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 2014/2015السنة الجامعية : 



 كهمة شكر 
ا ٔ َذٍ  َذًم ٌذٌُا تخضٕع  كهًح نٍغد ككم انكهًاخ ًْ كهًح شكش  َقٕٓن

شاكشٌٍ اهلل ػض ٔ جم  ػهى يٍ يا يٍ ػهٍُا يٍ َؼى يٍ قثم ٔ يٍ تؼذ ، ٔ انزي ٔفقُا 

رٕاضغ ٔ َصهً ٔ َغهى ػهى عٍذَا سعٕنّ انكشٌى انقائم  يٍ عهك " إلذًاو ْزا انؼًم اًن

 "طشٌقا ٌهرًظ تّ ػهًا عٓم اهلل نّ تّ طشٌقا إنى انجُح

ٔ تؼذْا َقٕل تهغح انثشش  نثؼضُا انثؼض أجًم كهًح ذُثغ يٍ انقهة ٔ ذذًم اػرشافا  

تانجًٍم ، انكهًح  انرً ذؼثش  ػٍ ايرُاَُا انؼًٍق ٔ انشكش انجضٌم إنى يٍ ٌجٕص اٌ ذقٕل 

نزا فُذٍ نّ يذٌٌُٕ تذٍاذُا ألَاط يذٔا ٌذ انؼٌٕ نُا " يٍ ػهًًُ دشفا صشخ نّ ػثذا" فٍٓى 

ى انثٕاب ٌٕو ال ٌُفغ    يال   تًخرهف اشكانّ فال ٌغغ إال أٌ َغأل  انؼهً انقذٌش أٌ ٌجضل ٓن

انذٌٍ انكشًٌٍٍ ٔ يذٌش يذسعح  ٔ ال تٌُٕ إال يٍ أذى اهلل تقهة عهٍى، ٔ َخص تانزكش إن

انزي ػهًًُ أٌ انذٍَا يشاغم ٔ ًْٕو  ذرطهة يُا " يقذٔس يذًذ" سضا دٕدٕ  االترذائٍح  

جاح أعاعّ األيم فقذ كاٌ تانُغثح إًن كانضٕء ٌٍُش  طشٌقً فهّ جضٌم  انصًٕد ٔ اٌ اُن

 . شكشي ٔ يٕقٕس ادرشايً

ششف   نقثٕنّ اإلششاف ػهى يزكشذً   "  ػثذاهلل يؼًش" ٔ كزا  شكشي  نألعرار اًن

 ٔ ػهى يا تزنّ يٍ جٓذ ٔ أعذاِ يٍ َصخ ٔ إسشاد

ٔ إنى كم  يٍ ػهًَٕا كٍف َكٌٕ  يًٍضٌٍ ٔ إنى جًٍغ االعاذزج يٍ    االترذاًئ     

زكشج  " إنى انجايؼح ٔإنى اإلخٕج انزٌٍ عاػذًَٔ ٔ ػًهٕا يؼً تجذ ػهى إَجاص ْزِ اًن

 " غانى دفٍظح" ٔ االعرارج " ، " غانى ػثذ انصًذ" ، "  دًذي تاي فرٍذح

 ....و إنى كافة طهبة انعهم في كم انجامعات، إنى كم هؤالء جميعا أقول شكرا و بكم انهغات



ثأٔبًِ رذ١ط ثمٍُ اػ١بٖ اٌزؼت ٚ األسق ٚ ال ٠مٜٛ  ػٍٝ اٌذشان ٠زىبػٍٝ لطشاد دجش ٍِّٛءح 

ثبٌذضْ  ٚ اٌفشح فٟ آْ ٚادذ ، دضْ ٠شٛثٗ اٌفشاق ثؼذ اٌزجّغ ٚ فشح ٌجضٚؽ فجش جذ٠ذ ِٓ د١برٟ ٘ٛ 

 .٠َٛ رخشجٟ ، أرطٍغ ف١ٗ ٌّب ٘ٛ آد ِٓ ّ٘سبد ٘زٖ اٌذ١ٔب ا١ٌٍّئخ ثبٌزفبؤي ٚ األًِ اٌّششق

ئ٘ذائٟ ٘زا ١ٌس ٌزخشجٟ ثً ٌٍزذ١ٍك ٔذٓ ٚ اٌشفمخ فٟ سّبء ٍِّٛءح ثغّبَ ٠ظذجٗ اٌذضْ، ٟ٘ 

ِب رىْٛ ٠بٔؼخ ٚ ٘ب أب الف أللطف ئدذٜ ٘زٖ اٌثّشاد اٌزٟ ٠ٕؼٓ ٚ  فشص رمزٕض ٚ ثّشاد رمزطف ػٕذ

 .ٟ٘ رخشجٟ  فٟ أزظبس لطف اٌّض٠ذ ثارْ اهلل 

ٚ ٕ٘ب سٛف اػغ وٍّبد ٌىً ِٓ رشن ثظّخ فٟ د١برٟ ٚ غ١ش ِٓ ِجشا٘ب ٚ ػّك فٟ رٛس١غ 

 :ِذاسوٟ اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌؼم١ٍخ ، ٌزا ا٘ذٞ ٘زا اٌؼًّ ئٌٝ 

  (ٚ لً سثٟ اسدّّٙب وّب سث١بٟٔ طغ١شا)ِٓ لبي ف١ّٙب سة االسع ٚ اٌسّبء  

ِب ٚف١ذ دمٓ،  ِب فٟ اٌذ١ٔب  ئ١ٌه ٠ب ِٓ سث١زٕٟ  ٚ غذ٠زٕٟ ٠ٕجٛع دٕبٔه ، ئ١ٌه ٠ب ِٓ ٌٛ لذِذ ٌه 

 .أطبي اهلل فٟ ػّش٘ب " سدّخ" غ١ٍه ٠ب أٚي ٔٛس سأرٗ ػ١ٕبٞ أِٟ اٌذج١جخ  

ِب رطفأ األٔٛاس ال ثذ ِٓ ئػبءح اٌشّؼخ ٚ ال ٔمَٛ ثٍؼٓ اٌظالَ أثٟ  ئ١ٌه ٠ب ِٓ ػٍّزٕٟ ثبٔٗ ػٕذ

 أطبي اهلل فٟ ػّشٖ" اٌؼ١ذ"اٌؼض٠ض 

َ ػطب٠بٖ ئٌٝ رٛأَ سٚدٟ أخٟ  فزخ اهلل ٚ  ئٌٝ ربج سأسٟ ٚ سٕذٞ  فٟ اٌذ١بح ئٌٝ اٌجذش اٌزٞ رذٚ

 " ٘شبَ" ػبئٍزٙب اٌىش٠ّخ ٚ ٌشِض اٌجشاءح أخٟ اٌظغ١ش " سبسح"صٚجزٗ 

 .ٚ ػبئٍزٙب اٌىش٠ّخ" ثٛص٠ذٞ ص٘شح"ئٌٝ ص٘شح د١برٟ ٚ ظٍٟ اٌزٞ ٌُ ٠فبسلٕٟ ط١ٍخ سذ سٕٛاد 

ِبي ثٓ ثذسح »ئٌٝ أص٘بس إٌشجس اٌزٟ رف١غ دجب ٚ ٔمبء ٚ ػطشا، غٍٝ ثٍسُ د١برٟ  ٚ " أ

ِبد   ٚ ػبئٍزٙب" ٠ٌٛضح اٌذطجٟ" ػبئٍزٙب ٚسّخ د١برٟ طبدجخ اٌشب

  –ا١ِٕخ -سش١ذح ، ػبئشخ: ٚ ئٌٝ ِٓ سؼذد ثشفمزُٙ ٚ رششفذ  ثبٌؼًّ ِؼُٙ فشاشبد دسثٟ 

 –ٔج١ٍخ - وش٠ّخ  - ٔؼ١ّخ ِمذٚس -  س١ّشح –١ٌٍٝ ثٍغ١ث ، فز١ذخ -  ٔؼ١ّخ سٟ طبفٟ–ثٛط١جخ فبطّخ 

  ٚ وً اٌطبلُ اٌزشثٛٞ ثّذسسخ سػب دٛدٛ–شف١مخ 

 ػجذ اٌمٛٞ – (ع)، طذشاٚٞ (ئ) جؼفشٞ –ئٌٝ ٠ٕبث١غ اٌذٕبْ ٚاٌظذق اٌظبفٟ اٌشثبػٟ ا١ٌّّض 

ٞ -(ع)  (َ)لشلٛس

 ...ٚئٌٝ وً ِٓ دٍُّٙ لٍجٟ ٌُٚ ٠ذُٚٔٙ لٍّٟ

 ...ئٌٝ وً ٘إالء ا٘ذٞ ثّشح جٙذٞ...



أ  
 

 : مقدمة 

ٖزَِٞثبىحقو غإٗىِٞٗاَى ٕزَبًاَى ٘اظٞغاىزٜأثبسدا رؼزجشاىؼَيٞخاىزؼيَٞٞخٍِإٌٔاَى

اىزشث٘ٛ،مّٖ٘بػَيٞخٍزط٘سحٍٗزفبػيخٍغاىظشٗفاىزبسٝخٞخٗاالخزَبػٞخ

زؼيٌٍٕ٘ح٘ساىؼَيٞخاىزؼيَٞٞخٗختٍشاػبحموٍشاحوَّ٘ٓ ٗاالقزصبدٝخ،ٍٗبأُاَى

زؼيٌ ثخصبئصٖبٍَٗٞضارٖبٍٗزطيجبرٖبٗرنٞٞفاىجشّبٍحاىزؼيَٜٞٗفقٖبقصذئمغبةاَى

شبطبد ٍؼبسفٍٖٗبسادخذٝذحثٖذفرؼذٝوعي٘مبرٖب،ٗٝنُ٘رىلػِطشٝقاْى

ؼيٌأثْبءاىؼَيٞخاىزؼيَٞٞخ،أٍٗبٝؼشفثبىزقٌ٘ٝاىزنْٜ٘ٝاىزٛ ٜٝقً٘ثٖباَى اىزؼيَٞٞخاْى

ؼيٌثْزبئح زؼيٌٗاَى رضٗٝذاَى ب،ٕٖٗ٘ٝذفئٚى ٝنٍُ٘صبحجبىؼَيٞخاىزذسٝظٍٗالصٍبٖى

حٗاىعؼف،ٗاالعزفبدحٍِاىزغزٝخ األداءقصذرحغِٞاىؼَيٞخاىزؼيَٞٞخثَؼشفخّ٘احٜا٘ى

ٕذافاىزشث٘ٝخٗرط٘ٝشػَيٞخاىزؼيٌٞٗاىزؼيٌ غبسىزحقٞقاأل اىشاخؼخفٜرؼذٝواَى

ؼيٍ٘بداىزٜرفٞذاىزيَٞزثبعزَشاسفٜرحذٝذ زبئحٗاَى غزَشػْٜرقذٌٝاْى ئُاىزقٌ٘ٝاَى

ٍذٙرقذٍٔأٗرأخشٓفٜاعزٞؼبةاىذسٗط،ٕزٓاىؼَيٞخقذرنُ٘فٜثذاحاىذسطأٗأثْبئٔ

قصاىنجٞشاىزٍٛبصاهٝؼئٍْْٜ اقؼٞخرجِٞاْى الحظبدا٘ى أٗفٜآخشٓ،ئالأُاَى

شحيخاالثزذائٞخفٜرحصٞيٌٖاىذساعٜٗاىصؼ٘ثبداىزٜٝ٘اخٖٖباألعبرزح اىزالٍٞزفٜاَى

شبمواىزؼيَٞٞخاىزٜرؼزشضاىزالٍٞزخالهٍغبسٌٕاىذساعٜسغٌاىزدذٝذ،اىزٛ ىزذاسكاَى

ْظٍ٘خاىزشث٘ٝخ،ٗاىزط٘ساىزٛخصذثٍْٔبٕدٖب،ٗٗعبئيٖبٗطشائق ػشفزٔاَى

.ئىخ...اىزذسٝظ :ألخوموٕزاٗغٞشٓخبءدٕزٓاىذساعخإلثبسحاىزغبؤهاىزبٜى

 ٕوىيزقٌ٘ٝاىزنْٜ٘ٝدٗسفٜرحغِاىزحصٞواىذساعٜ؟ -

:ٗرزفشعٍِٕزااىغإاهاىزغبؤالداىدضئٞخاىزبىٞخ

غزَش؟ -  ٕوٝ٘ظفاالعبرزحٍخزيفاشنبهاىزقٌ٘ٝاَى

 ٕوٝؼَواىزقٌ٘ٝاىزنْٜ٘ٝػيٚرحفٞضاىزالٍٞز؟ -

اػزجبس:ٗثحثْبٕزاىٌٝنِٗىٞذاىصذفخثومبُّزبئحٍدَ٘ػخٍِاىذٗافغإَٖٔب

ْظَخاىزشث٘ٝخٕٜئحذٙاىقطبػبد ٍ٘ظ٘عاىزقٌٍٍِ٘ٝ٘اظٞغاىغبػخمُ٘اَى

زؼيٌٍٕ٘ح٘س قبسثخاىنفبءاداىزٜردؼواَى االعزشارٞدٞخخبصخٗأّْبّؼَوفٜظواَى

ٔ ،ٍٗبر٘صوئٞى ٞذاّٜ اىؼَيٞخاىزؼيَٞٞخ،ٕٗزاٍبىففذاّزجبْٕبخالهرشثصْباَى

زؼيٌٍدشدٗػبءفبسؽَٝأل ؼيَِٞاَى زؼيَِٞٗاػزجبسثؼطاَى غز٘ٙاىزؼيَٜٞىذٙاَى اَى

زؼيٌٝنزشف ؼيٍ٘بدثذُٗطشذاعئيخٍؼذحٍغجقبثذقخردؼواَى فٍٞٔبشبءٍِاَى

ٌٍِٕرىلٗاىؼَوػيٚئٝدبدحي٘هٍْبعجخىيشفغ.ْٗٝبقشٗٝجْٜافنبسٓ ٗاأل

غزقجوٗاىخشٗجثجؼطاالقزشاحبدىنو زؼيَِٞثبػزجبسٌٕأخٞبهاَى ٍٍِغز٘ٙاَى

ٍ٘ٞخ يَِٞػيٖبرغبػذٌٕفٜحٞبرٌٖاٞى .اَى





 ة
 

:ٗأٍبػِإَٞخٍ٘ظ٘عدساعزْبفزنَِفٜ

ذاسطاىدضائشٝخ،ٗمزىل ؼَ٘هثٔحبىٞبفٜاَى رشخٞصٍ٘اطِاىعؼففٜاىزقٌ٘ٝاَى

إعغبداىزؼيَٞٞخٗخؼواىزقٌ٘ٝ َّ٘رجأٍثوىزقٌ٘ٝرالٍٞزفٜاَى ص٘هئٚى ٍحبٗىخا٘ى

بخحِٞٗاىشاعجِٞ ٝدشٛثأمثشػَيٞخٗدقخفٜرحذٝذاْى

ٗفٜثحثْبأسدّبدساعخأثشاىزقٌ٘ٝاىزنْٜ٘ٝػيٚاىزحصٞواىذساعٜىذٙرالٍٞز

زؼيٌٗر٘فٞشاىظشٗف ٕزَبًثبَى زامبُالثذٍِاال شحيخاالثزذائٞخ،ٖٗى اَى

ؼْ٘ٝخٍِأخورنْ٘ٝٔٗخؼئٍزف٘قبفٜدساعزٔ بدٝخٗاَى اَى

٘عٍِاإلشنبهاعز٘ختٍْبٍقبًثحثاُّقغٌٕٞنئاىخبسخٜ ثٌئّٔىذساعخٕزااْى

ٍقذٍخٗثالثخفص٘هٗخبرَخ،حٞثشَو اىزقٌ٘ٝاىزشثٍ٘ٛفٍٖ٘ٔالفصل األولئٚى

ٍٗدبالرٔ،إذافٔٗاّ٘اػٔ،إٔذافٗٗظبئفاىزقٌ٘ٝاىزنْٜ٘ٝٗمٞفٞخئّدبصٓٗدٗسٓ

فٜئثبسحدافؼٞخاىزؼيٌ

فقذشَوٍبٝيٜاىزحصٞواىذساعٜاىزؼشٝفٗاألّ٘اع،قٞبعٔ الفصل  الثانيأٍب

ٗإذافٔ،ٗاقغاىزقٌ٘ٝاىزنْٜ٘ٝ :ٗششٗطٔ،ػ٘أٍي

ىيجحثفشَوٍبٝيٜ:فزْبٗىْبفٞٔالفصل الثالثأٍب ٞذاّٜ ٍٞذاُٗػْٞخ:اىدبّتاَى

اىذساعخ،أداحاىجحث،ػشضّزبئحاىجحث،رحيٞوّزبئحاىدذاٗه

٘ظ٘عاىزٛٝزْبٗىٔفاٍُْٖح ٗئرامبُاخزٞبسٍْٖحاىجحثٝز٘قفػيّٚ٘ػٞخٗطجٞؼخاَى

ٕزٓاىذساعخٗصفٜرحيٞيٜ،اىزٛٝزالءًٍغٍ٘ظ٘عاىذساعخاىزّٜحِثصذددساعزٖب

ٗصفاىزقٌ٘ٝاىزنْٜ٘ٝٗرغيٞطاىع٘ءػيٍٚخزيفخ٘اّجٔ ئررٖذفئٚى

مَبأّٔالَٝنِأُّخفٜحقٞقخأُىنوثحثصؼ٘ثبدٕٗزاٍبالٝخزيفػيٞٔاثْبُ

ّزبئحافعوٍْٖٗب شاخغٗخبصخ:ٗػيٞٔالثذٍِرزىٞواىؼقجبدىي٘صوئٚى ّقصاَى

شنالداىزٜصبدفزٖب اَى ثَنزجخاىدبٍؼخٗئُٗخذدفٖٜرادّظبًقذٌٝ،ئظبفخئٚى

ٞذاّٞخفَٞبٝخصاالرصبهثبألعبرزح نزجبداىخبسخٞخٗثؼطاىصؼ٘ثبداَى .ٍغاَى

شاخغإَٖٔب صبدسٗاَى :ٗػيٞٔإلّدبصٕزااىجحثاىجغٞطاػزَذّبػيٍٚدَ٘ػخٍِاَى

ّح٘رقٌ٘ٝافعو،ٗمزاحغِٞ:اىزقٌ٘ٝاىزشث٘ٛ،أّ٘سػقٞو:ٍحَ٘دػجذاىحيٌٍْٞغٜ

مفبٝبداألداءاىزذسٝغٜٗغٞشٕبمثٞش:رصٌَٞاىزذسٝظ،ػيٜساشذ:ٍْغٜ

صبحتاىشػبٝخٗاىز٘خٞٔ ٍزْبُئٚى ٗفٜاألخٞشٍبػغبّبئالأُّزقذًثدضٝواىشنشٗاال

.ٗاإلششافاىذمز٘ساألعزبرػجذاهللٍؼَش
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يؤثر على كل  التربويةر التقويم التربوي أحد الدعامات األساسية للعملية بيعت

جوانها  و يتأثر بها ، و هو عملية ضرورية للتعليم يسير جنبا إلى جنب مع المنهج 

كفاءة قوي على مدى  مؤشراته إلى نهايته ، و بذلك يعتبر الدراسي و أهدافه من بداي

و محتوياتها و اساليبها ، فهو عملية  تشخيصية  عالجية بحيث يسمح  المناهج الدراسية

ميول و  ،   صعوبات التعلم   مثل  التأخر  الدراسي  ، لنا بالكشف  عن حاالت عديدة 

 المنطويينبي لهم و تحديد التالميذ اتجاهات  التالميذ و القدرة على تقويم السلوك اإليجا

