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  سبحانك ال علم لنا))                    

 إال ما علمتنا إنك                        
 ((أنت العليم احلكيم  

 

 

 :رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه
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 4ص ..................           دعاء واستغفار وشكر          

 5ص..................           المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة             

 01ص..................                      الفصل األول       

 87ص.................            الخاتــــــــــــــــــــــــــمة                

 78ص.................           المـــــــــــــــــــــــــــراجع               

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعاء واستغفار وشكر
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  يل أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قويلرب اشرح يل صدري ويسر. 

      رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب. 

      رب أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب القرب. 

       رب أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

      رب هب يل من لدنك ذرية طيبة انك مسيع الدعاء . 

     قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع ومن  اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع ومن

 .دعوة ال يستجاب هلا

    اللهم اغفر يل ذنيب ووسع يل يف داري وبارك يف رزقي. 

     اللهم اني أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى. 

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 :المقدمة 
 : مفهوم التقويم التربوي 

وهذا يعين أنه سبحانه  4التني " لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي " يف حمكم كتابه العزيز قال تعاىل  
 .صور اإلنسان بشكل حسن وميزه بالعقل والتفكري وأحسن خلقه بصورة قومية أي سليمة دون أعوجاج أو خلل 

فاحلكم عليها ، وبالتايل ويعرف التقومي الرتبوي بأنه عملية منظمة جلمع البيانات مث تفسريها وتقييمها،  
كما أنه عملية تربوية تتطلب ( 5002دروزة، . ) الشروع باختاذ إجراءات عملية يف شأهنا هبدف التغيري والتطوير 

وهذا يتطلب . الدراسة املستفيضة والبحث والنظر واإلمعان والتحقيق والتمحيص والتثمني للموضوع املراد تقوميه 
واملعلومات بطريقة صادقة وموضوعية ومن مث حتليلها وتفسريها وتبويبها هبدف التوصل  جلمع البياناتالعمل املنظم 

إىل نتائج ميكن احلكم بواسطتها على قيمة املوضوع وبيان حسناته وسيئاته، هبدف اختاذ القرار واختاذ اإلجراءات 
  .(املرجع السابق )الفعلية الالزمة لسد النقص واإلصالح 

إصدار حكم شامل وواضح على ظاهرة معينة بعد القيام بعملية منظمة جلمع املعلومات حبد ذاته والتقومي  
 وحتليلها بغرض حتديد درجة حتقق األهداف واختاذ القرارات بشأهنا 

والتقومي الرتبوي هو تقرير رمسي حول جودة أو قيمة برنامج تربوي أو مشروع تربوي أو منهج تربوي أو  
 .ي أو منتج تربوي عملية تربوية أو هدف تربو 

تقرير معايري احلكم على اجلودة : وتستخدم يف التقومي طرق االستقصاء و إصدار األحكام حيث يشمل  
وما ينبغي لتلك املعايري من أن تكون نسبية أو ضمنية، مجع املعلومات والبيانات ذات العالقة باجلوانب املختلفة 

وهو عملية واسعة تتضمن قياس خمرجات أي نظام تربوي ، . بتقرير اجلودة لعملية التقومي ، وتطبيق املعايري املرتبطة 
كما أنه عملية منهجية منظمة خمطط تتضمن إصدار . وتقومي نواجته ، ومن مث عالج ما قد يظهر من قصور فيه 

لك السلوك األحكام على السلوك أو الفكر أو الوجدان أو الواقع املقاس وذلك بعد مقارنة املواصفات واحلقائق لذ
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وهذا يعين أن التقومي الرتبوي هو احلكم على مدى حتقيق األهداف الرتبوية . أو الواقع الذي مت  حتديده بقدة 
 ( 5002يوسف والرافعي ، )

والتقومي الرتبوي هو عملية نظامية مستمرة ترمي إىل حتديد مدى حتقيق العملية الرتبوية ألهدافها، أي  
الضعف يف كل مكونات املنظومة الرتبوية لكي يتم عالج نواحي الضعف وتعزيز  حتديد نواحي القوة ونواحي

 ( 5002سيد وسامل ، . ) نواحي القوة فيها 

ويعتمد التقومي بصفة عامة على حتليل البيانات الرتبوية اليت يتم احلصول عليها باستخدام وسائل القياس  
هبدف التعرف على التغريات اليت تطرأ على منو املتعلم ، ومتثل العملية املختلفة وأمهها االختبارات الرتبوية والنفسية 

الرتبوية منظومة ذات حلقات مرتابطة ومتفاعلة يؤثر بعضها ف البعض اآلخر ويتأثر به وتشتمل هذه احللقات 
التقومي الرتبوي على األهداف الرتبوية واملناهج الدراسية والوسائل التعليمية وأساليب وطرق التعليم والتعلم ونظم 

ومبدأ التفاعل بني هذه املكونات يؤكد على أن أي حتديث يف احد هذه املكونات يؤثر يف املكونات األخرى ، 
ولذلك فإن التقومي الرتبوي يعكس صورة النظام التعليمي بكل ما يشتمل عليه من أهداف وأساليب وممارسات 

 (.5000شعلة، ) ونواتج 

. اللغة ، تقدير قيمة الشيء أو احلكم على قيمته وتصحيح أو تعديل ما أعوج ويعرف التقومي من ناحية  
وإذا قال أنه قوم غصن الشجرة . فإذا قال شخص ما أنه قوم الشيء ، فذلك يعين أنه مثنه وجعل له قيمة معلومة 

على قيمة األشياء أو أما يف جمال الرتبية، فالتقومي هو إصدار األحكام . ، فمعىن ذلك أنه عدله وجعله مستقيمًا 
والتقومي ( 5002كاظم، . ) وهو أيضاً إصدار األحكام القيمية وأختاذ القرارات العملية . املوضوعات أو األفكار 

) هو فعالية تربوية ترمي إىل معرفة منو الطالب يف اجتاه األهداف الشاملة للرتبية ، ويعتمد على أساليب متعددة 
التقومي على أنه وصف شيء ما ( 5004خضر، )يك وهيجني املاشر إليهما يف وقد عرف ثورندا( 5002عالم ، 

مث احلكم على قبول أو مالئمة ما وصف ، وهو أيضًا إعطاء قيمة لشيء ما وفقًا ملستويات وصفت أوحددت 
 وعملية التقومي هي عملية منهجية، ومنظمة، وخمططة، تتضمن إصدار األحكام على السلوك أو الفكر أو. سلفاً 

التوجهات أو الواقع املقاس وذلك بعد موازنة املواصفات واحلقائق لذلك السلوك اليت مت التوصل إليها عن طريق 
والتقومي عملية تعاونية مستمرة تشمل كل الوظائف ( 5005احليلة ، )القياس مع معيار جرى حتديده بدقة ووضح 

 (.5004البنا وآخرون، . )اإلدارية بدًء بالتخطيط وانتهاء بوظيفة التقومي ذاها 
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ويعترب التقومي الرتبوي اسلوبًا علميًا يُعىن بالتشخيص الدقيق ألي موضوع ، ومؤشرًا له دالالته يف حتديد  
مجيع عناصر العملية التعليمية ويف مقدمتها اإلدارة املدرسية باعتبارها احملك الرئيسي يف إجناح بقية مدى كفاءة 

استخدام وحتليل البيانات اليت يوفرها القياس بغية اختاذ قرارات تتعلق بإجناح العملية  والتقومي هو. العناصر األخرى 
وعلمية التقومي تشمل ( 5000األغربي ، . )وهو هبذا يركز على التقدير الكمي والكيفي للظواهر .التعليمية 

 ( 2891عريفج وآخرون ، )مدخالت املوضوع والعمليات اليت جتري عليه واملخرجات اليت تنتج عنه 

 حتقق األهدافعملية منظمة جلمع وحتليل املعلومات بغرض حتديد درجة :" ويعرف التقومي  تربويًا بأنه  
الرتبوية واختاذ القرارات بشاهنا ملعاجلة جوانب الضعف وتوفري النمو السليم املتكامل من خالل  إعادة تنظيم البيئة 

 (.5004الصمادي وزميله ، . )الرتبوية وإ ثرائها 

من نستخلص مما ذكر أعاله، بأن التقومي الرتبوي هو عملية إصالح وتعديل ، وهو العملية اليت يتم  
خالهلا تشخيص جوانب القصور يف العملية الرتبوية ووصف العالج الالزم لتعديل جوانب الضعف ، وهو العملية 

والتقومي عملية مستمرة شاملة لكل العناصر . اليت يتم من خالهلا اكتشاف مواطن القوة يف العملية الرتبوية وتعزيزها
وهتدف . لعملية الرتبوية وذلك بغية حتقيق األهداف املرجوة اليت تتداخل وتتشابك فيما بينها لتشكل كل أركان ا

عملية التقومي إىل التطوير والتجديد ، إضافة إىل معرفة مدى ما حتقق من األهداف ، ووضع املقرتحات لتحقيق ما 
 (29-22ص ،هـ2459،احلريري).مل يتم حتقيقه منها 

 

 : مفهوم التقويم التربوي وأهميته

اساسية، وجانبًا من أهم جوانب أي نظام تربوي أو تعليمي ، حيث يعتمد جناح تلك  ميثل التقومي ركيزة 
 .على جودة ودقة ما ختضع له من عمليات التقومي –إىل حد كبري  –النظم 

ويف هذا اإلطار يتناول الفصل احلايل مفهوم التقومي الرتبوي موضحًا معىن التقومي عمومًا ، والتقومي  
كما يعرض الفصل احلايل أيضًا ألمهية التقومي يف العملية . لتقومي بكل من التقييم والقياس التعليمي ، وعالقة ا

التعليمية، موضحًا خصائص وشروط التقومي اجليد، وأنواع التقومي الرتبوي، وجماالته وبيان ذلك تفصياًل على النحو 
 : التايل 
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 : مفهوم التقويم التربوي : أوالً 

" بالتعرف أواًل على معىن كلمة  Educational evaluationميكن حتديد مفهوم التقومي الرتبوي  
وذلك على املستويني اللغوي واالصطالحي ، ويف هذا اإلطار فإن األصل اللغوي لكلمة تقومي هو الفعل " تقومي

جربان ) األعوجاج والقصور فيه  تقوميًا أي عدل مساره للجهة املرغوبة وأصلح نقاط" قوم الشيء" فيقال " قوم"
" وهبذا املعىن اللغوي ملصطلح التقومي ميكن تعريف التقومي الرتبيو عمومًا بأنه ( 2522، ص  2885مسعود ، 

 "تعيدل مسار أية عملية تربوية، وتوجيهها الوجهة الصحيحة وإصالح نقاط القصور فيها 

تقدير : التقومي فيمكن تعريف التقومي بأنه  وعلى املستوى االصطالحي توجد تعريفات عديدة مصطلح 
وخيتلف مفهوم التقومي باختالف فلسفة الشخص الذي يزاوله ، فالبعض يرى أن التقومي الرتبوي " قيمة شيء معني 

لتحديد مستواه يف تلك املادة ، وهذه هي الرؤية الضيقة ملفهوم جمرد امتحان خيضع له املتعلم يف مادة دراسة معينة 
 أما املفهوم الواسع للتقومي فيتضمن إصدار حكم على الطالب أو املتعلم العقلية اليت مارسها أثناء تعلمه ، التقومي

وميوله ، واجتاهاته العلمية ، ومهارات العملية ، ورغبته يف العمل والتعليم ، وغري ذلك من العوامل اليت تؤثر على 
سع للتقومي فيتضمن إصدار حكم على الطالب أو املتعلم مع األخذ والتقومي هبذا املعىن الوا. مستواه وناتج تعلمه 

يف االعتبار قابلية هذا املتعلم للمادة الدراسية ، والعمليات العقلية اليت مارسها أثناء تعلمه ، وميوله ، واجتاهاته 
. لى مستواه وناتج تعلمه العلمية، ومهاراته العملية ، ورغبته يف العمل والتعلم ن وغري ذلك من العوامل اليت تؤثر ع

والتقومي هبذا املعىن الواسع ال يقتصر على تقومي املتعلم فقط، بل أيضًا يشمل تقومي املعلمني ، واملنهج ، 
 ( 502، ص 2881رؤوف العاين ، ) واملؤسسات التعليمية والرتبوية مبا فيها من أفراد وجتهيزات

مسي حول جودة وفاعلية أو قيمة برنامج تربوي ، أو مشروع تقرير ر " ويعرف التقومي يف جمال الرتبية بأنه  
ويستخدم التقومي هنا طرق " تربوي ، أو منهج تربوي ، أو عملية تربوية ، أو هدف تربوي ، أو منتج تربوي 

 تقرير معايري احلكم على املعلومات ذات العالقة باجلوانب املختلفة : االستقصاء ، وإصدار األحكام حيث يشمل 
 ( Worthen &Sanders,1987,P.22) ية التقومي ، وتطبيق املعايري املرتبطة بتقرير الودة لعمل

تتضمن قياس خمرجات أي نظام تربوي ، وتقومي " عملية واسعة " ويعرف التقومي الرتبوي أيضًا بأنه   
 ( 225، ص  2889يس قنديل ، )نواجته ، ومن مث عالج ما قد يظهر من قصور فيه 
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عملية منهجية منظمة خمططة تتضمن  إصدار األحكام على السلوك او الفكر " رتبوي  إذن هو التقومي ال 
، وذلك بعد مقارنة املواصفات واحلقائق (أي احلكم على نتائج القياس الرتبوي ) أو الوجدان أو الواقع املقيس 

ر أو أساس مت حتديده بدقة ووضح لذلك السلوك أو الواقع الذي مت التوصل إليه عن طريق القياس القائم على معيا
 (.242، ص  2881عايش زيتون ". ) 

احلكم على مدى حتقق األهداف : وعلى ضوء ما سبق يتضح ان التقومي الرتبوي يعين ببساطة شديدة  
عملية مهجية تقوم على أسس عملية : الرتبوية وبصورة أكثر إجرائية ميكن لن اتعريف التقومي الرتبوي بأنه 

على مدخالت وعمليات وخمرجات أي نظام تربوي ، ومن مث  –بدقة وموضوعية  –دار احلكم تستهدف إص
حتديد جوانب القوة والقصور يف كل منهما ، متهيدًا الختاذ قرارات مناسبة إلصالح ما قد يتم الكشف عنه من 

 .نقاط الضعف والقصور 

الرتبوي يقرتب إىل حد االتفاق من املعىن وهكذا يتضح أن معىن االصطالحي الدقيق ملفهوم التقومي  
اللغوي ملصطلح تقومي فاخلالصة اليت خنلص إهليا يف هذا املقام هي أن التقومي الرتبوي مبعناه اللغوي واالصطالحي 

الشق األول هو تشخيص نقاط الضعف ، واخللل والقصور يف أي عنصر من : يشتمل على شقني أساسيني 
أما الشق الثاين فهو اختاذ القرارات ، واإلجراءات الكفيلة بعالج وإصالح ما يتم الكشف عناصر املنظومة الرتبوية 

 .(22-22صهـ ،2458صربي وآخرن، ) .عنه من مواطن الضعف والقصور 
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 .خصائص وشروط التقويم الجيد: الفصل األول

  :خصائص التقويم الجيد وشروطه 

لكي تتحقق أدوار ووظائف التقومي يف العملية التعليمية على أفضل حنو فإن هناك عدداً من اخلصائص ،  
والشروط ، واألسس اليت ينبغي مراعاهتا وتوافرها عند القيام بتقومي عناصر منظومة التعليم جمتمعة أو متفرقة، وفيما 

 : يلي تفصيل ذلك 

  خصائص التقويم الجيد : 

العملية التعليمية ليس نشاطًا بسيطًا كما يظنه البعض لكنه مبثابة عملية معقدة تشمل العديد من  إن التقومي يف 
 : التقومي اجليد بعدة خصائص أمهها أنه  ويتسم. األنشطة ، وتتم وفقاً خلطوات إجرائية حمددة 

  ال يرادف التقييم أو القياس ، ومن مث فإن من اخلطأ النظر إىل االمتحانات يف العملية التعليمية على أهنا
 هي التقومي ، أو على أهنا األسلوب الوحيد للتقومي الرتبوي والتعليمي 

  ال يقف عند جمرد إصدار احلكم على منظومة التعليم عمومًا أو عناصرها بل إن إصدار احلكم ميثل
رحلة واحدة من مراحل التقومي ، حيث يتعدى التقومي ذلك إىل اختاذ القرارات واإلجراءات العالجية م

 .واإلصالحية 

  ليس غاية يف حد ذاته ، بل هو وسيلة هتدف إىل حتسني وتطوير عمليت التعليم والتعليم 

  صورة ، والرقي بكفاءة إجيايب ، مبعىن أن التقومي يستهدف دائمًا الوصول مبنظومة التعليم إىل افضل
 .خمرجات تلك املنظومة إىل أقصى حدة ممكن

  علمي ، مبعىن أن التقومي ينطلق من جمموعة أسس وقواعد و إجراءات علمية مدروسة ، حيث ينطلق من
دراسات علمية لطبيعة مدخالت وعمليات وخمرجات النظام التعليمي ، وخصائص كل منها ، ومدى 

تائج عملية التقومي ، واختيار افضل أساليب ووسائل التقومي مبا يتناسب انعكاس تلك اخلصائص على ن
 .وطبيعة تلك اخلصائص 

  ليس نشاطاً ختاماً يأيت يف آخر مراحل العملية التعليمية ، لكنه يتسمر مع مجيع مراحل العملية التعليمية
 .ختطيطاً وتنفيذاً ومتابعة 
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 يف املتعلم فقط ، بل أيضًا يشمل مجيع عناصر املنظومة  ال يقتصر على نتائج وخمرجات النظام التعليمي
التعليمية من مدخالت وعمليات فهو يشمل املعلم ، واملتعلم ، واملنهج ، والبيئة التعليمية واملدرسية وغري 

 .ذلك من العناصر 

  شروط التقويم الجيد: 

لتقومي الرتبوي والتعليمي عمومًا ، وإىل تعد خصائص التقومي اجليد السابق عرضها شروطًا جيب توافرها يف عملية ا
جانب تلك اخلصائص هناك عدد من القواعد والشروط اليت ينبغي توافرها يف التقومي اجليد حيث جيب عند القيام 

 : بأية عملية تقومي يف جمال الرتبية عموماً ، والتعليم على وجه اخلصوص مراعاة أن يكون التقومي 

 :هادف  -0

النظام الرتبوي او التعليمي ، حبيث ينصب مباشرة على تلك األهداف ، لتحديد  أي ينطبق من أهداف 
 .مدى حتققها 

 : منهجي منظم  -2

أي يتم وفق نظام منهجي حمدد ، يبدأ بالتخطيط للتقومي ، مث تنفيذ التقومي مث متابعة تنفيذ القرارات 
 .واإلجراءات املرتتبة على التقومي 

 : شامل  -8

شروطه ، حيث يعين أن عملية التقومي ينبغي أن تتناول مجيع عناصر املنظومة الرتبوية أو مشول التقومي من أهم 
املعرفية العقلية واملهارية النفسحركية : التعليمية ، كما ينبغي أن تشمل مجيع جماالت األهداف الرتبوية والتعليمية 

 .والوجدانية اإلنفعالية 

 : متكامل  -4

النظام التعليمي قد ال يعين شيئًا ما مل يركز التقومي أيضًا على مدى تكامل تلك جمرد مشول التقومي جلميع عناصر 
 .العناصر فيما بينها ، ومدى تأثري وتأثر كل منها بباقي العناصر 
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 : متنوع  -5

وأدوات متنوعة جلميع جوانب العملية التعليمية ، بل ويف . أن عملية التقومي جيب أن تعتمد على أساليب مبعىن 
الواحد فينبغي االعتماد على االختبارات املتنوعة، بكافة صورها ، وأشكاهلا ، واملقاييس وقوائم املالحظة اجلانب 

. وغري ذلك من أساليب ووسائل التقومي الرتبوي والتعليمي .. واملقابالت الشخصية ، واالستفتاءات واالستبانات 
أسلوب واحد فقط يؤدي إىل اعتياد املتعلم على هذا والتنوع شرط مهم جدًا للتقومي ؛ ألن اعتماد التقومي على 

األسلوب األمر الذي قد يؤدي إىل نتائج غري صادقة، هذا فضاًل عن امللل الذي يعانيه املتعلم من جراء االعتماد 
 .على منط واحد فقط من االختبارات أو املقاييس التعليمية 

 : مستمر  -6

يتم فقط يف هناية تلك العملية بل هو مستمر يبدأ قبل بداية تنفيذها،  مبعنىي أ، التقومي يف العملية التعليمية ال
ويستمر خالل مراحل تنفيذها ، ويظل حىت بعد االنتهاء من تنفيذها وعلى مستوى املوقف التعليمي أو التدريسي 

النتهاء من الدرس الواحد فإن على املعلم أن جيري تقومياً قبل بداية الدرس ، ويف أثناء تنفيذ مراحل الدرس وبعد ا
وعلى جانب آخر فإن التقومي مستمر يف نتائجه وال يقف عند حد إصدار األحكام بل يستمر يف إصالح . 

 .مواطن الضعف واألعوجاج يف عناصر منظومة التعليم ومتابعة نتائج هذا اإلصالح تباعاً 

 : صادق  -8

من اهدافه وال حييد عنها ، كما ينبغي أن ينصب  مبعىن أن التقومي يف العملية التعليمية ينبغي أن ينطلق مباشرة
مباشرة على عناصر العملية التعليمية املراد تقوميها ، هذا إلىجانب ضرورة اعتماد التقومي على اختبارات ومقاييس 

 ( أي تقيس ما وضعت لقياسه ) وأدوات أخرى صادقة 

 : ثابت  -7

عملية التقومي لنفس عناصر املوقف التعليمي ، أو لنفس مبعىن أن نتائج التقومي ال ينبغي أن ختتلف عند تكرار 
هذا إىل جانب ضرورة اعتماد التقومي على أدوات قياس ثابتة ال تتغري نتائجها . املخرجات حتت نفس الظروف 

 .من وقت آلخر إذا مت تكرار استخدامها يف ظروف واحدة 
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 : موضوعي  -9

بالعوامل واآلراء واألحكام الشخصية للقائم هبا ، بل جيب أن  مبعىن أن نتائج عملية التقومي ال ينبغي أن تتأثر
وهذا يعين . تعتمد على أدوات قياس موضوعية ال ختتلف معدالت تقديرها من مصطلح آلخر ، أو من فرد آلخر 

 .أن نتائج التقومي ال ينبغي أن تعتمد على التأويل والتخمني يف تفسريها 

 : مناسب  -01

نبغي أن تنتقى األسلوب املناسب واإلجراء املناسب ، وأدوات القياس املناسبة والتوقيت مبعىن أن عملية التقومي ي
فإذا كنا بصدد تقومي املستوى . من عناصر منظومة التعليم ، أو لكل ناتج من نواجتهااملناسب ، لكل عنصر 

صعب جداً ، )مناسب  املعريف لتالميذ صف دراسي معني يف مادة دراسية حمددة، ومت ذلك من خالل اختبار غري
ملستوى هؤالء التالميذ ، فإن نتائج التقومي يف هذه احلالة ستكون حتماً مضللة ، وال ميكن الوثوق ( أو سهل جداً 

 .هبا 

 : مرن -00

ومرونة التقومي هنا تعين مواجهة ما قد يطرأ من بعض التغريات على عناصر العملية التعليمية ، حيث جيب على 
 .بدائل مرنة غري جامدة خصوصاً فيما يتعلق بقرارات وإجراءات اإلصالح والعالج التقومي أن يعطي 

وال شك . كما أن مرونة التقومي جتعله مناسباً لفئات متباينة من املتعلمني ، فرياعى الفروق الفردية بينهم  
زادت مرونته، وأصبح  يف أن تنوع التقومي ينعكس بالضرورة على مرونته ، فكلما تنوعت أساليب التقومي وسائله

 .مناسباً للمتعلمني مبا بينهم من فروق فردية 

 : متطور  -02

ينبغي على التقومي يف العملية التعليمية أن يتطور يف أساليبه ووسائله وإجراءاته ليواكب تطورات ومستحدثات 
إذا كان التعليم حديثاً التعليم ، أن يتطور يف أساليبه ووسائله وإجراءات ليواكب تطورات ومستحدثات التعليم ، ف

يسعى لتعليم الفرد كيف يتعلم ، ويسعى إلكسابه مهارات التفكري ومهارات البحث واالستقصاء ، فإنه ليس من 
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التقومي تقليدية معتادة تركز فقط على حفظ املعلومات ، بل جيب عليها أن  وأساليباملنطقي أن تظل وسائل 
 .م التعليمتتطور لتناسب تلك التوجهات احلديثة لنظا

 : تعاوني  -08

ينبغي أال تكون عملية التقومي يف أي نظام تعليمي مقصورة على جهة واحدة أو طرف واحد يكون مسؤوالً عنها ، 
بل جيب أن تتعاون فيها مجيع اجلهات ، واألفراد املكونني هلذا النظام من معلمني ، وطالب وإداريني وأولياء أمور، 

