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 املقدمة :   

ات. وترتبط املعايري هبدف التقويم. فإذا وتكتسي املعايري أمهية خاصة، إذ على ضوئها تتخذ القرار    

كان اهلدف هو تقرير جناح أو رسوب التلميذ، يكون املعيار مثال مدى متكن التلميذ من التعليمات، دون 

االهتمام بكيف مت التعلم أو ملاذا مل يتم. أما إذا كان اهلدف هو تقرير تدارك هفوات التلميذ، فإن املعيار 

 لصعوبات اليت حتول دونه.يرتبط بكيفية التعلم وا

ونتيجة لذلك تباينت املعايري اليت ميكن من خالهلا ميكن وضع منوذج يتصف بالشمولية و الصدق و     

الثبات،ورغم اختالف املعايري من شخص إىل أخر ومن جمتمع إىل جمتمع أخر فإهنا تعد ذات أمهية ألنه من 

فتعترب هي الدليل الذي تسري على ضوئها عملية  ,يريخالهلا سوف يوجه التقويم حسب مايو ضع له من معا

 التقويم الرتبوي. 

 ظهور املعايري :  

 وإقباال استحسانا -حينها - القت وقد املتحدة  األمريكية الواليات يف بدايتها يف املعايري أجندة ظهرت   

 لتقارن التقييم ألهنا استخدمت الوقت، ذلك يف املخلص وعدّهتا أمريكا يف الواليات فتبنتها مجيع شديدين،

  .وإجنازهم الطالب كل حتصيل رفع على وساعدت املنصفة، من اإلضاءة نوعاً وأعطيت املدارس جودة بني

 توقعاتنا كانت كلما أنه هنا الرئيسة والفكرة. واملدرسني واإلداريني اآلباء بتأييد املعايري أجندة حظيت وقد

 يهتموا مل لدرجة أهنم جيدة فكرة إليهم بالنسبة املعايري وكانت أفضل، كان حتصيلهم الطالب، من أكثر

 والتقييم املعايري تطبيق أن واعتقدوا بقانونيتها،

 الرتبوية اإلصالحات أن و يريدوهنا، اليت نوع املدارس إىل جمتمعة تؤدي سوف املسئولة واحملاسبة والتقدير

 (( Gandal & Vranek,2001الصف  غرفة يف تنفذ ممارسات إىل ترمجة الغايات يف تكمن

 ذلك بأهنا :( املعايري( Macbrien & Brandt,1997 وبراندت  ماكربين من كل عرف وقد
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 ,جاندال و فرانك ) وعرفها ه، فعل على قادرين ويكونوا يعرفوه أن الطالب على ماذا خيربنا الذي البيان

2001 (Gandal &Vranek يتعلمه أن جيب ما حول تدور اليت  الواضحة األفكار بأهنا أيضا 

 ومتينة.  قوية تكون حبيث اجلسور لبناء معايري هنالك دراسية، وأن سنة كل يف الطالب

 يف  (Nation at Risk) يف خطر أمة كتاب نشر إثر 1983 عام بعد باملعايري االهتمام بدأ    

 حتمل أمالا  املعايري أن ذلك بعد وتبني اإلصالح، يف موجة أول كان حينها والذي واشنطن يف الرتبية قسم

 ,Scherer)) جداً  صارمة التخرج متطلبات جعلت أهنا خاصة الطالب، أداء حتسني يف كبرياً

 القدرات الرياضية تظهر أهنا كما ، التعليم يف والكفاءة والتميز للنجاح ويعد وجود املعايري ضمانا(2001

 فرص انتهاز يف حقه طالب كل تعطي األكادميية، فاملعايري الطالب وأداءات التعليم جودة وحتسن للطالب

 املدرسة لفريق توقعات واضحة وفق املدرسة لربنامج قوة توفر قوية معايري على يبنى املنهاج فعندما التعليم،

 (Ravitch, 1995).املدرسة  أولويات حتديد إىل وتقود

 وأولياء الرتبويون حتقيقه إىل يسعى مشرتكة وهدفاً  لغة توفر املعايري أن إىل ( 2004 ) الكعيب وأشارت   

 ذات واملؤسسات أداء األطفال لتقويم وحمددة واضحة أسس توفري يف وتساعد واجملتمع احمللي، األمور

مستوى  وتعرب املعايري عن ، املؤسسات ألداء املساءلة عناصر املعايري أحد هذه تكون وقد بالرتبية العالقة

 واملعارف باملهارات قيامه عند الطالب كفاية أداء مستوى وحتدد ، واملقبول املتوقع اجلودة مستوى أو األداء

 خالل تنعكس من للمؤسسات أو لألشخاص سواء العالية املعايري إن تلك املعايري، عليها نصت اليت

 ا ذ فناناً  وكونه ه، ووجدان بعاطفته التامة عليها وسيطرته لذاته وتنظيمه واستقامته الفرد استقاللية

 املهنية من عالية درجة

 (Wiggins, 1995). يف عمليات التقويم  األداء ملقارنة أمنوذجاً  البعض ويعدها
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 املعايري؟ يصنع من  

 فقد املتقنة، غري بدايتها من الرغم علىScherer,2001)شريير) يقول  اجيابياً  أثراً  املعايري حلركة إن 

 ولكن مت عمله، ما كل هو وهذا دراسية مادة كل يف الطالب يعرف أن ماذا جيب حول باحلوار بدأت

 االجنازات حول سابقا كانت اليت املعايري املناقشات حركة ألغت ، ذلك بعد أتت الكبرية اخلطوات

 الوصول الطالب من اليت نتوقع واملهارات املعارف مستوى حتديد يف املرجع هي األهم وأصبحت األكادميية

 املوضوعات. يف إليها

 وعادة النجاح، من تتمكن حتى املتعاملني  هبا بني عام اتفاق إىل حتتاج املعايري تطوير عملية ولذلك فإن   