على معرفة التالميذ  المتفوقين و المتأخرين  لكي و المنبسطين ، كما يساعد المعلمين 

 في تحسين التكيف االجتماعي للمتعلمين .  وفعااليكون تدخل المعلمين ناجحا 

فهو وسيلة لتعديل  وتعاونية وشمولية،فالتقويم التربوي هو عملية مستمرة  

 .وليس غايةسلوك ال

 مفهوم و مجاالت التقويم التربوي :   -/ 1

  التربوي:مفهوم التقويم  -أ

يعتبر التقويم التربوي من اهم مجاالت العلوم التربوية التطبيقية فإنه يراد منه 

بحيث يعتبر مؤشرا لنمو  التعليمية،متكامل من العملية  والتقويم جزء والتحسين،التعديل 

حيث أنه يعتمد  الدراسية،كفاءة المناهج  تقديرفي  المهمةله داللته  للمتعلمين،المتكامل 

     النفسي  استخدام وسائل القياس  قتحليل البيانات التي يتم الحصول عليها عن طري

 1 و التربوي

 التالية:عن األسئلة  اإلجابة ويحاول التقويم

 التالميذ؟ويم تحصيل قما الذي نحاول عمله عند ت -

 المتعلمين؟ما الذي نفعله عندما نقوم مستوى كفاءة  -

  1المدارس؟ ما مستوى جودة التحصيل الدراسي لتالميذ  -

 المدارس؟ما مدى جودة أداء المعلمين في  -

                                                           

، دار المسيرة للنشر و التوزيع ،  1، اإلدارة و التخطيط التربوي ، النظرية و التطبيق  ، ط  محمد حسنين  العجمي - 1

  00هـ ، ص  1282 -8002،  8002،  األردنعمان ، 
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منسي" " إن  الحليم محمود عبدمن بينها تعريف "  للتقويم،عدة تعاريف  وقد قدمت

خالله تشخيص دقيق للظاهرة موضع الذي يتم من  األسلوب العلميهو  التقويم التربوي

 1وتعديل مسارها التقويم،

م تشخيصية و عالجية ، حيث يسعى لما له من قي علميةفالتقويم التربوي  طريقة 

 إلى تشخيص الحالة العامة التربوية و توجيهها إلى الطريق السليم 

بينما يرى ، الدكتور " أنور عقيل "  " إن التقويم التربوي هو العملية التي يتم 

واسطتها إصدار  حكم معين عل مدى وصول العملية  التربوية  إلى أهدافها ، و مدى ب

أثناء  سيرها ، و اقتراح الوسائل فيها  النقصتحقيقها ألغراضها و الكشف عن نواحي  

 1" النقصالمناسبة لتالقي هذا 

طريقة نستطيع بها أن نصدر حكما بعد التوصل إلى نتائج معينة ،  حسبه فالتقويم

فهو الطريقة التي تكشف لنا عن نقاط القوة و الضعف في العملية التربوية ، و معرفة 

المناسبة  االقتراحاتمدى بلوغ  األهداف المرجوة ، كما يساعد على إيجاد الحلول و 

 .النقصلمعالجة 

أهداف جانب من يتم فيها تحديد  متكاملة، بانه "عملية" حسن منسي" كما يعرفه 

 2جوانب التربية و تقدير الدرجة التي يتم فيها تحقيق األهداف 

القائمين  على العملية  التربوية في  فالتقويم التربوي حسب هذا التعريف  يساعد

تحديد األهداف و تخطيط العمل التربوي  ، ووضع البرامج و الوسائل المناسبة لتحقيق 

 هذه األهداف

و خالصة القول أن التقويم التربوي عملية مستمرة  متصلة ، متكاملة ، دائمة تبدأ 

تطويرها، وال تقوم  مع بداية العملية التربوية و تالزمها حتى نهايتها ، بهدف تحسينها و 

على المعلم فقط بل تتعداه إلى البرامج و األهداف و الوسائل التعليمية، مما يسمح لنا 

                                                           

هـ ،  1281 8001، دار النهضة العربية للطباعة و النضر ، بيروت لبنان ،  1أنور عقيل : نحو تقويم أفضل ، ط   -  1

  24-22ص 
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النجاح و تشخيص عوامل الفشل  ، و العمل على إصالحها و لهذا بتحديد مستويات 

  1التقويم التربوي هو عملية تشخيصية وقائية عالجية شاملة لجميع نواحي النمو 

 مجاالت التقويم التربوي : -ب

، حيث يشمل األهداف بوي جميع جوانب العملية التربويةتشمل مجاالت التقويم التر

 يتضمن تقويمذ ل ،يشمل المناهج بأبعادها المختلفة ها كماالتربوية على مختلف مستويات

    من حيث ارتباطها بفلسفة  أهدافه    من الجوانب منها  هذا األخير مجموعة

ى شموليتها و توازنها ووضوحها و تحديدها دو م للتربية،و األهداف العامة  المجتمع،

التي تطرأ على حياة المجتمع ، و مناسبتها للطالب ، و مراعاتها للتجديدات و التغيرات 

 من حيث  ارتباطه باألهداف     أيضا تقويم محتواه    التربوي و يشمل  تقويم المنهاج

رفه تنظيما ينسجم مع البنية المعرفية ، و تطوره ليواكب التغيرات العلمية او تنظيم مع

، و مدى  االجتماعية ، باإلضافة إلى تقويم  أساليب تدريس المنهاج و و المعرفية

لتغيرات المعاصرة في اواإلمكانات وطبيعة الطالب والمحتوى وانسجامها مع األهداف 

   2التعليم والتعلم

المستخدمة فيه من  وإجراءات التقويمتقويم أساليب  المنهاج أيضاكما يتضمن تقويم 

 محتوى و أساليب التعليم ن باإلضافة إل تحديد مدى مدىو ال باألهدافحيث ارتباطها 

، كما يشمل التقويم التربوي 3 تنوعها و شمولها و صدقها  و ثباتها و موضوعيتها

ة، من حيث تحديد نمط اإلدارة و السلوك اإلداري للمديرين ، و الكشف اإلدارة التربوي

الممارسات   عن مدى فعالية اإلدارة في تحقيق األهداف التربوية المنشودة، و تقوم

في إطار المسؤوليات و المهمات التي تشمل عليها اإلدارة ،  اإلدارية و الفنية  للمديرين

 ير الذاتي للمديرين ، أو من خاللو غالبا ما يتم التقويم لإلدارة باستخدام صحائف التقد

تقويم المعلمين أو الطالب أو المشرفين التربويين وفق  معايير و ادوا تصمم لهذا 

                                                           

 8002فة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ، دار الثقا 1محمد جاسم العبيدي : علم النفس التربوي و تطبيقاته ، ط -  1

 722-720ص 

، دار الميسرة للنشر و التوزيع و  1حلمي أحمد الوكيل ، محمد األمين المفتي ، أسس بناء المناهج و تنظيماتها ، ط  - 2

  141ص  -هـ  1281 – 8004الطباعة ، عمان ّ، األردن ، 

 اإلشراف التربوي )أصولها و تطبيقاتها(جودت عزت عطوي : اإلدارة التعليمية و  -3
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خصيته و كفاءته التعليمية ، و اتجاهاته ، أما تقويم المعلم فيكون من خالل ش 1الغرض

نحو مهنته أو نحو طالبه، و هنالك عدة أساليب لتقويم المعلم ، منها استخدام قياس مدى 

كفاءته باألثر الذي يحدثه عند طالبهن أو من خالل تقويمه من قبل الطالب و المديرين 

  2و المشرفين التربويين

فإننا نتحدث عم عملية تقويم شاملة ، تشمل و إذا ما تحدثنا عن تقويم الطالب ، 

التقويم النفسي و التربوي و الصحي و االجتماعي ، فتقويم الطالب هو عبارة عن 

ته ، و استعداداته ، و ذكائه ، إطالق حم على تحصيله و نموه ، و صحته و قدرا

في مهاراته ، و تكيفه ، و بعبارة أخرى هو إصدار حكم على العوامل التي تتدخل و

 3تعلمه ، ثم محاولة العالج في مسارين متالزمين متوازيين

 أهداف  و أنواع التقويم التربوي :  -2

 أهداف التقويم التربوي :  -أ

قبل أن يبدأ اإلنسان في عمل ال بد أن يسعى وراء هذا العمل لتحقيق غاية و إشباع  

وم بعمل من حاجة أو استجابة لرغبة و السلوك اإلنساني يفترض أن الشخص ال يق

بي و المدرس كذلك المراألعمال  إال و له دوافع من ورائه هدف يسعى إلى تحقيقه 

 عندما يقوم بعملية التقويم  فإنه يسعى لتحقيق أهداف معينة أهمها : 

غرض  التقويم هو  ة  : فاهمعمل مقترنة ألداء المتعلم  بالنسبة لألهداف التعليمي -1

  4مقارنة تقدم المعلم  بالنسبة لألهداف التعليمية المرسومة

عندما يجب عمله فيما يخص مساعدة  المتعلم و المدرس في أتخاذ القرارات   -8

 الدراسة ، و التدريبات و أداء الواجبات و إعطاء  دروس التقوية و ما إلى ذلك . 

 في زيادة الدافعية لدى الطلبة  يصبح التقويم أداة فاعلة ففي هذه الحالة

                                                           

مداخل تعليمها ،  –اتها رمها -نظرياتها –قضاياها  –التها كمش –محمد فوزي أحمد بني ياسين : اللغة : خصائصها  -  1

  840، 822، ص  8010، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية ، األردن ،  1ط 

، دار المسيرة للنشر و  1، ط (، مهاراته ، استراتيجياته ، تقويمه وي، التدريس الفعال )تخطيطه عفت مصطفى الطنا- 2

    880هـ ،ص  1282- 8002التوزيع و الطباعة ، عمان األردن ، 

 14-12انور عقيل : نحو تقويم افضل  ، ص  - 3

  102ص  1218عبداللطيف فؤاد إبراهيم : المناهج ،ط ، مكتبة مصر القاهرة  -  4
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في رحلة التعلم ، و قد تكون هناك  مراقبة التقدم الدراسي لكل طالب على حدى  -7

أهداف طويلة المدى ، فأحسن طريقة لتقويم تلك األهداف الطويلة المعقدة هو 

   1 متقطعةتقسيمها إلى اهداف مرحلية يسهل التعامل معها على فترات 

: و فيه يتم إقرار ما إذا كانت طرق التدريس  فعالة أم ال ،  تقييم طرائق التدريس -2

هناك  و ،دى ما يتعلمه  الطلبة من التدريسففعالية طرائق التدريس  تظهر في  م

عالقة بين الكيفية التي من خاللها ينقل المدرس المعرفة  إلى المتعلم ، و بين 

 مستوى التعليم الذي يحرزه الطالب.

التعليمي : و يظهر هذا الهدف  من التقويم في مراجعة خطة مراجعة البرنامج  -4

المدرس في التدريس  ، و خطة المتعلم في التعليم ، و هنا يستخدم التقويم التخاذ 

 القرارات بالنسبة للتغيرات التي يشملها البرنامج التعليمي .

  إعطاء معلومات  للجهة المختصة :  إن أهم هدف للتقويم هو تزويد القائمين -1

و هذا يعني أن الجهات الرسمية  في الدولة التي تهم التعليم ،على التعليم بالبيانات 

م التعليم في البلد و عن ما إذا كان تريد الحصول على المعلومات التي ته

 بالفائدة المرجوة أم ال .  يأتي  2الصرف على التعليم 

   مدى الخبرات  هو تقييم  تقييم الخلفية التعليمية للمتعلم : إن أحد اهداف التقويم -0

و المهارات و المعارف  و المعلومات  التي يملكها المتعلم قبل الشروع في 

ء كان  س في أنه ال يقوم بتدريس الطالب شيالتعليم الجديد، و هذا يساعد المدر

قد درسه سابقا ،  أو يقوم بتدريس شيء  هو فوق مستوى القدرات العقلية 

 العقلي للطالب .  للطالب ، و مستوى النضج

معرفة رضا المتعلم : ومن اهداف التقويم أيضا الكشف عن ما إذا كان الطالب  -2

آراء بضي بان يؤخذ تألن  ديمقراطية التعليم تق يأخذهراضيا  عن التعليم  الذي 

الطالب فيما يقدم لهم  من برامج تعليمية  ، أو في طرق التدريس التي يقوم 

   في التعبير   المتعلمين      إن التقويم يمكن  أن يساعد.  باستخدامها   المدرسون

                                                           

ة الحديثة س، المؤس 1سعد مطر عبود : االتجاهات المعاصرة في بناء المناهج  الدراسية  ط   علي،محسن عبد  -  1

  814 – 812ص  ، 8018 للكتاب

وزيع عمان معيوف السبيعي ، الكشف عن الموهوبين في األنشطة المدرسية ، د ط ، دار اليازوري العلمية للنشر و الت - 

112-112ص  8002، األردن  2  
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عن مشاعرهم  و أحاسيسهم و  إيصالها  إلى المسؤولين  التربويين نحو ما يقدم 

   1لهم من العملية التعليمية

 للتوجيه   اتهتنمية التقييم الذاتي في المتعلم :  و في هذه الحالة يصبح التقويم  أد -2

فة الجديدة و العادات السلوكية تبح متضمنة  في التغيير رالمعو اإلرشاد إذ أن 

على مدى البعيد  ، عندما يبني  المتعلم استراتيجيات  و معايير لمراقبة أدائه 

 المستمر في رحلة التعليم المستمر. 

و بالرغم من أن التعليم  عملية إال أن  فكرته بسيطة إذ أن التقويم الجيد هو ما يتعلق 

ديد، و التقويم ليس فقط  تجميع البيانات و تحليلها  و لكنه أيضا مجال سكم بإصدار ح

 2التخاذ القرارات  بشأن  من تقوم  بتقويمه 

 أنواع التقويم التربوي  -ب

مدارس كبرى للتربية و ظهور عدة  ظهورموازاة مع تطور العلوم التربوية  و 

للعملية التربوية      تعريفات للتقويم كما ذكرنا ، أصبح التقويم عملية مسايرة و دائمة

للتقويم  أساسية  من بداية الفعل التعليمي إلى نهايته. هي  سيرورة تقتضي ثالث مراحل 

  مراحل كالتالي :، و كل مرحلة و اهدافها الخاصة ، و قد حدد علماء التربية هذه ال

 السنة  فالمرحلة األولى تكون قبل بداية الفعل التعليمي  ، سواء  كان في بداية  -

معرفة المكتسبات القبلية لأو بداية درس معين ، أو وحدة  دراسية جديدة  و ذلك 

هذه المرحلة   اسية أو الفعل التعليمي ، و تندرجو تحديد نقطة البداية للوحدة  الدر

    3تقويم التشخيصيتحت نوع ال

أو آخره ،   و المرحلة الثانية تكون اثناء الفعل التعليمي ، فتكون وسط الدرس  -

أو نهايته  درس أو مجموعة دروس ، و ذلك لتحديد مقاطع جديدة  لتعلم خالل 

                                                           

  101هـ   ص  1281 –م  8004، دار الفكر العربي ،  1اشد : كفاءات األداء التدريسي ، طعلي ر -  1

 828، ص  8008قاسم علي الصراف :  القياس و التقويم في التربية و التعليم،  دط ، دار الكتاب الحديث ، الكويت  -  2

-822  

نشر و لل المسيرة ، دار 1هادي طوالبة ، باسم الصرايرة، نسرين الشمالية ، خالد الصرايرة : طرائق التدريس ، ط  -  3

   717ص  1270 – 8010التوزيع و الطباعة ، عمان األردن 
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الدرس  ، و كذا تثبيت المعلومات  ، و تندرج هذه المرحلة التقويمية  ضمن 

 1التقويم  البنائي أو التكويني 

السنة    أما المرحلة الثالثة  و األخيرة  تكون في نهاية الفصل التعليمي أو نهاية -

أو حتى نهاية طور معين  ، و ذلك  من أجل التحقق  من بلوغ األهداف 

تربوية  و إعطاء درجات للمتعلمين ن و تعرف هذه  ر احكامالمسطرة  و إصدا

  2المرحلة من  التقويم بالتقويم  الختامي أو النهائي 

و بناء على هذه المراحل الثالثة  قسم العلماء  التربية و التعليم  التقويم التربوي إلى 

عدة أنواع  ثالثة أنواع رئيسية تتوافق و المراحل المذكورة  ، و بذلك ابح للتقويم 

تختلف  باختالف مضامينها و اهدافها ،  غير انها تصب  في قالب واحد  أال وهو تقييم 

 3العملية التربوية ، من نتائج و اهداف و مناهج و حتى التقويم نفسه 

    التقويم التشخيصي :  -1

سيرورة التعليم  التي تقتضيها لو المرحلة األولى من المراح يتوافق التقويم التشخيصي 

  و مكتسباتو استعدادات  المرحلة ينحصر على معرفة قدرات ، ذلك ان التقويم في هذه

و التي من خاللها  لى الفعل التعليميإو معارف التلميذ السابقة التي تساعده في الدخول 

   ة وحدة دراسيةيكان درسا أو بداأن  يضع المدرس نقطة بداية  الفعل التعليمي  ، سواء 

او بداية السنة ،  و يستطيع فهم التالميذ و من ثم صياغة و بناء  األهداف و اختيار  

التشخيصي  ، ذلك انه  بالتقويم  لذلك يسمى هذا النوع من التقويم المنهج و الوسائل ، 

شخص الحالة العامة  للتالميذ  الجدد و معارفهم  و مكتسباتهم  السابقة  األولية  لبدء 

اآلتي عند المتعلم ،  مي  فهو عملية يمكن لنا بواسطتها الحكم على الوضع الفعل التعلي

  4و مدى استعداده للتعلم الجديد بناء على تحديد مستواه في فترة سابقة 

                                                           

القاهرة ، ، دار  الفكر العربي   1، ط  )تدريبه،اإلشراف  عليه  (علي راشد : خصائص المعلم العصري و أدواره  -  1

  811هـ  ص   1287 –م  8007

عمان  -ة للنشر  و التوزيع و الطباعة  سير، دار الم 1التعليم نظرية   و ممارسة ، ط  تصميممحمد محمود الحيلة :   -  2

  722هـ  ص  1280 -م   1222األردن ،  

رة للنشر سي،  دار الم 1تطبيقاتها  التربوية  ، ط التربية المهنية  ماهيتها  و اساليب تدريسها و احمد جميل عايش :  -  3

   121ص ،هـ  1270 – 8002و التوزيع  و الطباعة ، عمان  األردن ، 

 – 1222ة للنشر و التوزيع و الطباعة  عمان األردن  سير، دار الم 1جادو :  علم النفس التربوي ، طصالح أبو   -  4

  202هـ  ص  1212
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و يعرف  حامد منسي  التقويم التشخيصي   "أنه  نقطة البداية باستراتيجيات للتعلم و 

  1التمكن و اإلتقان" 

كانت درسا أو فصال ، أو أي برنامج أ  بداية العملية التعليمية ، سواء فهو يستعمل قبل 

تعليمي ، حيث يهتم  بتحديد  مستوى و درجة أداء  المتعلمين و القدرات العقلية و 

و اتجاهاتهم   االستعدادات األولية في تشخيص حالة التالميذ  الجدد  و ميول  التالميذ 

المصطلحات أو غيرها من الميول ، ذلك أنه يجب  أو نحو بعض الدراسية  نحو المواد

على المعلم او المتمدرس  أن يدرك كل هذه االشياء قبل بداية الفعل التعليمي ، كما 

ما يعتبر تقديرا للحاجات التعليمية المختلفة من معلومات و نشاطات و  غيرها و هذا 

التعلم في أي برنامج  ة قبلعاد عبر عنه "حامد منسي" بقوله " هذا النوع من التقويم يتم

ل هذا فبفض أو برنامج دراسي ، و تطلق عليه احيانا بتقدير الحاجات التعليمية تعليمي 

التقويم نستطيع الحصول على معلومات عن التلميذ لنتمكن من خاللها من تحديد 

 و 2"الثغرات و الصعوبات و تحديد اسبابها ومن ثم التحكم فيها و عالجها بتصحيحها  

تغاللها في تخطيط البرامج و اختيار المناهج و يؤكد إزالة الصعوبات و العوائق ، و اس

" و يهتم هذا النوع من التقويم  بتحديد مستوى أداء المتعلم  ذلك "حامد منسي" بقوله 

العقلية للميول و االتجاهات لالستفادة بذلك من في التحصيل الدراسي  و القدرات 

فالتقويم .ومنه  3التعليمية المناسبة للمتعلم" ار الخبرات تخطيط المناهج و اختب

التشخيصي هو ذلك التقويم أو تلك العملية التي تهدف  إلى تشخيص الحالة اآلتية 

معرفة قدراتهم و استعداداتهم وميولهم و  للتالميذ الجدد قبل بداية الفعل التعليمي ، قصد

 .اية الفعل التعليمياتجاهاتهم ،بغرض رسم األهداف وتحديد نقطة بد

 التقويم التكويني :  -2

إذا كان التقويم التشخيصي يجري قبل العملية التعليمية لتشخيص الحالة العامة التربوية 

للتلميذ الجديد ومن ثمة تحديد نقطة بداية الدرس ، فإن  التقويم التكويني أو البنائي 

ور التقويم التربوي و تنوعه، يمارس خالل العمل التعليمي  و اثناء الدرس ، فنتيجة لتط

                                                           

  74التقويم التربوي ، ص  حامد منسي : -  1

 72ص  المرجع نفسه حامد منسي : التقويم التربوي ، - 2

 72ص   حامد منسي : التقويم التربوي ، -  3
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هذا األخير لم يبق منحصرا على االمتحانات  النهائية بل أصبح من خالل العملية 

التعليمية ، و هو يعتبر نتيجة لمتطلبات التربية الحديثة و من ثم ظهر التقويم التكويني 

 كنوع هام من أنواع التقويم التربوي. 

