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دور الخقىيم المسخمر و أثري في حفعيل 

  الخحصيل الذراسي





 شكر وتقدير:
 

الحمد والشكر هلل تعالى الذي وفقنا إلنهاء هذا العمل العلمي المتواضع، كما يسعدنا                  
األستاذ  أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الذي شرفنا بموافقته إلشراف على هذا البحث،  

الذي منحنا فرصة البحث مع توجهاته الدقيقة وما قدمه لنا من    الدكتور" بن ناصر حنيفي"،
إرشادات ومالحظات قّيمة، التي كان لها األثر الفّعال في انجاز هذا البحث، ف إليه ندين بالشكر  

 ونعترف بالجميل.

مع الشكر الجزيل ألعضاء لجنة المناقشة لتشريفهم لنا بمناقشة هذا البحث، دون أن                
ى شكر كل أساتذة كلية اآلداب والفنون.ننس  

وال يفوتنا في هذا المق ام أن نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل              
 الذين لم يبخلوا علينا بالمعلومات، فشكرا جزيال لهم.

في انجاز هذا البحث،ف للجميع ندين    اننسى أن نشكر كل الطلبة الذين ساعدون كما ال            
.قدمه من معونة صادقة ونعترف بكل ما  

 

 

 لكم منا كل الشكر والعرف ان.                         

 

 

 



 اإلىداء:
 يا من أحمل اسمك بكل فخر

 يا من أفتقدك منذ الصغر
 يا من يرتعش ق لبي لذكرك

 "لعيدات العربي"يا من أودعتني هلل أىديك ىذا البحث أبي  
 إلى حكمتي ................. وعلمي
 إلى أدبي ...................... و حلم

 اليدايةإلى طريق ......................................  
 إلى ينبوع الصبر والتف اؤل واألمل

 "ة"سالي خير إلى كل من في الوجود بعد هللا ورسولو أمي الغالية  
 إلى سندي وقوتي ومالذي بعد هللا

 إلى من آثروني على نفسيم  
 إلى من علموني علم الحياة

ونوال   فتحي، مروة، دمحم،إبراىيم، " :إلى من أظيروا لي ما ىو أجمل من الحياة إخوتي
 ."والبراعم:حمزة، أمينة، عائشة

 إلى من كانوا مالذي وملجئي
 إلى من تذوقت معيم أجمل اللحظات  

 جعليم هللا أخواتي باهلل...... وأتمنى أن يفتقدونيإلى من  
 إلى من يجمع بين سعادتي وحزني  

 إلى من أتمنى أن أذكرىم .......إذا ذكروني
 في عيوني: كريمة، خيرة، دليلة، ف اطمة، خيرة، شريفة، نادية،صورىم  إلى من أتمنى أن تبقى  

 كل من يعرفني.و إلى   "براىيمي دمحم "ورفيق دربي  

 

 



 اإلىداء:
 

 إلى من جرع الكأس ف ارغا ليسقيني قطرة حب
 إلى من كّلت أناملو ليقدم لنا لحظة سعادة

 إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العلم
 "قبلي شعبان"الكبير والدي العزيزالق لب  إلى  

 
 إلى من أرضعتني الحب والحنان

 إلى رمز الحب وبلسم الشف اء
 "زيدان ف اطمة"إلى الق لب الناصع بالبياض والدتي الحبيبة  

 
الذي أتمنى لو    "دمحم"إلى الق لوب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي إخوتي: 

 ."خالد"و إلى  الكتكوت الصغير   ة"زىي"بالشف اء العاجل،وأختي  
 

اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة   " عمراوي كمال "إلى الروح التي سكنت روحي
 في عرض بحر واسع  

إال قنديل الذكريات األخوة البعيدة إلى الذين    يضيءمظلم ىو بحر الحياة وفي ىذه الظلمة ال  
 خيرة،دليلة،ف اطمة،شريفة، نادية.جميلة،  بتيم وأحبوني أصدق ائي: أحب

 

 

 

 



 

 

 

 املقدمة
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 املقدمة:       

أثر كبري يف توجيو  االىتمام بعملية التقومي يف اجملتمعات ادلتقدمة وكذلك النامية، دلا لو منلقد ازداد      
العملية التعليمية والرتبوية وتعديل مسارىا، والتأكد من مدى جناح ادلنهج يف حتقيق األىداف ادلرجوة منو، 

فالتقومي عملية منهجية تتطلب مجع بياانت موضوعية وصادقة من مصادر متعددة ابستخدام أدوات متنوعة يف 
أحكام، واختاذ  إصداريف  إليهاة وأدلة وصفية يستند ضوء أىداف حمددة بغرض التوصل إىل تقديرات كمي

قرارات مناسبة تتعلق ابألفراد ومن ما الشك فيو أن ىذه القرارات ذلا أثر كبري على مستوى أداء ادلعلم وكفاءتو 
 يف القيام ابألعمال أو مهام معينة.

للعملية الرتبوية، إذ ديثل عنصر أساسي من عناصر ادلنهج، وىو  الرئيسيةيعد التقومي أحد األركان    
األسلوب العلمي الذي يتم من خاللو تشخيص دقيق للقواقع الرتبوي وإصدار األحكام ليس فقط على مدى 

 .كلفحسب بل على العملية التعليمية كصالحية ادلنهج الدراسي أو حتصيل الطالب 
التقومي أصبحت ضرورية لكل من ادلعلم وادلتعلم، حيث أن معرفة  أن عملية إليو اإلشارةوما جتدر    

ادلتعلم دلستوى أدائو حيفزه إىل مزيد من التحصيل، كما أهنا توفر للمعلم تغذية راجعة عن مدى جودة عملية 
 التعليم مما يساعده على تطوير أساليبو يف التدريس والتقومي.

يصبح بذلك مواكبا للعملية التعليمية بصفة متواصلة وقد اقرتن مصطلح التقومي بكلمة مستمر ل   
تعكس اجناز ادلتعلم ليشجعو على التعلم بشكل ديكنو  جيعل منو ذا فاعلية، فهو يشكل مرآة مستمرة، وىذا ما

 من معرفة نقاط القوة لديو وإثرائها واكتشاف مكامن الضعف ومعاجلتها قصد توفري التغذية الراجعة لو.
عن ادلدرسة ال ديكننا أن نغفل عن أمر مهم أال وىو التقومي ادلستمر، الذي يعترب من وعندما نتحدث    

ادلهام الضرورية جدا اليت ينبغي أن يقوم هبا ادلعلم لتقومي تالميذه ومتابعتهم ابستمرار، وىو لو أساليب خاصة 
اسي لتقومي حتصيل التالميذ، بو من بينها االختبارات اليت يقوم هبا ادلعلمون يف هناية كل وحدة أو موسم در 

وذلك دلعرفة مدى تقدمهم يف مستوى ادلعارف اليت يتلقوهنا، وينبغي للمعلم أن يتصف ابلفعالية والكفاية لكي 
 يكون قادر على توصيل ادلعلومة بكل سهولة لكي يفهمها التلميذ ويستوعبها بشكل مبسط.

أتثريه على عملية التعلم والتحصيل الدراسي للمتعلم، وانطالقا مما سبق ونتيجة ألمهية التقومي ادلستمر و  
 عدة تساؤالت حولو أبرزىا:جاءت الدراسة احلالية لتسليط الضوء على 

 _ ما األسس اليت يقوم عليها التقومي ادلستمر؟.
 _ كيف يسهم التقومي ادلستمر يف تفعيل التحصيل الدراسي؟.



 ب
 

 التقومي ادلستمر؟. _ ما مدى إسهام ادلعلم وادلتعلم يف تعديل آلية
سبب اختياران ذلذا ادلوضوع ىو أنو موضوع شيق لفتا انتباىنا، وىذا ما دفعنا من خالل حبثنا ىذا إىل حماولة 

 التعرف على مدى أتثري التقومي على مستوى التحصيل الدراسي، وإبراز فعاليتو يف العملية التعليمية.
اخلاصة ابلتقومي ادلستمر ترصدان ادلمارسة التعليمية لعملية وألن عملنا قام على ضبط ادلصطلحات واألسس 

اىتدينا إىل ىذه اخلطة من خالل  و، التقومي، فقد كان ادلنهج الوصفي التحليلي خري معني على الدراسة
 اطالعنا على مصادر ومراجع كان البد من االعتماد عليها نذكر من بينها:

 صالح ردود أحلارثي. يق،التطبادلستمر من النظرية إىل التقومي _ 
 _علم النفس النمو، عبد الرمحن العيسوي.

 ._ القياس والتقومي يف الرتبية والتعليم، ىادي ربيع مشعان
 إىل:تقسيم البحث  إثرىااتبعنا خطة كان على  التساؤالتعن ىذه  وإلجابة

مقدمة اشتملت على أىم العناصر ادلكونة للموضوع ومدخل وثالث فصول وخادتة، حيث خصصنا ادلدخل 
الفرق بني التقومي و  إبرازإىل ادلصطلحات ادلتقاطعة معو،دالليا و لغواي مع  ابإلضافةلضبط مفهوم التقومي 

واع وأمناط التقومي الرتبوي،  للتحدث عن أن ":رالتقومي املستم "معنوان ب : الفصل األولو جاء التقييم، 
أمهية وفوائد التقومي ويف ذلك حددان ا، وكذا ادلبادئ واألسس ادلرتكز عليها، واألدوات اليت يعتمد عليه

 ادلستمر.
شروط التحصيل الدراسي والعوامل ادلؤثرة  "::" ماهية التحصيل الدراسيادلعنون ب الفصل الثاينوتطرقنا يف 

 وفوائده.فيو، وفيما تكمن أمهيتو 
فتناولنا فيو ":عالقة التقومي املستمر ابلتحصيل الدراسيالذي جاء حتت عنوان:"  الفصل الثالثوفيما خيص 

ويف ادلبحث الثاين الذي جاء معنون بتقومي التحصيل الدراسي ودوره كفاية ادلعلم وأثرىا يف التقومي ادلستمر، 
ستمر والتحصيل الدراسي، ويف األخري تضمن ادلبحث الثالث وأغراضو وفيو حاولنا إبراز العالقة بني التقومي ادل

 مشكالت تقومي التحصيل الدراسي.
 وجادت خادتة ىذا البحث أببرز النتائج اليت استخلصنها من الدراسة.
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سػمت جم جمااتل ػ جمجميعػ جمرلػ ؿجمتقوميػمنجماػاجمت ػ يت جمتقػ جمنػ   جمتمػ ؿجمتخويػ ـجماورػبشجمتقميػاتتجمنيػ، فجمجمتقوع ػ   
 نػػػػاتااجم ا تسػػػػ  جمجميتنػػػػ جمقعي ػػػػ جمتقوع ػػػػ  جم تقػػػػوع  جمجػػػػ جمتو ػػػػيم ي جماػػػػاجم  ػػػػات ت جمل ػػػػهجم  ػػػػ جمتقع  ػػػػ  جمتألس سػػػ وجم  

ل ػػػهجميجػػػق جمتقوميػػػمنجم ػػػ جمرلػػػ يت جمجم1   خػػػ تؼجم  فجمتػػػو جمنج ػػػ  جم  ػػػات ت جمتدلعػػػ  قوجم تدلو نعػػػوجمجم   سػػػ ق لجمتقوػػػ تي 
جمجمجمجم تدلوع ميوجمابقوع   جم تقوع  .جمتقوع    

ف ػمجمتقمسػ  وجمتقػ جم مػاجماػاجمجمتقوع  ي ػوجم  ػق جميتجميوأػق جمامػ  فػ قوميمنجمت ػاجم س سػنجماػاجم ت ػ فجمتقعي  ػوجمػجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجم
خالذل جماعافوجما ىجما جممتجمحتمي ميػ جماػاجم خػ تؼ جم تيجم شجماػ ىجمتولػتجمتقموػ ااجماػاجمتذ ػ جمتدلجػب ؿجماػاجم   ػلجمتألفػات جم

 تقعػ ج وجم ااجم ام ان جمتدلعور او  ااجمخالؿجمتقوميمنجم مػاجمحت يػ جمتذمت ػلجمتيتي ن ػوجمجمع ىجمتخوالؼجماعومايهت  
جمعي  ػػوجمتقوع  ي ػػو جم تيػػر بجم مت ػػلجمتق ػػعيجم تقمي ػػاجمف  ػػ جماػػاجم  ػػ جمتبػػ عجمته ػػات ت جمتدلم سػػجوجمقعال  ػػ   جمتق

  وػ ااجمعي  ػوجمجم يج  جمتقوميمنجمجبياجمتدلع ما  جم جمتقج  ان جمتدلوع ميوجمجمضمعجماعػ جم يمو ػنجمتبػ عجمرػاتتجملػمؿجمتدلمضػمع 
ويماجماػػاجمتميػػمنجمحت ػػ  جمتقدػػال جم حت يػػ جمف ػػنجمضػػا تيوجمق يع ػػ جملػػ جميػػجمتقوميػػمنجمضػػا تيوجمقمػػ جماػػاجمتدلع ػػ جم تدلػػوع   

 ع ػػػىجمحتمي ػػػتجمتألخػػػ تؼجمتقوع  ي ػػػوجمجماعػػػومايهت جمتقعمي  ػػػوجم تقملع و  اعػػػ ع هت جمع ػػػىجمت ويػػػ ؼجم  لعػػػ  جماػػػاجم  ػػػو 
فياجمخالؿجمتقوميمنجميػ تؾجمتدلع ػ جماػ ىجمحتميػتجمت ػدجمتألخػ تؼجمتدلعػداة  تقمو ااجمتدل تجػوجمجم جم2تدلميم ةجمااجم  وجم خاى

جمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمعم جمضا تيوجمقم جمااجمتدلع  جم تدلوع  .جمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجم
م يػػوجمخ  ػػوجماػػاجمفػػا عجمع ػػ جمتقػػمل جمتقػػ جمقمي ػػ جمعجماػػاجم خػػ جم جم يعػػ ق وميػػمنجم  تجم جػػاجم جمتق ن ػػوجم تقوع ػػ  جمجمػػػجمجمجمجمجمجمجمجمجم

جمنع يػ جماػاجم فجميعػاؼجم يجماػ ىجم  ػ جمف ػ   جمتقمي اي جمابقعي  وجمتق نميوجمجمل هجم  جحجميتغينجمعم جمق يػا جمتقػبشجميميػـم
ق وجػ جمجم قمنجمحيميتجم شجمناانااجمتع  ينجم خ تف جمتق جميععىجميتن جم فجمت  لج جمعي  ػوجمتقوميػمنجماػاجمن تيوػ جملػ جم، يوػ  

 يػ جم فجمف عيػ جمع ػىجمتقوج ػلجمع   ػ جم عال  ػ  جمجمجمم  ػاجمتق ػعي جم عم  اجمتقميػمةجمف ػ جمف عيػ جمع ػىجمتهي م ػ   لج جمع
قت يػػوجمه ػػات جم شجمتدػػػمياجم  جمب يػػ جمتانػػػمشجمي ػػ ؼجم يجمحتعػػ جمعي  ػػػوجمتقوع ػػ  جم تقػػػوع  جم جم شجمتقوميػػمنجم هػػ جملأػػػاجمتق

جمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجم3رلويا.
جم
جم

جمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجم

                                                           

جم.86 تتجم ذايا جمصجمتقمي  سجم تقوميمنجمتق لن جمػجم ناتخ  جمدمحمجمتحمل سمو جم عج جمتحلي  جمع نجمتدل   ت   1
جم.443صجم تتجمتدلعاة جم 7،،4 8246 8طجمجمتميم   جما  تتت  جمبد د  جمتقو تي جمتقلع ؿ جمتقدم  ش ػجمعل جما دلىجم2
جمجم.جمجم8صجمعي ف جم تققتخاتف تتجمجم 4،81 8712 جم8طجمتقمي  سجم تقوميمنجم جمتق ن وجم تقوع    جمػجمخ  شجمايع فجمتن ا جم3
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تقوميمنجمعي  وجميتزاوجمألشجمرل ؿجمااجمرل يت جمتدل  ة جمف مجملوينجمق وػ تي جم جمتدل تسػو  ي جمخػمجملويػنجمجمـ جمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجم
ا يػػػ جم   ػػػ جمجم يظ ػػػاجمتيتلو ػػػ وجمق وميػػػمنجمعمػػػ ا جم ايػػػ جم  ػػػ تتجم لمػػػ ـجماع مػػػو جمرلػػػ يت جمتقميػػػ طجمتألخػػػاى  جممج ػػػاجم

جم  جمنيػأفجمتدل مػػوجمنعػ ةوجم  جمتعمي ػ جمتدل يػػوجمتقػ جم ايػ جم  ػػ تتجملمػ جمنيػأ، جم سػػمت جم    ػ جمتبػ عجمرػػاتتجمجػ جم  ايػ  جمتق ػػـم
جمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجم.1تق جم ويم  جم جماعوميج جمل  تم 

ف ػمجميمتفػتجمتقوع ػ  جم تقػوع  جم ياند ػ جماعػ مجممج ػاجمااتل  ػ جمجميع جمتقوميػمنجم ػق جم س سػنجماػاجمتقعي  ػوجمتقوع  ي ػو جمـ       
جمتدلميم ة.قومفاجمتجبيوجمتت حوجمنمي  جم حو   جمتقمييجمعاجما ىجمن مغجمتقوع  جمألخ تؼجمتقوع  ي وجم

ف مجمعي  وجمحت ي جما ىجمتقوحميتجمتقلع نجمألخ تؼجمتق نميو جم خمجم   تتجملم جمع ىجماػ جمن جمػ  جماػاجم خػ تؼجمتع  ي ػوجم
 جمزل  قػػػوجمق وج ػػػلجمع ػػػىجم ميػػػ طجمتق ػػػعيجم حتمي ػػػتجمخػػػب جمتألخػػػ تؼجمندايميػػػوجم ف ػػػ جم جمتقمرػػػمؼجمع ػػػىجم ميػػػ طجمتق ػػػعيجم

جم خ جم فجمتقعي  وجمتق نميوجمعي  ػوجمامظيػوجم او نعػوجم اع عػ و ع ىجماع يوجمال  حتع جمعي  وجمتقو تي  جم  ي جمعي  وجم
 جمهتػػػ ؼجم يجمتقوأ ػػػ جماػػػ جمحتميػػػتجماػػػاجم خػػػ تؼ جم تق يػػػ جمتدلع ػػػ جمن ػػػ انجموػػػاجم  تاػػػ جم ػػػهجم  ػػػات ت جمت تيعػػػ جم تدػػػمياجمتع ػػػ

جمتقوميػػمنجمابحلمػػ جمع ػػىجماػػ ىجمف ع  ػػوجم سػػ م جمتع ػػ جمخػػوةجم  يػػ ة جم ا تسػػو  جم  جمتحلمػػ جمع ػػىجمجمتالا ػػب    خمػػبتجميميػػـم
 جم2.تدميا جم حتع م ا ىجمف ع  وجمام اجمهب ؼجم

ــ  تقيػػن جم ػػ  جم جمقعػػ فجمتقعػػا جميتنػػاجمامظػػمتجمو......... جمتيتسػػومي او جمتيتعوػػ تؿ جميميػػ ؿجمتسػػومي ـجمقػػ جمتألاا... رػػ ـجمـ
و فجمتقػػبياجمرػػ قمجمتنمػػ جمتجماجمتسػػومي امتو.اعسجمرمقػػ جمتسػػومي امتجمعي ػػمتجمند عوػػ جم جمجم تسػػومش8 رمق جمتعػػ ي8تعو ؿجم تسػػومي ـ

رػػػ ؿجم جمتيتسػػػومي اوجمتعوػػػ ؿجمتقيػػػن جمجم ريػػػ جمتقيػػػن جم رماوػػػ جمفمي قػػػ جمجعػػػسجمتسػػػومي ـ جمققاػػػمتجمسػػػموجم ج ػػػ جمي... نػػػمجمزيػػػ 8
رمتا و.جم رمق جمتعػ ي8وجم فجمخػبتجمتقميػايفجمي ػ شجمق ػ جمخػنجمجم8جمتقع ؿ8ر ؿجمتع ي8و   فجمن جمعقدجم تقميمتـجم تسومتؤ جم....

جمجم سػوعي جم نػػمجم سػح ؽجمعقػػدجم جمتقيػعاجمفميػ ؿ8جمتسػػومي ـجمتقيػعاجمتتػػقف جم.,.و.... رػـم جم ت  8جم زتؿجمعم ػػ .... رـم  رػـم
جماميػ ـجمتقيػن  جمتقع عو   تقمي يػوجموػاجمتقيػن جمجم  سمي ا  8جمر تخ ....جم تقمي يوجم تلػ ةجمتقميػ   جم جم  ػ  جمتقػمت جمأل ػ جميميػـم

 ر جمر ا جمتألاػوجما اػوجم يمػ تجم شجمن جػ جمر يو ػ جما اػوجم يمػ ت... جمجمابقوميمن... يمي ؿجم  جمر ا جمانرودجم شجم  جمن ج  
قميػػػمؿجم خػػػ جمامػػػوجمتسػػػوميي جمتدلوػػػ عجم شجمرماوػػػ  جم  جمتحلػػػ يه8جمرػػػ قمتجمايجمتسػػػمؿجمتجمقميماػػػ جمقمػػػ جمجم8 جمتقوميػػػمنتيتسػػػومي او

جمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجم3ل  جمقم جمر يوو. خمجمااجمر يوجمتقين جم شجمجمتجمخمجمتقميمن جم شجمقمجمسعا جمقم  جمفمي ؿ8

                                                           

.23صجمعي ف جم تتجمتدل عاة جم 4،82 8213جم 8طجمتميمنجمتقوع   جمعالـ  نمجمجمػجمت   جمزليم  1  
جم.855 جم تتجمتقلماجمتقعا  جمتقمي خاة جمص8244 3،،4 جمجم8ػجمع نجمتتش   ل اي جمتأل ت جمتقو تيعن جمط2
جم.جم،،4 جم867 تتجم  نا جمصجم 84ـػجمتناجمامظمتجممج ؿجمتق ياجمتهفايمينجمتدل اش جمقع فجمتقعا  جم3
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ــ       جمتقوميػػمن جمابقعػػم ةجم يجمتألن ػػ  جم تدلات ػػاـ جنػػ جمتعايلػػ  جماوعػػ  ةجم اوممعػػوجماػػاجمخػػب جمجمتقػػ جمتوحػػ  جمعػػاجمال ػػـم
جمتقوعايل  جم ب ا8

فحبجم اع يمو جم ت ػوجمتدلالايػوجمنػ جمرليػمعو جماػاجمتدلعػ ياجم جمتألخػ تؼجمجمعاؼجمو مفجما تشجم شجم و ؿوتقوميمنجمأب  8
جمجمجم1ااجم   جمتب عجمراتتو.جمتحمل  ة
يعافػػ وجمزليػػم جمعجػػ جمتحل ػػ  جمتدلمعنوأب  8وتألسػػ م جمتقػػبشجميػػو جماػػاجمخالقػػ جمتيػػر بجم ر ػػتجمق ظػػ خاةجمامضػػمعجمجم ــــ    

جمجمجمجمجماع تخ . تع ي جمجمتقوميمن 
تقػػ جمتعػػعىجم يجمجمتألخػػ تؼوحت يػػ جماػػ ىجماػػ جمن جمػػ  جماػػاجمجنػػ  جم جمحتمي ػػتجمجمسػػال فوجمأب ػػ 8جم تشجم يعافػػ جموتقػػ ااـــ     

حتمي مي   جم  هجميممفجمعمقم جم جمحت ي جمتدليمال جم تير بجمتأل ض عجم اعافػوجمتقعميجػ  جم تدلعمرػ  جمنمي ػ جمحتعػ جم
جمجمجم2تقعي  و جم تفاجماعومتخ جم حتمي تجم خ تف  .

 جميػػو جمنمتسػػدو  جممجػػاجمن ػػ ان جمخ  ػػوجمنلػػا جم  جم ع  ػػ جمفػػلفجمتقوميػػمنجمجل ماػػ جمتقمتسػػاجمخػػمجمرليمعػػوجمته ػػات ت جمتقػػجمـــ   
ايػػا عجم  جمنظػػ خاة جم  تتسػػوجمخػػب جمتقج ػػ ان جمأبسػػ م جمع يػػنجمق وأ ػػ جماػػاجماػػ ىجمحتمي ػػتجم خػػ تؼجمزلػػ  ةجمسػػ ل جماػػاجم

جم.3راتتت جماع مو   جمتب عجم
جمتقوميػمنجمعمػ جمغ قج ػوجمتدلع يػ جمابيتاوحػ ان  ــ    تيتاوحػ ان جم اػاجمتدلعػا ؼجم فجمتقػ جميعدم،ػ جمقد جػو  جمجميميػ فجمال ػـم

جمخػػنجم سػػ  وجمتقوميػػمنجمتأل هػػاجمشػػ مع  جم جمتقعيػػ جمتدل تسػػن جمقمػػاجمخم قػػدجم سػػ ا جمتميػػمنجم خػػاىجميعػػور ا  جمتدلع يػػمف 
جم8 ام  جمع ىجمسج  جمتدله ؿ

 جمتعويػػػػػ  تجمع ػػػػػىجم وػػػػػ ااجمتقد جػػػػػوجم جمجم لػػػػػم، جمهبػػػػػ  االلظػػػػػوجمتقد جػػػػػوجم جم يػػػػػ  جمعي ػػػػػنجم تقوميػػػػػ تياجم تأل تتؽجمتقػػػػػ جميم
تدلع يػػػمفجم لم اػػػ جماػػػاجم ػػػمع8جم  ت جمتقد جػػػوجم جماعػػػومىجم  ػػػ جم  جم  تؤ جم جمجمتيتاوحػػػ ان جم جمتقمسػػػ ا جمتألخػػػاىجمي ػػػ ت

خ  ػو دل جمجماعومىجمضع يجميتجمحيميتجمتحل جمتأل ىنجمدلود ج  جمتيت و  زجم ياتلجمع ىجمخب جمتأللم ـجمراتتت جمعت جم مه ػو
 جمجم4يوع تجمنمأ  جمتقد جوجم تار و  جم يجماعومشجماومي ـجم جمتدلاتل جمتق تتس و.

                                                           

جم.447قمي خاة جما ا جمصتجم جم تتجمتقيا ؽ جم2،،4 جمػجمس   وجمزلعاجم  ظ جمتقلوال ش جمتدلم اجمتقوع  ينجم تقو تي جمتقلع ؿ1
.45صجمتذقتاا جم  تيت وي عن مجع وجمته ال جمتق نمشجم8771 8طجمرات ةجم جمتقوميمنجمتق نمش جمػجمدمحمجمامي ت   2  

.14صجمتقمي خاة جم تتجمتقلما جم ،،،4 جمتميم   جم  ع ت خ تألس جمتقع اوجمق يم خاجمتع   جمتق جوجمتقعان وجمجمػجمتش  جمةعي و  3  
جم.85صجمعي ف جم تتجمتدل عاة 4،،4 8244 جم8جمطجمتقوميمنجم جمتق ن وجمتخل  و جمتقا س ف  جمف تعجمتقم الفػجمعج جمتجمزي جم 4
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  ػػ جماػمظ جمق ج ػ ان جم تدلع ماػ  جمتق ػا تيوجمق ػػماجمتقميػاتتت جم خػمجمعي  ػوجمت أػأجم ق  ػػ جمتقوميػمنجمخػمجمبي ػاجم حتــ          
اعظػػ جمتدل،سعػػ  جمقوميػػمنجمناترل ػػ جمامػػبجمن تيػػوجمتمل ػػبخ جم تدج مي ػػ  جم  مػػاجمتعايػػيجمتقوميػػمنجم ػػبتقدجمجمأب ػػ جمعي  ػػوجمتمي ػػ  جم

جمجمجمجمجمجم1امظيوجمقعي    جمتقوانااجم  متب  جم  جمقع  سوجماع موجميوجم  جمتقواناا.
تقوميمنجمخمجمعي  وجمامظيوجمذياجم حت   جمتدلع ما   جمنجاضجمحت ي جم ت وجمحتمي تجمتألخػ تؼجم جمتبػ عجمتقميػاتتت جمجمـ       

نيأ،  جم  جمرل ؿجمتدل تسوجم عود اجم فجم ميمؿجمأبفجمتقوميمنجمخػمجمعي  ػوجمامظيػوجمذيػاجم حت  ػ جمتدلع ماػ  جملػمؿجمتقػوتااجم
تقػػػػػػػ جمتيػػػػػػػم جمجأيمع ػػػػػػػ جم لػػػػػػػ ةجمعي  ػػػػػػػوجمجمتدلوع ميػػػػػػوجمابقد قػػػػػػػلجم تدلع ػػػػػػػ جم ته تتةجم تدلاتفػػػػػػػتجم تقمسػػػػػػػ ا جم تقميػػػػػػ ة  

تقوع     عقػػدجمق وأ ػػ جماػػاجماػػ ىجمحتميػػتجمتألخػػ تؼجميتبػػ عجمتقميػػاتتت جمنيػػأفجمتقػػوتاا جم عقػػدجمهبػػ ؼجماع ذػػوجم مت ػػلجم
جمجم2تق عيجم تعقيقجم مت لجمتقميمةجم حتمي تجمتقميمجمتدلوم ا جم تمظ  جمتقج بوجمتق نميو.

  جملػػ  جماع   رػػ جم ت  جمقلظػػوجمتميػػمنجم جمجماع مػػوجم  يػػوجمتميػػمنجمتعػػينجمتيتسػػومي اوجم  جمحت يػػ جماػػ ىجمر يػػوجمشػػن ـــ     
جم تقوميػػمنجم جمخػػب جمتأيػػوجم عػػ ؿجماػػ جميمػػمف جم 3تقميػػاتفجمتقمػػانجم جمرمقػػ جمتع ي8لقميػػ جمخ ميمػػ جمته عػػ فجم جم لعػػاجمتميػػمن 

جمورػّمـجمتقعػ عووجمجعػسجمرػّ تجموم ػ    رػّمـجمجم  جمتق جوجم ي جم ت جم جمر امسجمتقمأػ جميميػ ؿ8وجمرػّمـجمتقيػن وجعسجمعّ قػ  جم رػـم
 اػػػ جماعػػػسجمتقوميػػػمنجم يػػػ جم ت جم جماعأػػػ جمتقاتاػػػ جمف ػػػمجمتميػػػ ياجمر يػػػوجمقيػػػن جماػػػ جم  جمجم شجم ع ػػػ جماعػػػومي ي  جمتقيػػػن جمتميم  ػػػ 

جمتحلم جمع ىجمر يو  
 تألشػػر صجم  جمتدلمضػػمع  جمخػػبتجمتدلعػػسجميميػػ  جم هػػاتجماػػاجمجمتألشػػ    جمتقوميػػمنجمخمػػ جمخػػمجم  ػػ تتجمتحلمػػ جمع ػػىجمر يػػوجمجم

اػػػ جم  جم  ػػػ جمتقلحػػػبجمجمقيػػػن  يػػػ جمر يػػػوجموتقبشجميػػػمبجمع ػػػىجم فجمتقوميػػػمنجمخػػػمجمحت نعػػػو تجمرػػػ امسوجمتدلعػػػسجمتقػػػبشجميدالػػػ 
جمجمجم4 تحلم .
تأل يجمخػػػمجمقػػػ يم جم  يوػػػ فجمتل ػػػ تفجمن ػػػ فجمر يػػػوجمتقيػػػن جممهػػػ جمتميػػػمنجم تمي ػػػ  جم تقم يػػػوجمادلعـــل اوي ـــقو وي  ـــق  ــــ       

جم ح حوجمقجمايجم خنجم ع جم يات جمهب جماع مجمع ة8
جمن  فجمر يوجمتقين .جمـ  
جمتع ي جم  جمت ح حجما جم عمو. ـ  
 يػات جمنػ جمجم  ػبتجمتقوميػمنجمتدلعػويا جم تقوميػمنجمتق نػمش جم تميػمنجمتقج ػ تف جمع ي ةجم  قوميمنجمتققاين جم ق وميمنجمتسوعي يت ـ   

جم ل جمثالثوجم ش   .
                                                           

جم.865صجمجمعي ف جم تتجمتقلما جم 2،،4 8243 8طجمتقمي  سجم تقوميمنجمتق نمشجمتحل يه جمػجمتتش جممح  شجمتق  ساش  1
جم.44صجمتقمي  سجم تقوميمن جمتدلا اجمتقع نت جم جمعج جمتحلم  جمع نجما   ت  تحمل جمسموػجم ناتخ  جم 2
جم.2سمتةجمتقو  تأيوجمػجم 3
جم.83 جم تتجمتققتخاتف جمتألت ف جمص8212 جم4،81 جم8ػجمخ  شجمايع فجمتن ا جمتقمي  سجم تقوميمنجم جمتق ن وجم تقوع    جمط 4
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جملتمي    .جمن  فجمر يوجمحت   جمتقو ي بجم  جما ىجمحتمي مي جمألخ تؼجمتق ن وجمـ  
جمت ح حجمتع ي جم شجمب  بجمااجم مي طجمتق عيجم جمحت    جملجمتميمن .جمـ  
جمحت ي جم ايـجمتق تتسوجم تقعد جمتدل تس وجم تيتاوح ان لجمت زاناو .جمـ    
جمتدلعسجمتقع ينجمق وميمن8جمـ اثنيا     

جمخم ؾجمع ةجمتعايل  جمق وميمنجمفمي جمعاؼجمتقوميمنجمع ىجم   8جم
جمع ىجمر يوجمتألفم تجمتحل مؿ   تتجملم جمقجاضجما جمجمـ    
ـــجمجمجمجم  جمتدلعػػػ يا جمقوميػػػ ياجماػػػ ىجم ل يػػػوجمتألشػػػ   جمجمتقدػػػاؽجمتدلػػػمت ...ت جم   ػػػ جميو ػػػياجمتسػػػور ـجمتحمل  ػػػ ة جمتدلعػػػوماي  جمـ

جم  رو  جم فع ق و  .
جم  ي.رجمؿجمجم  جم  يجمشن جما جماجمتحلم جمع ىجماالايوجمـ  
جم  جمل   جمس ل . عد  جمر يوجمقين جما جم فتجماعوماي جم ضع جمجمـ  
ـــ   رجػػػ جمتقوالا ػػػبجم ت ػػػ جميو ػػػياجم  ػػػل جم ي ػػػ جم   ل ػػػ جمجمعي  ػػػوجمام أ ػػػوجمحت يػػػ جماػػػ ىجمحتمي ػػػتجمتألخػػػ تؼجمتق نميػػػوجماػػػاجمـ

