقويم البنائي املستمر يف غري أن هناك العديد م

 الواقع امليداني، نذكر منها مايلي: 

يوجد عد اتفا  حول اثر التقويم املستمر يف تعلم الطالب وعائد ، وذلك فيما  (0

يتعلق بالزمن الذي يقضيه الطالب يف أداء األعمال اليت يتم تقوميها. فعندما 

غط متزايد ألداء األعمال والواجبات املتعلقة يكون الطالب حتت ض

باملقررات الدراسية، فان رغبتهم يف التعلم تنخفض . وكذلك عندما يتم 

تقويم معظم ما يؤديه الطالب، فأنهم يلجأون عاد  إىل تبنى املدخل 

اهاسرتاتيجي يف تعلمهم، حيث يهتمون فقط باألعمال اليت يركز عليها املعلم 

ى اعل درجات ممكنة وبذلك يوجه الطالب جهدهم من اجل احلصول عل

وتعلمهم حنو التقويم وها املدخل اهاسرتاتيجي ميكن اإلفاد  منه إذا كانت 

طبيعة ونطا  املهام اليت يتم تقوميها قد صممت حبيث جتعل تعلم الطالب 



 

 

الناجم عن أداء هذه املهام موائما بقدر اإلمكان لنواتج التعلم املرجو  وعالو  

ذلك فان نطا  خربت التعلم املقرتنة بالتقويم املستمر ميكن أن يكون على 

ضيقا للغاية فمثال، أسئلة املقال وكتابة التقارير تشكل معظم أساليب 

التقويم املستمر يف خمتلف املواد الدراسية واملهارات اليت يتم تقوميها هي تلك 

بدها من املعرفة أو اليت تتعلق بكتابة املقاهات أو التقارير بدرجة أساسية 

الفهم املتعمق الذي يكون مرجوًا وتصبح التغذية الراجعة قاصر  على 

حيث يركز الطالب معظم  Grades، والتقديرات Marksالعالمات 

انتباههم على درجاتهم أو تقديراتهم، عندما يعيد إليهم املعلم أعماهلم بعد 

مة اليت تصاحب أعماهلم تصحيحهاـ، وها يهتمون كثريا بالتغذية الراجعة امله

املصححة، وتزداد حد  هذه املشكلة عندما يؤخر املعلم تقديم التغذية 

الراجعة للطالب مد  طويلة مما جيعل احتمال استفادتهم من هذه التغذية 

 الراجعة حمدودًا ، حيث إنهم يكونوا قد انتقلوا إىل تعلم موضوعات أخري.

حيان مدركني للمحكات اليت كما أن الطالب ها يكونون يف غالبية األ

استخدمها املعلم يف تقويم أعماهلم فعندما يتدرب الطالب على تفسري 

 وتوظيف حمكات التقويم، يرتفع مستوى أعماهلم ارتفاعا كبريًا 

نظرًا هان التقويم املستمر للطالب يقوم به معلمون خمتلفون يف املدارس املختلفة   (0

يعة ذاتية، فان هذا يربز مشكالت متعدد  واملواد الدراسية املختلفة وله طب

تتعلق بكيفية مقارنة نتائج التقويم عرب املدارس، وعرب املواد الدراسية، 

وخباصة إذا أسهم هذا التقويم يف وضع تقديرات للطالب جنبا إىل جنب مع 



 

 

ضرورية عقب  Moderationاهاختبارات اخلارجية. وهنا تصبح الوساطة 

ت هناك معايري أو مستويات مشرتكة تقويم املعلمني إذا كان

commumon standards   سوف تطبق على األعمال الصفية للطالب

لذلك ينبغي التقليل من انفراد املعلمني بتقويم طالبهم، وذلك من خالل 

معاونتهم يف تعديل أحكامهم الذاتية على الطالب يف ضوء خرب  اآلخرين 

عملية جتر بواسطة أفراد يعملون وهذا التعديل هو جوهر الوساطة اليت تعد 

يف إجراء تكافؤ يف املعايري  Moderationعلى انفراد وتستخدم الوساطة 

أو املستويات بني املدارس أو املعلمني يف املدرسة الواحد  وتوجد طر  املتعدد  

إلجراء ذلك، مثل إعاد  وضع العالمات، والتقويم بواسطة جمموعة من 

صائية ويتم ذلك يف ضوء األهداف التعليمية للماد  املعلمني ، والوساطة اإلح

الدراسية اليت استندت إليها أعمال الطالب، واملهارات املرجو تنميتها لديهم، 

وحمتوى املاد  الدراسية، ومنط التقويم املستخدم يف التحقق من متكن 

الطالب من هذه املهارات، وأوزان خمتلف أجزاء املاد  الدراسية اليت 

 التقويم وإتاحة الفرصة للمعلمني ملناقشة هذه األهداف. انعكست يف

واألوزان املناسبة لتقويم عناصر املاد  الدراسية. وإذا اجري عملية الوساطة 

مقوم خارجي، فانه ميكن للمعلم أن برهن على أن املقرر الدراسي يقدم 

 فرصا كافية للطالب إلتقان املهارات احملدد ، وأن يقدم للمقوم اخلارجي

أعماهًا منتقا  قام بها الطالب يتم إجراء الوساطة باستخدامها بشرط أن 

 تكون هذه األعمال اجلزئية ممثلة لنطا  األعمال اليت قام بها الطالب.
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يع الطالب اليت يقومون بها خارج املدرسة إذ يصعب الكشف عن مج

احلاهات اليت ينقل فيها الطالب أعمال آخرين أو يقوم بأدائها أفراد نيابة 

عنهم كما أن بعضهم يؤجل األعمال الصفية استعدادا لالختبارات األخرى 

املهمة، لذلك فان اهاستناد إىل أعمال متنوعة غري حتريرية عرب مد  زمنية 

 درسي.أطول ميكن أن يبني جهد الطالب الفعلي داخل الصف امل

قلة تدرب املعلمني وطالب كليات الرتبة فيما يتعلق بوظائف التقويم املستمر  (3

واستخداماته املناسبة، وإجرائته، وأساليبه، وأدواته، وكيفية اإلفاد  من 

نتائجه. وهذا يتطلب أن يكون التدريب عمليا حبيث تستخدم فيه أمثله من 

ى متثيلها للمستويات املختلفة أعمال الطالب يف األعوام السابقة اليت اتفق عل

وكذلك ميكن استخدام صور لبعض األداءات العملية للطالب توضح 

املهارات املعينة اليت استندت إليها التقديرات وميكن أيضا تسجيل املهارات 

الشفوية وعرشها واحلكم عليها. والتوصل إىل اتفا  حول جودتها وبذلك 

تنمية كفاياتهم يف التقويم املستمر،  يستطيع املعلمون وطالب كليات الرتبية

 باملفهوم املشار إليه فيما سبق.    Moderationوالوساطة 

 