، أي خالل الدرس أو بعد انتهائه أو مي أو أثنائهم خالل الفعل التعلييمارس هذا التقوي

من التقويم  المرحلة الثانية من مراحل  وحدة تعليمية مباشرة، و يتضمن  هذا النوع

السيرورة التعليمية التي ذكرناها سابقا ، فكلما يقطع المدرس مسارا معينا في العملية 

م  بهذا النوع  من س القيامدرينبغي على ال التعليمية وفق األهداف المسطرة، فإنه 

و قد عرف مدى استيعابهم للدروس و تطورهم ، التقويم  لمعرفة مدى تقدم  المتعلمين و

عدة علماء بالتربية فيعرفه  بقوله :" يكون التقويم  تكوينيا إذا كان  طرف التقويم من

تطوره أو ضعفه  و هو  دة  عنهدفه االساسي أن يقدم بسرعة للمتعلم  معلومات مفي

، هذا و قد  عرفه "حامد منسي" أنه "هو 1الضعف" هذا وسيلة  من وسائل معالجة

التقويم الذي يصاحب تطبيق أحد البرامج التعليمية و يفيد في تطور  هذا البرنامج  حيث 

يهدف  إلى مدى إتقان عمل تعليمي معين و الكشف عن األجزاء التي يتم تعليمها 

  2مناسب لالستفادة من ذلك في تطوير و تحسين عملية التعلم  "بالمستوى ال

ويعرفه " عبد المجيد نشواتي " أنه " العملية الهادفة إلى تسهيل تقدم التعلم و تجري  

كما عرفه " نواف احمد سمارة  3هذه العملية عادة أثناء ممارسة النشاطات التعليمية " 

لعملية التي تحرك عملية التدريس  في المدارس " و عبد السالم موسى العديلي" بانه " ا

  4بهدف تحقيق ما إذا كان التعلم  يسير  وفق ما تم التخطيط له أم ال"

تعتمد  على تصحيح مسار هذا المتعلم قبل أن يقطع شوطا  التكويني إذنفمهمة التقويم 

أدوات و أساليب منها  علىو يستند هذا النوع من التقويم  ،في العملية التعليمية 

    أثناء    ة التي يطرحها المعلم الواجبات المنزلية التي يعطيها المعلم للمتعلم ، و األسئل

                                                           

ة للنشر و التوزيع و الطباعة عمان األردن ،  ، دار المسير1رات التدريس الصفي ، طمحمد محمود الحيلة : مها -  1

 711هـ  ، ص  1287 -م   8008
  74حامد منسي : التقويم التربوي ، ص  -  2

  108ص  1222: علم النفس التربوي ، د ط ، مؤسسة الرسالة ، األردن  عبد المجيد نشواتي -  3

رة للنشر ، دار المسي 1في العلوم التربوية طنواف أحمد سمارة ، عبد السالم موسى العديلي :  مفاهيم و مصطلحات  - 4

   04هـ  ص  1282م   8002و التوزيع و الطباعة عمان األردن ، 
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        يقدمها   التوجيهات التي يطرحه أثناء  عرض األفكار الجديدة، والشرح أو الحوار الذي 

 1و االقتراحات التي يعرضها على متعلم آخر 

التقويم التكويني هو تلك العملية اإلجرائية التي تعقب تطبيق عمل أو  و من هنا نعتبر أن

فعل تعليمي معين ، أو إلقاء درس و يحدد استجابة التالميذ للدرس و عناصره و مدى 

استيعابهم للمعلومات ، و يقدم له مالحظات عن مستوى تقدمهم فورا و استيعابهم لها 

  بسرعة

 التحصيلي : التقويم الختامي /التجميعي /  -3

لجميع انواع التقويم  لذلك يطلق عليه المصطلحات يعتبر هذا النوع من التقويم خالصة 

التالية : التحصيلي أو التجميعي  أو الختامي إذ أنه خالصة لجميع األحكام و القرارات  

واالستنتاجات التي استنتجت من خالل  أنواع التقويم األخرى .. فهذا التقويم  ال يعتبر 

حليال و اكتشافا  لبعض الظواهر  المنتشرة عند التالميذ  أو بعض االهداف قصيرة ت

ما يعتبر وسيلة إلصدار  األحكام و القرارات النهائية و  رالمدى و الجزئية ، بقد

التربوية تجاه المتعلمين و تصنيفهم إلى تالميذ ناجحين  و آخرين متعثرين ، و ذلك من 

ت الفصلية و السنوية أو الرسمية، و باإلضافة إلى تقويم خالل نتائجهم في االمتحانا

المتعلمين فإن التقويم التجميعي يعتبر  تقويما للعملية التربوية ككل ، بما فيها المناهج و 

 اإلطارات و األهداف و الوسائل، إذ أنه يبين لكل طرف  مدى تحقيقه لألهداف العامة 

 التربويةاالستراتيجيات    مناهج المستعملة و التعليمية المسطرة و من ثم الحكم على ال

 سؤولينمن و رسيو الوسائل التعليمية و كذا اإلطارات من مد

أو جهاز خاص مكلف    المدرس    التي يقوم بها  التربوية"إنه  إذن تلك الممارسة 

على التالميذ في نهاية تعليم معين ، قصد الحكم على نتائجهم أو إصدار أحكام نهائية 

التقويم الختامي   ال يركز منسي "  حامد   و يقول   2على فعالية العملية التعليمية "

                                                           

، دار األمين للطباعة ،  1جاسم الحشاش، احمد المنصور ، احمد الشربيني : التقويم التربوي األسس و التطبيقات ، ط - 1

 88 - 81ص  1221القاهرة ، 

، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع ، عمان  1يات ، طأحمد الخطيب : إعداد المعلم العربي نماذج و استراتيج - 2

   24هـ ص  1282 – 8002األردن 
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مة ، س األهداف العاعلى التفاصيل و األهداف الفرعية كالتقويم البنائي ، إنما يهتم بقيا

 1سية معينة "امعين أو فرقة دركأهداف مقرر 

إن التقويم الختامي  يعتبر أحد العوامل التربوية النهائية للعمل التعليمي ، ذلك أنه يأتي 

في نهاية العمل التعليمي كأواخر الفصول أو السنوات الدراسية ، أو األطوار مثل 

 القائمون  التكوين ، فيقوم به  االمتحانات  و المسابقات الرسمية ،  أي بعد فترة من

اصة  حال التلميذ الدراسية على التالميذ للحكم على الحالة العامة للعملية التعليمية و خ

تجاه المعلمين ، و     احكامهم  يصدرون  عليها   التي حصل نتائجهالعتماد على إذ با

اتخاذ القرارات بشأنه ، سواء بالنجاح أو الرسوب ، و يعتمدون على ذلك الدرجات 

 العلمية و النهائية . 

" يهدف التقويم الختامي إلى إعطاء تقديرات للمتعلمين تبين مدى  يقول " حامد منسي" :

 2شهادة بذلك "إعطائهم تتضمنه األهداف العامة للمقررات و كفاءتهم في تحصيل ما

و التقويم هنا يعتمد على تحديد الرسوب و النجاح في ضوء درجات المتعلمين التي 

حصلوا عليها، باإلضافة إلى الحكم على جهود المعلمين أنفسهم باإلضافة إلى الكشف 

  3عن فعالية المنهج و الوسائط المتبعة  في التدريس 

  أهداف و وظائف  التقويم  التكويني : – 3

بما أن التقويم التكويني ينجز خالل عملية التدريس : أهداف التقويم التكويني  -أ

 فإنه أهدافه تتمثل فيما يلي : 

 بالنسبة للمدرس : (1

 من خالل العملية التعليمية  يمكن المعلم من معاينة ما تم تنفيذه  -1

 أوضاع و حاالت  التعليم  عنيمكنه من إعطائه معلومات بكيفية واضحة  -8

 معرفة درجة صعوبة المحتوى الذي يقدم يمكنه من  -7

 يمكنه من قياس مستوى التالميذ  في أي مرحلة من مراحل  الدرس التي يقطعها  -2

                                                           

  73ص  السابقحامد منسي : التقويم التربوي ، المرجع  - 1

  73حامد منسي : التقويم التربوي ، المرجع نفسه ص  - 2

 88جاسم الحشاش و آخرون : التقويم التربوي األسس و التطبيقات ص  - 3
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الوسائل و الطرق  التي تستعمل   المدرس من معرفة مدى فعالية  بواسطته يتمكن -4

 التدريس في 

 يمكنه من إصالح االعوجاج و استدراك نقاط الضعف بالتدرج  -1

ن التحكم في الفعل التعليمي  بحيث ال ينتقل من مقطع إلى آخر إال بعد كما يمكنه م -0

   1تحكم التالميذ في المقطع األول

 بالنسبة للتلميذ :  (2

 خالل درس معين أو مجموعة دروس  يبين له نوع الصعوبات التي تعترضه -1

لمحددة إذ يدرك نفسه ما حصل يخبره عن المسافة التي تفصل بينه و بين األهداف ا -8

  2أي يتمكن من القيام بتقويم ذاتي لمجهوده و يصحح  مساره  ، أو ما قام به و بذل،عليه

 يمكنه من اكتشاف طرق تقنية ، تتيح له التطور  -7

   معارفمدى تحكمه في  ويتيح له إمكانية التعرف على درجة مسايرته للدرس ،  -2

 3و مهارات أو قدرات 

 وظائف التقويم التكويني :  -ب

 التربوية : الوظيفة  -1

  للمعلم خاصة بالنسبة  و   إن التقويم التكويني  يلعب دورا كبيرا في العملية التربوية 

و المتعلم ، فيقدم وظيفة كبرى  لكليهما إذ أنه يخدمهما تربويا و تعليميا و تتمثل هذه 

 الوظيفة فيما يلي : 

التقويم التكويني يكشف لنا عن الثغرات و النقائص و معالجتها  قبل فوات األوان   -

من خالل التقويم التكويني  يمكن فلتفادي تكرار و تضييع المزيد من الوقت و الجهد ،  

جبرائيل  "تصنيف التالميذ إلى متفوقين و إلى تالميذ متعثرين ، و هذا ما عبر عنه 

  طرائقه  : " كما يمكن المعلم من تعديلتقويم التكويني بقوله في حديثه  عن ال  "بشارة

أو ينتبه إلى الفروق  الفردية بين التالميذ عند هذا أو ذلك من تالميذه في الوقت المالئم 

                                                           

رة للنشر و التوزيع عمان األردن ، سي، دار الم 1نايفة : مناهج و اساليب  تدريس الموهوبين  و المتفوقين ، ط  - 1

    408ص  هـ 1271 – 8010

، دار جرير للنشر و التوزيع  ، 1إبراهيم محمد المحاسنة ، عبد الحكيم علي مهيدات : القياس و التقويم الصفي ،ط - 2

  71ص ،هـ  1270 – 8002عمان األردن 

،  8عبد المومن يعقوبي : أسس بناء الفعل الديداكتيكي  من بيداغوجية األهداف  إلى بيداغوجية التقويم و الدعم ، ط  - 3

 712- 717ص  8008مؤسسة الجزائر للطباعة و النشر و التوزيع تلمسان ، 
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، و أن يعالج الثغرات أو األخطاء عند وقوعها و قبل أن تكرر أو تتراكم فيعيق العملية 

جوة أو على تضييع  الكثير من الجهد رالصورة  المالتربوية و يعطل تحقيق األهداف ب

 1و الوقت الطويل"

تتمثل  الوظيفة التربوية  الثانية للتقويم  التكويني في تزويد المعلم بالمعلومات   -

عن مدى تحقيقه  لألهداف المسطرة  من الدرس ، و معرفة مدى استراتيجيته و طريقته 

منسي في قوله : " تعتبر نتائجه مؤشرا لمدى  في إلقاء الدرس و هذا ما يعبر  عنه حامد

   2 تحقيق أهداف التعلم ، و يفيد في تحسين عملية التعلم في المدرسة  "

  استراتيجيةأما الوظيفة الثالثة فتتمثل في اكتساب  المعلم خبرة في عملية التعليم و  -

سب أهدافه طرح األسئلة ، كما جعله يتحكم في العملية  التعليمية ، حيث يوجهها ح

إن أحسن اسلوب لقيادة المرجوة، و هذا ما وضحه " جبرائيل بشارة " في قوله : " 

عملية التعليم ، هو أن يلجأ المعلم إلى أسلوب المناقشة التي تدفع التالميذ نحو موضوع 

 3 "الدرس و ترفع في نشاطهم الفكري 

تدريب التالميذ  على  للتقويم التكويني فتتمثل في لوظيفة التربوية الرابعة ا اأم -

كيفية استعمال و استخدام مهاراتهم و خبراتهم في المجال الدراسي ، أو حتى في مجال 

كما أن هذه األخيرة   4الحياة اليومية و ذلك من خالل الوظائف  و النشاطات المنجزة 

عند تطبيقها تكسب التلميذ اقتناعا بتلك المعارف و استيعابا لها و حتى تثبيتها ، و هذا 

 ،في قوله : "إن التطبيق العلمي ضروري في التعليم   "جبرائيل بشارة"ما عبر عنه 

التالميذ يتعلم التالميذ   باستخدام معارفهم ، و لكي يقتنعوا  بصحة تلك المعارف  لتهيئة 

و يضيف قائال : " أن الوظائف و التمارين تشبه  إلى حد بعيد  التطبيق العلمي للحياة " 

 5، إال أنها ال تستطيع أن تأخذ مكانه ،  و كالهما ضروري لتعليم سليم و فعال "

و الوظيفة الخامسة  تتمثل في السماح  للمتعلم بتصحيح أخطائه و مساره بنفسه   -

بقوله : " إن المتعلم   "ل بشارةجبرائي"و هذا ما يوضحه   ،ئص بعد اكتشاف  النقا

                                                           

  740- 747هـ ص  1207  -م 1227بيروت ، دار الرائد العربي ، 1يمي  ، ط جبرائيل بشارة : المنهج التعل - 1

  2 97ص  السابق،حامد منسي : التقويم التربوي ، المرجع  -
 2المرجع السابق، ص يمي  ، المنهج التعل: جبرائيل بشارة  - 3

، دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة عمان  1سامي محمد ملحم : القياس و التقويم في التربية و علم النفس ، ط  - 4

  700 – 701، ص  8000األردن 

  17ص  يمي  ،جبرائيل بشارة : المنهج التعل - 5
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ضمن فرع ينفصل عن المسار  يربالسعندما يخطئ  إفناء معلوماته ، مراجعتها  رطيض

 1األساسي و يتعرف على سبب الخطأ الذي وقع فيه   "

 الوظيفة النفسية :  -2

للتقويم التكويني وظائف نفسية  كذلك ، و هذا لتميزه بخصائص  تميزه عن باقي   

أنواع التقويم األخرى ، فإن التطبيق  التقويم التكويني  يولد لدى المتعلم النشاط و 

الحيوية داخل القسم من خالل المناقشة و الحوارات ، حيث يحس التلميذ بأنه يؤدي 

م فيه مما ينفي  وجود الملل و الالمباالة  عند المتعلم ،  دورا كبيرا في الدرس ،  و يساه

كما يحس المتعلم أن المعلم يسعى فعال لتعليمه  أحسن تعليم ،  و يحس باهتمام  المعلم 

، بعد  2 التي يقدمها له به ،  و ذلك من خالل النصائح و اإلرشادات  و التوجيهات 

 ا يحفز على التعلم و التحصيل .و هذ ،تقديم مالحظات و نتائج حول التطبيقات 

فالتلميذ عندما يدرك  أن الدرس يختم دائما بأعمال تطبيقية  ووظائف  منزلية ، فإن ذلك 

سيدفعه حتما إلى متابعة الدرس و التركيز ، لكي يستطيع حل الواجبات و في هذا 

تالميذ قائال " التطبيق العملي  وسيلة إلثارة  اهتمام ال  يوضح " جبرائيل بشارة "

  3"بأكملهاعلى االستيعاب ،  بوعي و يسهل هذ العملية  يساعدبمعارف جديدة ، و 

كما أن التقويم يولد  روح المنافسة لدى التالميذ  لبلوغ مستوى  أصحابه  و تفوقه عليهم 

 ، خاصة  و أن التلميذ  يجب أن يكون  دائما موجه أو قائد القسم .