جمابهض فوجم يجملم جمع ىجمتقمي يو.
عي  ػػػ  جمت ر  ػػػ وجم شجم  ػػػل وجمي عػػػلجمف  ػػػ جمتحلمػػػ جمع ػػػىجمر يػػػوجمتقيػػػن جم  تتجم جػػػاتجم يػػػ جمخػػػمجمتحلػػػ ؿجم جم عدػػػ  جمجمــــ  

جمجم1تقومي يات جمق والا بجم تافع   .
  جمنػػػاتااجم رػػػ جميو ػػػياجمتقوميػػػمنجمتقوم ػػػ جم يجم لمػػػ ـجمابذػػػ تتةجم  جمتقل ع  ػػػوجمعػػػاجم فعػػػ ؿجم  جم  يػػػدوجم  جم شػػػر صجمجمــــ  

 لػ جمتمػػمفجمتأللمػ ـجم  هػػاجم رػوجمفل مػػ جمومىجمتقوم ػيجم  جم ت ػػوجمتيتضػدات جم...تيػي جم لم اػ جمتير  ػػ وجمعػاجماعػػ
جم2  وجمتقوميمن. عوي جمف   جمع ى جمن  ان جم ي وجمبياجمابسور تـجم س ق لجمتقمي  س جمف قمي  سجم عفجمخمجم س

تقوميمنجمعي  وجم ع ت جم  جمبد طجمع ىجماع ما  جمتل  جم جممتمياجم  جمتيم  جم لم ـجمتعور ـجم جمتبػ عجمرػاتتجم ف ػ جمجمـ 
جمااجمن جمن تا جماوع  ةجمااجمتقمياتتت .جم

ق  جمغ يوجم جملػ جمعتتػ  جمقممػ جم سػ  وجمقوحمي ػتجمغ يػوجم ابقوػ ا8جمفػلفجمتذلػ ؼجمتقم ػ انجمق وميػمنجمخػمتجمدلعػ ع ةجم جمتبػ عجمجمـ
 جم ق  جمعيالجمغاجما تنطجموامل ػ و  جملػ أجم  جم و  ػ جمامو  ػ  جمنػ جمخػمجمعي  ػوجماوو نعػوجم مػاجمتات ج ػ جمراتتت جم ف  

جم جمثالثوجمااتل جمتا ع وجمخنجم8

                                                           

جم.15تدلا اجم لع  جمصجمجمػجم1
جم.86صجمعي ف جم تتجمتدلعاة  جم،،،4 ،824 8طجم تقوميمنجم جمتق ن وجم ع  جمتقمل  جمتقمي  سجمػجمس انجمدمحمجما ح   2
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بدػػػ طجم ت ػػػم يجمتدلع ماػػػ  جمعت جمتق ػػػ وجمجمضػػػمعجمتقوميػػػمن جمجعػػػسجمحت يػػػ جم ػػػمعجم  عػػػسجمهبػػػ جمجممرحيـــل او ط:ـــي   ػػػػ8
تدلع ماػػػػ  جمعت جمتقعالرػػػػوجمنمضػػػػم جماػػػػاجمت ػػػػ جم ػػػػماجمتقميػػػػاتتجمتدلد ػػػػم  جم خػػػػبتجميود ػػػػلجم  ػػػػل جم تضػػػػح جمق عمتاػػػػ جم  جم

 .تدلوجات جم تقعي  جمتدلات جمر  س  جم  معجمتدلع ما  جمتق جمت عمجمتحل  وجم ق   
 عينجمهب جمته ات ت جمتق جميو جماػاجمخالذلػ جممجػاجمتدلع ماػ  جمتقػ جممتجمتخػبجمرػاتتجم جمجمـ مرحيل احلصقل عيى ادلعيقمات 2

جمجمنيأ، جم جمتدلال وجمتأل ي.جم
  جمخػب جمتدلال ػوجميػو جمحت  ػ جم   ػيجمتقج ػ ان جمتدلوع ميػوجمابدلع ماػػ  جمــ مرحيـل فـقامل ادلعيقمـات  اـاك ا:ح ـا   1

جم1.   عمجمتقمياتتجمن جوجم تضحوجم ال ماوجمق مو نجمنبقدجم  تجمتقمي اي جمابقوميمنجمتق جممتجممجع  جم يق  خ جمهب 

تذلػػ ؼجمتقاا عػػنجمق ػػوع  جمخػػمجمتج ػػاجمسػػ مؾجمتدلػػوع  جم جممج ػػاجمتيتب خػػ  جمتدلد منػػو جماػػاجماو  ــق  لاوعيييــل او عييييــل ػػػجمجم
تقػػػوع  جم   ػػػ  جميوأػػػق جماػػػاجمتقعي  ػػػوجمتقوع  ي ػػػو جمجعػػػسجم  ػػػ جميوم اػػػ جماػػػاجمعي  ػػػوجمجمخػػػالؿجمعقػػػدجمي ػػػجحجمتقوميػػػمنجم ػػػق جميت

ف يتب خػػػ  جمتدلاغمنػػػوجمخػػػنجمتألخػػػ تؼجمتق نميػػػوجمتدلعػػػداةجم تدلمضػػػمع وجماػػػاجمرجػػػ جمتدل،سعػػػ  جم  جمتقلبػػػ  جمتدليػػػافوجمع ػػػىجم
 اػاجم  ػ جم نػاتزجمتقعالرػوجمنػ جمتقػوع  جم جمتقوع    جم تقوميمنجمخمجمتقعي  وجمتقػ جمحتػ  جم ت ػوجم اػ شجمحتمي ػتجمت ػدجمتألخػ تؼجم

جمتقوميمنجمسدا جمنعضجمتخلدمت جمتقو ق و8
 لفعريف ا:هداف اورتبقيل يف ضقء او  ملات ادلرغقبل يف او يييذ  حتديدػجم8
ػجمتخلدمةجمتأل يجم جمتقعي  وجمتق نميوجمخنجمحت ي جم و ااجمتقوع  جمتقػ جميقيػ خ جماػاجمتقػوع   جم   ػيجميجػ  جمتقوالا ػبجم جم، يػوجمجم

جم عػعىجم ق  ػ  جماػ جمتعاض  جمخلوةجمتع  ي ػوجماع مػو جم شجماػ جمخػنجمتدل ػ تت جمتقػ جمسػمؼجم...  اػ جمخػنجمتقموػ ااجمتقػوع  جمتقػ 
جمجم .جمخنجم مع وجمتقجاجم جمتقع مؾجمتق جم ععىجم ق    جم   يجميج  جمتقوالا بجم عتجمجنحم جم جم ل ت جمت دجمتقوجات 

 ي جم فجمحت ي جمتألخػ تؼجم ع اخػ جمنمضػم جم جمعجػ تت جمسػ م  وجمزلػ  ةجمخػمجمتقيػن جمتقمل ػ جمتقػبشجم مممػ جماػاجمتم  ػ جم
جم2. خب جمتخلدمةجمل ميوجمق ج يوجم تق  تجمتقم نجمق وميمنجمف   جمعي  وجمتقوع  جم ااجم ضاجمتألس سجمقوميمنجم و ااجمتقوع   

خنجمتخلدمةجمتق جميوم ا جمعم خ جمتدلميػاتجمإعداد لفقجيه اخلربات او عييييل اويت حت ق ا:هداف اورتبقيل ادل ررة جمـ2
 ةػػاؽجمتقوػػ تي جماػػاجمتخلػػوت جمتقعي  ػػوجمتقػػوع   جم تغػػ جم فجمتقوميػػمنجميتجميػػاتجطجمتتتج ةػػ جماج شػػاتجمهبػػب جمتخلدػػمة جمل ػػهجم فجم
تميػػمنجم وػػ ااجمتقػػوع  جمي ػػ ؼجم يجمتحلمػػ جمع ػػىجمف ع  ػػوجمتخلػػوت جمتقوع  ي ػػو جم خمػػ جمع  مػػ جم فجم ، ػػ جمت ػػ جم عجم جميعػػجتجم عػػ ت جم

حت يػػ جم تضػػحجمألخػػ تؼجم تمػػمفجم س سػػ جم اع ػػ تتجمقوميػػمنجمتقوالا ػػب جمفيػػاجمتدلعػػوح  جمتحلمػػ جمع ػػىجمجمتخلػػوت جمتقوع  ي ػػو
جمف ع  وجمتخلوت جمتقوع  ي وجمتدلاتجدوجمابهع ت جم تقورد ط.جم

                                                           

جم.15صجمػجمتدلا اجم لع  1
جم.27صجمقجم ف جم تتجمتدل عاة جم 8213 جم4،82 جم8طجمتميمنجمتقوع   جمػجمت   جمزليم جم نمجمعالـ 2
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توع ػتجمخػب جمتخلدػمةجمنم ل ػوجمتقوميػمن جم  ػيجمملوػ تجمتدلمترػيجمتقػ جمـ حت يق ف د  او يييـذ لوسبـ ل :هـداف اورتبقيـل 3
   ػيجمجمةجم جمتقعػ مؾ  جم   ػيجمملوػ تجم  عػلجم سػ  وجمق وميمن    ػيجمتلعػاجم تدجػتجمتقموػ اا  تظ ػاجمتقوجػات جمتدلم ػم 

 دلػ عتجم   ػ جمخػب جمتدليػمال جممتهػ جمزلػمتجمتيتخويػ ـجمجم ميئجم س قلجمتقوميمنجمتق جمتم سلجمتخلػوت جمتقوع  ي ػوجمتخل  ػو  
جمتألس سنجم جمتميمنجمتمي ـجمتقوالا ب.

 فجمتميػمنجمتميػ ـجمتقوالا ػبجمعػ  ةجماػ جميعوػوجمعيػالجميوع ػتجم عييم ـ اس طدا  ن ائج او  ق  و حبني عيييت او عيم لاو4
ابدلػػ تسجم   تتةجمتدل تسػػو جم يتجم فجمخػػبتجمتيتعوميػػ  جميجلػػ جمتدلػػقتايجمتقعظ يػػوجمقوميػػمنجمتقوالا ػػب جم عجم مػػاجمقموػػ ااجمتقوميػػمنجم فجم

  جمتع ع خ جمع ىجمتع  جم ف   جمف نجمتمضحجمذل جما عتجمتاي جم فجمتع ي   جم ي جم ، جممت خ جمجع ما  جمزل  ةجماػاجمتميػ ا
 تعػػ ع خ جمع ػػىجمتقوعػػاؼجمع ػػىجم  ػػات جمتدلميػػاتجمتقػػ جميمت  ػػمفجم ػػعماب جمف  ػػ جم يػػ جم فجميوجػػ جمذلػػ جم ق يع يػػ جماػػ ىجم

جمتسوع ت خ جمقأل يدوجمتقوع  ي وجمتقمي  او جم قبقدجميلجم فجمملو تجم  جينجم س ا جمتقوميمنجمنعم يو.
ىجمف ع  ػوجمزلوػمىجمتدلميػاتجم ةػاؽجمتدلع ما  جمتق جمحي  جمع    جمتدلع  جمااجمتقوميمنجمتقع   جم ماجم فجممت  جمن  ان جمعاجماػ 

 لمػػػ ـجمعػػػاجماػػػ ىجماالايػػػوجم ام سػػػجوجمجم يتقوػػػ تي جمتدلعػػػور او جم اهػػػ جمخػػػب جمتدلع ماػػػ  جمال ػػػ ةجم ي ػػػ جم جمتقم ػػػمؿجم
جمجمجم1. خ تؼجمتدلمياتجمتق جمسجتجمحت ي خ 

ــ او  يــيم 1جمجم جم تميػػ فاعػػومىجمجم  تهيػػ جمر يػػوجمتقيػػن جم رػػ جميمػػمفجمتقيػػن جمناانرلػػ جمتع  ي ػػ جمجم يتقومي ػػ  جمجمييػػاجمال ػػـمـ
تعػػػ  جمجم  جم خػػػ تؼرليمعػػػوجمجم  ةايميػػػوجمتػػػ تي جمجم  نػػػاانااجماػػػ جمجم مه ػػػواػػػ  جمفيػػػاجمخػػػالؿجمعي  ػػػوجمتقومي ػػػ  جمتػػػوزجمجم خػػػ تؼ

تدللحم ػػ جمر يػػوجم شجميهيم ػػ جم يعػػوجمعػػاجمخػػب جمجم  ػػ اب  ػػ جميعدػػنجمفلجمتيتخوجػػ تت جمفعمػػ ا جمي ػػححجمتدلع ػػ جمتخوجػػ تجماػػ 
الجمنػ جم ػ جماػاجمعي  ػ  جمتقمي ػ سجم تقومي ػ  جم ابقدجػاجمفػ فجمخمػ ؾجمتػ تخجمقإل  نونااقجم خمجمتقعالاوجمتق جميعد   جمجم  نار جم

جم.جم2خبتجمتقو تخ جميع جمزل  قوجمتقوي  قجمن م  جم ااجم علجم فل هجم
 اػػ جمو ا   مػػ وفاىجم فجمجملػػ   جمسػػ ل  جم جم فميػػ جمدلعػػوماي جم ضػػع جم  قيػػن جماػػ عافػػ جمو ت مو8جمأب ػػ جم عدػػ  جمر يػػوجم

  ػػ جميو ػػياجم ضػػع جم ي ػػ جم   ل ػػ جمتقومي ػػ  جمعي  ػػوجمام أ ػػوجمحتػػ  جماػػ ىجمحتمي ػػتجمتألخػػ تؼجمتق نميػػوجماػػاجمرجػػ جمتقوالا ػػب جم جم
جم ر   جم يجم ضع وجمي علجمف   جمتحلم  نو8جمعاف جمع ىجم   جمعي    جمتابهض فوجمق حم جمع ىجمتقمي يو جم ا وجمسو  

جمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجم تافع  جمخمجمتحل ؿجم جم عد  جمتقومي يات جمق والا بع ىجمر يوجمتقين جم  تتجم جات جم ي جم

                                                           

جم.،3صجمتدلا اجمتقع نت جمتميمنجمتقوع   جمػجمت   جمزليم جم نمجمعالـ  1
جم.41ص تدلا اجمتقع نتجمجمتقمي  سجم تقوميمن جمػجم ناتخ  جمدمحمجمتحمل جمسموجم عج جمتحلم  جمع نجمتدل   ت  2
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تقوميػمنجمقإل ػال جمتدلعػموجمجم تقومي ػ   جمف عػوعي جمنع ػ  جما ػد حجمتقوميػمنػجم ر جميه تجم ل  انجمخػالؼجملػمؿجمال ػمانجمجمجم
جم1ااجمتألش    جم يعوعي جما د حجمتقومي   جمهعد  جمر يوجمقين .

ـــ او يـــا  2 يعافػػػ وتذمخاشوجمنميمقػػػ 8وجمرعػػػ جمتقيػػػن جمابقيػػػن  ر تت جمع ػػػىجماه قػػػ   يمي ؿجمتميػػػ  جمفػػػالفجم عفجمتيػػػج جمـ
جم2.وهب    جممتعدجمام  جمنعجل

  جمخػػمجمتقعي  ػػوجمتقػػ جميػػو جمنمتسػػدو  جمجمي  جمابألترػػ ـ تقوعجػػاجمعػػاجمتخل ػػ ابجم تقعػػمتسػػدو  جمػػػجمخػػمجمتقعي  ػػوجمتقػػ جميػػو جمن
تقوعجاجمعاجمتألش   جم تحلمت  جمأبع ت جملعػلجمشػا طجم  جمرمتعػ جمزلػ  ة   جمخػمجمتميػ ياجمتألشػ   جم جمتدلعػوماي جمتميػ ياتجمجم

جمجمجم3س .ر  اع جمااجمتدلمي ي  جمتدل ت و جمتعوي  تجمع ىجم  جمشن جمام م جمجمي تت جم   جمامي تتجم ماجمجم ة تفمي جم ي  جم جم
خػمجمتقوحمي ػتجم8 فجمتقمي ػ سجم رػ جم ت جم جمرػ امسوجم نعػ جموجمػجمجم يعاف وجم  اج و8جمأب  جممته جمتق ػل  جم تخل ػ ابجمأبترػ  

ىجم فجممج ػػاجمابقوأانػػوجم ,جمتيتخوجػػ تجماػػاجمتدلػػ ىجم  جمتق ت ػػوجم  جمتقمي ػػوجم  جمتألنعػػ  جم  جمتقعػػ اجمنمتسػػدوجماع ػػ ت جم  يػػ جمتػػاجم
جمجمجمجمجمجم4أبتر ـ جمألفجمتقمي  سجمعي  وجم ي وجم  و   جميعوجمعم  جمأبتر ـ.الا ت جمخبتجمتقوعاييجمتو ياجمتقوعجاجمعاجمتقمو أوجم

ف قمي ػػ سجم عفجمخػػمجمعي  ػػوجم  ػػيجمتدلع ماػػ  جمتقػػ جمقػػ يم جم  ػػل جم ي ػػ جم ر ميػػ  جمفػػالجميملػػنجم فجم رػػمؿجم فجمشر ػػ جماػػ جمجمـــ جم
جمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجم5ع ن جمن جميلجم فجم ل  جم اجم شجم ت وجمخمجمع ن.

جمتقمي  سجمع ػىجمـ جم  شجماميػ تتجماػ جميوػمفاجم  جمعػ ـجمتػمفا جمام  ..... اػ جمجمتقم ػيجمتقميػنجمق ظػ خاةجمامضػاجمتق تتسػو جميميـم
جمع ىجمتقم يجمتقممعنجم تقمينجماع . جمتقوميمنجمفل  جميميـم

ـــ تقوح ػػػ  جمتق تتسػػػنجمجمف قمي ػػػ سجم عفجم ػػػ فجماػػػهالجميعػػػينجم وػػػ ااتقمي ػػػ سجميميػػػ جمتذق   اػػػ جمتقوميػػػمنجمفل ػػػ جميومػػػ  ؿجمتقمػػػ  جمجمـ
جم6ق والا ب.

جميعاؼجم  قو ا8ـ او  ق  ادلب ير     
ػػػجميعافػػ جم ػػات ت جم يخػػا فجمأب ػػ 8جمعقػػدجمتقوميػػمنجمتقػػبشجميعػػور ا جمتدلع ػػ جمنػػ جمتقلػػ ةجم تألخػػاىجماػػاجمتقوميػػ ـجمتقػػقاينجم جمجمجم

عي  ػػوجمتقوع ػػ   جم ي ػػ ؼجم يجمتق يػػػ جمتدلع ػػ جم تدلػػوع  جمنوميػػػ يات جما،روػػوجمعػػاجمتميػػ ـجمتدلػػػوع   جم تيػػر بجمقمػػمتلنجمتقميػػػمةجم
جم7.قم جمااجمتدلع  جم جمتدلوع  جم تق عيجمق ىجم تمفاجمتجبيوجمتت عوجمامظيوجم اعوياة

                                                           

جم.،2 تتجمتدلعاة عي ف ص جم1،،4 8241 جم8سجم تقوير بجم جمتق ن وجمتخل  و طتقمي  سجم تقومي   جم  س ق لجمتقمي  جمػجمت عاجمال حجم متفحو 1
جم.746صجم 1  ح  جمتقعان و جمرل  جمتق جوػجمتذمخاش جماتوجم 2
جم  حلجمزليم جمتخلمتق ة جمتقوميمنجمتق جمشجم جمتقمو نوجم تقولماجمتقوأا ن 3 جم .34صجمتألت ف جم تتجمتحل ا  جم 4،84 8211 جم8طجمػجم  ـا
جم.44صجمقجم ف جمرل وجمتدل،سعوجمتذ اع و  جم6،،4 8247 جم8طجمتقمي  سجم تقوميمنجم جمتق ن وجم تقوع   جمػجمتما جم متوجمتخلمتش 4
جم.5،ػجمخ  شجمايع فجمتن ا جمتقمي  سجم تقوميمنجم جمتق ن وجم تقوع    جمص 5
جم.46صجمجمػجمتدلا اجم لع   6
جم.44وجمتق نميوجمتدلع  اة جمعي ف جمصجم جمتدلموج1طجمجمػجمعق جم ات ت جم يخا ف جماج  ئجمتقمي  سجم تقوميمن  7
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امظيوجمحت  جم ثم  جمتقوػ تي  جم غاضػ  جمجمتميم  وػجم يعاف جمعج جمتقامح فجمع سجم يمسيجمرد انجمأب  8وجمعي  وجمام أ وجم
جم1تق ي جمتدلع  جم تدلوع  جمنوجبيوجمتت عوجمقوحع جمتقوع   جم تقوع   جم اعافوجما ىجمتمي ـجمتقوالا بو.

جمنػػ جمتدلع ػػ جم ثمػػ  جمعي  ػػوجمتقػػوع  جمهبػػ ؼجمتم ػػ  جمتقوالا ػػبجم يجمجمػػػجم يعافػػ جموسػػ انجمتحل ػػينوأب  8وجم سػػ م جمتميػػمان يميػػـم
  تميػ نجمتقوجبيػوجمتقات عػوجمق يعػ ع ةجمع ػىجم تميػ فجمتدل ػ تت جم امت ػ وجمعي  ػوجم ع ىجم ت وجمااجم تمي فجمتدل  تت جمتدلرو لو

جم2تقوع  و.
 ـجم تميػ يات جم وػ جمة  ػوجمووجمػجم  يت  شاوتعاف جمق وميمنجمتدلعوياجم  قو ا8و.......جمبي اجمامظ جمدل،شات جم  ترجمػجم يمت 

ف ةجمزام وجمزل  ة  يمو نجم يجم   غوجم ميدػوجم، ا ػو   ماجمتيتسػوم  جم جم ر اػوجمخػب جمتقمميدػوجمتقم  ا ػوجم يجمتألعيػ ؿجمتقػ جم
 تألعيػػ ؿجمتدلمقق ػػوجم تيجم وػػ ااجمتقلػػا ضجمتدلمومنػػوجم تيتخوجػػ تت جم ضػػ فوجم يجمتحلمػػ جمتقبت   تقػػبشجمتػػو جم تخػػ جمتقل ػػ جم

جمن جم  محجمق و ي بجم ي   جم.3تجبيوجمتت عوجملمؿجمف ع  وجمتع ي وجميميـم
جمهبػ جمتدلع ػ جم ثمػ  جمعي  ػوجمتقوع     خػمجم ػجم يعاف جم  جمااوا دلىجمابخنجم ف تاجمتقميػاو8جمأب ػ جمتقعي  ػوجمتقوميم  ػوجمتقػ جميميػـم

.... خمجم ي ػػ جمتسػػور تـجمتقوميػػمنجمتدلػػمظ جم جمعي  ػػوجمنمػػ  جميجػػ  جماػػاجمن تيػػوجمتقوع ػػ  جم يمت جػػ جم ثمػػ  جمسػػاجمتحل ػػوجمتق تتسػػ و
 ثمػ  جمتقجمػ  جمجمتقو تي جم  جمتقوع  جمهب ؼجمحتع جمت دجمتقممتلنجمتقػهال  جم ل ػهجم  ػ جمتقوميػمنجمتقجمػ انجمحيػ  تدلم اجم جم

جم4  جمتقوممياجمف ألجمنبؿجمقم جم   جماماجمااجم   جمتسور تا جم جمحتع جمت دجمتقعي  وجم لع  .
اجمخػب جمتدلو نعػوجم جمتقعػالوجمػجم يعاف وجمتحل يبجم س  جموأب  8او نعوجمتمي ـجمتع  جمتقوالا بجم جم ثم  جمتقو تي جم جمتيتسػول  ةجماػ

مفاجمتقوجبيػػػػوجمتقات عػػػػوجمق والا ب   اػػػػ ت جمتدلع ػػػػ جمجع ماػػػػ  جملػػػػمؿجمفع ق ػػػػوجمتقدػػػػاؽجم تأل يػػػػدوجم ته ػػػػال جمتدلجمػػػػا اجمتػػػػ
جم.جم5 تقمس ا جمتق جميعور ا  

 يعاف وعجػػ جمتقلوػػ  جمتقمياشػػنوأب  8وجمأب ػػ جمخػػمجمتقػػبشجمي ػػ للجمتدج ػػتجمنػػاانااجما   حيػػ  جمقعػػ ةجمثػػال جماػػات جم ثمػػ  جمػػػجم
جماعػ    جما ػػ تةجماع مػو   جم ػق جم س سػػنجم عي  ػوجمتقوع ػ  جم تقػوع     ماجم فجميػػاشجمعميػلجمتيت و ػ  جماػػاجمتػ تي جمال ػـم

جم.6زل  ةجمقا وجمااجمتدلميات جم يج لجم فجميممفجم جم متةجمتخوج تت جمر اةجمتاتمقجمع ىجم خ تؼجم 

                                                           

جم.131 تتجمتقلما جمعي ف جمصجمجم جم1،،4 جمع  جمتقمل جمتق نمش جمتقمظايوجم تقودج تجم يمسيجمرد ان جمػجمعج جمتقامح فجمع س  1
ا  عوا    وجمتس قوجمجما ىجم مه وجمتقوميمنجمتدلعوياجمدل  ةجمتقاايض   جم جمتق لمؼجمتقع   جمااجمتدلال وجمتيتنو تا و جمػجما جحجمعقا فجمجم حل ين  2

جم.جم46صجمجماموجمامااو جم  اعوجم ـجمتقمياى جم 5،،4تق ن و 
جم.844صجم فايمي  جمتقياؽ جم 5،،4تخ ان جمتقج  تغم   جمتدلع  اة  تتسوجم جمر  ايجمتقوع   جم جمتقهمي فوجمتدل تس و جمػجمعج جمتحلتجمام ي  3
جمتق نميوجمجمػجما دلىجملع جمابخن جم ف تاجمز اايجمتقميا  4 جم.82 81صجمجمتدج مي   جم تقملع وجماج  ئجم ظااي  تقوميمنجم جمرل ؿجمتقع ـم
جم.147صجمجمتقاايض جماموجوجمتقعج م ف جمتق ن وجمتدل  ت  وجم  س ق لجم  س س   جمتقو تي  جمػجمتحل يبجمعج جمتق د يجمناجممح  جم س  جما  شجمدمحم  5
جم.11صجمجمق  ؿجمتخل  ا اموجوجمتق ن وجمجم 8764 86ع  جمجمتب خ  جم  ي ةجم جم س ق لجمتميمنجمتقدال  جمػجمتس قوجمتخل  اجمتقعا   6
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ـــ      تقوح ػػػ  جمايػػػوتجماػػػاجمل ػػػ  جم شجما ػػػ تجمت وعػػػ  جماػػػاجمحت ػػػ  جماو عريف اوي ـــقو او حصـــيل اودراســـ  ـ
جم1ل   جم فجميمي ؿ8وجمااجمتدللا غجمام جم فجميمي ؿ جما جميتجم  تؿجمف  جميمي ؿو.

جم2ػجميعاؼجمتقوح   جمتق تتسنجم جمع  جمتقمل 8جم   جم جن زجم جمرل ؿجماع جم خ  وجم جمت  ؿجمتق تتسن.
 فجمتقوح ػػػ  جميعػػػور ـجم جمتقج قػػػلجم جمرلػػػ ؿجمتق تتسػػػنجمتقوع  يػػػنجمق وعجػػػاجمعػػػاجمتدلعػػػومىجمتقػػػبشجمتم ػػػ جم ق ػػػ جمجمػػػػجماعمػػػ  

تقوالا بجمخالؿجمااتل جمتع  ي  جمتدلرو لو جم تقبشجميمي سجم  جمحي  جمابيتخوج تت جمتدلميممػوجمتقػ جميجم ػ جمتدلع يػ جمق ميػيجم
جمعاجم و ااجمتقوالا بجمتق تتس و.

 تقجػ له جم جمع ػ جمتقػمل جم جمت ػ ؿجمتق نػمشجمق وح ػ  جمجمتقع يػ   قمي جمتع   جمتعػ تؼجمجماو عريف ا ص:الح  ػجمجمجمجم
جم تضػػػحجمجمميو ػػػا جمف قوح ػػػ  جمتق تتسػػػنجم جمي ق  ػػػ تق تتسػػػنجم ظػػػاتجمقوعػػػ  جمتذمت ػػػلجمتقػػػ جميمظػػػاجم ػػػ جماػػػم  جم ع ػػػىجمال ػػػـم

اػػاجمجمع ػػىجمتقعيػػ جمتدل تسػػنجم  فجمغػػا  جم خمػػ ؾجماػػاجميػػاىجم  ػػ جم ػػ جماػػ جميوح ػػ جمع  ػػ جمتقلػػا جميميو ػػا زلػػ   جمف مػػ ؾجماػػاجم
جمجم  جماعافوجمسمت جم  فجمعقدجم تخ جمتدل تسو خ ت    جم تغ جمتخوالؼجم     جمتقمظاجم ت ػ ت جمتدللػ خ  جملػمؿجمال ػـم

حي ػػّ  جمتقلػػا جماػػاجمتدلعػػ تؼجميعوػػوجم ػػق جماػػاجمشر ػػ و جمتقم ا ػػو جم اػػاجمجمتقوح ػػ  جمفػػلفجمتيتتلػػ ؽجملػػمؿجمر يػػوجم ف ع  ػػوجماػػ 
تمي عػػػ جمجميػػػاىجم فجمتقوح ػػػ  جمخػػػمجماػػػ نػػػ جمتقػػػبياجمعافػػػمتجمتقوح ػػػ  جمتق تتسػػػنجم ػػػب اجمتقج لػػػهجموسػػػ  جمخػػػاجمتول ػػػهجم

يعػوجمجمتيتخوج تت جمتقوح    وجمتحل ق وجمق ي تتسجم جمتاوح فجمشػ   ةجمتيتنو تا ػوجماػهالجم جم، يػوجمتقعػ ـجمتق تتسػن جم خػمجماػ 
جم3عم جماب يمعجمتقع ـجمق ت   جمتقو ي ب.

جمهبػػ جمػػػجم حيػػ  جمخػػبتجمتقوعايػػيجمتقوح ػػ  جمتق تتسػػنجمحت يػػ تجم  اتا ػػ  جمل ػػهجميميػػ سجمابيتخوجػػ تت جمتقوح ػػ   وجمتقػػ جم يميػػـم
 جمع ىجمشم جمتاوح ان جم جم  جم، يوجمتقعموجمتق تتسػ وجمق ح ػمؿجمع ػىجم ت ػوجمتقو ي ػبجم جمقمػاجميتجم مػاجمذلػب جمتدلع ي 

تق ت وجم فجمتج جمقمل خ جما جمتقو ي بجمجمل هجم مػاجم فجمتمػمفجمخمػ ؾجمعمتاػ جم ظػا ؼجمرػ جمبع ػ جميتجميعػود اجمتحل ػمؿجم
جمع ىجم ت وجم   ة.

يميػ  جماػاجمرجػ جمجم جم يػ ت جم  جمتقملػ  ةجم جمتقعيػ جمتق تتسػناػاجمتأل جمػجم ياىجموجم  ن  وجم فجمتقوح   جمخػمجماعػومىجمزلػ  
جم4تدلع ي جم  جمعاجمةايتجمتيتخوج تت جمتدلميمموجم  جم    ي .