 .األفراد ذوي الصلة مبنظومة التعليم وموجهني وغري ذلك من اجلهات و 

 : علمي  -04

ينبغي أن يكون تقومي أي نظام تعليمي علمياً، مبعىن أن ينطلق من مبادئ ونظريات الرتبية والتعليم ، والدراسات 
والبحوث اليت حددت خصائص ومسات كل عنصر من عناصر هذا النظام موضع التقومي وال ينبغي للتقومي أن 

 .عرضياً أو يعتمد على االجتهاد والرؤى الفردية أو الشخصية  يكون عشوائياً أو

 : اقتصادي  -05

. جيب عند تقومي أي نظام تعليمي مراعاة البعد االقتصادي ، حيث ينبغي أال تكون عملية التقومي مكلفة ماديًا 
 (45-29هـ ، ص 2458صربي وآخرن، ). كما جيب أن تكون واقعية ممكنة التنفيذ يف الواقع الفعلي 

توجهاته احلديثة خصائص ،جماالته،أساليبه،كمال الدين حممد هاشم يف كتابه التقومي الرتبوي مفهومه .كما ذكر د
 :التقومي الرتبوي وشروطه كما يلي

  :خصائص التقويم التربوي وشروطه 

 : خصائص التقويم التربوي

تقوم عملية التقومي على جمموعة من املبادئ واألسس واخلصائص اليت ينبغي مراعاهتا، إذا أردنا إجراء  
 : عمليات تقومي ناجحة ودقيقة ويكمن إمجال هذه األسس ، واخلصائص فيما  يلي 
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ويقتضي هذا األساس أن ترتبط عملية التقومي بأهداف حمددة ، حيث إن : االرتباط باألهداف  -2
لتقومي احلديث يشري إىل أن التقومي احلديث يشري إىل أن التقومي عملية منظمة، وموجهة إىل مفهوم ا

ربط التقومي هبذا أهداف حمددة، وعليه فإنه ال بد أواًل من حتديد اهلدف املراد تقوميه بدقة ، ومن مث 
ة التقومي املالئمة اهلدف ، حىت تكون نتائج التقومي صادقة ، وحمققة ألهدافها كما ينتمي اختيار أدا

 .للهدف ، دون غريها وتوظيفها يف خدمة هذا اهلدف 

ويعين أن يشمل التقومي مجيع عناصر العملية التعليمية ، بدءًا بالتلميذ ، ومرورًا باملنهج : الشمول  -5
وعناصره ، وانتهاء باملعلم والقائمني بأمر اإلدارة املدرسية ، مع إعطاء صورة شاملة للجانب املراد 

قوميه ، فتقومي التلميذ مثاًل ، ينبغي أال يقتصر على مقدار حتصيله يف اجلانب املعريف ، بل يتعدى ت
ذلك إىل جوانب أخرى ، مهارية ،ووجدانية، مع حتقيق نوع التوازن كما ينبغي أن يكون التقومي 

ارة عن نسق ، ونظام شاماًل جلميع أنواع األهداف ، ومستوياهتا املختلفة ، إذ إن العملية التقوميية عب
 .، تؤثر اجزاؤه يف بعضها البعض 

ويقصد به التنويع يف أدوات التقومي ، وعدم االقتصار على استخدام أداء واحدة يف مجيع : التنوع  -2
عمليات التقومي ، فليس هناك اداة واحدة ، تصلح جملاالت التقومي كافة ، أو حىت جملال واحد بعينه 

ومن أمثلة األدوات اليت ميكن . زادت معلوماتنا عن اجملال املراد تقوميه ن وكلما تنوعت األدوات ، 
استخدامها يف عمليات التقومي الرتبوي ، االختبارات التحصيلية بنوعيها، املقايل واملوضوعي ، 

 .املقاييس النفسية املتنوعة ، املالحظة ، املقابلة ، دراسة احلالة ، وغريها من األدوات األخرى 

وليكون التقومي عملية مشرتكة ، ال بد من مشاركة املقوم ، واملقوم ، يف عملية : واملشاركة  التعاون -4
التقومي ، مبعىن أن تكون أهداف التقومي واضحة للطرفني ، ليعمال على حتقيقيها ، وان يشرتكا أيضاً 

ة التعليمية بعملية يف مناقشة نتائج التقومي أما التعاون فيعين أال ينفرد طرف واحد من أطراف العملي
التقومي ، وجيب أن تتعاون أطراف متعددة، وال يقتصر األمر على املعلم فقط ، بل يشرتك معه 

 .التالميذ ، واملشرف ، واملوجه ، واملدير ، وأولياء األمور ، وكل من له صلة بالعملية الرتبوية 

والعملية الرتبوية، حبيث ينبغي أن الوثيق بني التقومي ، يؤكد هذا املبدأ االرتباط : االستمرارية  -2
يصاحب التقومي هذه العملية يف مجيع مراحلها ، ويبدأ بالتقومي القبلي ، ويستمر يف اثناء تنفيذ 
العملية التعليمية من خالل التقومي التكويين ، وينتهي بإجراء التقومي اخلتامي ، أو التجميعي ، وبذلك 
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ية التعليمية ، وكشف مواطن القوة والضعف فيها ، والعمل ميكن إعطاء صورة متكاملة عن سري العمل
 .على تصحيح وتعديله املسار أوالً بأول 

فالتقومي ليس غاية يف حد ذاته ، بل هو وسيلة للوصول إىل غاية معينة ، ولذلك : وسيلة لغاية  -1
 بد من ينبغي عدم الوقوف عند حد تطبيق أدوات التقومي ، ومجع معلومات إلعطاء نتائج ، بل ال

احلكم على هذه النتائج ن أو خمرجات العملية الرتبوية ، وحتديد مدى جودهتا أو ضعفها، ومن مث 
العمل على تعزيز ، وتعديل مدخالهتا وعملياهتا ن وفقاً هلذه النتائج ، وصواًل إ ىل الغاية املنشودة يف 

 .عمليات التقومي ، وهي تطوير خمرجات العملية الرتبوية 

ويقصد به تقليل التكلفة يف عملية التقومي ، سواء من حيث اجلهد املبذول فيه ، أو : االقتصاد  -1
وهذا يتيح الفرصة لتطبيق مبدأ االستمرارية يف التقومي ، وعدم االكتفاء بتطبيق . الوقت ، أو املال 

 .التقومي مرة ، أو مرات حمدودة ، عندما يكون التقومي مكلفاً 

ومي ضرورة أن يرتك أثرًا طيبًا يف نفوس التالميذ ، وهذا يقتضي أال يكون يراعي يف التق: اإلنسانية  -9
التقومي حمبطاً للتلميذ ، أو مثبطاً هلمته ودافعيته للتعلم ، ففلسفة التقومي ليست العقاب للتلميذ ، كما 

لم يف يظن بعض الرتبويني ، فالتقومي ما هو إال اسرتاتيجية تعليمية حمددة األهداف ، ملساعدة املتع
حتسني تعلمه وأدائه ، ومن مث فهو مبثابة مرآة يعرف الفرد من خالهلا نفسه ، ويكشف نقاط قوته، 
وضعفه، حىت يتمكن من تعديل مساره ، وحتقيق ذاته، واتساقًا مع هذا املفهوم ، ال بد أن يقوم 

 ، حىت يرتكوا أثراً التقومي على أسس إنسانية ، ينبغي أن تُراعى من كل من هلم عالقة بعملية التقومي
 .طيباً يف نفس التلميذ 

وتعين أن ينطلق تقومي النظام التعليمي من أسس ومبادئ ونظريات تربوي سليمة ، أال : العلمية -8
يكون تقوميًا عشوائيًا ، أو ذاتيًا ، أو عرضيًا  وأن تستخدم فيه أدوات علمية مضبوطة، تتوافر فيها 

االطمئنان إىل ما تسفر عنه من نتائج ومن شروط هذه شروط هذه الصالحية ، حىت ميكن 
اول هذه السمات بنوع من الصالحية أن تكون األداء ، صادقة، وثابتة، وموضوعية ، ومميزة، وسنت

 .يف الفقرات التالية التفصيل عند احلديث عن شروط التقومي اجليد 
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 : شروط التقويم التربوي الجيد 

و األمثل ، ويتيح اختاذ قرارات سليمة وصائبة، البد أن يقدم معلومات ليؤدي التقومي دورة على النح 
 (.22: 1)وافية، وصحيحة ، حول السمة أو اخلاصية اليت توضع موضع القياس 

وهذه حيتم ضرورة استخدام أدوات تتميز بالدقة التامة ، وتتوافر شروط الصالحية العلمية ، والعملية يف  
ومقاييس متنوعة ومن أهم هذه الشروط اليت ال بد أن تتوافر يف األداء التقوميية، هذه األدوات ، من اختبارات 

الصدق ، والثبات ، واملوضوعية ، وغريها من اخلصائص العلمية األخرى ، وسنركز فيما يلي على أهم الشروط 
 : اليت جيب توافرها يف التقومي اجليد ن وهي الصدق ، والثبات ، واملوضوعية 

 Validity: الصدق  (0)

وميثل الصدق أهم الشروط ، اليت جيب أن تتوافر يف االختبارات ، واملقاييس الرتبوية والنفسية فصدق االختبار ، 
يتعلق باهلدف الذي بىن االختبار من اجله ، وبالقرار الذي يتخذ استنادًا إىل درجاهتن إذ إن درجات االختبار 

لدق ليس خاصية تتعلق باالختبار يف ذاته ن وإمنا تتعلق بتفسري تستخدم عادة يف التوصل إىل استدالالت معينة وا
الدرجات املستمدة من االختبار فاالختبار الواحد ميكن أن يستخدم يف أغراض متعددة، فاختبار القراءة مثاًل ، 
ميكن أن يستخدم يف فحص املتقدمني لدورة تدريبية معينة ، ويف تشخيص صعوبات القراءة ويف قياس فاعلية 

، وغري ذلك من األغراض ونظرًا ألن كاًل من هذه االستخدامات يعتمد على برنامج تعليمي يف اللغة العربية 
علماً بأن مجيع هذه  –تفسريات خمتلفة، فإن األدلة اليت تربر استخداماً معيناً ، رمبا ال تصلح لتربير استخدام آخر 

 Validستنتج بطريقة مبسطة أن االختبار صادق التفسريات تتميز بقدر معني من الصدق لذلك يصعب أن ت
فاالختبار الذي يتميز بدرجة معينة . وذلك ألنه ليس لكل اختبار استخداماته ، ونوع القرارات اليت ميكن اختاذها 

من الصدق ، بالنسبة لغرض معني ، أو جملموعة معينة من األفراد رمبا ال يكون كذلك بالنسبة لغرض آخر ، أو 
 ( 291-291:  58) رى جملموعة أخ

وصدق االختبار أو املقياس ، هو قدرته على قياس السمة املراد قياسها ، أي قياس ما وضع لقياسه ، وال  
 .يقيس شيئاً آخر خمتلفاً عنه ، أو بديالً له 
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 فاالختبار الذي أعد لقياس التحصيل يف مادة معينة، ينبغي أال يقيس ميول الفرد حنو هذه املادة ، وإال 
 حتول من قياس التحصيل ، إىل قياس امليول 

واالختبار الذي يدعى أنه يقيس مستوى معينًا من مستويات اجملال املعريف ، كالتحليل مثاًل ، ينبغي أن  
 .يقيس هذا املستوى فعالً ، وال يقيس مستوى آخر ، كالتذكر مثالً 

 :الصدق خبصائص مهمة ميكن إمجاهلا فيما يلي ويتميز  

مرتبط بنتائج املقياس ، وليس باملقياس ذاته ، إذ ينبغي احلديث عن صدق نتائج املقياس ، الصدق  -2
ومبعىن أدق عن تفسرينا لنتائج املقياس ، بداًل من احلديث عن صدق املقياس نفسه فالصدق ال 

 .خيتص بأداة معينة ، بل هو صفة أو شرط ضروري جيب أن يتوافر يف أي منهما 

وليس مطلقة فاملقياس يوضع الستخدامه من أجل هدف معني ، وقد يكون الصدق صفة نسبية ،  -5
كما أنه ال ميكن القول بأن . فيما يتعلق هبذا اهلدف ، وغري صادق فيما يتعلق هبدف آخر صادقًا 

املقياس ، أو االختبار صادق متامًا أوكليًا ، أوأنه غري صادق إطالقًا ، فصفة الصدق ليست صفة 
ومي ، بل هي تعبري عن درجة ، حيث حيسب مستوى صدق االختبار ، أو املقياس مطلقة ألداة التق

 .، مبقارنة نتائجه بنتائج مقياس آخر دقيق للسمة املقاسة ، ويسمى بامليزان 

وهلذا فإنه بداًل من القول بأن املقياس صادق ، أو غري صادق ، يستحسن القول بأ،ه عال أو مرتفع 
 . الصدق، مقبول أو معتدل الصدق ، متدن أو منخفض الصدق 

مبعىن أنه يرتبط مبوقف ، أو هبدف ، أو باستخدام معني فنتائج اختبار يف علم : الصدق موقفي  -2
استخدمت  للكشف عن املهارات درجة عالية من الصدق ، إذا احلساب مثاًل ، قد تكون على 

العددية ، وعلى درجة مقبولة إذا ما استخدمت للتنبؤ بالتحصيل الرياضي ، وعلى درجة متدنية من 
 . الصدق ، إذا ما طبق االختبار على فئة ختتلف يف صفاهتا عن الفئة اليت وضع االختبار من أجلها

 : ختبار يف ثالثة مفاهيم هيالصدق ، ميكن إجياز صدق املقياس أو اال ويف ضوء ما مت عرضه ملفهوم
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قدرة االختبار على قياس ما يفرتض أنه يقيسه ويالحظ هنا أن صدق االختبار يف هذه احلالة يكون  -2
 : لنا حيتني مها 

 قياس السمة املراد دراستها أو الوظيفة اليت يقيسها  - أ

 ة السمة كعينة مميزة ألفراده طبيعة العينة أو اجملتمع املراد دراس - ب

قدرة االختبار على التمييز بني القدرة أو السمة اليت يقيسها ، والقدرات والسمات ، اليت حيتمل أن  -5
 .ختتلط مع ما يراد قياسه أو تتداخل معه 

قدرة االختبار على التمييز بني هؤالء الذين ميتلكون هذه القدرة أو السمة ، وأولئك الذين ال  -2
 ا ميتلكوهن

 : العوامل المؤثرة في الصدق 

هذه  Gronlundهناك عوامل عديدة ميكن أن تؤثر يف الصدق وجتعله متدنيًا ، وقد صنف جرونلند  
 : العوامل يف فئات أربع هي 

 : ومن أمهها : عوامل متعلقة باالختبار نفسه  -2

 التعليمات غري الواضحة لالختبار  -

املفردات والرتاكيب الصعبة املستخدمة يف االختبار واليت قد تؤدي إىل قياس مظاهر سلوك ، خبالف  -
 مظاهر السلوك الذي أعد االختبار لقياسها 

البنود الصعبة جدًا ، أو السهلة جدًا ، حيث إهنا ال متيز بني املفحوصني ، وتؤدي إىل تدين صدق  -
 .االختبار 

على اكتشاف اإلجابات الصحيحة ،  صومثل هذه البنود قد تقيس قدرة املفحو  البنود املوحية باإلجابة ، -
 .اعتماداً على اإلحياءات ، وبالتايل ال تؤدي إىل كشف الفروق يف السمة موضع القياس 

 بنود االختبار مناسبة يف عددها ، وبالتايل يقل صدقه  عدد البنود ، حيث يفضل ان تكون -

 البنود ، وتضليل املفحوصني ، خاصة األقوياء منهم ، وبالتايل يؤدي الغموض ، ويؤدي إىل سوء تفسري -
 إىل الوصول إىل نتائج غري دقيقة ، وغري مميزة 
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نوعية بنود االختبار وشكلها ، إذ إن بعض البنود اليت تستخدم فيها أسئلة الصواب واخلطأ ، أو أسئلة  -
فة ، مثل التحليل ، والرتكيب ، والتقومي ، تؤدي التكملة ، على سبيل املثال ، لقياس مستويات عليا املعر 

 .إ ىل  إضعاف الصدق ، ألن هذه االسئلة تقيس مستويات دنيا من املعرفة 

التدرج ، فمثاًل ميكن ترتيبها من السهل إىل الصعب ، حىت  ترتيبهايف  ترتيب البنود ، إذ ينبغي أن يراعى  -
حدثت ستؤدي إىل إشكاالت نفسية ، واستغراق  ميكن للمفحوص تفادي صعوبات البداية ، واليت إن

 .لزمن طويل، حبيث ال جيد املفحوص متسعاً من الوقت لإلجابة عن بقية البنود 

االقتصار على مكان واحد ملوقع اإلجابة الصحيحة ، مثل أن يكون موقع ال إجابة الصحيحة دائماً  -
 .اإلجابة ، ويؤدي إىل إضعاف الصدق يف كل  األسئلة ، مما يسهل اكتشاف موقع( ب)أو ( 5)اخليار 

 : عوامل متصلة بشروط اإلجراء والتصحيح ، ومنها  -5

الظروف البيئية احمليطة ، فاحلرارة ، أو الربود الزائدة، والضوضاء ، واإلضاءة ، وغريها ، كلها عوامل ميكن  -
 .أن تؤثر سلباً يف أداء املفحوص 

الالزم ، أو قصره ، وعدم كفايته ، يؤدي إما إىل الوقت املخصص لإلجابة ، فطول الوقت أكثر من  -
 .الضغط النفسي ، أو إىل اإلرباك وتفشي الفوضى والغش 

أخطاء التصحيح ، وقد تنتج عن عملية التقدير ذاهتا ن كما يف أسئلة املقال اليت تعاين من عيوب التقدير  -
، أو نقلها ، أو ما شابه ذلك الذايت ، وضعف مستوى الثبات ، أو قد ينتج عن عمليات مجع الدرجات 

. 

الغش ،  إذ إن إتاحة الفرصة للغش ، أو تقدمي املساعدة غري املستحقة للمفحوصني ، تؤدي إىل عدم  -
 .إمكانية الكشف عن الفروق بينهم ، وبالتايل تضعف الصدق 

 : عوامل متصلة باستجابات املفحوصني  -2

على أدائهم يف االختبار فمنهم من يعاين مثاًل مما يسمى فاملفحوصون قد يتعرضون ألزمات انفعالية، قد تؤثر 
بقلق االختبار ، ومنهم من يعاين من نقص الدافعية ، أو عدم االهتمام ، أو عدم الرغبة يف بذلك اجلهود 
املطلوبة، وقد يظهر ذلك بصورة واضحة يف االختبارات اليت جتري بغرض البحث ، واليت قد ال يعريها املفحوصون 

ام الكايف وهناك عامل آخر ينطوي على قدر من األمهية ولكنه أقل وضوحًا من بني العوامل املتصلة االهتم
 .باستجابات املفحوصني ، وهو ما يسمى بنمط االستجابة 
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كأن مييل   ،ويظهر هذا النمط يف وجود ميل ثابت نسبيًا لدى املفحوص البتاع منوذج معني يف اإلجابة 
صح ، لإلجابة عن امجيع االسئلة ، من نوع الصواب واخلطأ ، أو قد مييل مفحوص آخر )( مثاًل إىل وضع إشارة 

 .ومثل هذا النوع من األمناط يضعف الصدق. خطأ، لإلجابة عن مجيع األسئلة ( ×)إىل وضع إشارة 

 .عوامل متصلة بطبيعة اجملموعة أو احملك  -4

فالصدق خاص مبجموعة معينة من املفحوصني ، فقد يتاثر مثاًل ، اختبار يف مادة تطبيقية معينة ، بالفهم القرائي 
لدى جمموعة املفحوصني ، وال يتأثر بذلك لدى جمموعة أخرى ، ال تعاين من صعوبات يف الفهم القرائي والواقع 

جلنس ، ومستوى القدرة ، واخللفية الرتبوية، واخللفية كالعمر ، واعديدة،   بعواملأن ما يقيسه االختبار يتأثر 
وغريها من العوامل وهلذا فإنه من الضروري عند احلكم على معامالت درجات اختبارين ، أحدمها يف . الثقافية 

يف حني . التفكري النقدي ، واآلخر يف الدراسات االجتماعية ، اليت تركز من خالل تناوهلا على التفكري النقدي 
نا قد نتوقع ترابطًا أقل بني االختبار ثان يف الدراسات االجتماعية ، اليت تركز من خالل تناوهلا ، على ذكر أن

احلقائق فقط وعليه فإنه كلما ازداد التشابه بني السلوكات املارد قياسها ، والسلوكات اليت ميثلها احملك ، ارتفع 
 .معامل الصدق 

وامل ، يتخلص يف أن أي عامل ميكن أن يؤثر يف اداء املفحوص ، وخالصة األمر املستفاد من هذه الع 
ومينعه عن إظهار قدرته احلقيقية ، يضعف صدق االختبار ، وحيول دون حتقيق هذا االختبار لغرضه األصلي ، يف 

 .الكشف عن مستوى األداء احلقيقي للمفحوص 

 : العوامل التي تساعد على صدق االختبار 

الذي يتميز بالصدق ، أن يكون صادقًا فيما يفرتض أنه يقيسه فعاًل ، وأال تتأثر  يفرتض يف االختبار  
نتائجه بعوامل أخرى ، خبالف اجلوانب موضوع القياس فإذا أردنا مثاًل ، قياس أداء التالميذ يف مادة الرياضيات ، 

أثر هذه النتائج بقدرة التالميذ ئهم يف الرياضيات ، وال تتفيجب أن تكون نتائج التالميذ انعكاسًا حقيقيًا ألدا
 .اللغوية، أوحسن خطهم ، أو نظافة ورقة إجابتهم ، وغري ذلك من جوانب أخرى 

وحىت ميكن االرتقاء مبستوى الصدق يف املقياس أو االختبار ، فإن هناك عوامل تساعد على ذلك ،  
 : وينبغي االهتمام هبا ، وهي 
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 .تمشى مع األهداف اخلاصة واملباشرة لعملية التعليم التأكد من أن السمة املراد قياسها ، ت -2

 .التأكد من أن هذه األهداف اخلاصة واملباشرة ، متسقة مع األهداف الرتبوية العامة، وتنبثق منها  -5

 التأكد من مشول االختبار ، واحتوائه على عينة وافية من املفردات اخلاصة باجملال املراد قياسه  -2

تبار ، ومفرداته، مصاغة صياغة سليمة ، وواضحة ، وذلك حىت ال تضيع التأكد من أن أسئلة االخ -4
 .فرصة اإلجابة الصحيحة ، بسبب الغموض الذي يعرتى األسئلة 

 : أنواع الصدق 

يالحظ تعدد أنواع الصدق يف األدبيات الرتبوية والنفسية ، حبيث مل يعد ممكنًا التحقق مما يقصد هبذه  
األنواع ، وما إذا كانت ختتلف بالفعل فيما بينها ، ورمبا يرجع ذلك إىل استخدام الباحثني واملمارسني ن ملفهوم 

تعدد ، وكثرة املسميات ، أصدرت جلنة فنية مشرتكة الصدق ، استخدامًا ضيقًا وحمدوداً وحىت ميكن معاجلة هذا ال
، وا جمللس القومي  AERAواجلمعية األمريكية للبحث الرتبوي  APAمن اجلمعية األمريكية لعلم النفس 

م كتيباً ، يتضمن معايري االختبارات الرتبوية والنفسية ، حيث 2814يف عام  NCMEاألمريكي للقياس الرتبوي 
أن االختبارات واملقاييس تستخدم الختاذ قرارات ، وإصدار أحكام متنوعة، وكل قرار أو يؤكد هذا الكيتب ، 

 حكم ، يتطلب انواعاً خمتلفة من الدراسات للتحقق من صدق األداء 

وقد حددت هذه اللجنة املشرتكة ثالثة جوانب من الصدق ، تتمثل يف صدق احملتوى ، والصدق املرتبط  
 (.298: 58) التايل ، يوضح ذلك ( 1)ضي ، والشكل التخطيط مبحك ، وصدق التكوين الفر 
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 شكل  أنواع الصدق اليت تستند إىل درجات االختبارات

وينبغي النظر إىل هذه اجلوانب الثالثة من الصدق ، بأهنا جوانب مرتابطة، إذ نادرًا ما يكون أحد هذه  
القياس ، أنه ال ينبغي التفكري يف ري من علماء اجلوانب ذا أمهية مبعزل عن اجلانبني اآلخرين ، حيث يرى كث

اجلوانب الثالثة ، كأنواع خمتلفة من الصدق ، وإمنا كأدلة متعددة عن مدى صالحية االختبار يف ترشيد القرارات 
فيقرر ما تكون املعلومات اليت ميدنا هبا االختبار مضللة ، أو غري كافية ، إلصدار قرارات معينة، تكون البيانات 