 على مستوى معايري بتطوير الرتبوية اإلدارة مبشاركة احمللي وإدارهتا وجمتمعها املدرسة معلمو يقوم ما

 . , 2004))الكعيب  الوزارة أو احملافظة أو املدرسة

 
 

 أمهية املعايري يف النظام التعليمي:

 وتتجسد تلك األمهية فيما يلي: ,متثل املعايري أمهية بالغة يف النظام التعليمي

 تعد املعايري مداخل للحكم على:-1

 .عمله ميكنهم وما ,املتعلمون يعرفه ما جودة◄

 .للتعلم الفرصة هلم يتيح الذي الربنامج جودة◄

 .املتعلمني تعليم جودة◄

 جودة النظام الذي يدعم املعلمني و الربنامج.◄

 وحتديد ما جيب ان يكون عليه التعليم و التعلم. ,توفر املعايري مقياسا لتقويم أبعاد العملية التعليمية كلها-2

 متثل املعايري قاعدة للمحاسبية.-3
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وتؤهله  ,قضاياه املتغرية وتليب احتياجات اجملتمع و تراعي ظروفه و ,حتقق املعايري مبدأ اجلودة الشاملة-4

 وهي تراعي عادات اجملتمع وأخالقياته. ,ملواكبة املتغريات والتطورات العلمية والتكنولوجية

 ,وتساعد على تتبع تطور أداء املتعلمني ,تسهم املعايري يف بناء تقويم تتوافر له درجة عالية من الثبات -5

وحتدد جوانب األداء املختلفة اليت ينبغي  , املنشودة ومن ثم احلكم على مدى تقدمهم صوب حتقيق املعايري

 الرتكيز عليها إثناء عملييت التعليم والتقويم.

 توفر املعايري توحيدا واتساقا يف األحكام.-6

موجهات جيدة للمعلمني وأولياء األمور و  -تعترب مؤشرات األداء املشتقة بعناية وبدقة من املعايري-7

 املتعلمني.

وهذا حيقق مبدأين مهمني من  ,لكل املتعلمني واحدة بغض النظر عن خلفياهتم وخصائصهماملعايري -8

 مبادئ التعلم:التميز واملساواة.

رد حيث إن كل ف ,من الناحية املثالية فان املتعلمني يتعلمون أفضل يف بيئة تقوم على أساس املعايري -9

 منهم يتحرك يف اجتاه متماثل.

وتظهر دجما بني املفاهيم من ناحية والقدرة على  ,تقدم املعايري إطارا للربط بني املعرفة واستخدامها -11

 توظيفها يف مواقف احلياة من ناحية اخرى.

 تضمن املعايري استمرارية اخلربة. -11

 ,وه اآلنوما اكتسب تتيح املعايري الفرصة للمعلمني ملساعدة املتعلمني على الربط بني ما تعلموه من قبل -12

مشروع امللك ) .وحيفز املتعلمني على التفكري الناقد ,ومثل هذا الربط ييسر انتقال اثر التعلم ملواقف جديدة

 عبداهلل لتطوير التعليم العام(

 
 

 (413م , ص 0691)أحمد,  فائدة املعايري:

 فهي حتدد مركز الفرد بالنسبة لعينة التقنني. -0
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 مركز الفرد على مقياس مبركزه على غريه.متكننا من مقارنة  -2
 
 مثال: 

فقي أيهما  ,درجة 22درجة ويف مقياس قدرة ميكانيكية على  41"حصل فرد يف مقياس مفردات على   

يكون أقوى؟ وال يتيسر ذلك إال بالرجوع إىل معايري كل مقياس ملعرفة مركز الفرد يف كليهما ثم مقارنة مركزه 

(  "وهناك طريقتان عامتا نربط هبما درجة الفرد 315ص  ,م 1961 ,." )أمحدعلى هذا مبركزه على ذاك

بإطار عام.. والطريقة األوىل هي أن نقارنه بسلسلة متدرجة من اجلماعات وأن نبحث عن اجلماعات 

اليت يتكافأ الفرد مع أفرادها مبا أنه قد حصل على نفس متوسط درجاهتم. وكل مجاعة يف هذه السلسلة 

ل فرقة دراسية معينة أو عمراً زمنيا معيناً. والطريقة األخرى هي أن حندد موضعه يف مجاعة عادة متث

معينة باإلشارة إىل النسبة املئوية من اجلماعة اليت ميتاز هبا أو بالرجوع إىل متوسط اجلماعة واحنرافها 

 (.315ص  ,م 1961 ,املعياري." )أمحد
 

 تعريف املعيار ومفهومه: 

 سنعرض فيما يلي عدداً من التعريفات اليت قد تتشابه يف مضموهنا وهي كالتايل:

 قال تعاىل: " وكل شيء عنده مبقدار".و قال تعاىل: " وخلق كل شيء فقدره تقديراً".  أوال:

ويرى البعض أن املعايري ليست متوسطات إحصائية بقدر ما هي حتديدات ثقافية للسلوك واملستحسن    

فهي ذات طابع اجتماعي خالص له فاعلية يف احلكم على العمليات االجتماعية يف جماالهتا  ,اجتماعياً

وذلك  ,حيث يرى املفكرون أن مصدر املعايري طبيعية اإلنسان فهي من وقعه وإبداعه ,املتعددة األوجه

ة تعلو عكس ما يراه الفالسفة باستقالل مصدرها عن الفرد وأهنا صادرة عن الفرد و من قوى خارجي

 (2ص,فوق اإلنسان وقدرته. )ورقة العمل 
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و بشكل أدق  ,املعيار هو توزيع لدرجات نتجت عن أداء جمموعة معيارية على أداة قياس معينة  ثانياً:

)د/محمود مندوه سالم  يعرف املعيار بأنه النقطة الوسطية جملموعه من درجات جمموعه من الطلبة.