                                                           

جم.411صجمنا   جمقجم ف جم جم تتجمتدلياؽ ،877 جم8طجمػجمر امسجمتدلمأ جمتألجب ش 1
جم،877جماب اةجمقم  جمش   ةجمق ع    جمع ىجمتقوح   جمتق تتسنجمعم جمتالا بجمتقعموجمتقو سعوجم س سن جمتقوع  ي و ثاجمتقمس ا جمجمػجمفاي ةجمع ع   2
جم.71   اعوجمتذقتاا جمصجم8778 

جم.24قجم ف جمصجما  نجم تتجمتدلاليا جم 8764 4طجمتقمل جمتق نمش ػجمف خاجمع ر  جمع  جم 3
جم.25 جم24صجمجم 8778 جم تتسوجمس ممقم  وجمعالروجمتقمي  ةجمع ىجمتقولماجم يتنوم تشجمابقوح   جمتق تتسن جمػعع جمتجمة خا 4
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جم اػػػ دل تسػػػن جم  جمتقملػػػ  ةجم جمتقعيػػػ جمتجمتأل ت يويهػػػ جم جماعػػػومىجمجمتأل ؿل ػػػهجميا ػػػقجمخػػػبتجمتقوعايػػػيجمع ػػػىجم ػػػ  ج 8جم
تذ  ػلجمتقهػػ م8جمف ويهػػ جم جمتقدايميػػوجمتقػػ جميػو جمتقومي ػػ   جمل ػػهجميومػػمفجمعقػػدجمعػػاجمةايػتجمتدلع ػػ جم خػػنجمعي  ػػوجمغػػاجماميممػػوجمجم

خػػػبتجمتقوعايػػػيجمرايػػػلجماػػػاجمتعايػػػيجمجم ف م،ػػػ جمب ػػػاجمق بتت ػػػوجم  جمعػػػاجمةايػػػتجمتخوجػػػ تت جمامضػػػمع وجماميممػػػوجم  اللػػػ جم
جم جمتقمل  ة.جمابأل ت فاند جمجمو  ن  وجم ا يانطجمتدلعومىجمابقوانااجم يحدجمجمتألخاخبتجمجم فويتفمفوغاجم

تقج لػػهجمعجػػ جمتقػػامحاجمدمحمجمتقع عػػمشجمعػػاؼجمتقوح ػػ  جمتق تتسػػنجمع ػػىجمت ػػ جمواميػػ تتجمتدلعافػػوجم  جمتدل ػػ تةجمتقػػ جمجم ف جنػػ جمجمجم
ل ػػ   جمتقلػػػا جمفػػ فجمتقوح ػػػ  جمتق تتسػػنجمخػػػمجم ت ػػوجمتدلعافػػػوجمتقػػ جمحت ػػػ جمع   ػػ جمتقو ي ػػػبجم جمتيتخوجػػ تت جماػػػاجمخػػػالؿجم

جم1تقعمو.جمتدلع ما  جم جمتخلوت جمتق جمت مي خ جمةمتؿ
 حت يػ جمعقػدجمجم جمتقع  ةجمتع  يػن جم يعػينجمن ػمغجماعػومىجماعػ جماػاجمتقملػ  ةجمسػمت جم جمتق تتسػوجم  جمتذ اعػوتقوح   جمجم

جم2.تدل تس جم  جمتيتثم جماع جمتمي يات ابخوج تت جمتقوح   جمتدلميمموجم  جم

حي ػػ جمع   ػػػ جمتقوالا ػػبجماػػاجمخػػػالؿجمجم اتقوح ػػ  جمتق تتسػػػنجمخػػمجمتدلعافػػوجمجم فاػػاجمتقوعػػػ تؼجمتقعػػ نميوجمجم اػػ جم عػػوموأ جمجم
تدلمتض اجمتدل تس وجمتدلمياتةجم ا ىجمتيتسول  ةجمام  جم يمي سجمع  ةجمابقعالا  جم تقػ ت   جمتقػ جمحي ػ جمع   ػ جمتقو ي ػبجم جم

جمتدلع يمفجم جم، يوجمتقع ـجمتق تتسن.تيتخوج تت جمتقوح    وجمتق جمي ع  جم
فل ػ جمجم  تاػ جمتقوعايػيجميو ػياجم  يػوجمو اغج ػ ويعاؼجمتقوح   جمتق تتسنجمأب  جمل   جمعي    جمتقػوع  جمتقػ جم اغج    ا

جعػػػسجم فجمر يػػػوجمتقوح ػػػ  جمتومرػػػيجمع ػػػىجماػػػ جم عتجم   ػػػ جمعي  ػػػ  جمتقػػػوع  جمتعػػػاجم جمجم تمي ي ػػػ ابقوػػػ اجميو ػػػياجملميػػػ جم
تيتب  جمتقبشجميعووجم س س  جم جم ظاجم  للجمتخو  تجمتقوح     جمتدلمي ػم جمنعي  ػ  جمتقػوع  جمتحلميػ اتجم تدلع ماػ  جمجػ جم

 عجمخػػبتجم  جممت ػػقجمتقير ػػ و جم نػػاغ جمتتعػػتقعػػ مؾجمتقػػ جمت ػػجحجم ػػجم  منػػ ط جمعقػػدجمتيتب خػػ  جم تيتخوي اػػ  جم تقميػػ  جم
  جم ظػػ ـجمجمتألسػػو عتدل تسػػوجم  جمجم ق ػػ هتػػ ؼجمجميميو ػػاجمع ػػىجمحت ػػ  جمتقوالا ػػبجم ت وعػػ هب جم يجماػػ جمتقوعايػػيجمفل ػػ جمغ قجػػ جماػػ 

 جمتمي ػػوجم مت ػػػلجمغػػػاجمعمي  ػػوجمقػػػ ىجمتقو ي ػػػبجم جمتوػػػمفاجمجمتألسػػػو عجمأتثػػػاوػػػوجم يتيت جمت، ػػ جمع ػػػىجمجم فجم عتقوع ػػ  جمعيماػػػ  
جمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجم3.نع 

تتجمتدلعافػػػوجم تدل ػػػ تةجمتقػػػ جمل ػػػ   جمتقلػػػا جم و أػػػوجمتقوػػػ تيلجم تدلػػػا تجم ػػػوت جمسػػػ نميو جمػػػػجم يػػػ جميعػػػاؼجمتقوح ػػػ  جمأب ػػػ جماميػػػ 
 تدلاللػػػ جمذلػػػبتجمتقوعايػػػيجميػػػ جم فجم  يػػػوجمتقوح ػػػ  جمتعػػػور ـجمقويػػػاجم يجمتقوح ػػػ  جمتق تتسػػػنجم  جمتقػػػوع     جمحت ػػػ  جم

                                                           

جم.844ػجمعج جمتقامح فجمتقع عمش ع  جمتقمل جمن جمتقمظايوجم تقودج ت  تتجمتقمولجمتذ اع و تهسمم تيو ص 1
جم.88اموجوجما يما جمتقمي خاة صجم8772 جم1تدلمع جمتخللن امسمعوجمع  جمتقمل جم تقوح   جمتقملعن طجمػجمعج  2
جم.144اموجوجمتقم  وجمتقعان و صجم ،877 8 طجم8 تق نمش جمت   ػجم مح جمزليم جمعج جمتقعالـ تقمي  سجمتقملعنجم 3
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مل يػػوجمتقع اػػ جماػػاجمتق تتسػػ  جمتقو تيج ػػوجمتقػػ جمي وحػػتجمهبػػ جم ع ػػىجمخػػبتجميل ػػ جمنعػػضجمع يػػ  جمتقػػمل جمتسػػور تـجم  يػػوجمتق
جمجمجم1ق وعجاجمعاجمتقوح   جمتدل ينجم  جمتحلا  ن مي جمبوبجم  يوجمتقوح   جمجمابقوح   جمتق تتسن.

جم2 ي جميعاؼجمتقوح   جم ي  جمأب  جمتجن زجم  جم ل  ةجم جمتأل ت جم تدل  تةجم  جماعافوجما .جمجم
تقوح ػػػػ  جمتق تتسػػػػنجمخػػػػمجماميػػػػ تتجمف ػػػػ جمتقو ي ػػػػبجمق يع ماػػػػ  جمجم فاػػػػاجمتقوعػػػػ تييجمتقعػػػػ قلوجمتقػػػػب اجم مػػػػاجمتقميػػػػمؿجمجمجمجمجمجم

جم جمتع  جما  ةجماع موجم  جمع ةجمامت جم تتس وجم ا جمل   جمام  جم و أوجم تتسو جمق .جم ق  تدل تس و  ا ىجما جم   جم
ق وح   جمتدلوجاجم جمخب جمتق تتسوجمخمجمت يمعجمتقع ـجمق ت وجمتقو ي بجم جممج اجمتدلػمت جمتق تتسػ وجمجمته اتان ا جمتقوعاييجمجمجم

مت جم   ػ جمخػب جمتيتخوجػ تت جمشػلميوجم  جمحتايايػوجم  جمجمل  جمع    جم جمتخوج تت جماع موجماع ةجمااجمرج جمتألس تبةجمسػتق جم
جم المه جماع .

ػجمقبتقدجمفلفجمتذل ؼجمااجمخبتجمتدل خ جمخػمجمتعػ  طجمتق ػم جمع ػىجم خػ جمالػ خ  جم اجػ  ئجمتقمي ػ سجم جمتقوميػمن جمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجم
ات جمتع ػ جمتقدػال جمقمػنجميػويماجمتدلع ػ جماػاجمتدػمياجم سػ ق لجمااجمتق   ػقجمع ػىجم  تمهػ جم جمتم  ػ جمتقعي  ػوجمتقو تيعػ وجم  ثػ

    ت جمتميمنجمةالن جمااجمامظمتجم  هاجمتل نوجم عيمي  جم حتع جمتقعي  وجمتقوع  ي وجمنيػم جمعػ ـ   جمتألخػاجم عػومواجم فجم
قػػػػػػ ي  جم  تجمفعػػػػػػ ؿجم جمتقعي  ػػػػػػوجمتقو تيعػػػػػػ و جم حتمي ػػػػػػتجمتألخػػػػػػ تؼجمع ي ػػػػػػوجمجمام أ ػػػػػػ  عي  ػػػػػػوجمتقوميػػػػػػمنجمتدلعػػػػػػوم ةجم يجم

جمتدلا مةجمق وح   جمتق تتسن. تدلعوماي جم
جم

                                                           

جم.844ػجمتدلا اجم لع  صجم1
 .844صجمجم 8778ت  وجمتقعان وجمق جحم جمتق نميو جميمق مجمةيم جمتألل ت جم تقوح   جمتق تتسن جمػجمعج جمتخل قتجم ناتخ   جمتقعالروجمن جماعومش 2
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 متهيد الفصل:           
تعد عملية التقومي جزء من مهاـ ادلعلم، لتشكل ادلرحلة األخَتة من عملية التعلم كالتعليم، كنقطة البداية        

لتعلم جديد أك الحق، إذ أف ذلذه العملية أتثَت على التحصيل الدراسي، أصبح يف التقومي أىداؼ متنوعة  
تعلمهم، كتطوير اسًتاتيجيات تعلمهم كتقومي ظلوىم على  مدار فًتة زمنية معينة كتقومي كفاية الطلب كمراقبة 

 بشكل مستمر كدمج الطلبة يف عملية التقومي.
 وأمناطه:حث األول: أنواع التقومي املب     

 كذلك النمو  الذم التقومي احلديث عرب أظلاط كأساليب سلتلفة إذل قياس النمو اذلادؼ للطالب ، اذبولقد  ـ 
كىذه األىداؼ  كىذه األىداؼ الًتبوية، ينبغي أف يصل إذل مستوايت سبكن من ربقيق األىداؼ الًتبوية،

، غلب أف سبر العملية كحىت تتحقق عملية النمو ادلستمر للطالب ينبغي تتناسب كقدرت ىؤالء الطالب،
التقومي حسب اختالؼ نوع متعددة كأشكاؿ سلتلفة من  أنواعالتعليمية خبطوات منظمة كدقيقة كىادفة عرب 

نت ىناؾ عدت ادلعلومات ادلرجو احلصوؿ عليها، كلقد اختلفت اآلراء يف ربديد أنواع التقومي الًتبوم، فكا
" تصنيفا للتقومي الًتبوم  benjamin bloomابصلامُت بلـو ف"صفات، كأعلها تصني "، حيث كضع "بلـو

التدريس(، كتبعا ذلذه  انتهاءبعد  التدريس، أثناء عملية التدريس،يف بداية ) يرافق صبيع مراحل العملية التعليمية
 ادلراحل كاعتبارا لدكر الذم يؤديو التقومي ادلرتبط ابألىداؼ، قسمو إذل األنواع التالية8

 أ ـ التقومي التشخيصي:       
 1لتعليمية.تصنيف بعض جوانب سلوؾ الطالب، يف بداية العملية ا كيشتمل على تقومي كربديد ككصف ك  

يف بداية ادلوسم الدراسي أك بداية الوحدة، أك بداية الدرس،  إجرائوأم انو يساير مرحلة االنطالؽ، حيث يتم 
مكتسباهتم القبلية) ادلعارؼ، ادلهارات،  كيعترب مرحلة أساسية تسمح ابلوقوؼ على قدرات ادلعلم ك

يف بناء  توظيفهاكقدرهتم على  اإلشكالية....( كمدل ارتباطها ابلوضعية اجلديدة) االستعدادات،سلوكيات
 2ادلفاىيم كادلعارؼ اجلديدة(، أم لتحديد نقطة االنطالؽ كبناء التعلمات اجلديدة على أسس متينة.

تحكم يف كما يساعد ىذا النوع من التقومي على معرفة الصعوابت كاحلواجز اليت تواجو ادلتعلمُت يف ال     
تتم  مثعملية سريعة، كمن  إجراءاتادلختلفة، مع ربديد أسباب ىذه الصعوابت دلعاجلتها بواسطة  اإلجراءات

تقوؽلا تشخيصيا، كتكتسي عملية  االنطالؽ إذاعملية االنطالؽ يف بناء التعلمات اجلديدة، تستدعي كضعية 
                                                           

 .46صاالجتماعي كالًتبوم، ابتنة، اجلزائر، اإلصالح، صبعية ،13771طقراءة يف التقومي الًتبوم، ،كآخركفػ زلمود مقداد 1
 .272ص،دار اذلدل لنشر كالتوزيع، عُت مليلة، اجلزائر، 2132 ػ دمحم الصاحل حثركيب،الدليل البيداغوجي دلرحلة التعليم االبتدائي،2
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فهي ليست عملية معزكلة أك منفصلة  ءة،التشخيص ىذه ميزة خاصة إذ تدخل يف سياؽ بناء كىيكلة الكفا
 1عن ادلسار التعليمي، التعّلمي، إظلا ىي خطوة مدعمة كمكملة ذلذا ادلسار، بل تعد أساسية فيو.

 ب ـ القومي التكويين:    
، كيكوف خالؿ السنة الدراسية أك أثناء 2" يسعى ىذا النوع من التقومي إذل ادلساعلة يف عملية التكوين"   

و كيقصد ب كيندرج يف صميمها،  لتعلمات،الدرس،حيث يساير العملية التعليمية التعُلمية ، أم أثناء بناء ا
التعرؼ ادلستمر على ربصيل ادلتعلمُت، ككيفية تدرجهم يف التعلم،كيرمي بذلك إذل قياس مدل سبكنهم من 

 األىداؼ ادلرحلية.
ابلنسبة للمتعلم، حيث يتاح لو من خاللو التعرؼ على ادلسافة اليت تفصلو  إخبارممي التكويٍت دكر كللتقو    

عن اذلدؼ البيداغوجي، كما يسمح للمدرس ابلتعرؼ على مدل تدرج ادلتعلم يف ادلكتسبات كتعثراتو ) 
كتصويب تعلماهتم  تعلمُتادلالتغذية الراجعة( كمن مث يعمل التقومي التكويٍت بصفة مستمر على تعديل سلوؾ 

 البيداغوجية ادلالئمة. اإلجراءاتكتصحيح مسارىم التعليمي بواسطة 
فالتقومي التكويٍت ىو تقومي بيداغوجي زلض غايتو دعم كربسُت عملية التعلم، موجو ابألساس ضلو األنشطة    

 بواسطة أنشطة تصحيحية كاليت يقـو هبا ادلعلم كادلتعلم كاذلدؼ من كل ذلك ضماف تطور مستمر للتعلمات 
 إثرائية.

 ج ـ القومي التحصيلي:    

حكم على  إصداركيكوف يف هناية السنة الدراسية، أك هناية الطور التعليمي،أك هناية درس.....كيهدؼ إذل    
ادلطلوبة  التعلماتابلنسبة جلملة من مدل ربقق التعلمات ادلقصودة يف ادلنهاج، أك ابلنسبة لنهاية جزء منو، أك 

 3أك الختتاـ الدراسة. أعلىلالنتقاؿ إذل قسم دراسي 
فالتقومي التحصيلي إذا ينصب اىتمامو على الكفاءة اخلتامية ادلنتظرة اكتساهبا من طرؼ ادلتعّلمُت يف هناية      

وجدانية للتعرؼ ادلتعلم ادلعرفية كادلهارية كالفًتة تعليمية أك طور أك مقرر دراسي، فهو يرمي إذل تسَت مكتسبات 
على مدل بلوغو ادللمح ادلستهدؼ يف هناية مرحلة أك تطور أك سنة كالتقومي التحصيلي من حيث أنو حوصلة 

                                                           

 .272ادلرجع السابق،ص  ػ دمحم صاحل احلثركيب،1
 .32ص  اجلزائر، دار اخللدكنية، القبة،، 2131، 2 ط التدريس كالتقومي كفق ادلقاربة ابلكفاءات، ػ فريد حاجي،2
 272،273الدليل البيداغوجي يف مرحلة التعليم االبتدائي،ص ػ دمحم الصاحل احلثركيب،3
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كفاءات  ىذا األخَت يف رلاؿ معُت، كىو يؤدم   إثباتاجململ مكتسبات كمهارات ادلتعلم، إظلا يتم بغرض 
التلميذ التعليمي، التقومي دكر حاسم يف مسار  بذلك كظيفة التأىيل، كمن انحية أخرم فإف ذلذا النوع من

 كتكمن خطورتو يف كونو أساس التوجيو، إف التوجيو ادلدرسي للتلميذ يتوقف على مدل مصداقية ىذا التقومي،
 1.فبقدر ما يكوف التقومي التحصيلي سليما كصادقا بقدر ما يكوف التوجيو صحيحا كفّعاال

نب مع العملية التعليمة التعّلمية، من عملية التقومي تسَت جبنا إذل جمن خالؿ ما سبق ؽلكننا القوؿ أف ك      
بدايتها إذل هنايتها خبطوات منظمة كدقيقة كىادفة، كذلك عرب ثالثة أنواع من التقومي حبسب كقتو كإجرائو، 

تلكها ادلتعلموف قبل البدء يف تنفيذ كيهدؼ إذل الكشف عن ادلعارؼ كادلهارات الضركرية اليت غلب أف ؽل
التعّلمات اجلديدة، كىي مرحلة أساسية تسمح بتحديد مستول التحكم يف ادلكتسبات كىذا ضركرم للجوء 

إذل ادلرحلة الثانية، كىي مرحلة التقومي التكويٍت، كىو عملية بنائية تستمر ابستمرار عملية التدريس يف بناء 
كتوجيههم االذباه الصحيح كذلك من  خبطوةادلتعّلموف خطوة تقدـ الذم أحرزه التعّلمات اجلديدة دلعرفة ال

خالؿ تقدمي التغذية الراجعة لكل من ادلعلم كادلتعلم لتحديد جوانب الضعف كمعاجلتها كتدعيم جوانب القوة 
التعلمات لقياس  إهناءمث أتيت ادلرحلة النهائية كىي مرحلة التقومي اخلتامي أك التحصيلي، كذلك بعد كتعزيزىا، 

نواتج التعلم ادلكتسبة، كالكشف عن صعوابت التعلم كالتأكد من ربقيق األىداؼ، كىكذا فإف عملية التقومي 
 تتحقق األىداؼ الًتبوية ادلنشودة. حىتة يف بدايتها ككسطها كهنايتها عملية مستمرة ترافق العملية التعليمي

 التقومي الرتبوي وجماالته:  أمناط           

حُت ضلدث عن أظلاط  التقومي، فإننا نشَت إذل عمليات سلتلفة كنواتج متباينة كأشخاص متنوعُت يتعّرضوف  
نقّومو ىنا يتصرؼ إذل التالميذ التعليمي، كاألنظمة ادلدرسية كالعاملُت أك األفراد، كحُت نتحدث  للتقومي، كما

نقصد أف ىناؾ عددا من العمليات التقوؽلية ادلختلفة، فعملية التقومي األساسية  ال عن أظلاط تقومي سلتلفة فإننا
كأخر ىو اختالؼ يف موضوع التقومي،   بُت ظلط االختالؼكاحدة بغض النظر عن موضوع التقومي، إف 
ت، كتنوع غلمع من بياان كأظلاط ما يتخذ من قرارات ابختالؼ ما كاختالؼ يف طريقة تطبيق العملية التقوؽلية،

ما يستخدـ من زلّكات تطبق على البياانت، كتبياف ما يتخذ من قرارات مرىوف دبوضوع التقومي، كلكن عملية 
التقومي األساسية كاحدة،تطبق فيها كتستخدـ نفس مفاىيم كمبادئ القياس كالتقومي،.....فالنقطة األساسية 
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ت األساسية كىي8 ربديد األىداؼ، اختبار ىي أف صبيع األنظمة كالنماذج الصادقة تتضمن نفس ادلكوان
أدكات القياس،أك كضعها، زبطيط اسًتاتيجيات ربقيق األىداؼ، إجراءات العملية كالنتائج كربليل النتائج 

كتفسَتىا، كقد زبتلف األلفاظ اليت تستخدـ يف كصف ىذه العمليات كدرجة ربديدىا كلكن العمليات 
ومي الًتبوم كرلاالتو يف ادلدرسة احلديثة متعددة كسلتلفة، كال يتسع ادلقاـ دبا أف أظلاط التق1،األساسية كاحدة

 للحديث عنها صبيعا فإننا نقصر حديثنا عن بعضها فقط كمنها8

 أ ـ تقومي املتعلم:  

تقومي ادلتعّلم على  يشتمل كالوجدانية كال ادلهارية، كيشتمل تقومي ادلتعلم على تقومي اجلوانب ادلعرفية، ك 
التحصيل الدراسي فحسب، فالتحصيل الدراسي ليس إال متغَتا كاحد من متغَتات كثَتة يُقـو على أساسها 

كادليوؿ، كىناؾ  كاالذباىاتالتلميذ، كمن ادلتغَتات األخرل اذلامة، االستعداد العقلُت كالذكاء كالشخصية، 
تنوعة عن كل تلميذ، كي تتخذ قرارات متنوعة كتطبق على متغَتات أخرل كثَتة، حيث ذبمع بياانت كثَتة م

  التالميذ اختبارات مقننة كأخرل من عمل ادلدرس، كيقدر ما يقـو بو من مشركعات كأعماؿ كعركض شفوية،
كما يالحظ التلميذ بطريقة رمسية كغَت رمسية كتسجل البياانت ادلتحصل عليها يف سجالت ادلعلمُت، كيف 

اجملّمعة، كادلعلم يستخدـ بياانت أداء التالميذ  البطاقاترشاد كاليت قد تسّجل كلها يف سجاّلت التوجيو كاإل
يقـو بو من تعليم، كبعبارة أخرل فإف عملية تقومي التالميذ  ليقّوـ تقّدمو، كليس ذلك فحسب بل كيقّوـ ما

فإف ادلعلم قد  معُت، ربقق تغذية راجعة للمدرس، فإذا كجد عدد قليل من التالميذ صعوبة يف ربقيق  ىدؼ
يستنتج أف إسًتاتيجية التعليمية األصلية انجحة، كإذا كاجو الكثَت من التالميذ صعوبة  تتصل هبدؼ معُت، 

عمد ادلعلم تكغلب تعديلها، كيف كلتا احلالتُت قد ي فقد يقرر ادلعلم أف إسًتاتيجية التعليمية األساسية غَت مالئمة
ك اسًتاذبيات بديلة يستخدمها مع بعض التالميذ أك معهم صبيعا..... كقد أ إسًتاتيجيةإذل كضع كاستخداـ 

عرض ادلادة التعليمية أك كجوب اإلسراع يف عرضها يف ضوء التغذية  إبطاءعلى سبيل ادلثل كجوب  يقرر ادلعلم
، كقد تكشف االختبارات عن ضعف لدل التالميذ يف مهارات معينة، أك يف مفاىيم زلدّدة، كىذه 2الراجعة
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ادلهارات متطلبات أساسية كضركرية للتعلم احلارل، فيتم تداركها ىذا القصور قبل االنتقاؿ إذل أنشطة تعليمية 
 .1ربقق األىداؼ التعليمية الراىنة

 ب ـ تقومي املعلم:            
كمن أىم العوامل ادلؤثرة يف ىذه العملية اليت تتفاعل  ،أف ادلعلم طرؼ أساسي يف العلمية الًتبوية " الشك

، 2للدراسة كالتقومي هبدؼ ربسُت ادلنظومة الًتبوية" إخضاعهاكتتكامل فيها عدة عوامل كمتغَتات شلا ينبغي 
من رلاالت التقومي ادلهمة كذلك ادلهمة ذلك  ادلعلم أىم ركيزة من ركائز الًتبية كالتعليم، كىوكلذالك يعد تقومي 

ألثر الكبَت الذم يلعبو الناجح يف تعديل سلوؾ تالميذه فقد ػلوؿ ادلنهج ادلدرسي يف يد ادلعلم غَت الناجح إذل 
خربات مفككة، عدؽلة القيمة الًتبوية،بينما يتحوؿ ادلنهج يف يد ادلعلم الناجح الكفء إذل أداة تربوية 

 ألسباب كاف تقومي ادلعلم أمر أساسيا لتحقيق أىداؼ الًتبية.فّعالة،كذلذا ا
األساسية  لعملية تقومي ادلعلم مدل قدرة ىذا ادلعلم على ربقيق أىداؼ العملية التعليمية يف  من األىداؼ   

ادلتعّلمُت، كربديد مدل كفاءتو يف إدارة الصف كمهاـ عمليات التدريس األخرل على النحو ادلطلوب، كربديد 
الالزمة لنجاح العملية التعليمية  كاالجتماعيةادلهنية كاألكادؽلية كالثقافية  كالكفايةمدل امتالكو للمهارات 

التعّلمية، كربديد مستول تفاعلو مع التالميذ داخل الصف كربديد اجلوانب القوة أك الضعف يف أدائو سبهيدا 
 3لتعزيز اجلوانب االغلابية كتصحيح اذباه الضعف.

 ج ـ تقومي املنهج:             
" يتضمن تقومي ادلنهج أم برانمج تعليمي أك تقومي أم مواد تعليمية بل يشتمل على تقومي العوامل مثل     

االسًتاتيجيات التعليمية كالكتب التعليمية كادلواد السمعية البصرية كغَتىا، كتقومي ادلنهج الدراسي قد يتطلب 
 كعلى الرغم من أف الربامج ادلستخدمة تتعرض للتقومي، ادلنهج الكلي، من ةددزلأك تقومي جوانب  الرزانمة كلها،

أم دبدخل جديد أك سلتلف كقد ال تكوف ىناؾ مادة  إال أف تقومي ادلنهج مرتبط ابلتحديث أك التجديد،
 4دراسية يف التاريخ احلديث دل يطرأ عليها ربديث، دبعٌت أف يتوفر ذلا مدخل جديد يف التعليم.

                                                           

.35ػ ادلرجع نفسو، ص  1  
 .247، ص الًتبومكف، قراءة يف التقومي خر ػ زلمود مقداد كأ2
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ضافة إذل تقومي ربصيل التالميذ ينبغي أف يتضمن تقومي ادلنهج الدراسي عددا من اجلوانب كاالذباىات ابإل
كما ىو شعور ادلعلم ضلو  ،ما شعور ادلعلم ضلو ادلنهج الدراسي؟، ككيف يستجيب التالميذ لو؟ ، أمالنفسية

فاعليتو كإذا كانت سالبة اطلفض مستول تغيَت ادلنهج التعليمي؟، فإذا كانت اذباىات ادلعلم ضلوه موجبة ظهرت 
التالميذ، كابلتارل فإف تقومي ادلنهج يكوف على ضوء عالقتو ابدلعلم من خالؿ رغبتو ابدلعلم كقناعتو، كإدلامو 

، كما يتم تقومي ادلنهج يف ضوء تعلم التالميذ كتقدير ربصيلهم كتقومي مناسبة ادلنهج أبساليب تدريس ادلنهج
ميذ، كمدل مراعاتو حلجاهتم كمتطلبات ظلوىم ادلتكامل، كمدل فاعليتو يف اكتساب لقدرات مستول التال

التالميذ ألساليب التفكَت كادلهارات الفعلية كالعملية كاالجتماعية،شلا يتصل دبستو األىداؼ ادلوضوعة للمرحلة 
 التعليمية.

ىذا ادلنهج، كادلتعلم الذم يَدُرس ىذا  يدرستقومي ادلنهج الدراسي على كل من ادلعلم الذم  مسؤكليةكتقع     
ادلختصُت يف الًتبية كعلم ك ىذا الكتاب، كاخلرباء  كاجلهات الفنية اليت قامت إبعدادادلنهج، كادلشرؼ الًتبوم، 

 1ر من جهة كلما كانت نتائج عملية التقومي أكثر دقة.كلما مت تقومي ادلنهج عن طريق أكث،  النفس........
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 أدوات التقومي املستمر:املبحث الثاين:         

اليت سبثل يف رلموعها مركنة النظاـ يف التقومي ادلستمر كعدـ سبركزه  جاء النظاـ احلارل بعدد من أدكات التقومي   
حوؿ أداة كاحدة، كمن حق ادلتعلم أف يستفيد من ىذه األدكات اليت يربىن من خالذلا رلتمعة أك منفردة 

كاألساليب اليت يتبعها ادلعلم جلمع ادلعلومات  اإلجراءاتكىذه األدكات ىي رلموعة 1امتالكو للمهارة.
كال تتالئم  األدكاتكالبياانت عن أداء التالميذ كقدرات التلميذ على األداء، قد تتالئم مع أداة معينة من ىذه 

 مع أداة أخرل، كمن أىم ىذه األدكات8
 ـ االختبارات:  1        
 ابختالؼكىي زبتلف  البياانتم كسائل التقومي ادلستمر اليت يعتمد عليها يف صبع االختبارات من أى تعد ك    

 منها8 األغراض
 أ(ـ االختبارات التحريرية والشفوية:  
كىي كسيلة قياس منظمة هتدؼ إذل تقومي قدرات الطالب، كربديد مستول ربصيلو للمعلومات كادلهارات   

عن رلموعة من الفقرات يف زمن  جابتوإدراسي، أك جزء منو كذلك من خالؿ لمقرر الادلكتسبة بعد دراستو ل
 2زلدد، كسبثل االختبارات عينة لقياس احملتول ادلدركس.

 ـ االختبارات الشفوية: 1
كتشكل االختبارات  3عنها شفواي. اإلجابةكتعرؼ أبهنا أسئلة غَت مكتوبة تعطى للمتعلمُت كيطلب منهم 

 أسلوبمثل احملادثة كىي تشكل  صاحلة االستخداـ يف جوانب معينة، تعدالتقومي اليت  أدكات إحدلالشفوية 
كسبتاز أبهنا تزكد ادلعلم بصورة مكثفة لعمق معرفة ادلتعلم كاتساعها كتسهم يف تشجيع  يف ادلوقف التعليمي،

 4ادلتعلمُت الذين ؼلافوف من االمتحاانت الكتابية.

 

 
                                                           

 .45ص كزارة الًتبية كالتعليم،جدة، ادلملكة العربية السعودية،التطبيق، إذلػ صالح ردكد االحارثي،التقومي ادلستمر من النظرية 1
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 .21 العربية السعودية،ص
 .63،مكتبة األصللو ادلصرية، القاىرة،ص 3765، 31ط، كالًتبومػ الغريب رمزية، التقومي كالقياس النفسي 3
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 التحريرية:االختبارات  ـ 2        
، كذلا عدت أنواع منها8 1ابستخداـ الورقة كالقلم األسئلةعن  اإلجابةكىي االختبارات اليت تطلب من ادلتعلم 

 2االختبارات ادلقالية، كادلوضوعية كالًتكيبية، كاختبارات الكتاب ادلفتوح.
 ب ـ االختبارات العملية:    
 3مهارة زلددة،كتعتمد على بنية أك خربة معرفية سابقة. إتقافكيقصد هبا التطبيق ادلهارم لعمل ما هبدؼ   

اليت يعتمد عليها التقومي ادلستمر، بل ربتل الصدارة يف  األدكاتمن أىم  تعترب االختباراتؽلكننا القوؿ أف   
فاعلية العملية التعليمية، كما  يتحددفمن االختبارات  الًتبوية، ابلعمليةالًتبية كالتعليم كذلك ابرتباطها الوثيق 

انو من خالذلا ؽلكن ربديد مستوايت الطلبة كمدل ما حققو من تقدـ خالؿ السنة الدراسية لذلك صلد 
 ادلعلموف يعتمدكف عليها أكثر من األدكات األخرل.