المستوى التعليمي للتلميذ ، فاالمتحانات التي  تحسين  و التقويم التكويني يساهم في

تجعل من التلميذ يكتسب  قدرة و طريقة   ،ب التقويم المستمر ر باستمرار  في قالتكر

و  ذلك من خالل الخطأ و التصحيح  يقول   4فعالة في المراجعة  و في منهجية اإلجابة 

بنتائج التقويم  علما حاط  التلميذ " محمد عثمان " : " إن مزايا التقويم الدوري أن ي

مردوده أوال بأول ، و يتعرف إذا كان يسير في الطريق السليم أم ال و في ضوء هذا 

                                                           

  781يمي   المرجع نفسه ص جبرائيل بشارة : المنهج التعل - 1

، دار  1عبد الخالق ، امل  أبو دياب عبد الخالق  : طرائق النشاط في التعليم و التقويم التربوي ، ط رشراش  أنيس  - 2

  122ـ ص  ـه 1280 8000النهضة العربية بيروت لبنان  

 18ص  السابقالمرجع   ،يمي جبرائيل بشارة : المنهج التعل - 3

ة للنشر و التوزيع و الطباعة عمان األردن سير، دار الم 1ط  محمد السيد علي : التربية العلمية و تدريس العلوم ، - 4

  874 – 872ص ، 8007
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  األسلوب  المتميز  من التقويم ينافس الطالب نفسه و غيره باستمرار و يحسن رميه و

معين ، و طاقته ، و يعرف موقفه التحصيلي فيمكن أن يسدد رمية إلى هدف   توجيهه 

 1و يعرف في كل موضع طاقته من الهدف "

 إنجاز التقويم التكويني :  كيفية-4

و مهام و إنجازات  بأعمالفي هذا النوع من التقويم  التكويني يكلف المدرس تالميذه   

ء منه ، قصد التأكد من مدى زتكون عاجلة و سريعة خالل الدرس ، أو في نهاية ج

 تحقق  الهدف الذي حدده و لعمل ذلك يقوم بما يلي : 

 إعطاء أسئلة ذات  اختيارات متعددة  يختار التلميذ  منها الجواب الصحيح   -1

 إنجاز تقارير عن تجارب  -8

 نصوص تتضمن  فراغات  يمألها التلميذ  -7

 أجوبة تكون بعالمة صح أو خطأ  -2

  2تمارين تطبيقية بسيطة حول الدرس  -4

 جداول  يمألها بمعطيات معينة  -1

 التلميذ بأسلوبه الخاص  وغهاصينتائج  -0

كما نضيف  إلى ذلك  الوظائف  المنزلية التي تعطى  للتلميذ في حالة ضيق  الوقت  

ليجيب عنها  في المنزل ،  أو يحضرها إلى المعلم  إلجراء التصحيح ، و ينبغي على 

ا ، هم أن يصحح إنجازات و نشاطات التالميذ و يبين األخطاء  التي تم الوقوع فيالمعل

كما ينصحهم و يوجههم إلى سبل  و طرق تكفل لهم اجتنابها و بالموازاة مع ذلك 

  3يشجعهم  و يمدحهم ، إذا كانت إجاباتهم صحيحة 

                                                           

  18 – 11ص  8004محمد عثمان : أساليب التقويم التربوي ، د ط ، دار أسامة للنشر و التوزيع ، عمان األردن  - 1

،  مطبعة األمير،  8، ط 1محمد شارف سرير ، نور الدين خالدي : التدريس باألهداف  و بيداغوجية التقويم ، ط  -2 

   101ص ، 1224غريس  والية معسكر 

رة سي،  دار الم 1تيسير مفلح كوافحة :  القياس و التقييم و أساليب القياس  و التشخيص في التربية الخاصة ، ط  - 3

   40ص  ، 1287 8007و التوزيع  عمان األردن   رللنش
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ويم التكويني هو و هذه بعض األدوات التي تمكننا من ذكرها ، و المهم ما يتطلبه  التق

إنجازات جزئية عاجلة  و آنية و منسجمة مع األهداف  المحددة للدرس ، حيث  تمكن 

 1من قياس الفروقات بين التالميذ  كما تمكن المدرس من ضبط  الصعوبات والنقائص 

 دور التقويم التكويني في إثارة دافعية التعليم :  -5

المتمثلة في كونه مستمرا و فوريا  في تزويد من خالل خصائص  التقويم التكويني 

   دافعية التعلم  توفير   إلى     فإنه  يؤدي  التلميذ بالمعلومات عن مدى سيره و تقدمه

و التحصيل  لدى التالميذ  حيث يقول " عبد الحميد  جابر" : " أنه ال بد من القيام 

على اساس هذا التقويم يطلع  بعمليات تقويم كثيرة أو منظمة  إلثارة دافعية التلميذ 

  2مدى تقدمهم  "  ىالتالميذ عل

الفرد  على معلومات تعينه على معرفة   حصولأن  " كما يرى  " كمال محمد " : "

مدى تفوقه  أو نجاحه في أدائه ،  أي حصول  ما يسمى بالعائد  له  قيمته الدافعية 

 3 العالية خاصة حيث تكون المعلومات مباشرة

 فورية للتالميذإلى ضرورة  توفر معرفة  "كمال محمد"و في نفس السياق يشير كذلك 

لهذه المعرفة قيمة ما ، ألنه كلما طال الزمن الفاصل بين  بأدائهم  إذ أردنا أن تكون

 إذا كان   و الرأي فيه ، و خاصة أإكمال الطفل للعمل و بين معرفته  بالحكم عليه  

بالنسبة  ل  يكون  للمعرفة  تأثير  دافعيمرضيا  قبل االتصافي صالحه و  الرأي  

   4للتلميذ

إثارتها و جه آخر ، و يتمثل في ذلك  وكما أن لوظيفة التقويم التكويني في قوة الدافعية  

في تزويد  التلميذ بمعلومات فورية و مستمرة  عن مدى  سيره و تقدمه  حيث أنه 

  و التحفيز المستمرة   المراجعةو ذلك  من خالل على تحسين مستوى التلميذ   هيساعد

، كما يوفر  و التوجيه ، مما يمكنه من الحصول على نتائج جيدة في االختبارات 

من االجتهاد أكثر  في الدراسة و المراجعة و هذا  التي تمكنه   للتالميذ التغذية الراجعة 

                                                           

  24 -22ص ، 1222، كلية التربية جامعة الفاتح  1أحمد محمد الطيب : التقويم و القياس  النفسي و التربوي ، ط  -  1

  800عبد الحميد جابر : سيكولوجية التعلم و نظريات التعلم ، د ط ، دار الكتاب الحديث ، الكويت ، د ت ، ص  - 2

  100ص ، 1221،،  دار الكتب العلمية بيروت  1كمال محمد عويضة : سيكولوجية التربية ، ط  - 3

  102ص   المرجع السابق ،كمال محمد عويضة  - 4
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من مستواهم التحصيلي  و بذلك تحسين و رفع  يضمن لهم الحصول على نتائج جيدة ،

  1الدراسي 

نحو  الدافعية   ارةثاست  في  كبير دور  له   من خالل كل هذا تبين أن التقويم التكويني 

 التحصيل لدى التالميذ من خالل اهتمامهم  و تركيزهم و انتباههم أثناء الدرس.

                                                           

، دار  1اللغة  العربية ، رؤية نظرية تطبيقية ، ط  مناهجعبدالرحمن الهاشمي، محسن علي عطية : تحليل محتوى  - 1

    820ص ،هـ   1270 8002صفاء  للنشر و التوزيع عمان 
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للباحثين   بالنسبةتعتبر مشكلة التحصيل الدراسي من بين المواضيع التي نالت اهتماما  كبيرا 

و كل المنشغلين  بميدان التربية ، و لعل اإلشكال المطروح الكبير الذي أعطي لهذا 

الموضوع  يعود اساس  إلى اعتباره أهم دعامة لمزاولة الدراسة و تحقيق  النجاح من جهة 

و ارتباطه بظواهر أخرى جد هامة كالتأخر و التسرب المدرسي أو االنقطاع عن الدراسة 

 .رى من جهة أخ

 تعريف التحصيل الدراسي و انواعه :  -أ

 يل الدراسي : لتعريف التح -أ

 لقد تعددت تعاريف التحصيل الدراسي بتعدد العلماء ومن بين هذه التعاريف ما يلي : 

 تعريف عبد الرحمن العيساوي :  -1

أو المهارة التي حصلها الفرد نتيجة التدريب و المرور  مقدار المعرفة نه  "أيعرفه على 

 1"بالخبرات السابقة سواء في المجال الدراسي أو التعليمي أو التدريب المهني

 تعريف عبد الرحيم نصر هللا :  -2

يعرفه على أنه " عبارة عن النتيجة العامة التي يحصل عليها التلميذ في نهاية العام الدراسي  

حصل عليها  في كل يوم و في كل شهر و فصل و نهاية يجميع النتائج التي و التي تضم  

  2السنة  و في كل موضوع و مادة "

و يعرفه أيضا  بأنه " المستوى الذي وصل إليه الفرد في تحصيله للمواد الدراسية و الذي  

 يقاس  باالمتحانات التحصيلية  التي تتم في نهاية العام الدراسي "

 تعريف فريد جبرائيل :  -3

يعرفه على أنه " مجموعة من المعلومات و المهارات المكتسبة في المواضيع الدراسية  و 

  3هي تقاس عادة بالعالمات التي يمنحها المعلمين للتالميذ "

 و من خالل  هذه التعاريف المقدمة يتضح أن للتحصيل الدراسي جانبين هما : 

نب منه  هو المواد التي تدرس  لدراسي في جا: أن التحصيل ا الجانب األول -

 لمؤسسات التعليمية و التكوينية على اختالف أنواعهااب

                                                           

، د ط ـ دار النهضة  للطباعة و النشر بيروت د الرحمن العيساوي : القياس و التجريب  في علم النفس و التربية بع - 1

  427ص ، 4791لبنان 

  104ص ، 2001دار وائل للنشر  4التربية الخاصة ط : عبد الرحيم نصر هللا - 2

  41ص ، 4790، د ط ، دار النشر و التوزيع لبنان   التربويالنفس  علمفريد جبرائيل نجم :  قاموس التربية و  - 3
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أن التحصيل  كذلك في جانبه اآلخر  يتمثل في األعمال و النشاطات  :  الجانب الثاني -

 التي يقوم بها اإلنسان و يظهر فيها المهارات التي اكتسبها

عملية تلقين المعلم للدروس  بل هو رسم صورة نفسية  فالتحصيل الدراسي إذن  ليس  

 .لقدرات التلميذ العقلية و المعرفية و قيمتها و فعاليتها ، و هو ايضا ما يجنيه من معارف

  أنواع التحصيل الدراسي :  -ب

 إلى نوعين هما :  يقسم التحصيل الدراسي 

 التحصيل الجيد :  -1

عبارة عن سلوك يعبر عن تجاوز األداء التحصيلي و يعرف باإلفراط التحصيلي و هو 

عند الفرد للمستوى  المتوقع  منه في ضوء  قدراته و استعداداته الخاصة  أي أن الفرد 

مستويات مدرسية تتجاوز متوسطات أداء  اقرانه في  قالمفرط تحصيال يستطع أن يحق

عمر  التحصيلي  يفوق و بعبارة أخرى يمكن  القول بأن  نفس العمر العقلي و الزمني ،

عمره الزمني  و العقلي ،  و يتجاوز  بشكل  غير متوقع  و عادة ما يفسر  ذلك التجاوز  

المثابرة من طرف الفرد نفسه و ارتفاع دافع  في ضوء التغيرات  األخرى كالقدرة على

 1اإلنجاز لديه و درجة المنافسة و المعرفة العلمية 

  الضعيف: التحصيل-2

عجز التلميذ عن استيعاب البرنامج الدراسي و إخفاقه في جميع المواد و قد يتمثل في 

الفرد متوقع من يعبر هذا عن وجود فجوة و عدم التناسق في األداء المدرسي بين ما هو 

 الدراسي بشكلفالتلميذ الذي يتأخر تحصيله  دراسي،من تحصيل  ينجزه فعالما  وبين

من  يكون افضلتؤهله ألن  استعداداته التيو ية العقل إمكانياتهعلى الرغم من  ضحوا

ذلك ، هذا التلميذ  يقال عنه أنه متأخر تحصيليا ، أي أن تأخره الدراسي أو التحصيلي 

أسباب  ، وإنما يرجع إلى هنا ال يرجع إلى نقص في قدراته أو قصور في استعداداته 

  2أخرى خارجة عن نطاقه 

إذن يمكن القول أن هناك نوعين من التحصيل الدراسي العالي و الجيد و فيه يتفوق 

 الدراسي.يل الضعيف و الذي يعرف بالتأخر و التحص الدراسية،التلميذ في جميع المواد 

 

 

                                                           

  71- 71شاكر عطية قنديل : معجم علم النفس و التحليل الفسي ، د ط ، دار النهضة بيروت لبنان ، د ت ، ص  - 1

 207ص ، 4797كمال الدسوقي : النمو التربوي للطفل و المراهق ،  د ط، دار النهضة العربية ، بيروت لبنان  - 2
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 قياس التحصيل الدراسي وشروطه: -2

 قياس التحصيل الدراسي :  -أ

تعرف التربية على انها بناء و تحرر ، الغرض منها إحداث تغيرات مرغوبة في االفراد 

و سلوكهم ، سواء كان معرفيا يرتبط بالمواد الدراسية التي يتعلمونها بالمدرسة ، أو 

 سلوكا و جدانيا أو نفسيا أو حركيا . 

علم من خالل و بالتالي  فإن المدرسة تلجأ إلى قياس مدى حدوث التغيرات لدى المت

كالقدرة على الفهم و االستيعاب قياس نتائج التعلم ، االختبارات التحصيلية و التي تهدف إلى 

الصعوبات و حل المشاكل  التي تعترضه في الحياة    تجاوزلمعلومات في او االستفادة من 

 1راتبو إتقان ما اكتسبه من مهارات و خ اتجاهاتهقياس أسلوب تفكير المتعلم و ، و كذلك 

ويتم قياس التحصيل الدراسي في المدرسة باختبارات تحصيلية يقوم بإعدادها المعلم بنفسه 

 بالتأكدمعلم مطالب  ال، ألن خرألهداف الخاصة بالتعليم من قسم آلو ذلك نظرا الختالف ا

من  اتقان  المتعلم للمعارف  و المفاهيم التي تم تقديمها لكن الحاصل هو أن اغلب المعلمين 

من أتقان المتعلم  للمادة الدراسية   المقدمة له  للتأكديعتمدون على االختبارات التحصيلية 

دون أن يتعداه ذلك إلى معرفة مدى اكتساب المتعلم للمهارات و الخبرات االتجاهات و 

 .أسلوب التفكير و التفسير للحقائق

 شروط التحصيل الدراسي :  -ب

ة تساعد على اكتساب الخبرات الجديدة كما تساعده للتحصيل الدراسي الجيد شروط معين

 على أداء رسالته التربوية بصورة أكثر فعالية و هذه الشروط تتلخص فيما يلي : 

حتى يتمكن التلميذ من تعلم خبرة معينة  ال بد من التكرار أو التمرن على التكرار :  -1

التكرار الذي  هناالممارسة و ذلك بغية الوصول إلى تحصيل دراسي جيد ، و ال نقصد 

و فيه جمود لعملية التعلم ، بل  يخلوا من التركيز فهذا النوع ال فائدة منه  فهو مضيعة للوقت

فلكي يستطيع التلميذ أن يحكم حفظ قصيدة الذي يؤدي إلى الكمال ، التكرار الموجه  به قصدي

من الشعر  فإنه ال بد من أن يكررها عدة مرات مما يؤدي إلى ارتقاء الخبرة و خاصة 

عندما يقوم على اساس الفهم و التركيز االنتباه و المالحظة و معرفة معنى التعلم و بذلك 

 2بطريقة آلية سريعة يستطيع التلميذ أن يقوم بأداء جيد و 
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دافع أو الحافز الذي يحرك الشرط اللحدوث عملية التعلم ال بد أن من وجود  الدوافع :  -2

التلميذ نحو الهدف الذي يريد تحقيقه فكلما كان الدافع قويا كان المجهود أكبر و بالتالي 

  1تحصيل دراسي أفضل أو العكس 

أن يأخذ المعلم أوال الفكرة العامة عن الموضوع :  و مفادها  الطريقة الكلية و الجزئية -1

المراد دراسته ثم بعد ذلك يبدأ في تحليله إلى جزيئات و تفصيل مكوناته و لقد اثبتت تجارب 

التية أن الطريقة الكلية سابقة على اإلدراك الجزئي التفصيلي و التحليلي و المدارس  الجشط

قصيرة و من ثم فالطريقة الكلية افضل من  وذلك حتي تكون المادة المراد تعلمها سهلة 

 2الطريقة الجزئية في عملية التعلم 

استرجاع ما حصله من معلومات   هو عملية يقوم بها المتعلم محاوالالتسميع الذاتي :  -4

أو خبرات و ذلك اثناء الحفظ و بعده بمدة قصيرة تبين  هذه الطريقة للمتعلم مقدار مار ما  

  3حاجة إلى مزيد من التكرار حتي يتم حفظه حفظه و ما بقي في 

إن التحصيل القائم على أساس  التوجيه و اإلرشاد يكون افضل من  اإلرشاد و التوجيه : -9

مستشار  من التحصيل الذي لم يستفد فيه التلميذ من إرشادات  و توجيهات من طرف كل

ديان إلى حدوث عملية ذا المعلم و ذلك ألن كل من اإلرشاد و التوجيه يؤكالتوجيه و 

 4التحصيل في مدة زمنية قصيرة و بمجهود أقل 

: أثبتت التجارب ان ممارسة فعل دون معرفة  معرفة المتعلم نتائج ما تعلمه باستمرار -9

المتعلم لمقدار ما أحرزه من نجاح أو ما  معرفةالنتائج ال يؤدي إلى حدوث التعلم  الجيد ألن 

هو عليه من تقصير يؤدي به إلى تكيف سلوكه  التحصيلي ، كما أن المعرفة لنتائج 

التحصيل تبين للمتعلم الطرق الصحيحة و الخاطئة في اكتساب المهارات و الخبرات 

 5المطلوبة

د الذاتي للمتعلم ، إن التعلم الجيد هو الذي يقوم على المجهو  النشاط الذاتي : -7

فالمعلومات التي يحصل عليها الفرد عن طريق جهده و نشاطه الذاتي تكون أكثر ثبوتا و 

رسوخا أما القائم على السرد  و اإللقاء من جانب المعلم ، فإنه نوع رديء من التعلم ، 

  6معلم يجب  أن ينصب على إشارة اهتمام التالميذ و نشاطهم الذاتيالفمجهود  
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 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي و أهدافه : -3

 العوامل المؤثرة في التحصيل :  -أ

ين لما غلت و تشغل اهتمام الباحثين و المربيعتبر التحصيل الدراسي من المواضيع التي ش

 له من اهمية في ميدان التربية . و للدور الذي يلعبه في تطور األمم و المجتمعات 

و التحصيل الدراسي يعتبر من المواضيع  التي تصنف بالتعقيد و ذلك لتداخل عدة عوامل 

 فيه و هذه العوامل تتمثل فيما يلي : 

 العوامل الجسمية :  -1

للعوامل الجسمية تاثير على التحصيل الدراسي ، ذلك أن الحالة التي يكون عليها الشخص 

الذين يعانون من  فاألطفالمدى تحصيله ، مثل الجوع و العطش و األمراض  تؤثر  على 

أمراض معينة مثل الربو المزمن عيوب النظر و السمع و النطق أو العاهات الجسدية  يتأثر 

  تحصيلهم الدراسي  

إلى أن هناك عالقة بين عدم االنتباه و التركيز و بين  و قد توصلت الكثير من الدراسات 

   التنفس و عدم انتظام الغدد في تأدية  وظيفتها  عدم كفاية الوظائف العضوية مثل صعوبة

  1و تأخر نمو الخاليا و عدم كفاية العصارات المعدية 

و المطلوب  كم من الصبر  و الدراية من اآلباء في تعاملهم مع هؤالء االطفال ، و 

 النصيحة لهم و االهم من ذلك اال ندخل في أحاسيس الحسرة و الشفقة في تعاملنا مع هؤالء

 االبناء

و تقول رمزية الغريب  أنه " ليس هناك شك أن التلميذ  ذو االستعداد  العقلي الكبير يكون 

ط أو أقل من سأسرع في تحصيله و اعلى مستوى من التلميذ ذو المستوى العقلي  المتو

المتوسط كما أن درجة التحصيل تتوقف على مدى استيعاب الخبرات المتعلمة على مستوى 

 2يذ في كل مرحلة "نضج التالم

 العوامل العقلية :  -2

: من بين العوامل العقلية التي لها دور في التحصيل الدراسي الجيد عامل الذكاء و  الذكاء -أ