 مكتبه الرشد(محمد,القياس و التقويم التربوي,

 

 ً :ما اختذ أساسا للمقارنة و التقدير و عيار  املعيار يف اللغة العربية :standard): املعيار)ثالثا

واملعايرة: التقدير باحلجم مبحاليل قياسية  ,و مجعها )عيارات( ,النقود:مقدار ما فيها من املعدن اخلالص

 معروفة قوهتا.

هي و ,ومنه العلوم املعيارية ,صور ملا ينبغي أن يكون عليه الشيمنوذج متحقق أو متواملعيار يف الفلسفة:

 (300,ص0111)مجمع اللغة العربية: .املنطق و األخالق و اجلمال ومجعها معايري

كما انه يعين نوعا أو ,أو احلجمهو مقياس ثابت للمدى أو الكمية أو النوع : ويف اللغة االجنليزية املعيار

 The new internationalطبعة وبستر الدولية الجديدة )منوذجا أو مثاال للمقارنة أو حمك التميز

Webster's 1999:comprehensive0000, ص) 

 ,تتعدد التعريفات ملصطلح املعيار؛فقد عرفه املهتمون باجملال من زوايا كثرية,ومن الناحية االصطالحية

التقييم  –التدريس  –إعداد املعلم  –منح رخصة مزاولة املهنة  –فرص التعلم  –األداء  –احملتوى مثل: 

 مشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم العام .التنمية املهنية –

 و التعريف اإلجرائي هنا :

ية يف غلب أن املعايري هي أسس للحكم على أداء الطلبة يف ضوء أدائهم الفعلي وتأخذ الصيغة الكم  

األحوال و تتحدد يف ضوء اخلصائص الواقعية هلذا األداء فمثالا: إذا طبقنا اختباراً حتصيلياً على عينة من 

الطلبة  ميكننا حساب املتوسط احلسابي لدرجاهتم يف هذا االختبار و تصبح العالمة الدالة على املتوسط 

وباالعتماد على ذلك تتحدد األوضاع النسبة  ,اريف هذا االختبار معيارًا يصف األداء العادي يف االختب
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وتوجد العديد من الطرق اإلحصائية  ,فنقول أن أعلى من املتوسط أو أقل من املتوسط أو متوسط  ,للطلبة

 للحصول على أنواع خمتلفة من املعايري.

 

 

 

 

 (0)ورقة عمل معايير التقويم,ص خصائص املعايري :

 أهنا وليدة الظروف الثقافية اليت تعيش يف إطارها. -0

 أهنا تتسم باملرونة والتجديد والتطور. -2

 أهنا ذات فاعلية مؤثرة يف التوجيه والضبط االجتماعي. -3

 أهنا ذات إلزام وضرورة وعمومية. -4

 أهنا ال تستورد من خارج اجملتمع وإال حكم عليها سلفاً بالفشل. -5

 يري: مصدر اشتقاق املعا

 " “ standardization sampleعينة التقنين 

اليت متثل اجملتمع األصلي املدروس  standardization sampleحنن نشتق املعايري من عينة التقنني 

Population   فتكون الدرجات احملولة للدرجات اخلام ألفراد هذه العينة مصدراً للمعايري. أي أننا

 (312ص  ,م 1961 ,حوص مبا يكافئه من عينة التقنني." )أمحدعند إجراء االختبار نقارن املف
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 ,أو مع متوسط إحدى فئات هذه العينة,"فإذا تساوت درجة املفحوص مع درجة فرد يف عينة التقنني   

ركز فئة أو مل ,كان املركز النسيب للمفحوص يف اجلماعة اليت ينتمي إليها معادالً ملركز فرد معني يف هذه العينة

 ,يف هذه العينة. وهكذا فإننا نقارن درجة الفرد اخلام بتوزيع الدرجات اخلام ألفراد عينة التقننيمعينة 

فتتحول درجته إىل معيار من نفس نوع معيار االختبار. وبذا تسهل مقارنة الفرد باملستوى املتوقع له مبا أنه 

ها واحنرافها املعياري كما سيتضح أي أننا نقارنه مبتوسط هذه اجلماعة أو مبتوسط ,عضو يف مجاعة معينة

 ( .312ص  ,م 1961 ,لنا فيما بعد." )أمحد

واملعايري يف ضوء ذلك " ليست إال نتائج إجراء االختبار على عينات التقنني.فإذا كانت هذه العينات    

قد مُثل  صُلحت هذه املعايري ما دام اجملتمع الذي نود دراسته ,ممثلة للمجتمع الذي نود قياسه باالختبار

متثيالا صادقًا عند اختيار عينة منه. وإال أصبحت املعايري غري ذات قيمة أو قيمة حمدودة. ومن هنا 

 ,وجب على كل مستخدم لالختبار أن جيربه على أفراد أو جمموعات مثلت يف عينات التقنني." )أمحد

 (.312ص  ,م 1961

عينات تعد موازية لعينات التقنني األصلية  "وعند نقل االختبار من بيئة إىل أخرى جيب تقنينه على

حتى ميكن قياس مجاعات مقصودة تعد مكافئة للمجتمع األصلي الذي كان يراد  ,الشتقاق املعايري اجلديدة

 (.312ص  ,م 1961 ,قياسه باالختبار األصلي قبل نقله." )أمحد

 خصائص عينات التقنني:

ذلك وجود بعض اخلصائص الواجب توفرها يف عينات  إذن عينات التقنني هي عماد املعايري و ويتطلب

 (.314-313ص  ,م 1961 ,التقنني اجليدة : )أمحد

أن متثل عينة التقنني اجملتمع األصلي املراد دراسته متثيالا صادقاً من حيث احلجم والرتكيب  -1

 والنسب ومستوى القدرة أو الصفة املراد قياسها.
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بدراسة هذا اجملتمع األصلي مسحية   ,بل اختيار عينة التقننيق ," وال يتوفر هذا إال بقيام الباحث

Survey study   كي حيدد ما سبق ذكره وكي يعرف بالتحديد حجم العينة اليت خيتارها

وحجم العينة اليت سيختارها بالفعل وخصائصها. ذلك أنه دائماُ ما حتول صعوبات  ,وخصائصها

يتعني على واضع االختبار أن يذكر صراحة نقائص عملية دون اختيار أمثل عينة. ونتيجة هلذا 

 عينته وحدود معايريه."