 ـ االستبياانت: 2    
مفتوحة، كيستخدـ ىذا  إجابةعلى شكل يتطلب  استبافكوف ، فقد يكىي كسيلة شائعة من كسائل القياس

النوع من االستبياانت يف ادلواقف االستطالعية، كمن االستبياانت الشائعة ما يسمى ابستطالعات الرأم العاـ، 
 أنواع، كمن أىم 4عنهم إلجابةسلتارين من اجلمهور  ألفراداخلاصة بقضية معينة  األسئلةحيث يوجد عدد من 

 ىا نذكر8االستبياانت كأكثرىا شيوعا من غَت 
 املفتوح: ـ االستبيانأ      

 اليت تبدك اإلجابةكيتضمن عدد معُت من األسئلة، كيًتؾ للفرد الذم يطبق االستبياف احلرية الكاملة يف اختيار 
ػلذؼ  كأيخذ على ىا النوع انو يف بعض األحياف،شلا يساىم يف الكشف عن دكافعو كاذباىاتو 5لو مناسبة

 أفادلبحوث دكف قصد معلومات مهمة، أك يفشل يف تدكين تفاصيل كافية نتيجة لعدـ توجيو تفكَته، كما 
 كتبويبها.عن طريقو تكوف متنوعة شلا يشكل صعوبة يف عملية تصنيفها  أتيتاليت  اإلجابة

                                                           

،مكتبة الفالح للنشر، الكويت، 3777، 3كبناء االختبارات كبنوؾ األسئلة،ط الًتبومػ أبو جاللو صبحي ضبداف،اذباىات معاصرة يف التقومي 1
 .44ص
 .24،مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة،ص 2115، ػ جلجل نصرة دمحم عبد اجمليد، االختبارات كادلقاييس النفسية الًتبوية2
 .21التقومي ادلستمر يف ادلرحلة االبتدائية، ص  دليل،كآخركفد احلميد بن عبد هللا عبد اللطيف ػ عب3
ككالة الغوث يف ضوء االذباىات احلديثة،  يف مدارس اإلعدادية ادلرحلةالتقومي يف  ألساليبدمحم عطية عفانة كاقع استخداـ معلمي اللغة العربية  ػ2

 .12،ص 2133مية، غزة،ىج كطرؽ التدريس، اجلامعة االسالقسم ادلنا ،ماجستَت، كلية الًتبيةوت، رسالة دمحم شحادة زاق إشراؼ
 .11ػ ادلرجع نفسو، ص 5
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 ".1األخرىعن املهن  التدريستفضيلك مهنة  أسبابتكلم من وجه نظرك عن "مثاؿ8  
 ب ـ االستبيان املقيد:     
، أك ترتيب رلموعة من العبارات كفق اغلا ابتعدة  إجابتُت أكمن  إجابةكفيو يقـو ادلبحوث ابختيار بُت  

 .ألعليتها
 : هل تفضل العمل يف مهنة التدريس؟ نعم. ال 1مثال
 : ابلنسبة لك أمهيتهاضوء  يف اآلتية:رتب العبارة 2مثال

 . ()       القوام اجليدكتسب ـ أمارس الرايضة أل
 مشهورا  )   (.أصبح  حىتـ أمارس الرايضة 

 .(  ) صحةس الرايضة من أجل التمتع ابلـ أمار 
التحقق من كلكن يؤخذ عليها عدـ القدرة على  ادلقيدة عملية تبويب البياانت كربليلها، اتكتفسر االستفتاء 

االستجاابت احملددة قد تؤدم ابدلبحوثُت الزباذ موقف دلوضوع ما دل تتبلور ذلم  إفكما  دكافع ادلبحوثُت،
 أفيستطيع ادلبحوث  حىتاثلثة  إجابةيضيف  أفكلكي يتجنب الباحث نقاط الضعف ىذه غلب  الفكرة فيو،

 إذل حد ما.ال. يعرب حبرية، نعم،
 ج ـ االستبيان املقيد املفتوح:      
مث يكتب حبرية عن  استجاابت متعددة ؼلتار ادلبحوث أحدىا، تصاحبها غلا ابتا ىكىذا النوع يعتمد عل 

 ادلرتبطة بذلك. األسباب
 مثال:هل تفضل العمل يف جمال التدريس؟ نعم. ال

 2؟.األسباب ىي  )ال( فما اإلجابةكانت   إذا
 املناقشة الصفية:ػ 1        
ادلعلم ادلناقشة الصفية لتقومي التعلم يف ادلواقف التعليمية اليت تتطلب ذلك مثل العمل التجرييب أك  يستخدـ
 3.ادلعلم إشراؼربت  أك أسئلة ادلعلم للتالميذ أك أسئلة التالميذ لبعضهم البعض العوض،

                                                           

 13ص ،مكتبة األصللو ادلصرية،2112تطبيقات، مبادئ نظرايت، التقومي يف رلاؿ العلـو الًتبوية كالنفسية، ػ مصطفي حسُت ابىي، كفاتن النمرم1
 .14،13النمر، ادلرجع نفسو، ص  كفاتن زكرايػ مصطفي حسُت ابىي ، 2
 .31ػ الغريب رمزية، التقومي كالقياس النفسي،ص 3
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 ،1عنها شفواي اإلجابةكترل رمزية الغريب أف ادلناقشة الصفية أسئلة غَت مكتوبة تعطى للتالميذ كيطلب منهم  
ترتكز على طرح األسئلة الشفوية كاحلصوؿ ادلباشر على  كتكوف بُت ادلعلم كالتالميذ أك بُت التالميذ أنفسهم،

هبدؼ الوصوؿ إذل  إلجابةكالتعديل كالتصويب  كيكوف دكر ادلعلم القياـ ابالستماع احلصة، ءأثنا اإلجابة
 .2النتائج ادلرغوبة

 يلي8 يرل كل من مهدم سادل كعبد اللطيف احلليب أف من أىم كظائف ادلناقشة ما ك    
 س كالشوؽ يف نفوس التالميذ للمشاركة.ػ بعث احلما3 

 ػ تنظيم عرض الدرس. 2
 ػ الكشف عن ميوؿ التالميذ كاىتماماهتم. 1
 التعرؼ على آراء التالميذ يف بعض ادلفاىيم كالظواىر.ػ  2
 ػ ادلساعلة يف تشخيص صعوابت التعلم.3
 ػ الكشف عن بعض ادلشكالت الشخصية كالنفسية لدل التالميذّ. 4
 ػ تدريب  التالميذ على االستقراء االستنتاج.5
 ػ توسع ادلعارؼ لعلمية للتالميذ يف ضوء معارفهم العلمية السابقة.6
 ساعدة التالميذ على تركيز انتباىهم ضلو نقطة معينة ابلبحث كالتقصي.ػ م7

 3ػ تثبيت ادلعاين كاخلربات اليت اكتسبوىا.31
 ـ املالحظة:  4        

كما ، األفراديرل" الفرا فاركؽ" أف ادلالحظة تعترب من أساليب التقومي اذلادفة، حيث تستخدـ لتقومي سلوؾ 
 كىي تتضمن عمليتُت أساسيتُت8 بو من أعماؿ كأفعاؿ، يقوموف
 التسجيل:  أـ      

 خالذلا. ادللحوظاتتلفزم لتدكين رة، أك عن طريق أجهزة التصوير الكيكوف التسجيل ابلكتابة مباش

 
                                                           

،مركز البحوث كالتطوير 2133،نظاـ تقومي األداء ادلدرسي، يف مدارس التعليم األساسي يف اجلمهورية اليمنية،كآخركفػ صاحل عبد هللا عبد الكبَت 1
 13 الًتبوم،فرع عدا،اجلمهورية اليمنية،ص

 .31ػادلرجع السابق، ص 2
،مكتبة العبيكاف، الرايض، ادلملكة العربية السعودية، ص 3776، 2ػ مهدم سادل كعبد اللطيف احلليب، الًتبية ادليدانية كأساسيات  التدريس، ط 3

133. 
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 ب ـ التقومي:    
كؼلتلف التقومي ابدلالحظة ابختالؼ ادلوقف كما زبتلف  من خالؿ التقومي يعطى للمالحظات قيمة كمعٌت،

 كإقباؿ  ابختالؼ شركط تطبيقها، كالتقومي ابدلالحظة يفيد يف رلاالت تقومي األىداؼ الوجدانية، ادلالحظة
 1التعليمية. كالكفايةعلى ادلشاركة يف األنشطة الصفية، كتقومي األىداؼ احلركية كادلهارات  الطالب ال

ريق حواس ادلعلم أك ادلتعلم أك كيرل" صالح ردكد احلثركيب" أف ادلالحظة تعٍت" مشاىدة كمراقبة الطالب عن ط 
الزباذ قرار يف مرحلة الحق من عملية التعلم كالتعليم، كتوفر ادلالحظة معلومات  ادلعلوماتادلالحظ، كتسجيل 

كمتعلمُت، ككذالك أداءىم   إجابتهممنظمة كمستمرة حوؿ كيفية التعلم كاذباىات ادلتعلمُت كسلوكياهتم كحىت 
قسمُت كاضح، كؽلكن تقسيم ادلالحظة كأداة تقومي إذل  زلدكدة كرلاؿمعايَت كلذلك غلب أف تكوف ادلالحظة 

 28علا
 املنظمة: ـ املالحظة1
 كمضبوط، كأدكاهتا تكوف معدة مسبقا منضبطةكتعد من أساليب ادلالحظة، حيث تتم كفق إجراءات دقيقة  " 

 3."الستخدامها
ادلنظمة استخداـ قوائم التدقيق، كمقاييس التقدير، أىم كسائل ادلالحظة  كيرل " صبحي أبو جاللة" أف من 

كؽلكن  حيث ؽلكن للمعلم بناء صورة مبسطة منها لتعينو بدقة ادلالحظة، شلا يزيد يف صدؽ ادلالحظة كدقتها،
 8توضيح ىذه الوسائل كما يلي

 أـ قوائم التدقيق:      
كعن طريقها ؽلكن ربديد ادلهارات كادلعارؼ يف  ا،ب أف يكوف ادلعلم ملما هبكىي إحدل الوسائل ادلهمة اليت غل

مقابل ادلهارة اليت أتقنها التلميذ، كىذه الوسيلة تعترب  إشارةقائمة،كغلرل زبصيص بطاقة لكل تلميذ، كتوضع 
 مهمة جدا ابلنسبة لتالميذ ادلرحلة االبتدائية حيث ربدد فيها مهارهتم احلسابية، كالكتابية كاحلركية.

 
 
 

                                                           

 312،جامعة األزىر، غزة ،ص 3775ػ الفرا الفاركؽ،ادلناىج الًتبوية ادلعاصرة،1
 51احلارثي، التقومي ادلسمًت من النظرية اذل التطبيق،ص ػ صالح ردكد 2
 73،دار ادلريخ للنشر كالتوزيع، الرايض، ص 2113ػ احلامدم يوسف الظاىر، التدريس يف اللغة العربية، 3
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 مقاييس التقدير:ب ـ      
فتوضع ادلهارات كادلعارؼ  ألداء مهارة معينة، إتقانوالتلميذ درجة على  إعطاءتستخدـ ىذا النوع عندما يراد 

، كيتم ذلك عن طريق مالحظة ادلعلم ألداء إتقاهنميف قائمة، كغلرل اعتماد أرقاـ أك أحرؼ تدؿ على درجة 
 تالميذه مثل8

 8 يعٍت )شلتاز( أػ 3 
 جدا(. جيداتعٍت )  ب8ػ 2
 (.جيداتعٍت ) ج8ػ 1
 .(مقصراتعٍت )د8  ػ2
 8 يعٍت )دل يعمل(. ػ ق  3

 1كيكتب الرقم ادلناسب أماـ ادلهارة ادلناسبة.
 ـ املالحظة العشوائية: 2

تستند إذل  ال ألهنا، غَت دقيقةزبطيط مسبق كدكف التزاـ خبطوات أك أدكات زلددة، كالنتائج أتيت كتتم بدكف 
 2.منضبطةكفق أدكات مالحظة  اثبتمعايَت 

، األخرلكيستخدـ أسلوب ادلالحظة يف رلاالت البحوث الًتبية كالنفسية كاالجتماعية كغَتىا من اجملاالت 
الكليات، أك  إحدل فعلى سبيل ادلثاؿ قد تستخدـ ادلالحظة يف الدراسات االستطالعية اليت ؽلارسها طالب

أك مالحظة تفاعالت ادلدرس مع التالميذ  ل،أك النمو اللغوم لديو يف مراحل سنية سلتلفة،مالحظة ألعاب الطف
 يف الفصل.......إخل، كؽلكن أف تتم ادلالحظة البسيطة بطريقتُت علا8

كتتم دكف مشاركة الباحث بشكل مستمر يف ادلوقف الذم يالحظ، كدبعٍت أخر : املالحظة غري املشاركةػ  أ
 من اخلارج دكف أف يتفاعل مع موضوع ادلالحظة كال يؤثر فيو، كىذا األسلوب دبالحظة ادلبحوثُتفإنو يقـو 

 يهيئ الفرصة دلالحظة السلوؾ الفعلي للمبحوثُت يف صورتو الطبيعية  كما ػلدث يف مواقف احلياة احلقيقية.

                                                           

 .37ادلرجع السابق، اذباىات معاصرة يف التقومي الًتبوم ص  ـ1
 .73ص ، دار ادلريخ للنشر كالتوزيع، الرايض، ادلملكة العربية السعودية، 2113يف اللغة العربية،  ، التدريساحلامدم رفػ يوسف ظا2
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ادلالحظ،فهو يشًتؾ يف أكجو كىي اليت يصبح فيها الباحث جزء مشاركا يف ادلواقف  ب ـ املالحظة املشاركة:
يف اجلامعة اليت يقـو بدراستها  نشاط ادلبحوثُت أثناء فًتة ادلالحظة، كيتطلب ذلك أف يصبح الباحث عضوا

 كأف يتجاكب معها كؽلر بنفس ظركفها، كيتعرض جلميع ادلؤثرات اليت زبضع ذلا.
دلالحظة من الداخل الذم زبتلف عن كيرجع السبب يف استخداـ الباحث ذلذا األسلوب إذل رؤيتو للموقف ا 

عن شخصيتو كيف ىذه احلالة تكوف ادلالحظة ظاىرة، كيكشف   ابإلفصاحرؤيتو من اخلارج، كقد يقـو الباحث 

 1كبُت ادلبحوثُت نوع من األلفة، كيصبح كجوده أمر طبيعيا.عن ىدفو عن القياـ هبا، كمركر الوقت ينشأ بينو 

ىذه احلالة تكوف ادلالحظة ضمنية ) غَت ظاىرة( كىذا غلعل سلوؾ ادلبحوثُت  شخصيتو كيفيفصح عن  كقد ال 
 2اليت ػلصل عليها صادقة. تلقائيا كادلعلومات

خالؿ  ابدلوضوعيةسبييز كربديد السلوؾ الذم يراد مالحظتو، كالتحلي  مراعاةللمالحظة غلب  اإلعداد" كعند 
 3لعالقات الشخصية.اجملاؿ للعواطف كادليوؿ كا إفساحالتقييم، كعدـ 

 العملي: األداءـ 3     
أدكات التقومي " مثل إجراء التجارب العملية كأداء الصالة أك الوضوء بشكل عملي تطبيقي كىي من أفضل  

 تظهر جانبُت ىامُت علا استيعاب ادلتعلم للمعلومة كحفظو  إايىا، مث نقلو ذلذه اخلربة كترصبتو ذلا عمليا. ألهنا
 املشاريع واألنشطة:ـ  6   
كيقدمها ادلتعلم أك يشارؾ فيها مع زمالئو سواء داخل الفصل أك خارجو كىي أداة من أدكات التقومي ادلعتربة  

طادلا أف ادلتعلم أك استطاع كربت إشراؼ من معلمو أف يثبت من خالذلا أنو اكتسب مهارة بدرجة اإلتقاف، 
صقلها كتنميتها، ىذا من جانب كمن جانب أخر يربز دكر ادلعلم كىنا يربز دكر ادلعلم يف اكتشاؼ ادلواىب ك 

كالتوجهات غَت ادلرغوب فيها لدل الطالب مثل) األثرة كاالحتكار ادلعريف  السلوكياتىنا يف معاجلة بعض 
 .4الذات على حساب اآلخرين......( كإبرازكالتعارل 

 

                                                           

 .32،31ػ مصطفى حسُت ابىي، كفاتن زكراي النمر،التقومي يف رلاؿ العلـو الًتبوية كالنفسية، نظرايت، تطبيقات،ص 1
 .31ػ ادلرجع نفسو، ص 2
 .311ر ادلاليُت، بَتكت ،ص ،دا3761دمحم زايد ضبداف، تقييم التعلم،أسسو كتطبيقاتو، ػ 3
 .47،46ػ صالح ردكدم احلارثي، التقومي ادلستمر من النظرية إذل التطبيق، ص  4
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 ـ الوجبات املنزلية:   7      
أدكات التعلم كالتعليم، كما أهنا أداة من أدكات التقومي ادلستمر الفاعلة، كاليت ينبغي  إحدلكىي          

العناية هبا السيما أنتها تعترب كسيلة لتفعيل دكر األسرة يف عملية التقومي كذلك ألهنا سبنح األسرة مساحة معتربة 
على اطالع عن كثب عن كاقع ابنو يف ادلشاركة يف التقومي، كما أف الوجبات ادلنزلية ذبعل كرّل األمر 

التعليمي...كيقوؿ الدكتور " حسن عايل" منوىا بقيمة الواجب ادلنزرل يف حدكث عملييت التعلم كالتعليم8" لعل 
بدكر نشط يف عملية التعليم كالتعلم.... كما  يقيموفالسبب األكرب يف تعُت الواجب ادلنزرل ىو جعل الطالب 

ة األصلية، كيزكدىم بفرصة لتحقيق فهم أكسع دلفاىيم كموضوعات مت تعلمها يف التعليميأنو ؽلدىم ابخلربة 
الفصل، كيسهم يف زايدة دافعية الطالب ضلو ادلزيد. من التعلم.... كما أنو يرضي أكلياء األمور ك يساعد على 

بو كأداة من أدكات ربط ادلدرسة ابدلنزؿ"، كليكوف للواجب ادلنزرل أثره التعليمي  لدل الطالب كليكوف موثوقا 
التقومي ينبغي أف يكوف كاقعيا دبعٌت أف يكوف من أداء ادلتعلم نفسو، كىذا ال ؽلنع كرّل  األمر من مساعدة 

 1للمتعلم يف كيفية حل الواجب كليس حل الواجب نيابة عن ادلتعلم.
 أف الوجبات ادلنزلية كأسلوب من أساليب التقومي ادلستمر غلب أف تتميز دبا يلي8 كترل " ىند الداكد"    

 أف تكوف مرتبطة أبىداؼ التقومي ادلستمر. .3
 أف تتكوف من عدد زلدكد من التمارين، فال تكوف مكلفة يف اجلهد كالوقت.  .2
 مراعاة أف تكوف مثَتة لتفكَت التلميذ بعيدة عن النسخ اآلرل من الكتاب كضلوه. .1
 كغَته.أف يتوفر فيها عنصر التشويق، حبيث تشد التلميذ الستفادة من الكتاب ادلدرسي  .2
 أف تكوف كاضحة بعيدة عن الغموض. .3
 أف تكوف تشخيصية للوقوؼ على نقاط الضعف يف أداء التلميذ كالعمل على عالجها.  .4
 2كقت قصَت نسبيا.أف يستغرؽ عملها  .5
 
 

 

                                                           

 .46،47ادلرجع السابق، ص ػ3
كاقع التقومي ادلستمر دلقرر الرايضيات يف الصفوؼ ادلبكرة  ػ ىند الداكد ثبت بن عبد هللا بن عبد الرضبن، إشراؼ عبد هللا بن عبد العزيز اذلدلق، 2

 .34، جامعة ادللك سعود، الرايض، ادلملكة العربية السعودية،ص ماجستَت، رسالة 2112من ادلرحلة االبتدائية للبنات،
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 ػ ادلقابلة68 
كؽلكن من خالؿ  1،الشخصية كاحدة من أىم طرؽ كأساليب التقومي الًتبوم كالنفسي" تعترب ادلقابلة 

اليت سبكن كراء سلوؾ معُت، كمدل صدؽ  كاألسباب األفرادادلقابالت الشخصية التعرؼ على اذباىات 
 2..استجابتوادلفحوص كمدل دقة 

لفظي بُت شخصيُت أك  ، كتبادؿديناميكيةعالقة  ادلقابلة ىيكيعرؼ " أضبد يعقوب النور"8 "ادلقابلة بقولو8 "  
 2أكثر.

كيرل ادلختصوف يف رلاؿ النفسي أبف ادلقابلة غلب أف ترتكز على عطاء فٍت كثيقة متبادلة بُت االختصاص 
أنواع عديدة للمقابلة  ، كىناؾكادلستجيب، كما غلب أف تكوف ادلقابلة يف جو يعمو الصدؽ كاألمانة كادلودة

 منها8
 8 كهتدؼ إذل ربديد مشكلة ما كمعرفة أسباهبا كعواملها.التشخيصيةادلقابلة  .3
 3حلوؿ لشخص يواجو مشكلة ما. ادلقابلة العالجية8 كهتدؼ إذل تقدمي .2
ادلقابلة الفردية8 يف ادلؤسسات التعليمية غالبا ما تستخدـ ادلقابلة الفردية، كمن احلاالت تستدعي  .1

 ادلقابلة الفردية8
سلوكي للتلميذ، فتكوف ادلقابلة يف احلالة للتعرؼ على األسباب، كقد ػ كيف حالة االضلراؼ ال ( أ

 سبتد ادلقابلة لتشمل أفرادا من أسرة التلميذ.
تشخيصا كعالجا، كهتدؼ ادلقابلة ػ كجود مشكلة اجتماعية، أك صحية، أك نفسية، تتطلب   ( ب

 شكلة.يف ىذه احلالة إذل ادلساعدة التلميذ على ازباذ القرارات السليمة بشأف ادل
 ػ تدين مستول التلميذ لفًتات طويلة.  ( ت

 ادلقابلة8 إلعداداخلطوات الرئيسية 
 بانة كىي8االست إعدادادلقابلة عن خطوات  إعدادزبتلف خطوات  ال

 ػ ربديد ادلربرات.    
 ػ ربديد األىداؼ.   

                                                           

 .237أضبد يعوب النور، القياس كالتقومي يف الًتبية كعلم النفس، ص ػ  1
 .237ػ ادلرجع السابق، ص  2 

 08 للتقومي ادلستمر ابدلرحلة  االبتدائية كمدل توفرىا لدل معلمي منطقة ادلدينة ادلنورة،ص الالزمةػ عيسى بن فرج ادلطَتم، الكفاايت  3
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 ػ كتابة األسئلة.      
 ػ االختبار القبلي.     
تتضمن التفاعل ادلباشر بُت ادلعلم كالطالب، فادلقابلة  ادلقابلةاالستبانة ىو أف  الفرؽ األساسي بُت ادلقابلة ك   

 كاألشخاص. مرنة كؽلكن تعديلها حسب ادلوقف، كؽلكن استخدامها مع سلتلف أنواع ادلشكالت 
 8تسجيل االستجابة       

 18على ادلعلم أف يراعي اجلوانب التالية عند تسجيلو دلعلومات الطالب أثناء ادلقابلة كىي 
  أف يقـو ادلعلم أثناء ادلقابلة بتسجيل نقاط سلتصرة دكف االستغراؽ يف الكتابة كالتسجيل ألف ذلك قد

 .لةبادلقايربك الطالب كغلعلو حذرا، كيقـو ادلعلم بتوسيع النقاط ادلختصرة بعد 
 تخداـ أجهزة التسجيل الصويت يعطي دقة كموضوعية أكثر يف صبيع البياانت، يف ىذه احلالة غلب اس

 استئذاف عند استخداـ ىذه األجهزة.
  غَت كاضحة. إجاابتواستفسر الطالب إذا كجدت أف 
 يعطي الطالب كقتا كافيا إلجابة، كما غلب ذبنب االذباه إذل الطالب ال أف يقدـ إجابة معينة،  أف

، عندما غلد ادلعلم أف كغلب أف تكوف االستفسارات زلايدة سباما حبيث تكوف توضيحا لبعض نقاط االستجابة
، كعلى ادلعلم أف يسجل ذلك ضركراي، كأف يقوؿ ماذا تقصد بقولو.....؟ أك أرجو أف توضح رل ىذه النقطة

 األصلية. جابةاإلضافية يف اذلامش إذل جانب اإلىذه االستجاابت 
 2أساليب تقدير سلتلفة حىت يتمكن من تسجيل آراء الطالب. استخداـ 

                                                                                              :ـ التقومي الذايت11           
ط معُت، كيعترب معينة يف نشا معايَتيعٌت التقومي الذايت بشكل عاـ، تقومي الفرد لنفسو أك اجلماعة لذاهتا، كفق 

 األداءالغلابيات كالسلبيات ألحداث التطوير يف جيدا يف مراجعة الذات من أجل ربديد ا أسلوابالتقومي الذايت 
 .3بنشاط شلاثل القياـالنشاط أك  إعادةعند 

الطالب لنفسو مبدأ أساسيا يف األصالة، حيث يتيح الفرصة للطالب للتأمل يف شلارستو، كتقييم  كؽلثل تقومي
اتو نفسو كمدل قدرتو على التعلم، كلنخلق منو متعلما قادرا على السيطرة على تعلمو كربمل مسؤكلية شلارس

                                                           

 .223،221ػ أضبد يعقوب النور، التقومي كالقياس يف الًتبية كالتعليم، ص 1
 .221ػ ادلرجع نفسو، ص  2
 .16،مركز دراسة الطالبات،ص اإلسالميةدمحم بن سعود  اإلماـ،جامعة 3213القياس كالتقومي،  مقررػ غالية ضبد السليم،  3
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نائية احلديثة للتعلن اليت تنظر كمتابعة ربقيقيها، كىذا يتسم مع النظرية الب األىداؼالفرصة لو لوضع  إباتحة
البد للمعلمُت من  ىذا الصددللمتعلم كبناء نشط للمعرفة،كلديو دافع داخلي قوم ضلو ادلعرفة كالتعلم، يف 

بتنمية مهاراهتم يف  األىداؼتدريب الطالب كتنمية مهاراهتم يف تقييم أنفسهم  كمدل تقدمهم يف ربقيق 
يطلب ادلعلم من الطالب اختيار أفضل األعماؿ لو كتربير اختياره لو كأفضل التفكَت الناقد كتنظيم الذات، كأف 

ما مت اصلازه، أك أف يطلب منو مقارنة عمل مت إصلازه مؤخرا مع عمل سابق دلالحظة مدل التطور الذم طرأ 
 مت اصلازه  للمعلم أف ينمي مهارات التقومي لدل الطالب بتوجيهو ضلو التأمل فيما ، كما ؽلكن1كتقييمو لو عليو

دبستول من التجريد كالعمومية كالتكامل، كما يبحث عن شواىد تظهر مدل تقدمو يف حل ادلشكالت يف 
 العلـو أك الرايضيات، أك مدل تطور ادلهارات التعلم الذايت لديو.

كيعترب تقييم الطالب الذايت غاية مهمة، ال نقصد ىنا أف يعرؼ الطالب عالمتو يف اختيار ما فحسب بل 
يصبح متعلما مستقال كينظر نظرة نقدية إذل عملو، إذ أنو دكف أف يدرؾ الطالب نوعية عملو يصعب عليو 

 التحسن.
 كمن أجل ربقيق ذلك غلب على الطالب أف8 

 .يكوف كاعيا دلا ىو ذك قيمة كماىو مهم 
 .يناقش ما غلعل العمل جيدا أك غَت جيد 
 .يشارؾ يف تعريف معايَت لقييم العمل 
 .يرل أمثلة على أعماؿ جيدة كأخرل ضعيفة 
 .2يشجع على التأمل كربليل العمل 

 

 

 

 
                                                           

،كلية الًتبية، جامعة القاىرة بٍت لسيوؼ، 2113ػ دمحم حسُت حسن،تطوير أساليب التقومي ضركرة حتمية لضماف جودة ادلؤسسات التعليمية،  1
 .31ص 

 .32، 31ػ ادلرجع نفسو، ص  2
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 مبادئ وأسس التقومي املستمر:املبحث الثالث:       
للتعامل مع تقومي الطلبة ىناؾ رلموعة من ادلبادئ كاألسس اليت يستند عليها التقومي ادلستمر،ك من أىم ىذه 

 ادلبادئ ك األسس نذكر8
 _االرتباط ابألىداؼ الواضحة 8    

ال ؽلكن للتقومي ادلستمر أف يؤدم غايتو ادلنشودة ما دل يكن مرتبطا ابذلدؼ التعليمي، كال يكوف التقومي سليما 
 1إذا دل ربدد األىداؼ ربديدا دقيقا ككاضحا ال لبس فيو مبتعدة عن الغموض ك التعميم.

 _الشمولية:    
ا على قياس كمية ادلعرفة لدل الطالب،بل أصبح ادلقـو يبحث عن فرص التطوير ك التقومي مقتصر  يعد حاؿدل 

االبتكار،لدل ادلتعلم ككيف يتم تطويرىا شلا يعٍت أف التقومي أصبح تقوؽلا شامال يتناكؿ صبيع شخصية 
دلتعلم،فقد يكوف كاالجتماعية، كيربط بينهما لَتل أثرىا على نواتج ا 3ادلعرفية كالوجدانية،كالنفس حركية2ادلتعلم

لدل ادلتعلم سبيز يف رلاؿ دكف رلاؿ آخر ك قد يكوف سبب اإلخفاؽ جانب غَت شخصي كأف يكوف عائدا 
لذا على ادلقـو أف يوسع دائرة نظره كال  إذل الظركؼ االقتصادية أك االجتماعية أك إذل ادلشاكل األسرية،

فعالية عالية دلفهـو  اف ىذا اإلجراء ػلقق\ضافة إذل ػلصرىا يف زاكية معينة شلا يوفر عليو اجلهد ك الوقت ابإل
 4شعار التقومي الصفي،الذم ينادم للتمحور حوؿ ادلتعلم.

 االستمرارية 8    
يعرب االسم الذم يطلقو البعض على ىذا النمط من التقومي عن الطبيعة اإلجرائية ذلذا ادلبدأ كىو االستمرارية   

دبا يعٍت إعطاء ادلتعلم أكثر من فرصة يف التقومي من أجل االتقاف،ك ىذا يعٍت أف التقومي ادلستمر من مبادئو أنو 
ىذا من جهة، كمن جهة أخرل فإف ىذا 5،متعددة للتقومييراعي الفركؽ الفردية بُت ادلتعلمُت دبنحهم فرص 

ادلسمى يشَت إذل أف عملييت التدريس كالتقومي ال ينفصالف عن بعضهما، أم أف تبقي عملية التقومي مستمرة 
 6كمالزمة لعملية التعليم.

                                                           

 .225داد ك اخركف، قراءة يف التقومي الًتبوم ص ػ زلمود مق 1
 .43ػ صالح  ردكد احلارثي التقومي ادلستمر من النظرية إذل التطبيق ص 2
 .212ػطارؽ عبد الرؤكؼ ك إيهاب عيسى ادلصرم،علم النفس ادلدرسي ص 3
 .44ػ43من النظرية إذل التطبيق ص ػ صالح ردكد احلارثي التقومي ادلستمر 4
 .44نفسو، صػ ادلرجع  5
 .237، صػ فراس السليقي، استًتاتيجيات التعليم كالتعلم 6



 التقويم المستمر:                                                الفصل األول:                

 

36 
 

، فإنو اإلتقافكو ذلا بدرجة كينبغي اإلشارة ىنا إذل أف ادلهارة اليت مت تقومي أداء ادلتعلم فيها كأثبت ادلتعلم امتال  
ػلصل  تعزيز ثبات ادلهارة لدل الطالب حىت ال إعلاؿيعٍت ذلك  يعاد تقومي الطالب فيها هنائيا ، لكن ال ال

كالتفقد،كمن كسائل  للمهارة ىدر كانطفاء بفعل اإلعلاؿ كالتناسي،بل  يتم تعزيز ثبات ادلهارة عن طريق التعزيز
تعزيز ادلهارة كثباهتا لدل ادلتعلم مثال جعل الطالب ادلتقن للمهارة يشارؾ يف أسلوب تعلم كتعليم األقراف داخل 
الصف،أما يف حالة فقداف الطالب للمهارة فإنو يتعُت متابعة كعالج القصور احلاصل لديو،كيستمر ذلك إذل 

 1كالنهائي. ادلبدئيبشقيو  إجرائياالعاـ الدراسي مث يكوف احلكم  الطالب للمهارة أك ينتهي إتقافيتم أف 
 _ تفعيل مبدأ التشارك يف التقومي:

ؽلكن أف يقـو هبا فرد بعينيو،  االستمرارية فال" عندما تكوف عملية التقومي هبذا الشموؿ، كىذه الدرجة من    
، حيث ؽلنح نظاـ التقومي يف ثوبو اجلديد ابسم التقومي ادلستمر مساحة معتربة لعدد 2إذ ال بد من العمل كفريق

بتكامل اجلهود كيوزع  يتعرؼ ألتشاركيمن الشركاء من ذكم العالقة ادلباشرة يف عملية التقومي كىذا ادلبدأ 
اية فتكوف بيد ادلعلم، ادلسؤكليات لكل مشارؾ حبسب الدكر ادلنتظر منو من أجل ربسُت ادلخرج التعليمي، كالبد

ا يف عملية كىو الذم ؽلثل قطب الرحى يف التقومي الًتبوم حىت كإف ربرؾ مركزه إذل أف حقو مزاؿ زلفوظ
ىذا اإلجراء، بل لو ادلساحة الكربل حجما كزماان يف عملية تقومي أداء ادلتعلم، كما  شارؾالتقومي،فهو أكؿ من ي

ممة ابلدكر الذم يلعبو لذلك يتحتم على ادلعلم أف يالحظ تقدـ الطوائف األخرل سول فرؽ مساندة لو كمت
النمائية، مث يفرغ حصيلة ىذه  كيدكف مالحظتو اليومية عليو يف سجل ادلتابعة كيبٌت لو الربامج العالجية ك ادلتعلم

تسبو ادلالحظات على شكل حصن يف هناية كل فًتة يتم تقومي الطالب فيها كذلك بعد ربديد ادلستول الذم اك
 3الطالب كمن مث إعطائو الرقم أك ادلعيار الذم يستحقو

ىو كرل األمر فمن األشياء ادلستجدة يف ىذا النمط من التقومي أنو منح كرل أمر  كاثين الشركاء يف التقومي
الطالب احلق يف التقومي البنو كذلك دبنحو مساحة معينة يطلع فيها مسار ابنو الدراسي كالعقبات اليت تواجهو 

مشاركا فاعال يف التعلم  كالدكر ادلطلوب منو، ليكوف كرل األمر على قناعة دبصداقية تقومي ادلعلم البنو كليكوف
 كالتعليم،لذا فإنو مطلوب من كرل األمر أف يتابع ابنو كيسهم يف ربسُت مستواه حسب قدراتو كاستطاعتو.

                                                           

 .45التقومي ادلستمر من النظرية إذل التطبيق، ص  ػ_ صالح ردكد احلارثي،1
 .212،ص عيسى مصرم،علم النفس ادلدرسي إيهابؼ، ك طارؽ عبد الرؤ _  2
 .41،42_ ادلرجع السابق،3
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كاثلث شركاء التقومي ىو فريق سلتص داخل ادلدرسة يتكوف من مدير ادلدرسة كادلشرؼ الًتبوم كادلعلمُت 
الربامج العالجية كادلساندة للمتعلم شلا ؼلفض اجلهد على ضع ، حيث يساعد ىذا الفريق ادلعلم يف ك ادلمتازين

ادلعلم خاصة يف ظل األعداد الكبَتة للطالب داخل الفصوؿ كاكتماؿ أنصبة النعلمُت، حيث يتم ربويل 
الطالب ادلخفقُت إذل ىذا الفريق بعد أف يكوف ادلعلم قد استنفذ مع ىؤالء الطالب ما دبقدكره عملو ذلم من 

تؤت ىذه اجلهود شبارىا نظرا ألف الطالب ادلخفق ػلتاج إذل كقت كجهد أكرب من إمكاانت  برامج فلم
 1ادلعلم،فيتم االستعانة هبذا الفريق ليشارؾ يف كضع الربامج العالجية كادلساندة يف بيئة معينة داخل ادلدرسة

 _ تعدد أدوات التقومي املستمر:    
سبثل يف رلموعها مركنة نظاـ التقومي ادلستمر كعدـ تركيزه لتقومي اليت " جاء النظاـ احلارل بعدد من أدكات ا   

حوؿ أداة كاحدة،كمن حق ادلتعلم أف يستفيد من ىذه اليت يربىن من خالذلا رلتمعو أك منفردة امتالكو 
 فقط تبعث على ادللل إضافة إذل أهنا ال ، كما أف استخداـ أداة كاحدة للتقومي مثل األسئلة ادلقالية2للمهارة"

تقيس سول جانبا كاحد من األىداؼ، لذلك البد من تنوع طرؽ التقومي حبيث تبعث على التشويق كاإلاثرة  
كتقيس صبيع مستوايت األىداؼ، كتقيس العالقات التفاعلية بُت ادلتعلمُت أنفسهم، كبينهم كبُت ادلعلم من 

ادلدرس  إليهاسائل التقومي ادلستمر تنوع بشكل منسجم مع األىداؼ اليت يسعى ، كابلتارل فإف ك 3جهة اثنية"
 .4لتحقيقها
 ــــــــــ التشخيص والعالج: 

" من خالؿ األسس كادلبادئ السابق ذكرىا، يتضح أف ىدؼ العملية التقوؽلية ليس الكشف عن     
يكوف التقومي تشخيصا كعالجا يف الوقت ، كغلب أف 5اخللل فقط، بل أيضا كضع طريقة آلية إجرائية لعالجو

نفسو دبعٌت أف يصف النواحي القوة كنواحي الضعف يف عمليات األداء كيعمل على تعزيز نواحي القوة  يف 
 6تالفيها أك التقليل من حدهتا.ادة منها، كمعاجلة نواحي الضعف كإكاإلف نواتج ىذا األداء

                                                           
 .45التقومي ادلستمر من النظرية إذل التطبيق،ص  _ صالح ردكد احلارثي،1
 .45،46ػػػػػػػػػػػ ادلرجع نفسو، ص   2
  .211عيسى ادلصرم،علم النفس ادلدرسي، ص كإيهابؼ، ك ػػػػػػػػػطارؽ عبد الرؤ   1 

 .237ػػػػػػػػػ فراس السلييت، اسًتاتيجيات التعلم كالتعليم، ص   4
 .211عيسى ادلصرم،ص  إيهابػػػػػػ طارؽ عبد الرؤكؼ،  5
، 7، العدد33ماف جودة سلرجات التعلم اجلامعي،اجمللد عكالتقومي كدكرىا يف ػػػػػػػػػػ طالؿ فرج يوسف كيالتو، االستخداـ األمثل لوسائل القياس  6

 .13، اجمللة العربية لضماف جودة التعليم اجلامعي، ص 2132
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 مراعاة الفروق الفردية:  
ادلتعلمُت من حيث استعداداهتم كميوذلم  الفردية كخصائص مبادئ التقومي ادلستمر مراعاة الفركؽ من  

كالتقومي اجليد ىو الذم ؽليز بُت مستوايت األداء ادلختلفة، كيكشف عن الفركؽ الفردية  1كاىتماماهتم كغَتىا،
 2كالقدرات ادلتنوعة لدل الطلبة.