في كتابه  " الطفل المتأخر"  " أن الذكاء هو العامل األكثر ارتباطا   Burtيقول   
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ت التأخر الدراسي ترجع إلى بالمائة من حاال 40بالتحصيل الدراسي " حيث وجد حوالي  

 1نقص الذكاء الذي وحده كافي إلحداث تأخر دراسي 

الذكاء بقدر ما يرتبط بعوامل  بدرجةأن التحصيل الدراسي يرتبط فقط  هذا معنىلكن ليس 

أخرى كالجو العائلي و االتزان النفسي و الرعاية التي يوليها اآلباء ألبنائهم و كذلك التقدير 

 . لتالمذتهمالذي يوليه بعض المعلمين 

:  إن الدافعية  هي حالة داخلية تحدث لدى االفراد تتمثل في وجود نقص أو  الدافعية -ب

 غليه الفرد إلى تحقيقه دافع أو وجود هدف يسعى

و هناك دوافع فطرية تولد مع اإلنسان و دوافع مكتسبة  يتعلمها اإلنسان من خالل التفاعل 

 مع البيئة  التي يعيش فيها و عن طريق التنشئة االجتماعية 

و يمكن القول انه تزداد  دافعية التعلم و استيعاب الرسالة التعليمية  و  التفاعل  مع المواقف 

ليمية و تعمل  كأدوات تحضيرية للتعزيز اللفظي و تحليل المجهودات الشخصية مما التع

يولد لدى المتعلم رغبة  و شعور باللذة التي يعززها المحيط االجتماعي ، ذلك أن الداعية 

 2تتأثر بمدى نجاحه و فشله  في المهام  التعليمية التي تمر عليه في مواقف تربوية مختلفة 

:  للميول و االستعدادات دور ال يستهان به في عملية التحصيل  ستعداداتالميول و اال -ج

استعداد للمادة العلمية أو النشاط ، و لديهم صفات  والدراسي فيعض التالميذ لديهم ميل  

 مزاجية و شخصية قد يتفوقون في التحصيل الدراسي على تالميذ أكثر منهم ذكاءا

ارت دوافعه الداخلية علم افضل إذا استثالسياق  أن " التلميذ يتو يقول السيد خير هللا في هذا 

 3التعليمي " نشاطه

أن "  تحصيل المتعلم يتوقف على استعداداته المزاجية و على كل   "رمزية الغريب"وترى 

ارة دوافع التالميذ و ميولهم كلما كان اكتساب ائها فكلما اعتمد المعلم على استثما يشعر بأشي

ال عن إقبالهم ضالمختلفة أكبر و كلما كان إصرارهم على بلوغ الهدف أعظم هذا فالخبرات 

 4على أن التحصيل  دون كلل أو ملل "

 نفسية و االنفعالية : العوامل ال -3

اء و اهمها على لألبنضا تأثير على التحصيل الدراسي أي االنفعالية لهاالعوامل النفسية و 

 الطفل أن يثق بنفسه ؟  اإلطالق فقدان الثقة فكيف  نعلم
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أي نجاح و لو كان بسيطا يعزز االحساس بالثقة ، لذا من الضروري  ان نعطي األبناء  

ة لهم به و ما ال طاقأبدا   جحوا بها  و ال نحملهمفرصا  عديدة و اعماال  بسيطة لين

  1نعرضهم لفشل مكرر

 الدراسي و العوامل النفسية و لقد بينت العديد من الدراسات  أن هناك ارتباط بين التحصيل

و أن الذين  يعانون من اضطرابات  انفعالية و أزمات نفسية يفشلون  في دراستهم لما تجلبه 

، و يؤثر  في قدراته  االنفعاليةهذه االضطرابات من عدم  استقرار لدى الطفل من الناحية 

 ط الذكاءسالخاصة  بالتركيز و العمل في المدرسة  بالرغم من انه قد يكون ذكيا أو متو

أن الحالة النفسية و االنفعالية للتلميذ تؤثر على التحصيل الدراسي إذ تجعله ينصرف فلذلك 

لتركيز  و كثيرا كما تفقده  االنتباه  و ا 2عن متابعة الدروس  و عدم المناقشة و المشاركة 

التالميذ  نحو أنفسهم  و نحو المدرسة و نحو المجتمع اتجاهات  ما تكون اتجاهات هؤالء 

   واتهم على أنهم فاشلونذسلبية و قد يصل الحد ببعض التالميذ إلى درجة اليأس  و تقبل 

:  أو منبوذون و في هذه المرحلة يصعب تعديل سلوكهم و قد تظهر  عليهم السمات التالية

نقص الثقة بالنفس ، الخجل ، العدوان ، االعتماد على الغير  لذلك تعتبر االضطرابات 

 االنفعالية من االسباب التي تؤدي إلى ضعف التحصيل.

أن فكرة التلميذ عن ذاته و قدراته تساعده على التحصيل الدراسي فالشعور باألمان  اكم

تعزز الفكرة الجيدة عن اف المرجوة  النفس و القدرة على مواصلة البحث و تحقيق األهد

 الذات

ضاغطة على الفرد إذ تدفعه  إلى المزيد من تحقيق الذات و تعزيز  ةكما تعمل أيضا كقو

  3المفهوم اإليجابي عنها 

 العوامل الخارجية أو البيئية :  -4

 و تتمثل هذه العوامل في المحيط العائلي و العوامل االقتصادية  و الثقافية : 

تعد االسرة أول مسؤول عن التوافق النفسي للطفل . كونها الخلية  :محيط العائلي ال -4

جود  مشكالت أو اضطرابات في عالقة الطفل و والتي ينشأ فيها و يتأثر بها،  األولى 

الوالدين للطفل كالحماية المفرطة و الضبط في المعاملة ، خاصةبوالديه ، او اتباع أساليب  

ي انعكاس سلبي على التحصيل لكاس سلبي على المناخ النفسي و بالتايكون  لهما انع
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،  كما أن حرمان الطفل من احد والديه بسبب الوفاة أو الطالق أو المرض  للطفلالدراسي 

 1الدائم يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للطفل

و عليه تعتبر األسرة من العامل الهام في الفشل المدرسي و ما يسودها من عالقات قد يكون 

في حياة األبناء كاالضطراب الناشئ  عن المشاحنات  و الخالفات و كذلك استبداد  أثرلها 

اآلباء و التفرقة في معاملة األبناء و قسوة  المعاملة من زوجة األب أو زوج األم و عدم 

الب الطفل أو انفعاالته المختلفة ، كل هذا يؤدي إلى حرمان نفسي و اضطراب تقدير مط

" لاللذان يحوالن دون التحصيل الكافي للتلميذ ، و هذا ما اثبت في دراسة " أندري لوغا

حيث توصل إلى  " أن نجاح الطفل أو فشله في الدراسة مرتبطا بطفولته األولى ، و يتأثر 

 2ين األفراد و خاصة عالقة الوالدين بالطفل"إلى حد بعيد  بالعالقات ب

لفقدان الشروط  ن الفقر كثيرا ما يحول دون تقدم التلميذ في تعلمهإ : العوامل االقتصادية -2

االساسية  و الضرورية  للنجاح مما يجعله حساسا تؤثر  أبسط المواقف و الحوادث ، 

و تنمو لديه شيئا فشيئا روح فينقطع عن الدراسة تارة و يغيب عن دروسه تارة اخرى ، 

التهاون  و تضعف  عنده كل رغبة  أو ميل للدراسة . فيظهر ملله  و عجزه عن المراجعة 

 و االستظهار.

لذلك يمكن  القول  أن للجانب المادي دور كبير في التحصيل الدراسي و ذلك  لما يحظى به 

ما يتيح لهم القدرة على التكيف مع  أبناء االسرة الغنية  و ذات اإلمكانيات المادية من توفير 

جد أبناء يالبرامج المدرسية و بالتالي التحصيل الدراسي  الجيد ،  و على العكس من ذلك 

    3األسر الفقيرة  صعوبة في التكيف مع نفس البرنامج 

: للمستوى الثقافي  للوادين أثر في رفع أو تدني مستوى التلميذ ، فكلما  العوامل الثقافية -1

المدرسة يكون مكمال  كان المستوى الثقافي للوالدين مرتفعا فإن التعليم الذي يتلقاه الطفل  في

لما يتلقاه في المنزل و العكس كما أن التلميذ الذي يجد في المنزل جوا  ثقافيا يساعده على 

ن ذلك إسه  و تنمية معارفه ، و االستفادة من الثقافة المتنوعة ألفراد األسرة  فاستذكار  درو

يساعده على التكيف المدرسي و بالتالي التحصيل الجيد ، كما يستحسن على اآلباء التعرف 

على النظم المدرسية و اساليب التربة  حتى ال تتعارض معامالتهم ألبنائهم مع ما يحدث في 

 4مكملة لها المدرسة  بل تكون

 

                                                           

 4794، المملكة العربية السعودية الرياض  4وي ، ط بيوسف مصطفي القاضي :  اإلرشاد النفسي و التوجيه التر - 1

  114ص 

  429ص  4791لق المدرسي  ترجمة األعسر األيمن ، د ط ، دار النشر بيروت ق: ال لاندري  لوغا  - 2

منشورات جمعية بن باديس الثقافية  4منصوري مصطفي : االسرة و المدرسة و دورهما في تربية الطفل ، ط  - 3

   29ص ،هـ  4129 2001بوهران ، دار قرطبة  الجزائر 

  20محمد خليفة بركات  علم النفس التعليمي ص  - 4
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 العوامل المدرسية :  -5 

مباشرة  بالمدرسة باإلضافة إلى العوامل المذكورة سابقا  هناك  العوامل المدرسية المتصلة

 ، و التي تؤثر على التحصيل الدراسي  للتلميذ و من بين هذه العوامل نذكر : 

باعتباره نقطة التقاء  يعتبر المنهج عنصرا  اساسيا في العملية التعليمية 1:  المناهج -4

و الوسائل ، و المنهج هو مجموع الخبرات التي توضع للتالميذ بقصد مساعدتهم  الغايات

في مختلف  الجوانب و الخبرات و المعارف  المقدمة للتالميذ  ينبغي أن تكون  على النمو

منظمة  فالموضوعات الرئيسية  و األفكار المحورية  التي يتضمنها الموضوع  و المادة 

الخاصة بهذه األفكار تحتاج إلى تنظيم بحيث تبدأ مثال من المعلوم إلى المجهول أو من 

لمألوف إلى غير المألوف  أو من البسيط إلى المركب إلى المحسوس إلى المجرد أو من ا

 األكثر تركيبا حتى تسير عملية  تعلم التالميذ 

: تعتبر كذلك طريقة التدريس من العوامل المؤثرة على التحصيل  طرائق التدريس -2

ن الدراسي  فقد يكون اسلوب المعلم في نقل المعلومات و المعطيات العلمية و العملية خاليا م

إمكانيات األطفال و قدراتهم و الفروق  في االعتبار خذؤاإلثارة و التشويق ، أو أنه  ال ي

 2الفردية فيما يتعلق بمستواهم العقلي 

: للعالقات التي تسود المجتمع خاصة عالقات التلميذ ،  الجو المدرسي االجتماعي -1

دارة أثر كبير على تحصيله و عالقته باإل بالمعلمينكعالقة التالميذ بزمالئه  و عالقته 

ون و االحترام االمدرسي بحيث إذا كانت هذه العالقات تتسم بالتفاعل اإليجابي و التع

المتبادل ،  كانت لها نتائج إيجابية على مردود التلميذ  الدراسي و بالتالي على التحصيل 

اة فسيكون لذلك أثر مساوالالدراسي أما إذا كانت هذه العالقات تتسم بالتسلط و السخرية و ال

  3سلبي على المردود الدراسي للتلميذ 

 أهداف التحصيل الدراسي :  -ب

  الذهنية إن معرفة التحصيل الدراسي يهدف إلى إعطاء بطاقة فنية عن التلميذ ،  و قدراته 

  أهداف مستقبلية و إمكانياته   في مختلف المواد الدراسية و مدى الجهود التي يبذلها لتحقيق 

" إن الهدف من معرفة  تحصيل  التالميذ هو   "نعيم الرفاعي"و في هذا السياق  يقول 

                                                           

- 40ص  4779د ط ، دار التربة دمشق  عمان محمد زيان حمدان :  التحصيل الدراسي  ، مفاهيم  مشاكل حلول ،   - 1

20  

موالي بودخليلي محمد :  نطق التحفيز المختلفة  و عالقتها بالتحصيل المدرسي ، د ط ، دار التربية الحديثة عمان  - 2

   199ص ، 4799األردن 

 179أنيس تشاد : علم النفس العام مرجع سابق ص  - 3
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تربيتهم و معرفة قدراتهم في استيعاب المعارف و المهارات المختلفة في مادة معينة خالل 

  1فترة محدودة من الزمن"

معينة كما يهدف التحصيل الدراسي  إلى الحصول عل معلومات عن ترتيب التلميذ بفترة 

على ذلك و لكن تمتد إلى محاوالت رسم  التحصيل هدف بالنسبة لمجموعاته و ال يقتصر 

 صورة فنية لقدرات  التلميذ العقلية و المعرفية .

كذلك  إلى تقييم المعلومات  الدراسية الخاصة بالتلميذ مقدمة و التحصيل الدراسي يهدف 

 بشكل خطوات : 

 يمكن قياس مستوى التلميذ عند انتهاء فترة تعليمية معينة  -

في هذا المسار كما أن يسير في هذا المسار ميذ يستطيع يسمح لتقريرها إذا كان التل -

 عتمد على نتائجه إلعطائه شهادات و انجازات ي

يمكن قياس الفوارق بين عناصر الفعل التعليمي من اهداف و محتوى  و مدى  -

 2مالئمتها لبلوغ األهداف المرجوة 

 التي حددت لها الفترة التكوينية .  يسمح بمعرفة مدى تحقيق االهداف -

و في األخير يمكن القول أن التحصيل الدراسي يعتبر مردود التلميذ خالل الفصل الدراسي 

عن مدى اكتساب التلميذ للمادة المعرفية المقدمة من قبل المعلم ، و مدى  و الذي يعبر

هضمه للبرنامج الدراسي و يتم قياسه بمجموعة من مجموعة من الوسائل و االختبارات 

األدائية و اللفظية ، و المالحظ أن التحصيل الدراسي للتلميذ المتعلق و مرتبط بمجموعة من 

مثل كفاءة المتعلم و المستوى االقتصادي أثير في مستوى التلميذ العوامل التي من شأنها الـت

  و الثقافي لألسرة، و العامل الجسدي و الصحة النفسية و الجسدية للطفل .

  واقع التقويم التكويني :  -4

تؤكد  لوائح التقويم و االمتحانات في كثر من األنظمة العربية التعليمية أهمية التقويم 

إلى المعلم  الشأنالمراحل الدراسية . و يؤكد األمر في هذ مر( في مختلف التكويني )المست

تقدمه الدراسي يوما بعد يوم من خالل االختبارات  ذي يقوم بمالحظة التلميذ و متابعةال

.  األنشطة الصفية  األعمال و    و غيرها من     التحررية و الشفوية و الواجبات المنزلية

و يخصص للتقويم التكويني نسبة معينة من الدرجات الكلية لكل مادة دراسية وفقا لطبيعتها 

 و متطلباتها 

                                                           

  1 199ص ، 4799، مطبعة الطرابيني دمشق  2نعيم الرفاعي : الصحة  النفسية دراسة في سيكولوجية التكيف ، ط  - 
  249وي ص بعبد المجيد نشواتي : علم النفس التر - 2
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غير ان هذا النمط من التقويم بممارسته الحالية  السائدة في المدارس ال يحقق في كثير من 

عوامل غراضه المرجوة التي أشرنا إليها  و ربما يرجع  ذلك إلى مجموعة من الأاالحيان 

 لعل اهمها ما يلي : 

افتقار التقويم التكويني إلى  منهجية علمية واضحة أو خطة منظمة تراعي طبيعة المواد  -4

 الدراسية و انشطتها بحيث  تكون متسقة عبر الصفوف  المدرسية 

النظر إلى التقويم التكويني على أنه إجراء روتيني تفرضه سلطات عليا دون إدراك  -2

عيا ألهمية هذا النمط من التقويم في تحسين التدريس و إثراء تعلم الطالب و كا واالمعلم إدرا

 التكامل بينهما.

قلة خبرة  بعض المعلمين بكيفية تنفيذ اساليب التقويم التكويني  استنادا إلى منهجية  -1

م تخدامهم اساليب و اختبارات تقليدية ذات نمط مألوف لديهم الزمهم طيلة حياتهاسمتسقة و 

علمي  بأسلوبالمهنية و عدم تدربهم تدربا كافيا  على كيفية بناء أدوات  تقويم متنوعة 

 لقياس المهارات العقلية العليا لدى الطلبة.

