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  شكر و تقدیر

أداء ھذا  الحمد ہلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على

انجاز ھذا العمل  الواجب ووفقنا إلى

البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة 

نعود إلى أعوام قضیناھا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذین 

قدموا لنا الكثیر باذلین بذلك جھودا كبیرة في بناء جیل الغد لتبعث 

 ...جدیداألمة من 

وقبل أن نمضي تقدم أسمى آیات الشكر واالمتنان والتقدیر والمحبة 

 ...الحیاةإلى الذین حملوا أقدس رسالة في 

 ...والمعرفةإلى الذین مھدوا لنا طریق العلم 

ل خاصة األستاذ  المشرف "حنیفي بن إلى جمیع أساتذتنا األفاض

 ناصر"

 

ساعدنا من قریب أو من  كما نتوجھ بجزیل الشكر واالمتنان إلى كل من

 بعید على انجاز ھذا العمل وفي تذلیل ما واجھناه من صعوبات
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 دعاء
 یارب ...التدعنا نصاب بالغرور إذا نجحنا 

 وال نصاب بالیأس إذا فشلنا 

 بل ذكرنا دائما بأن التسامح ھو أكبر مراتب القوة

 وأن حب االنتقام ھو أول مظاھر الضعف یارب إذا

 جردتنا من المال أترك لنا األمل وإذا جردتنا من النجاح

 أترك لنا قوة العتاد حتى نتغلب على الفشل

 وإذا جردتنا من نعمة الصحة

 أترك لنا اإلیمان یارب إذا أسأنا إلى الناس أعطنا

 الشجاعة لالعتذار وإذا أسأ لنا الناس أعطنا 

 شجاعة العفو یارب إذا نسیناك فال تنسانا

 آمین یارب العالمین
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 مقدمة : 

        إن النظم التربویة في شتى أنحاء العالم تعرف الیوم تطورا مذھال من حیث تطور 

البرامج والوسائل التعلیمیة والطرائق البیداغوجیة مما أدى بھذه المجتمعات إلى البحث 

عن العالقة بین المعرفة وطرق توصیلھا إلى المتعلمین قصد معرفة تكییف وتالؤم 

البرامج والوسائل والطرائق التربویة قصد مسایرة ھذه التطورات، سارعت وزارة 

 یھدف إلى تكوین جیل حالتربیة إلى إصالح تربوي یتماشى مع متطلبات العصر إلصال

قوي یؤخذ بأسباب الحیاة المعاصرة , معتز بذاتھ,محافظ على مقوماتھ ومؤمن بأن 

الحضارة تقوم أساسا على العلوم بشتى فروعھا.ومن المعلوم أن كل عمل یقوم بھ 

اإلنسان مھما كان بسیطا ال یخلوا من ھدف یرمى إلیھ، من خاللھ وأولى الناس برصد 

األھداف والعمل من أجل تحقیق ھو المربي.ألن األمة اختارتھ لتربیة أبنائھا وتنشئتھم 

على أصل مبادئھا غرسھا في فلذات أكبادھا للمحافظة على كیانھا وأصالتھا، وحمایتھا 

من الزوال فالتربیة ال تعد تربیة بمعناھا الحقیقي إال بالقدر الذي تحققھ من أھداف وتصل 

 وتصرفاتھم ، مإلیھ من غایات تنعكس على تصورات األفراد.حیث تظھر في سلوكا تھ

لــھذا لیست مجرد ھیكل وبنایات أو أجھزة أو كتب ومقررات دراسیة أو مجموعة من 

المتعلمین أو وسائل تعلیمیة أو طرائق تدریسیة و إن كانت كل ھذه األمور من أساسیات 

التربیة في مؤسسات التربویة.إال أن عملیة التربیة قبل ذلك ھي أھداف یسعى المربون 

إلى تحقیقھا وإنجازھا بكیفیة منظمة وموجھة ومحددة تترجم كلھا في قیم وخبرات 

ومھارات تسمح للفرد بالكشف عن طاقاتھ وإبراز قدراتھ حتى یتمكن من التكیف مع 

البیئة تكیفا إیجابیا والتعامل معھا تعامال وظیفیا تغیریا یحقق بھ تقدما اجتماعیا وتطورا 

اقتصادیا ورقیا حضاریا ومن ثم فالمدرسة تھدف إلى تحقیق غایات معینة تسمى بأھداف 

 التربیة, وھي الترجمة المیدانیة لمثل المجتمع وتطلعاتھ لغد مشرف ومزدھر.