 ادلوضوعية8  
 إرىاقو، أك كادلزاجيةالتقومي ادلستمر ابلعوامل الذاتية للمقـو مثل حالتو النفسية  كيقصد هبا عدـ أتثَت  

 اجلسمي، أك نظرتو النسبية لألمور.
 الثبات8   
كيقصد بو استقرار نتائج التقومي ادلستمر ابلنسبة للتلميذ الواحد سواء أعيد التقومي يف زمنُت سلتلفُت،   

 3 نفسها.أـ مت من قبل شخصُت بوسيلة التقومي
 الصدؽ8   
كالوسائل ادلستخدمة يف التقومي غلب أف  اإلجراءات"عملية التقومي غلب أف تتسم ابلصدؽ، أم أف   

 4تكوف صادقة كصحيحة يف قياس ما يطلب منها".
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .237التعليم كالتعلم النظرية كالتطبيق، ص اتيجيات ػػػػػػػػػػ فراس السلييت، اسًت  1
،عادل الكتب احلديث للنشر 2117، 3راتب قاسم عاشور، كدمحم فؤاد احلوامدة،فنوف اللغة العربية كأساليب تدريسها بُت النظرية كالتطبيق،ط  ػػػػػػػػػػػ  2

 .232كالتوزيع، أريد، ص 
 .212عيسى ادلصرم،علم النفس ادلدرسي،ص   كإيهاب ػػػػػػ ينظر8 طارؽ عبد الرؤكؼ  3
 .232راتب قاسم عاشور كدمحم فؤاد احلوامدة، فنوف اللغة العربية كأساليب تدريسو بُت النظرية كالتطبيق، ص ػػػػػػػػػ  4
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 املبحث الرابع: امهية وفوائد التتقومي املستمر:
إف التقومي ادلستمر يعترب ركن أساسي يف عملية تطوير كربديث ادلنظومة الًتبوية، بل كيشكل العمود الفقرم     

أعليتها من أعلية الدكر الذم تلعبو يف توجيو العملية للعملية التعليمية ككل إذ أف العملية التقوؽلية تستمد  
أك غَت مباشرة على كل من ادلعلم كادلتعلم كأكلياء األمور  التعليمية يف ازباذ القررات،اليت تؤثر بصورة مباشرة

كالقائمُت على ادلنظومة الًتبوية على حد سواء،كلقد أشارت العديد من الدراسات كادلراجع العملية إذل ادلزااي 
د" يف ادلتعددة للتقومي ادلستمر لكل من التالميذ كادلعلمُت كأكلياء األمور كلقد خلصتها الباحثة " ىند الداك 

 النقاط التالية8
 أمهية التقومي املستمر ابلنسبة للتالميذ: _ ( أ

فكرة كاضحة عن أدائهم  كإعطائهم_ إف التقومي ادلستمر يساىم يف تعريف التالميذ بنتائج تعلمهم، 
 خطوة خبطوة.

للتقومي ادلستمر دكر يف تزكيد التالميذ ابلتغذية الراجعة اليت تفيدىم يف توضيح مدل التقدـ الذم  _ إف
 أحرزكه أكؿ أبكؿ، أك النقص فيو.

 _ مساعدة التالميذ على انتقاؿ أثر التعلم بتجاكز حدكد ادلعرفة إذل الفهم كالتفسَت كالقدرة على التفكَت.
د جوانب الضعف لدل التالميذ للعمل على عالجها كإتالفها يف _ إف للتقومي ادلستمر دكر يف ربدي

 ادلستقبل.
_ إف التقومي ادلستمر يساىم يف مساعدة التالميذ على تنمية مهارة التقومي الذايت،فإذا دل ينم التالميذ يف 

كال بعد خالؿ كجودىم يف ادلدرسة  ينتظر منهم كثَتا من التعلم الذايت، ال أنفسهم مقاييس ألداء،فإنو ال
 زبرجهم منها.

 _ إف التقومي ادلستمر يساىم يف تقليل اخلوؼ كالقلق لدل التالميذ أثناء االختبارات.
 يف ربفيز التالميذ على ادلشاركة يف العملية التعليمية. دكر_ إف التقومي لو 

 _ إف التقومي ادلستمر يساىم يف ربسُت االذباىات لدل التالميذ كميوذلم.
دلستمر لو دكر يف الوقوؼ على مدل ظلو العمليات كادلعارؼ لدل التالميذ، كالعمل على _ إف التقومي ا

 1زايدهتا.

                                                           

 .27،26للبنات،ص ادلبكرة  دلقرر الرايضيات يف الصفوؼ ػ  ىند بنت عبد هللا بن عبد الرضبن الداكد، كاقع التقومي ادلستمر 1
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_ إف التقومي ادلستمر يساىم يف تشخيص كضع التالميذ الذم يعانوف من صعوابت رلاؿ التعلم شلا 
 يساعد يف عملية العالج كاحلد من ىذه الصعوابت.

أكضاع التالميذ الصحية كالًتبية السلوكية كيعترب ذلك من األمور _ يساعد التقومي ادلستمر على متابعة 
 الضركرية اليت تدعو ذلا الكثَت من الدراسات.

 _ أمهية التقومي املستمر ابلنسبة للمعلمني: ( ب
للتقومي ادلستمر دكر ىاـ يف تزكيد ادلعلم بتغذية راجعة منظمة كمستمرة تساعده على معرفة مواطن  _ إف

 الضعف أك القصور يف أسلوب أدائو.
_ يساىم التقومي ادلستمر يف ربفيز للمعلم على التخطيط للتدريس كربديد أىداؼ الدرس بصيغ سلوكية 

 التالميذ.أك شكل نتجات تعليمية يراد ربقيقها من جانب 
التدريس كالعمل على تعديلها كفقا دلا  إسًتاتيجيةالنظر يف  إعادةعلى  _ يساعد التقومي ادلستمر ادلعلم

 تفسر عنو نتائج التطبيق.
 مي املستمر ابلنسبة ألولياء األمور:ج(_ أمهية التقو 

التقومي ادلستمر لو أعلية خاصة عند أكلياء األمور حيث يتم عن طريقو إعطائهم صورة أدؽ كأكثر  _ إف
 1كاقعية عن مستول أبنائهم شلا يدفعهم إذل ادلزيد من ادلشاركة كادلتتابعة الفاعلة.

 فوائد التقومي املستمر:_ 
 كؽلكن ربديد أىم فوائد التقومي ادلستمر يف النقاط التالية8 

 الطالب على تلقي العلم،كابلتارل يصل هبم إذل أقصى درجات تطور التعلم. ػلفز  .3
يتيح للقائمُت على عملية التقومي من معليمُت أف ينهجوا أفضل اإلسًتاتيجيات اليت تعُت   .2

 يعرفونو.الطالب على التعبَت عما 
ؼ، لذا يشجع الطالب على بذؿ قصارم جهدىم كالثقة يف أنفسهم كإزالة حاجزم القلق كاخلو  .1

 غلب على ادلعلم أف يشرؾ التالميذ يف عملية التقومي عن طريق ربديد أىداؼ كاضحة.

 

 

                                                           
1
 .94،90ـ المرجع السابق، ص  
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 يربز مدل فاعلية التعليم يف كل مادة دراسية ككل صف دراسي. .2
 1يعترب الوسيلة اليت تساعد ادلعلم يف معرفة قدرات الطالب كجودة تعليمو.  .3

 أعلية كفوائد التقومي ادلسًت يف النقاط التالية 8 كؽلكن تلخيص

ادلتعلم  بتغذية راجعة منظمة كمستمرة، دلعاجلة أسباب  _ يزكد التقومي ادلستمر كل من ادلعلم ك3
 الضعف كتالقيها كتدعيم نقاط القوة كتعزيزىا.

 من خالؿ 8ك ادلتعلم كذلك الدافعية لدل كل من ادلعلم  إاثرةادلستمر يف _ يسهم التقومي 2

ك تزكيدىم ابدلعلومات عن مدل تقدمهم يف التعلم  أبنفسهم،اليت يستطيعوف ربقيقها  ابألىداؼتزكيد التالميذ 
شلا ػلفزىم على بذؿ قصارل جهدىم يف تلقي التعلم ك ابلتارل نفوقهم يف التحصيل الدراسي ك زايدة ثقتهم 

 ،أبنفسهم ك خركجهم من حيز اخلوؼ كالقلق .
ادلعلم على التخطيط للتعلم ك اختيار االسًتاتيجيات ادلناسبة ك ربديد األىداؼ  التعليمية . كما ػلفز ـ  
عن الوحدة بدؿ االعتماد على أسلوب الورقة كالقلم  معلوماهتاتقومي ربصيل التالميذ بوسائل ك أدكات سلتلفة لتحديد _ ػ1 

 .فقط
 ادلتعلمُت الفرصة لتقومي أدائهم عن طريق االختبارات الذاتية. _يسهم التقومي ادلستمر يف منح2
_كما يساعد ادلعلم على قياس ربصيل التالميذ يف سلتلف اجلوانب ادلعرفية ك ادلهارية ك الوجدانية، ك قياس 3

 درجة ربقيقها لألىداؼ ادلنشودة.
الصعوابت ك معرفة أسباهبا _ يسهم التقومي ادلستمر يف تشخيص صعوابت التعلم ك ربديد طبيعة ىذه 4

 العالجية ادلناسبة ذلا. اإلجراءاتلتحديد 
 ادلطلوبة._االنتقاؿ ابدلتعلم من رلرد التلقي ك احلفظ كالتلقُت إذل مستول إتقاف ادلهارات ك ادلعارؼ 5
ردـ الفجوة بُت ادلؤسسة الًتبوية ك اجملتمع اخلارجي من خالؿ إشراؾ كرل األمر يف العملية الًتكية  _6

دل يكن ىناؾ تفاعل ك تعاكف  كالتعليمية، كذلك بتزكيده ابدلعلومات عن الصعوابت اليت تواجو ابنو، ألنو ما
 ا التلميذ من ادلدرسة أف ربقق أىدافها.كتنسيق بُت األسرة ك ادلدرسة، ال ؽلكن ألم تعلم أك خربة ػلصل عليه

                                                           

دلادة العلـو دراسة تقوؽلية لصدؽ احملتول كفاعلية  3211دمحم صاحل احملكم الغامدم فاعلية استمارة التقومي ادلستمر للصف الرابع ابتدائي  أمنةػ 1
 أـحسُت عبد الفتاح الغامدم رسالة ماجستَت كلية الًتبية جبامعة  إشراؼ ادلكرمةاالستخداـ يف ضوء بعض الكفاايت ادلهنية للمعلمات يف مكة 

 .33دبكة ادلكرمة ص  القرل
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 خالصة الفصل:   

كيف األخَت نستنتج أف التقومي األصيل ىو الذم يعطي صورة حقيقية عن مدل تقدـ الطالب كيكشف عن 
مدل اكتساهبم للمهارات، كمستول ما لديهم من معارؼ كمعلومات كقدرهتم على توظيف ىذه ادلعارؼ يف 

 كحل ادلشكالت اليت تعًتضهم.التغلب على موقف احلياة 
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 ـ متهيد الفصل:     
يعد التحصيل الدراسي من أكثر ادلفاىيم تداوال وتناوال يف الدوائر الًتبوية، والتعليمية من     

ادلستوى التعليمي  ، وخاصة أنو ؽلثل ادلؤشر الذي يقاس بوالقصوىطرف العلماء ورجال الًتبية، نظراً ألعليتو 
 للفرد فقد يتعرض ىذا التحصيل لعراقيل انجتة من رلموعة من العوامل واألسباب لكون الفرد يتأثر بكل ما

 البالغةشروط التحصيل الدراسي و أىم العوامل  اليت تؤثر فيو، وأعليتو ػليط بو، ومنو تطرقنا خالل الفصل إىل 
 تعويضها بوسائل تساعد التالميذ على التحصيل اجليدلكي يتم تفادىا أو التقليل منها مبحاولة 

 شروط التحصيل الدراسي:  ادلبحث األول:     
ـ ضلن نعلم أن التعلم حسب النظرية السلوكية ىو إحداث تغيَت يف سلوك الكائن احلي، وىذا التغيَت ال   

ػلدث عشوائيا، إظلا ؼلضع لعدة شروط تساعده يف اكتساب اخلربات وادلهارات اجلديدة، وذلك حسب طبيعة 
ى التعلم والتحصيل، كما أن ىذه ، كلما توفرت لدى ادلعلم ىذه الشروط كلما كان اقدر علوإمكانياتوادلتعلم 

الشروط تساعد ادلريب على أداء رسالتو الًتبوية بصورة أكثر فعالية ودينامكية، ومن بُت الشروط اليت تساعد 
 يلي: ما على عملية التعلم 

األعمى، إظلا التكرار ادلوجو الذي يؤدي إىل التعلم اجليد القائم على  اآليلال نقصد ىنا التكرار  :التكرار ـ1
تعلم شيء ما أو خربة معينة عليو أن يقوم ابلتكرار الفهم والتكرار واالنتباه، وان يعي التلميذ ما يدرسو ألن 

ك حىت يصبح راسخا يف ذىنو،فالطالب مثال كي ػلفظ قصيدة من الشعر غلب أن يكررىا عدة مرات، كذل
لركوب اخليل أو الدرجة ضلتاج إىل التكرار وادلمارسة الفعلية ذلذا النشاط وابلتايل ؽلكن لو أن يؤدي عملو 

 بطريقة سريعة ودقيقة.
حاجتو،  إلشباعحلدوث عملية التعلم غلب أن يتوفر الدافع الذي ػلرك الكائن احلي ضلوى النشاط  :ـ الدافع2

لما كان التعلم لديو قواي، فالثواب والعقاب لديهما أثر ابلغ يف عملية فكلما كان الدافع لدى التلميذ قواي ك
التعلم ذلذا من األفضل أن يكون التعلم يف ظروف ادلرح والشعور ابلثقة بدل الشعور ابخلوف والرىبة والعقاب، 

عقاب حُت وابلتايل غلب أن يعزز عمل التلميذ كلما كان جيدا وانجحاً وضرورة تشجيعو للعمل أكثر وجتنب ال
 1.ارتكابو للخطأ

 
 

                                                           

 . 591،دار ادلعرفة اجلامعية،اإلسكندرية، ص5991ن العيسوي، علم النفس النمو،عبد الرمح ـ 1
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 ـ التدريب ادلركز والتكرار ادلوزع:3      
ويقصد ىنا ابلتدريب ادلركز ىو عملية التعليم اليت يف وقت واحد واليت ال تتخللها فًتات الراحة، أما         

أن عملية التدريب ادلوزع ىو العكس الذي يتم يف فًتات تتخللها الراحة، وقد أثبتت الدراسات والبحوث 
التدريب ادلركز تؤدي ابلتلميذ إىل التعب وادللل وأن ما يتعلمو الفرد ىو عرضت للنسيان، أما إذا كانت فًتات 

 1انقطاع مث جتديد التعلم أدى إىل إقبال واىتمام اكرب من طرف التلميذ.
 الطريقة الكلية واجلزئية:ـ  4        

لقد أثبتت التجارب أن الطريقة الكلية أفضل من الطريقة اجلزئية حىت تكون ادلادة ادلراد تعلمها سهلة        
 ع مث أيخذ يف استيعابوىو نفس الشيء ابلنسبة للتعليم، إذ على الطالب أن أيخذ فكرة كلية على ادلوضو 

ٌت األجزاء ىو الذي يعطي مع اإلدراك إذ أن الكلاألجزاء والتفاصيل، وصلد ذلك أيضا يف مبادئ عملية 
 2ادلكونة لو.

 ـ التسميع الذايت:) النشاط الذايت(: 5       
معناه أنو ال يستطيع التلميذ أن يتعلم شيئا معينا دون أن يبذل نشاطاً لتعلم ذلك الشيء، ورغم أن            

ن يتعلم نيابة عنو، فالتعلم اجليد غلب أن ادلعلم لو دوُر يف تعليم التلميذ ادلعلومات وادلهارات إال أنو ال يعٍت أ
 التالميذ ونشاطهم. اىتمامعلى ادلعلم إال أن يثَت  ينبع من ذاتية التلميذ وجهده ىو وما

  ـ اإلرشاد والتوجيو: 6        
والتوجيو أفضل من  اإلرشاد": إن التحصيل القائم على أساس العيسويويف ىذا يقول" عبد الرمحان        

 3ادلعلم. إشاراتيستفيد فيو الفرد من  التحصيل الذي ال
يف عملية التعلم  اإلسراعونصائح وىذا هبدف  إبرشاداتومعٌت ىذا أنو على األستاذ أن يتتبع عمل التلميذ 

من عملية التعلم، أي عند دخول  األوىلواختصار الوقت واجلهد الالزمُت لذلك، وان تكون يف ادلراحل 
التالميذ إىل ادلدارس االبتدائية وىذا هبدف بناء حتصيلهم على أسس سليمة وأن يعتمد األستاذ على طريقة 

صحيحة يف تعليمهم،وىذا يكون بتصحيح اخلطأ فور حدوثو حىت ال ترسخ يف أذىان التالميذ وبعدىا 
 من جديد. وإرشادىمتوجيههم 
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  ادلتعلم نتائج دلا تعلمو بصفة مستمرة:ـ معرفة  7      
التعلم جيد،ألن معرفة ادلتعلم دلقدار ما أحرزه إن شلارسة الفعل دون معرفة النتائج ال تؤدي إىل حدوث      

ىو عليو من تقصَت يدفعو إىل بذل مزيد من اجلهد للحفاظ على مستواه إن كان حسناً  من تقدم وصلاح أو ما
يبذل أي جهد أو يضمن  مقصراً، أما عدم معرفة النتائج فقد يظن الطالب أنو متفوق فال الوالرفع منو إن كان 

أنو ال يتقدم فيضعف ابلتايل محاسو، كما أن معرفة التلميذ للنتائج اليت حتصل عليها تبُت لو الطريقة الصحيحة 
 1واخلاطئة يف اكتساب ادلعارف واخلربات.

 بةُ:اجلّد واذلمةُ وادلواظ ـ 8        
البد للطالب من اجلد واذلمة وادلواظبة وادلالزمة يف طلب العلم لقولو تعاىل:" والذيَن جَاىُدوا فينا       

ولقول القائل " من طلب شيئا وّجد َوَجَد، و من  3ة"." ايَ ػلَي ُخذ الكتاَب بُقو وقولو: 2لَنهدينُكم ُسبَلَنا".
قرع الباب َوّّلَ وَّلَ"، وهبذا تكون اذلمة العادية ضرورية كباعث لطلب العلم إذ أن من ادلؤكد أن اجلَّد يقرب كل 
أمر شاسع ويفتح كل ابب مغلق ألنو من العبث متٍت التفوق العلمي بغَت عناء البد على الطالب من ادلواظبة 

الدرس واحلذر من آفة االنقطاع عن العلم ألهنا آفُة التعليم كما يرىا علماء النفس ادلعاصرون، ألن عدم على 
شلارسة عملية التعلم إظلا ىو إضعاف دلا مت حتصيلو فضال على أنو ػلرم ادلتعلم من النمو يف التعلم، ولذالك 

 يعترب االستمرار واالتصال أىم خصائص التعلم.
 صيل العلم:ـ وقت حت9       

مبا أن عملية التعلم عملية مستمرة متصلة وال ليس ذلا حد تتوقف عنده لذلك قيل:" العلم من ادلهد إىل 
اليوم للتحصيل ما الّلحد"، ولكن األوقات تتفاوت فيما بينها ابلنسبة للقدرة على التحصيل، فأفضل أوقات 

يعٍت أن األوقات األخرى غَت صاحلة،بل ينبغي  بُت العشاء ووقت السّحر، ألنو وقت مبارك إال أن ىذا ال
لطالب العلم أن يستغل مجيع أوقاتو يف التعلم فإذا ّمل من علم، انتقل إىل علم أخر ألن التربع يف حتصيل العلوم 

 4يقضي على ظاىرة ادللل.
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 تسجيل ادلعلومات:  ـ11      
يسمع  يكون معو يف كل وقت سلربا حىت يكتب ماعلى الطالب إن أراد الزايدة من العلم واالستفادة منو أن  

من الفوائد ألنو كما قيل: من حفظ فر، ومن كتب شيئا ّقر، قال ىالل ابن ّيسار: رأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص، يقول 
معي  قلت ذلم،فقال يل معك زلربة،فقلت ما رسول هللا أعد يل ما ألصحابو شيئاً من العلم واحلكمة فقلت: اي

 اخلَت فيها، ويف أىلها يوم القيامة. تفارق احملربة،فإن ىالل ال زلربة،فقال: اي
فًت ليطالعو ويل يكتب فيو مسامعو من أفواه الرجال،ويستفيد دكما أنو على الطالب أن يستصحب معو ال  

 منهم، ولذلك قيل:" من مل يكن لو دفًتا يف كمو مل تثبت احلكمة يف قلبو".
 ـ احلفظ: 11       

ىو  ىو نفسي، وما ىو ديٍت، وما القدرة على احلفظ قابلة للنمو والنقصان وؽلكن زايدهتا بوسائل شىت منها ما
 جسمي.

القرآن،  قرأتالقرآن،فليس شيء أزيد للحفظ من  اليت تورث احلفظ صالة الليل وقرأتفمن العوامل الدينية  
ككثرة   النسياناجليد وادلواظبة وجتنب األمور اليت تورث  ومن العوامل النفسية اليت ذلا دور كبَت يف تنمية احلفظ

اجلسمية تقليل الغباء والسواك، وتناول ادلواد السكرية ولكن دون  العواملالدنيا، ومن  شؤوناذلموم واألحزان يف 
 1إفراط.

ادلتعلم سلوكو بفضل العلوم وادلعارف اليت ػلصلها، والعادات  نستنتج يف األخَت أن التعلم عملية يعدل هبا   
ؽلكن أن ػلدث ارجتاال بل  وادلهارات اليت يكّوهنا، واالجتاىات الفكرية واخللقية اليت يكتسبها، كما أن التعلم ال

تعمل معا ػلدث وفقا شروط عدة وزلددة كلما توخها ادلتعلم أقدر على التعلم وال شك أن ىذه الشروط 
 .تتفاعلو 
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  العوامل ادلؤثرة يف التحصيل الدراسي: ادلبحث الثاين:            
من خالل التجربة يف عملية التدريس واالطالع على بعض ما كتب يف موضوع التحصيل               
متداخلة من العوامل العقلية واالنفعالية واجلسمية والنفسية اليت تؤثر فيو بدرجة  رلموعةىناك  أنالدراسي تبُت 

 يلي  توضيح موجز ذلذه العوامل: متفاوت لتغلب بعضها على غَتىا ويف ما
 ـ العوامل العقلية: أمهها:  1 

 أ ـ الذكاء:    
بينهما، ذلك  ارتباطيويف التحصيل الدراسي وذلك لوجود عالقة  ادلؤثرةيعترب الذكاء من أىم العوامل العقلية     

أن التحصيل الدراسي كأي نشاط عقلي يتأثر ابلقدرة العقلية العامة، وإن كان ىذا التأثَت ؼلتلف مداه حبسب 
 1ادلرحلة الدراسية ونوع الدراسة.

 ـ القدرات اخلاصة: ب  
لقد كشفت معظم الدراسات والبحوث عن طبيعة العالقة بُت التحصيل الدراسي والقدرات اخلاصة،ولقد     

اتضح أن أكثر ىذه القدرات ارتباطا ابلتحصيل الدراسي القدرة اللغوية وىي القدرة على فهم معاين الكلمات 
التعبَتات اللغوية، وكذلك القدرة على وإدراك العالقات بينها بطريقة تؤدي إىل الفهم الصحيح الدقيق دلعاين 

إىل  ابإلضافة 2االستبدال العام وىي سهولة القاعدة العلمية مث تصنفها بدقة الستنباط األجوبة الصحيحة.
 القدرة ادلكانية.

 ج ـ الذاكرة:  
وغَتىا  وادلعلومات والصور الذىنية واألفكار األلفاظالشك أن قدرة الطالب على أن يتذكر عدد كبَت من     

بشكل واضح، لذا غلب االىتمام مبا يقدم لو من  إليويف سهولة ويسر يؤثر يف التحصيل الدراسي ابلنسبة 
احلقائق وادلعارف حىت يتمكن من فهمها وحفظها واستدعائها عند احلاجة على أن تكون ىذه احلقائق 

 وميولو واجتاىاتو االجتماعية. ة لو مالئمة لقدراتو العقلية وحجاتو ومطالبو النفسيةموادلعارف ادلقد
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 د ـ التفكري:    
من زوااي سلتلفة يعترب من  إليهاإن قدرة التلميذ على تغَت وجهة نظره إىل ادلشكلة اليت يعاجلها ابلنظر         

 سلبا. ال إغلاابالعوامل اليت تؤثر دون شك يف حتصيلو الدراسي 
 ـ العوامل اجلسمية: أمهها: 2    
أن قوة البنية اجلسمية بصفة عامة اليت تساعد   العينيةلقد اتضح من خال ادلتابعة ادليدانية وادلشاىدة       

يف حتصيلو الدراسي أما إذا كان ضعيف البنية  إغلاابالتلميذ على االنتباه والًتكيز وادلتابعة، وىذا ابلتايل يؤثر 
كثَت من حاالت التالميذ الذي يعانون من بعض   استقراءعكس ذلك فانو وجد من  األحيانفيكون يف غالب 

 نسبة كبَتة منهم لديهم ضعف عام يف البنية اجلسمية. إنمشكالت الًتبوية والنفسية 
  ـ احلواس: أ   
إن سالمة احلواس وخاصة حاسيت السمع والبصر تساعد التلميذ على إدراك متابعة الدرس أو الدروس      

 األثر أضففيحول إىل ذلك  إعاقتهاشلا يساعده على تنمية معلوماتو وخرباتو أما اليت تقدم لو ابستمرار وىذا 
، الشيء الذي يؤثر على حتصيلو ابآلخرينقارن نفسو  إذاعند التلميذ خاصة  اإلعاقةالنفس الذي حتدثو ىذه 

 سلبا الدراسي
 ـ اخللو من العاىات اجلسمية: ب  

ميذ خاصة ما يتعلق بصعوابت النطق وعيوب الكالم األخرى  إن وجود بعض العاىات اجلسمية لدي التل    
، وكعدم وضوح النربات الصوتية وحبة الصوت وخشونتو وغَتىا قد اإلبدالكنطق بغض الكلمات ابحلذف أو 

شلا يسببو لو بعض ادلضايقات اليت حتول بينو وبُت وتقيميهم ، اآلخرينتشعره ابلنقص فيعتقد انو موضع مراقبة 
  أايخلو التلميذ من العاىات اجلسمية  إنالًتكيز على الدراسة ومن مث يقل حتصيلو الدراسي.وذلذا ؽلكن القول 

  1كان نوعها يساعد على التحصيل الدراسي اجليد.
 ـ العوامل الشخصية ادلتعلقة ابلتلميذ: أمهها: 3  

 افعية للتعلم:ـ قوة الد أ    
ذا  الدافع الذايت يعمل ادلقصود الدافعية للتعلم الرغبة القوية يف ادلثابرة واالىتمام ابلدراسة و التحصيل، فه     

على أن قوة الدافعية للتعلم  2كقوة زلركة تدفع بطاقات التلميذ إىل العمل  أبقصى إمكاانهتا لتحقيق التفوق.
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التعلم ومن مث اطلفض التحصيل، فاخلوف الشديد من االمتحان مثال قد زادت شدهتا على حد معلوم عطل 
 1يعطل التلميذ على التحصيل.

 ـ ادليل حول ادلادة الدراسية: ب  
على التحصيل الدراسي للتلميذ ميلو ضلو ادلادة الدراسية  لعل من بُت العوامل الشخصية أيضا واليت ذلا أثر     

" 1961" كتال  ودراسة "1957 " كوانموعة من الدراسات منها دراسةوأستاذ ىذه ادلادة، فقد بينت رل
"من ىناك ارتباطا وثيقا بُت التحصيل الدراسي وادليل ضلو ادلادة الدراسية، فكلما ازداد 1962" كوردنودراسة 

 .حتصيلونقص  إليهاميل التلميذ ضلو ادلادة الدراسية  ازداد حتصيلو فيها، وكلما قل ميلو 
 مفهوم اجيايب عن الذات:ـ تكوين  ج
من ادلؤكد أن  اجتاىات التلميذ ضلو ذاتو تلعب دورا ىاما يف توجيو سلوكو كما أن فكرتو عن ذاتو وقدراتو   

وابلقدرة على النفسي،   ابألمنتلعب دورا يف حتصيلو ذلك الن الفكرة عن الذات كثَتا ما تعزز الشعور 
تعمل كقوة ضاغطة على التلميذ فتدفعو إىل ادلزيد من حتقيق  مواصلة البحث والتحقيق األىداف، كما أهنا

وهبذا يكون تكوين ادلفهوم االغلايب من قبل التلميذ عن ذاتو وقدراتو من  2الذات وتعزيز ادلفهوم االغلايب عنها.
 يف التنبؤ ابلتحصيل الدراسي اجليد.  األساسيةالعوامل 

 ـ الثقة ابلنفس: 4 
الثقة ابلنفس من العوامل الشخصية ادلهمة وىي تعٍت الشعور ابلقدرة والكفاءة على مواجهة كل  تعترب     

طالق فمثل ىذا الشعور من قبل التلميذ يعترب مدعاة للعمل واالن العقبات والظروف لتحقيق األىداف ادلرجوة،
 3ادلنشود. دون اخلوف للوصول إىل اذلدف

 سية:ـ االىتمام أبداء الوجبات ادلدر  5 
إن االىتمام أبداء الواجبات ادلدرسية من قبل التلميذ يعترب  من  العوامل  اليت تؤدي بو إىل التحصيل     

الدراسي اجليد، ذلك أن الوصول إىل مستوى عال من التحصيل ػلتاج إىل مواصلة اجليد وادلثابرة واالىتمام 
 أبداء الوجبات ادلطلوبة لتحقيق اذلدف ادلنشود.
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 ـ العوامل ادلدرسية : أمهها: 4     
 ادلدرسي: االجتماعياجلو ـ  أ       
يعترب اجلو االجتماعي ادلدرسي من العوامل اذلامة ذات األثر ادللموس يف ادلوقف التعليمي، ويقصد بو        

مالئو واذليئة اإلدارية العالقات االجتماعية بُت أفراد اجملتمع ادلدرسي بُت األستاذ و التلميذ، وبُت التلميذ  وز 
أثر عظيم على نتائج التحصيل فإن كان اجلو الذي يسوده الود واحملبة وروح التعاون حتمل ادلسؤولية كان لذلك 

  الدراسي.
 الرتبوي: ـ استقرار التنظيم ب  

إن االستقرار التنظيم الًتبوي ضروري منذ بدأ العام الدراسي من حيث توزيع األساتذة على األقسام      
وضرورة االستقرار فيها وعدم التنقل من قسم إىل أخر أو من مؤسسة إىل أخرى بعد مرور وقت على انتظام 

درسية اليت غلب أن تكون معدة إعداد الدراسة، ابإلضافة إىل ضرورة ضبط الربانمج التعليمي وتوفَت الكتب ادل
جيدا من حيث ادلادة التعليمية والطريقة الًتبوية وحسن الطباعة وغَتىا، ألن كل ىذا لو أاثره اذلامة على 

 مستوى التالميذ ألتحصيلي.
 ـ أسلوب األستاذ جتاه تالميذه: ج  

ذلك أن التجارب و بو يف ادلعاملة جتاه تالميذه أسلوبو يف التدريس، وأسلو  ادلقصود أبسلوب األستاذ    
التلميذ    وإشراك واإلفهامالبحوث ادليدانية أثبتت أن التدريس القائم على الشرح والفهم واشًتاك على الشرح 

من فهم موضوعات ادلادة وابلتايل يسهل عليو  حتصيلو واالستفادة منها حياتو ادلناقشة واحلوار ؽلكن التلميذ  يف
 1الواقعية.

األسلوب الدؽلقراطي القائم على الثقة ادلتبادلة واحملبة ادلصحوبة ابحًتام التالميذ ألستاذىم، والتعاون  كما أن  
 على التحصيل الدراسي. ادلشًتك وادلساواة بُت أفراد التالميذ وغَتىا لو أكرب األثر

الدراسية ادلقررة من الواقع موضوعات ادلواد إىل العوامل السابقة صلد أيضا التوافق ادلدرسي وقرب  ابإلضافة   
ادلعاش، وادلناىج ادلالئمة واالىتمام ابلدراسة، ادلواظبة وعدم التغيب ووجود اإلشراف الًتبوي...... كل ىذه 

 العوامل تؤثر على مستوى حتصيل التالميذ.
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 ـ العوامل األسرية: 5       
فادلشكالت  ،رسدادلتمالتحصيل الدراسي للطفل  تعترب العوامل األسرية من العوامل ادلؤثرة على         

،"فاجلو العائلي بُت الوالدين قد تؤثر على دراسة التلميذ  االنسجاماألسرية اليت تنتج عن عدم التفاىم وفقدان 
الذي تسوده اخلالفات أو مشاكل عائلية كالطالق يؤدي إىل االضطراابت العاطفية اليت تؤدي إىل عدم 

و ىذا من شأنو خلق اضطراابت نفسية عند التلميذ ابلشكل الذي قد يؤثر على إقبالو  ناناالطمئاالستقرار و 
و استيعابو للمواد الدراسية و ابلتايل حتصيلو الدراسي عكس التلميذ الذي يعيش يف جو عائلي يسوده 

ده للتعليم و قدرتو االستقرار و االطمئنان و التفاىم،فهذا اجلو يشجع التلميذ على الدراسة و حتضَته و استعدا
     1على االستيعاب و فهم ادلواد الدراسية و ابلتايل يكون حتصيلو الدراسي جيد وكبَت"

على أنو يوجد بعض الشروط السلبية اليت تعيش يف كنفها األسرة  أمجعواو الًتبويون  االجتماعيونفالباحثون    
 :تؤدي إىل نتائج سلبية على النجاح الًتبوي و ادلهٍت ألبنائها ومن بُت ىذه الشروط و العوامل األسرية 

 ادلستوى االقتصادي لألسرة :-أ       
فرادىا بصفة  عامة،و الصغار منهم بصفة وىو يف مقدمة العوامل احمليطة ابألسرة اليت تؤثر على نتائج أ      

ترغب يف  خاصة،فتدين ادلستوى االقتصادي ؼللق صعوابت تربوية متعددة وغلعل من الصعب حتقيق ما
دلا يًتتب عنو سوء التوجيو والرعاية والتغذية، وظهور بعض األمراض اجلسمية و الوجدانية و  الوصول إليو،

 االقتصاديلزمات النشاط ادلدرسي، وؽلكن أن تستدل على ادلستوى إىل عدم تلبية مست إضافة األخالقية،
لألسرة من خالل مؤشرات الدخل األسري )فاألب يكد لتوفَت األرزاق و الصرف على واجبات احلياة 

األسرية، واألم قد تشاركو العمل اخلارجي لتدعيم احلياة ادلعيشية فضال عن قيامها بتدبَت شؤون ادلنزل و تربية 
 األوالد(.