زاد االعتماد على نتائج إجراء االختبار  ,أي كلما زاد عدد أفرداها ,كلما كرب حجم العينة -2

عليها. وقد سبق أن بينا أن صدق االختبار وثباته يتوقفان على حجم العينة و متثيلها. ولكن 

فإن  ,يست هناك أحجاماً معينة جيب أن تكون عليها عينة التقنني اجليدةجيب أن ننبه إىل أنه ل

 هذا يتوقف على عدة عوامل أمهها:
 

 حجم اجملتمع األصلي املقصود دراسته. -أ

ل فاختبار الفص,القياس طبيعة االختبار ونوع الوظيفة املقاسة والغرض املنشود من عملية  -ب

بينما يقنن اختبار الذكاء على  ,يقنن على الفصل واختبار املدرسة يقنن على املدرسة

 أكرب عينة ممكنة ويقنن االختبار اإلكلينيكي عادة على عينة أصغر.

إمكانيات الباحث ومدى تعاون أفراد العينة أو املسئولني عنها مع األخصائي الذي جيربه  -ت

 شرفة عليه.أو اهليئة امل

 جيب أن يتساوى متوسط و تشتت أفراد العينة مع متوسط و تشتت أفراد اجملتمع األصلي.  -3

 كلما صغر حجم القطاع املراد قياسه متكن الباحث من متثيله يف العينة وصدقت املعايري. -4

 :خطوات بناء املعيار

 حتديد مهام وواجبات كل مهمة. -1

 املهام ) نقاط القوة والضعف (.دراسة الوضع احلايل لتنفيذ كل مهمة من  -2
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 مجع املعلومات حول واقع املعيار. -3

 حتديد عناصر املعيار )أو ما يسمى باملعايري الصغرى(. -4

 بناء مسودة األدوات الالزمة لتقويم املعيار للعرض على اللجنة الرئيسية. -5

 تصــميم النمـــاذج املطلـــوبة لتنفيـــذ املهمـــــة. -6

 ات املثلى لتنفيذ املهمة.تصميم خطوات اإلجـراء -7

 وضع مؤشــــرات قيـــــاس. -8

 وضع أدوات تقويم املعيار يف الصورة النهائية. -9

 تفريغ البيانات واستخالص النتائج وحتليلها وتفسريها. -11

 إلغاء اإلجراءات اليت ال داعي هلا . -11

 دمـــج اإلجــــــراءات املكـــــررة -12

  صد واقع املعيار وتقويم هذا الواقع(.إعداد التقرير اخلتامي لدراسة املعيار )ر -04

 م(0111-هـ0301)دليل التقويم الشامل للمدرسة في دول الخليج العربية,الكويت,

 

 معايري التقويم:  

هي املعايري اليت تبني املواصفات املثلى للممارسة اجليدة، وكيفية اختبار الشواهد واستخدامها، كما    

بأسس واضحة للتقويم املتسق والصحيح، وتساعدهم يف حتديد جوانب الضعف تزود أعضاء فريق التقويم 

والقوة يف حماور التقويم. ومن هنا تؤخذ مجيع املعايري ذات العالقة يف االعتبار عند الوصول إىل أحكام 

إمجالية. وميكن االستفادة من معايري التقويم بطرق خمتلفة، فمن جهة ميكن استخدامها الختبار وفحص 

هات النظر أو الفرضيات ) مثل: التدريس الذي متت مالحظته جيد(. ومن جهة أخرى ميكن وج

 استخدامها بصورة تراكمية لبناء أحكام عامة )على سبيل املثال حول أساليب تقويم أداء الطالب(.
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صفات مميزة إلجناز التلميذ، يتم حتديدها عند  (critères dévaluation)وتعترب معايري التقويم  

 (.)موقع عبدالكريم الحيانياملشكلة املرتبطة هبا.-صياغة الكفاية أو الوضعيات

 

 وتصنف املعايري إىل صنفني : 

 امعايير دني (critères minima)  وهي املعايري الضرورية للحكم بالتمكن من الكفاية :

 أو عدمه.
 

 معايير اإلتقان(critères de perfectionnement)  : املعايري اليت ال ميكن وهي

اعتبارها إال إذا مت احرتام املعايري الدنوية. فهي ال تدخل يف إطار اختاذ القرار، وإمنا تستثمر يف 

 .)موقع عبدالكريم الحياني( .حتديد مستوى اإلجناز لكل تلميذ، ومقارنة التالميذ فيما بينهم

 

 

 

 

 

 

 

  ( 052-054,ص0661التقويم التربوي,( أنواع املعايري :

تتعدد أنواع املعايري ومت تصنيفها بواسطة املتخصصني يف القياس النفسي والرتبوي بعدة طرق نوجز منها  

 : حسب مدى استخدامهامايلي  وهو تصنيف املعايري 
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 المعايير القومية : –أ 

ا جيدا حيث متثل اجملتمع القومي كلة وهي تبنى على االداء يف إختبار معني على عينة معرفة تعريف   

متثيال دقيقا . ومثل هذا املعيار يكون مناسبا إلختبارات الذكاء أو اختبارات القدرات العقلية ةيف هذه 

احلاله يطبق االختبار على قطاع قومي من االفراد ميثل مجيع افراد اجملتمع من حيث العمر واملستوى التعليمي 

واحنرافها املعياري أو يتم حساب الرتب املئينية لدرجات أفراد العينة  ويتم حساب متوسط الدرجات

 القومية .