 .ستمدة من هذا االختبار غري صادقة امل

اول كاًل منها على حده ، بالشرح نورغم ترابط هذه اجلوانب الثالثة للصدق وتكاملها ، إال أننا سوف نت 
والتوضيح ، حىت يتيسر فهمها ، واستيعاهبا كما جتدر اإلشارة هنا ، إىل أن بعض جوانب الصدق ، قد تكون 

األدوات ، منها يف أدوات أخرى فصدق احملتوى مثاًل ، يؤدي دروًا يف غاية األمهية أكثر أمهية يف انواع معينة من 
يف اختبار التحصيل ، يف حني أن الصدق املرتبط مبحك ، يؤدي مثل هذا الدور يف اختبارات القدرة واالستعداد 

الستعانة بأكثر من نوع ال بد من ا وبالطبع ميكن تصميم أداة التقومي لتلبية أكثر من غرض ، ويف هذه احلالة 
واحد من أنواع الصدق ، وهذا يعين أنه قد يكون من املفيد اجلمع يف بعض املواقف ، بني أنواع خمتلفة من 

 ( 522:  1)الصدق 

صدق القرارات 
التي تستند إلى 

 درجات االختبار 

صدق التكوين 
 الفرضي

الصدق المرتبط 
 بمحك

 صدق المحتوى 
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 : وفيما يلي أنواع الصدق ، وفقاً لتصنيف اللجنة األمريكية املشرتكة  

 Content Validity: صدق احملتوى  - أ

يعتمد صدق احملتوى أساساً على مدى متثيل االختبار للنطاق السلوكي الشامل ، أي مجع اجلوانب املارد قياسها ، 
مبعىن أن يكون حمتوى االختبار ممثاًل متثياًل دقيقًا ، للمحتوى ، ولألداة، حىت يتم التأكد من أن بنود األداة 

د قياسها ، وبأوزان نسبية تتناسب واجلوانب األساسية ، اليت ومفرداهتا، متثل فعاًل اجملتمع األصلي للسمة املرا
 يتكون منها احملتوى ، وذلك دون أن يطغى جانب على جانب آخر ، إال وفقاً لوزنه 

وكما ذكر سابقًا ، فإن هذا النوع من الصدق ميثل شرطًا أساسيًا ، ومهمًا يف اختبارات التحصيل ،  
تحصيل ، ينبغي أن ترتكز على أهداف واضحة وحمددة ، يتحدد يف ضوئها ، لتقرير مدى صالحيتها فاختبارات ال

 ( أي صدق املقياس )يقيس فعاًل ، ما يفرتض أن يقيسه  املقياسما إذا كان 

 "Criterion –Related Validity:" الصدق املرتبط مبحك  - ب

مبحك ، أي صالحية  إن تقييم القرارات التنبؤية واحلكم عليها ، يعتمد على تقدير الصدق املرتبط
االختبارات واملقاييس يف أغراض التنبؤ ، من أجل اختاذ قرارات عملية ويرتكز هذا النوع من الصدق ، على 

: دراسة االرتباط  بني درجات املقياس املعد ، ودرجات مقياس آخر يعتمد كمحك ، وهلذا ميكن تعريفه بأنه 
، مع األداء على مقياس آخر ، مت حتديده كمحك له ، الدرجة اليت يرتبط عندها األداء على مقياس ما 

ويتطلب حساب هذا النوع من الصدق ، حساب معامل ( 510:  1)وأساسًا يف احلكم على صالحيته 
االرتباط بني درجات املفحوصني يف املقياس الذي يراد التثبت من صدقه ، والدرجات اليت حصل عليها 

اعترب مبثابة حمك ومن هذا يتضح أن الصدق املرتبط س الثاين ، والذي اولئك املفحوصون أنفسهم ، يف املقيا
يتطلب إجراءات جتريبية  إحصائية ، ويستند إىل األسلوب اإلمبرييقي ، يف دراسة العالقة بني : مبحك 

، ودرجات مقاييس خارجية  Predictorsدرجات اختبارات ، أو مقاييس معينة، تعد مبثابة عوامل منبئة 
وهلذا كثريًا ما يوصف الصدق املرتبط مبحك ، بالصدق التجرييب ،  Criteriaتعد مبثابة حمطات  مستقلة ،

 أو الصدق اإلحصائي 
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ويالحظ هنا أنه يل بالضرورة أن يكون حمتوى االختبارات اليت تستخدم يف اختاذ القرارات التنبؤية ، مماثالً  
نتنبأ ببعض االضطرابات النفسية ، باستخدام اختبار للذكاء  حملتوي املقياس احملك ، إذ رمبا مثاًل ، نستطيع أن

، أو نتنبأ بنجاح الطالب يف دراستهم اجلامعية ، باستخدام اختبارات قبول معينة غري أن املشكلة األساسية 
يف تقدير الصدق املرتبط مبحك ، ترتكز يف إمكانية احلصول على حمكات مناسبة ، إذ إن مجع بيانات تتعلق 

 (.284:  58) كات ، تعد من مشكالت القياس الرتبوي والنفسي ، اليت تتطلب دراسات متعددة باحمل

 : أنواع الصدق المرتبط بمحك 

ينصف بعض الباحثني الصدق املرتبط مبحك إىل نوعني ، مها الصدق التنبؤي ، والصدق التالزمي ، رغم  
يف نوع واحد هو الصدق احملكي، نظراً ألن طريقة  أن هناك عدداً من الباحثني مييلون إىل دمج هذين النوعني

بني النوعني ، ترجع إىل التثبت من الصدق والتعبري عنه ، هي واحدة يف احلالتني إال أن أمهية هذا التميز 
التوقيع الذي جتمع فيه بيانات احملك ، تؤثر يف درجة العالقة بني االختبارين ووفقاً لذلك ميكن تنيف الصدق 

 (.508 – 509: 58: )حك إىل نوعني مها املرتبط مب

 Predictive Validity: الصدق التنبؤي  -

بني نتائج االختبار ،  االرتباطوميتد إطاره الزمين إىل املستقبل ، حيث يسعى إىل التعبري الكمي عن درجة 
واألداء الالحق للمفحوصني ، أي أنه يوضح درجة العالقة بني درجات اختبار ، ومنط معني من السلوك 
املستقبلي ، مما جيعل من املمكن التنبؤ هبذا السلوك وهذا يقتضي مرور فرتة زمنية بني احلصول على الدرجات يف 

 .الختبار احملك الذي نقدر يف ضوئه صدق القرار االختبار التنبؤي ، ودرجات ، أو تقديرات ا

وتتعدد طرق تقدير الصدق التنبؤي تبعًا جملاالت استخدام االختبارات واملقاييس ، ونوع القرار اليت تسرتشد 
بالبيانات املستمدة من دراسات الصدق ومن طرق التقدير ، طريقة تعتمد على االرتباط بني االختبار التنبؤي ، 

ك ، وطريقة تعتمد على استخدام معادلة االحندار يف التنبؤ بدرجات االختبار احملك ، وطريقة تعتمد واختبار احمل
 .على جداول التوقع ن وغريها من الطرق األخرى 
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 Concurrent Validity: الصدق التالزمي  -

ائج االختبار ، ونتائج ويقتصر إطاره الزمين على الوقت احلاضر ، ويركز على درجة التوافق أو االرتباط بني نت
أي أنه يتعلق بدرجة اقرتان تباين درجات اختبار ، بتباين درجات . ه يقيس السمة ذاهتا ناختبار آخر يفرتض ا

ومثلما عرفنا أن الصدق التنبؤي يهتم بالتنبؤ ، فإن الصدق التالزمي . اختبار آخر ، يطبق يف الوقت نفسه تقريباً 
زمي ميكن مثاًل أن يقوم املعلم مبقارنة درجات اختبار حتصيلي مقنن يف جمال ، ويف الصدق التاليهتم بالوصف 

دراسي معني ، بدرجات اختبار حتصيلي يعده بنفسه لتالميذه يف اجملال املعني ، أو مقارنة درجات اختبار جديد ، 
ددة، ويقيس السمة مت بناءه لقياس مسة معينة ، بدرجات اتبار معرتف به ، أي مت التحقق من صدقه بأدلة متع

 .ذاهتا 

فالصدق التالزمي يفيد يف إحالل اختبار ، أو مقياس ، حمل آخر ، أما الصدق التنبؤي ، فيستخدم  
، فيستخدم درجات اختبار ، أو مقياس معني ، يف التنبؤ بدرجات درجات اختبار ، أو مقياس معني ، يف التنبؤ 

للصدق املرتبط مبحك وقد نال الصدق التالزمي اهتماماً كبرياً  نياختبار حمك، ولذلك فهما ميثالن جانبني متكامل
، يف اجملاالت اليت تتطلب انتقاء األفراد يف املهن املختلفة، نتيجة ملا أثبتته الدراسات من ارتباط مرتفع ، ملثل هذه 

 العينات من السلوك ، باألداء الفعلي يف العمل 

 : ويتم تقدير الصدق التالزمي ، وفق اخلطوات التالية  

 تطبيق االختبار املارد التحقيق من صدقه التالزمي على جمموعة من األفراد : أوالً 

 احلصول على درجات جمموعة األفراد يف اختبار احملك الذي طبق عليهم : ثانياً 

 .االختبارين إجياد قيمة معامل االرتباط بني درجات كل من : ثالثاً 

 Construct Validity: صدق التكوين الفرضي  -ج

وقد يسمى صدق املفهم ، أو الصدق البنيوي ، وهو من أكثر مصطلحات القياس الرتبوي والنفسي إثارة  
للجدل ، بدليل تعدد املقاالت املتعلقة به ، واملنشورة يف عدد من الدوريات املتخصصة ، واليت اهتمت مبحاولة 

ضمون الصدق ، وخباصة يف جمال قياس السمات اإلنسانية، فهنالك الصدق الظاهري ، والصدق توسيع م
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املنطقي ، والصدق التجرييب ، والصدق العاملي ، وغريها من مسميات الصدق األخرى ، ولعل هذا ما دعا 
فقط ، حددت يف  اللجنة اليت كونت من بعض اجلمعيات األمريكية ، إىل تقسيم أنواع الصدق إىل ثالثة أنواع

 .صدق احملتوى، والصدق املرتبط مبحك جبانبيه التنبؤي والتالزمي ، وصدق التكوين الفرضي أو صدق املفهوم 

ويهدف صدق التكوين الفرضي إىل حتديد التكوينات الفرضية ، اليت يعزى إهليا تباين األداء يف  
، وليست على ( املفهوم)بالتكوينات الفرضية  االختبارات ، أي أن هذا النوع من الصدق مركز على االهتمام

 : وهلذا يركز هذا النوع من الصدق على ثالثة عناصر هي . درجات اختبار املحك أو سلوك الفرد 

 االختبار  -2

 السمات املراد قياسها  -5

 ما يقيسه االختبار من وجهة نظر القائم بإعداده  -2

النظرية ، اليت يستند إهليا هذا التفسري ن وير كرونباك وهذه العناصر تتعلق بالتكوين الفرضي ن والتفسري ، و 
Cronbach  ( 521: 58: ) أن هناك تساؤلني مستقلني يتضمنهما صدق التكوين املرضي مها 

 إىل أي حد يقيس االختبار ما يتضمنه تكوين فرضي أو مفهوم معني ؟ -

 إىل أي حد يتضمن املفهوم فرضاً صادقاً ؟ -

هل يقيس االختبار ما يدعي أنه يقيسه ؟ إىل سؤال مركزي آخر : دق هنا من السؤال وبالتايل يتحول مفهوم الص
ما الذي يقيسه هذا االختبار على وجه الدقة ؟ ومن األساليب األساسية اليت تستخدم يف دراسات هذا : هو 

 : الصدق 

 أساليب تعتمد على االرتباطات  -2

 اساليب تعتمد على التجريب  -5

 .ليل املنطقي أساليب تعتمد على التح -2
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 Reliability:الثبات  (2)

ويعد الثبات شرطًا ضروريًا ومالزمًا  للصدق ، إذ يستحيل تأسيس الصدق وتأكيده ، دون أن يكون هناك 
ثبات لالختبار أو املقياس وحىت نقول بأن املقياس ينطوي على درجة مرتفعة من الصدق ، يتعني علينا التأكد 

الثبات ، حيث يسمي أحيانًا بدقة ما وضع لقياسه والدقة هذه تتعلق مبفهوم " بدقة"، مما إذا كان يقيس 
فاالختبار الثابت ، هو االختبار الذي يعطي النتائج نفسها ، جملموعة .القياس ، متييزًا له عن صحة القياس 

من األفراد إذا ما طبق على اجملموعة نفسها مرة أخرى ، يف ظروف مشاهبة ، بشرط أال حيدث تعلم أو 
عن تطبيق أداة القياس ، ثابتة من ق وهذا يعين أن تكون الدرجات الناجتة تدريب يف الفرتة ما بني مرات التطبي

 .مرة ألخرى ، طاملا أن الظروف اليت طبق فيها االختبار هي نفسها 

ويقصد مبفهوم ثبات درجات االختبار ، مدى خلوها من األخطاء غري املنتظمة اليت تشوب القياس، أي  
مة املراد قياسها ، فدرجات االختبار تكون ثابتة، إذا كان االختبار مدى قياس االختبار للمدى احلقيقي للس

يقيس مسة معينة ، قياساً متسقاً يف الظروف املتباينة اليت قد تؤدي إىل أخطاء القياس فالثبات هبذا املعىن يعين 
فروق بني االتساق والدقة يف القياس  وهذا الثبات يؤدي إىل أن يكشف املقياس ، بصورة ثابتة ومطردة ال

األفراد ، بعيدًا عن التذبذب الذي يؤدي إىل اخنفاض ثبات املقياس ، وضعف حساسيته للكشف بدقة عن 
 .الفروق احلقيقية يف السمة أو اخلاصة موضع القياس 

ويعد القياس النفسي والرتبوي ، أقل ثباتًأ من القياس الفيزيائي ، وذلك ألسباب عديدة، منها ما يتصل  
ر السمات ، أو الصفات املراد قياسها ، ومنها ما يتصل خبطأ العينة ، أو التطبيق ، أو التصحيح بعدم استقرا

 : ، وغريها من االخطاء العشوائية وميكن إمجال مصادر هذه األخطاء فيما يلي 

فقد تكون بنود املقياس ، أو االختبار ، غري ممثلة للنطاق السلوكي : مصادر تتعلق باملقياس نفسه  -2
ينبغي أن يقيسه االختبار ، وهذا ما يسمي خبطأ العينة أو املعانية وقد تكون مفردات املقياس  الذي

 صعبة ، أو غامضة، أو حتتمل التخمني ، وما إىل ذلك من عوامل أخرى 
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ومنها ما يتصل بقلق االختبار ، أو املرض املزمن لدى الفرد ، أو : مصادر تتعلق باملفحوص نفسه  -5
أو تشتت نتباهه ، وغريها من العوامل املرتبطة بالفرد املفحوص ، وهذا املصدر من  اخنفاض دافعيته ،

 .مصادر اخلطأ اليت يعصب التحكم فيها ، ألنه يتعلق بشخصية الفرد نفسه ، ومساهتا 

ومن بينها ما يتعلق بالبيئة الفيزيائية ، اثناء تطبيق : مصادر تتعلق بإجراء تطبيق االختبار وتصحيحه  -2
ار من  إضاءة ، وهتوية، وضوضاء ، وغريها ، مما يؤثر يف أداء األفراد ودرجاهتم ومنها أيضاً ما االختب

االختبار ، وغري ذلك غري يتعلق باالختبار نفسه ، من تعليمات ، وزمن ، وطباعة ، وتنظيم لبنود 
ينبغي وهناك أخطاء تتعلق بصحيح االختبار ، حيث . أن هذا املصدر ميكن التحكم فيه وضبطه 

تصحيح االختبار بطريقة موضوعية ، لتقليل أثر التقدير الذايت والتحيز ، الذي حيدث يف االختبارات 
املفتوحة ، كما يف اختبارات املقال ، أو بعض مقاييس الشخصية ، واالجتاهات ، وكذلك ال بد من 

وصول إىل الدرجة الدقة يف رصد الدرجات ، ويف العمليات احلسابية اليت يقوم هبا املصحح ، لل
 .الكلية يف االختبار 

 : طرق حساب معامل الثبات 

حيسب معامل الثبات لالختبار عن طريق حساب معامل االرتباط ، وهي طريقة إحصائية إلجياد العالقة  
 .2-و2+بني نتائج األفراد يف التطبيق ، ويرتاوح معامل االرتباط بني اإلجياب التام ، والسلب ، أي يرتواح بني 

وتتعدد طرق حساب معامل الثبات ، وختتلف مسمياته حسب الطريقة املستخدمة وفيما يلي رسم  
 (.244: 58) يوضح أنواع معامالت الثبات ( 1)ختطيط 
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 شكل  أنواع معامالت الثبات

هذه  وفيما يلي توضيح للطرق األساسية الثالثة حلساب معامل الثبات ، الذي يأخذ امسًا مييزه يف كل طريقة من
 .الطرق ، كما هو موضح يف الشكل  أعاله 

 : طريقة الصور المتكافئة  ( أ)

ويتم يف هذه الطريقة إعداد صورتني متكافئتني لالختبار ، حبيث تتضمنان اسئلة خمتلفة ، لكنها متكافئة ، من 
بار اآلخر ، وأن حيث الصعوبة والسهولة ، وعدد األسئلة ، على أن يصاغ كل سؤال بطريقة مماثلة لنظريه يف االخت

تتضمن األسئلة موضوعات واحدة، وأن يتساوى االختباران من حيث الزمن ، والتعليمات ، واألمثلة التوضيحية ، 
 .وترتيب االختبار وتنظيمه ، وطريقة تطبيقه ، وتصحيحه 

تطبيق إحدى الصورتني ، مث بعد فرتة قصرية يتم تطبيق الصورة األخرى ، مث ترصد الدرجات يف كل ويتم  
وعامل الزمن بني الطبيقني ، ال يشكل . االرتباط بني نتائج األفراد يف الصورتني من االختبارين ، وحيسب معامل 
ألن أسئلة االختبارين ، رغم أهنا متماثلة ،  –احلال يف طريقة  إعادة االختبار  عقبة يف هذه الطريقة ، مثلما هو

إال أهنا خمتلفة من حيث صياغتها ، ولكن قد تنشأ صعوبة جديدة فيما يتعلق بصعوبة إعداد صور متكافئة متاماً 
لالختبارين ، إذ إن ضبط مصل هذا التكافؤ ، يتطلب إجراء جتارب عديدة، وإجراء تعديالت فيا الختبار عقب  

 معامل الثبات

معامل االتساق الداخلي 
تجزئة االختبار إلى 
صيغتين متكافئتين 

 التجزئة النصفية

معامل االستقرار تطبيق 
اختبار واحد مرتين لمدة 

إعادة ) زمنية فاصلة 
 (االختبار 

معالم الكتافؤ تطبيق 
صيغتين متكافئتين 

الصور )لالختبار 
  (  المتكافئة 
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يتم التوصل إىل صورة  التكافؤ املطلوبة وهذا بالطبع يؤدي إىل مزيد من الوقت ، واجلهد ، يف  كل جتريب ، حىت 
  .إعداد مثل هذه االختبارات 

وعلى الرغم من هذه الصعوبات ، إال أن استخدام مثل هذه الصور املتكافئة لالختبارات ، قد يكون  
تقومي تالميذه يف حمتوى دراسي معني ، ملعرفة مدى حتصيلهم ، ضرورياً يف مواقف تعليمية كثرية فقد حيتاجه املعلم ل

حيث يطبق اختبارًا معينًا قبل بدء عملية التعليم ، مث يطبق اختبارًا آخر مكافئًا له عند انتهاء عملية التعليم ، 
 .وذلك حىت يتمكن من تعرف النمو التحصيلي للتالميذ ، خالل فرتة التعلم 

مثل هذه املواقف ، جيعل أثر الذاكرة ، واالستذكار أقل أثرًا ، مما لو اخترب  واختيار صيغ متكافئة يف 
التالميذ باالختبار نفسه ، قبل عملية التعلم ، وبعدها وتوافر صيغتني لالختبار ، يتطلب معلومات ، تتعلق مبعامل 

مشكلة الثبات يف هذه احلالة، تكافؤمها ، أي أنه إذا توافرت صيغتان متكافئتان ، الختبار أو مقياس معني ، فإن 
" تتعلق مبدى اتساق درجات كل من الصيغتني ، ويصبح من الضروري تقدير قمية معامل التكافؤ 

Equivalent Coefficient 

 ( 241: 58: ) يوضح إجراءات هذه الطريقة ( 9)والشكل  

 

 

 

 

 

 شكل إجراءات تقدير قيمة معامل التكافؤ

 

 

تطبيق إحدى 
 صيغيت االختبار

تطبيق الصيغة 
 األخرى لالختبار

قيمة معامل حساب 
االرتباط بني 

درجات األفراد يف 
طريقة )الصغتني 

 (بريسون

معامل 
التكافؤ 

 (الثبات)

 فاصل 

 زمين قصري

 رصد

 الدرجات
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 : طريقة إعادة االختبار  ( ب)

يتم يف هذه الطريقة تطبيق االختبار نفسه ، على جمموعة واحدة من املفحوصني مرتني ، على أن تكون هناك فرتة 
ويستخرج معامل االرتباط بني درجاهتم يف زمنية مناسبة بني التطبيقني ، مث ترصد درجاهتم يف كل من املرتني ، 

 Stabilityيف هذه احلالة معامل االستقرار  التطبيقني ، وبذا يكون قد حدد معامل الثبات ، الذي يسمي

Coefficient "  ويصلح هذا املعامل لقياس الثبات يف حالة ما إذاكانت السمة اليت يقيسها االختبار ، ال تتغري
كثرياً مبرور الزمن ، وتتصف باالستقرار النسيب  فلذلك ال ينبغي استخدامه مثاًل ، يف تقدير ثبات درجات اختبار 

األطفال الصغار ويتعلق هذا املعامل ، بتقييم التأثري احملتمل ، الختالف لة املزاجية، أو القلق، أو ذكاء يقيس احلا
 الظروف املتعلقة بالفرد ، والبيئة احمليطة به ن عند إعادة تطبيق االختبار 

الفاصلة ، بني مديت  ويتميز هذا النوع من الثبات بسهولة تقديره ، إال أنه يتأثر كثريًا بعامل املدة الزمنية 
تطبيق االختبار ، فإذا كانت املدة قصرية جدًا ، فإن عوامل الذاكرة ، أو انتقال األثر ، والتمرين رمبا يؤدي إىل 

أما إذا كانت . اتساق الدرجات يف مديت التطبيق إىل حد كبري ، مما يؤدي إىل تضخيم قيمة معامل االستقرار 
فيتوقع أن تدخل كثري من العوامل غري املرغوبة، اليت رمبا يرجع إليها تفسري اختالف الزمنية الفاصلة كبرية ، املدة 

 .الدرجات يف مديت التطبيق ، وخباصة يف قياس التحصيل الدراسي 

واختالف هذه املدة الزمنية ، يؤدي إىل اختالف قيم معامل االستقرار ، حيث تعتمد هذه القيم على  
ويتضح ذلك إذا حاولنا متثيل العالقة بني قيمة معامل االستقرار ، واملدة الزمنية . زيادة ، أو نقص هذه املدة 

الفاصلة بني مديت التطبيق ، فسوف نالحظ أن قيمة االستقرار ، تقل كلما زادت هذه املدة غري أن املدة الزمنية 
اخلربة ، اليت يكتسبها الفرد  يف ذاهتا ليست سببًا يف اختالف الدرجات يف مديت التطبيق ، وإمنا عامل املران أو

 (.248،  58. )يوضح إجراءات هذه الطريقة ( 8)خالل هذه املدة ، هو السبب يف ذلك والشكل 

 

 

 شكل  إجراءات تقدير قيمة معامل االستقرار

املرة )تطبيق إحدى 
 ( األوىل 

إعادة تطبيق االختبار 
 نفسه

حساب قيمة معامل 
االرتباط بني درجات 
األفراد مريت تطبيق 

طريقة )االختبار 
 (بريسون

معامل االستقرار 
 (الثبات)

 فاصل 

 زمين قصري

 رصد

 الدرجات
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 : طريقة التجزئة النصفية ( ج)

تتطلب الطريقتان السابقتان تطبيق االختبار مرتني، بفواصل زمنية متفاوتة ، وقد يصعب احيانًا بناء  
صيغتني متكافئتني ، كما قد يصعب تطبيق االختبار مرتني ، ويف هذه احلالة يفضل استخدام اختبار واحد ، 

 Internal" ساق الداخلي حساب معامل االت" وتبطيقه مرة واحدة، وتقدير ثبات االختبار ، عن طريق 

Consisten" 

وهذه الطريقة تشابه طريقة الصور املتكافئة ، غري أهنا ال هتدف إىل تقييم تكافؤ الصيغتني ، إذ إهنا تعتمد  
ويتم يف هذه الطريقة تقسيم . على اختبار واحد ، وإمنا هتدف إىل تقييم االتساق الداخلي ملفردات االختبار 