طفة و تتيح لو القدرة على التعبَت عن شخصيتو و العا الدفء"مأوى يلجأ إليو الفرد ليجد و مؤشر السكن   
 2و ميولو إبغلاد أشياء و تشكيلها داخل البيت مث ترتيبها وفق أسلوب خاص .
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 ب_ ادلستوى الثقايف لألسرة:        
تعترب األسرة مرجع الطفل فيما يكتسبو من خربات ومعارف جديدة، فهذا احمليط ػلدد رغبة التلميذ و     

يعود ابلسلب على حتصيلو و العكس صحيح أن يكون حتصيلو الدراسي  طموحاتو بسيطة جدا، و ىذا ما
 إغلابيا ويؤدي إىل حب التعلم والسعي للمواصلة واالستمرار فيو.

يتوفر يف البيت من   يف لألسرة يؤثر يف التكوين اللغوي و الفكري لألبناء و يدخل يف ذلك مافادلستوى الثقا
 كتب وصحف و رلالت ومن وسائل إعالم سلتلفة منها السمعية والبصرية،

وجتمل ىذه العوامل يف  على حتصيلو الدراسي، ادلسئولةالظروف األسرية احمليطة ابلتلميذ من أبرز العوامل    
 التالية:النقاط 

ـ مستوى الوالدين الثقايف واىتمامها ابلًتبية والتعلم، ومدى توفر وسائل ادلعرفة من الكتب وصحف ورلالت   
 وغَتىا.

 ـ ادلستوي االجتماعي واالقتصادي اجليد والظروف السكنية اجليدة.
 ـ العالقات األسرية ادلًتابطة وادلتآلفة.

 ادلدرسة.ـ اجتاىات الوالدين االغلابية ضلو 
 1ـ توفر اجلو ادلناسب للمذاكرة وادلراجعة .

 مدعمة لتحقيق التحصيل الدراسي ادلرغوب. كل ىذه الظروف تعترب عوامل مشجعة و  
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 أمهية التحصيل الدراسي: ادلبحث الثالث:             
التحصيل الدراسي ذو أعلية كبَتة يف العملية التعليمية الًتبوية، كونو من أىم سلرجات التعليم اليت  يعد ـ       

 يسعى إليها ادلتعلم.
أحد األىداف  ابعتبارهوادلربُت  اآلابءيت ابىتمام ظويعد التحصيل الدراسي من اجملاالت اذلامة اليت ح ـ    

وم وادلعارف اليت تنمي مداركو وتفسح اجملال لشخصيتو لتنمو ظلواً الًتبوية اليت تسعى إىل تزويد الفرد ابلعل
النظام التعليمي تتعدى إىل ما ىو أبعد من ذلك وىو  إليهاصحيحاً، والواقع إىل تلك األىداف اليت يسعى 

 1وتربية الشعوب. اإلغلابيةغرس القيم 
ـ والتحصيل الدراسي يشبع حاجة من احلاجات النفسية اليت يسعى إليها الدارسون، ويف حالة عدم إشباع    

ذ، قد ىذه احلاجة فإهنا تؤدي إىل شعور الطالب ابإلحباط الذي ينتج عنو استجاابت عدوانية من قبل التلمي
 تؤد إىل اضطراب النظام الدراسي.

سي يف العملية التعليمية، يف كونو يعاّل كمعيار لقياس مدى كفاءة العملية تكمن أعلية التحصيل الدرا ـ و    
يف تنمية سلتلف ادلواىب والقدرات ادلتوفرة يف اجملتمع، شلا ؽلهد الستغالل ىذه  كفاءهتاالتعليمية، ومدى  

 القدرات.
ية والتخريبية ، اليت تعاين ـ ويعد التحصيل الدراسي من اإلجراءات الوقائية لعدم الوقوع يف ادلشكالت األمن    

ادلستوى الدراسي وقلة التحصيل، وتسرب الكثَت من التالميذ من  اضلطاطمنها كثَت من اجملتمعات نتيجة 
 الدراسة.

يتضح لنا أعلية التحصيل الدراسي يف العملية الًتبوية، وكذلك يف العملية األمنية، ولذا فإن ىذه  ىكذا ـ و   
 الدراسة ستعٌت مبوضوع التحصيل الدراسي وعالقتو بتحقيق الرغبة، أو من عدمها.

ولو إىل ـ وابلتايل فإن التحصيل ذو أعلية كبَتة، غذ غلعل الطالب يتعرف على قدراتو وإمكاانتو، فوص      
مستوى حتصيلي مناسب يبث يف نفسو الثقة، ويعزز قدراتو ويدعو إىل ادلواصلة وادلثابرة، والعكس ابلنسبة إىل 

 2فشلو.
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ـ تكمن ىذه األعلية بوجو عام إىل حتديث متيز سلوكي، وعاطفي وإدراكي واجتماعي لدى الطلبة، نسمو عادة  
ابلتعلم، والتعلم ىو عملية ابطنية وغَت مرئية حتدث نتيجة تغَتا يف البناء اإلدراكي للطالب، ونتعرف عليو 

 وس بوجوده يف الوقت نفسو.بواسطة التحصيل الدراسي، فالتحصيل ىو نتيجة للتعلم ومؤثر وزلس
" على أعلية التحصيل الدراسي، حيث تربز مبقدار ما ػلققو من أىداف السلوكية والوجدانية قوا قرةـ ويؤكد"   
فكلما كان ىذا التحصيل مؤثر يف ىذا ادلردود التنموي الشامل عند الطالب، كانت فعاليتو  حركية، السيكو و

 1ك التلميذ ضلو األفضل، ومساعدة على التفاعل مع بيئتهم.إغلابية، وأعليتو الًتبوية يف سلو 
ـ وتكمن أعلية التحصيل الدراسي يف حتقيقو لألىداف اليت يسعى ألجلها، حيث ؽلثل مفهوم التحصيل   

ادلواد الدراسية ادلقررة، ومدى قدرتو على تطبيقها من خالل وسائل  استيعاب نالدراسي قياس قدرة الطالب ع
االمتحاانت الشفوية والتحريرية اليت تتم يف أوقات سلتلفة، فضال عن ادلدرسة عن طريق القياس جترىا 

 االمتحاانت اليومية والفصلية.
 ـ وتتمثل ىذه األىداف يف:     

 من مرحلة إىل مرحلة أخرى. النتقالوـ تقرير نتيجة الطالب   
 الطالب الحقا. إليوـ حتديد نوع الدراسة والتخصص الذي سينتقل   
 2ـ معرفة القدرات الفردية للطلبة.  
 أخرى. ادلدرسةمن نتائج التحصيل النتقال من مدرسة  االستفادةـ   
كفاايت وادلهارات األساسية لعملية التعلم يف مجيع الصفوف الدراسية مع ـ التأكد من اكتساب الطلبة ل  

 .واإلدراكيةادلعرفية  ادلهاراتالًتكيز بشكل خاص على 
 اء الطلبة ضعفاء التحصيل، والطلبة الذين يعانون من صعوابت التعلم.ذـ حتسُت أد 
 ـ إثراء أداء الطلبة ادلتفوقُت وادلوىوبُت. 
 3ـ تفعيل دور أولياء األمور ابلتواصل معهم لتدعيم وحتسُت التعلم أبنائهم. 
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 تبارات التحصيلية ادلختلفة،تقدير نتائج الطلبة، ومعرفة مستوايهتم وذلك من خالل االخ ـ تكمن أعليتو يف     
سلتلف ادلهارات، كذلك مقارنة التالميذ لزمالئهم ومدى وجود الفروق بينهم،  ألداء اإلتقاندلعرفة درجة 

 .وتقوؽلهم مبا يتناسب مع قدراهتم وميوذلم دلعرفة نقاط القوة لتدعمها، ونقاط الضعف لتقويتها وتداركها
 ـ خالصة الفصل:           

سبق ؽلكننا القول أبن التحصيل ىو كل ما اكتسبو الفرد، سواء كان معرفة أو مهارة يف مجيع  على ضوء ما   
ادلهارات نتيجة التعلم، رغم أن عملية التحصيل الدراسي تؤثر فيها العديد من العوامل،فالدور اذلام واألساسي 

خدمة يف التعليم، ذلا أثرىا البليغ يف حتديد مستوى ادلست واألدواتتاب والربانمج كالذي يلعبو كل من ادلعلم وال
منها احلالة اجلسمية والعقلية والنفسية  ابلتلميذلكن غلب األخذ بعُت االعتبار العوامل الذاتية اخلاصة التلميذ، 

بصفة العامة، والعوامل األسرية ادلتمثلة يف ادلستوى االقتصادي والثقايف بصفة خاصة، وما يهمنا أكثر ىي 
مسار أبنائهم   إلصلاحتابعة األسرية حلياة الدراسية ألبناء وسلتلف األشكال اليت غلب على األسرى تتبعها، ادل

 الدراسي.
 
  
  
 
 
 
 



 

 

 : عالقة التقومي املستمر ابلتحصيل الدراسي:لثالفصل الثا

 

 املبحث األول: كفاية املعلم وأثرها يف التقومي املستمر.     

 

 املبحث الثاين: تقومي التحصيل الدراسي وأهدافه.        
 

 املبحث الثالث: مشكالت تقومي التحصيل الدراسي.      
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  متهيد الفصل:                  
_ للتقوًن ادلستمر صلة وثيقة ابلتحصيل الدراسي إذ يعد معززا لتعلم التالميذ، و يسهم يف ربسُت نتائج  

 ربصيلهم، فتزيد ثقتو أبنفسهم، ويقبلوف على التعلم بشوؽ وضباس.
 ادلبحث األول: كفاية ادلعلم وأثرها يف التقومي ادلستمر:         

ادلستقبل.و إف التطور  ، ورسمللمعلم مكانة ابرزة و دور مهم يف صنع احلياة وتشكيلها        
احلاصل يف احلياة ومتطلبات مواجهة التغيَتات اليت ربصل بشكل مستمر، أدى إذل ربميل ادلعلم 

.ولقد دفع ىذا ادلعنيُت من تربويُت و أىل االختصاص مسؤوليات جديدة، ينبغي أتىيلو للقياـ هبا
يف رلاؿ إعداد ادلعلم إذل البحث عن برانمج إعداد تضمن تلبية ما مطلوب من ادلعلم من أدوار 

مرىوف ابدلعلم الكفئ الذي ديتلك والكفاايت الالزمة للتقوًن ادلستمر.إذ التعليم ذو اجلودة العالية 
لو قادرا يف ظل مسؤوليتو على تقدًن تعليم نوعي متميز ديكنو من رلموعة من الكفاايت اليت ذبع

 تقوًن أداء الطلبة.
 الكفاايت:       
هبدؼ اصلاز الدور ادلنوط  صبيع األفعاؿ وادلمارسات ادلختلفة اليت يقـو هبا ادلعلم داخل الفصل وخارجو ىي  

  1إليو بيسر وسهولة،شلا يؤدي إذل تعلم أفضل لتالميذه.
أبهنا " سلتلف أشكاؿ األداء اليت سبثل احلد األدىن الذي يلـز لتحقيق ىدؼ ما، أو ىي  ويعرفها طعيمة 

   2رلموعة االذباىات وأشكاؿ الفهم وادلهارات اليت من شأهنا أف تيسر للعملية التعليمية لتحقيق أىدافها".
 لتدريس أو التقوًن.ا أساليبادلعلم سواء يف  ألداءالضروري  األدىنفالكفاية ىي احلد 

الكفاية ىي :"قدرة ادلعلم على السلوؾ بطريقة معينة يف موقف معُت، لكي حيدث أتثَتا عمليا واضحا 
وىي "رلموعة ادلعارؼ وادلهارات و اإلجراءات و االذباىات اليت  3وملموسا،يتفق و الذين معهم يف البيئة."

                                                           

، 2010ػ عيسى بن فرج ادلطَتي، الكفاايت الالزمة للتقوًن ادلستمر ابدلرحلة االبتدائية ومدى توفرىا لدى معلمي منطقة ادلدينة ادلكرمة، 1
 .8مكة، جامعة أـ القرى، ص  دكتوراه،علم النفس، كلية الًتبية،

.25ص  ،دار الفكر العريب، القاىرة،1999تدريبو، ػ طعيمة رشدي أضبد، ادلعلم كفاايتو، أعداده، 2  
 .105األردف، ص  عماف، دار ادلناىج للنشر والتوزيع، 2007، 1ػػػ زلسن علي عطية، تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفاايت األدائية، ط 3
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يستطيع بدوهنا أف يؤدي واجبو ابلشكل  واجلهد، واليت الحيتاجها ادلعلم للقياـ بعملو أبقل قدر من الكلفة 
 1ادلطلوب، ومن مث ينبغي أف يعد توفرىا شرطا إلجازتو يف العمل ".

فهناؾ من رأى أبف الكفاية قدرة، وىناؾ من رأىا أبهنا وصف للسلوؾ، وىناؾ من رآىا أهنا أىداؼ سلوكية 
فاىيم .فتعددت التحديدات و إف تعددت فيمكن أف زلددة بدقة، و اآلخر معلومات و معارؼ ومهارات و م

 2تلتقي يف:
 ادلدرس تشمل سلتلف قدراتو الالزمة ألداء مهمتو. فالكفاية العمل.الكفاية ىي قدرة على 

 .واالذباىاتإهنا قدرة مركبة تشتمل على ادلعارؼ وادلهارات 
 ادلتصلة دبهنة التعليم.ابلقدرة على أداء ادلهمات التعليمية الكفاية التعليمية ترتبط 

يف تعريفات الكفاية يعود إذل زاوية النظر إليها، فمن ينظر إليها من خالؿ شكلها الكامن  االختالؼويبدو أف 
يعرفها أبهنا قدرة تتضمن ادلعارؼ و ادلفاىيم و ادلهارات اليت يتطلبها العمل، لكي يؤدي بشكل جيد، ويرى 

كن مالحظتو وقياسو. أبف ىذه القدرة تصاغ بعبارات تصف السلوؾ ادلطلوب أتديتو، و ربدده بشكل دقيق دي
أما من ينظر إليها من زاوية شكلها الظاىر فَتى أهنا تعٍت األداء الذي ديكن أف يبديو الفرد، و ديكن مالحظتو 

 3الفرد.وقياسو، أي أهنا تعٍت مقدار ما حيققو 
لكفاايت وفق والقيم اليت يؤمن هبا ادلعلم، وتصنف ا واالذباىاتتشمل كل ادلعارؼ وادلهارات  فالكفايةإذف    

 رلاالهتا إذل :
 تشَت إذل ادلعلومات وادلهارات الفعلية الضرورية للمعلم يف رلاالت علمو. كفاايت معرفية:    

اليت يظهرىا ادلعلم وتتضمن ادلهارات النفسية احلركية وأداء ىذه  األداءتشَت إذل كفاايت  أدائية كفاايت مهارية:
 ادلهارات يعتمد على حصيلة ادلعلم السابقة من كفاايت معرفية وتوظيفها  بشكل صحيح.

 تشَت إذل استعدادات ادلعلم وميولو واذباىاتو وقيمو وىذه الكفاايت تغطي جوانب متعددة ايت انفعالية:كفا
  فسو واذباىاتو ضلو ادلهنة وعالقتو ابآلخرين .مثل: ثقة ادلعلم بن
تشَت األعماؿ الفنية ادلتعلقة بطريقة القياس والتقوًن اليت يستخدمها ادلعلم عندما يقـو عمل  كفاايت تقوميية:

الطالب ويعطي وصفا ألداء اخلاص هبم وردود أفعاذلم، وتقدًن ربليل مربىن عليو، وذلك طبقا للمعرفة 

                                                           

 .12،ص 1، ج، دار البعث1982، ػػػ دمحم الطيب العلوي، الًتبية واإلدارة ابدلدارس اجلزائرية  1
 .23، جدة، السعودية، ص 1983دمحم زايد ضبداف، أدوات مالحظة التدريس، مناىجها واستعماالهتا يف ربسُت الًتبية ادلدرسية، ػػ  2
 .33،مكتبة الفالح،العُت، ص 1997، 1ػػػ دمحم عبد هللا البيلي، علم النفس الًتبوي وتطبيقاتو، ط  3
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اىات ومراعاة الفروؽ الفردية عند تقيميو للطالب ويربط التقوًن ابدلنهج واألىداؼ ادلخطط وادلهارات واالذب
   1ذلا.

 كفاايت مرتبطة بشخصية ادلعلم :             
 و البدنية .من حيث االلتزاـ ابلزي ادلناسب وادلعتدؿ، و العناية ابلنظافة الصحية ادلظهر العام:

 والطالقة اللغوية .من حيث قوتو ووضوحو  الصوت :
و يشمل اذلدوء و القدرة على ضبط النفس و الثقة ابلنفس و التواضع، والشجاعة و اجلرأة  االتزان االنفعايل :

 يف احلديث .
 و تتضمن القدوة احلسنة، العدالة و احًتاـ الفروؽ الفردية يف قدرات الطلبة . لفكرية :ادلوضوعية واألمانة ا

ويشمل يف تطبيق القواعد والقوانُت و االلتزاـ ابدلواظبة و الصرب، و التمسك ابلقيم و ادلبادئ  االنظباط :
الدينية و التعاطف مع اآلخرين، وسعة الصدر و احًتاـ آراء اآلخرين، وقوة ادلالحظة و القدرة على القيادة 

 2وحب العمل و النظاـ و التعاوف مع اآلخرين .
 لتخصص :هةة واكفاايت مرتبطة ابدل

ادلعلم الكفئ ىو منوذج يف العملية التعليمية ومّوجو ومرشد و مقّوـ و ميسر، ينبغي عليو أف ديتلك الكفاايت 
 التدريسية و النشاطات التعليمية الصفية ادلتعددة اليت ديكن إصباذلا فيما أييت :

 طيط :أ_ الّتخ
هبا، و ما حصل يف رلاالهتا من جديد، وسبّكن من إذا امتلك ادلّدرس معرفة ابدلادة اليت يّدرسها و ما يتصل  

 نظرايت التعلم و طرائق التدريس و أساليبها، سبكن من التخطيط للتدريس. 
 : 3و التخطيط للتدريس يّعد األساس الذي تبٌت عليو العملية التعليمية، حيث يتطلب ما أييت

ريس من دوف ربديد أىداؼ يتجو العمل إذ ال ديكن وضع خطة تدحتديد األهداف السلوكية ادلرغوب فيها :
، فتعتمد أساسا يف تقوًن أداء ادلدرس، و صلاح العملية التعليمية يف إليهاالتعليمي ضلو ربقيقها، فيتم السعي 

 ضوء ما مت إصلازه منها .

                                                           

 .44،45الالزمة للتقوًن ادلستمر ابدلرحلة االبتدائية ومدى توفَتىا لدى معلمي منطقة ادلدينة ادلنورة،ص  الكفاايت ػ عيسى بن فرج ادلطَتي،1

 .95،96، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، ص 2010، سامي احلالؽ، ادلرجع يف تدريس مهارة اللغة العربية وعلومها عليػػػ  2
 .74،73ػػػػػػػػػ زلسن علي عطية، تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفاايت األدائية، ص  3
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لتحقيق األىداؼ التدريسية، فالتخطيط جيب أف يتضمن ربديد األنشطة و اخلربات الالزمة : اختيار
 .1قيق أىداؼ درسو، واخلربات و ادلعارؼ اليت يقدمها ادلدرس للطلبة، لتمكنو من رباألنشطة

فمن ادلعروؼ أف التعلم يكوف أكثر فاعلية، إذا مت إبشراؾ أكثر من حاسة من اختيار الوسائل التعليمية :
و على وفق معايَت  حواس التعّلم، ومن شأف الوسائل التعليمية ربقيق ذلك، إذا ما مت إختيارىا بشكل سليم،

 زلددة دقيقة.
ودبا اف الوسائل ادلعينة متعددة، فما يصلح منها دلوقف تعليمي قد ال يصلح دلواقف أخرى، مث إّف لكل منها 
مواصفات و شروطا خاصة لالستخداـ قد ال تتوافر دائما، لذا جيب عل ادلّدرس ربديدىا يف اخلطة وربديد 

 استخدامها. ادلواقف اليت تستخدـ فيها و طريقة
استخدامها للتأكد من نتائج عملو التدريسي، و التقوًن اليت يريد ادلّدرس  اختيار أساليب التقومي ادلالئمة :

أنواع منو النهائي و منو التكويٍت، و لكل أدوات قياس مالئمة يتوجب على ادلدرس معرفتها و التمكن من 
ما مطلوب منو فعلو، لذا فال بد من االشارة إليو يف اخلطة، بنائها، وربديد أساليب التقوًن يرشد ادلّدرس إذل 

 ولو كفاايتو التعليمية اخلاصة.
يف أحياف كثَتة ال توجد و سائل تعليمية جاىزة يف متناوؿ ادلّدرس شلا يتطلب منو إعداد الوسائل التعليمية :

البحث عن وسائل معينة، و إعدادىا والتثبت من ربقيقها الغرض الذي أعدت من أجلو، و إلعداد الوسائل 
يط للّدرس و التعليمية كفاايت معرفية و أدائية، و ربديد ىذه الوسائل و إعدادىا ال بد أف حيصل عند التخط

 اإلعداد لو.
حيث ال ديكن أف يضع ادلّدرس خطة تدريسية من دوف اختيار طريقة اختيار طرائق التدريس ادلالئمة :

و لكل مرحلة طريقة مالئمة،  غَتىا،التدريس ادلالئمة، وذلك ألف لكل مادة طريقة تدريس تالئمها أكثر من 
وما تصلح دلادة قد ال تصلح ألخرى، و ما تصلح دلرحلة قد ال تصلح دلرحلة أخرى، وما تصلح لنوع من 

 ادلعّلمُت قد ال تصلح ألنواع أخرى، فعلى ادلدّرس اختيار الطريقة ادلالئمة، و زبطيط الدرس دبوجبها.
يف الدرس ووسائل التفاعل بينو و بُت الطلبة و شّد  إشراكهم ادلتعّلمُت و سبليضمن إاثرة دافعية: حتديد ما

 . انتباىهم، وجعلهم اجيابيُت يف الدرس 
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و اإلشارة إذل ذلك يف اخلطة، فإف دل حيسن ادلّدرس توزيع زمن الدرس بُت توزيع زمن الدرس بني فعالياته:
أخرى، إف توزيع الوقت ال خطوات الدرس، فإف ذلك قد يؤدي إذل التوسع يف خطوات معينة على حساب 

 1يتأتى من فراغ إمنا من دراية و خربة سبكن ادلّدرس من ذلك وذبعلو ديارسو بطريقة تلقائية.
 

 ب_التةفيذ:         
التخطيط لو موضع التطبيق، أي تنفيذ اخلطة التدريسية اليت وضعها ادلدرس،  ادلقصود ابلتنفيذ ىو وضع مامت   

ووضعها يف رلاؿ التطبيق العملي، و يعد ىذا اجملاؿ من اجملاالت ادلهمة يف العملية التدريسية، دلا يتضمنو من 
 :فعاليات متعددة، و أدوار كثَتة للمدرس يتوجب عليو أداؤىا وىي

ذلك من أي توفَت اجلو الذي يشعر فيو ادلتعلموف ابلراحة و اذلدوء، ومن يستلزمو :تةظيم البيئة الصفية    
 استخداـ أفضل لغرفة الدراسة، و ما يتصل هبا من هتوية و إانرة و ترتيب مقاعد جلوس الطلبة .

لكي يكوف الّدرس فعاال ال بّد من حرص ادلّدرس على إاثرة دافعية ادلتعلم ضلوه، و إلاثرة  إاثرة الدافعية :   
 الدافعية أسس تربوية جيب أف يتمكن منها ادلّدرس و يضعها يف موضع التطبيق يف أدائو التدريسي .

ابطا، أسهم يعد العمود الفقري لعمليات تنفيذ الدرس، فكلما كاف العرض واضحا ومتسلسال مًت العرض:   
ذلك إسهاما فعاال يف ربقيق أىداؼ الدرس. و أساليب العرض مستمدة من طرائق التدريس اليت يتبّناىا 

 ادلّدرس.
التفاعل بُت ادلّدرس و الطالب، فإف وسيلة ذلك التفاعل ىو  فعندما يبٌت الدرس على أساسإدراة الةقاش :   

ادلناقشة يف أحياف كثَتة، وادلناقشة إف دل تكن منظمة و تدار بطريقة مهنية، فإف النقاش سيؤدي إذل ضياع 
الوقت، و خروج الدرس عن مساره، لذا فإف النقاش حيتاج من ادلّدرس إذل قدرات أدائية، وىذه القدرات 

 ت أدائية .تشكل كفااي
التدريس اليت اختارىا ادلدرس و خطط درسو على إّف التنفيذ يعتمد على طريقة  استخدام طرائق التدريس:   

وفق خطواهتا، و ابلتأكيد إف استخداـ الطريقة يتطلب قدرات أدائية خاصة بكل طريقة و خربة و دراية و 
 ه القدرات سبثل كفاايت أدائية يف التعليم .مهارة، يف كيفية وضع تلك اخلطوات يف موضع التطبيق، و ىذ
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يتضمن رلاؿ التنفيذ استخداـ الوسلئل التعليمية االستخداـ الفعلي، و استخدام الوسائل التعليمية :    
االستخداـ ال يتأتى لكل من ىّب و دّب، و إمنا لو شروط و قدرات خاصة، ال بد دلن يستخدمها من 

 التمّكن منها.
فالعرض و التنفيذ الناجح ىو ذلك الذي يتيح ألكرب عدد شلكن من الطلبة يف الّدرس :إشراك الطلبة    

   1 .ادلشاركة يف الّدرس، و التفاعل مع صبيع فعالياتو، و تعد مسؤولية إشراؾ الطلبة يف الدرس على ادلّدرس
وتؤدي إذل إسهاـ ادلتعلمُت عليو تنفيذ ما خطط لو يف ىذا اجملاؿ بطريقة تراعي الفروؽ الفردية، لذا يتوجب     

إسهاما فاعال يف فعاليات الدرس، و ىذا يتطلب قدرات أدائية، تشكل أساسا لبعض كفاءات األداء يف 
 التدريس أيضا.

 وذلك من خالؿ: التقومي:     
 إعداد االختبارات اليت تناسب األىداؼ ادلوضوعية.

 أساليب القياس والتقوًن وأدواهتما اليت تناسب قياس ادلهارات التعليمية وتقوديها. استخداـ
  توصل إليها بواسطة أدوات القياس ادلختلفة يف ربديد نواحي الضعف والقوة لدى الطلبة.يستخدـ النتائج اليت

 من خطوات العملية التعليمية.يستخدـ التقوًن ادلستمر الذي حيدث بعد كل خطوة 
 2داـ التقوًن الًتاكمي اخلتامي الذي حيدث يف هناية كل موقف تعلمي.استخ

 تطوير ادلةهج:
الشك أف من مهمات التدريس الذي يكوف للمدرس شأف فيها ىي مهمة تطوير ادلنهج، إذ يطلب من 

ادلدرس قادرا ادلدرس يف هناية العاـ الدراسي تقدًن مقًتحات لتطوير ادلنهج يف ضوء نتائج تطبيقية، ولكن يكوف 
 البد لو من:  3على تقدًن ادلقًتحات الالزمة لتطوير ادلنهج

 _ امتالؾ القدرات الالزمة لتحليل زلتوى ادلنهج وتبياف ما يف زلتواه من جزئيات.
كي يتمكن من ابداء الرأي معرفة أسس بناء ادلنهج الفلسفية واالجتماعية والثقافية والنفسية والتارخيية، وغَتىا ل

 يف ضوء عرضو على تلك األسس. فيو،
 _ معرفة أسس تطوير ادلناىج ووضع ادلقًتحات الالزمة يف ضوئها.

 :اإلداريةكفاية ادلهاف 
                                                           

 .98،79ػػػػػػػ علي سامي احلالؽ، ادلرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها،ص  1
2
 .79،79ـــ المرجع السابق، ص   
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وتتضمن ىذه الكفاية قدرة ادلعلم على أداء بعض ادلهمات اإلدارية: متابعة حظر ادلتعلمُت وتنظيم السجالت 
 ة.وادللفات، وكتابة التقارير والقياـ دبهمات ادلناوب

 كفاية توثيق العالقة بُت ادلؤسسة التعليمية واجملتمع احمللي:
وتتضمن قدرة ادلعلم على تنظيم عالقة ادلؤسسة التعليمية اليت يعمل هبا مع اجملتمع احمللي وتطويرىا، حبيث 

 1تصبح ىذه ادلؤسسة مركزا للنشاط االجتماعي.
 تتمثل يف : كفاايت ادلعلم التقوميية: ـ 2
أسئلة التدريس، أي أف تكوف مرتبطة أبىداؼ الدرس وموضوعو شاملة عناصره متنوعة مناسبة  ربديد ـ أ   

 دلستوى ادلتعلم العقلي تفتح اجملاؿ للمتعلم للمزيد من البحث والتنقيب عن خربات التعلم.
ادلنطقي  كفاية صياغة األسئلة واستقباذلا،أي أف تكوف  أسئلة واضحة ال لّبس فيها،موجزة تراعي التدرج  ب ـ

 ة األسئلة واستقباذلا.والتوازف بُت سهول
كفاية توجيو أسئلة الدرس وتتضمن التنويع من انحية طرح األسئلة شفهيا، وربريراي وعمليا، مع التوازف يف   ج ـ

إذل تشجيع صبيع ادلتعلمُت على ادلشاركة يف اإلجابة ادلطروحة وعلى  ابإلضافةذلك قبل وأثناء وبعد الدرس 
  2ذلادؼ.احلوار ا

للمعلم للقياـ بدوره يف جانب التقوًن  الالزمةويف السياؽ ذاتو تشَت بشرى العًتي إذل عدد من الكفاايت  
 ىي:

 ػ أف يتمكن من معرفة أنواع التقوًن ادلختلفة ووظيفة كل نوع ووسائل ربقيقها.
 يتقن استخداـ أساليب التقوًن ادلختلفة وأنواعها وىذه األساليب ىي االختبارات الشفهية والتحريرية، ػ أف

 وبطاقات ادلالحظة، واالستبياانت وغَت ذلك.
 دبستوايت سلتلفة تراعي الفروؽ الفردية. األسئلةػ أف يتقن صياغة 

 ـ.األحكا إصدار وػ أف يتمكن من تعلُت التالميذ التقوًن الذايت 
 يتقن ربديد مستوى التطور والتحسن يف التحصيل عند طالبو.ػ أف 

 دراسيا ولصعوابت التعلم،وينفذه داخل حجرة الدراسة. وادلتأخرالتعلم  البطيءػ أف يعد برانمج عالجي للتلميذ 
 ذية راجعة.كتغ  ػ أف يتقن تقدًن التعزيز الفوري ادلناسب لكل تلميذ وتوظيف تعليقات التالميذ واالستفادة منها

                                                           
1
 .102ادلرجع نفسو، ص ـــ   

 .111الرايض، ص  مكتبة الرشد، صربي زلمود، التدريس مبادئو، ومهارتو، إمساعيلػ يوسف ماىر 2
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 1ػ أف يتقن بناء اختبارات تقيس مستوايت األىداؼ ادلعرفية ادلختلفة.
من خالؿ ما سبق صلد أف أىم عامل يف صلاح العملية التعليمية التعلمية ىو ادلعلم، والذي يعد حجر الزاوية يف 

الدراسية رغم أمهيتها األىداؼ الًتبوية  وادلقرراتادلنظومة كلها، وذلك راجع إذل كفاءتو، إذ ال ربقق الكتب 
ومسات شخصية متميزة ، يستطيع من خالذلا إكساب تالميذه  دل جيود ادلعلم ذو كفاايت تعليمية  ادلنشودة، ما

اخلربات ادلتنوعة، وهتذيب شخصياهتم ،وتوسيع مفاىيمهم ومدركاىم، وتنمية أساليب تفكَتىم، وقدراهتم العقلية، 
 تمل، يف الكتب ومقررات ادلدرسية، ويف أنشطتها وإمكاانهتا.ويكمل النقص احمل

إذ يساىم يف تقوًن ادلتعلمُت، سواء مرحليا أـ ختاميا واختياره ألدوات التقوًن ادلالئمة وإعدادىا واستخدامها 
 واستخراج نتائجها واالستفادة منها يف ربسُت نوعية التعلم.

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 44ػ ادلرجع السابق ، ص  1
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 أهدافه: و تقومي التحصيل الدراسي الثاين:ادلبحث       
إف تقوًن التحصيل الدراسي يستند إذل االختبارات اليت  يقوؿ الباحث شامي دمحم ملحم"    

يعطيها ادلعلم يف هناية الشهر أو يف منتصف الفصل الدراسي  أو يف هنايتو ، مث تسجيل نتائجو يف سجل 
العالمات من أجل العالمات من أجل تقوًن ربصيل التلميذ، دبوجبها سبهيدا الزباذ قرار ترفعيو أو ترسيبو أو 

 1شهادة تبُت مقدار اصلازاتو. عطاءهإزبرجو أو 
يضيف الباحث مواف ابو حويج أف ادلعلم يقـو بتقوًن تالميذه من أجل ربقيق رلموعة من   

 اليت ديكن تلخيصها يف النقاط التالية واليت تربز أمهية التقوًن: ادلنشودةاألىداؼ 
 ػ يعمل التقوًن على ربفيز التالميذ على االستذكار والتحصيل.