 المعايير المحلية : -ب

وهي شائعة االستخدام يف أحد املدارس احمللية اليت يرغب فيها بعض املعلمني واملرشدين أن يعرفوا    

أداء التالميذ الذين يدرسون نفس الربنامج الدراسيةأو الذين خيضعون لنفس السياسة التعليمية مستويات 

باملقارنة ببعضهم البعض .ففي هذه احلالة يتم حساب معايري حملية خاصة هبذه املدرسة وهذه املعايري ال 

ن الطالب ويف مستويات تصلح لالستخدام على املستوى القومي .وهي معايري التصلح إال جملموعات حمدده م

 حتصيلية ومعرفية حمددة .

 معايير الفصل : -ج

وتعترب هذه املعايري من املعايري احمللية اليت هتتم باداء تالميذ فصل معني يف مدرسة حمددة .ويكون   

استخدام االختبار املرجع اىل معيار مناسب لقياس التحصيل الدراسي فيه .ومثل هذا املعيار يصلح 

األنشطة الرياضية والبدنية فغن كفاءة املفحوصني يف االداء احلركي تكون جزءا مكمال للتحصيل  لكثري من

الدراسي يف هذه االنشطة وهنا ميكن تربير إستخدام االختبارات املرجعة اىل معيار لقياس التحصيل 

يها صياغة الدراسي يف مثل هذه االنشطة كما يوجد كثري من املقررات الدراسية اليت يصعب يصعب ف

 أهداف تربوية إجرائية هلا مثل مقررات الشعر والرسم وبعض جماالت الفنون االخرى .
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ومتوسط درجات التحصيل الدراسي لتالميذ فصل معني يف احد املدارس يستخدم كمعيار للمجموعة 

 يقارن به اداء كل تلميذ على حده .

 

 معايير العمر : -د

عايري اليت تستخدم كثريا يف الوقت الراهن ألهنا تعترب اساس املقارنة بني تعد معايري العمر الزمين من امل   

سلوك االفراد الذين يف نفس العمر الزمين ويف جمال الرتبية وكان يتم تصنيف التالميذ وتقسيمهم إىل فصول 

د دراسية على أساس أعمارهم . وهذا املعيار يؤدي إىل مشكالت عديدة أمهها أن تالميذ الفصل الواح

 يكونون متباينني من حيث القدرة العقلية واملستوى التحصيلي .

"أي مسة تنمو مع زيادة السن ميكننا أن نعد هلا معايري عمر. ومعيار العمر هنا هو القيمة املتوسطة هلذه 

 الصفة ألشخاص من نفس العمر. ولكي نوضح هذا نضرب املثال التايل: 

سنوات. و وزنا كل واحد منهم ثم حسبنا متوسط وزن كل  5ر لو اخرتنا عينة ممثلة ألطفال من عم   

أفراد هذه العينة . فإن هذا املتوسط يكون معيار الوزن هلذا السن . ونالحظ هنا أن هذا املعيار ليس 

وليس منوذجاً. كم وأنه ال ينتظر أن يكون وزن كل فرد من هذا السن هو هذا  ,إال جمرد قيمة متوسطة

كجم لعلمنا 12سنوات ووزناه فوجدنا أنه يزن  5ذا علمنا عمر طفل بالتحديد وليكن الوزن املتوسط ، وإ

كجم كان بالتايل  12سنوات و وزنه  3أن وزنه أقل من متوسط وزن عمره. وإذا كان طفل ثالث سنه 

 (.316ص  ,م 1961 ,بدينا." )أمحد

 

 عيوب هذه الطريقة: 

سنوات ال تعادل الزيادة يف 4سنوات و3يادة يف الوزن بني وحدات معايري األعمار غري متساوية.  "فإن الز

 ,سنة15سنة. وباملثل بالنسبة لكل عمر على مقياسنا هذا. فإذا نظرنا إىل سن  11,12الوزن بني سن 
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وجدنا أن الزيادة يف الوزن ال تتناسب مع الزيادة يف العمر متامًا. وبعض الصفات األخرى غري الوزن  ,مثال

أن زيادة الصفة تتوقف عند سن معينة. فال يزيد الطول بعد سن العشرين مثال وكلما اقرتبنا كثرياً ما جند 

 ,م 1961 ,من هذا السن قلت سرعة النمو. إن هذه الوحدات إذن ليست ذات معنى موحد." )أمحد

 (317ص 

إن منحنيات ، كذلك ف"هذا النوع من املعايري ال يفيد يف تقدير مسات األفراد املتطرفني يف التفوق أو التخلف

النمو للسمات املختلفة ال ميكن مقارنتها مع بعضها فأن سرعة النمو ختتلف من صفة ألخرى لدى الفرد كما 

ختتلف بني األفراد يف الصفة الواحدة، فهناك وظائف تستمر يف النمو حتى سن متقدمة وأخرى يتوقف 

 (.317ص  ,م 1961 ,منوها يف سن مبكر نسبياً." )أمحد

السمات اليت ال يكون منوها مضطردًا مع تقدم العمر مثل حدة البصر ال ميكن متثيلها بوحدات " و

العمر،وكذلك املهارات التعليمية مثل اليت تنمو مع تقدم الفرد يف دراساته فيكون من األنسب أن نقارهنا 

على نطاق واسع  ( . وقد استخدمت معايري العمر319ص  ,م 1961 ,مبعايري الفرقة الدراسية." )أمحد

وعمر   mental ageيف كثري من اختبارات الذكاء العام والقدرات العقلية. وهنا كان حيدد عمر عقلي 

 (.319ص  ,م 1961 ,. )أمحد chronological ageزمين 

الذكاء أما " وال نستخدم درجات العمر إال يف السمات والقدرات اليت تنمو بتقدم السن حيث تزداد مثل 

تلك السمات اليت ال تتأثر بتقدم العمر فيستحيل استخدام درجات العمر فيها ومن أمثال ذلك معظم مسات 