نصفني متكافئتني، بعد تطبيقه يف جلسة اختبارية واحدة، مث يتم حتديد الدرجات اليت حصل مفردات االختبار إىل 
عليها املفحوصون يف النصف األول من االختبار ، والدرجات اليت حصلوا عليها يف النصف الثاين من االختبار ، 

سوب هبذه الطريقة معامل وحيسب بعد ذلك معامل االرتباط بني هذه الدرجات ويطلق على معامل االرتباط احمل
االتساق الداخلي وتواجه هذه الطريقة بعض الصعوبات ، من أبرزها ما يتعلق بكيفية جتزئة االختبار إىل نصفني 
متكافئتني ، خاصة إذا كان االختبار يشتمل على مفردات غري متجانسة يف حمتواها ، او يقيس مسه مركبة ، أو 

تطلب حرصًا ، ودقة عند جتزئة االختبار ، مع ضرورة التأكد من تشابه عدة مسات ولذلك فإن هذه الطريقة ت
مضمون املفردات ، يف كل من نصفي االختبار ، وكذلك التأكد من تساوي متوسط درجات كل من النصفني ، 

 ..واالحنراف املعياري

ن خالل وليتم احلصول على قسمني متساويني لالختبار ، ينبغي حتديد مستوى صعوبة كل سؤال ، م 
، مي االختبار تبعًا لتكافئ قائماً إجياد النسبة املئوية لعدد من أجابوا عنه إجابة صحيحة ، وتوزع األسئلة على قس

بسبب عوامل أخرى كثرية ، منها ما يتعلق بدرجة محاس املفحوصني إجابة عن االسئلة والتعب ، وامللل ، والزمن 
 .جابة عن النصف الثاين من االختبار ، النتهاء الزمن احملدد، إذ إنه قد ال يتمكن بعض املفحوصني من اإل

ومن الطرق اليت ميكن ان تستخدم يف جتزئة االختبار إىل نصفني ، تقسيمه حسب األرقام الفردية واألرقام  
ة سؤااًل حتمل األرقام الفردي 50سؤااًل ، يقسم إىل  40الزوجية لألسئلة ، فإذا كان االختبار مكونًا مثاًل من 

 .سؤااًل ، حتمل االرقام الزوجية للنصف الثاين من االختبار  50للنصف األول ، و 
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ومن املشكالت األخرى اليت تواجه هذه الطريقة ، أن الدرجات تعتمد على نصف عدد مفردات  
االختبار ، علمًا بأن القيمة التقديرية ملعامل الثبات تتأثر بطول االختبار ، أي بعدد مفرداته ، وهذا يعين أن قيمة 

ختبار ن تكون أقل مما لو استخدم العدد معامل االتساق الناجتة عن إجياد معامل ارتباط بريسون ، بني نصفي اال
وحىت ميكن تقدير ثبات االختبار ككل ، ينبغي افرتاض إطالة االختبار إىل الضعف ،  –الكلي ملفردات االختبار 

إلجراء تعديل على قيمة معامل ارتباط بريسون ، اليت مت احلصول عليها يف ضوء هذه اإلطالة ، وذلك باسخدام 
لتقدير معامل ثبات االختبار ، إذا زاد طوله أو نقص   Spearman – Brownون معادلة سبريمان وبرا

، وتصبح صيغة سبريمان  5= من املرات ، وهذه الصيغة تستخدم يف حالة التجزئة النصفية ، حيث ك ( ك)
 :وبراون كما يلي 

 -  22س 

 ترمز إىل تقدير معامل ثبات االختبار ككل : حيث س 

 عامل ثبات درجات نصف االختبار ترمز إىل قيمة م: 52س

االرتباط بني نصفي  وتفرتض هذه الصيغة تساوي تباين درجات كل من نصفي االختبار ، فإذا كان مثاًل معامل
، أما القيمة التقديرية ملعامل ثبات  0.1فإن قيمة معامل ثبات درجات نصف االختبار هي  0.1=االختبار 
 :، إذا زاد طوله للضعف، فتكون كالتايل ( أي معامل االتساق الداخلي ) الختبار ككل درجات ا

 0.95(  =                =                   = معامل االتساق الداخلي )  22س 

 

ويالحظ أن هذه القيمة  التقديرية ، ملعامل ثبات درجات االختبار ، قد زادت عن القمة املناظرة ملعامل  
 . 0.95إىل  0.1ثبات درجات نصف االختبار ، حيث ارتفعت من 

 

 

 21س 2

 21س +1

2×1.7  

1+1.7 

1.4 

1.7 
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وميكن توضيح إجراءات تقدير قيمة معامل االتساق الداخلي الختبار ، أو مقياس معني ، يف طريقة التجزئة 
 :النصفية ، بالشكل  التخطيطي التايل 

 

 

 

 

 

 

 قيمة معامل االتساق الداخلي  إجراءات تقدير شكل 

 : العوامل المؤثرة في الثبات 

 : هناك عدد من العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف ثبات االختبار أو املقياس منها  

فكلما ازدادت بنود االختبار ومفرداته ، زاد متثيلها للسلوك املراد قياسه ، وبالتايل يرتفع : عدد البنود  -2
الثبات فاالختبار الطويل الذي يغطي جوانب السلوك املراد قياسه ، ويعكس الفروق الفردية فيه ، 

 تكون درجاته أقل تأثراً بالتخمني 

يف ارتفاع ، او اخنفاض ، معامل اثبات ، فريتفع معامل  حيث يلعب الزمن دوراً : زمن االختبار  -5
إال أن هذا االرتفاع ، ينخفض إذا زادت املدة املخصصة  لالختيارالثبات مع زيادة الوقت املخصص 

 لالختبار ، أكثر من الالزم  وأثر املدة هذا ، قد خيتلف من اختبار آلخر 

راد يف االختبار ، كلما ارتفعت قيمة معامل كلما ازداد انتشار درجات األف: انتشار الدرجات  -2
الثبات ، وتضاءل األثر الذي حتدثه أخطاء القياس وكلما تقاربت الدرجات ، وازداد التجانس بني 

 .أفراد اجملموعة املطبق عليها االختبار ، قل معامل الثبات 

تطبيق 
 االختبار

جتزئة مفردات 
االختبار إىل 

نصفني 
 متساويني

رصد درجات 
األفراد يف كل من 

 نصفي االختبار

حساب قيمة 
معامل االرتباط 

بني درجات 
األفراد يف كل من 

) نصفي االختبار 
 (طريقة بريسون

معامل االتساق 
 (الثبات)الداخلي 
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يقل ثبات االختبار عندما يقل تباين فقراته ، ويزداد الثبات بازدياد التباين : تباين فقرات االختبار  -4
الصعبة جدًا ، تعطي درجات ضعيفة يف ثباهتا، ألهنا تؤدي إىل انتشار حمدود للدرجات ،  فاألسئلة

 وتظهر عدم قدرة على التمييز بني األفراد 

يزداد معامل الثبات إذا صيغت فقرات االختبار ، وتعليماته  :صياغة فقرات االختبار وتعليماته -2
بشكل واضح ، ودقيق ، وحمدد ، وينخفض هذا املعامل إ ذا مل تراع الدقة، والوضوح ، والتحديد ، 

 يف فقرات االختبار وتعليماته 

ات إذا مسح يف االختبار للمفحوص باالختيار من بني األسئلة ، فإن معامل الثب: وجود خيارات  -1
 سوف يقل 

 : الموضوعية  (8)

تعد املوضوعية أيضًا شرطًا مهمًا ، ينبغي توافره يف االختبار اجليد ، فالنتائج اليت يتم احلصول عليها من تطبيق 
االختبار ، إن مل يتوافر فيها عنصر املوضوعية، ستعطي مؤشرات مضللة عن عملية التقومي ولذلك ال بد أن يكون 

واملوضوعية حتقق عندما يكون املفحوصني ، مدركني . قياسه للنواحي اليت أعد لقياسها االختبار موضوعيًا ، يف 
ألهداف االختبار ، وتعليماته ، ومفرداته ، بصورة موحدة ، وذلك وفقاً ملا يهدف إليه واضع االختبار ، حيث إن 

 .فهم هذه العناصر له تأثري كبري يف صدق االختبار ، وثبات نتائجه 

بار موضوعيًا أيضًا إذا مل تتأثر نتائجه مبن يقوم بتصحيحه ، ويستدل على درجة املوضوعية ويعد االخت 
ترجع إىل أن موضوع االختبار ، أو حمتواه ن هو احلكم على تقدير الدرجات ، دومنا أي اعتبار لعوامل أخرى 

ضوعي خيتلف عن اختبار املقال واالختبار املو . مبعىن أن إجابات الفرد وحدها ، هي اليت تقرر درجته خارجية ، 
غري املقيد الذي يعطي تؤثر رؤية املصحح الشخصية ، واجلوانب اليت يركز عليها ، يف الدرجات اليت يناهلا  التلميذ 

  .الداء ، قلت املوضوعية ، إذ إ نه كلما زادت درجة التقديرات الذاتية ، يف إصدار احلكم على مستوى ا

مفتاح لتصحيح االختبار ، بغي تاليف هذه االختالفات اليت تظهر يف ولذلك يفضل أن يكون هناك  
إعطاء الدرجات ولكنها قد ال تكون كذلك عند وضع اسئلة االختبار ، إذ قد تدخل هنا ذاتية واضع االختبار، 

 .ال ل جتربته الذاتية يف اجملباختياره لبعض األسئلة  اليت قد يرى أهنا أكثر أمهية من غريها ، وذلك من خال
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ويدخل أيضًا يف شرط املوضوعية ، قابلية االختبار لالستخدام وسهولة تطبيقه ، فاالختبار اجليد ينبغي  
أال يغفل االعتبارات العملية ، املتصلة بعملية إجرائه واستخراج نتائجه ومن هذه االعتبارات ، وضوح تعليمات 

البدء يف اإلجابة ، حىت يتأكد من أن كل   االختبار ، وميكن للمعلم أن يقوم بإلقاء التعليمات نفسه ، قبل
التالميذ قد انتبهوا لذلك ، وعليه أيضاً اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة هبذه التعليمات ، حىت يزيل أي غموض 
فيها ، ويشعر التالميذ بأن هناك اهتمامًا هبم ، وبأسئلتهم ، مما يؤدي إىل حفظهم واحلصول منهم على أفضل 

تبار وعلى املعلم أيضًا مراعاة اجلو النفسي للتالميذ ، وان يتيح لكل تلميذ الفرصة ليظهر أفضل ما اداء يف االخ
عنده من أداء وهذا يستدعي أن يكون توقيت االختبار مناسبًا ، وأن تتوافر الشروط الطبيعية املالئمة ألداء 

ة ، كما على املعلم أن يكون حمايداً يف أثناء االختبار ، من هتوية ، وإضاءة ، وهدوء ، وغريها من الظروف املالئم
 .تطبيق االختبار ، فال ينزع إىل مساعدة بعض التالميذ ، بقصد ، أو بدونه، بطريقة مباشرة ، أو غري مباشرة 

وعموماً فإن املوضوعية يف تطبيق االختبار ، وتصحيحه، ترتبط بعوامل متعددة ، منها ما يتصل باالختبار  
ويف كل هذه . يزه من خصائص ، ومنها ما يتصل مبن يعطي بالظروف احمليطة بتطبيق االختبار نفسه ، ومبا مي

األحوال ، ال بد من الوصول إىل شرط املوضوعية ، من خالل العمل على خفض أثر كل العوامل الدخيلة ، اليت 
من النظر يف درجة كفايته ،  ميكن أن تؤثر يف أداء املفحوص ، كما ال بد عند تقومي االختبار ، أ و املقياس ،

 .بصدق االختبار وثباته  وقابليته لالستخدام ، شرطية أال يطغى هذا االعتبار ، على االعتبارات األخرى املتصلة

 (.90-22هـ، ص 2451هاشم ، )

 :عن مسات التقومي اجليد وذكر أن حممود مندوه سامل حممد يف كتابه القياس والتقومي الرتبوي.أيضاً حتدث د

 :الجيد سمات التقويم

 : من أهم مسات التقومي اجليد ما يأيت  

 .من الضروري أن تسري عملية التقومي مع مفهوم املنهج وفلسفته وأهدافه: التناسق مع األهداف  -2

جيب أن يكون التقومي شاماًل الشخص أو املوضوع الذي نقومه ، فإذا أردنا أن نقوم أثر : الشمول  -5
ىن ذلك أن نقوم مدى منو التلميذ يف كافة اجلوانب العقلية واجلسمية املنهج على التلميذ فمع

 .واالجتماعية والفنية والثقافية والدينية 
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ينبغي أن يسري التقومي جنباً إىل جنب مع التعليم من بدايته إىل هنايته فيبدأ منذ حتديد : االستمرارية  -2
أوجه النشاط املختلفة يف املدرسة وإىل ويستمر مع التنفيذ ممتدًا إىل مجيع األهداف ووضع اخلطط 

 .أعمال املدرسني ، حىت ميكن حتديد نواحي الضعف ونواحي القوة يف اجلوانب املراد تقوميها 

وحيث أن الوسائل املختلفة واملتنوعة للتقومي تعمل لغرض واحد فإن التكامل فيما بينهما : التكامل  -4
الفرد املراد تقوميه وهذا عكس ما كان يتم يف املاضي إذ  يعطينا صورة واضحة ودقيقة عن املوضوع أو 

 .كانت النظرة إىل املوضوعات أو املشكالت نظرة جزئية أي من جانب واحد 

جيب أال ينفرد بالتقومي شخص واحد ، فتقومي املدرسي  يل وقفًا على املدير او املوجه بل : التعاون  -2
يشرتك فيه التلميذ واملدرس واآلباء من أفراد اجملتمع والتالميذ أنفسهم ، وتقومي التلميذ جيب أن 

 .احمليط باملدرسة 

أي جيب أن تكون األدوات اليت تستخدم يف التقومي صادقة : أن يبين التقومي على اساس علمي  -1
وثابتة وموضوعية قدر اإلمكان ، ألن الغرض منها هو إعطاء بيانات دقيقة ومعلومات صادقة عن 

 .املراد قياسه أو تقوميه احلالة أو املوضوع 

مبعىن أن يكون اقتصاديًا يف الوقت واجلهد والتكاليف ، فبالنسبة للوقت : أن يكون التقومي اقتصادياً  -1
جيب أن يضيع املعلم جزءًا من وقته يف إعداد وإجراء وتصحيح ورصد نتائج االختبارات ألن ذلك 

 سيصرفه عن األعمال الرئيسية املطلوبة 

مبعىن أن التقومي الصحيح يتوقف على صالح أدوات التقومي ، وأن تقيس : ه صاحلة أن تكون أدوات -9
ما يقصد منها مبعىن أن ال تقيس القدرة على احلفظ إذا وضعنا لتقييس قدرة التلميذ على حل 
املشكالت مثاًل ن وأن تقيس كل ناحية على حدة حىت يسهل تشخيص النواحي وتفسريها بعد 

 (.51-54، ص  2422حممد ، )  .ا يراد قياسه ذلك ، وأن تغطي كل م
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 :مندور عبد السالم فتح اهلل خلصائص التقومي ذاكراً أهنا.تطرق الكاتب د اكم

 : خصائص التقويم التربوي

إن عملية التقومي ينبغي أال ترتك للصدفة والعشوائية ، بل جيب أن تكون عملية مدروسة ، تسري وفق  
، مستندة إىل جمموعة من اخلصائص اليت حتدد من خالهلا مسارها وإجراءاهتا ، ومن سياسة معلومة وخطة واضحة
 : أهم هذه اخلصائص ما يلي 

 :الموضوعية -0

ويقصد هبا أال تتأثر نتائج التقومي بالعوامل الذاتية او الشخصية للمعلم او غريه من القائمني على تقومي تعلم 
خيضع تقومي تعلم التالميذ والعملية التعليمية ، مبعىن أال خيضع تقومي تعلم التالميذ والعملية التعليمية ، مبعىن أال 

التالميذ لوجهات النظر الشخصية من قبل من يقومون بالتقومي ، كأن تكون العالقة بينه وبني املعلم على ما يرام ، 
كون املعلم قلقًا أو فتكال له الدرجات، أو يكون ممن ال تربطه عالقات شخصية باملعلم ، فيبخس حقه ، أو ي

ومن مظاهر املوضوعية أال ختتلف . متوترًا لظروف شخصية مير هبا ن فيؤثر ذلك على تقديره لدرجات التالميذ 
 .نتائج التقومي من مصحح آلخر ، أو مع الشخص الواحد إذا أعيد التقومي من وقت إىل آخر 

ل وتفسري نتائج عملية التقومي ولعل احد وهلذا جيب أن حيتكم املصحح ملعايري واحدة وحمددة يف حتلي 
الفروق األساسية اليت متيز العلوم الطبيعية عن العلوم اإلنسانية أنه يف األوىل ميكن احلصول على معلومات ال تتأثر 

 ( .228،  2818حممد عزت عبد املوجود وآخرون ، ) بالعوامل الذاتية أما يف الثانية فقد يصعب حتقيق ذلك 

 : االستمرارية  -2

يقصد باستمرارية التقومي أن يبدأ مع بدء العملية التعليمية ، ويالزمها يف مجيع خطواهتا ومراحلها ، فال ينتهي 
إال بإنتهائها فمع بدء الدراسة ال بد من التقومي التشخيصي لتسكني التالميذ على حنو ما تقدموا يف دراستهم 

لتكويين املستمر ملتابعة تقدم التالميذ ، ويف هناية الدراسة يكون التقومي ، وأثناء الدراسة ال بد من التقومي ا
التجميعي أو النهائي للحكم على مستوى التعلم ، وبعد انتهاء الدراسة ال بد من متابعة املتعلمني عن طريق 
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هلا ، وهكذا  تقومي تكويين آخر ألدوار التالميذ يف جتمعات النشاط الصيفية ، اليت تعدها املدرسة ، وختطط
 ( 549-541،  2884علي عبد العظيم سالم ، ) يكون التقومي عملية مستمرة ال تتوقف 

 : وهذه االستمرارية تساعد يف حتقيق التقومي ألهدافه اليت منها 

 حتديد جوانب القوة والضعف  -

 اكتشاف معوقات تعلم التالميذ  -

 تتبع منو التالميذ يف خمتلف اجلوانب  -

 تقومي تقدم املتعلمني  -

 : الشمولية  -8

أي ال تقتصر مهمة التقومي على قياس املعارف أو احلقائق أو املفاهيم فقط ، بل ينبغي أن يكون التقومي شاماًل 
التلميذ كاالجتاهات وامليول ، وأنواع التفكري ، والتوافق الشخصي واالجتماعي ، والنمو شخصية  نواحيجلميع 

نظيم املدرسي والفعاليات اليت يسهم فيها املتعلمون داخل املدرسة وخارجها، ومستوى هيئة اجلسمي ، وتقومي الت
 ( 245-242، 2894رشدي لبيب وآخرون، ) هبا  يستعينونالتدريس ، والطرق اليت 

 : وحىت يكون التقومي عملية شاملة متكاملة على حنو ما تقدم ال بد من توافر عدة عوامل منها  

  على مدار  العام الدراسي التخطيط للتقومي -

تنوع ادوات القياس املستخدمة لتشمل كل اجلوانب الشخصية للمتعلم ، وحتديد املعايري اليت تقوم يف  -
 ضوئها هذه اجلوانب 

 االجتماعينيتعاون أكثر من جهة ، وأكثر من فرد يف تقومي تعلم التالميذ ، مثل األسرة واالخصائني  -
املكتبة ، فكل هؤالء  وأعضاءنشطة الطالبية ، وأطباء الوحدة الصحية ، والنفسيني واملشرفني على األ

 جيب أن يشاركوا املعلمني يف تقومي التالميذ ومنوهم حىت تصبح عملية التقومي عملية شاملة متكاملة 

 : االرتباط باألهداف التعليمية  -4

، وبقدر وضوح هذه  للدارسيرتبط التقومي الفعال باألهداف املوضحة واحملددة سواء للمنهج أو للوحدة أو 
 (.559، 2881كوثر حسني كوجك ، ) األهداف تكون مفاهيم التقومي 
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باألهداف أن تكون أنواع السلوك املتضمنة يف األهداف ونواتج التعلم اليت ( التقومي ) ويقصد بإرتباطية  
 إليها هي احملور الذي يدور حوله التقومي ، واألساس الذي يقوم يف ضوئه تعلم التالميذ ، فال يصح أن تشري تشري

األهداف إىل جوانب معينة من السلوك الذي ينبغي أن يتعلمه التالميذ ويدور التقومي حول جوانب أخرى غري 
توى الذي حتدده األهداف ، كما جيب أن متضمنة األهداف قد تكون دون املستوى املطلوب أو أعلى من املس

 : يتضمن التقومي إ صدار احكام حول مجيع اجلوانب املتضمنة يف أهداف كل جمال من اجملاالت الثالثة

 Cognitiveاملعريف  -

 Psychomotor( النفسحركي )املهاري  -

 Affectiveالوجداين  -

املعرفية ، وإال فال جدوى من صياغة األهداف  فتقوم اجلوانب املهارية واجلوانب الوجدانية كما تقوم اجلوانب
 الوجداين ، واملهاري : للمنهج أو للعملية التعليمية يف هذين اجملالني 

 : االقتصادية  -5

الدمرداش ) والتكلفة  –واجلهد  –يقصد باقتصادية التقومي أن يراعى يف تقومي تعلم التالميذ االقتصاد يف الوقت 
 (224،  2815سرحان ومنري كامل، 

فأما من حيث التوقيت ، فينبغي أن يكون الوقت املخصص للتقومي مناسبًا ، حبيث ال يضيع وقت  
التلميذ واملعلم يف عملية التقومي ، من ناحية أخرى جيب أال يدخر الوقت املخصص للتقومي إىل هناية العام ، 

 أن خيطط هلا على مدار العام كما أشرنا من قبل  فالتقومي عملية جيب

ومن حيث اجلهد ، فينبغي أن يقتصد يف اجلهد املبذول يف عملية التقومي من قبل املعلم والتالميذ ، وبذل  
هذا اجلهد يف العملية التعليمية لتحقيق فائدة أكرب ، وذلك من خالل توزيع اجلهد يف مواقف متنوعة يف فرتات 

 من تكثيفة يف موقف واحد طويل ، منطي وممل ، هو امتحان آخر العام  قصرية بدالً 

، ان فتكون تكلفة عملية التقومي يف احلدود املقبولة اليت ال ترهق ميزانية ( التكلفة )وحيث النفقات  -
املدرسة أو ميزانية التعليم بصفة عامة ، فال معىن إطالقًا حلشد االموال وجتيش اجليوش من املراقبني 



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

 

- 43 - 
 

( أو األحرى قياس)اء الكنرتوالت ، وغريهم لتقومي ملصححني واملالحظني ، ورؤساء اللجان ، وأعضوا
 .مستوى الطالب يف حفظ املعلومات وتذكرها 

ت املتبعة ولذلك ينبغي أن تكون تكلفة التقومي اقتصادية من حيث االدوات املستخدمة يف القياس ، واإلجراءا
 .ها تفيف التقومي من حيث تكل

 : العلمية  -6

يقصد بعلمية التقومي ان تكون عملية التقومي مبنية على أسس علمية، أي تتوافر يف أدوات عملية التقومي شروط 
 .الثبات والصدق إىل جانب املوضوعية اليت عرضنا هلا يف البداية 

 يف زمنني خمتلفني، فأما الثبات فيقصد به استقرار نتائج التقومي بالنسبة للتلميذ الواحد سواء أعيد التقومي 
 ( 292، 2815تايلور ، )أو مت من قبل شخصني بوسيلة التقومي نفسها 

أن تقيس أداة التقومي ما وضعت لقياسه فعاًل ، فكل أداة من أدوات القياس : فيقصد به : أما الصدق  
هذه األداة صادقة، داف حمددة ، فإذا حققت هذه األهداف فعاًل ، حنيئذ يُقال أن ÷تضوع عادًة لقياس حتقق أ

، فيجب أال خيرج ( الكسور مثاًل )فإذا كنا نريد قياس قدرة التلميذ ملا حصله من معلومات يف الرياضيات 
إخل .. االختبار عن ذلك ، فال نقيس معلومات ال تتعلق بالكسور ، أو أن يهتم املصحح خبط التلميذ 

(Hiskins &Richard, 1979,39 ).  ( ، 21-22، ص هـ 2451فتح اهلل) 

  :خصائص التقويم الجيد للمدرسة 

حىت يكون التقومي عماًل أكثر عمقًا ، وأداة أكثر نفعًا ، ال بد وأن يتحول األسلوب الوصفي الذي  
يتصف باألحكام والدقة إىل أسلوب أكثر حوارية ، ولكي يتم ذلك ال بد من أن يتسم التقومي باخلصائص اآلتية  

(Nevo,1983,117-:120). 
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 : المشاركة بين أطراف عملية التقويم  -0

جيب أن تكون العالقة بني التقومي واجلمهور عالقة ذات طرفني ، وليس ضروريًا أن يكون كال الطرفني يف احلوار 
متساويني ، بل يكفي أن يكون لدى كال منهما ما يعمله لآلخر وغالبًا ما يكون كل طرف يف حاجة إىل ما 