 فحرصنا على التربیة والتعلیم ، دفعنا إلى الخوض في مجال التقویم .

 ومن ھنا یمكننا طرح األسئلة التالیة:

 ما مفھوم التقویم التربوي؟وما أثره في العملیة التعلیمیة بالنسبة للمعلم والمتعلم ؟

 وھل للتقویم دور فعال في الكشف عن جوانب الضعف عند المتعلم؟ 

  أ
 



والدافع الختیارنا  لھذا الموضوع یرجع لعدة أسباب أھمھا: حب البحث في ھذا النوع من 

المواضیع المتعلقة بالمجال التربوي التعلیمي، بحیث یعد التقویم من أھم عناصر العملیة 

التعلیمیة , إضفاء صبغة جدیدة في مجال التربیة وھذا من خالل تطویر وتنوع طرق 

التقویم ووسائلھ.والمنھج الذي إعتمدناه في بحثنا ھو المنھج الوصفي,إحصائي        ( 

 تحلیلي ).

موزعین المادة العلمیة كاآلتي: حیث قسمنا البحث إلى ثالث فصول األول بعنوان 

 خاص  "فكان تطبیقي "والثالث"التحصیل الدراسي" والثاني التقویم التربوي""

بمعلمین السنة الخامسة, لنتوج بحتنا بخاتمة ملمة بنتائج .ولرصد ھذه المادة العلمیة في 

البحث فاعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع : أھمھا : محمود عبد الحلیم 

/ صالح 2003التربوي, دار المعرفة الجامعیة،مصر، الطبعة الثانیة،  منسي-التقویم

،القیاس والتقویم التربوي والنفسي أساسیاتھ وتطبیقاتھ وتوجیھاتھ مالدین محمود غال

 .2000المعاصرة،دار الفكر العربي،القاھرة-الطبعة األولى،

  وفي األخیر نقول أن بحثي ھذا كسائر األعمال،وجدت فیھ بعض الصعوبات ولم یخلو  

أیضا من العوائق التي واجھتنا أثناء إنجازه كثرة المراجع واحتوائھا على نفس 

المعلومات أي تكرار المعلومة من كتاب ألخر وبالطریقة نفسھا ,ولـكن یضل الفــضل ہلل 

 عز وجل ثم ألستاذي المشرف " بن نـاصـر حـنیـفـي" فلھ كـل التــقدیــر واالحترام.

  ب
 



التقویم مفھـــــــــــــــوم                                                              األول الفصـــــل  
 

 1- البدایات األولى للتقویم:1

 ظھرت مصطلحات مرادفة لمصطلح التقویم في الكتابات القدیمة التي ترجع إلى جھود 

ما قبل التاریخ، فقد اعتبر سقراط إن التقویم اللفظي جزء أساسي من قیاس نتائج التعلم، 

ق،م،حیث استخدم 200إلى عھد إمبراطوریة الصین القدیمة في سنة   كما یرجع دیبوا

أباطرة الصین االمتحانات و االختبارات الخاصة بالكفاءة لتقدیر أداء المرشحین للعمل، 

كما استخدم التقویم في ھذه الفترات القدیمة لإلغراض التعلیمیة ، و لقیاس التعلم و معرفة 

المھارات المختلفة ، بالرغم من جذور القدیمة لھ، لم یأخذ التقویم التربوي مكانتھ ، ولم 