االقتصار في التقويم التكويني  على رصد درجات و مأل بطاقات مدرسية دون االهتمام  -1

قدمه من معلومات ثرية في تجويد في كثير من األحيان بتوظيف  نتائج هذا التقويم و ما ي

    1العملية التدريسية و رفع مستوى أداء جميع الطالب 

الذي يعبر عن  خالل الفصل الدراسي و و عليه يعتبر التحصيل الدراسي  مردود التلميذ

التلميذ من قبل االستاذ أ و مدى هضمه للبرنامج الدراسي و يتم قياسه  همدى اكتساب

و االختبارات األدائية و اللفظية و المالحظة ان التحصيل الدراسي بمجموعة من الوسائل 

للتلميذ متعلق و مرتبط بمجموعة من العوامل التي من شأنها التأثير على مستوى التلميذ مثل 

كفاءة المتعلم و المستوى االقتصادي و الثقافي لألسرة ، و العامل الجسدي و الصحة النفسية 

 .و الجسدية للطفل 

                                                           

للنشر و التوزيع  يرة مس، دار ال 4صالح الدين محمود عالم : القياس و التقويم التربوي في العملية التدريسية ، ط  - 1

 271 271هـ ،ص  4129 – 2009عمان األردن ،
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  ة : ميدان الدراس -1

 ارس ابتدائية  و المتواجدة بوالية مستغانم مدتمت الدراسة في أربع :  المكاني المجال –أ 

 مدرسة رضا حوحو  -1

 مدرسة الشيخ بن الدين  -2

 مدرسة دردور بلقاسم  -3

  المرابطين الجديدة مدرسة -4

: فقد تحدد هذا المجال وفقا لما استغرقته مراحل البحث  المجال الزماني للدراسة -ب

 المختلفة و هي كاآلتي : 

:  و قد بدأت من تسجيل الموضوع في اإلدارة و ذلك بتاريخ  مرحلة اإلعداد النظري -

50/52/2510  

حيث تم وضع  50/54/2510في  ها: و قد بدأنا مرحلة اإلعداد الميداني و تنفيذه -

 رف راسة ثم مناقشتها مع األستاذ المشتصور مبدئي لخطة أداة الد

: و قد استغرقت سبعة ايام ، نتيجة  مرحلة البيانات من المبحوثين " المعلمين" -

 بيان تللصعوبات التي واجهتنا في االتصال بميدان الدراسة و ملء االس

    إلى 11/54/2510 من  : إحصائيا او تحليله غ البيانات  ثم جدولتهايمرحلة تفر -

23/54/2510  

 رها : عينة الدراسة و كيفية اختيا -2

استاذا و بما ان  05ة التعليم االبتدائي بلغ عددهم و لقد اشتملت دراستنا على عينة من اساتذ 

على  أثيرهتلوقوف على  التقويم التكويني  و الدراسة التي نحن بصددها تهدف إلى ا

ن  مجتمع البحث من والتحصيل الدراسي  لتالميذ المرحلة االبتدائية فإنه من الطبيعي أن يتك

 .ةون االستاذ الواحد هو وحدة العينأساتذة التعليم االبتدائي بينما يك
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 أداة البحث :  -3

 اعتمدنا في بحثنا األداة التالية :

وعة أسئلة  توجه إلى األفراد : و يعرف  على أنه "نموذج يحتوي على مجم االستبيان

  1بهدف الحصول على معلومات أو مشكلة أو موقف أو اتجاه"

بموضوع البحث عن طريق استمارة معينة تحتوي  المتعلقةأو هو  " أداة لجمع المعلومات 

مرتبة بأسلوب منطقي مناسب يجري توزيعها على اشخاص معينين  األسئلةعلى عدد من 

  2لتعبئتها"

 :البيانات  و تحليل جمعكيفية  -5

 كيفية جمع البيانات: -أ

نظرا ألن مجتمع البحث يجدون القراءة و الكتابة درجة عالية ، تسمح لهم باستعمال األسئلة  

لجمع  و اإلجابة عنها ، و على وعي  بأهمية البحث  العلمي ، فقد تم االستعانة باالستبيان

    لإلجابة    لألساتذة   االستبيان باليد عن طريق تسليم  البيانات حول موضوع الدراسة

و للحصول  على مختلف البيانات و المعلومات  تم تصميمه عن طريق استمارة عنها 

يوما و ذلك في إمهال االساتذة وقتا كافيا  10سؤاال  و قد استغرقت المدة  11تحتوي على 

 لإلجابة عن اسئلة االستبيان و لتجنب اإلجابة العشوائية 

  :كيفية تحليل البيانات -ب

بعد جمع البيانات  الواردة في االستبيانات ، قمنا بإجراء التحليل اإلحصائي للنتائج بناءا 

على تقنية النسب المئوية و هي عملية تحويل التكرارات   المتحصل عليها إلى نسب مئوية 

                                                           

  11هـ ، ص  1422- 2552، دار الميسرة عمان األردن ، للنشر و التوزيع  1أساسيات البحث العلمي ، ط  منذر الضامن : - 1

اء للنشر و ربحي مصطفي عليان ، عثمان محمد غنيم : أساليب البحث العلمي ، االسس النظرية و التطبيق العلمي دار الصف - 2

  22هـ  ص  1421 – 2552التوزيع عمان 
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ي الجداول و و هذا النوع من الترجمة للنتائج الرقمية المتحصل عليها ، و الموضحة ف

 بلورتها إلى دالالت لفظية لتفسيرها و تحليلها و تتحصل على النسبة بتطبيق القانون التالي : 

النسبة المئوية = 
100X عدد الدرحات المتحصل عليها 

عدد أفراد العينة
   

و الهدف من استخدام هذه التقنية هو تمييز بين مجموعة من االساتذة الذين يستخدمون 

التكويني بصفة دائمة ، و بين مجموعة من االساتذة الذين ال يهتمون بالتقويم التقويم 

 التكويني بل يكتفون بعرض الدرس و إلقائه

 عرض النتائج و تحليلها  -7

 بعنوان :  51الجدول رقم 

 معلومات شخصية حول األساتذة 

 

 32اغلب األساتذة  إناث إذ بلغ عددهم   تبين لنا أن  51ول رقم دمن خالل الج التعليق :

   % 24استاذ بنسبة  12في مقابل عدد الذكور بعدد    % 21استاذة بنسبة 

مقابل المتدربين  في  % 22استاذا بنسبة  44ذ بلغ عددهم إعظم األساتذة مرسمين  م -

   % 4و المتعاقدين ب  % 2

في    % 25أستاذا بنسبة  45جل األساتذة موظفين توظيفا مباشرا و قدر عددهم ب  -

  % 12و مرورا بالمعهد بنسبة  % 2نين بالمدرسة العليا بنسبة ومقابل المك

 

 

 طريقة االلتحاق بالتعليم الوضعية اإلدارية  الجنس

بالمعهد مرورا  توظيف مباشر متعاقد متدرب مرسم انثى ذكر 
 التكويني

تكوين بالمدرسة 
 العليا

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

12 22% 33 77% 22 33% 2 3% 2 2% 24 34% 7 12% 2 3% 
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                                                                       : بعنوان  52الجدول رقم 

 : كفاية  التكوين األولي للتأهيل مهنيامدى 

يتضح لنا أن عدد االساتذة الذين يرون أن مدة تكوينهم كافية هو  2: من الجدول رقم التعليق 

 10رون أن مدة تكوينهم كافية فقد بلغ عددهم يالذين  بينما األساتذة  % 12بنسبة أساتذة  1

أما عدد األساتذة الذين يرون أن مدة تكوينهم كافية إلى حد ما فقد بلغ  % 35بنسبة  أستاذا

في حين بلغ عدد االساتذة الذين يرون أن مدة تكوينهم  غير كافية  % 42أستاذا بنسبة  21

أن اغلب االساتذة يقرون  او من هنا نخلص إلى نتيجة مفاده % 11بنسبة  أساتذة 2تماما 

نسبة " كافية إلى حد ما" مع "غير كافية تماما "   مدة تكوينهم و هذا إذ ما جمعنا يةبعدم كفا

ا" مع " كافية" نحصل على نسبة مقارنة بجمع  " كافية جد  % 02حيث نحصل على نسبة 

 .فهم من هذا أن األساتذة بحاجة إلى تكوين إضافي لتأهيلهم مهنيانو   42%

 بعنوان :  53الجدول رقم 

التكويني يمكنك من معرفة فاعلية الطرائق و الوسائل المستعملة في تقديم  التقويم

  :الدروس

 نوعا ما  ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

35 74% 7 12% 9 13 % 

أن عدد األساتذة المجيبين  ب " نعم"  3لنا من خالل نتائج الجدول رقم  يتضح  التعليق:

و  %12اساتذة  بنسبة  1قدر ب  في حين المجيبين ب " ال" % 25أستاذا( بنسبة  30)

و هذا يدل على أن معظم األساتذة  %12اساتذة أي بنسبة  1المجيبين ب " نوعا ما " ب 

على معرفة فاعلية الطرائق و الوسائل المستعملة في يعتبرون أن التقويم التكويني يساعدهم 

 تقديم الدروس

 غير كاف تماما كاف إلى حد ما كاف كاف جدا

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

7 2% 15 34% 21 22% 3 17% 
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ؤكده  " احمد منصور" في قوله " التقويم التكويني يساعد في الحكم على مدى يو هذا ما 

  1نجاعة الوسائل و الطرائق التعليمية التي ينتهجها" 

 بعنوان :  54الجدول رقم 

 من معرفة درجة صعوبة المحتوى المعرفي في المقدم للتالميذ :يمكنك التقويم التكويني 

 نوعا ما  ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

34 74% 3 17% 12 22% 

 
أن عدد األساتذة المجيبين ب " نعم"  54من خالل  نتائج الجدول  رقم يتضح لنا  :التعليق

أما  %11أساتذة بنسبة  2في حين المجيبين ب " ال " قد ب  %15استاذا بنسبة  35بلغ 

و هذا يدل على ان اغلب االساتذة  %24استاذ بنسبة  12المجيبين ب " نوعا ما" قد ب 

ة المحتوى المعرفي المقدم للتالميذ صعوب م التكويني يمكنهم من معرفة درجةيرون أن التقوي

ث هدف التقويم التربوي إلى المساهمة في إحداو هذا ما يؤكده  " أحمد منصور" في قوله " ي

المناهج الدراسية ، فبواسطة عملية التقويم يتم  اإلصالحات الواجب إدخالها على مستوى

الحكم على مدى مالئمة هذه األخيرة للفعل التربوي الممارس في القسم من طرف المعلم و 

 2المتعلم"

 

 

 

 

 

                                                           

  22و آخرون : التقويم التربوي االسس و التطبيقات ص  أحمد منصور - 1

   21أحمد منصور و آخرون : التقويم التربوي االسس و التطبيقات ص  - - 2
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 بعنوان : 50جدول رقم 

اعدك على تحديد الفارق في التحصيل لدى التالميذ من خالل درس التقويم التكويني يس

 :معين 

 نوعا ما  ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

22 32% 2 2% 7 12% 

ان االساتذة المجيبين ب " نعم " قدر عددهم  0يتضح لنا من  نتائج الجدول رقم   : التعليق

أما   %4ستاذين بنسبة أب " ال" قدر بعدد المجيبين في حين  %24استاذا بنسبة  42ب 

و هذا ما يدل على أن جل األساتذة  %12اساتذة بنسبة 1المجيبين ب " نوعا ما" قدر  ب 

فروق  الفردية لدى التالميذ أثناء ممارسة ليرون أن التقويم التكويني يمكنهم من معرفة ا

ويم التكويني  في الكشف عن مستوى كل تلميذ و العمل التعليمي ، و هنا تظهر اهمية التق

هذا ما يفيد األستاذ في تصنيف التالميذ حسب قدراتهم العقلية و الذهنية ، و هذا ما يؤكده " 

لى الفروق الفردية بين التالميذ عند إجبرائيل بشارة" في قوله " كما يمكن المعلم أن ينتبه 

 1هذا و ذاك من تالميذه في الوقت المالئم"

 بعنوان :    1جدول رقم 

 وظيفة إعالمية : التكويني  للتقويم 

 ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار

24 34% 14 24% 

ان عدد االساتذة المجيبين ب " نعم"   51ئج الجدول رقم ايتبين لنا من خالل نت التعليق :

و هذا يدل على  %25اساتذة بنسبة  15في المجيبين ب " ال" بلغ  %25استاذ بنسبة  45بلغ 

عالمية كونه يمدهم بمعلومات حول مدى تحقيق إتقويم وظيفة للأن معظم االساتذة يرون ان 

                                                           

 303جبرائيل بشارة المنهج التعليمي )مرجع سابق( ص  - 1
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تقدم المتعلمين و  مدى ذ يساعد المدرس على معرفةإاف الدرس ، جزء من البرنامج ، داه

للدرس و تطورهم كما يقدم بسرعة للمتعلم معلومات مفيدة عن تقدمه او  مدى استيعابهم 

في قوله  "بلوم" ضعفه فهو وسية من وسائل معالجة هذا الضعف أو النقص و هذا ما يؤكده

لهم  م" أنه يقيس مستوى التالميذ و الصعوبات التي تعترضه أثناء العملية التعليمية و يقد

تطورهم و يحدد بسرعة تعليمهم مما يعمل على تحفيزهم بسرعة معلومات مفيدة عن مدى  

 1لبذل الجهد الالزم في الوقت المناسب"

 بعنوان :  2جدول رقم 

 :وظيفة تشخيصية و عالجية في نفس الوقت التكويني  للتقويم 

 ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار

22  32% 3 17% 

 42بلغ أن عدد األساتذة المجيبين ب " نعم"  2يتضح لنا من خالل الجدول رقم   التعليق :

و هذا يدل  %11اساتذة بنسبة  52عدد المجيبين ب " ال"  بلغ في حين %24أستاذا بنسبة 

و على أن التقويم يعمل على الكشف عم نقاط الضعف و القوة لدى التالميذ و كذا المدرس 

فكري حسن "البرامج، و هذا يتطابق مع قول حقيقة  المناهج     وكذا الوسائل التعليمية و 

" للتقويم قيمة تشخيصية و عالجية فالنتائج التي جمعت تشخيص نواحي الضعف  " :ريان

 2أو القوة في المناهج و طرق التدريس عامة و بذلك يتسع المجال لتحسينها"

لتقويم تكوينيا إذا  كان هدفه " يكون ا :بقوله "تركي السبيعي"ول قو يتطابق ايضا مع 

االساسي  أن يقدم بسرعة للمتعلم معلومات مفيدة عن تطوره أو ضعفه و هو وسيلة من 

  3.وسائل معالجة هذا الضعف"

                                                           

  113، ص  1124بلوم : تقييم تعلم الطالب التجميعي و التكويني ، ترجمة محمد أمين و آخرون   - 1

   304، ص  1111، عالم الكتب القاهرة مصر  4فكري حسن ريان ، ط  -  2

م  2515، دار الميسرة للنشر و التوزيع عمان األردن ،  1تركي السبيعي  و آخرون: القياس النفسي و التربوي ، ط  - 3

  24هـ ص  1431 –
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 بعنوان :  52جدول رقم 

 يفيد التقويم التكويني المعلم و المتعلم على حد سواء : 

 ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار

25  90  % 5 10  % 

 40إلى أن عدد األساتذة المجيبين ب " نعم" قد بـ  52تشير نتائج الجدول  رقم  التعليق : 

أساتذة  50 ر بقد "الفي حين أن المجيبين ب "  % 15ستاذا أي ما يعادل نسبة أ

لعب دورا كبيرا في العملية التربوية و يو هذا ما يدل على ان التقويم التكويني  %15بنسبة

هما تربويا و تعليميا مدقدم وظيفة كبرى لكليهما إذ أنه يخبالنسبة للمعلم و المتعلم في خاصة

من خالل سماته و اهدافه و هذا ما يؤكده " حامد منسي"  في قوله  : "تعتبر نتائجه مؤشرا 

  1 .لمدى تحقيق أهداف التعلم و يفيد في تحسين عملية التعلم في المدرسة "

  بعنوان : 51جدول رقم 

 الوظيفة األساسية للتقويم التكويني هي التعديل : 

 44أن عدد األساتذة المجيبين ب " نعم" قدر بـ   51يتضح من خالل الجدول رقم  التعليق :

   %12اساتذة أي بنسبة  51" قدر بـ  المجيبين ب " ال عدد في حين أن  %22أستاذا بنسبة 

و هذا ما يدل على وعي االساتذة بقيمة التقويم التكويني في تصحيح و تعديل مسار العملية 

هو  التعليمية، و هذا يتطابق مع قول  " حامد منسي" في قوله :" إن التقويم التربوي 

                                                           

 231حامد منسي : التقويم التربوي ص  -  1

 ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار

22  33  % 47 12  % 
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يل األسلوب العلمي الذي يتم من خالله  تشخيص دقيق  للظاهرة موضع التقويم و تعد

  1"مسارها 

 بعنوان  15جدول رقم 

  :أزمنة تطبيق التقويم التكويني

يرون بأن التقويم التكوني  الذين أن االساتذة  15يتبين لنا من نتائج  الجدول رقم  التعليق :

في حين الذين يرون أنه يطبق  في   % 24استاذا بنسبة  32يطبق اثناء الدرس بلغ عددهم 

أما الذين يرون  أنه يطبق في نهاية     % 12اساتذة بنسبة  51بداية الدرس بلغ عددهم 

األساتذة  و هذا ما يدل على إدراك ووعي  %14اساتذة بنسبة  52الدرس  فقدر عددهم  بـ 

بالوقت المناسب الستعمال أشكال التقويم التكويني  و هذا ما يؤكده " عبد المجيد نشواتي" 

عادة في قوله "  عملية التقويم التكويني الهادفة إلى تسهيل تقدم التعلم تجري هذه العملية 

  2.مية"يعلتممارسة النشاطات ال أثناء

 

 

 

 

 

                                                           

  12ص  ، مرجع نفسه ،حامد منسي : التقويم التربوي - 1

  152عبد المجيد نشواتي : علم النفس التربوي ص  - 2

 في نهاية الدرس  أثناء الدرس بداية الدرس

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

47 12% 37 72% 47 12% 
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 بعنوان :  11جدول  رقم 

 يذ ألخطائه تزيد من دافعيته للتعلم :معرفة التلم

 

أن عدد األساتذة المجيبين بـ  نعم قدر ب  11يتضح من خالل نتائج الجدول رقم  التعليق :

 % 15أساتذة بنسبة  50في حين أن عدد المجيبين بـ " ال" قدر بـ   % 12استاذا بنسبة  34
و هذا ما يدل على وعي   % 22استاذا بنسبة  11وأما عدد المجيبين بــ أحيانا قدر بـ 

من أخطائه مع توجيه و إرشاد األساتذة بأن من الخطأ نصل إلى الصواب فالتلميذ يتعلم 
 ذ له .اتاألس

 :  بعنوان 12جدول  رقم 

 :وسائل التقويم التكويني 

 52أن عدد األساتذة  المجيبين بـ " نعم" قدر بـ  12تشير نتائج الجدول رقم  :التعليق  

و  % 24أستاذا بنسبة  42في حين أن عدد المجيبين بـ " ال" فقدر بـ    % 11أساتذة بنسبة 

يفهم من هذا أن التقويم التكويني  في استعماالته و تطبيقاته ال يقتصر على وسيلة واحدة  و 

إنما على مجوعة من الوسائل مثل الفروض االسئلة الشفوية ، البحوث ، الوظائف المنزلية 

 ....إلخ 

واحدة هذا بوعي االساتذة بأهمية تعدد الوسائل على خالف الذين يستعملون وسيلة كما يفيد 

للتقويم التكويني  و الذي يمكن  أن نفسره إما بعدم إدراكهم لقيمة الوسائل المختلفة للتقويم 

 التكويني ، و إما راجع  إلى النمطية التي يعتمدها البعض في العملية التعليمية 

 أحيانا ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

32 73% 45 14% 11 22% 

 ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار

43  17  % 22 32  % 
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فاالختبارات تعتبر  إحدى الوسائل المستخدمة في التقويم و هناك وسائل أخرى ال تقل اهمية 

االختبارات  في تقويم  المتعلمين  مثل: المالحظة ، االستماع، المناقشة ، الواجبات ،  عن

 االنشطة الصفية و الالصفية و هو تقويم مستمر ال يحتاج إلى تخطيط و انتظام.