 (.312ص  ,م 1961 ,الشخصية كاالنبساط واالنطواء.. اخل." )أمحد

 

 معايير الفرق الدراسية : -هـ 

عن  ملستوياهتم التحصيلية بغض النظروفقا ملعيار الفرق الدراسية يقسم التالميذ اىل فصول خمتلفة وفقا 

اعمارهم الزمنية . وهذ املعيار ) املستوى التحصيلي ( يعاجل املشكالت الناجته عن إستخدام معيار العمر 
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إال أن هذا املعيار إذا  ,وحيقق التجانس بني التالميذ يف كل فرقة دراسية من حيث التحصيل الدراسي 

ل يف مراحل التعليم االوىل ) املرحلتني االبتدائية و املتوسطة ( جند أن استخدم يف تقسيم التالميذ اىل فصو

بعض األفراد من مراحل عمرية خمتلفة يدرسون يف فصل دراسي واحد أي ميكن أن نرى طفل ومراهق يف 

فصل واحد لتساوى قدراهتما التحصيلية ألن اسلوب التعامل مع الطفل خيتلف عن أسلوب التعامل مع 

 املراهق .

ذن معيار الفرقة الدراسية هو متوسط درجات أفراد الفرقة يف االختبار املعني. وهنا نقارن الفرد املعني إ

مبتوسط درجات الفرقة اليت ينتمي إليها. أو نقارن الفرد بفرقة أخرى اقرتبت درجته من متوسطها فيعد 

رفني أفراد فرقته. وهنا نستبعد املتط يف هذه الفرقة بالنسبة للمادة املقاسة. أو نقارن الفرد مبن يف سنه من

 ,هلذه الفرقة. )أمحد  modal ageمن الفرقة سواء كانوا صغاراُ يف السن أو كباراً عن العمر املنوايل 

 (312ص  ,م 1961

 

 

 

 :المميزات

أسهل ألهنا مبنية على جمموعات مكونة بالفعل يف النظام املدرسي  ,جند أن هذه املعايري أسهل يف حساهبا

 (.313ص  ,م 1961 ,ي أن الباحث ال يقوم بتقسيمها إىل مستويات كثرية. )أمحدأ

 معيار العمر العقلي : -و

ثم نقارن درجات ذكاء  ,يقصد بالعمر العقلي أنه متوسط درجات مجيع أفراد عمر معني يف اختبار للذكاء 

الذكر فنقول أن هذا الطفل فرد معني ينتمي إىل هذا العمر الزمين مبتوسط درجات مجيع األفراد سالف 

 ذات عمر عقلي أكرب أو أصغر من عمره الزمين .

 العمر العقلي                         
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    x  100  نسبة الذكاء = ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

 العمر الزمني                         

ات يتوقف يف عمر معني وبذلك تكون وحدة واملشكلة يف هذا املعيار أن النمو العقلي من حيث القدر 

 العمر العقلي تتناقض وفقا للتقدم يف العمر الزمين .

عايري فيغلب استخدام م ," يف ميدان الرتبية نتيجة لطبيعة االختبارات وللنقد املوجه إىل مفهوم العمر العقلي

ص  ,م 1961 ,أمحدوهي قريبة يف أساسها من معايري العمر." )  Grade Normsالفرق الدراسية 

312.) 

 

 المعايير المئينية:  -ز

الحظنا يف كالمنا عن معايري العمر ، ومعايري الفرق الدراسية أننا نقارن الفرد مبتوسط عمر معني أو فرقة 

حتى  ,من فرقتهدراسية معينة. ولكن من األجدى أن نقارن هذا الفرد باآلخرين من عمره أو اآلخرين 

مثالا من هذه اجلماعة يف مادة معينة أو   %75حندد مركزه بالنسبة هلذه اجلماعة. كأن نعرف أنه يفوق 

 ( .313ص  ,م 1961 ,اختبار يشمل عدداً من املواد. )أمحد

 خصائصها: 

طاق يف ى أوسع نتتميز املعايري املئينية بأهنا أكثر مرونة و أوسع مدى يف تطبيقها عملياً.  " وهي تطبق عل

جماالت الصناعة. وعند تطبيق املعايري املئينية الختبار منشور جيب على الفاحص أن يكملها باستخراج 

باجملموعة اليت يطبقه عليها، كأن تستخرج معايري حملية خاصة بدرجة معينة من واقع  ,معايري خاصة

ضوء درجات جمموعته احمللية. وهذا درجات تالميذها مما يوفر فرصة تفسري درجة التلميذ الفرد على 

م 1961 ,التفسري بالطبع أجدى من مقارنة التلميذ باملعايري املئينية املشتقة من تالميذ الدولة كلها." )أمحد

 (.313ص  ,

 (.403-404م , ص 0691)أحمد,  :مشاكلها
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وع خمتلفة من اجملم  هي مشكلة اختيار عينة التقنني اليت جيب أن متثل فرقاً و أعماراً:المشكلة األولى 

السكاني الذي تقيسه. وهنا حنتاج لعمل معايري مئينية لكل فرقة دراسية على حدة أو لكل سن على 

 حدة.