یصبح تخصصا مستقال إال مع بدایة الثورة الصناعیة في أوربا خصوصا في الفترة الممتدة 

القتران قضایا التقویم بتطور النظم التعلیمیة األوربیة ، حیث 1900و1800ما بین 

ظھرت الكتابات المبكرة في قیاس النفسي و االختبارات، و اتسع مجال التقویم لیشمل 

ممن مثل 20تقویم المعلم و البرامج و المؤسسات المتعلمین، و ازدھرت مع بدایة القرن 

 محاوالت :

1864.( FICHERفیشر 

1918.( ERESSایرس 

 التي برزوا فیھا.1945-1930و في الفترة الممتدة مابین 

 الذي اھتم في بدایة بالقیاس التربوي، مع تركیز اھتمامھ على األھداف التربویة المنشودة 

للبرامج التعلیمیة، و ذلك عند تقویم تعلم التلمیذ، و تقویم مخرجات البرامج التعلیمیة 

 RALFYLERالمختلفة حیث أكد على أھمیة تحدید األھداف و مدى تحقیقھا.

لتشھد تطور عملیة بناء االختبارات النفسیة و 1948-1945لم تأت الفترة مابین 

التربویة، و اعتبرت ھذه األخیرة عناصر أساسیة في بناء النظم التعلیمیة و التربویة 

التي عرفت 1972-1948الجدیدة و المناھج التربویة المدرسیة تلیھا الفترة الممتدة ما بین 

ازدیادا على التقویم الشخصي، و على نماذج التقویم متعدد العوامل و قد اشتد المشغلون 

بالتقویم برامج جدیدة لتحدید العوامل المتداخلة في المواقف التجریبیة كما تم استخدام 

 44-43،ص2003- المركز الوطني للوثائق التربویة ، الكتاب السنوي 1
 45- المرجع نفسھ،ص2
 46- المرجع نفسھ ،ص3
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التقویم مفھـــــــــــــــوم                                                              األول الفصـــــل  
 

نماذج تقویم مدى تحقیق األھداف التي طورھا تیلور في ھذه المرحلة من مراحل تطور 

 التقویم التربوي.

الى یومنا ھذا ، ھذه الفترة التي تعد فترة التخصص الدقیق 1972و أخیرا تأتي الفترة من 

 حیث برز التقویم التربوي لتخصص دراسي مستقل.

U2 . مفھوم التقویم 

 یقال قوم تقویما,إذ جعل الشيء یعتدل ویستقیم ومنھ تقویم السلعة إذ قدر التقویم لغة : 

Pثمنھا وھو إظھار قیمة الشيء وتقدیم أمره 1F

1
P. 

  )إِنَّ َھَذا اْلقُْرآََن َیْھِدي لِلَّتِي ِھَي أَْقَومُ  ﴿قال هللا تعالى: 
2. 

 وقال سبحانھ أیضا 4ولما ھو أعدل وأصوب .  3 أي الطریقة ھي أسد  وأعدل و أصوب

 وھو اعتدالھ  6 بمعنى أحسن صورة وأبدع خلق 5"لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم "

Pواستواء شبابھ 7F

7
P وورد ذكر مصطلح التقویم في السنة النبویة قالوا یا لرسول هللا لو قمت بنا 

 فقال هللا ھو المقوم.

فالتقویم مشتق من الفعل قوم فقوم السلعة تقویما أي أعطاھا قیمة مادیة .... أقام الشيء 

Pأزال اعوجاجھ مثل قوم الرمح و قوم المتاع أي جعل لھ قیمة معلومة وسعره  8F

8
P. 

 75 ص1990 دار صادر للطباعة  و للنشر بیروت ،ط، 2ه لسان العرب مج 911ابن منظور  -1
 9اإلسراء اآلیة  -2
، 1و ط9 ه ، الجامح األحكام ، تع ألحمد الطاھر ، دار الغد الجدید ، القاھر ،ج671ابو بكر ألقرطبیي ل ت  -3

 16 ص 2001
 محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسیر  -4
 551 ص2001، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، لبنان ،ط. 2جزء  -5
 4التین اآلیة  -6

 
 .141.ص3المرجع السابق جزء  -7
 90.ص10أبو بكر القرطبي . المرجع نفسھ ملح  -8
زكریاء محمد، التربیة وعلم النفس الدیوان ل الوطني لتعلیم والكون عند بعد للطبع والنشر الجزائر  -9

 183ص2007ط
 محمد عثمان، أسالیب  التقویم  -10
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التقویم مفھـــــــــــــــوم                                                              األول الفصـــــل  
 
ونستنتج مما سبق أن مصطلح التقویم یدور حول التعدیل. االستقامة أو تصحیح االعوجاج 

 المادي أو المعنوي.