 تحليل نتائج الجداول بناء على الفرضيات :  -3

ور في تحسين مستوى كانت  تنص على ان  للتقويم التكويني  د الفرضية األولى :  -1

التحصيل  الدراسي لدى التالميذ ، و من خالل  تحليل نتائج االستبيان توصلنا  إلى أن نسبة 

و  من األساتذة  يعتبرون أن التقويم التكويني يساعدهم على مدى  فاعلية الطرائق  % 25

رون أن التقويم التكويني  يمنهم  %15الوسائل المستعملة في تقديم الدروس. و أن نسبة 

 24المعرفي المقدم للتالميذ ، كما نجد ان نسبة يمكنهم من معرفة درجة صعوبة المحتوى 

التقويم التكويني  وسيلة تساعدهم  على تحقيق الفارق في  أن من االساتذة يرون %

نا أن هذه النتائج  تبين ل لالتالميذ من خالل درس معين ، فمن خالتحصيل الدراسي لدى ال

التقويم  المستمر وسيلة من وسائل معالجة الضعف  و النقض الذي يعاني منه التالميذ فهو 

يساعدهم على تحسين مستواهم .و يمكنهم من معرفة درجة تحكمهم في المعارف و 

المهارات  و المواقف، و ذلك  من  خالل  المراجعة المستمرة  للدروس و ربطها بالتحفيز 

مل اكثر  من خالل المزيد من االهتمام  بالعناصر التي يعانون ضعفا على العو التشجيع 

فيها، كونها تدرب التالميذ على كيفية استخدام  و استعمال مهاراتهم و خبراتهم في المجال 

الدراسي و المنهجي في االختبارات التحصيلية ، أو حتى في مجال الحياة اليومية مما 

لى جانب المراجعة المستمرة. و ال بد من تقديم  إستيعابها تكسبهم اقتناعا بتلك المعارف و ا

التوجيه و التشجيع و النصح من األساتذة خاصة إذا كانت النتائج ضعيفة ، ألن ذلك يولد 

واإلقبال على التعلم و التحصيل الجيد،    للتلميذ روح المثابرة  و االجتهاد أكثر في الدرس 

وغيرها من أشكال   ي الفروض ،  و االختبارات  نتائج جيدة فو بالتالي الحصول على 

و     التقويم المستمر المختلفة ، و رفع و تحسين المستوى التعليمي التحصيلي لدى التلميذ 

 .بذلك نستطيع الحكم على صدق هذه الفرضية
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و التي تنص على أن االساتذة يستعملون  التقويم   الفرضة الثانية أما بخصوص  -2

 22تضمنه من اشكال مختلفة فمن خالل نتائج االستبيان توصلنا إلى أن نسبة المستمر وما ي

 % 32من األساتذة يرون أن التعديل يعتبر وظيفة اساسية للتقويم التكويني ، و أن نسبة  %

من األساتذة على وعي بالوقت المناسب الستعمال اشكال التقويم المستمر كما نجد أن نسبة 

مون اكثر من وسيلة  اثناء تطبيق التقويم التكويني و من هذه من األساتذة يستخد % 42

النتائج تبين لنا أن األساتذة الذين يطبقون  اشكال التقويم المستمر خالل العملية التعليمية 

معرفة الصعوبات التي تعترضهم و العمل على إزالتها في ثم لقياس مستوى التالميذ ، و من 

 يم المستمر يمكن معالجة مواطن الخلل و نقاط الضعفالوقت المناسب، فعلى ضوء التقو

من اجل بلوغ االهداف المتوخاة حتى و إن تباينت نسبة تطبيق اشكال التقويم التكويني 

المختلفة ، حيث نجد استعمال االساتذة للتمارين الكتابية و األسئلة الشفوية و كذلك الوظائف 

مستواهم و معرفة مدى استيعابهم للدروس و المنزلية ، و هذا لتمكين التالميذ من تحسين 

تطوير خبراتهم، و تحقيق رغباتهم و تشجيعهم على المزيد من التعلم باإلضافة إلى الكشف 

من الخجل و االنطواء و من ثم حثهم   رعن مدى استيعابهم و استعداداتهم و قدراتهم و التحر

 خالل ما سبق نستطيع الحكم على صدق الفرضية الثانية. على حب العلم و التزود به. و من

لتقويم  التكويني دور في تحفيز لو التي تنص على ان  للفرضية الثالثةو أما بالنسبة  -3

من  % 42التالميذ على بذل الجهود و المثابرة ، فنتائج االستبيان  تشير إلى أن نسبة 

على الكشف عن نقاط الضعف و القوة لدى االساتذة يعتبرون أن التقويم  التكويني يعمل 

من االساتذة  يرون أن للتقويم التكويني دور كبير في العملية   % 40التالميذ ، و أن نسبة 

 نالتربوية و خاصة بالنسبة للمعلم و المتعلم ، و هذا ما يوضح لنا أن األساتذة الذي

على التعلم و التحصيل و ذلك  يستخدمون اشكال التقويم المستمر يولد لدى التالميذ اإلقبال

سيره اثناء الدرس ، حيث يمدح  و يشكر  من  مدى من خالل النتائج و المالحظات حول

طرف المعلم إذا كانت نتائجه جيدة أما إذا كانت ضعيفة  فإنه يتمكن من التعرف على 

من مواطن الضعف ، و من خالل ذلك يوجه له األستاذ نصائح و توجيهات فيكون لديه نوع 

التحفيز مما يجعله يبذل مزيدا من الجهد و المثابرة. و من خالل هذه التوجيهات و 
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اإلرشادات التي يقدمها األستاذ بعد تقديم مالحظات و نتائج حول التطبيقات مما يطرح 

في و بذلك يثق لتعلم و التحصيل ،ا على همتياح التالميذ لألستاذ و هذا يحفزاطمئنان و ار

، و يولد لديه روح التحفيز و المثابرة فالتقويم التكويني يجعل التالميذ ال  نفسه و في معلمه

يكررون اخطائهم و ذلك من خالل المراجعة المستمرة للدروس ، هذه المراجعة بينت انها 

تمكن من معالجة  مواطن الخلل و نقاط الضعف و هذا ما يؤدي إلى تحسين المستوى و 

   لحكم على صدق الفرضية الثالثةالتحصيل الجيد ، و بذلك يمكن ا



 الجمهىريت الجشائزيت الديمقزاطيت الشعبيت 

 وسارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  مظتغاوم –جامعت عبد الحميد به باديض 

 

 اطتبيان لألطاتذة حىل التقىيم التكىيىي 

 

 أختي المدرطت        :أخي المدرص  

بصتش في األدة اٌعشثي تخصص  ٌٍغخ : في إطبس إعذاد ِزوشح تخشج ٌٕيً شٙبدح اٌّ تعٍيّيخ ا

ٌتحصيً  اٌذساصي ٌذٜ تالِيز : "تحت عٕٛاْ  . 2اٌعشثيخ  ٌتىٛيٕي عٍٝ ا ٌتمٛيُ ا أثش ا

شحٍخ االثتذائيخ  ". اٌّ

في  (xْ)يششفٕي أْ الذَ ٌىُ ٘زٖ األصئٍخ إلفبدتي ثبألجٛثخ اٌصحيحخ، ٚ رٌه ثٛضع عالِخ 

فتٛحخ ٌتعٍيك عٍٝ األصئٍخ اٌّ ٕبصجخ، ٚ ا  .اٌخبٔخ اٌّ

 . تمجٍٛا ِٕي ِضجمب فبئك االحتشاَ ٚ جزيً اٌشىش    

ذسصخ  -  : اصُ اٌّ

ضعيخ اإلداسيخ  -  ِتعبلذ    ِتذسة  ِشصُ  : اٌٛ

 روش     أٔثٝ :   اٌجٕش  -

عٙذ   :   طشيمخ اإلٌحبق  -  تٛظيف ِجبشش                        ِشٚسا ثبٌّ

ذسصخ اٌعٍيب           تىٛيٓ ثبٌّ

ذسس تغزيخ ِشتذا أٚي ثأٚي عٓ ِذٜ تمذَ  - ٌتىٛيٕي يٙذف إٌٝ إعطبء اٌّ ٌتمٛيُ ا ا

ٌتالِيز ٚتحميمُٙ ٌأل٘ذاف ثصٛسح ِضتّشح، ٚعٓ ِذٜ أخطبئُٙ ِٚضتٜٛ تحصيٍُٙ  ا

 :تحصيٍُٙ اٌذساصي ِٓ خالي ٘زا

ٌتىٛيٓ األٌٚي وبف ٌتأ٘يٍه ِٕٙيب؟  -1  ً٘ تشٜ اْ ا

 غيش وبف تّبِب  وبف جذا    وبف   وبف إٌٝ حذ ِب  

اٌتمٛيُ اٌتىٛيٕي يّىٕه ِٓ ِعشفخ فبعٍيخ اٌطشائك ٚ اٌٛصبئً اٌّضتعٍّخ في  -2

 : اٌذسٚس 
   ٔعُ           ال    ٔٛعب ِب

 



 ً٘ يّىٕه اٌتمٛيُ اٌتىٛيٕي ِٓ ِعشفخ دسجخ صعٛثخ اٌّحتٜٛ – 3  

 اٌّعشفي اٌّمذَ ٌٍتالِيز ؟ 

    ٔعُ           ال    ٔٛعب ِب

 

 ً٘ يضبعذن اٌتمٛيُ اٌتىٛيٕي عٍٝ تحذيذ اٌفبسق في اٌتحصيً ٌذٜ – 4

 اٌتالِيز ِٓ خالي دسس ِعيٓ ؟ 

   ٔعُ           ال    ٔٛعب ِب
 

 : ٌٍتمٛيُ اٌتىٛيٕي ٚظيفخ إعالِيخ – 5

 ٔعُ           ال   

 

 : ٌٍتمٛيُ اٌتىٛيٕي  ٚظيفخ تشخيصيخ ٚ عالجيخ في ٔفش اٌٛلت  -  6

 ٔعُ           ال   

 

 :حضت سأيه ، اٌتمٛيُ اٌتىٛيٕي يفيذ اٌّعٍُ ٚ اٌّتعٍُ عٍٝ حذ صٛاء  -  7

 ٔعُ           ال    

 

  ً٘ تعتجش أْ اٌٛظيفخ األصبصيخ ٌٍتمٛيُ اٌتىٛيٕي ٘ي اٌتعذيً ؟ – 8

 ٔعُ           ال   

 

 ِتٝ يطجك اٌتمٛيُ اٌتىٛيٕي ؟ - 9

 ثذايخ اٌذسس                       اثٕبء اٌذسس            ٔٙبيخ اٌذسس 

 

 ً٘ ِعشفخ اٌتٍّيز ألخطبئٗ تزيذ ِٓ دافعيتٗ ٌٍتعٍُ ؟   - 10
   ٔعُ           ال    أحيبٔب

 

  ً٘ تعتّذ عٍٝ ٚصيٍخ ٚاحذح في ليبِه ثبٌتمٛيُ اٌتىٛيٕي ؟ – 11 

  ٔعُ           ال    

لذَ ٚصبئً أخشٜ تعتّذ عٍيٙب في تمٛيّه اٌتىٛيٕي "  ال"إرا وبْ جٛاثه ثــ  -

: ٌٍتالِيز

...................................................................................

................................................................................... 
 ٚ شىشا
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 :  خاتمة

ٌزؼ١ّ١ٍخ ػ١ٍّخ د٠ٕب١ِى١خ  ٌزشث٠ٛخ ٚ ا ٌٕشبعبد ا فَٙٛ اٌحذ٠ش  ٠جؼً ا ٌزشثٛٞ  ثبٌّ ٌزم٠ُٛ ا إْ ا

ٌزؼ١ٍّٟ ِٓ ر١ٍّز ٚ أعزبر، اٌشف١ك،  ، رزغٍت ِشبسوخ فؼبٌخ ِٓ عشف ج١ّغ أػضبء اٌفؼً ا

فزش ٞ ، اٌّ ذ٠ش، اإلداس ٌٕفغ١خ ٚ االجزّبػ١خ ... اٌّ بد٠خ ٚ ا إٌخ  ، ثزٛف١ش وً اٌظشٚف اٌّ

ٌزشثٛٞ حزٝ ٠زٛصً إٌٝ  ٌٕغك ا ١ٌظ وً ػٍٝ حذٜ ثً ال ثذ ِٓ رىبًِ  رذخالرُٙ فٟ ا

ٌزشثٛٞ وّب أس٠ذ ٌٗ أْ ٠ىْٛ  .رحم١ك ا٘ذاف اٌفؼً ا

ح١ظ  ٌزؼ١ٍّٟ ٚ حزٝ اٌّ ٛلف ا فبٌزم٠ُٛ إرْ ٘ٛ ٔظبَ شبًِ  ٠غبُ٘ فٟ وً ػٕبصش اٌّ

ٌزؼ١ٍّٟ حزٝ ٔٙب٠زٗ عٛاء رؼٍك األِش ثحصخ دساع١خ،  اٌخبسجٟ ، ٚ ِغزّش ِٓ ثذا٠خ  ٌفؼً ا

ٌٍم١بَ ثؼذح ٚظبئف رشخ١ص١خ ، ثٕبئ١خ . فزشح رى١ٕ٠ٛخ  ، عٛس رؼ١ٍّٟ أٚ عٕخ دساع١خ  ٚ ٘زا 

 اٌصذق   اٚ رحص١ٍ١خ  ،  رأ١ٍ١٘خ ثبعزؼّبي أدٚاد ل١بط ِٛضٛػ١خ  رز١ّض ثذسجخ ػب١ٌخ ِٓ

ٛضٛػ١خ ، ٚ ٘زا ٌجّغ   مب١ٌخ أٚ اٌّ مبثٍخ ، االخزجبساد اٌّ الحظخ ْ اٌّ ٌضجبد وبٌّ ٚ ا

ذف  ٌٕٙبئ١خ ِٚمبسٔزٙب ثبٌٙ ٌٕز١جخ ا ٌٍزّىٓ ِٓ ل١بط ا ٌزؼ١ٍّٟ  ِؼٍِٛبد دل١مخ  ػٓ اٌفؼً ا

زؼٍُ  ؼٍُ ٚ اٌّ ٌزٟ رؼ١ك اٌّ غغش،      ٚ وزٌه رحذ٠ذ ٚ غضاٌخ وً اٌؼشال١ً ٚ اٌصؼٛثبد ا اٌّ

ذف  .فٟ رحم١ك اٌٙ

 شف٠ٛخ    ثغش٠مخ  ِخزٍفخ    فبٌزم٠ُٛ إرْ  ٘ٛ جّغ ِؼٍِٛبد الرخبر لشاس ِٓ خالي أدٚاد 

ٌخ  أٚ وزبث١خ أٚ فٟ ٚضؼ١خ ِب ، ٚ ٘زا ٌزشخ١ص ِىزغجبد عبثمخ أٚ ثٕبء رؼٍُ  جذ٠ذ أٚ إصا

ؼٍُ ، اإلداسح أٚ ١٘ئخ خبصخ فٟ ذسط، اٌّ ٌزؼ١ٍّٟ  اٌفؼً      ثذا٠خ    ػشال١ً ِٓ عشف اٌّ ا

عبئً أٚ  حزٜٛ ، اٌغشائك ْ اٌٛ ٘ذاف ، اٌّ أٚ أصٕبئٗ أٚ فٟ ٔٙب٠زٗ ٚ ٠ىْٛ ػٍٝ ِغزٜٛ اال

ٌزؼ١ٍّٟ ، ٚ ٠ىْٛ ِمذسا ػٍٝ شىً ٛلف ا ٌزم٠ُٛ ٔفغٙب ، ٚ وً ِب ٠زؼٍك ثبٌّ   حزٝ أدٚاد ا

 .احشف ، اٚ اٌفبػ أٚ ػجبساد (ػالِبد)أػذاد أٚ أسلبَ 

ٌزشثٛٞ ٔجذ أْ االعبرزح  ٌزم٠ُٛ ا ٌزى٠ٕٟٛ اٌزٞ ٠ؼزجش أحذ أٔٛاع ا ٌٍزم٠ُٛ ا ٚ اِب ثبٌٕغجخ 

ٌزٟ  ٌزال١ِز ، ٚ صُ ِؼشفخ اٌصؼٛثبد ا ٌزؼ١ّ١ٍخ ٌم١بط ِغزٜٛ ا ٠غجمٛٔٗ أصٕبء اٌؼ١ٍّخ ا

غزّش ٠ّىٓ  ٌزم٠ُٛ اٌّ ٕبعت ، فؼٍٝ ضٛء ا لذ اٌّ ٌزٙب فٟ اٌٛ رؼزشضُٙ ٚ اٌؼًّ ػٍٝ إصا

زٛخبح، حزٝ ٚ إْ رجب٠ٕذ  ٘ذاف  اٌّ ِؼبٌجخ ِٛاعٓ اٌخًٍ ٚ ٔمبط اٌضؼف ِٓ اجً ثٍٛؽ اال
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غزٜٛ           خزٍفخ ٚ رٌه ِب ٠ؤدٞ إٌٝ رحغ١ٓ اٌّ ٌزى٠ٕٟٛ اٌّ ٌزم٠ُٛ ا ٔغجخ  رغج١ك اشىبي ا

ٌزحص١ً اٌج١ذ  .ٚ ا

ٌزى٠ٕٟٛ إر ٠شٜ جً االعبرزح     ح١ش وشف ٌٕب االعزج١بْ ػٓ ٔزبئج إ٠جبث١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزم٠ُٛ ا

ٌزى٠ٕٟٛ ا١ّ٘خ ثبٌغخ ٚ رزّضً فٟ  ٌٍزم٠ُٛ ا  :  أْ 

 ٌزذس٠غ١خ ٕزٙجخ    اٌؼًّ ػٍٝ رحغ١ٓ اٌغشائك ا ٕب٘ج    رٕف١ز     فٟ   اٌّ ٌجشاِج  ٚ اٌّ ا

مشساد اٌذساع١خ  ٚ اٌّ

  ٕب٘ج اٌذساع١خ ب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّ اجت إدخبٌٙ غبّ٘خ فٟ إحذاس اإلصالحبد اٌٛ  اٌّ

  ٛجٛدح ث١ُٕٙ ، ٚ وزٌه ٌزال١ِز ٚ ِؼشفخ اٌفشٚق اٌفشد٠خ اٌّ اٌىشف ػٓ  ِغزٜٛ ا

 رص١ٕفُٙ إٌٝ رال١ِز ِزفٛل١ٓ ٚ إٌٝ رال١ِز ِزؼضش٠ٓ 

ٌزى٠ٕٟٛ أصٕبء اٌذسط ٚ رٌه ٌحبجزُٙ  ٌزم٠ُٛ ا وّب رج١ٓ ٌٕب أْ اغٍت األعبرزح ٠غزؼٍّْٛ ا

ُ مذِخ ٌٙ ٌٍّبدح اٌّ ٌزال١ِز ٚ فُّٙٙ  ؼشفخ ِذٜ اعز١ؼبة ا بعخ ٌّ  اٌّ

ٌزى٠ٕٟٛ  ٚ رج١ٓ ٌٕب وزٌه أْ جً األعبرزح ٠ؼزّذْٚ ػٍٝ أوضش ِٓ عش٠مخ فٟ ل١بدرُٙ ثبٌزم٠ُٛ ا

ٌزال١ِز ِٓ رحغ١ٓ  ٕض١ٌخ ، ٚ ٘زا ٌزّى١ٓ ا اججبد اٌّ وبٌزّبس٠ٓ اٌىزبث١خ ، االعئٍخ اٌشف٠ٛخ ، اٌٛ

 ُ ُ ٚ لذساٙر ٚ ِٓ صُ اٌشفغ ِٓ ِغزٜٛ . ِغزٛاُ٘ ٚ ِؼشفخ ِذٜ اعز١ؼبثُٙ ٚ اعزؼذاداٙر

ٌزحص١ً اٌذساعٟ ٌذ٠ُٙ  .ا

ٌزٟ ٔشا٘ب ضشٚس٠خ  ٚ فٟ األخ١ش ٠ّىٕٕب أْ ٔخزُ ثحضٕب ٘زا ثّجّٛػخ ِٓ االلزشاحبد ا

ٌزم٠ُٛ ِٚٓ ث١ٕٙب ِب ٠ٍٟ   : ٌزحم١ك أحغٓ عشق ا

  ًٌّٙزم٠ُٛ  شبٍِخ ال رمزصش ػٍٝ جبٔت ٚ ر األخشٜ،   اٌجٛأت     أْ رىْٛ ػ١ٍّخ ا

ٌزؼ١ّ١ٍخ إٌٝ ٔٙب٠زٙب  .ٚ رىْٛ ِغزّشح ِٓ ثذاح اٌؼ١ٍّخ ا

ٌزشث٠ٛخ ِٓ  ِذ٠ش ٚ ِفزش١ٓ   ٌزم١ّ٠ٛخ وً اٌمبئ١ّٓ ثبٌؼ١ٍّخ ا ال ثذ أْ ٠شزشن فٟ اٌؼ١ٍّخ ا

ٌزشثٛٞ ٌألِبَ غبس ا ٌز١ٍّز فٟ وً اٌجٛأت ٚ دفغ اٌّ ١ٌبء، لصذ ر١ّٕخ ا  .ٚاٚ

  ٌٜزشث٠ٛخ ٚ اعزؼذاد رال١ِزٖ ٚ ِذ ال ثذ ِٓ إ٠جبد األعزبر اٌزٞ ٠حغٓ فُٙ اٌؼ١ٍّخ ا

ٌٕزبئج  ٕبعجخ ِٓ اجً اٌحصٛي ػٍٝ افضً ا ع١ٍخ اٌّ  رحص١ٍُٙ اٌؼٍّٟ صُ اعزؼّبي اٌٛ
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  ب ِزحبٔبد وأداح رم١ّ٠ٛخ شبٍِخ ٠صٕف ِٓ خالٌٙ رٛػ١خ  االعبرزح ثؼذَ ارخبر اال