 بالنسبة للمعايري املئينية هي عدم تساوي الوحدات. والمشكلة الثانية : 

تني يف طرف املنحنى.  مئيني" فالفرق بني رتبتني مئينيتني يف وسط املنحنى أصغر كثرياً من الفرق بني رتبتني

 (.314ص  ,م 1961 ,وسيتضح هذا بعد أن نعرف الدرجة املئينية." )أمحد

 

 

 معنى الدرجة المئينية: 

هي الدرجة اليت تقع نفسها نفس النسب املئوية من األفراد وهي النسبة املئوية الواقعة لألشخاص الواقعني 

(، واملئني حيدد مباشرة ترتيب الفرد يف اجملموعة حيث 314ص  ,م 1961 ,حتت درجة معينة. )أمحد

حيدد  111هو املتوسط و املئني الصفر يشري إىل درجة أقل من أي درجة يف اجملموعة و املئني  51املئني الـ 

 (.315ص  ,م 1961 ,درجة أعلى من أي درجة يف اجملموعة.)أمحد

بني املئني وهو معيار وبني النسبة املئوية وهي درجة خام يف حاجة إىل أن تقارن مبعيار "فيجب أن نفرق 

 (315ص  ,م 1961 ,حتى يتضح مدلوهلا." )أمحد

 (405م , ص 0691)أحمد,  مميزات المئينات:

 تعطي صورة صادقة لرتتيب الفرد بالنسبة للمجموعة . -0

 سهلة يف حساهبا واضحة يف مدلوهلا. -0
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رها من درجات العمر إذ ميكن استخدامها بالنسبة لألطفال كما للراشدين إىل أوسع يف انتشا -4

 .جانب أهنا صاحلة ألي نوع من املقاييس الشخصية أو الذكاء أو القدرات أو التحصيل

 (409-405م , ص 0691)أحمد,   عيوب المئينات:

بني املئينات يف الوسط عدم تساوي الوحدات املئينات على منحنى التوزيع إذ تقل املسافات  -1

وتزيد كلما اجتهنا حنو الوسط . وهبذا فإن املئينات تبالغ يف تباين األفراد يف الوسط وتقلل 

 التباين يف األطراف. 

 .ال يعطينا املئني مدى اختالف الدرجة اخلام عن غريها وكل ما يعطيه هو ترتيبها فقط -0

 

 

 الدرجات المعيارية : -ح

ارية من الدرجات اخلام الناجتة من تطبيق اختبار معني على جمموعة من يتم حساب الدرجات املعي

املفحوصني وذلك كحساب متوسط هذه الدرجات اخلام واالحنراف املعياري هلا ثم حنسب الدرجات 

 املعيارية لكل مفحوص .

 )جدول يلخص بعض أنواع املعايري(

 نوع الجماعة نوع المقارنة نوع المعيار

مقارنة الفرد بالجماعة التي  معايير السن -1
 يكافئها

 جماعات متتابعة في العمر

معايير الفرق  -2

 الدراسية
مقارنة الفرد بالجماعة التي 

 يكافئها
جماعات متتابعة في الفرق 

 الدراسية

النسبة المئوية من الجماعة  معايير المئين -3
 التي يمتاز عنها الفرد

جماعات من السن أو الفرقة 
الدراسية التي ينتمي إليها 

 الفرد
معايير الدرجة  -4

 المعيارية
عدد االنحرافات المعيارية 
التي يزيد أو يقل بها الفرد عن 

 متوسط الجماعة

جماعات من نفس السن أو 
الفرقة الدراسية التي ينتمي 

 إليها الفرد
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إال  ,وبالرغم من أن املعايري السابقة تسهل مقارنة درجات الفرد يف اختبارات خمتلفة تقيس نفس الشيء" 

 أن أحداً من هذه املعايري ال ميكننا من مقارنة درجات الفرد يف اختبارات تقيس وظائف خمتلفة.

إىل مستوى فرقة  ولكن إذا حولت درجات أي اختبار يقيس أي وظيفة إىل نوع من املعايري ينسب الفرد

دراسية معينة يف احلساب مثال وينسبه اختبار آخر إىل فرقة أعلى يف اللغة العربية  وينسبه اختبار ثالث 

( . كما "ميكن أن حنسب 327ص  ,م 1961 ,سهلت عملية املقارنة." )أمحد ,إىل فرقة أقل من األوىل

ن تفهم إال على أساس هذه املعايري. ولكل من وذلك الن الدرجة اخلام ال ميكن أ ,لالختبار معايري خمتلفة

املعايري املستخدمة ميزاهتا وعيوهبا ولكن الشائع هو استخدام العمر العقلي ونسبة الذكاء يف اختبارات 

( ، "ومهما كان املعيار 333ص  ,م 1961 ,األطفال واستخدام املئينات يف اختبارات البالغني." )أمحد

أنه معيار خاص نوعي يتحدد بظروف التقنني وبالعينة اليت استخدمت يف املستخدم فيجب أن يفهم على 

التقنني وخارج هذه الظروف وتلك العينة ال يكون من الصواب أن تنسب الدرجة اخلام إىل معيار االختبار." 

 ( 333ص ,م 1961 ,)أمحد

 كيف نستخدم املعايري ؟

د. فتحويل الدرجة اخلام عن اختبار على حدة إىل "رأينا أن املعايري تقدم لنا أساساُ لتفسري درجة الفر

يسمح لنا بتفسري قدرة الفرد فيما يقيسه  ,أو إىل درجة مئينية أو معيارية ,مكافئ عمر أو فرقة دراسية

 ( 334ص ,م 1961 ,االختبار املعني." )أمحد

 (. 445-443م , ص0691)أحمد,  تفسير نتائج اإلجراء على الجماعة: 

 تراعى عند تفسري درجات جمموعة من األفراد: مبادئ  -أ
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 جيب مراعاة مستوى القدرة املتوسطة هلذه  ,عند تقييم متوسط حتصيل جمموعة من األفراد

 اجملموعة.

 .جيب أن نتوقع تأثري نوع ثقافة املفحوص على أداه لالختبار 

  و  ,والنواحي اليت أكدت فيه ,أداء اجملموعة أن يتم هذا على ضوء املنهج الدراسيجيب عند

 أهداف التعليم العامة و اخلاصة.

  وليس لعقاب املفحوصني. ,تستخدم نتائج االختبارات بطريقة بنائية 

 

 مبادئ تراعى عن تفسري أداء الفرد الواحد: -ب

 يقيم التحصيل على ضوء معرفتنا باستعداد الفرد. 