U: ًالتقویم التربوي اصطالحا 

ھو الوسیلة التي بواسطتھا نستطیع التعرف على مدى نجاحنا أو  EVALUATION التقویم 

فشلنا في التمكن من تحقیق أھداف مناھجنا و ھو الذي یمنحنا القدرة على تخطي تلك 

Pالنقائص و العیوب و ھذا ھو األھم و قد وردت لھ عدة تعار یف نأخذ منھا قول أحدھم. 9F

1 

"التقویم ھو العملیة التي یقوم بھا الفرد أو الجماعة لمعرفة مدى النجاح أو الفشل في 

تحقیق األھداف العامة التي یتضمنھا المنھج، كذلك نقاط الضعف و القوة حتى یتمكن من 

تحقیق األھداف المنشودة بأحسن  صورة ممكنة، و ال تنحصر عملیة التقویم في أنھا 

تشخیص الواقع بل ھي أیضا عالج لما لھا من عیوب، إذ ال یمكن أن تحدد أوجھ القصور، 

 و إنما یجب العمل على إتالفھا و التغلب علیھا "

كما یعد التقویم مجموعة من اإلجراءات التي یتم بواسطتھا جمع بیانات خاصة بفرد أو 

بمشروع أو بظاھرة و دراسة ھذه البیانات بأسلوب علمي للتأكد من مدى تحقیق ھذه 

 األھداف من أجل اتخاذ قرارات معینة"

"التقویم ھو عملیة استخدام البیانات و المعلومات التي یوفرھا القیاس بھدف إصدار أحكام 

أو قرارات تتعلق بالّسبل المختلفة للعمل التربوي أو بالتحقیق من مدى االتفاق بین األداء      

Pو األھداف أو بتحدید مرغوبیة  وضع أو مشكلة ما" 10F

2 

التقویم ھو نوع من األحكام المعیاریة تصدر على جانب من جوانب العملیة التربویة لبیان 

مدى اقترابھا أو ابتعادھا عن األھداف التي سطرت مسبقا، و ذلك التخاذ اإلجراءات 

المناسبة، و ھو جمع المعلومات الضروریة الكافیة منقاة من مجموعة االختبارات لكي 

Pتتخذ قرارا انطالقا من األھداف التي حددنھا مسبقا" 11F

3 

د. فرماوي محمد فرماوي ـ صالح الدین خضر- ود. إبراھیم درویش قرارات في المناھج و طرق التدریس جامعة  1
 103 ـ الصفحة 1993حلوان  سنة 

 .80د . رشیدي أحمد طعمھ و د. سید مناع ، تعلیم العربیة و الدین بین العلم و الفن، ص  2
 – 90. ص 1999محمد الصالح حثروبي ـ نموذج التدریس الھادف و أسسھ، وتطبیقھ ـ دار الھدى عین ملیلة سنة  3

91 . 
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التقویم مفھـــــــــــــــوم                                                              األول الفصـــــل  
 

 : (GROLAND)و التقویم ھو الوسیلة التي تبلغ لنا ھذه المعلومات، و یرى جروالند

Pأن التقویم عملیة تنظیمیة لتحدید المدى الذي یحقق فیھ التالمیذ األھداف الموضوعیة" 12F