ٌزال١ِز إٌٝ ٔبجح١ٓ ٚ ساعج١ٓ  .ا

  ؼشفخ األخغبء ٚ ِؼشفخ اعجبثٙب حزٝ ٠صجح ٌزال١ِز ٌّ ٌزم٠ُٛ ػٍٝ ا ػشض ٔزبئج ا

ٌزم٠ُٛ رشخ١ص١ب ٚ ػالج١ب ٌز١ٍّز    . ا رغبػذ االعزبر فٟ رغ١ش عشق رذس٠غٗ ٚ رف١ذ ا

 .فٟ االعزفبدح ِٓ أخغبئٗ ٚ رصح١ح ِغبسٖ اٌذساعٟ

 ٌزم٠ُٛ اٌحذ٠ضخ  رذس٠ت األعزبر خالي رى٠ٕٛٗ ػٍٝ عشق اٌم١بط ٚ ا

 ٌُزم٠ٛ ٌزى٠ٛٓ ٚ ا ٌزؼ١ّ١ٍخ حٛي ا ع١ٕخ ٚ اٌذ١ٌٚخ ا ٌٕذٚاد اٌٛ ٍزم١بد ٚ ا  .رٕظ١ُ اٌّ

 

 

 



 قائمة المصادر و المراجع
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ْـ 1430   

فغٙ ٔ انرشتٕ٘ ، انغثعح األٔٗن ، كهٛح : أزًذ يسًذ انغٛة  (5 انرمٕٚى ٔ انمٛاط اُن

  1999انرشتٛح ، خايعح انفاذر 

ؾش تٛشٔخ : اَذس٘ نٕغال  (6 ٍ ، داس اُن ذسعٙ ، ذشخًح األعغش األًٚ   1963انمهك اًن

ٓضح انعشتٛح  نهغثاعح ٔ : إَٔس عمٛم  (7 َسٕ ذمٕٚى افضم ، انغثعح األٔٗن  ، داس اُن

ؾش ، تٛشٔخ نثُاٌ   ْـ 1421 – 2001اُن   

غثعح انعشتٛح ، تٛشٔخ ، : أَٛظ ذؾاد  (8 فظ انعاو ، اًن   1983عهى اُن

    1984ذمٛٛى ذعهى انغانة انردًٛعٙ ٔ انركُٕٚٙ ، ذشخًح يسًذ أيٍٛ ٔ آخشٌٔ: تهٕو  (9

فغٙ ٔ انرشتٕ٘ ، انغثعح األٔٗن ، داس : ذشكٙ انغثٛعٙ ٔ آخشٌٔ  (10 انمٛاط اُن

 ٌ غٛشج نهُؾش ٔ انرٕصٚع  ٔ انغثاعح ، عًاٌ األسد ْـ    1431 -2010اًن   

انمٛاط ٔ انرمٕٚى ٔ أعانٛة انمٛاط  ٔ انرؾخٛص فٙ انرشتٛح : ذٛغٛش يسًذ كٕافسح  (11

 ، ٌ غٛشج نهُؾش ٔ انرٕصٚع ، عًاٌ األسد  -2003انخاصح ، انغثعح األٔٗن ، داس اًن

 ْـ1423

انرأخش انذساعٙ  ذؾخٛصّ ٔ  عالخّ ، عانى انكرة انماْشج : خايذ عثذانعضٚض انمفٙ  (12

1971  

ُٓح انرعهًٛٙ ، انغثعح األٔٗن ، داس انشائذ انعشتٙ ، تٛشٔخ : خثشائٛم تؾاسج  (13 اًن

ْـ 1403 – 1983   

ا ٔ ذغثٛماذٓا ، :  خٕدخ عضخ عغٕ٘  (14 األداج انرعهًٛٛح  ٔ اإلؽشاف  انرشتٕ٘ اصٕٓن

 ، ٌ ْـ 1431 – 2010انغثعح انشاتعح ، داس انثمافح نهُؾش ٔ انرٕصٚع عًاٌ األسد   

انرمٕٚى انرشتٕ٘ األعظ ٔ : زاعى انسؾاػ ، أزًذ يُصٕس ، ازًذ انؾشتُٛٙ  (15

  1996انرغثٛماخ  ، انغثعح األٔٗن ، داس األيٍٛ نهغثاعح ، انماْشج 

ذصًٛى انرذسٚظ ، انغثعح انثاَٛح ، داس انكُذ٘ نهُؾش ٔ انرٕصٚع : زغٍٛ يُغٙ  (16

2000  



ُاْح ٔ ذُظًٛاذٓا ،  (17 فرٙ ، أعظ تُاء اًن كٛم ، يسًذ أيٍٛ اًن زهًٙ أزًذ إن

 ٌ غٛشج نهُؾش ٔ انرٕصٚع  ٔ انغثاعح ، عًاٌ األسد  - 2005انغثعح األٔٗن ، داس اًن

ْـ 1426   

فظ انرعهًٛٙ ، انغثعح انثانثح ، داس انمهى ، انكٕٚد ، : خهٛفح تشكاخ  (18   1979عهى اُن

أعانٛة انثسس انعهًٙ ، األعظ : ستسٙ يصغفٗ عهٛاٌ ، عثًاٌ  يسًذ غُٛى  (19

ظشٚح ٔ انرغثٛك انعهًٙ ، انغثعح انثاَٛح ، داس انصفاء  نهُؾش ٔ انرٕصٚع عًاٌ  اُن

ْـ 1429 – 2008   

ؾاط فٙ انرعهٛى : عثذ انخانك /سؽشاػ اَٛظ عثذ انخانك ، أيم اتٕ رٚاب  (20 عشائك اُن

ٓضح انعشتٛح ، تٛشٔخ   – 2007 نثُاٌ –ٔ انرمٕٚى انرشتٕ٘، انغثعح األٔٗن ، داس اُن

ْـ 1427   

صشٚح : سيضٚح انغشٚة  (21 انرعهى دساعح َفغٛح  ذفغٛشٚح ٔ ذٕخٛٓٛح ، يكرثح األَدهٕ اًن

  1975، انماْشج 

فظ ، انغثعح األٔٗن داس : عايٙ يهسى  (22 انمٛاط ٔ انرمٕٚى فٙ انرشتٛح ٔ عهى اُن

 ٌ غٛشج نهُؾش ٔ انرٕصٚع ، عًاٌ ، األسد  2000اًن

ؾش ، : انغٛذ خٛش اهلل  (23 ٓضح انعشتٛح نهغثاعح ٔ اُن تسٕز َفغٛح ٔ ذشتٕٚح ، داس اُن

  1981تٛشٔخ 

ٓضح تٛشٔخ ، : ؽاكش عغٛح لُذٚم  (24 فغٙ ، داس اُن فظ  ٔ انرسهٛم اُن يعدى عهى اُن

 نثُاٌ 

غٛشج نهُؾش ٔ :  صانر ألتٕ خادٔ  (25 فظ انرشتٕ٘ ،  انغثعح األٔٗن ، داس اًن عهى اُن

  ، ٌ ْـ 1418 – 1998انرٕصٚع ، عًاٌ األسد   

انمٛاط ٔ انرمٕٚى انرشتٕ٘ فٙ انعًهٛح انرذسٚغٛح ، : صالذ انذٍٚ يسًٕد عالو  (26

 ٌ غٛشج نهُؾش ٔ انرٕصٚع  ٔ انغثاعح ، عًاٌ األسد  – 2007انغثعح األٔٗن ، داس اًن

ْـ 1428   

عٛكٕنٕخٛح انرعهى ٔ َظشٚاخ  انرعهى ، داس انكرة انعهًٛح ، : عثذ انسًٛذ خاتش  (27

  19996تٛشٔخ ، 

ٌ  ، : عثذ انسًٛذ َؾٕاٙذ  (28 فظ انرشتٕ٘ ، يإعغح انشعانح ، األسد   1998عهى اُن

ٓضح :  عثذ انشزًٍ انعٛغأ٘  (29 فظ ٔ انرشتٛح ، داس اُن انمٛاط ٔ انردشٚة فٙ عهى اُن

ؾش ، تٛشٔخ نثُاٌ    1974نهغثاعح ٔ اُن

فظ  ٔ انمذساخ انعمهٛح  ، كهٛح اٜداب ، : عثذ انشزًٍ انعٛغأ٘  (30 خٛض فٙ عهى اُن إن

  2003خايعح االعكُذسٚح ، 

ٓضح انعشتٛح : عثذ انشزًٍ انعٛغأ٘  (31 ظشٚح ٔ انرغثٛك ، داس اُن فظ تٍٛ اُن عهى اُن

 1984تٛشٔخ 

ٓضح انعشتٛح ، : عثذ انشزًٍ انعٛغأ٘  (32 فظ ،  انغثعح األٔٗن ، داس اُن يعانى عهى اُن

  1984تٛشٔخ 



اؽًٙ ، يسغٍ عهٙ عغٛح  (33 ذسهٛم  يسرٕٖ يُاْح انهغح انعشتٛح ، : عثذ انشزًٍ آن

 ٌ سؤٚح َظشٚح ذغثٛمٛح ، انغثعح األٔٗن ، داس انصفاء نهُؾش ٔ انرٕصٚع ، عًاٌ األسد

ْـ 1430- 2009   

ْٛى   (34 ُاْح ، يكرثح يصش انماْشج ، : عثذ انهغٛف  فإاد ئتشا   1962اًن

انرذسٚظ انفعال ، انغثعح األٔٗن ، داس انثمافح ، :  عثذ انهغٛف تٍ زغٍٛ  فشج  (35

  ، ٌ   2009عًاٌ ، األسد

ٕيٍ ٚعمٕتٙ  (36 ْذاف ئٗن : عثذ اًن اعظ تُاء انفعم انذٚذاكرٛكٙ ، يٍ تٛذاغٕخٛح اال

ؾش ٔ  تٛذاغٕخٛح انرمٕٚى  ٔ انذعى ، انغثعح انثاَٛح ، يإعغح اندضائش نهغثاعح ٔ اُن

  2002انرٕصٚع ، ذهًغاٌ 

فغٛح  نفشد يرٕاصٌ ٔ اعشج يرًاعكح ، : عثهح تغاط خًعح  (37 يٓاساخ فٙ انرشتٛح اُن

عشفح نثُاٌ تٛشٔخ ،    2002انغثعح األٔٗن ، داس اًن

 – اعرشاذٛدٛاذّ – يٓاسذّ –انرذسٚظ انفعال ذخغٛغّ :  عفد يصغفٗ  انغُأ٘  (38

غٛشج نهُؾش ٔ انرٕصٚع  عًاٌ،  ْـ 1429 – 2009ذمٕيّ ، انغثعح األٔٗن ،  داس اًن   

 2005كفاٚاخ األداء انرذسٚغٙ ، انغثعح األٔٗن ، داس انفكش انعشتٙ ، : عهٙ ساؽذ   (39

ْـ 1426 –   

عاصش ٔ أدٔاسِ  (40 عهى اًن ،  (اإلؽشاف عهّٛ ٔ ذذسٚثّ)عهٙ ساؽذ ، خصائص  اًن

ْـ 1423 – 2003انغثعح األٔٗن ، داس انفكش انعشتٙ  ، انماْشج ،    

فظ انرشتٕ٘ ، داس انكراب اندايعٙ ، : عًاد عثذ انشزٛى صغهٕل  (41 يثادئ عهى اُن

رسذج    2002انعٍٛ ، اإلياساخ انعشتٛح اًن

انرشتٛح انخاصح ، انغثعح األٔٗن ، داس ٔائم نهُؾش ، : عًش عثذ انشزٛى َصش اهلل  (42

2004  

ؾش ٔ انرٕصٚع ،    : فشٚذ خثشائٛم َدى  (43 فظ انرشتٕ٘ ، داس اُن لايٕط انرشتٛح ٔ عهى اُن

  1960نثُاٌ 

  1999انرذسٚظ ، انغثعح انشاتعح ، عانى انكرة  انماْشج : فكش٘ زغٍ سٚاٌ  (44

انمٛاط  ٔ انرمٕٚى فٙ انرشتٛح ٔ انرعهٛى ،  داس انكراب انسذٚس  : لاعى عهٙ انصشاف   (45

  2002انكٕٚد ، 

ٓضح انعشتٛح ، تشٔخ ، : كًال انذعٕلٙ  (46 شاْك ، داس اُن ًٕ انرشتٕ٘ نهغفم  ٔ اًن اُن

  1979نثُاٌ ، 

عٛكٕنٕخٛح انرشتٛح ، انغثعح األٔٗن ، داس انكرة انعهًٛح ، : كًال يسًذ عٕٚضح  (47

 1996تٛشٔخ ، 

فظ داس انغهٕن  اإلَغاَٙ ٔ خٕاَثّ ، داس : يدذ٘ ازًذ يسًذ عثذ اهلل  (48 عهى اُن

عشفح اندايعٛح ، االعكُذسٚح    1997اًن

ُاْح : يسغٍ عثذ انعهٙ ، ععذ يغش عثٕد  (49 عاصشج فٙ تُاء اًن االذداْاخ اًن

إعغح انسذٚثح نهكراب ،    2012انذساعٛح ، انغثح األٔٗن ، اًن



غٛشج : يسًذ انغٛذ عهٙ  (50 انرشتٛح انعهًٛح ٔ ذذسٚظ انعهٕو ، انغثعح األٔٗن ، داس اًن

 ، ٌ   2003نهُؾش ٔ انرٕصٚع  ٔ انغثاعح ، عًاٌ األسد

انرذسٚظ تاألْذاف  ٔ تٛذاغٕخٛح انرمٕٚى : يسًذ انؾاسف عشٚش ، َٕس انذٍٚ خانذ٘  (51

  1995، انغثعح األٔٗن ٔانثاَٛح ، يغثعح األيٛش،  غشٚظ ٔالٚح يعغكش ، 

فظ انرشتٕ٘ ٔ ذغثٛماذّ ، انغثعح األٔٗن ، داس : يسًذ خاعى انعثٛذ٘  (52 عهى اُن

 ٌ    2009انمافح نهُؾش ٔ انرٕصٚع عًاٌ ، األسد

ظشٚح ٔ انرغثٛك ،  (53 يسًذ زغٍٛ  انعدًٙ  ،  اإلداسج  ٔ انرخغٛظ انرشتٕ٘ ، اُن

 ٌ غٛشج نهُؾش ٔ انرٕصٚع عًاٌ األسد ْـ 1428 – 2008انغثعح األٔٗن ، داس اًن   

انرسصٛم انذساعٙ ، يفاْٛى  ، يؾاكم  ، زهٕل ، داس انرشتٛح : يسًذ صٚاٌ زًذاٌ  (54

    1996ديؾك ، عًاٌ 

أعانٛة انرمٕٚى انرشتٕ٘ ، داس اعايح نهُؾش ٔ انرٕصٚع ، عًاٌ : يسًذ عثًاٌ  (55

 ، ٌ   2005األسد

 –يؾكالذٓا لضاٚاْا –انهغح خصائصٓا :  يسًذ فٕص٘ ازًذ  تُٙ ٚاعٍٛ  (56

ا  –َظشٚاذٓا   انغثعح األٔٗن يإعغح زًادج – ذمٛٛى ذعهًٓا –يذاخم ذعهًٛٓا -  يٓاسآذ

 ٌ    2010نهذساعاخ اندايعٛح ، األسد

ذصًٛى انرعهٛى َظشٚح ٔ يًاسعح  ، انغثعح األٔٗن ،  داس : يسًذ يسًٕد انسٛهح  (57

 ، ٌ غشج نهُؾش ٔ انرٕصٚع ٔ انغثاعح ٌ عًاٌ األسد ْـ 1420 – 2003اًن   

غٛشج : يسًذ يسًٕد انسٛهح  (58 يٓاساخ انرذسٚظ انصفٙ،  انغثعح  األٔٗن ، داس اًن

 ٌ ْـ 1423 – 2002نهُؾش ٔ انرٕصٚع ، عًاٌ األسد   

عشفح : يسًٕد عثذ انسهٛى يُغٙ  (59 انرمٕٚى انرشتٕ٘ ، انغثعح انثاَٛح ، داس اًن

  2003اندايعٛح ، االعكُذسٚح 

فغٛح ، دساعاخ فٙ عٛكٕنٕخٛح انركٛف ، انغثعح انثاَٛح : يصغفٗ فًٓٙ  (60 انصسح اُن

  1987، انماْشج 

اصٔس٘ : يعٕٛف انغثٛعٙ  (61 ذسعٛح ، داس اٛن ْٕٕتٍٛ فٙ األَؾغح اًن انكؾف عٍ اًن

 ٌ   2009انعهًٛح نهُؾش ٔ انرٕصٚع ، عًاٌ األسد

غٛشج نهُؾش ٔ : يُزس انضايٍ  (62 أعاعٛاخ انثسس انعهًٙ ، انغثعح األٔٗن ، داس اًن

 ، ٌ ْـ 1427 – 2007انرٕصٚع  ٔ انغثاعح ، عًاٌ األسد   

ذسعح  ٔ دٔسًْا فٙ ذشتٛح انغفم ، انغثعح : يُصٕس٘ يصغفٗ  (63 األعشج ٔ اًن

 -2004األٔٗن ، يُؾٕساخ خًعٛح تٍ تادٚظ انثمافٛح تْٕشاٌ ، داس  لشعثح اندضائش 

ْـ 1425   

ذسعٙ، داس : يٕال٘ تٕدخٛهٙ يسًذ  (64 خرهفح ٔ عاللرٓا تانرسصٛم اًن َغك انرسفٛض اًن

 ٌ   1986انرشتٛح انسذٚثح ، عًاٌ األسد

رفٕلٍٛ ، انغثعح األٔٗن ، داس : َاٚفح  (65 ْٕٕتٍٛ ٔ اًن يُاْح ٔ اعانٛة ذذسٚظ اًن

 ٌ غٛشج نهُؾش ٔ انرٕصٚع ، عًاٌ األسد ْـ 1431 – 2010اًن   



فغٛح دساعح فٙ عٛكٕنٕخٛح انركٛف ، انغثعح انثاَٛح ، : َعٛى انشفاعٙ  (66 انصسح اُن

  1966يغثعح انغشاتُٛٙ ، ديؾك 

يفاْٛى ٔ يصغهساخ فٙ :  َٕاف ازًذ عًاسج  ، عثذ انغالو  يٕعٗ انعذٚهٙ  (67

 ٌ غٛشج نهُؾش ٔ انرٕصٚع ، عًاٌ األسد انعهٕو  انرشتٕٚح ، انغثعح األٔٗن ، داس اًن

ْـ 1428 ، 2008   

عشائك : ْاد٘ عٕانثح ٌ ٚاعى انصشاٚشج ، َغشٍٚ انؾًانٛح ، خاد انصشاٚشج  (68

 ٌ غٛشج نهُؾش ٔ انرٕصٚع ٔ انغثاعح ، عًاٌ ، األسد انرذسٚظ ،انغثعح األٔٗن ، داس اًن

ْـ 1430 – 2010   

فغٙ ٔ انرٕخّٛ انرشتٕ٘ ، انغثعح األٔٗن ، : ٕٚعف يصغفٗ انماضٙ  (69 اإلسؽاد اُن

ًهكح انعشتٛح انغعٕدٚح ، انشٚاض    1981اًن
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