 .يف زيادة معارفه  ما يف احلوار يبدأ كل منهاكيتعلمه من الطرف اآلخر ، فمع أهنما  

فمثاًل يف جمال تقومي التالميذ يكون االفرتاض هو أنه ليس املعلم فحسب هو من يعرف إىل أي مدى  
يكون التلميذ جيداً، فالتالميذ أنفسهم لديهم من األشياء ما يقولوهنا عن نوعية عملهم ، ولكي تتحقق من 

ن املعرفة ، ولكي يتم تقومي التلميذ جيب على املعلم وضع التلميذ ومتيزه فال بد أن يتوحد هذان املصدران م
 .والتلميذ أن يقارنا البيانات ويتبادال املعلومات والتفسريات والشروح للمعلومات املتاحة 

 : االحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين أطراف عملية التقويم  -2

كل طرف أن يعتقد أن اآلخر لديه اهتمام جيب أن يكون هناك احرتام وثقة متبادلني بني األطراف ، وعلى  
 .حقيقي يف تفهم ما يتعرضون له ، ويف اإلسهام بشكل فعال ومهم يف مثل هذا الفهم 

 : التواضع  -8

جيب أن يكون من يقومون بالتقومي متواضعني ، ويعرتفون بنواحي القصور فيهم ، وهناك من يقومون بالتقومي 
وتقديرات غري حقيقية عن الواقع ، على أن حيققوها بفضل منهجية التقومي ومييلون إىل وضع آمال ال مربر هلا ، 

 .وأواته القسرية 

 : النظرية إلى التقويم على أنه عملية وليس نشاطاً  -4

جيب أن ننظر إىل التقومي كعملية مستمرة ، وليس كنشاط يتم مرة واحدة، وما مل تكن تريد أن تتعامل مع األشياء 
ن عملية معقدة حملاولة فهم قضايا معقدة ، ويف بعض األحيان يستخدم األشكال لتفهم البسيطة فالتقومي يكو 

 .جيب أن تقوم على احلوار حملاولة الفهم وزيادة اإلدراك( التقومي )األشياء ، كما وأن هذه العملية أي 
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 : أخالقيات التقويم تكون قائمة على النظافة والثقة  -5

تكون ، وجيب أن تكون منصفة لألطراف املشرتكة يف احلوار ، ولكي ( ة نظيفة لعب)جيب أن تكون عملية التقومي 
منصفة ينبغي أن تتم يف إطار نظامي وأخالقي مع عدم إحلاق الضرر هبؤالء الذين يرتبطون بالتقومي أو الذين 

 .يتأثرون بنتائجه 

 :أن يكون التقويم مرتبطاً بقضايا حقيقية  -6

لقضايا موضع املناقشة واحلوار، وسوف حيجم الناس عن احلوار إذا مل يكن يتصل جيب أن يكون التقومي ذا صلة با
بقضايا ذات أمهية بالنسبة هلم، وإذا أقدم التقومي على معاجلة أمور تافهة أو إنشغل بسفسطة منهجية بداًل من أن 

ون عن االشرتاك يف أي ينشغل بقضايا جوهرية ، فإن هيئة املدرسة سوف تفقد اهتمامها بالتقومي وحيجم املشارك
 .حوار تقوميي 

 : ضرورة التأكيد على المسئولية عن نتائج التقويم  -8

جيب أن يكون اجلانبني املسئولني عن نتائج التقومي على عالقة طيبة من احلوار، وإذا منا احلوار بني أطراف التقومي 
  .التقومي  الداخلي واخلارجي فسوف ينمو أيضاً الشعور املشرتك باملسئولية بنتائج

 (19-11، ص 2451فتح اهلل ، ) 

 :يف كتابه القياس والتقومي الرتبوي يف العملية التدريسية عن اخلصائصويذكر عالم 

 : خصائص التقويم في العملية التدريسية

إن الغرض األساسي من التقومي يف العملية التدريسية هو تقدمي معلومات يستند إليها املعلم يف اختاذ  
وُيستفاد من نتائجها يف إثراء تعلم الطالب ولكي حُتقق عملية التقومي أغراضها املنشودة ، . قرارات تعليمية خمتلفة 

-2)ية ، لعل أمهها ما يوضحه الشكل التخطيطي ، ورفع مستوى أداء املعلم ، ينبغي أن تتميز خبصائص أساس
 : التايل ( 2
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 خصائص التقويم

 

 

 اإلجرائية  العدالة    املواءمة  املوضوعية  الديناميكية تنوع األساليب  الشمولية 

 شكل  يوضح أهم خصائص التقومي يف العملية التدريسية

ات كاملة وشاملة عن طالبه قدر اإلمكان لكي يكون فاملعلم ينبغي عليه احلصول على معلوم: الشمولية 
ففي الصف املدرسي رمبا خيترب العلم كل  طالب شفهيًا بسؤال واحد أو سؤالني أثناء . القرار املراد اختاذه صائبًا 

الدرس ، وحيكم على حتصيل كل منهم يف ضوء هذه العينة احملدودة من األسئلة، وبذلك يفتقد هذا احلكم 
كما أن اقتصار التقومي على جانب واحد من جوانب منو الطالب ، أو بعض جوانب حتصيله اليت . املصداقية 

جيعل عملية  –على الرغم من صعوبة قياسها  –يسهل قياسها دون اجلوانب األخرى اليت رمبا تكون أكثر أمهية 
فإن حمك الشمولية يعد من احملكات لذلك .التقومي قليلة الفائدة يف اختاذ قرارات تعليمية صائبة تتعلق بالطالب

 .املهمة يف التوصل إىل نتائج متسقة وصادقة 

يعتمد التقومي التقليدي للطالب يف غالبية األحيان على أسلوب : تنوع األساليب واألدوات  
مه األكثر أما التقومي مبفهو . واحد ، وهو اختبارات الورقة والقلم اليت تقيس عددًا حمدودًا من العمليات املعرفية 

فهذا املفهوم يوسع نوع املعلومات اليت يتم . مشولية والذي سبق توضيحه ، فإنه يتطلب أساليب وأدوات متنوعة 
إذ أنه من الصعب أن يتخذ . مجعها عن الطالب ، وعن كيفية استخدام هذه املعلومات يف تقومي أدائهم وتعلمهم 

فالتقومي اجليد يكون متعدد . واحد من أساليب أو أدوات التقومي  املعلم قرارات تعليمية متنوعة استنادًا إىل نوع
األبعاد ، ومتعدد الطرق واألساليب ، لكي يعكس املنظورات اجلديدة للذكاء ، والتعلم ، والتحصيل اليت 
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د إىل وبذلك يكون التقومي متوائمًا مع احلياة الواقعية ، وموجهًا بالعمليات ، ويستن. سأوضحها يف الفصل الثاين 
 .مقاييس متعددة ومصادر متنوعة للمعلومات ، تسهم يف إثراء تعلم الطالب ، وجتويد أداء املعلم 

جيعل عملية التقومي  –كما سبق أن ذكرنا   –فتكامل عملية التقومي مع العملية التدريسية : الديناميكية 
في جيب أن يكون عملية مستمرة، وال تقتصر فالتقومي الص. إجيابية وبناءة، وال تنفصل عن عملييت التعليم والتعلم

على هناية الفصل أو العام الدراسي ، بل ينبغي أن جُتري يف أوقات معينة أثناء سري العملية التعليمية ، وذلك 
فالتقومي القبلي ، و التقومي البنائي ، والتقومي .لالستفادة من نتائج التقومي يف عمليات التعديل والتطوير املستمر 

ولعل . امي الذي أوضحناه ، يؤكد املراقبة املستمرة لعملية التعليم قبل بدايتها ، وأثنائها، وعقب انتهائها اخلت
وهذا التقومي يركز على كل من . مفهوم التقومي الديناميكي يعد امتدادًا طبيعيًا ملبدأ تكامل عملييت التقومي والتعلم 

وينبغي على . وميية رمبا تكوم معقدة، وتتطلب خطوات متعددة عملية التعلم ونتاجاهتا ، ويعتمد على مهام تق
وبذلك خيتلف هذا . الطالب أن يكونوا مشاركني نشطني ، ويقومون بإنشاء معىن أثناء اهنماكهم يف هذه املهام

 .التقومي عن التقومي االستاتيكي التقليدي الذي اعتاد عليه املعلمون يف املدارس التقليدية 

إىل مدى استقالل نتائجها عن األحكام  Objectivityري موضوعية أي عملية تقومي تش: املوضوعية 
ولكن من غري املمكن ، ورمبا غري املرغوب ، استبعاد األحكام الشخصية للمعلم يف حتديد . الذاتية للقائم بالتقومي 

ة املعلم وما جيمعه من ففي كثري من املواقف تكون األحكام املسرتشدة خبرب . قدرة الطالب وتقدمه الدراسي 
ومع ذلك ، فإنه يف حاالت كثرية ميكن أن يقلل االفتقاد إىل . معلومات عن الطالب ضرورية وذات قيمة كبرية 

وبوجه عام ، فإن االفتقار إىل املوضوعية يقلل من اتساق النتائج اليت حيصل . املوضوعية فائدة إجراء تقوميي معني 
النفسية والفسيولوجية للمعلم رمبا ُتسهم يف إصداره أحكاماً غري متسقة يف املوقف نفسه فتغري احلالة . عليها املعلم 

كما أن املوضوعية رمبا تكون أيضًا عاماًل مؤثرًا يف مدى تقبل الطالب لنتائج التقومي على أهنا عادلة، وهذا . 
 .فهم بدوره يؤثر يف مدى فائدة االختبارات يف مساعدهتم يف تعرف جوانب قوهتم وضع

فاملوقف الذي يبني فيه املعلم للطالب وآبائهم واملسئولني يف املدرسة نتائج تقومياته لقدرة الطالب 
ومكتسباهتم ، حبيث تكون غري متأثرة بأحكامه الشخصية ، سوف يكون موقفًا غري متوتر وحيظى بقبول 

 .اآلخرين
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فأسلوب تقدير . ة بأساليب التقومي املتنوعة وبالطبع يوجد تباين كبري يف درجة املوضوعية املمكنة املتعلق
املعلم ملناقشة الطالب يف الصف يكون ذاتيًا بدرجة كبرية ، أما االختبار الذي يشتمل على مفردات اختبار من 

ومع ذلك ، فإن معظم إن مل . متعددة ، أو صواب أو خطأ مثاًل ، فإن درجاته تتميز بدرجة عالية من املوضوعية
يب أو إجراءات التقومي يشوهبا قدر من الذاتية، ولكن ميكن زيادة املوضوعية إذا روعيت بعض يكن مجيع أسال

 .االعتبارات اليت سأوضحها يف فصول الحقة 

فالتقومي القبلي مثاًل . جيمع املعلم بيانات ومعلومات عن طالبه لتحقيق غرض أو أغراض معينة : املواءمة 
فإذا مل ترتبط البيانات اليت يتم مجعها بالغرض الذي يهدف التقومي املعني . مي حيقق غرضاً خيتلف عن التقومي اخلتا

لتحقيقه ، فإن هذه البيانات تكون عدمية الفائدة ، وبالتايل تكون غري فعالة من حيث الوقت املستغرق ، واجلهد 
يت يود اإلجابة عليها قبل لذلك ينبغي على املعلم أن حيدد بوضوح التساؤالت التقوميية ال. املبذول ، والكلفة 

إجراء عملية التقومي ، ويتأكد من أن البيانات اليت قام جبمعها ساعدت بالفعل يف حتقيق الغرض احملدد يف التوقيت 
 .املناسب 

فأسلوب التقومي الذي يستخدمه املعلم يكون عاداًل إذا ركز على املعارف واملهارات والذكاءات : العدالة
كما أن تعليقات الطالب يف هذا الشأن . دها بالفعل يف العملية التدريسية ملقرر معني ، وأوضح امهيتها :اليت أ

أو اشتمال االختبارات على اسئلة تتعلق  رمبا تفيد املعلم يف معرفة جوانب الغموض يف بعض أسئلة االختبارات ،
أن أسلوب تطبيق االختبارات يؤثر أيضاً يف عدالة التقومي ، مما كما . املعلم اثناء الدرس إليهامبوضوعات مل يتطرق 

ق وما ميكن أن حُيدثه من إرباك أو ييتطلب من املعلم العناية بذلك ، لكي ال حيدث تداخل بني أسلوب التطب
وكذلك ينبغي أن يتيح اسلوب التطبيق فرصة متكافئة لكل طالب بغض النظر . داء الفاعل للطالبضوضاء يف األ

 .عن جنسه أو ظروفه املعيشية لتبيان ما اكتسبه من معارف ومهارات متوقعة من املادة الدراسية 

أن يأخذها بعني تُعد اجلوانب اإلجرائية لعملية التقومي من اجلوانب اليت ينبغي على املعلم : اإلجرائية 
ما يتعلق بظروف التقومي ومتطلباته ، من حيث  Practicalityونقصد باإلجرائية . االعتبار يف تقوميه لطالبه 

فوقت املعلم والطالب قيمته كبرية، واالستفادة املثلى من هذا الوقت سواء يف . الوقت ، واإلمكانات ، والكلفة 
، أو تصميمها وتقدير درجاهتا، أو تفسري نتائجها تعد من األمور املهمة  تصميم وبناء أدوات التقومي ، أو تطبيقها
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وعدد الطالب الذين سيجري تقوميهم ، وإمكانية إعادة استخدام بعض امفردات االختبارات يف مرات تالية . 
 .ميكن أن يوفر الوقت ويقلل الكلفة 

املهام األدائية ، والعملية ، : تقوميية ، مثل كما أن األدوات واألجهزة الالزمة لبناء وتطبيق بعض املهام ال
 .والشفوية ، ينبغي أن تكون متوفرة لكي تكون هذه املهام واقعية 

كلما تطورت التكنولوجيا وأصبح املعلمون أكثر كفاءة يف استخدامها، سوف : توظيف التكنولوجيا 
االستفادة من : املتاحة هلم لتوظيف احلاسوب يف القياس والتقومي الصفي ، مثل  يكون هناك مزيدًا من الفرص

بنوك االسئلة املتوفرة يف حتسني نوعية االختبارات على مواقع شبكة اإلنرتنت، واحلصول على مفردات اختبارية 
 . بعد التحقق من جودهتاتعدها بعض املؤسسات الرتبوية العاملية على مواقع معينة 

 (.42-42، ص  5002،  عالم) 

 :رافدة احلريري يف كتاهبا التقومي الرتبوي أن . وذكرت د

 : خصائص وشروط التقويم التربوي الجيد

مبا أن التقومي الرتبوي الذي يقوم على أساس جيد وقاعدة متينة يف مجع البيانات الدقيقة وخلوها من  
ر والتحسني وبناء الربامج املختلفة يف حقل الرتبية والتعليم األخطاء ، يقود إىل اختاذ قرارات سليمة يف جمال التطوي

 : ، لذا فإن التقومي الرتبوي جيب أن يتصف باخلصائص التالية 

ويقصد باملوضوعية إال تتأثر نتائج التقومي بالعوامل الذاتية للقائمني على التقومي ، وإال : املوضوعية  -2
لتعاطف مع البعض واحملاباة ، أو العكس ، وأن ال يعتمد التقومي على وجهات النظر الشخصية ، كا

يكون املقوم متوترًا أو منفعاًل لظروف خاصة مير هبا فينعكس ذلك سلبًا على نتائج التقومي اليت 
ولذلك جيب أن حيتكم املقوم إىل معايري واحدة وحمددة يف حتليل وتفسري نتائج عملية . يقدمها
 ( 5000فتح اهلل، . )التقومي 

دافه وال حييد هالتقومي يف العملية الرتبوية والتعليمية ينبغي أن يطلق مباشرة من أ نمبعىن أ: الصدق  -5
ينصب مباشرة على عناصر العملية التعليمية املراد تقوميها ، هذا إىل جانب  نعنها ، كما ينبغي أ
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لقياسه اعتماد التقومي على اختبارات ومقاييس وأدوات أخرى صادقة أي تقيس ما وضعت  ضرورة
 ( 5002يوسف والرافعي ، )

أي أن نتائج التقومي ال ينبغي أن ختتلف يف حالة تكرار عملية التقومي لنفس عناصر املوقف : الثبات  -2
هذا إضافة إىل ضرورة اعتماد التقومي على . التعليمي ، أو لنفس املخرجات حتت نفس الظروف
يما إذا مت تكرار استخدامها يف ظروف واحدة أدوات قياس ثابتة ال تتغري نتائجها من وقت آلخر ، ف

 ( املرجع السابق )

التقومي تعين مواجهة ما يطرأ من بعض التغريات على عناصر العملية التعليمية ، حبيث جيب : املرونة  -4
. ان يعطي التقومي بدائل مرنة غري جامدة ال سيما فيما يتعلق مبسألة اختاذ قرارات اإلصالح والعالج 

نة عملية التقومي جتعله مناسبًا لفئات متباينة من املتعلمني ملراعاة الفروق الفردية بينهم كما أن مرو 
فتنويع التقومي ينعكس بالطبع على مرونته ، فكلما تنوعت أساليب التقومي ووسائله زادت مرونته 

 وأصبح مناسباً لكل املتعلمني 

 حتسني الواقع وتطويره، بعيدًا عن النقد التقومي اجليد هو ذلك التقومي الذي يهدف إىل: البنائية  -2
 (.5002عالم ، )السليب والرتكيز على العيوب وأوجه القصور اليت تتعلق بالشيء املقوم 

التقومي اجليد هو الذي يبين على أسس اقتصادية يف نفقاته، أي أ،ه جيب أن : اقتصادية النفقات  -1
لى سبيل املثال ، جيب أال يصرف التالميذ فع. يكون بأقل تكلفة مادية ممكنة، وبأقل وقت ممكن 

وقتًا طوياًل يف االمتحان ، وأال تكلف عملية وضع أسئلة االمتحانات سعرًا مرتفعًا يف الطباعة 
 ( 2888الطيب ، )واستهالك األوراق بشكل مسرف 

التقومي جيب أن يكون ذا فائدة، وأن يكون واقعيًا تسهل إجراءات تنفيذه ، وهذا : اجلدوى  -1
يستوجب التنبؤ حول احتمال تباين وجهات النظر املختلفة بني األفراد القائمني على علمية التقومي ، 
ومراعاة ذلك التباين عند ختطيط وتنفيذ عمليات التقومي مبا يسمح هلم بالتعاون وعدم عرقلة العمل 

 (.5002عالم ، )التحيز ضد النتائج ، أ

لقيام بأي عمل ، تتطلب حتديد االهداف اليت ينبغي حتقيقها أن مسألة ا:  أن يكون التقومي هادفا ً  -9
من وراء القيام بذلك العمل ، وعليه فإن حتديد ما جيب تقوميه من معارف ، واجتاهات ، ومهارات ، 

فأهداف التقومي جيب أن تكون واضحة وحمددة . وسلوكيات ، وغريها مما يراد تقوميه هي نقطة البدء
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فاألهداف اليت ال . بسلوك معني قابل للتقومي ، أي أن تكون مصاغة سلوكيًا  حتديداً دقيقًا ومرتبطة
 ( .5002كاظم ، )تصاغ بشكل سليم ودقيق ، ستقود بال شك إىل نتائج غري دقيقة 

مل على مجيع جوانب املوضوع املراد تقوميه تشالتقومي اجليد هو الذي ي: لشمول أن يتصف التقومي با -8
هًا حنو منو التلميذ ، فإنه جيب أن يشتمل على كل جوانب شخصية التلميذ ، فإذا كان التقومي موج

، أي يتناول اجلانب املعريف ، واالجتماعي ، واالنفعايل ، واجلسمي ، وجيب أن تكون فقرات التقومي 
 ( 2888الظاهر وآخرون ، )مشتملة على املفاهيم ، واملبادئ واملهارات املتعددة 

 .ويقصد باملالئمة ، وجوب مالئمة أسلوب التقومي مع طبيعة األشخاص املراد تقوميهم : املالئمة  -20

مبا أن التقومي السليم هو التقومي الشامل الذي يشتمل على كل : أن تتنوع أساليب التقومي وأدواته  -22
األمهية ، حيث أنه  جزئيات الشيء املراد تقوميه ، لذا فإن تنوع أساليب وأدوات التقومي أمر يف غاية

فاالعتماد على أكثر من . يساعد يف قياس مجيع جوانب الشيء املراد تقوميه أو الشخص املراد تقوميه 
أسلوب يف تقومي املتعلم يساعد يف الكشف عن كل جوانب السلوك ، مما يقدم صورة متكاملة عن 

 (5002كاظم ، )املتعلم متكننا من إصدار احلكم الصائب عليه 

أن تقومي العمل الرتبوي ال ميكن أن يكون عملية هنائية ، ذلك أنه : ون عملية التقومي مستمرة أن تك -25
بدأ مع بداية املوقف التعليمي ويسري معه جنباً إىل جنب جزء ال يتجزأ من العملية الرتبوية ، والتقومي ي

تواجهها للتخلص منها  حىت هنايته ن وذلك ملتابعة سري العملية الرتبوية ومالحقة نقاط الضعف اليت
، كما أن عملية التقومي تسعى إىل التطوير والتجديد املستمر يف ميدان الرتبية والتعليم ، وعليه فأهنا 

 .عملية مستمرة ألن التطوير ال ميكن أن يتوقف عند حد معني 

لتعاون يقوم التقومي اجليد على العمل الفريقي وذلك ل: أن تكون عملية التقومي عماًل تعاونيًا  -22
والتشارك حيث يتشارك فيه عدة اشخاص والتقومي جيب أن يكون قائمًا على التعاون ويساهم فيه  
كل األطراف املعنية كاملعلم واملدير ، واملشرف الرتبوي ، وأولياء األمور ، والتالميذ ، وكل من له 

الصمادي . )كام سليمة وهذا بالطبع سيقود إىل نتائج طيبة وأح. صلة بالعملية التعليمية التعلمية 
 (.5004وزميله ، 

أن عملية التقومي مرتبطة بشؤون احلياة الفعلية بواقع ما ميارسه املتعلم : أن ترتبط عملية التقومي بالواقع  -24
يف حياته اليومية وما سيمارسه الحقًا يف حياته العملية بعيدًا عن التجزؤ وحاصلة يف أطر طبيعية ، 
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ام واألعمال املطروحة للتنفيذ واقعية وذات أمهية تربوية ، وذلك لالرتقاء حبيث تكون املشكالت وامله
مبستوى عملية التقومي الرتبوي ، حبيث يعطي املتعلم بواسطة هذا التقومي منتوجًا منظمًا يف مشول 

ى وتكامل ، مما يتطلب أن يكون التقومي حقيقياً متعدد الوجوه وامليادين متنوعاً يف أساليبه مشتماًل عل
مراد، ) تقنيات متنوعة تبين حكمًا على تعلم حقيقي للتأكد من حدوث التعلم احلقيقي املتكامل 

5002 ) 

مبا أن التقومي وسيلة نتمكن من خالهلا أن حنكم على مدى : أن يكون التقومي وسيلة وليس غاية  -22
تفاصيل العملية  جناح أوفشل العملية التعليمية ، فإن نتائج عملية التقومي هي تغذية راجعة لكل

التعليمية ، وبالتايل فإن التقومي وسيلة تقودنا إىل معرفة نقاط الضعف والقوة يف املناهج، وطرق 
التدريس ، ومستوى التالميذ ، وغريها من التفاصيل اخلاصة باملؤسسة املدرسية، وعليه فإنه ال ميكن 

جناح أو فشل التلميذ بل اهلدف من بأية حال من األحوال اعتبار اهلدف من التقومي هو احلكم على 
 .ذلك هو إعادة النظر يف حالته 

من الضروري أن يقدم التقومي معلومات فنية كافية تتعلق بالشيء املراد تقوميه ، وذلك : الدقة  -21
وهذا حيتاج إىل دقة . والكشف عن نقاط الضعف لتالفيها . لتوضيح نقاط القوة اليت ميكن دعمها 

عالم )يانات اليت يقوم عليها التقومي والتأكد من كفايتها ، وصدقها وانسجامها وتفصيل يف تقدمي الب
 ،5002 ) 

ويقصد بعلمية التقومي أن تكون عملية التقومي قائمة على أسس علمية، مثل الثبات : العلمية  -21
ت واملقصود بالثب( 5000فتح اهلل ، )والصدق واملوضوعية الواجب توافرها يف أدوات عملية التقومي 

هو استقرار نتائج التقومي يف حالة إعادة التقومي يف فرتتني خمتلفتني أو يف حالة قيام أكثر من شخصني 
أما الصدق ، فاملقصود به أن تقيس أداة التقومي ما وضعت . بعملية التقومي باستخدام الوسيلة ذاهتا 