1 

 إلى اعتبار التقویم أنھ (SANDERS)و  سندرس (WARTEN)و ذھب كل من ورتن 

تحدید قیمة شيء ما، و یتضمن ذلك الحصول على معلومات تستخدم الحكم على قیمة 

برنامج     أو ھدف أو طریقة أو نتیجة معینة أو استعمال ممكن لطرق بدیلة تم تصمیمھا 

Pلتحقیق أھداف خاصة" 13F

2 

التقویم مجموعة من اإلجراءات و العملیات المستعملة  ألدوات من طرف شخص تكلف 

بتعلیم فئات معینة أو من شخص آخر أو المتعلم بذاتھ، و التي تكون مبنیة بكیفیة تمكن 

المستھدف بالتقویم من أداء مھام أو الجواب على أسئلة، أو تنفیذ إنجازات یمكن فحصھا 

من قیاس درجة تنفیذھا، و إصدار الحكم علیھا و على منفذھا و اتخاذ قرار یخص عملیة 

 3تعلیمیة ذاتھا"

و یتأسس ھذا التعریف على مجموعة عناصر أساسیة و مھمة یمكن أن نلخصھا في أن 

التقویم ھو عملیات توظف أدوات من طرف شخص قد یكون داخلي و خارجي و تكون 

ھذه األدوات مبنیة  ھدفھا تمكین المتعلم من األداء و اإلنجاز و یتم فحص ھذا األخیر و 

 تحلیلھ ثم الحكم علیھ قصد اتخاذ قرارات.

U3موضوع التقویم عند المربین -U: 

من یقوم؟  أي من یقوم بعملیة التقویم كالمدرس و المتعلم و األولیاء و اإلدارة المدرسیة، 

 المفتش.

ماذا نقوم؟  أي األمور التي تخضع للتقویم و ھي عدیدة منھا: معارف المتعلمین              

و مھاراتھم، معارف المدرسین و مھاراتھم، الوسائل البیداغوجیة، الطرائق و األسالیب، 

 المناھج الدراسیة، النظام التربوي، مشروع المؤسسة.

 90 ـ ص 1999محمد الصالح حثروبي، نموذج التدریس الھادف، أسسھ و تطبیقھ،  دار الھدى، عین ملیلة،  سنة  1
91 

 91المرجع السابق - ص  2
- عبد اللطیف الفاري، و محمد ابن موحي، و عبد الكریم غریب و عبد العزیز الفرضاف، معجم علوم التربیة و 3 

 .119مصطلحات البیداغوجیة و الدیداكتیك، ص 
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لماذا نقوم؟  أي الھدف من العملیة و الغرض منھا و قد یكون تشخیصا أو مراقبة أو تعدیال 

 أو ضبطا أو توجیھا أو تتویجاً .

 كیف نقوم؟ أي أصناف التقویم و أنواعھ؟ في الحقیقة ھي عدیدة نذكر منھا:

 اختبارات موحدة و مراقبة، مقابالت شخصیة، مالحظة األداء أثناء القیام بالعملیة 

 التعلیمیة، تحلیل وثائق و أرقام إحصائیة.

لماذا یرید المعلم أن یقوم؟ و المقصود بذلك ما الھدف أو األھداف التي یرجى بلوغھا من 

وراء عملیة التقویم؟ فإن كان یود التعرف على مدى استیعاب التالمیذ لمادة القراءة أو 

مدى فھمھم لھا أو مدى قدرتھم على تطبیقھا في مواقف جدیدة أو مدى تمكنھم من مھارة 

 ما، فعلیھ بدایة أن یقرر ذلك بمنتھى الوضوح.

متى تتم عملیة التقویم؟ و المقصود بذلك تحدید الوقت المناسب للتقویم، بمعنى ھل نستخدم 

أداة التقویم التي سبق اختیارھا بعد الدرس مباشرة أو بعد االنتھاء من مجموعة من 

الدروس أي وحدة معینة أو محور معین أم كل أسبوعین أو ثالثة في منتصف الفصل 

Pالدراسي مثال.... 15F

1 

في جمیع الحاالت یجب أن یكون التقویم وسیلة للتعرف على مستویات التالمیذ و تطویر 

عملیة التدریس، و لیس عملیة للتھدید و العقاب" و على أیة حال فإن التقویم بمعناه العلمي 