 .جيب أن نضع يف االعتبار تأثري األسرة والفروق الثقافية على األداء 

 .يقيم أداء الفرد على أساس أنه اشرتك يف برنامج دراسي أو برنامج تدريب مهين معني 

 .يف قياس الفرد الواحد يزيد احتمال تعرضنا للوقوع يف أخطاء التجريب 
 

 التقويم بالنماذج :

 (036- 039)العبادي َو الطائي , صما يلي تعريف بأهم هذه النماذج: هناك عدة مناذج للتقويم وفي

و يؤكد هذا األمنوذج على أن عملية التقويم :  Hammond Modelأنموذج هاموند 1-

 ويتضمن اخلطوات اآلتية: ,هي مدى فاعلية الربنامج يف حتقيق األهداف

 حتديد وعزل اجلوانب اليت يراد تقوميها.

 حتديد املتغريات ذات العالقة.
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 حتديد األهداف السلوكية املراد حتقيقها.

 تقويم األهداف السلوكية يف ضوء املتغريات اإلدارية و التنظيمية.

 حتليل النتائج اليت مت التوصل إليها.

 

ويف هذا األمنوذج يركز التقويم على الوصف و احلكم :   Stack Modelأنموذج ستيك 2-

 وات اآلتية: و يتضمن اخلط

 األسبقيات: وهي الشروط املتاحة قبل تأثري الربنامج يف النتائج )أي يف الواقع(. .أ

 التفاعالت: وهي النشاطات املتتابعة. .ب

 النتائج: وهي التأثريات الناجتة عن الربنامج التعليمي. .ت

ويقسم )ستيك( النشاطات الوصفية إىل )نشاطات مالحظة ونشاطات متوقعة( أما النشاطات 

ألخرى فيقسمها إىل معايري و أحكام، ويؤكد هذا األمنوذج على استمرارية التقويم منذ بداية ا

الربنامج و أثناءه وهنايته كما وحيتاج إىل مقارنة النتائج بنتائج منظمة تربوية أخرى مشاهبة أو 

 املقارنة مع معايري معدة سابقاً.

 

على وفق هذا األمنوذج  أن التقويم:  Stuffebeam Modelأنموذج ستفليبيم 3-

واهلدف من إجراء التقويم  ,عبارة عن عملية توفري وجتهيز املعلومات املفيدة حلكم على بدائل القرار

 وقد حدد ستفليبيم ثالث خطوات إجرائية لعملية التقويم وهي:  ,هو خدمة متخذي القرار

 ملتخذي القرار. التخطيط: أي الرتكيز على حتديد وتوضيح وتعريف املعلومات املطلوبة -1

 احلصول: وتعين مجع وتنظيم املعلومات باستخدام األساليب الفنية يف اإلحصاء والقياس. -2
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 التجهيز: وتعين تنظيم املعلومات بشكل يؤدي إىل االستفادة القصوى منها يف عملية التقييم. -3

 

 

التقويم ينبغي أن يتضمن ويرى هذا األمنوذج أن :   Provas Modelأنموذج بروفس 4-

 اجلوانب اآلتية:

 االتفاق على معايري حمددة للربنامج التعليمي. .أ

 تقرير ما إذا كان هناك أي تناقض أو تعارض بني جوانب الربنامج التعليمي. .ب

استخدام املعلومات اليت يتم احلصول عليها حول التناقض لتحديد نقاط الضعف يف الربنامج  .ت

 التعليمي.

 

:  تاريخ النشر)عبد الهادي, موقع مكتب التربية العربي لدول الخليج, أنموذج رالف تايلر:5-

 ( هـ0344-00-06, تاريخ االطالع 06-00-0100

تايلر من رواد املناهج أسس لنظرية املنهج وحاول تطويرها يف كتابه)املبادىء األساسية للمنهج 

 .م 1982م ( وقدم منوذجه عام 1951والتدريس لعام 

 يبحث رالف تايلر يف منوذجه اإلجابة عن أربعة تساؤالت من خالل اإلجابة الدقيقة عليها وهي:

 ما هي األهداف الرتبوية اليت ينبغي على املدرسة ان تسعى اىل حتقيقها؟  -1

 ما هي اخلربات الرتبوية اليت ميكن توفريها واليت حيتمل ان حتقق هذه األهداف ؟  -2

 اخلربات حبيث حتقق األهداف ؟ كيف ميكن تنظيم  -3

 كيف ميكن حتديد ما إذا كانت هذه األهداف قد حتققت ) تقويم النتائج ( ؟ -3
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 وقد حدد تايلر مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية للمنهج على النحو التايل :

 دراسة املتعلمني . -1

 دراسة احلياة املعاصرة خارج املدرسة . -2

 اقرتاحات املتخصصني يف املادة الدراسية . -3

 الفلسفة الرتبوية . -4

 سيكولوجية التعلم . -3

 
 
 
 
 

 

 مت حبمد اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املراجع
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 ( التقويم الرتبوي ، دار املعرفة اجلامعية 1998منسي ، حممود ،)االسكندرية  ,م. 

 التعريف بالقياس ومفاهيمه  القياس النفسي والرتبوي: ,م(1961حممد ),أمحد

 هرة.  القا ,مكتبة النهضة املصرية,القياس الرتبوي –بناء املقاييس ومميزاهتا  -وأدواته

 19تاريخ النشر : ,موقع مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج  ,حممد,عبد اهلادي-

 رابط املوقع: ,هـ  1433-12-19تاريخ االطالع  ,11-2111

 http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=9552                                                              
 1429,ورقة عمل مقدمة يف اللقاء الثالث عشر لإلشراف الرتبوي مبنطقة حائل. 

 األردن. ,دار املناهج,التقويم الرتبوي,م(2118رافدة ),احلريري 

 الكويت.,م 2111-هـ1421 ,دليل التقويم الشامل للمدرسة يف دول اخلليج العربية 
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