تقوًن وسيلة جيدة التحصيل الدراسي يساعد ادلعلم على معرفة مدى استجابة الطالب لعملية التعليم ػ ال
من طريقتو يف التدريس يساعد على تتبع منو التلميذ اخلربة ادلتعلمة، ويكوف  إفادتوادلدرسي، وابلتارل على مدى 

 .ر السنة الدراسيةذلك عن طريق تكرار االمتحاانت التحصيلية على فًتات منظمة على مدا
 ػ تساعد علة معرفة مقدار ما حصلو التلميذ يف مادة دراسية معينة.

 2ػ تساعد على معرفة ما إذا كاف التالميذ وصلوا إذل مستوى ادلطلوب يف التحصيل.
 :طرق تقومي التحصيل الدراسي للمتعلمني 

كمقياس لقيمة لقد جلأت ادلدارس احلديثة إذل استخداـ طرؽ سلتلفة لتقوًن تعليم أبنائنا وازبذت بعضها  
 ادلعلومات والبعض األخر كوسيلة لتحسُت عملية التعليم وىنا نشَت وإبجياز إذل الطرؽ التقوديية التالية:

وفيها يوجو ادلعلم للمتعلم أسئلة شفوية، ويستجيب للمتعلم ابلطريقة نفسها، وىي من  االختبارات الشفوية:  .1
أقدـ أنواع االختبارات وتستخدـ يف تقوًن رلاالت معينة من التحصيل كالقراءة اجلهرية وإلقاء الشعر وتالوة 

 القرآف الكرًن.
ليها أحياان اسم االختبارات اإلنشائية أو وىي االختبارات ذات اإلجابة احلرة، ويطلق ع االختبارات ادلقالية: .2

وتركيبها  اإلجابةالتقليدية، وألف ىذه االختبارات تتيح للمتعلم فرصة إصدار جوابو اخلاص بو وكيفية تنظيم 
والتعبَت عنها ابستخداـ  األفكاربُت  وادلتكاملةفهي تساعد على قياس أىداؼ معقدة معينة كاالبتكار والتنظيم 

                                                           

 .380ص  ،األردف عماف، ،دار ادليسرة، 4،2002ط  والتقوًن يف الًتبية وعلم النفس،القياس  ػ سامي دمحم ملحم،1
 .80ص ،األردفدار الثقافة، 2002، 1القياس والتقوًن يف الًتبية وعلم النفس،ط ،وآخروفػ مرواف أبو حويج 2
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اخلاصة، ومن نقاط ضعف ىذا النوع من االختبارات قلة الشموؿ أسئلتها للمادة الدراسية صبيعها،  ألفاظو
 وأتثر تصحيحها ابلعوامل الذاتية للمصحح.

ويطلق عليها اسم االختبارات احلديثة مقارنة ابالختبارات ادلقالية، وقد اشتهرت ابسم  االختبارات ادلوضوعية: .3
قية ولعدـ أتثر تصحيحها ابلعوامل الذاتية للمصحح، وىي على أنواع دقة وموثوضوعية دلا سبتاز بو من ادل

 متعددة أشهرىا: الصواب واخلطأ من متعدد، وادلقابلة والتكميل.....
وشلا تتميز بو االختبارات ادلوضوعية من موضوعية ومشوؿ وارتفاع يف معملي الصدؽ والثبات وسهولة يف التطبيق 

ا  صعب وتقتصر عن قياس بعض األىداؼ التعليمية ادلعقدة كالًتكيب والتقوًن كما والتصحيح إال أف إعدادى
أهنا تفتح رلاال للغش والتخمُت من قبل ادلفحوصُت، ولذلك فإنو ينصح بعدـ استخدامها منفردة دوف 

 االختبارات ادلقالية، بل يفضل ادلزج بُت النوعُت، وىذا يعود طبعا إذل طبيعة  ادلادة  الدراسية.
هبدؼ تعرؼ بعض اجلوانب الفنية يف ادلادة  األفرادوىي االختبارات اليت تقيس أداء  االختبارات األدائية: .4

من مقالية وموضوعية،  الكتابيةادلتعلمة ويف بعض ادلهارات اليت ال ديكن قياسها ابالختبارات الشفهية أو 
عتمد على ما يقدمو الطالب من أداء اللغوي ادلعريف للطالب، وإمنا ت األداءتعتمد على  وبذلك فهي ال

 1التحصيلية عدة أغراض. الختباراتعملي يف الواقع، وذلذا النوع من 
 متصلة أبغراض التقومي، ومن هذه األغراض:

 على جوانب القوة والضعف لدى الطالب يف اجلانب من جوانب التحصيل  : أي زلاولة تعرؼالتشخيص
لالستفادة من النتائج يف تدعيم جوانب القوة ومعاجلة جوانب الضعف مع من يستدعيو ذلك من تقوًن 

إذل أف ىناؾ اختبارات  اإلشارةاألسلوب التدريس أو ادلنهاج أو ادلرافق التعليمية ادلختلفة ومصادر التعلم، مع 
التحصيلية الصفية ادلادية اليت تتناسب مع وظيفة  االختباراتينفي عن  اصة ابلتشخيص، ولكن ىذا الخ

 التشخيص.
 :أي تصنيف الطالب إذل زبصصات سلتلفة: أكادديي، ذباري، صناعي، زراعي، وما إذل ذلك أو  التصةيف

يكوف ىذا التصنيف شلكنا إال  احلاؿ التصنيفهم إذل رلموعات اعتمادا على قدراهتم العقلية أو ميوذلم، وبطبيعة 
خاصة، أو وسائل قياس أخرى من  اختباراتعلى نتائج الطالب على اختبارات ربصيلية ، أو ابالعتماد 

 وقوائم وما إذل ذلك. واستبياانتمقابالت شخصية 

                                                           

 .87،71، دار الكتاب، بَتوت، ص 1970ػػػػػ نعيم عطية، التقوًن الًتبوي اذلادؼ،   1
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 :وذلك من خالؿ مدى ربقيق األىداؼ التعليمية  لدى ادلتعلم يف مادة دراسية  قياس مستوى التحصيل
على ربقيق ىذا  تنصبيعينها، ويف ادلواد الدراسية صبيعها، وىذا وإف االختبارات التحصيلية يف معظمها إمنا 

 .الطالب إذل صفوؼ أعلى وما إذل ذلك ترفعاذلدؼ بقصد األخذ بنتائجو يف ربسُت مستوى التعلم و 
 :كادلسح، والتنبؤ، والتغذية الراجعة للطالب.... اخل.  أغراض أخرى 

 دور التقومي يف أجناح العملية التعليمية:
 وفيما يلي نوضح الدور الذي جيب أف يقـو بو التقوًن يف اصلاح العملية التعليمية بصفة عامة وذلك كما يلي:

 يف جمال صياغة أهداف العملية التعليمية: .1
 األىداؼالًتبوية واخلطوات ادلتبعة يف اختيار  األىداؼيف عملية اختيار  األحيافيساىم التقوًن يف كثَت من 

خالؿ التعلم والتدريب ولكن بعض  األفرادنسعى على تغيَت سلوؾ  ألنناوربديدىا على درجة كبَتة من األمهية 
يسمح لنا  ادلؤسسات الًتبوية قصَتا نسبيا قد الىذه التغَتات قد ال تكوف مرغواب فيها، حيث أف التعلم داخل 

ديكن للمعلم أف يقيس نتائج تدريس التالميذ مقررا يف اللغة العربية  ابلوصوؿ إذل صبيع أىدافنا وغايتنا، فمثال ال
دوف أف يعرؼ مقدما أي تغَتات يف السلوؾ يهدؼ إذل ربقيقها، فالتقوًن أبدواتو ادلختلفة يهدؼ يف ىذه 

ربديد ما إذا كانت ىذه التغَتات قد سبت على النحو الذي كنا ننشده فإذا كاف مقرر اللغة الذي  احلالة إذل
 أشران إليو يهدؼ إذل تنمية ادلهارة إذل تنمية ادلعلومات األدبية أو تنمية مهارة القراءة.

ؤسسة الًتبوي على فالتقوًن يساعد يف اختيار األىداؼ الًتبوية وتوضيحها على ضلو غَت مباشر، أي حيفز ادل
يف عبارات سلوكية ولكن عملية اختيار األىداؼ ليست من العمليات  دبوضوعصياغة أىدافها والتعبَت عنها 

على رلرد التعرؼ أو احلكم ادلباشر وإمنا ىي من األمور اليت تتطلب ادلفاضلة بُت أنظمة  البسيطة اليت تعتمد
 1قيمة ومعيارية.

 علمني:يف جمال احلكم على جناح ادلت .2
من ادلؤكد أف لكل مرحلة تعليمية عدد من السنوات الدراسية الالزمة ذلا فإذا كاف التعليم يف كل مراحلو يتفق 

الفردية يصبح للسنوات الدراسية معٌت أكرب من كوهنا رلرد زمن عابر وخاصة إذا   واإلمكانياتمع احلاجات 
 سلتلف ادليادين يتحدد أبساليب التقوًن كاف مستوى التحصيل الذي يصل إليو  كل تلميذ على حده يف

الدرجات والتغَتات  ادلدرسية دلواجهة اذلدفُت  إلعطاءنظاما ثنائيا  16" "وود" يف Woodوأدواتو ويقًتح"
   ادلرتبطُت وادلستقلُت معا اللذين من أجلهما وضع ىذا النظاـ فهو يوصي يف حالة زبريج التالميذ ونقلهم من 

                                                           

 .18،ادلركز الًتبوي للبحوث الًتبوية لدوؿ اخلليج، الكويت، ص 1983سرحاف، زلاضرات يف التقوًن الًتبوي، داشالدمر  ػػػػػػ  1
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يعتمد التقوًن الًتبوي على االختبارات الًتبوية والنفسية ادلقننة، أما يف أغراض االرتفاع  جيب أف ألخرىمرحلة 
 ستلزموالراىن والذي ابدلستوى اخللقي واالجتماعي للتلميذ، الفرد فإنو يوصي ابالحتفاظ بنظاـ التغَتات 

ادلدارس دبختلف أنواعها ومستوايهتا وعند استخداـ التقوًن للحكم على صلاح التلميذ البد من معرفة دقيقة 
إال أف ادلشكلة احلقيقة ىي أنو حىت لو كاف ادلعلم يبٍت وجهة النظر النهائية، ىذه  1خبصائص النمو ومطالبة،

التدريس والتقوًن، وحىت لو كاف ىذا ادلعلم على  بدال من أتكيد ادلادة الدراسية وضرورة تغطية جوانبها أثناء
تكوف  زليطة دارية  كافة أبساليب استثارة التالميذ ليبذؿ أقصى جهد تربوي لديهم فإف الظروؼ الًتبوية قد 

 التشجيعهبذه اجلهود من حيث مساحة الفصل وفًتة التدريس ونقص األجهزة والكتب واجملالت ونقص 
جهودىا مع نتائج  آتزرعمل،ىذه صبيعا من أمور السياسية الًتبوية اليت جيب أف وقصور الطاقة على أداء ال

 2تتحقق العملية الًتبوية وأىدافها وتؤتى شبارىا. حىتالبحث العلمي 
 يف جمال زايدة الدافعية للتعلم: .3

 يقـو التقوًن ابلوظائف الثالثة الرئيسة للدوافع يف التعلم وىي:
 (. وظيفة التةشيط:أ
زايدة ادلستوى العاـ للنشاط واجلهد وادلبذوؿ وديكن التدليل على ما ربدثو االمتحاانت أي   

 الطالب يف ادلدارس  فًتات العمل الشديد اليت يقضيهاالسنوية والعامة من ازدايد النشاط واجلهد العقلي يف
دارس خاسبة ادلطاؼ ويكوف الثانوية واجلامعات قبيل االمتحاانت، وكثَت ما تكوف ىذه االمتحاانت يف معظم ادل

للنجاح والفشل فيها أمهية كبَتة، كما ربدد ىذه االمتحاانت عموما مىت يتعلم التالميذ وماذا يتعلموف وكيف 
يتعلموف، ولذلك فإف ىذه االمتحاانت إذا دل تقم بقياس أىداؼ ادلنهج أو ادلقرر قياسا حقيقيا وصادقا فإف 

وديكن القوؿ إنو ماداـ التقوًن يزيد اجلهد ادلبذوؿ فإف تكرار تثَتىا، نشك كثَتا يف قيمة الدفاعية اليت تس
إجراءات التقوًن يؤدي ابلتارل إذل زايدة اجلهد الكلي للتالميذ، ولكن من ادلؤكد أف التكرار ادلناسب للتقوًن 

فيو أف إجراء وطرؽ التدريس وقدرة التالميذ يوجو عاـ وشلا ال شك  يستخدمهايعتمد على طبيعة األدوات اليت 
التقوًن بكثرة يقلل نسبيا من أمهيتو فاالمتحاانت اليومية مثال قد ال يكوف ذلا أي أثر منشط يزيد عن أثر 

نتائج البحوث اليت أجريت على أثر التقوًن يف الدافعية يف أنو عندما تعطي  الوجبات اليومية، ويلخص " كوؾ"
النتائج وتستخرج األخطاء  نناقشاجلامعة مث  مستوىسية يف كل أسبوع االختبارات التحصيلية يف ادلواد الدرا

                                                           

 .158النهضة العربية، القاىرة، ص ، 1972ػػػػػ أضبد زكي صاحل، األسس النفسية للتعليم الثانوي،   1
 .59،58، مكتبة األصللو ادلصرية، ص 1970ػػػػػػ رمزية الغريب، التقوًن والقياس النفسي الًتبوي،  2
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الفردية وعندما تتم صياغة أسئلة االمتحاف النهائي على صورة تشبو تلك االختبارات فإف ربصيل الطالب من 
ذوي ادلستوى ادلنخفض من القدرة يكوف أعلى منو يف حالة التقوًن األقل تكرارات، أما الطالب من ذوي 

تفع من القدرة فقد خيتلفوف ما دل يكن يف كل اختبار أسئلة على درجة مناسبة من الصعوبة ربتوي توى ادلر ادلس
 1اليت ديكن للمعلم أف يدرسها إذا كرس وقتا أقصر للتقوًن اإلضافيةقدرهتم، كما أهنم يفيدوف أكثر من ادلادة 

الضعاؼ إذل وظيفة التنشيط ىذه؟ ولكن ىل ديكن أف تعزي أاثر التقوًن ادلتكرر يف ربسُت ربصيل التالميذ 
ترجع إذل توجيو التعلم واختيار االستجاابت  اآلاثرالواقع أف معظم الباحثُت يروف أنو من احملتمل أف ىذه 

 2الصحيحة، ومها أكثر من زايدة الطاقة والنشاط واجلهد اليت تستثَتىا االمتحاانت.
 يف جمال وظيفة التوجيه:ب(. 

يتم توجيو سلوؾ ادلتعلم ونشاطو إذل األماكن ادلرغوب فيها فإذا كانت نتائج التقوًن ديكن هبا احلكم على  وهبا
ادلدرس وادلعلمُت والتالميذ فإف طبيعة أدوات التقوًن ربدد إذل حد كبَت نوع العملية التعليمية، فإذا كانت 

ديد األىداؼ والطرؽ الًتبوية وإذا كانت االختبارات تتضمن أحكاما كيفية ىامة فإهنا تفيد كثَتا يف رب
ظم أسئلتها حوؿ احلقائق بغرض ربديد مقدر ما االختبارات تعتمد على مضموف تقليدي حبيث تكوف مع

حفظو التالميذ من مادة الكتاب ادلدرسي فإف أاثر ىذا النوع من االختبارات زبتلف عن االختبارات اليت 
تؤكد ادلفاىيم وتوضح األىداؼ اذلامة لعملية الًتبية  األخَتةكلة ألف تقيس مهارات الدراسة وقدرات حل ادلش

 وىو التعلم الدائم.
 (. يف جمال وظيفة االنتقاء:ج

تعٍت ىذه الوظيفة ربديد االستجاابت اليت سوؼ يتم تثبيتها وبقاؤىا عند التالميذ واالستجاابت اليت سوؼ 
،إال أ، الفرؽ بُت االنتقاء والتشخيص ىو أف االختبار ربذؼ وتربط ىذه الوظيفة ابجلانب التشخيصي للتقوًن

النفسي ادلدرسي، وتؤكد  األخصائيالتشخيصي يركز االىتماـ على تشخيص الصعوابت كما يقًتحها ادلعلم أو 
وأسباهبا معرفة مباشرة  استجاابهتمأف كلما كانت معرفة التالميذ جلوانب الصواب واخلطأ يف  البحوث التجريبية

منو حذؼ  يف موقف االختبار فإف ذلك يؤدي إذل تثبيت االستجاابت الصحيحة أو السلوؾ ادلرغوب
 3األخطاء واستبعادىا.

                                                           

 .110، مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة، ص 1899ػػػػػػػ دمحم عبد السالـ أضبد، القياس النفسي والًتبوي، اجمللد األوؿ،  1
 .339، دار ادلعارؼ، مصر،ص 1977يماف مروة، األحواؿ الًتبوية يف بناء ادلناىج، ػػػػػػػ حسُت سل 2
 .113،116، صبعية عماؿ ادلطابع، عماف، ص 1987سبع أبو لبده، مبادئ القياس النفسي والتقييم الًتبوي،ــ   3
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 الةفسي: اإلرشاديف جمال : 4
ابلفرد اخلاصة على ضلو يساعده يف ىو العملية اليت ديكن هبا تنظيم أو عرض ادلعلومات اخلاصة          

وؿ إذل حلوؿ فاعلة دلشكالت التكيف اليت يعاين منها واليت تكوف عادة يف ادلستوى السلوكي العادي أو الوص
النفسي جانب متخصص من جوانب اخلدمات الفردية أو برامج التوجيو  اإلرشادالسوي، وهبذا ادلعٍت فإف 

 بوجو العاـ.
الفرد واحد يف ادلرة الواحدة، ولذلك فهو عادة فادلرشد النفسي ىو يف العادة أخصائي إكلينيكي يتعامل مع    

ما ينزع إذل أف يكوف أكثر اىتماما جبوانب السلوؾ الفردي ملتزما دبعيار متعدد األبعاد لتكيف الفرد، وىو ال 
يهتم ابلنجاح كما ال يقاس ابلتحصيل ادلباشر فحسب ولكن ابلنجاح الذي يقاس ابلرضا الفردي والبقاء 

 رسة أو ادلهنة.واالستمرار يف ادلد
 النفسي؟. اإلرشادولكن ما ىو الدور الذي يقـو بو التقوًن يف خدمات 

النفسي ىي عالقة الوسيلة ابلغاية أي ادلساعدة على  ابإلرشادديكن القوؿ أبف " عالقة التقوًن   
صبع  التعرؼ على نواحي القوة والضعف سواء كانت داخل الفرد أو بُت األفراد أي أف التقوًن يفيد يف

 1ادلعلومات عن األفراد الذين يعانوف من ادلشكالت الفردية اخلاصة ابلتكيف والتوجيو والنمو".
فالذي حيصل على  نقوؿ أبف األثر ادلنشط للتقوًن يف العملية التعليمية يعتمد أساسا على درجة صلاح التلميذ

الذي حيصل على درجات منخفضة وما درجات عالية ابلتارل ينجح ويتقدـ وتكوف استثارتو أيسر من التلميذ 
يستتبع ذلك من فشل ورسوب وىذه النتيجة ذاهتا تؤكد ضرورة وضع أىداؼ تربوية معقولة تتضمن على األقل 

 صلاحا جزئيا وشلكنا للجمع.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .222 ،220العربية، القاىرة، ص  ، النهضة1972، النفس الًتبويأضبد زكي صاحل، علم ػػػػػػػ  1
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 الدراسي:مشكالت تقومي التحصيل  ادلبحث الثالث: ـ  
من بُت ادلشكالت اليت صلدىا ضعف الدافعية فاألفراد خيتلفوف عادة من حيث قوة رغباهتم يف   

وضع أىداؼ مستقبلية ألنفسهم والنتائج اليت يتحصل عليها التالميذ عموما يف مادة دراسية ما تقسم إذل 
لتالميذ علة ابلرغم من ثالثة أنواع مرتفعة، متوسطة وضعيفة وقد يلفت انتباه ادلعلم ادلادة ىنا أبف بعض ا

على عالمات أقل شلا ىو متوقع منهم، حيث  ربصلواذكائهم أو استعداداىم العادي وصحتهم ادلناسبة قد 
ظة اجلادة والتعرؼ على مسببات سلوكهم وتعديلو والتعرؼ غلى أسباب ضعف يستدعي أمرىم ىذا ادلالح

 التحصيل الدراسي وضعف دافعتيهم.
،أنو كلما زادت الدافعية زاد التحصيل التالميذ، فالطالب ذوي 2008بن يوسف دراسة أماؿحيث تؤكد 

 أكثر دافعية. كانواالتحصيل ادلرتفع  
العادات الدراسية غَت مناسبة، حيث تنعكس على ربصيل التالميذ السيما االنكباب ادلستمر علة دراسية 

طواؿ الليل والدراسة على أنغاـ ادلوسيقى  والدراسة حبدوث مرتفع وتكرار لبعض اجلمل واالستعداد لالمتحاف
  1وغَتىا من العادات اليت تؤدي إذل الفشل وتزيد من نقمة التلميذ لكثرة دراستو دوف صلاح.

 األداةويقتصر التقوًن يف ادلدارس على االختبارات التحصيلية يف هناية السنة الدراسية ابعتبارىا    
وازباذ القرارات الًتبوية بشاف ادلستوايت واالنتقاؿ من  األحكاـ صدارإوالوحيدة اليت يعتمد عليها  األساسية

نظاـ التقوًن وىو نظاـ امتحاف التقوديية تشَت إذل  الوزارةسياسة  أفومن خالؿ ادلنهج تبُت  أخرصف إذل 
 كاف ما  الطالب التحصيلي شلا يفقد عملية التقوًن خصائصها، ادلتمثلة يف الشموؿ، التكامل االستمرارية، وإذا

وعالجها،  الضعفحيدث يف ادلدرسة ىو رلرد قياس التحصيل ابستخداـ االختبارات فإف عملية ربديد مواطن 
ربديد مواطن القوة لتدعمها دل تكن شلارسة يف ادلدرسة االبتدائية وواقع ادلعلم يف ادلدرسة وذلك لعدـ توفر تغذية 

 2تعليم االبتدائي على األسئلة ادلوضوعية بدرجة كبَتة.راجعة حقيقة، واعتماد ادلدرسة يف امتحاف شهادة ال
تؤكد نتائج بعض الدراسات أف االختبارات التحصيلية ىي أكثر أدوات التقوًن شيوعا لقياس     

التحصيل منها دراسة ابراىيم "غنيم"بعنواف "مشكالت تقوًن التحصيل الدراسي بُت النظريتُت الكالسيكية 
 فسي."وادلعاصرة يف القياس الن

                                                           

 211، دار الثقافة للنشر، األردف، ،ص 2001، 1ػ أضبد دمحم الزابدي، مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي،ط1
صدي سعاد جخراب، التقوًن اللغوي طرقو ومعايَته يف ادلدرسة اجلزائرية،السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي عينة،رسالة ماجستَت، جامعة قا ػ  2

 265،ص 2010مرابح ورقلة، 



 المستمر بالتحصيل الدراسي   التقويمعالقة                                                                                    الفصل الثالث:

 

73 
 

 مشكالت التحصيل الدراسي فيما يلي: إجيازوديكن 
 ـــــــ مشكالت نظم االمتحاانت:1  

 األداةيقتصر التقوًن يف ادلؤسسات التعليمية على قياس التحصيل من خالؿ االختبارات التحصيلية ابعتبارىا 
وازباذ القرارات الًتبوية بشأف مستوايت  األحكاـ إصدارواف دل تكن الوحيدة، واليت يعتمد عليها يف  األساسية

و اليت 1، فقد أشارات النتائج دراسية.أخرىومن مرحلة دراسية إذل  أخرالتالميذ واالنتقاؿ من صف إذل 
ـ واذل أف سياسة 1990ـ إذل 1985ىدفت إذل تقييم القرارات الوزارية ادلتعلقة بسياسة التعليم يف الفًتة من 

إذل نظاـ التقوًن ىو نظاـ امتحاف الطالب شلا يفقد عملية التقوًن خصائصها ادلتمثلة يف الوزارة التقوديية تشَت 
 الشموؿ ػػػػػػ التكامل ػػػػػػ االستمرارية".

قياس التحصيل ابستخداـ االختبارات، فاف عملية ربديد مواطن  رلردواذا كاف ما حيدث يف مدارسنا ىو 
الضعف وعالجها، وربديد مواطن القوة لتدعيمها دل تكن شلارسة يف الواقع التعليمي، وذلك لعدـ توفر تغذية 
راجعة حقيقية، وتؤكد نتائج بعض الدراسات أف االختبارات التحصيلية  ىي أكثر أدوات التقوًن شيوعا لقياس 

مناسبة يف  أداةتفيد يف تطوير االختبارات التحصيلية لتكوف  إسهامات حصيل، كما قدمت ىذه الدراسات الت
التعليمية ويرتبط  األىداؼويعاين النظاـ احلارل لالمتحاانت من قصور يف ربقيق  2تقييم سلرجات التعلم.

 حوث ومنها:دبجموعة من ادلشكالت وادلظاىر السلبية حددهتا نتائج بعض الدراسات والب
 3ػػػػػػػػػ تعتمد كثَت من االختبارات على األسئلة ادلقالية بدرجة كبَتة وأحياان على األسئلة ادلوضوعية.

فرص أوسع للدروس  إاتحةػػػػػػػػ ارتفاع مستوى القلق واخلوؼ ادلرتبط ابالختبارات ووجود ىدر مارل كبَت نتيجة 
 .اخلصوصية

 4تحاانت إذل انتشار الكتب اخلارجية والدروس شلا يؤدي إذل ىدر االقتصاد الوطٍت.ػػػػػػػػ يؤدي النظاـ احلارل لالم
ػػػػػػػػػ كما توضح نتائج بعض الدراسات أف االختبارات يف معظم الدوؿ العربية تفتقر إذل الصدؽ والشموؿ 

 1العليا. ادلستوايت ادلعرفية وإمهاؿوادلوضوعية وتركز يف معظمها على ادلستوايت ادلعرفية الدنيا 
                                                           

 .84،ص39، العدد10،1996سنة تقوديية"، رللة علم النفس،ال ػػ طلعت احلامورل،تقوًن طالب التعليم األساسي والثانوي"دراسة 1
النظرايت احلديثة يف القياس والتقوًن وتطوير نظاـ االمتحاانت"ورقة عمل"ادلؤسبر العريب لالمتحاانت والتقوًن الًتبوي،  ػػػ رجاء زلمود أبو عالـ ، 2

 .93، القاىرة، ص 2001،ديسمرب22،24رؤية مستقبلية،
،القاىرة، ص 2001، ديسمرب،24، 22 ،ػػػ صدؽ عفيفي، اذباىات تطوير نظم تقوًن االمتحاانت، ادلؤسبر العريب لالمتحاانت والتقوًن الًتبوي 3

63،70. 
ػػ حسُت بشَت زلمود، تطوير نظم التقوًن الًتبوي واالمتحاانت للتعليم قبل اجلامعي، ادلؤسبر العريب لالمتحاانت والتقوًن  4

 .79،85،ادلركز القومي لالمتحاانت والتقوًن الًتبوي، القاىرة، ص 2001،ديسمرب،22،24الًتبوي،
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ومن أبرز ادلشكالت اليت ترتبط ابالختبارات التحصيلية ىي ما تتعلق دبا تقيسو أسئلة االختبارات ونوعها  
 واليت توجز فيما يلي:

، دبعٌت عدـ صدؽ االختبارات ػػػػػػػػػػ أف أسئلة االختبارات ال تعطي صورة حقيقية عما تقيسو من أىداؼ تعليمية
 ية كما تعكسها أىداؼ احملتوايت الدراسية.يف قياس األىداؼ التعليم
 و الوجدانية. األىداؼػػػػػػػػ ال تقيس االختبارات 

التعليمية  واألىداؼالنسبية لكل من موضوعات احملتوي  واألمهيةػػػػػػػػػ ال تراعي كثَت من االختبارات الوزف النسيب 
 وتوزيع أسئلة االمتحاانت على احملتوى.

وحلوؿ ىذه ادلشكالت أجريت العديد من الدراسات اليت اىتمت بتحليل أسئلة االختبارات التحصيلية      
لبعض ادلواد الدراسية هبدؼ تشخيص الوضع الراىن لالمتحاانت من أجل تطوير الورقة االمتحانية  ومراعاة 

ه الدراسات: تلك الدراسات اليت قاـ وادلعايَت إذل جيب أف تكوف عليها الورقة االمتحانية ومن بُت ىذ األسس
ـ لتقدًن حلوؿ عملية دلشكالت التقوًن 1990هبا ادلركز القومي لالمتحاانت  والتقوًن الًتبوي منذ نشأتو 

 األدلة أماالعديد من ادلشاريع البحثية كدراسات تقوديية  إعدادخاصة حيث مت  بصفةبصفة عامة واالمتحاانت 
االمتحانية للوقوؼ على جوانب القوة، وجوانب الضعف يف سبيل تطوير  راؽاألو تقدًن تقوًن الطالب أو 

التعلم،وكاف من أبرز اجلهود للمركز عقده للمؤسبر  إصالحالتقوًن يؤدي إذل  إصالحابف  إدياانأدوات التقوًن، 
،والذي عرض فيو عدد من البحوث وأوراؽ العمل حوؿ مشكالت نظم االمتحاانت 2001 األوؿالعريب 

الية يف الوطن العريب والنظرة ادلستقبلية لتطويرىا ودراسات حوؿ االذباىات ادلعاصرة يف التقوًن " نظرية احل
ومشكالت عدـ ادلالئمة والتقوًن احلقيقي" وفيما يلي  األسئلةاالستجابة ادلفردة واالستفادة منها يف بناء البنوؾ 

" واليت سعت لتقوًن مناذج أسئلة ادلقررات 1994 وآخروفنتائج بعض ىذه الدراسات: دراسة فكري رايف 
يف ادلرحلة الثانوية، وذلك هبدؼ االرتقاء هبا حىت تكوف أداة فعالة لتطوير ادلنهج وربقيق الدراسية جلميع ادلواد 

يف العاـ  األسئلة، وقد أسفرت النتائج عن أف مناذج األسئلةالستخدامها  يف بناء بنوؾ  األسئلةأىدافو  وتطوير 
" التذكر ػػػػػ الفهم ػػػػ  ادلعرفية لألىداؼ األوذلـ تركز يف معظم ادلواد الدراسية على ادلستوايت الثالثة 90/1994

                                                                                                                                                                  

ؤية رث الرازحى، تطوير منوذج معياري لتقوًن كفاءة نظاـ إعداد االختبارات العامة، ادلؤسبر العريب األوؿ لالمتحاانت والتقوًن الًتبوي، ر ػػػ عبد الوا 1
 .120،107،ادلركز القومي المتحاانت والتقوًن الًتبوي، القاىرة، ص 2001،ديسمرب22،23مستقبلية، 
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ادلقالية  األسئلةادلعرفية، وتضمنت مناذج  لألىداؼالتطبيق" مع قدر زلدود لقياس ادلستوايت العليا 
 1وادلوضوعية.

أف الغالبية العظمي من ادلعلمُت والطالب يعتربوف مناذج أسئلة ادلقررات ػػػػػ دليل التقوًن ػػػػ  اإلشارةوذبدر      
 لألىداؼادلرجعي ذلا، وكوهنا تركز على ادلستوايت الدنيا  واإلطارأهنا الرديف احلقيقي الختبار هناية العاـ 

أىداؼ العملية التعليمية، شلا ال حيقق  ادلعرفية، فاف اختبارات هناية العاـ سوؼ تركز على ىذه ادلستوايت
 يسهم يف تطوير اختبارات هناية العاـ. األسئلةفتطوير مناذج  

واليت سعت لبياف مدى تطور الورقة االمتحانية يف قياس ادلستوايت  وآخروفدراسة حسُت جامع    
ـ وقد 98/1999وحىت 91/1992ادلعرفية  يف القدرة من  لألىداؼالعليا للقدرات العقلية والنسب ادلئوية 

ميع ادلواد الراسية للصف الثالث الثانوي، حيث دلت النتائج أف االمتحانية جل األوراؽمشلت الدراسة صبيع 
االمتحانية  األوراؽاألسئلة اليت تقيس مستوى التذكر ومستوى الفهم كانت ربتل مكاف الصدارة يف معظم 

 األوراؽادلعرفية: التحليل ػػػػػػػ الًتكيب ػػػػػػػ التقوًن من بعض  ىداؼلألوبنسب عالية، كما اختفت ادلستوايت العليا 
اليت تقيس الفهم والتذكر نسبة من  األسئلةوفيما يلي مثاؿ دلادة الفيزايء: سبثل  2االمتحانية لبعض السنوات،

تتفاوت  %20إذل  %10اليت تقيس ادلستوايت العليا تراوحت نسبتها بُت  األسئلة، بينما %50إذل  40%
تقيس مستوايت  أسئلةـ ال توجد 1995ـ، يف عاـ 93/1994اذل 91/1992خالؿ الفًتة  ألخرمن عاـ 

بينما جاءت الورقة االمتحانية يف عاـ  %67أعلى من مستوى التطبيق، واحتل مستوى التذكر والفهم نسبة 
 ادلعرفية وبنسب متفاوتة. األىداؼـ لتقيس صبيع مستوايت 1999

ردبا  االختباراتإذل أف التذبذب يف نسب سبثيل األىداؼ ادلعرفية دبستوايهتا يف  اإلشارةوذبدر               
واضحة مبنية على أىداؼ زلددة، أنخذ بعُت  إبسًتاتيجية االختباراتيرجع لعدـ االلتزاـ من قبل واضعي 

لوضع الراىن وادلستقبلي، وىذه يف ا االمتحاانتاالعتبار مشكالت التقوًن السابقة لتالقيها هبدؼ تطوير نظم 
االختبارات التقليدية أو ادلعتادة اليت ىي أسرى النظرية الكالسيكية، ويف ىذا الصدد تشَت نتائج  إشكالية

" إذل أف القرارات الوزارية فيما يتعلق إبعداد االمتحاانت تضع شروطا جيب 1996دراسة" طلعت احلامورل،
، ودل تتطرؽ إذل ادلهارة والكفاءة اإلداريفقط إذل اجلانب الشخصي أو  االمتحاانت تنتمي توافرىا فيمن يضع

                                                           

 .107_ ادلرجع السابق، ص 1
،ادلركز القومي 2001،قسم البحوث، 1999،1992تقوًن األوراؽ االمتحانية للثانوية العامة يف الفًتة من امع وآخروف، _حسن حسيٍت ج2

 .23لالمتحاانت والتقوًن الًتبوي، القاىرة،ص 
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من يكلف وضع  أساسهااليت ينبغي توافرىا يف وضع االمتحاانت، ودل ربدد معايَت الكفاءة اليت خيتار على 
 1االمتحاانت.