تلميذ ملا تلقاه يف مادة التاريخ ، إذا كان  املقوم يريد قياس قدرة ال: املثال لقياسه فعاًل وعلى سبيل 
فيجب أن يقيس قدرة التلميذ حول ما يتعلق مبادة التاريخ دون النظر إىل مقدرته يف اإلمالء أو 
حسن اخلط وما إىل ذلك، واملوضوعية تعين عدم تأثر نتائج التقومي بالعوامل الذاتية أو الشخصية 

 .للمقوم 
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إن إجراءات عملية التقومي حتتم على املقوم مراعاة بعض :  مراعاة الضوابط االخالقية والقانونية  -29
الضوابط األخالقية اليت تراعي من خالهلا مصاحل املشاركني يف التقومي واملستفيدين من نتائجه وأن 

كما أنه من . حة تكون تقارير النتائج منفتحة ومباشرة وعادلة ، وحدود استخدام هذه النتائج واض
الضروري إخبار األشخاص الذين جيري عليهم التقومي باهلدف من التقومي مع اترام آرائهم فيما يتعلق 

هذا إضافة إىل التمثيل املتوازن لشرائح اجملتمع املستهدف ، والتصميم . باألمور اليت تؤثر عليهم 
طبيعة عمليات التقومي عن  ومن الضروري عدم حجب. التقومي املستخدمة  ألساليباملتكافئ 

املشاركني ، أو إشراكهم دون علمهم ، أو تعريضهم ملواقف ميكن أن تسيء إليهم أو تلحق هبم 
الضرر ، كما جيب عدم التدخل يف خصوصيات األشخاص الذين جتري عليهم عملية التقومي او 

 (5002عالم ، )حرمان بعضهم من مزايا معينة 

ميتاز خبصائص تساعد على حتقيق أهدافه وتقود إىل نتائج سليمة وقرارات رشيدة ،  وهكذا جند أن التقومي اجليد
 نتائج إجيابية قادرة إىل أن فكلما كانت املعلومات دقيقة وشاملة والبيانات وافية ومتكاملة ، كلما قاد ذلك إىل

فما اتفق ، بل أهنا خطة تقود على التطوير والتحسني فعملية التقومي ال ميكن أن ترتك للصدفة أو التخبط كي
وحتكمها اخلصائص املذكورة آنفًا واليت حتدد رسم إطارها العام . حمكمة ومدروسة وقائمة على أسس ومبادئ 

 (42-42هـ ، ص2459احلريري، ) .واإلجراءات املطلوبة يف تنفيذها على أرض الواقع 
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 :خصائص التقومي الرتبوي اجليدكما ذكر الدمرداش سرحان يف كتابه املناهج املعاصرة عن 

 : خصائص التقويم التربوي الجيد

إن التقومي الرتبوي اجليد ميتاز مبجموعة من اخلصائص اليت ينبغي العمل على توافرها لكي يؤدي التقومي  
رسالته ووظائفه على أفضل وجه ممكن وتتصل هذه اخلصائص مبفهوم التقومي وما ميكن أن يؤديه من خدمات يف 

 : يأيت  ويف مقدمة هذه اخلصائص ما. اجملال الرتبوي بناء وتنفيذاً وتطويراً 

 : ينبغي أن يكون التقويم هادفاً  -0

فبدون حتديد هذه األهداف واختاذها منطلقًا لكل عمل . والتقومي اهلادف هو الذي يبدأ بأغراض واضحة حمددة
 .تربوي ، يكون التقومي ختبطاً عشوائياً ال ُيساعد على إصدار األحكام السليمة واختاذ احللول املناسبة 

 : يم شامالً ينبغي أن يكون التقو  -2

والتقومي الشامل هو الذي يتناول العملية التعليمية جبميع مكوناهتا وأبعادها والتقومي الشامل يتضمن اجملاالت التالية 
 : 

وذلك حىت . مجعي األهداف املنشودة، حبيث ال تقتصر على هدف أو أكثر دون غريها من األهداف  -
 .غريه ال يكون حتقيق هدف مهما بلغت قيمته على حساب 

 مجيع نواحي النمو ، سواء منها اجلسمية أو العقلية أو النفسية أو االجتماعية أو الروحية  -

مجيع مكونات املنهج، سواء منها املقررات أو الكتب أو الطرق أو الوسائل أو النشاطات ، أو العالقات  -
 .أو غريها 

اخلطط أو املناهج ، أو التالميذ أو مجيع ما يؤثر يف العملية التعليمية ، سواء يف ذلك األهداف أو  -
ثقافية املعلمون أو اإلداريون أو املباين واملرافق أو الوسائل واملعدات أو الظروف العائلية واالجتماعية وال

 اليت تؤثر يف مل املدرسة وتتأثر به 
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 : ينبغي أن يكون التقويم مستمراً  -8

والتقومي املستمر يالزم العملية التعليمية من بدايتها حىت هنايتها ، بل إنه يبدأ قبلها ؛ ليكون عونًا على هتيئة 
 الظروف املناسبة للتعلم يف ضوء واقع التالميذ ، وواقع الظروف اليت حُتبط هبم وتؤثر فيهم 

قيق الغايات واألهداف بقصد التشخيص وإذا كان الغرض من التقومي هو معرفة مدى ما بلغناه من جناح يف حت
والعالج والوقاية والتحسني فإن ذلك ال يتحقق إال عندما يكون التقومي مستمرًا ومالزمًا للتعليم يف مجيع خطواته 
ومراحله ، يُرشد خطاه وحُيدد مشكالته ويعمل على رفع مستواه أما التقومي اخلتامي الذي جُتربه كثري من املدارس 

 .عام الدراسي ، فيقصر عن بلوغ هذه الغايات يف هناية ال

 :ينبغي أن يكون التقويم ديمقراطياً  -4

والتقومي الدميقراطي يقوم على أساس احرتام شخصية التلميذ حبيث يشارك يف إدراك غاياته ويؤمن بأمهيته 
لفردية بني التلميذ  ويتقبل نتائجه قبواًل حسنًا ، بل يشاركه يف تقوم ته كما يقوم على أساس مراعاة الفروق ا

وهو يف الوقت ذاته تقومي تعاوين يشارك فيه التالميذ أنفسهم واملعلمون واآلباء واجملتمع ومجيع املعنيني بالعمل 
وليس معىن ذلك اشرتاك هؤالء مجيعًا يف وضع االمتحانات أو تصحيحها ، فاالمتحانات ليست . الرتبوي 

شاركة بالنقد البناء ، واقرتاح األساليب واحللول املناسبة ، وأخذ وجهات الوسيلة  الوحيدة للتقومي وإمنا تتم امل
 .النظر املختلفة يف احلسبان عند تنفيذ برامج التقومي 

 :ينبغي أن يكون التقويم علمياً  -5

هم ومن أ. وميتاز التقومي العلمي بسمات معينة تكون عوناً على إصدار األحكام السليمة، واختاذ القرارات املناسبة 
 :هذه السمات ما يأيت 

  ويقصد به أن يكون األسلوب الذي نستخدمه قادرًا على أن يقيس ما وضع لقياسه فإذا كنا : الصدق
نريد قياس قدرة التلميذ على التعبري مثاًل ، فينبغي أن تكون الوسائل اليت نستخدمها حبيث ال تتأثر خبط 

واضحة حمددة ، فإن ذلك يساعد على بناء أساليب  وكلما كانت أهدافنا. التلميذ أو عالقته باملدرس 
 .صادقة لتقومي الناتج أو العائد 
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  استخدام صورة مكافئة ، ويقصد به أن تعطي الوسيلة نتائج ثابتة نسيباً عند تكرار استخدامها أ: الثبات
 هلا على قدر االستطاعة 

تعطي نتائج على درجة كبرية من  –احلرارة والضغط  املرت وامليزان ومقياس: واملقاييس يف جمال العلوم الطبيعية مثل
الثبات ، أما املقاييس الرتبوية ، فتتأثر بكثري من العوامل االجتماعية والنفسية ، ولذلك فإننا نكتفي فهيا بدرجة 

 .معقولة من الثبات 

  أو حالته النفسية  ويقصد هبا عدم تأثر االختبار بالعوامل الذاتية مثل مزاج من يقوم بالتقومي: املوضوعية ،
ختتلف التقومي ومن نظاهر املوضوعية أال . ، أو تعبه ، أو نظرته النسبية إىل األمور وتقديره للمستويات 

 .من مقوم  إىل آخر ، وال مع الشخص الواحد من وقت إىل آخر 

لبيانات واملالحظات فهو يبدأ بتحديدها يف ضوء ا. والتقومي العلمي ، يلتزم باألسلوب العلمي يف حل املشكالت
كما أنه يقوم على . مث يدرس االحتماالت والفروض ، وينشد الدليل والربهان للتحقق من سالمة الفروض. 

 أساس التخطيط العلمي معتمداً على النظرة الشاملة والبيانات الدقيقة ، واملنطق السليم 

 : ينبغي أن يكون التقويم مميزاً  -6

فاالختبار الذي . على التمييز بني املستويات ويساعد على  إظهار الفروق الفردية  والتقومي املميز هو الذي يعني
وكذلك االختبار السهل الذي . يعلو فوق مستوى التالميذ حبيث يعجز أغلبيتهم عن اإلجابة عليه ، ال يعترب مميزاً 

جوانب النمو والقدرات واملهارات مجيع األهداف ، ومجيع واالختبار املميز يتناول . جييب عليه اجلميع دون تفرقة 
 ، واملهارات ، وبذلك يعني على اكتشاف املواهب وتعرف نواحي الضعف والقوة 

 .ينبغي أن يكون التقويم اقتصادياً  -8

وقد ازدادت أمهية التكلفة يف ضوء مبادئ اقتصاديات التعليم والتقومي االقتصادي يساعد على اقتصاد النفقات 
عيوب االمتحانات التقليدية أ،ها تستغرق يف معظم األحيان ، وخباصة االمتحانات العامة ، واجلهد والوقت ومن 

 .وقتاً طويالً وجهداً شاقاً ونفقات طائلة 
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 :ينبغي أن يعتمد التقويم على وسائل وأساليب متعدد -7

املتنوعة ، وهي بكل فالعملية التعليمية تتضمن مجيع جوانب اخلربة ومستوياهتا ، وتتضمن جوانب النمو وأهدافه 
ذلك تتطلب استخدام وسائل وأدوات متنوعة ؛ وهي بكل ذلك تتطلب استخدام وسائل وأدوات متنوعة   ؛لكي 

  .تعطي التصور الكامل والصورة احلقيقية جلميع هذه األمور دون أن تطـمس بعضـــها أو تتجاهله

 (.222-259، ص 2402سرحان ، ) 

 :طلبة ذكر الكاتب عن خصائص التقوميويف كتاب قياس وتقومي تعلم ال

 :  يتسم التقويم التربوي الفعال بخصائص أساسية هي

مبعىن أن عملية التقومي واسعة تشمل مجيع عناصر ومكونات الشيء املراد تقوميه ، فهي تشمل : الشمول  .2
فلسفة ) جملاالت يف اجملال الرتبوي الطالب ، واملدرس ، واملناهج ، وطرق التدريس وتتناول كذلك خمتلف ا

 ...( الرتبية ، واهدافها ،واملؤسسات التعليمية ، والربامج التدريبية 

مبعىن أن عملية التقومي غري موقوتة بزمن حمدد تتم من خالله وينتهي األمر ، بل عملية ترافق : االستمرارية  .5
د التنفيذ ويتم ذلك يف ضوء مجيع مراحل العملية الرتبوية ابتداء من مرحلة التخطيط وانتهاء مبرحلة ما بع

 التغذية الراجعة اليت توفر معلومات هامة حول الشيء املراد تقوميه 

 : وميكن التعبري عن هذه اخلاصية من خالل التمييز بني املراحل التالية يف التقومي وهي 

 ( التقومي التمهيدي ، التقومي التكويين ، التقومي اخلتامي ، التقومي التتبعي )

مبعىن أن التقومي عمل يتطلب تضافر جهود مجيع من له عالقة بالشيء املراد تقوميه لضمان  التعاون -4
 التوصل إىل نتائج حقيقية صادقة 

مبعىن أن التقومي عملية تتطلب مقدرة فينة خاصة لقيام به ، وتستلزم توفري اخلبةر يف : املقدرة الفنية  -2
زاهة واملوضوعية كما أن استخدام ادوات التقومي املناسبة هذا اجملال وحتلي القائمني هبا بالكفاءة ، والن

 لطبيعة النشاط املراد تقوميه شرط لنجاح التقومي 
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إذ أنه من الصعب الوصول إىل نتائج صادقة يف التقومي إذا مل  تتم عملية التقومي يف : الدميقراطية  -1
ظروف تتسم باحلرية والصراحة والصدق لكي تعزي كل نتيجة إىل أسباهبا األصلية ، أما إذا كانت 

عملية بعيدة عن أحكام التقومي مبنية على التحيز واألهواء والرغبات الشخصية فإن ذلك جيعل هذه ال
 املوضوع والصدق والثبات 

التعليمية ويف خمتلف مستواياهتا ، وذلك من خالل  –ويهدف التقومي الرتبوي أساسًا إىل حتسني العملية التعليمية 
 : فعاليات منظمة أمهها 

 مجع البيانات واملعلومات وحتليلها  .2

 والتوازن حتديد األهداف التدريسية وتصنيفها ومراعاة الدقة والشمول  .5

 صياغة األهداف التدريسية صياغة سلوكية ليسهل قياسها ومعرفة مدى حتقيقها  .2

 تصميم أدوات مناسبة للقياس / حتديد نوع النشاط ،  .4

 إعداد القوى البشرية املدربة للقيام بالتقومي  .2

التنفيذ ويتطلب االتصال جبميع اجلهات املعنية بالتقومي والفهم الواضح ألهداف عملية التقومي ومتطلباهتا  .1
 ، وجتهيز الوسائل واألدوات الالزمة 

 حتليل البيانات واستخالص النتائج  .1

 التعديل وفق النتائج  .9

 التجريب للتأكد من سالمة التعديل وللتعرف على مشكالت التطبيق   .8

إن عملية التقومي متر خبطوات متسلسلة وحمكمة ختضع إىل وعي وانتباه ومالحظة لسري العملية أماًل يف وهكذا ف
حتسني العملية الرتبوية واالرتفاع مبستواها وحل مشكالهتا ، وضبطها والتحكم فيها يف ضوء األهداف العامة 

 .(21-22ص،م5005،ابوسل ).واخلاصة اليت يتوخى النظم الرتبوي حتقيقها 
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ويف كتاب القياس والتقومي يف التعلم والتعليم ذكر الدكتور علي كاظم أن من أهم املبادئ اليت يبىن عليها التقومي 
 :ليكون جيداً 

  :مبادئ التقويم التربوي  

تتطلب عملية التقومي توافر عدد من املبادئ اليت ينىب عليها ليكون تقوميًا سليمًا ، وحيقق غاياته ، ينبغي  
 : ى القائم بالتقومي مراعاهتا وهذه املبادئ هي عل

تعد عملية حتديد ما ينبغي تقوميه من معارف ومهارات واجتاهات يراد احداثها يف :  أن يكون هادفاً  (أ )
وهبذا املعىن يوصف التقومي احلديث بأنه تقومي . سلوك الطلبة ، نقطة االنطالق يف عملية التقومي 

 ويتشرط يف األهداف الرتبوية أن تكون واضحة وحمددة ومرتبطة بسلوك معني قابل للتقومي ،. هادف 
والتقومي اهلادف يعطي املسؤولني عن العملية التعليمية مؤشرًا عن . أي أن تكون مصاغة سلوكيًا 

مدى حتقيق األهداف غري واضحة وغري مصاغة بدقة ، ال يكون احلكم دقيقاً وال نعرف درجة حتقيق 
 .األهداف 

و املتعلم هو االهتمام بنم Curriculumإن املفهوم احلديث للمنهج :  أن يتصف بالشمول (ب )
املتكامل يف خمتلف جوانب شخصيته ، بينما املفهوم القدمي كان يكز على تنمية اجلانب املعريف فقط 

 Comprehensiveوانسجامًا مع املفهوم احلديث للمنهج يفرتض أن يكون التقومي شاماًل .
.. سمي ، اجلانب العقلي واالنفعايل واالجتماعي واجل)جلميع  جوانب النمو يف شخصية الطالب 

 ( اخل 

مبا أن التقومي اجليد يفرتض أن يكون شاماًل جلميع جوانب :  أن تتنوع أساليب التقويم وأدواته (ج )
النمو يف شخصية الطالب ، لذلك جيب أن تتنوع أساليب التقومي لتتمكن من قياس مجيع تلك 

عروف أن لكل اجلوانب هذا من جهة، ومن جهة أخرى لنتمكن من عيوب كل أداة يف القياس ، فامل
. أداة مزايا وعيوب واالعتماد على أكثر من أداء ميكننا من التغلب على تلك العيوب قدر املستطاع 
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والشفوية واملالحظة ( املوضوعية واملقالية )وأدوات القياس متنوعة منها اختبارات التحصيل التحريري 
 .اخل .. واملقابلة الشخصية والبطاقة املدرسية 

إن التقومي جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية ، إذ ال ميكن أن تسري وأن تستمر :  اً أن يكون مستمر  (د )
تسري مع العملية  Continu- ous processفالتقومي هو عملية مستمرة . بدون عملية التقومي

التعليمية جنبًا إىل جنب ، حيث تبدأ من بداية املوقف التعليمي وتستمر حىت هنايته ، ويف ذلك  
 وانب الضعف والقوة لكل مرحلة من مراحل املوقف التعليمي كشف جل

هو العمل اجلماعي ،   Cooperative workإن العمل التعاوين  :أن يكون عماًل تعاونيًا  (ه )
الذي يشرتك فيه كل من يؤثر ويتأثر بالعملية التعليمية، كاملعلم واملدير واملوجه الرتبوي والطلبة وأولياء 

 أن يشرتك فيه كل من له صلة بالعملية التعليمية األمور وبعبارة أخرى 

إن التقومي ليس غاية العملية التعليمية بل يقع يف اخلطوة الرابعة ، :  أن يكون وسيلة وليس غاية (و )
ونتائجه هي تغذية راجعة جململ مفاصل تلك العملية ، إذ من خالله حنكم على مدى جناحها أو 

. ةيعن نقاط الضعف والقوة يف مناهجنا وطرائقنا التدريس فشلها ، أي أنه وسيلة للكشف باستمرار
لذلك جيب أال يكون غاية لدى املعلم أو الطالب مبعىن أال يكون اهلدف من التقومي يف العملية 
التعليمية احلكم على جناح الطالب أو فشله ، بقدر ما يكون اهلدف هو إعادة النظر يف خمتلف 

 (.22-24، ص5002كاظم ، )  .ملستحدثات الرتبوية فيها خطواهتا من أجل تطويرها وإدخال ا

 :ذكر الكاتب أنويف كتاب التقومي الرتبوي للمعلمني واملعلمات 

  :خصائص التقويم 

التقومي عملية وقائية عالجية ، تستهدف الكشف عن مواطن الضعف والقوة يف التدريس بقصد حتسني  
فال بد أن ينظر إىل عملية التقومي على أهنا جزء . األهداف املنشودة عملية التعليم والتعلم وتطويرها مبا حيقق 

 .متكامل من عملية التعليم والتعلم وبدوهنا ال تتم الفائدة املرجوة 

وللتقومي السليم أسسه وخصائصه اليت ال بد من توافرها لكي حيقق الفائدة املرجوة منه ، ومن هذه  
  -: اخلصائص 
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هذا يعين أن التقومي ليس شسئاً يأيت يف هناية التدريب فحسب بل ينبغي أن  :التقومي عملية مستمرة  -2
 .يسري جنباً  إىل جنب مع العملية التعليمية 

مبا أن بناء املنهج احلديث يشرتك فيه كل من لديه عالقة بالعملية : التقومي عملية تعاونية شورية  -5
كذلك مبعىن أن ال ينفرد به شخص واحد   الرتبوية عندئذ ينبغي أن يكون التقومي املصاحب للمنهج

وكل منهم له دور هام يف ( اآلباء  –املشرف الرتبوي  –املعلم  –التلميذ ) بل يشرتك فيه اجلميع 
 .عملية التقومي 

 التقومي عملية موضوعية ، مبعىن أن يقوم التقومي على أسس عادلة بعيدة عن التحيز والذاتية  -2

 :علمي من الصدق والثبات والتميز  التقومي عملية مبنية على أساس -4

 .الصدق يعين به أن تكون الوسائل املستخدمة يف التقومي صادقة ، أي تقيس ما وضعت من أجله  -أ 

الثبات أي أن االختبار يعطي نفس النتائج تقريبًا عند تطبيقه أكث من مرة على نفس الطالب يف  -ب 
 .فرتة زمنية معينة 

روق الفردية بني الطالب للكشف عن ميول واهتمامات وقدرات التمييز وهو القدرة على إظهار الف -ج 
 .واستعدادات الطالب 

فهو ال يتناول جانبًا واحداً من جوانب التلميذ بل ميتد ليشمل مجيع جوانب : التقومي عملية شاملة  -2
 كما أنه ممثل جلميع مفردات املنهج الدراسي .. اجلسمي إخل  –االجتماعي  –النمو املعريف 

 ليس هدفًا يف حد ذاته وإمنا وسيلة لتحسني املنهج وجتويده وتطويره جيب أن تستخدم نتائج التقومي -1
التقومي يف حتسني املنهج وتطويره يف تعديل الكتب ملقرره أو حذف بعض موضوعاهتا وإضافة 

 (58-51هـ ، ص 2452حممود ، )  .إخل.. موضوعات جديدة 

 :ومي أداء الطالب أنوذكر الدكتور أنور عقل يف كتابه تطوير تق

 :خصائص التقويم 

لكل مفهوم من املفاهيم جمموعة من اخلصائص اليت متيزه عن غريه من املفاهيم األخرى ، ومفهوم التقومي  
 : ميتاز بالعديد من اخلصائص اهلامة نذكر منها بشيء من التفصيل ما يلي 
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حتدثنا يف بداية هذا الفصل عن مدى أمهية حتديد : إرتباطه باألهداف السلوكية احملددة مسبقًا  -2
املطلوبة من أي عمل ، والعملية التعليمية مثلها مثل العمليات األخرى تستلزم وجود  األهداف 

العملية أهداف هلا جيب حتديدها ورمسها قبل البدء فيها ، وإذا ما حتققت تلك األهداف يف هناية 
التعليمية فإننا وال بد نكون قد حصلنا على بغيتنا األساسية من التعليم ، فال ميكن أن يوجد تعليم 

 .حقيقي دون أهداف ، وال ميكن أن يتحقق ذلك التعليم دون أن تتحقق تلك األهداف 

بط واضح وشديد ما وحنن عند تقومينا ألداء الطالب فإمنا نبحث عن مدى حتقق تلك األهداف ، إذن فهناك ترا
بني تقومي األداء وأهداف ذلك األداء ، وا ألهداف السلوكية كما سنوضح يف الفصل القادم ضرورة ملحة 

 : وحتديدها هام جداً لتحديد مالمح العملية التعليمية ككل ، ولتوضيح ما سبق سوف نذكر هذا املثال 

مثاًل ، فمن املكن أن حيدد جمموعة من األهداف السلوكية عند رغبة املعلم يف تعليم طالبه مفهوم كمفهوم الطيور 
سوءا كانت تلك األهداف معرفية أم عاطفية أم مهارية ، ورسم األهداف عملية مهمة جدًا عند بداية العملية 
التعليمية فهي الطريق املمهد واملرسوم للوصول إىل ما ننشد من تعليم سليم وحقيقي واقصر طريق لتوصيل املعلومة 

 .لطالب ل

 : أمثلة على تلك األهداف 

 أن يذكر تعريف اً للطيور حبدود سطرين فقط  -2

 يطور من طيور البيئة احمللية  2أن يعد أمساء  -5

 أن يتعرف على الطيور من بني جمموعة من احليوانات بدون أي أخطاء  -2

 أن يقارن بني الطيور والثدييات من حيث طريقة التكاثر  -4

 هبذا االسم أن يفسر سبب تسمية الطيور -2

 أن يستنتج من تعريف الطيور أهم ثالثة خصائص متيزها على األقل  -1

 أن يكتب ثالثة من أهم خصائص الطيور مل تذكر يف التعريف  -1

هذه بعض األهداف السلوكية اليت من املمكن للمعلم أن حيددها عند رغبته يف إعطاء طالبه درسًا عن الطيور ، 
لف تبعًا ملستوى الطالب أي مستوى املرحلة وكذلك الصف الدراسي ، ويف مع مالحظة أن األهداف طبعًا ختت
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ضوء تلك األهداف يستطيع أن يقوم طالبه بعد تعليمهم ملفهوم الطيور ، حيث يستطيع مثاًل أن يقومهم شفهياً 
 .أو حتريراً ، نظرياً أو عملياً 

لتقومي تعلم الطالب للمفهوم السابق وال شك أننا سوف نستخدم أمناطاً عديدة من الوحدات االختبارية  
 نذكر هنا بعضاً من أمناط كأمثلة فقط 

 اذكر تعريفاً للطيور حبدود سطرين فقط  -2

 الطيور ؟: ما معىن املصطلح العلمي التايل  -5

 الطيور : عرف  -2

 من طيور البيئة احمللية  2عدد أمساء  -4

ثعبان  –تعرف علهيا فقط  نعامة لديك قائمة بأمساء بعض احليوانات ضع دائرة حول الطيور اليت ت -2
 مسكة  –محامة  –قطة  –أسد  –

 طريقة التكاثر : قارن بني الطيور والثدييات من حيث  -1

 هبذا األسم ؟ الطيورملاذا مسيت  -1

 .اكتب ثالثة من أهم خصائص الطيور  -9

من السابق يتضح لنا أن هناك عالقة وثيقة بني األهداف اليت حددناها عند رغبتنا يف تدريس الطالب ملفهوم 
الطيور ، وبني الوحدات االختبارية  اليت وضعناها لتقومي تعلم الطالب هلذا املفهوم ، فإذا ما استطاع الطالب مثاًل 

لطالب مثاًل أن يذكر تعريفاً حمدوداً للطيور ، وإذا ما استطاع أن أن يذكر تعريفاً حمدوداً للطيور ، وإذا ما استطاع ا
اخل .. يعدد بعضًا من األمثلة على الطيور ،وإذا ما استطاع أن يتعرف على الطيور من بني جمموعة من احليوانات 

حققنا من ، فإذا ما استجاب الطالب لتلك الوحدات فإننا ميكن لنا أن نقول إننا قومنا أداء ذلك الطالب  بت
 حتقيق أهدافنا اليت حددناها بداية 

مما سبق يتضح لنا ان ارتباط عملية التقومي بأهداف املنهج ، جيعل نتائج التقومي اليت حنصل عليها ذات  
 قيمة وقائدة خاصة يف حتديد مستوى بلوغ األهداف 

 .أهداف املنهج وعلى ذلك فمن أهم االسس اليت جيب أن يقوم عليها التقومي هو اتساقها مع  
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كان التقومي إىل حد قريب مقتصرًا على جانب واحد من جوانب شخصية الطالب ، : الشمول  -5
وحتديدًا حتصيل املعلومات ، فقد كان ينصب على حتديد قدرة الطالب على استيعاب تلك 
املعلومات ، فلم يكن شاماًل جلميع جوانب شخصية الطالب ، كما أنه مل يكون شاماًل جلميع 

 هداف املدرسة أ

فيجب على التقومي ، أن يشمل األهداف الرتبوي املنشودة ، من مهارات ومعلومات وميول وأساليب تفكري 
واجتاهات وقيم ، أي باختصار شديد مجيع اجلوانب املعرفية والعاطفية واملهارية شريطة أن يكون املعلم قد 

مية ، وباإلضافة إىل ذلك ، ولكي يكون التقومي شاماًل ، التعليراعى تلك اجلوانب مجيعها أثناء قيامه بالعملية 
فيجب أن يراعي مجيع املفاهيم اليت قام الطالب بدراستها سابقًا ، وبالطبع إذا كان التقومي شاماًل جلميع 

 .األهداف ، فال بد بالضرورة أن يكون شاماًل جلميع املفاهيم اليت درسها الطالب 

 .م فال بد أن يوجد تقومي طاملا وجد تعلي: االستمرارية  -2

نقصد من قولنا السابق أن عملية التقومي ما هي إال عملية مصاحبة لعملية التعليم أي أن العمليتني تسريان معاً 
جنباً إىل جنب فال يقتصر التقومي على امتحان يف آخر الفصل الدراسي أو حىت منتصف الفصل أو آخر العام ، 

متحانات النهائية ال تعد تقوميًا استنادًا على املفهوم اجلديد للتقومي والذي حتدثنا بل ال بد للتقومي أن يستمر فاال
عنه يف بداية هذا الفصل ، فطاملا أننا من خالل االمتحانات النهائية ال نعدل والن قوم إعوجاجًا ولكننا نصف 

نا اخلاصة ، ألن ما حنتاجه أكرب إذن فإننا ال حنتاج إىل مثل تلك االمتحانات من وجهة نظر .  حالة الطالب فقط 
 .من ذلك 

إننا حنتاج لعملية تقومي مستمرة تصاحب وتالزم الطالب طوال مرحلة منوه ، من أول يوم يدخل فيه املدرسة ، 
وحىت يتخرج منها هنائياً ، أي خالل مراحل التعليم العام كاملة ، وهبذا املفهوم اجلديد فال بد لكثري من املعتقدات 

 .ب أن تندثر ، فالتقومي يصبح يف هذه احلالة تقومياً مصاحباً ومالزماً للعملية التعليمية وشرطاً لوجودها واألسالي

ينبغي للتقومي أن يراعي الناحية االقتصادية عموماً ، فال يأخذ وقتاً : توفري الوقت واجلهد والتكاليف  -4
أو تنفيذه ، وكذلك فليس من طوياًل من املعلم على مجيع األصعدة سواء يف إعداده أو تصحيه 

املعقول إرهاق الطالب باختبارات متتالية جملرد وضع الدرجات ورصدها ومجعها يف هناية العام أو 
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الفصل ، وكذلك جيب عدم املغاالت يف اإلنفاق على االمتحانات ، فامليزانيات املخصصة 
لنا يف النهاية على جيل لالمتحانات تكاد تكون خيالية ، وتقومي التعليم بأسسه الصحيحة حلص

 .وهذا مبتغانا فعالً .. متفتح بأسهل الوسائل واقصر السبل واالمكانيات املمكنة 

من وقت وجهد وتكاليف % 20وإذا ما أردنا املزيد من التفاصيل يف ذلك فيمكننا القول بأن نسبة ال تقل عن 
صل منه على أي فائدة ، ودليلنا على ذلك العملية التعليمية خمصصة لالمتحانات وهذا جهد مهدر ضائع لن نتح

 فينقطع عن املدرسة لفرتة ليست بالقليلة .. أن الطالب قبل االمتحان حيتاج إىل وقت للمذاكرة واملراجعة 

أال يعد هدراً للوقت واجلهد معاً ؟ بينما لو تابع الطالب دراسته داخل املدرسة على أساس تعلم ... وهنا نتساءل 
متصاحبني باستمرار ، مع رصد مستمر لكل الدرجات اليت يتحصل عليها الطالب مع تقومي  وتقومي متالزمني

كنه احلصول عليها دون التوقف عن العملية التعليمية ، /سلوكه الصفي باستمرار ، ورصد لكل الدرجات الت يأ
 إليس هذا أفضل ؟؟ .. ودون إهدار للوقت واجلهد واملال 

مرأة  مستوية تعطي صورة صادقة ومعربة عن مستوى الطالب العلمي ، كما ميكن أن حنن ننادي بأن يكون التقومي 
يستفيد من هذه الصورة مجيع األطراف ، الطالب نفسه بداية املستفيدين ، مث أولياء األمور واملعلمني واملوجهون 

 ( 25إىل  -58، ص  5005عقل ، )  .ومجيع إدارة املدرسة 

 :املنظومة الرتبوية ذكر الكتاب أنويف كتاب التقومي يف 

  : يو مبادئ وأسس التقويم الترب

هتدف عملية التقومي إىل حتديد مدى حتقيق املتعلم لألهداف الرتبوية ، ولذلك جيب أن تقوم هذه العملي على 
ند الشروع يف جمموعة من املبادئ اإلجرائية حيث تعترب هذه املبادئ املعايري اليت جيب مراعاهتا واالستناد إليها ع

 : ختطيط وتنفيذ عملية التقومي إذا أردنا جناح هذه العملية ، وهذه املبادئي هي 
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 : أن تكون عملية التقويم متسقة مع األهداف  -0

جيب أن تتسق عملية التقومي مع األهداف املراد التحقق منها سواء كانت أهداف للمقرر أو للمنهج أو 
فإذا كانت األهداف يتم ترمجتها إىل أهداف سلوكية ميكن قياسها ومالحظتها فإن عملية . لوحدة دراسية 

 التقومي تنصب على هذه األهداف السلوكية لتحديد مدى حتقيقها 

ر ، جيب اختيار أساليب التقومي املناسبة لقياس مدى حتقق األهداف ، كأن نستخدم ومن جانب آخ 
أسلوب االختبارات التحصيلية عند قياس التحصل األكادميي للمتعلمني ، وإذا كان اهلدف قياس مهارات 

 التدريس لدى املعلم فيمكن استخدام أسلوب بطاقات املالحظة 

الغرض املراد قياسه ، فال تصلح وسيلة واحدة لقياس كل األهداف لذا جيب اختيار أنسب وسيلة لتقومي 
الرتبوية، فالوسيلة قد تناسب غرض ما وال تناسب أغراض أخرى ، فيجب اختيار الوسيلة املناسبة لألهداف 

 .املراد قياسها 

 : أن تكون عملية التقويم مالئمة لطبيعة المتعلمين  -2

فمن املستحيل مثاًل  أن . املتعلمني الذين تطبق عليهم عملي التقومي  خصائصجيب أن تتالئم أساليب التقومي مع 
 نستخدم أسلوب االمتحانات مع أطفال الروضة 

 : أن تكون عملية التقويم شاملة  -8

ال جيب أن تتوقف عملية التقومي على عنصر واحد أو أكثر من عناصر املنظومة الرتبوية بل جيب أن تشمل مجيع 
وكذلك ( املعلم ، املتعلم ، املنهج مبكوناته املختلفة ، املؤسسات التعليمية ، اإلدارة ) الرتبوية عناصر املنظومة 

بالنسبة لتحديد مدى حتقق األهداف بالنسبة للمتعلمني فال تقتصر على األهداف املعرفية فقط بل تشمل أيضاً 
 .مجيع األهداف األخرى املهارية والوجانية 

 : متنوعة  أن تكون اساليب التقويم -4

ال يكفي تنفيذ عملية التقومي وسيلة واحدة أو أداة واحدة لتحديد مدى حتقق األهداف أو حتقق النتاجات 
املطلوبة ، بل جيب حتديد األسلوب واألداة املناسبة لكل جانب ولكل هدف نريد قياسه ، فمثاًل ميكن استخدام 
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 ، وميكن استخدام مقاييس االجتاهات واملقابالت أسلوب االختبارات لقياس اجلانب املعريف لدى املتعلمني
ومن هذا املنطلق ، جيب تعدد أساليب ووسائل التقومي . الشخصية يف حالة  التأكد من تغري اجتاهات الطالب

 .املستخدم حي ثال تعطي الوسيلة الواحدة صورة كاملة عن التعلم بل لكل وسيلة مدى حمدود تقف عنده 

 

 : ة مستمرة أن يكون التقويم عملي -5

يقتصر تطبيق أدوات التقومي يف هناية العملية التعليمية فقط بل يبدأ التقومي قبل تنفيذ العملية التعليمية، ال يتقصر 
حىت يتم ( التقومي اخلتامي )، وبعد هنايتها ( االثنائي / التقومي اخلاليل )، ويستمر أثناء تنفيذها  ( التقومي القبلي )

ن العملية التعليمية ومن مث اختاذ القرارات واإلجراءات لعالج نقاط الضعف والقصور وتعزيز إعطاء صورة هنائية ع
 .نقاط القوة 

يف حياة املتعلم والكشف املستمر عن حالته التعليمية ، ( االستمرارية )ومن هنا تتأكد أمهية هذا املبدأ  
 .إىل مرحلة تعليمية أخرى  وأن يسجل كل هذا يف سجالت خاصة بكل متعلم وتنتقل معه من مرحلة

وجيب أن يكون التقومي كذلك مستمرًا لتحديد ما حيققه الربنامج الرتبوي من أهدافه احملددة ، حىت يتم  
 .مراجعته باستمرار وتقدمي التغذية الراجعة املستمرة له ، وتقدمي احللول لللصعوبات اليت تواجهه 

 : أن يكون التقويم عملية تعاونية  -6

ينفرد بعملية التقومي فرداً واحداً فقط أو جهة واحدة بل يشرتك يف عملية التقومي أكثر من فرد أو أكثر من جيب أال 
جهة فال يقتصر التقومي التعليمي على املعلم فقط ، بل جيب ان يشرتك معه التالميذ ، واملوجه ، ومدير املدرسة ، 

التعليمية بل تشرتك / ملية التقومي على اإلدارة الرتبوية وأولياء األمور ، وكذلك ال يقتصر اإلشراف على إمتام ع
 .جهات أخرى أيضاً ترتبط بوزارة الرتبية والتعليم ، وإدارة القياس والتقومي 

ومن جانب آخر ، جيب أن يكون من يقوم بعملية التقومي أفراد يتم تدريبهم تدريبًا جيدًأ قائمًا على  
 .اء الفرصة للتالميذ لتقومي أنفسهم تقومياً ذاتياً كذلك إعطوجيب  . أسس عملية وتطبيقية 
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 : أن يكون التقويم عملية شاملة لجوانب التعلم المختلفة للمتعلم  -8

اجلانب املهاري مثل : جيب أال يقتصر تقومي املتعلم على اجلانب املعريف فقط ، بل يتضمن بقي اجلوانب األخرى 
الرياضية ، واملهارات املعملية ، واجلانب الوجداين مثل تكوين امليول مهارات االتصال يف تعلم اللغة، واملهارات 

واالجتاهات أو مبعىن آخر أن يتضمن التقومي النمو املعريف ، والنمو االجتماعي ، والنمو اجلسمي ، والنمو العقلي 
 .، والنمو االنفعايل ، والنمو الثقايف ، وميول التالميذ واجتهاهتم 

 

 : لية تشخيصية وعالجية أن يكون التقويم عم -7

يلعب التقومي دورًا رئيسًا يف تشخيص نواحي القصور والضعف يف الربنامج التعليمي أو يف مستوى منو 
التالميذ ، أو يف آداء املعلم وذلك يتم اثناء تنفيذ العملية التعليمية وال ينتظر حلني انتهائها ومن مث يقوم بتقدمي 

املنظومة التعليمة من متعلم ومعلم / بة ملدخالت وعمليات املنظومة الرتبوية العالج والتغذية الراجعة املناس
وبرنامج تعليمي ، وهذا حيقق أيضاً مبدأ االستمرارية يف التقومي حيث يشمل اجلانبني التشخيصي والعالجي ، 

 .وال يتوقف عند اجلانب األول فقط 

 

 : أن يكون التقويم عملية صادقة  -9

التعليمية وال يأخذ مساراً بعيدًأ عن هذا اهلدف حىت / على قياس أهداف العملية الرتبوية جيب أن ينصب التقومي 
أي أن يقيس التقومي ما وضع لقياسه وال يقيس شيئًا آخر ، وميكن للتقومي أن . الصدق / تتوفر فيه املصداقية 

اسه وبالتايل يكون التقومي ينصب على أي عنصر آخر من عناصر العملية التعليمية، على أن يقيس ما وضع لقي
 .التعليمي / ال يتجزأ من املوقف الرتبوي جزءاً 

 : أن يكون التقويم علمية ثابتة  -01
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جيب أن يتوفر يف التقومي صفة الثبات ويعين أن يعطى التقومي نفس النتائج يف حني إعادته مرة ثانية على نفس 
تائج تتوقف على عدم تقدمي برامج تدريبية أو إثرائية أو افراد العينة من املتعلمني وحتت نفس الظروف ، وهذه الن

 .عالجية للمتعلمني بني التطبيق األول ألداة القتومي وإعادة ال تطبيق مرة ثانية 

 : أن يكون التقويم عملية موضوعية  -00

صحح جيب أن تقوم عملية التقومي على املوضوعية والبعد عن الذاتية ، فال تتأثر مبن يوقم هبا ، أو مبن ي
االختبارات ، فمهما اختلف املصححون جيب أن تبقى الدرجة اليت حيصل عليها املتعلم ثابتة ، وهذا يتطلب 
َ  للتصحيح وتوزيع الدرجات على مفردات االختبار ، وأ، تشمل تعليمات االختبار األهداف وطريقة  منوجًا

 .االجابة بصورة واضح ة ومفهومه لكل الطالب 

 

 : أن يكون التقويم عملية مميزة  -02

جيب أن يكون للتقومي القدرة على التمييز بني املتعلمني وأن يشكف عن املستويات املختلفة هلم ويكشف كذلك 
عن الفروق الفردية بينهم يف اجلوابن املختلفة ، ولذا جيب أن يتم مراعاة ذلك يف اختيار أساليب وأدوات التقومي 

ت أداة التقومي املختارة بصورة متنوعة من حيث مستوى الصعوبة أو السهولة حىت متيز بني املناسبة وصياغة مفردا
 .املتعلمني 

 

 : أن تكون عملية التقويم إقتصادية في الوقت والجهد والمال  -08

قتاً حىت ال  تشكل عملية التقومي عبئًا على املعلم أو الطالب وترتك أثرًا سلبيًا لديهم ، فيجب أال يأخذ التقومي و 
طوياًل يف إعداده أو تنفيذه أو تصحيحه من قبل املعلم ، وكذلك عدم إرهاق الطالب باختبارات متتالية بدون 

 .أهداف واضحة، وعدم املغاالتة يف اإلنفاق على تطبيق التقومي بأشكاله املختلفة 
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 :التقويم وسيلة وليس غاية في حد ذاته  -04

هبا من أجل الوصول إىل نتاجات وخمرجات للحكم على العملية الرتبوية  عملية التقومي هي وسيلة يتبعها القائمون
التعليمية ، وحتديد مدى جودة هذه النتائج وإمكانية تعزيز مدخالت وعمليات املنظومة الرتبوية لتحسني / 

 .املخرجات غري املرغوبة 

 

 : خصائص التقويم التربوي 

يؤدي عملية التقومي الرتبوي حىت يصبح تقوميًا جيدًا  مما سبق تتضح املبادئ واألسس اليت تقوم عليها 
من جمموعة  –وميكن استخالص خصائص التقومي الرتبوي . الدور املسند إليه بفاعلية داخل املنظومة الرتبوية 

 .لنقاط التالية كما يف الشكل  فيا –املبادئ سالفة الذكر 

 الشمول  -2

 التنوع  -5

 االستمرارية  -2

 املرونة  -4

 التكامل  -2

 اإلجيابية  -1

 النظام  -1

 ( املوضوعية  –الصدق  –الثبات )العلمية  -9

 توفري الوقت واجلهد واملال  -8

 االرتباط باألهداف السلوكية  -20

 أنه وسيلة وليس غاية  -22

  التشخيص والعالج والوقاية  -25

 (.22-54هـ ، ص2454سيد ، سامل ، ) 
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 التنوع

 االستمرارية

 املرونة

 التكامل

 اإلجيابية

 النظام

 العلمية

توفري الوقت واجلهد 
 واملال

االرتباط باألهداف 
 السلوكية 

 وسيلة وليس غاية 

التشخيص والعالج 
 والوقاية

 خصائص 

 التقومي الرتبوي

 يوضح خصائص التقومي الرتبوي: شكل
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 :التقومي والقياس النفسي والرتبوي أن شروط التقومييف كتابه والدكتور أمحد الطبيب ذكر 

 :شروط التقويم 

 : من الشروط اليت ينبغي أن يبين عليها التقومي ما يأيت  

 : الشمول  -0

من الشروط اليت جيب أن تتوفر يف التقومي شرط الشمولية ، ومشولية التقومي معناها أال يقتصر على قياس جانب 
ب فاالمتحانات التقليدي للتحصيل مثاًل ال يتوفر فيه جانب الشمول ، ألنه يهمل واحد فقط ويهمل بقيةا جلوان

اجلوانب ، الشخصية واالجتماعية واالنفعالية ، ويركز على التحصيل ، واملدرسة احلديثة حتاول أن تقوم مجيع هذه 
له قدراته وحتاول أيضًا أن  اجلوانب ، بل أهنا تسعى إىل أن تفسح اجملال أمام التلميذ ألن ينمو بأقصى حد تؤهله

تتفادى اخلطأ الذي وقعت فيه املدرسة التقليدية عندما قصرت اهتمامها على اجلانب التحصيلي يف التمليذ مهملة 
 .دافاً تربوية جيب العناية هبا ، والعمل على حتقيقها وتنميتها ÷تقومي املهارات والقيم واالجتاهات اليت تعد جوانباً وأ

  :االستمرارية  -2

ومما ترمي إليه عملية التقومي ، هو مساعدة املدرس والطالب على معرفة ما وصل إليه من تقدم حنو حتقيق أهدافه ، 
إذ أن هناك عوامل وجوانب قوة جيب تنميتها ، وعوامل وجوانب ضعف جيب إزالتها أو التقليل منها على األقل ، 

الرتديس ، فتخيص وقت معني للتقومي كأسبوع أو شهر ال  وهذا ال يأيت إال إذا سار التقومي جنبًا إىل جنب مع
ميكن من إصدار احلكم الصادق عل التلميذ حيث إن الغرض ليس هو جناح التلميذ أو فشله ، وإمنا هو تنمية 
نواحي القوة ، وعالج نواحي القصور والضعف لديه ، وهذا ال يتحقق  إال إذا كان التقومي مالزماً للتدريس ومتشياً 

 . معه

 : أن يكون التقويم اقتصادياً  -8

فالتقومي اجليد هو الذي يبين على أساس اقتصادي يف نفقاته ، فال يكلف نفقات اكثر مما جيب ، بل أهنيجب أن 
يكون بأقل تكلفة ممكنة  ويأخذ أقل وقت ممكن من أوقات التلميذ فينبغي إال يقضي التالميذ وقتًا طوياًل يف 
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بعض املدارس ، حيث خيصص اسبوع أو اسبوعان إلجراء امتحانات الفرتة ،  االمتحانات ، كما حيدث يف
 .وكذلك احلال بالنسبة للمدرس ، حيث ينبغي إال يضيع وقتاً أطول يف االمتحانات وتصحيحها 

 : التعاون  -4

ى كل من والتعاون يف عملية التقومي ، هو الذي جيعل التقومي يعطي الضورة احلقيقية عن التلميذ ، وهذا يفرض عل
املدرس والتلميذ وويل األمر واملشرف أين قوم بدوره ، ويستعني باآلخرين يف حالة غموض بعض األشياء أو 

أدى  . أو فيحالة حدوث بعض املشكالت أمامه ، وإذا ما قام كل واحد من هؤالء بدوره املطلوب. املواقف عليه 
 .عد على حتقيق االهداف الرتبوية املنشودة إىل حالة من التعاون يف عملية التقومي من شأهنا أن تسا

 : الديقمراطية  -5

وليكون التقومي دميقراطيًا ، جيب أن تتاح الفرصة  للتلميذ للمشاركة فيه ، أو على األقل يف رسم خطة التقومي ، 
األعمال وحتديد الوسائل املستخدمة فيه ، كذلك جيب أن يبىن التقومي على احلرية، أي حرية التفكري ، مبعىن أن 

اليت يقوم هبا التالميذ تكون حمققة لرغباهتم ومستجيبة ملطالبهم ، ومتمشية مع اجتاهامت ، ألن االختبارات التقليدية 
ال ترتك للطالب جمااًل يف هذا ، الذي يقوم فيها بدرو رئيسي هو املعلم الذي يضع االختبار وحيدد الوقت والوسيلة 

 .النجاح أو بالفشل ، وأخرياً يصدر حكمه على الطالب ب

ومما يعزز دميقراطية التقومي بناؤه على التعاون ، ومراعاة الفروق الفردية فيه ، ومراعاته لألسلوب العلمي ،  
 الذي من صفاته الصدق وا لثبات واملوضوعية 

 : أن يقوم على أساس علمي  -6

خصوصاً إذا . قد ختلتف وسائل وأساليب التقومي ، ولكنها جيب أن تتفق يف كوهنا مبنية على اساس علمي سليم 
ما كانت وسيلة التقومي هي االختبارات اليت جيب أن يتوفر فيها الصدق والثبات واملوضوعية واملقدرة على التفريق 

 بني الطالب 

 

 



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

 

- 74 - 
 

  :ترجمة أهداف التقويم إلى أهداف سلوكية  -8

عملية التقومي مبنية على أهداف معينة تسعى إىل حتقيقها ولكي تتحقق هذه األهداف بالصورة احلسنة ، جيب 
 ترمجتها إىل أمناط معينة من السلوك يكون مرغوباً فيها وواضحة يف أذهان مجيع املشرتكني يف عملية التقومي 

 : استخدام وسائل متنوعة في التقويم  -7

 بنجاح ، جيب أن تتنوع وتتعدد وسائلها حيث إن كل وسيلة ستساعد على مجيع لكي تؤدي عملية التقومي
ومبجموعها ميكن تغطية جوانب التلميذ املختلفة ، فميول . معلومات من جانب واحد فقط من جانب التلميذ 

معرفة ذلك  التلميذ واجتاهاته مثاًل ال ميكن معرفتها باستخدام االختبارات التحريرية التقليدية ، ولكن ميكن
  .باستخدام املالحظة واملقابلة واالستفتاء ، والطرق املوضوعية لقياس االجتاهات كطريقة ليكرت ويوجاردس 

 (21-22م ، ص 2888الطبيب ، ) 

 :ويف كتاب القياس والتقومي النفسي والرتبوي بني النظرية والتطبيق تطرق الكتاب لذلك كما يلي