"يعرض لنتائج بعض الدراسات حوؿ مشكالت نظم 2001،ويف دراسة" عبد الوارث الرازحي       
العربية، حيث توضح الدراسات أف االختبارات يف معظم الدوؿ العربية تفتقر إذل  األقطاراالمتحاانت يف 

 ادلستوايت العليا. إمهاؿالصدؽ والشموؿ وادلوضوعية وتركز على معظمها على التذكر واحلفظ مع 
ػػػػػػ دليل تقوًن الطالب ػػػػ  األسئلةة وتقييم الورقة االمتحانية ومناذج دراس أفإذل  اإلشارةوذبدر    

يؤدي إذل نتائج تعد مدخال جيدا لتشخيص واقع االختبارات والتعرؼ على اجلوانب الضعف وما يتصل بو من 
 2.الحهاوإصمشكالت القًتاح احللوؿ ادلناسبة لتطوير االختبارات مستقبال شلا يسهم يف تطوير نظم التعليم 

التقوًن  أدوات أف أوضحت" واليت 1989 وآخروفكاظم   أمينةدراسة "  األخرىومن الدراسات   
ادلختلفة وبنسب  أبمناطهاادلستخدمة يف الدوؿ العربية تتجسد يف االختبارات التحريرية ادلقالية وادلوضوعية 

ي من خالؿ التقوًن ادلستمر، واندرا ما الفصل الدراس أثناءعلى االختبارات الشفهية  أحياانمتفاوتة، وتعتمد 
، ويتم الًتكيز يف تقوًن التحصيل مفعولةالبطاقة ادلدرسية غَت  أفأو العملية، كما  األدائيةتستخدـ االختبارات 

الدراسي على اجلانب ادلعريف وعلى مستوى التذكر واف تناولت مستوى الفهم والتطبيق فبدرجة اقل، واندرا ما 
 3ادلعرفية. لألىداؼعلى ادلستوايت العليا  تشمل االختبارات

 اليت تقيس النواحي ادلعرفية ىي نوعاف مها: األسئلة إف" 1995حطب،  أبوويضيف " فؤاد   
  ادلقالة الطويلة. أسئلةالقصَتة،ملء الفراغ ػػػػػػ  اإلجاابتاالستجاابت مثل  إنتاجأسئلة 
 موضوعية" االختبار من متعدد ػػػػػ ادلزاوجة ػػػػػ االختبار من بديلُت"،  أسئلةانتقاء االستجابة وىي  أسئلة

، األسئلةواليت تؤثر يف التحصيل ىي مشكلة كتابة وصياغة  األنواعادلشكالت ادلرتبطة هبذه  أىمومن 
 4خاطئة. إجابةألف عدـ وضوح السؤاؿ ودقتو يؤدي إذل فهمو بطريقة تؤدي إذل 

 األعواـللثانوية العامة يف  الكيمياءامتحاانت  أسئلة إف" من 2001ة" ضبدي البنانتائج دراس أكدتووىذا ما 
ما يظهر من صياغتها  أف، حيث أىداؼـ ال تعطي صورة حقيقية دلا تقيسو من 2000،1999،1998
 1خيتلف عما تقيسو ابلفعل.

                                                           

 .23_ ادلرجع السابق،1
 .120تطوير منوذج معياري لتقوًن كفاءة نظاـ إعداد االختبارات العامة،ص  عبد الوارث الرازحي، 2
 .161، مؤسسة الكويت للتقدـ العلمي، الكويت، ص 1988للسلوؾ " منوذج راش" قياس ادلوضعيحوؿ  نظرية نقديةأمينة دمحم كاظم، دراسة  3
 .235،جامعة عُت الشمس، ص 1995، 1امعي، طحطب، أنواع األسئلة يف األسس الًتبوية إلعداد ادلعلم اجل أبوفؤاد  4
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 سئلةأ" واليت اىتمت بتحليل 1994نتائج دراسة" عبد العزيز عبد الباسط  أوضحتوقد   
 أسئلةهبدؼ ربديد ادلستوايت ادلعرفية اليت تقيسها االختبارات التحصيلية الفصلية لطالب ادلرحلة ادلتوسط 

االختبارات التحصيلية دلعظم ادلواد ػػػػ عينة التحليل ػػػػػ تعطي  اىتماما كبَتا  أسئلة أفعدد من ادلواد إذل 
اليت تقيس مستوى التذكر، يف حُت اف االختبارات سبهل إذل حد   األسئلةللمستوايت ادلعرفية الدنيا وخاصة 

 2اليت تقيس ادلستوايت ادلعرفية العليا. األسئلةكبَت 
موضع  اإلعداديةكتب العلـو ابدلرحلة   أسئلة أف" 1994دراسة " دمحم خَتي زلمود،  وأوضحت  

ادلستوايت ادلعرفية الدنيا وخباصة مستوى  التحليل واليت مت اختيارىا عشوائيا، كانت تركز يف معظمها على قياس
 3التذكر والفهم، وكاف اىتماما زلدودا ابدلستوايت ادلعرفية العليا.

" حوؿ تقوًن التلميذ يف مادة العلـو للصف الثالث 1995نتائج دراسة " رضا درويش وأسفرت  
 أسئلة، بينما مشل الدليل على كبَتةادلعرفية بدرجة   األىداؼلقياس  أسئلةإذل مشوؿ الدليل على  اإلعدادي

اجلانب الوجداين،  أىداؼلقياس  أسئلةبدرجة ضئيلة جدا، ودل يتضمن الدليل  ادلهاراتلقياس اجلانب 
لقياس قدرة التلميذ على التذكر والفهم، بينما  أسئلةادلعرفية كاف الًتكيز بدرجة كبَتة على  لألىداؼوابلنسبة 

التلميذ على التطبيق والتحليل والًتكيب والتقوًن بنسب ضئيلة للغاية، لقياس قدرة  أسئلةمشل الدليل على 
 األسئلةمتعددة من  أنواعبُت ادلقالية وادلوضوعية، كما اشتمل الدليل على  األسئلةوربقق ادلعيار اخلاص بتنوع 

 4ىتماـ.ادلوضوعية على معظم اال األسئلةادلوضوعية ولكن دل يتحقق ادلعيار اخلاص ابلتوازف حيث حازت 
" واليت سعت للكشف عن ادلستوايت 1999نتائج دراسة" اندية علي مسعود  أسفرتكما     

جلميع احملافظات يف الفًتة من  اإلعداديامتحاانت فروع اللغة العربية للصف الثالث  أسئلةادلعرفية اليت تقيسها 
 ـ إذل ما يلي:1994اذل 1991

                                                                                                                                                                  

 .234ادلرجع نفسو، ص  1
، 1، العدد 4جمللدضبدي عبد العظيم البنا، دراسة ربليلية للمستوايت ادلعرفية يف امتحاانت الكيمياء للشهادة الثانوية العامة، رللة الًتبية العلمية، ا 2

 .35، ص 2001جانفي،
، 1، العدد 2، اجمللة ادلصرية للتقوًن الًتبوي، اجمللداإلعداديةربليلية ألسئلة ادلتضمنة يف كتب العلـو للمرحلة دمحم خَتي زلمود، دراسة تقوديية  3

 .55، ص 1994
، رللة كلية اإلعداديرضا عبد القادر درويش، تقوًن" دليل تقوًن التلميذ يف مادة العلـو  العامة للصف الثالث  4 " يف ضوء أىداؼ تدريس العلـو

 .227، ص 1995، جانفي،2الًتبية، اجلزء 



 المستمر بالتحصيل الدراسي   التقويمعالقة                                                                                    الفصل الثالث:

 

78 
 

  عاـ  %89دبستوى الًتكيب، حيث بلغت نسبتو األكربالتعبَت كاف االىتماـ  ألسئلةابلنسبة
ـ، وجاء  93/1994عاـ  %75بلغت نسبتو ـ بينما 92/1993عاـ  %80ـ ونسبة 91/1992

 مستوى التطبيق يف ادلرتبة الثانية، بينما احتل مستوى الفهم ادلرتبة الثالثة.
  التحليل. أسئلةالتذكر،  أسئلةمث  األوذلالنصوص جاء مستوى الفهم يف ادلرتبة  ألسئلةابلنسبة 
   الًتكيب وكانت  أسئلةالتذكر مث  أسئلةيليها  األوذلالفهم يف ادلرتبة  أسئلةالقراءة كانت  ألسئلةابلنسبة

 .مقاليو أسئلةصبيعها 
ـ حىت 1998للثانوية العامة للفًتة من  الكيمياء أسئلةوتوصلت دراسة " ضبدي البنا" واليت اىتمت بتحليل 

مستوى التذكر  أسئلةادلعرفية الدنيا، حيث بلغت نسبة   ابألىداؼاىتماما   أولت  األسئلة إفـ إذل 2000
اليت تقيس ادلستوايت العليا  األسئلة( بينما بلغت نسبة %83، %78،%89الثالثة على الًتتيب) األعواـيف 

م قيم ضئيلة اليت تقيس مهارة الرس األسئلةالثالثة على الًتكيب، بلغت نسب  لألعواـ( 8%،9%،2%)
 1للغاية.

تب تقوًن أو األسئلة ادلتضمنة يف الكيتضح شلا سبق أف الغالبية العظمى من أسئلة االختبارات أو أدلة ال    
ابعتبارىا أحد ادلصادر األساسية ألسئلة االختبارات تركز على ادلستوايت ادلعرفية الدنيا وتركز على احلفظ 

 التعلم.والتذكر شلا يؤثر يف جودة سلرجات 
وسعيا للقضاء على ادلشكالت تقوًن التحصيل الدراسي وتطوير الورقة االمتحانية، قدمت بعض   

لتقوًن التحصيل  كأدواتالعمل تصورات مقًتحة ومشاريع مناذج لتطوير االمتحاانت   وأوراؽالدراسات 
 الدراسي ومنها:

 "، " عبد الوارث1996، ـ"، و" دمحم غنيمة1989،وآخروفكاظم   أمينةدراسات كل من "     
"، " دمحم على نصر، 2001، "، رجاء أبو عالـ1995ل منها" دمحم صبور، عم وأوراؽ" 2001الرزاحي، 

 إضافة"، واليت أكدت على ضرورة تبٍت القياس ادلوضوعي والتقوًن ادلستمر 2001"، " صديق عفيفي،2001
موضوعية  وأخرىزلددة  إجاابتإذل التقوًن النهائي وأف يتضمن االختبارات النهائي أسئلة مقالية ذات 

متنوعة، وتبٍت مشروع بنوؾ األسئلة والًتكيز على ادلستوايت العقلية العليا، مع االعتماد على التقوًن من خالؿ 
" ضرورة استخداـ سجالت األداء 2001، األنشطة اليت ترتبط دبواقف احلياة الواقعية، ويضيف " حسُت بشَت

                                                           

،يف مادة 1994اذل 1991علي سعود، دراسة تتبعيو تقوديية ألسئلة امتحاانت اسباـ الشهادة االعدادية يف صبهورية مصر العربية من عاـ اندية  1
 63،104ص ، 1،1999، العدد6للتقوًن الًتبوي، اجمللداللغة العربية،اجمللة ادلصرية 
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على التقوًن الذايت على اعتبار أف  اليت تضم عينات من عمل الطالب من عمل الطالب ومساعدة التلميذ
 1التقوًن عملية تعاونية يشًتؾ فيها كل من ذلم عالقة هبذه العملية.

درجة عيار عند تفسَت ماد على أكثر من م" على أنو جيب االعت1995، بينما يؤكد" رشيد فاـ  
 الطالب على االختبار وعدـ االقتصار على معيار واحد فقط من ادلعايَت التالية:

 ."ألقرانوادلعيار السيكومًتى"موقع الفرد ابلنسبة 
 زلدد ربديدا دقيقا".ادلعيار االديومًتي" موقع الفرد ابلنسبة حملك 

 موقع الفرد ابلنسبة لنفسو من وقت أخر.
 الفرد ابلنسبة دلا يطمح أف يكوف عليو مستواه. موقع

يتضح شلا سبق أنو لتقوًن التحصيل الدراسي جيب تبٍت القياس ادلوضوعي واالختبارات ادلقننة،   
واالعتماد على التقوًن ادلستمر والتقوًن الذايت وتقوًن أنشطة الطالب واعتماد سجالت األداء، وتبٍت 

قـو ابلتقوًن إذل تبٍت االختبارات العملية أو األدائية ما أمكن حسب طبيعة كل مقرر، وكل ذلك يتجو دبن ي
االذباىات ادلعاصرة يف القياس واالعتماد على النظرية احلديثة ومناذج االستجابة للمفردة االختبارية وبناء بنوؾ 

 اليت توفر موضوعية القياس مرجعي احملك. األسئلة
 مشكلة تفسري الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف االختبار التحصيلي:ــــــــ  2 

من مشكالت اليت ترتبط ابلنظرية الكالسيكية ىي مشكلة تفسَت درجة الفرد اليت حيصل عليها يف اختبار ما 
ىذه النظرية مت بناء اختبارات  إطارواليت تتوقف عل ادلعيار أو احملك الذي يكسب الدرجة معٌت أو داللة، ويف 

رتبط ابلتحصيل الدراسي واليت يتم تناوذلا فيما مرجعو إذل معيار لكل منها مشكالهتا اليت ت وأخرىمرجعو احملك 
 يلي:

 القياس مرجعي ادلعيار:   
، حيث األداءوالتميز بينهم يف  األفراديقـو القياس صباعي ادلرجع على تقدير الفروؽ بُت                  

 الفرد، إليها ميينتتستند إذل معيار مستوى اجلماعة اليت  عندماتكتسب درجة الفرد على االختبار معناىا 
وحيدد مستوى اجلماعة  دبتوسط درجاهتا على االختبار، وبتغَت اجلماعة، حيث تعتمد فلسفة القياس على 

 2.األفرادعلى التميز بُت  األقدرهبدؼ االنتقاء واالختبار، وتعد ىي  األفرادالتميز بُت 

                                                           

 .63،64، ادلرجع السابق 1

 19ص دراسة نظرية  نقدية حوؿ القياس ادلوضعي للسلوؾ" منوذج راش"كاظم،  زلمود أمينة 2
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االختبارات يف ظل القياس مرجعي ادلعيار تعتمد على الفروؽ الفردية، حيث تتوزع  أفوذبدر ادلالحظة     
 يف ظل النظرية الكالسيكية توزيعا اعتداليا. األفراددرجات 

 واالختبارات مرجعية ادلعيار تكوف فائدهتا واضحة يف احلاالت التالية:      
  ابطة يعتمد بعضها على البعض عندما يكوف ادلوضوع الدراسي ليس بشكل مًتاكم أو سلسة مًت

 .األخر
 .يف احلاالت اليت ال يلـز الطالب الوصوؿ دلستوى زلدد من الكفاءة 
  ادلتميزين. األفرادعندما تكوف حباجة الختبار عدد من 
  ،تعتمد على الفروؽ الفردية. ألهناعندما يكوف اذلدؼ التنبؤ بدرجة النجاح للطالب 
 1ات عقليا عليا.عندما يكوف ىناؾ حاجة لقياس عملي 

وعلى الرغم من كل ىذه الفوائد وما يتميز بو ادلعيار السيكومًتي من اخلصائص السيكومًتية من 
عيوب االختبار أو مشكالهتا يف ضوء القياس  أف إالموضوعية وصدؽ وثبات وقدرة على التمييز 

 فيما يلي: Glaser 1993حيددىامرجعي ادلعيار 
العملية التعليمية،  أىداؼوال يتجاوز ذلك إذل معرفة ماذا ربقق من  األفرادأ ػػػػػػ يقتصر على التميز بُت 

بغض النظر عن  األفرادكانت غَت شليزة بُت   إذاشلا يؤدي إذل حذؼ عناصر ووحدات من االختبار 
 قيمتها شلا يؤثر يف بناء االختبار.

كمحك لتفسَت درجة الفرد على االختبار يؤدي إذل عدـ التيقن   ب ػػػػػػ االقتصار على ازباذ اجلماعة
 التعلم ومدى ربقيقها. ألىداؼمن موقع الفرد وصباعتو ابلنسبة 

لتوزيع الدرجات، وىو الذي يتحقق  األمثلادلعياري ابعتباره النموذج  أالعتدارلج ػػػػػ سطوة ادلنحٍت 
صعبة أو سهلة ربصل على  األسئلةيف مستوى التالميذ، وعندما تكوف  األسئلةعندما يكوف مستوى 

 األىداؼمنحٌت ملتو التواء سالبا أو موجبا، شلا يدعو إذل الًتكيز على مستوايت التالميذ بدال من 
 2التعليمية.

ومن االختبارات اليت تستخدـ معيار اجلماعة كنظاـ مرجعي لتفسَت النتائج ىي االختبارات    
وفقا للمجموع الكلي للدرجات واليت زبضع خلصائص  أقرانو أداءيلية ادلقننة واليت تعتمد على موازنة التحص

                                                           

 .330،331ص ،مكتبة الرشد، الرايض،1997،، القياس النفسي والًتبوي وأساسياتو وتطبيقاتو ادلعاصرةالطريريسليماف عبد الرضبن  1
 208،209 ص ،،جامعة عُت الشمس2،1995منصور،التقوًن وبناء االختبارات يف األسس الًتبوية إلعداد ادلعلم اجلامعي،ط فاـ ديرش 2
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اليت يشتمل عليها االختبار، شلا يؤثر صدؽ ادلوازنة وابلتارل صعوبة تعميم النتائج، ففي ظل القياس  األسئلةعينة 
يتباين  األفرادقياس قدرات  إف، كما فراداألابختالؼ قدرات  األسئلةمرجعي ادلعيار خيتلف تدريج صعوبة 

 1.األسئلةصعوبة 
، بل  األيديىذه ادلشكالت مكتويف  أماـعلماء القياس النفسي دل يقفوا  أفإذل  اإلشارةوذبدر   

تؤثر يف اخلصائص السيكومًتية لالختبارات كانت ىناؾ جهودا متعاظمة للتغلب على ىذه ادلشكالت واليت 
شلا يؤثر يف دقة وصحة النتائج، فقد مت لتوصل إذل مناذج جديدة ذبعل القياس موضوعي دبعٌت عدـ  التحصيلية،

القياس وىو ما يتم عرضو يف  ألداءادلكونة  األسئلةوال خصائص عينة  األفراددرجة الفرد خبصائص عينة  أتثر
 اجلزء اخلاص بنظرية االستجابة ادلفردة.

 القياس مرجعي احملك:    
الفرد وربديد مدى تقدمو ابلنسبة جملموعة من  أداءهدؼ القياس مرجعي احملك إذل تقوًن ي     

 يف ضوء زلكات زلددة مسبقا، واالختبار زلكي ادلرجع كما حدده  األداءومعرفة جودة  األىداؼادلهارات أو 
Glaser 2زلددة. أداءباشرة ابلنسبة إذل معايَت قياسات تفسر م إلعطاء ىو االختبار الذي صمم عن قصد 

، حيث تفسر درجة الفرد على االختبار أقرانو أداءنو يهدؼ إذل تقدير الفرد بصرؼ النظر عن مستوى دبعٌت أ
 3ادلوضوعية للقياس. األىداؼيف ضوء احملك، حيدد حسب 

التلميذ على ما  أداءيث يقـو واالختبار مرجعي احملك يسهم يف تقوًن كل تلميذ بناء على مستواه وقدراتو، ح
التفسَتات مرجعو  أف أيرلموعتو،  أداءحيتاجو ىو ابلنسبة لقدرتو الفردية، وليس ابلنسبة دلقارنتو دبتوسط 

واالختبارات ادلرجعية إذل تكوف  4،اآلخرين أداءاحملك تساعد على شرح ماذا يستطيع عملو الفرد بدوف 
 مناسبة يف احلاالت:

 عات الدراسية الًتاكمية ومرتبطة مع بعضها البعض.تكوف ادلوضو  عندما 

                                                           

ص ، دار الفكر العريب، القاىرة،1995االختبارات التشخيصية" مرجعية احملك" يف اجملاالت الًتبوية والنفسية والتدريبية، عالـ، الدين صالح  1
15 ،19 

الـ، حوؿ معايَت التقوًن، نظرة جديدة يف أنور الشرقاوي وآخروف، اذباىات معاصرة يف القياس والتقوًن النفسي اندية عبد الس 2
 .63،85،األصللو ادلصرية، القاىرة، ص 1996والًتبوي،

 251،جامعة عُت الشمس،ص 1995، 2، طادلعلم ًتبوية إلعدادال زلمود كاظم ، اذباىات معاصرة يف بناء بنوؾ األسئلة يف األسس أمينة 3
، 1996ادلرجع، يف أنور الشرقاوي وآخروف، اذباىات معاصرة يف القياس والتقوًن النفسي والًتبوي، زلكي، ثبات وصدؽ عبد السالـ دمحم اندية  4

 .63ادلصرية، القاىرة، ص  ألصللو
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 درجة إجازةيكوف ىدؼ الوصوؿ إذل مستوى سبكن زلدد، واكتساب ادلهارات دلنح  عندما (
 علمية(.

 .)1عندما يكوف اذلدؼ ربديد نواحي القوة والضعف لدى الفرد )تشخيص 
للتحقق من مدى إتقاف ويستخدـ لقياس زلك ادلرجع يف الربامج التعليمية القائمة على األىداؼ     

الطالب للمخرجات ادلعربة عن األىداؼ ابلنسبة جملاؿ سلوكي زلدد جيدا، ويتكوف ىذا اجملاؿ من رلموعة من 
  اإلتقافوذلك يف ضوء مستوى االختبار  موقفادلهارات أو ادليوؿ أو االستعدادات اليت يؤديها ادلختربوف يف 

 2كما ينعكس يف درجة فاصلة.
 كما تستطيع االختبارات مرجعية احملك أف ربقق ما يلي:    

 .قياس بعض ادلهارات الدقيقة 
  قياس بعض األىداؼ الًتبوية ادلتخصصة اليت ترتبط دبجموعات معينة من الطالب، واليت

 تفسر يف ضوء مستوايت زلددة.
 ديكن أف حيققو الفرد. قياس أقصى أداء 
  االستفادة منها يف حل ادلشكالت اليت يصعب حلها ابستخداـ االختبارات ادلرجعية إذل

 3معيار.
على الرغم من كل ىذه ادلميزات إال أف ىذه االختبارات أقل انتشار لصعوبة تقدير الثبات والصدؽ لديها  

 4ت.ولندرة الدراسات حوؿ ىذا النوع للتغلب على ىذه ادلشكال
" توضح أف القياس ادلرجع إذل احملك تعرقلو مشكالت 1992ويف دراسيت " اندية عبد السالـ،     

علمية أمهها مشكلة ربديد احملك، فاختالؼ احملك يؤدي إذل اختالؼ القرار الذي يتخذ بشأف احلكم على 
" 1996فق " أنور الشرقاوي،ادلتعلم عند تقدير مستوى اإلتقاف، والذي خيتلف ابختالؼ الدرجة الفاصلة، ويت

مع ما توصلت إليو نتائج دراسيت " اندية عبد السالـ" إال أنو يضيف مشكلة أخرى وىي أف تفسَت الدرجات 

                                                           
1

 .333ص تطبيقاته،نظريته ، أسسه، ـــ عبد الرحمن سليمان الطريري، القياس النفسي والتربوي:

خداـ إسًتاتيجية التعلم حىت التمكن يف تدريس مقرر التقوًن الًتبوي "إلكساب الطالب ادلعلمُت مهارات بناء ػػػ مصطفى دمحم كامل،است2
 .6،13،ص 1999، 51، العدد 12االختبارات التحصيلية"رللة علم النفس، السنة 

بارات ادلرجعية إذل احملك: وسائل جديدة يف القياس النفسي والًتبوي، يف أنور الشرقاوي وآخروف، اذباىات معاصرة االختالشرقاوي، دمحم  ػػػ أنور 3
 .38،ص ، االصللو ادلصرية، القاىرة 1996يف القياس والتقوًن النفسي والًتبوي،

  .84ص آخروف ،حوا معايَت التقوًن: نظرة جديدة يف أنور الشرقاوي و  عبد السالـ،دمحم ػػػ اندية 4
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يف ضوء القياس زلكي ادلرجع حيتاج إذل معلومات إضافية، دبعٌت رد درجة الفرد على االختبار إذل ادلستوى 
 ك.ادلقابل ذلا والذي يتضمن معلومات عن احمل

 " توضح أف من أىم مشكالت التقوًن ىي :1996أمينة كاظم،  دراسة:ويف  
 نتيجة استخداـ االختبارات ادلختلفة وتباين مستوايهتا. األكاددييموضوعية تقدير ادلستوى  عدـ 
  إليهاعدـ موضوعية تقدير السلوؾ للطالب نتيجة اختالؼ مستوى اجلماعة اليت ينتمي. 

عالية منوذج)أصلوؼ( يف ربديد ادلستوى " إذل ف1988عصاـ الدسوقي،وتوصلت نتائج دراسة"   
الختبار زلكى ادلرجع  يف وحدة من مقرر اجلرب للصف األوؿ الثانوي، حيث كانت درجة القطع) ادلستوى( 

، حيث إف منوذج % 66، بينما بلغت درجة القطع لنفس االختبار ابستخداـ منوذج ) ىوفسىت( 74%
رلاؿ االختبار لتحديد درجة القطع بينما منوذج )ىوفسىت(على  ادلتخصصُت يفأحكاـ )أصلوؼ( يعتمد على 

أحكاـ ادلتخصصُت ابإلضافة إذل األداء الفعلي للمفحوصُت أي أف  عينة الدراسة تلعب دورا يف ربديد درجة 
 1القطع لالختبار واليت تتوقف على مستوى العينة.

اد اختبار زلكى ادلرجع وقد استخدـ زلك اإلتقاف " مت إعد1999ويف دراسة " مصطفى كامل،   
 من الدرجة ليمثل احلد األدىن الذي ينبغي على ادلتعلم الوصوؿ إليو لكي يعترب متمكنا، وقد أسفرت  80%

 التدريسيةالتعلم حىت التمكن يف احلكم على مستوى سبكن الطالب من ادلهارات  إسًتاتيجيةالنتائج عن فعالية 
 2لًتبوي.دلقرر التقوًن ا

" أربعة  مستوايت إلتقاف الطالب سبثل 2002وحددت دراسة " أحالـ الباز ورضا حجازي،   
ذلا درجات قطع زلددة يف ضوء تقديرات زلددة ىي )مستوى التمكن ػػػػػػػػ مستوى اإلجادة ػػػػػػػ مستوى  زلكات

االجتياز ػػػػػ ادلستوى الضعيف(، وأسفرت نتائج الدراسة  عن اختالؼ نسب الطالب يف ادلستوايت األربع 
وى احملدد ثر من احملتفأك %85فكانت أقل نسبة للطالب ىي اليت حققت مستوى التمكن وحصلت على 

                                                           

،يناير 63مدى فاعلية منوذج"أصلوؼ" يف ربديد ادلستوى الختبار زلكي ادلرجع،رللة كلية الًتبية ابدلنصورية،العدد ،إمساعيلعصاـ الدعسوقي ػػ 1
 .43،76، ص 1998

الطالب ادلعلمُت مهارات بناء  دمحم كامل، استخداـ اسًتاتيجة التعلم حىت التمكن يف تدريس مقرر التقوًن الًتبوي " الكسابػػػ مصطفى 2
 .14االختبارات التنحصيلية، ادلرجع السابق، ص 
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 %50لالختبار، وكانت أعلى نسبة ىم الطالب الذين حققوا ادلستوى الضعيف وىم الذين استطاعوا ربصيل 
 1من زلتوى الوحدة موضع االختبار.

وذبدر مالحظة أف ربديد احملك يعتمد إذل حد كبَت على ذاتية صاحب القرار، ومن مث فإف    
ربديد لب ادلتقن وغَت ادلتقن تكوف مبنية على خطأ يف القياس يعتمد على دقة القرارات اليت تتخذ بشأف الطا

 احملك بصورة  موضوعية.
وتضيف " اندية عبد السالـ" أف الدرجة الكلية على االختبارات مرجعية احلك ردبا ال تكفي لتميز    

م وادلهارات ادلتعلقة ردبا زبتلف أداء الطالب، فردبا حيصل طالباف على نفس الدرجة الكلية، لكن منط استجاابهت
اليت ترتبط دبهارات غَت تلك جييب عليها الطالب  ادلفرداتبدرجة كبَتة، فالطالب األوؿ)ـ( قد جييب على 

حيدد لكل  فرعيةالثاين)ج( وحيصالف على نفس الدرجة، وحلل ىذه ادلشكلة يقسم االختبار إذل مقاييس 
 مقياس فرعي زلك خاص بو.

جعي احملك يستخدـ للتأكد من مستوى الفرد ابلنسبة إذل رلاؿ سلوكي زلدد جيدا، مر  واالختبار  
وقد يكوف اجملاؿ السلوكي رلموعة من ادلهارات أو االستعدادات اليت يؤديها ادلخترب يف موقف االختبار، 

االختبار من  ادلرجع عندما يتكوف ىدفيوادلرجع، أو تسمى اختبارات  رلاليووابلتارل ديكن أف تسمى اختبارات 
 2تكوف مصاغة يف صورة إجرائية. زلددةمفردات تقابل األىداؼ 

 خاسبة الفصل:
ويف األخَت نستنتج أنو ال يكوف ىنالك ربصيل جيد إال ابلقياـ بعملية التقوًن بشكل مستمر، وغياب التقوًن 

 نتائجهم.وينعكس ابلسلب على ينتج عنو ضعف يف ربصيل ادلتعلمُت 
 

 

                                                           

، تقوًن ربصيل تالميذ مرحلة التعليم األساسي يف العلـو ابستخداـ نظرية السمات الكامنة،اجلمعية ادلصرية احلجازيالسيد  ورضا  أحالـ البازػػػ 1
 .661،648، االمساعلية، ص 2002،يوليو،28،31لعلمية وثقافة اجملتمع،للًتبية العلمية، ادلؤسبر العلمي السادس للًتبية ا

دمحم عبد السالـ، احملكي وتطويع التعليم ودراسة ذبريبية، يف أنور الشرقاوي وآخروف، اذباىات معاصرة يف القياس والتقوًن النفسي ػ  اندية 2
 .153،195،االصللو ادلصرية، القاىرة، ص 1996والًتبوي،



 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتة
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 :اخلامتة                      

من وراء دراسة ىذا البحث دور التقومي املستمر يف تفعيل التحصيل الدراسي، حيث  كان اهلدف  
يعترب من املواضيع املهمة جدا يف ميدان الرتبية والتعليم، ونظرا ألمهيتو يظهر أتثريه على حتصيل التالميذ، يهدف 

لية التعليمية والرتبوية ملنهجية يف أبعاده إىل التشخيص والعالج املستمر للعملية التدريسية وحتسني فاعلية العم
واضحة غايتها وضع املعلم واملتعلم والقيادة املدرسية على حد سواء أمام نقاط الضعف ملعاجلتها وأمام نقاط 

 القوة لتدعيمها.
 يف ختام دراستنا ىذه توصلنا إىل مجلة من النتائج أمهها:     

التعليم من خالل التلخيص والعالج وتوفري التغذية الراجعة _ هتدف عملية التقومي املستمر إىل تطوير عملية 
 للمتعلمني، من أجل الوقوف على جوانب القوة والضعف لديهم.

_ يكشف التقومي املستمر عن ميول املتعلمني ويساعد على رؤية نقاط ضعفهم، ومدى تقدمهم فيما يتعلمون، 
 وابلتايل حتفيز املتعلمني على االجتهاد.

مي املستمر على حتقيق ىدفني رئيسني مها: اهلدف الدافعي الذي يشكل حمور أساسي يف ىذه _ يركز التقو 
 الدراسة، واهلدف التصحيحي الذي ميثل أحد األعمدة اهلامة اليت يقوم عليها التقومي.

على  _ يساير التقومي املستمر املسار التعليمي للمتعلمني ويندمج يف بصفة مستمرة، لتمكني املعلم من الوقوف
ماهتم، والكشف عن النقائص والثغرات اليت حتول دون بلوغهم األىداف يالتقدم الذي حققو املتعلمني يف تعل

 التعليمية املنشودة.
 _ يركز التقومي املستمر على العديد من املبادئ واألسس اليت من أمهها:

 _ االرتباط ابألىداف التعليمية الواضحة واحملددة بدقة.

 جلميع جوانب شخصية املتعلم._ مشوليتها 
 _ تفعيل مبدأ التشارك من خالل إشراك كل من املعلم وويل أمر املتعلم وفريق العمل املختص داخل املدرسة.

 _ التشخيص والعالج ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني.

 .ة التعليمية_ ىناك خلط بني التقومي والتقييم على الرغم من الفرق الواضح بينهما يف املمارس



 د
 

، إذ يسهم يف رفع دافعية التعلم وذلك يتم خالل عملية _ يتضح أن التقييم مرحلة أساسية من عملية التعليم
 التقومي.

 _ كلما كانت وسائل أدوات التقومي املستمر مستخدمة املصداقية، كانت املعاجلة دقيقة.
 .لم_ التقومي املستمر آلية تستدعي كفاية جيب أن تتوفر يف املع

_ معظم األساتذة ال تتوفر لديو كفاية بناء أدوات التقومي، كما أن استخدامهم مللف إجناز الطالب كان بصفة 
 قليلة.

ويف األخري فإننا ندعو إىل نشر ثقافة التقومي املستمر بتحديد اجلوانب االجيابية والسلبية يف استخدامو   
ل للتقومي املستمر يف حتصيل املتعلمني، وحث األساتذة على ابإلضافة إىل توعية أولياء األمور ابلدور الفعا

ضرورة التقومي املستمر مبعىن أخر يكون التقومي وسيلة يستطيع من خالهلا األستاذ أو املعلم حتسني وتطوير أداء 
 التالميذ.
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