 : خصائص عملية التقويم

ة التقومي تشكل عنصراً أساسيًا حيثما وردت احلاجة الختاذ قرار ، ولعل التساؤالت التالية تعطي إن عملي 
 فكرة عن بعض اجملاالت اليت حنتاج فيها عملية التقومي الختاذ القرار 

 هل يرفع الطالب إىل الصف التايل أم يعيد الصف نفسه ؟ -

 ابع أم أنه حباجة إىل تعديل ؟هل نستمر يف إعطاء منهاج اللغة اإلجنليزية للصف الس -

 هل جنحت اخلطة العالجية يف القضاء على ظاهرة التسرب من املدرسة أم ال ؟ -

أن / هل يكون الطالب الذي يتخرج من ختصص معلم صف ميتلك الكفايات املتوقعة للمعلم الناجح أ -
 اخلطة غري كافية ؟

 دريس يف اجلامعة ؟هل حنن راضون عن مستوى األداء األكادميي ألعضاء هيئة الت -
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هذه املاقف وغريها كثري حتتاج إىل قرارات تكون على قدر كبري من النجاح بقدر ما تكون املعلومات اليت مجعت 
شاملة وصحيحة وبقدر ما تكون عملية التقومي دقيقة وبشكل عام فإن عملية التقومي الرتبوي تتصف باخلصائص 

 : التايل 

 Continuous: االستمرارية : أوالً 

) وهذا يعين أن عملية تقومي التعلم أو املتعلم ال تنتهي عند حد معني وأن التقومي يف هناية مرحلة حمددة  
هو مبثابة تقومي لبداية مرحلة جديد وجييب على سؤال أساسي حول جاهزية املتعلم ( وحدة صف /  حصة 

 .لالنتقال إىل املرحلة اجلديدة 

ل على توجيه جمموعة كبرية من األسئلة خالل احلصة الواحدة هدفها الكشف عن واحلقيقة أن املعلم يعم 
طبيقعة التعلم ومدى حتقق األهداف تدرجييًا ، وذلك حىت ال ينتقل  إىل هدف قبل التأكد من حتقق اهلدف 

شرح فإذا اكتشف إن الطلبة ال يتفاعلون بشكل مقبول مع سؤال أو مهارة ما ، عمل على إعادة ال. السابق 
 وتقدمي األمثلة اإلضافية ليزيد نسبة الطلبة الذين يتحقق عندهم اهلدف وهذا هو جتسيد الستمرارية عملية التقومي 

 Cooperative: التعاونية : ثانياً 

الطالب : ذلك أن عملية التقومي تعتمد على إجنازها على تعاون مجيع أطراف العملية التعليمية وهم  
علم يتضمن جمموعة كبرية من النشاطات اليت قد تظهر يف البيت والشارع واملدرسة يف أي فالت. واألهل واملعلم 

وقت وليس فقط يف وقت احلصة املدرسية ، ومن هنا تربز أمهية تعاون اجلميع يف مجع املعلومات الالزمة لتقييم 
 .الطالب ومن مث تقوميه 

 Comprehensiveالشمولية :  ثالثاً 

ة التقومي استخدام كافة الوسائل املالئمة جلمع معلومات حول موضوع التقومي وتتطلب مشولية عملي 
وقد يتضمن معىن الشمولية أيضًا تقومي خمتلف املواقع اليت ..( اختبارات حتريرية وشفوية ، مالحظات ، مقابالت )

املكتبة ، وتوفر األجهزة بيئة املنزل ، البيئة املدرسية كغرف الصف ، واملقاعد ، و ) ميكن أن تساعد على التعلم 
 ..( وصالحيتها 
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 : أغراض التقويم 

ومهما كانت خصائص عملية التقومي فإننا جيب أن نتذكر أن لعملية التقومي هدف أساسي هو إعادة  
 .النظر وتصحيح املسار من أجل التطوير وا لتحسني لنواتج ما يتم تقوميه 

 .اخلاصة لعملية التقومي  وينبثق عن ذلك اهلدف العام جمموعة من األهداف 

 معرفة مدى حتقق األهداف املرسومة لربنامج حمدد  -2

 الكشف عن مدى فعالية املعلم يف تقدمي مادة التعلم  -5

 التحقق من مدى مالئمة املنهاج للمرحلة العمرية والنمائية للطلبة  -2

 إرسال تقارير لألهل حول مدى تقدم الطلبة  -4

 : ارات خمتلةف مثل توفري املعلومات الالزمة الختاذ قر  -2

 ترفيع الطلبة  -

 تصنيف الطلبة يف جمموعات  -

 تشخيص جوانب الضعف والقوة  -

 اختيار جمموعة من الطلبة ملهمات حمددة  -

 (22- 22، ص  5004الصماوي ، الدرابيع ، )  .التوظيف  -

 
 :وذكر الكاتب يف كتاب القياس والتقومي جتديدات ومناقشات عن خصائص التقومي اجليد

 :التقويم الجيدخصائص 

 : من أهم خصائص التقومي اجليد  

من الضروري أن تسري عملية التقومي مع مفهوم املنهج وفلسفته وأهدافه فإذا كان : التناسق مع األهداف  .2
املنهج يهدف إىل مساعدة املتعلم يف كل جانب من جوانب النمو وإذاكان يهدف إىل تدريب التلميذ 

 ب أن يتجه إىل قياس هذه النواحي على التفكري وحل املشكالت وج
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ينبغي أن يسري التقومي جنبًا إىل جنب مع التعليم من بدايته إىل هنايته فيبدأ منذ حتديد : االستمرارية  .5
النشاط املختلفة يف املدرسة وإىل أعمال األهداف ووضع اخلطط ويستمر مع التنفيذ ممتداً إىل مجيع أوجه 

الضعف ونواحي القوة يف اجلوانب املراد تقوميها وبالتايل يكون هناك املدرسني حىت ميكن حتديد نواحي 
 .متسع من الوقت للعمل على تاليف نواحي الضعف والتغلب على الصعوبات 

إن الوسائل ا ملختلفة واملتنوعة للتقومي تعمل لغرض واحد ، فإن التكامل فيما بينهما يعطينا : التكامل  .2
أو الفرد املراد تقوميه وهذا عكس ما كان يتم يف املاضي إذ كانت صورة واضحة ودقيقة  عن املوضوع 

النظرة إىل املوضوعات أو املشكالت نظرة جزئية أي من جانب واحد وعندما حيدث تكامل وتنسيق بني 
 .وسائل التقومي فإهنا تعطينا يف النهاية صورة واضحة عن مدى منو التلميذ من مجعي النواحي 

فرد بالتقومي شخص واحد فتقومي املعلم ليس حمصوراً على املدير أو املشرف الرتبوي جيب أال ين: التعاون  .4
واملتعلمني أنفسهم وتقومي املتعلم جيب أن يشرتك فقط ، بل هو ناتج تقومي املدير واملشرف واملعلم األول 

تاب معني فمن الضروري فيه املتعلم واملعلم واآلباء من أفراد اجملتمع احمليد باملدرسة ، فمثاًل عند تقومي ك
 .أيضاً أن يشرتك فيه املتعلمون واملعلمون واملشرفون وأولياء األمور ورجال الرتبية وعلم النفس 

أن يبين التقومي على أساس علمي أي جيب أن تكون األدوات اليت تستخدم يف التقومي صادقة وثابتة  .2
، قة ومعلومات صادقة عن احلالة أوموضوعية قدر اإلمكان ألن الغرض منها هو إعطاء بيانات دقي

املوضوع املراد قياسه أن تقوميه وأن تكون متنوعة وهذا يستلزم أكرب عدد ممكن من الوسائل مثل 
اخل ، فعند استخدام  االختبارات مثاًل يطلب .. االختبارات واملقابلت االجتماعية ودراسة احلاالت 

املوضوعية والقدرات وبالنسبة الستخدام طريقة املاحلظة استخدام كافة االختبارات التحريرية وا لشفوية و 
يتطلب القيام هبا فيأوقات خمتلفة ويف جماالت خمتلفة وبعدة أفراد حىت نكون على ثقة من املعلومات اليت 

 .نصل إليها 

ب أن يكون التقومي اقتصاديًا مبعىن أن يكون اقتصاديًا يف الوقت واجلهد والتكاليف ، فبالنسبة للوقت جي .1
أال يضيع املعلم جزءاً من وقته يف إعداد وإجراء وتصحيح ورصد نتائج االختبارات ألن ذلك سيصرفه عن 
األعمال الرئيسية املطلوبة وبالنسبة للجهد فال يرهق املعلم املتعلمني باالختبارات املتتالية والواجبات املنزلية 

االجتماعي أو الرياضي فيصاب املتعلم  اليت تبعدهم عن االستذكار أو اإلطالع اخلارجي أو النشاط
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بامللل ويكره الدراسة وينفر منها وهلذا كله أثره على تعليمه وتربيته وبالنسبة للتكاليف فمن الواجب أال 
 .يكون هناك مغاالة يف اإلنفاق على عملية التقومي حىت ال تكون عبئاً على امليزانية املخصصة للتعليم 

 أن التقومي الصحيح يتوقف على صالح أدوات التقومي وأ، تقيس ما يقصد منها مبعىن أن تكون أدواته صاحلة مبعىن
أن ال تقيس القدرة على احلفظ إذا وضعناها لتقيس قدرة املتعلم على حل املشكالت مثاًل وأن تقيس كل ناحية 

  .على حدة حىت يسهل تشخيص النواحي وتفسريها بعد ذلك وأن تغطي كل ما يراد قياسه 

 (.200-88م ، ص 5001لكبيسي ، ا) 
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 :مةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخات
 ،تعرفنا فيما سبق اىل رأي الكثري من الكتاب واملتخصيني عن شروط ومسات أو خصائص التقومي اجليد       

التقومي هدف أساسي هو إعادة النظر ومهما كانت خصائص عملية التقومي فإننا جيب أن نتذكر أن لعملية 
والتقومي عملية وقائية عالجية ، تستهدف  ،وتصحيح املسار من أجل التطوير وا لتحسني لنواتج ما يتم تقوميه 

الكشف عن مواطن الضعف والقوة يف التدريس بقصد حتسني عملية التعليم والتعلم وتطويرها مبا حيقق األهداف 
إىل عملية التقومي على أهنا جزء متكامل من عملية التعليم والتعلم وبدوهنا ال تتم  فال بد أن ينظر. املنشودة 

 .الفائدة املرجوة 

 .وللتقومي السليم أسسه وخصائصه اليت ال بد من توافرها لكي حيقق الفائدة املرجوة منه  

 : اجليدتؤيد الدكتورة رافدة احلريري يف أن شروط التقوميوبعد هذا االستعراض فإن الباحثة 

مبا أن التقومي الرتبوي الذي يقوم على أساس جيد وقاعدة متينة يف مجع البيانات الدقيقة وخلوها من األخطاء ، 
يقود إىل اختاذ قرارات سليمة يف جمال التطوير والتحسني وبناء الربامج املختلفة يف حقل الرتبية والتعليم ، لذا فإن 

 : ئص التالية التقومي الرتبوي جيب أن يتصف باخلصا

ويقصد باملوضوعية إال تتأثر نتائج التقومي بالعوامل الذاتية للقائمني على التقومي ، وإال : املوضوعية  -2
يعتمد التقومي على وجهات النظر الشخصية ، كالتعاطف مع البعض واحملاباة ، أو العكس ، وأن ال 

ذلك سلبًا على نتائج التقومي اليت  يكون املقوم متوترًا أو منفعاًل لظروف خاصة مير هبا فينعكس
ولذلك جيب أن حيتكم املقوم إىل معايري واحدة وحمددة يف حتليل وتفسري نتائج عملية . يقدمها
 . التقومي 

مبعىن أن التقومي يف العملية الرتبوية والتعليمية ينبغي أن يطلق مباشرة من أهدافه وال حييد : الصدق  -5
رة على عناصر العملية التعليمية املراد تقوميها ، هذا إىل جانب عنها ، كما ينبغي أن ينصب مباش

 .ضرورة اعتماد التقومي على اختبارات ومقاييس وأدوات أخرى صادقة أي تقيس ما وضعت لقياسه 
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أي أن نتائج التقومي ال ينبغي أن ختتلف يف حالة تكرار عملية التقومي لنفس عناصر املوقف : الثبات  -2
هذا إضافة إىل ضرورة اعتماد التقومي على . س املخرجات حتت نفس الظروفالتعليمي ، أو لنف

 أدوات قياس ثابتة ال تتغري نتائجها من وقت آلخر ، فيما إذا مت تكرار استخدامها يف ظروف واحدة 

التقومي تعين مواجهة ما يطرأ من بعض التغريات على عناصر العملية التعليمية ، حبيث جيب : املرونة  -4
. ي التقومي بدائل مرنة غري جامدة ال سيما فيما يتعلق مبسألة اختاذ قرارات اإلصالح والعالج ان يعط

كما أن مرونة عملية التقومي جتعله مناسبًا لفئات متباينة من املتعلمني ملراعاة الفروق الفردية بينهم 
ائله زادت مرونته فتنويع التقومي ينعكس بالطبع على مرونته ، فكلما تنوعت أساليب التقومي ووس

 وأصبح مناسباً لكل املتعلمني 

التقومي اجليد هو ذلك التقومي الذي يهدف إىل حتسني الواقع وتطويره، بعيدًا عن النقد : البنائية  -2
 .السليب والرتكيز على العيوب وأوجه القصور اليت تتعلق بالشيء املقوم

س اقتصادية يف نفقاته، أي أ،ه جيب أن التقومي اجليد هو الذي يبين على أس: اقتصادية النفقات  -1
فعلى سبيل املثال ، جيب أال يصرف التالميذ . يكون بأقل تكلفة مادية ممكنة، وبأقل وقت ممكن 

وقتًا طوياًل يف االمتحان ، وأال تكلف عملية وضع أسئلة االمتحانات سعرًا مرتفعًا يف الطباعة 
 .واستهالك األوراق بشكل مسرف 

 جيب أن يكون ذا فائدة، وأن يكون واقعيًا تسهل إجراءات تنفيذه ، وهذا التقومي: اجلدوى  -1
يستوجب التنبؤ حول احتمال تباين وجهات النظر املختلفة بني األفراد القائمني على علمية التقومي ، 
ومراعاة ذلك التباين عند ختطيط وتنفيذ عمليات التقومي مبا يسمح هلم بالتعاون وعدم عرقلة العمل 

 .لتحيز ضد النتائج ا، أ

أن مسألة القيام بأي عمل ، تتطلب حتديد االهداف اليت ينبغي حتقيقها :  أن يكون التقومي هادفا ً  -9
من وراء القيام بذلك العمل ، وعليه فإن حتديد ما جيب تقوميه من معارف ، واجتاهات ، ومهارات ، 

التقومي جيب أن تكون واضحة وحمددة فأهداف . وسلوكيات ، وغريها مما يراد تقوميه هي نقطة البدء
فاألهداف اليت ال . حتديداً دقيقًا ومرتبطة بسلوك معني قابل للتقومي ، أي أن تكون مصاغة سلوكيًا 

 .تصاغ بشكل سليم ودقيق ، ستقود بال شك إىل نتائج غري دقيقة
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ضوع املراد تقوميه التقومي اجليد هو الذي يشتمل على مجيع جوانب املو : أن يتصف التقومي بالشمول  -8
، فإذا كان التقومي موجهًا حنو منو التلميذ ، فإنه جيب أن يشتمل على كل جوانب شخصية التلميذ 
، أي يتناول اجلانب املعريف ، واالجتماعي ، واالنفعايل ، واجلسمي ، وجيب أن تكون فقرات التقومي 

 .مشتملة على املفاهيم ، واملبادئ واملهارات املتعددة

 .ويقصد باملالئمة ، وجوب مالئمة أسلوب التقومي مع طبيعة األشخاص املراد تقوميهم : مة املالئ -20

مبا أن التقومي السليم هو التقومي الشامل الذي يشتمل على كل : أن تتنوع أساليب التقومي وأدواته  -22
ية ، حيث أنه جزئيات الشيء املراد تقوميه ، لذا فإن تنوع أساليب وأدوات التقومي أمر يف غاية األمه

فاالعتماد على أكثر من . يساعد يف قياس مجيع جوانب الشيء املراد تقوميه أو الشخص املراد تقوميه 
أسلوب يف تقومي املتعلم يساعد يف الكشف عن كل جوانب السلوك ، مما يقدم صورة متكاملة عن 

 .املتعلم متكننا من إصدار احلكم الصائب عليه

أن تقومي العمل الرتبوي ال ميكن أن يكون عملية هنائية ، ذلك أنه : تمرة أن تكون عملية التقومي مس -25
جزء ال يتجزأ من العملية الرتبوية ، والتقومي يبدأ مع بداية املوقف التعليمي ويسري معه جنباً إىل جنب 

ا حىت هنايته ن وذلك ملتابعة سري العملية الرتبوية ومالحقة نقاط الضعف اليت تواجهها للتخلص منه
، كما أن عملية التقومي تسعى إىل التطوير والتجديد املستمر يف ميدان الرتبية والتعليم ، وعليه فأهنا 

 .عملية مستمرة ألن التطوير ال ميكن أن يتوقف عند حد معني 

يقوم التقومي اجليد على العمل الفريقي وذلك للتعاون : أن تكون عملية التقومي عماًل تعاونيًا  -22
يتشارك فيه عدة اشخاص والتقومي جيب أن يكون قائمًا على التعاون ويساهم فيه   والتشارك حيث

كل األطراف املعنية كاملعلم واملدير ، واملشرف الرتبوي ، وأولياء األمور ، والتالميذ ، وكل من له 
 . وهذا بالطبع سيقود إىل نتائج طيبة وأحكام سليمة . صلة بالعملية التعليمية التعلمية 

أن عملية التقومي مرتبطة بشؤون احلياة الفعلية بواقع ما ميارسه املتعلم : أن ترتبط عملية التقومي بالواقع  -24
يف حياته اليومية وما سيمارسه الحقًا يف حياته العملية بعيدًا عن التجزؤ وحاصلة يف أطر طبيعية ، 

ذات أمهية تربوية ، وذلك لالرتقاء حبيث تكون املشكالت واملهام واألعمال املطروحة للتنفيذ واقعية و 
مبستوى عملية التقومي الرتبوي ، حبيث يعطي املتعلم بواسطة هذا التقومي منتوجًا منظمًا يف مشول 
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وتكامل ، مما يتطلب أن يكون التقومي حقيقياً متعدد الوجوه وامليادين متنوعاً يف أساليبه مشتماًل على 
 .قيقي للتأكد من حدوث التعلم احلقيقي املتكامل تقنيات متنوعة تبين حكماً على تعلم ح

مبا أن التقومي وسيلة نتمكن من خالهلا أن حنكم على مدى : أن يكون التقومي وسيلة وليس غاية  -22
جناح أوفشل العملية التعليمية ، فإن نتائج عملية التقومي هي تغذية راجعة لكل تفاصيل العملية 

وسيلة تقودنا إىل معرفة نقاط الضعف والقوة يف املناهج، وطرق التعليمية ، وبالتايل فإن التقومي 
التدريس ، ومستوى التالميذ ، وغريها من التفاصيل اخلاصة باملؤسسة املدرسية، وعليه فإنه ال ميكن 
بأية حال من األحوال اعتبار اهلدف من التقومي هو احلكم على جناح أو فشل التلميذ بل اهلدف من 

 .ر يف حالته ذلك هو إعادة النظ

من الضروري أن يقدم التقومي معلومات فنية كافية تتعلق بالشيء املراد تقوميه ، وذلك : الدقة  -21
وهذا حيتاج إىل دقة . والكشف عن نقاط الضعف لتالفيها . لتوضيح نقاط القوة اليت ميكن دعمها 

 .، وصدقها وانسجامها وتفصيل يف تقدمي البيانات اليت يقوم عليها التقومي والتأكد من كفايتها 

ويقصد بعلمية التقومي أن تكون عملية التقومي قائمة على أسس علمية، مثل الثبات : العلمية  -21
والصدق واملوضوعية الواجب توافرها يف أدوات عملية التقومي واملقصود بالثبت هو استقرار نتائج 

يام أكثر من شخصني بعملية التقومي التقومي يف حالة إعادة التقومي يف فرتتني خمتلفتني أو يف حالة ق
أما الصدق ، فاملقصود به أن تقيس أداة التقومي ما وضعت لقياسه فعاًل . باستخدام الوسيلة ذاهتا 

إذا كان  املقوم يريد قياس قدرة التلميذ ملا تلقاه يف مادة التاريخ ، فيجب أن : وعلى سبيل املثال 
لتاريخ دون النظر إىل مقدرته يف اإلمالء أو حسن اخلط وما يقيس قدرة التلميذ حول ما يتعلق مبادة ا

 .إىل ذلك، واملوضوعية تعين عدم تأثر نتائج التقومي بالعوامل الذاتية أو الشخصية للمقوم 

إن إجراءات عملية التقومي حتتم على املقوم مراعاة بعض :  مراعاة الضوابط االخالقية والقانونية  -29
اعي من خالهلا مصاحل املشاركني يف التقومي واملستفيدين من نتائجه وأن الضوابط األخالقية اليت تر 

كما أنه من . تكون تقارير النتائج منفتحة ومباشرة وعادلة ، وحدود استخدام هذه النتائج واضحة 
الضروري إخبار األشخاص الذين جيري عليهم التقومي باهلدف من التقومي مع اترام آرائهم فيما يتعلق 

هذا إضافة إىل التمثيل املتوازن لشرائح اجملتمع املستهدف ، والتصميم . اليت تؤثر عليهم باألمور 
ومن الضروري عدم حجب طبيعة عمليات التقومي عن . املتكافئ ألساليب التقومي املستخدمة 
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املشاركني ، أو إشراكهم دون علمهم ، أو تعريضهم ملواقف ميكن أن تسيء إليهم أو تلحق هبم 
كما جيب عدم التدخل يف خصوصيات األشخاص الذين جتري عليهم عملية التقومي او   الضرر ،

 .حرمان بعضهم من مزايا معينة 

وهكذا جند أن التقومي اجليد ميتاز خبصائص تساعد على حتقيق أهدافه وتقود إىل نتائج سليمة وقرارات رشيدة ، 
كاملة ، كلما قاد ذلك إىل نتائج إجيابية قادرة إىل أن فكلما كانت املعلومات دقيقة وشاملة والبيانات وافية ومت

تقود على التطوير والتحسني فعملية التقومي ال ميكن أن ترتك للصدفة أو التخبط كيفما اتفق ، بل أهنا خطة 
وحتكمها اخلصائص املذكورة آنفًا واليت حتدد رسم إطارها العام . حمكمة ومدروسة وقائمة على أسس ومبادئ 

 .ات املطلوبة يف تنفيذها على أرض الواقع واإلجراء
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 :جعراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل
 .دار الفرقان:عمان،2ط،م الطلبةلقياس وتقويم تع،(م5005-هـ2455)حممدعبدالكرمي،أبوسل -

 .املناهجدار :عمان،التقويم التربوي،(م5009-هـ2459)رافدة ،احلريري -

 .مكتبة الفالح،2ط،المناهج المعاصرة،(هـ2402)الدمرداش عبداجمليد،سرحان -

 .مكتبة الرشد:الرياض،5ط،التقويم في المنظومة التربوية،(هـ2454)أمحد حممد،علي أمحد و سامل،سيد -

التقويم التربوي أسسه ،(م5009-هـ2458)حمب حممد،ماهر إمساعيل و الرافعي،صربي -
 .مكتبة الرشد: الرياض،واجراءاته

 ،القياس والتقويم النفسي والتربوي بين الظرية والتطبيق،(م5004)حممد،عبداهلل و الدرابيع،الصمادي -

 .دار وائل
 .املكتب اجلامعي :سكندريةاأل،2ط،التقويم والقياس النفسي والتربوي،(م2888)أمحد حممد،الطبيب -

 .العربيةدار النهضة :بريوت،2ط،تطوير أداء الطالب،(م5005)أنور،عقل -

 .دار املسرية،القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية،(م5002)صالح الدين حممود،عالم -

 .دار النشر الدويل،التقويم التربوي،(هـ2451)مندور عبدالسالم،فتح اهلل -

 .دار الكندي ،2ط،القياس والتقويم في التعلم والتعليم،(م5002)عي مهدي،كاظم -

 .دار جرير ،2ط، القياس والتقويم،(م5001-هـ2459)محيدعبدالواحد ،الكبيسي -

 .مكتبة الرشد:الرياض،4ط،القياس والتقويم التربوي(5025-هـ2422،حممود مندوه سامل،حممد -

دار :حائل،2ط،التقويم التربوي للمعلمين والمعلمات،(م5004-هـ2452)محدي شاكر،حممود -
 .األندلس

التقويم التربوي مفهومه ،(م5022-هـ2425)حسن جعفر،الدين و اخلليفةكمال ،هاشم -
 .مكتبة الرشد:الرياض،2ط،توجهاته الحديثة,مجاالته,أساليبه,

 