یفرض استمراریة في ھذا الشأن، فال یكفي أن یعقد امتحان نھائي للتالمیذ في نھایة كل 

فصل و ال تعود أھمیتھ إلى معرفة مستویات التالمیذ فقط، و لكن لمعرفة مدى فعالیة 

 المنھج أیضا، و بالتالي یكون المنھج قد قوم بنائیا و ختامیا و نھائیا"

ما الذي یود المعلم تقویمھ؟ و المقصود بذلك تحدید جوانب التعلم المراد تقویمھا تحدیدا 

دقیقا، فقد یرى ضرورة التعرف على درجة اھتمام التالمیذ بمسألة اجتماعیة معینة، أو 

یرى أھمیة معرفة درجة وعیھم بأمر من األمور، أو مدى قدرتھم على استخدام مفھوم أو 

تعمیم ما، و في جمیع الحاالت یجب أن یكون مدركا للعالقة بین جوانب التعلم المراد 

د. أحمد حسین التفاني ودـ فارعة حسین محمدـ التدریس الفعالـ كلیة التربیة جامعة عن شمس الطبعة الثالثة ـ سنة  1
 146 ص 1995
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تقویمھا و األداة المستخدمة في ھذا الشأن و عالقة ھذا كلھ بأھداف عملیة التقویم التي یقوم 

 بھا.

یؤدي التقویم أدوار كبیرة في أغلب جوانب الحیاة االجتماعیة، فما من عمل إال و یصاحبھ 

تقویم، غیر أن دور التقویم في المجال التربوي أكبر إذ یفید في معرفة عناصر القوة و 

الضعف، و إلى أي مدى وصلت إلیھ العملیة التربویة من النجاح في تحقیق أھدافھا، 

لتتضح الرؤیة التي على ضوئھا تحدد المسارات التربویة مستقبال، و من ھنا یعد التقویم 

نشاطا مھما من النشاطات التربویة التي ینبغي أن نولیھا اھتماما و عنایة كبیرة، كما 

 أوصى بذلك المفكرون و المربون منذ القدم، ألنھ جزء ال یتجزأ من الحیاة الرشیدة.

U4:مجاالت و خصائص التقویم التربوي - 

  یتمیز التقویم التربوي بجملة خصائص منھا:خصائص التقویم:

 االلتزام باألھداف: أي یجب ارتباط كل عملیة تقویم بأھداف محددة. -

االستمراریة: أي أال یقتصر على نھایة السنة فقط بل یجب أن یكون في بدایة  -

 التعلم أثناءه  و في نھایتھ.

العلمیة: و لتحقیق ذلك یجب توفر الضمانات الالزمة لتشخیص المشكالت وجمع  -

البیانات من مصادرھا و تحلیلھا و تفسیرھا للوصول إلى مقترحات و حلول علمیة    

و تنفیذھا  و متابعة أثرھا، و األسلوب العلمي یتطلب توفر عناصر الصدق و 

 الثبات و الموضوعیة في أدوات القیاس و وسائلھ"

الشمولیة: و نعني بھا األطراف المعنیة بالتقویم التربوي و ھي كثیرة و إسھاماتھا  -

ضروریة لنجاح العملیة، كما نعني بھا المجاالت التي تغطیھا عملیة التقویم من 

 1متعلم، معلم و برامج و غیرھا" 

U5مجاالت التقویم -U:            و بتعمیم التقویم و توسیعھ شمل جمیع میادین العمل التربوي 

 و المجاالت األساسیة للتقویم و ھي:

  30د لطفي بركات و محمد مصطفى زیدان ، التوجیھ و اإلرشاد النفسي في المدرسة العربیة، ص   1
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تقویم نمو المتعلم: باعتباره الھدف الرئیسي للتربیة، وتظھر آثار ھذا النمو في  -

اكتساب المعلومات و المھارات و طرق التفكیر و االتجاھات و القیم المرغوبة         

 و التكیف الشخصي و االجتماعي.

تقویم البرنامج الدراسي: باعتباره وسیلة من وسائل تحقیق النمو المرغوب لدى  -

المتعلمین و مترجما للقیم األخالقیة و الحضاریة و الثقافیة للمجتمع، و یشمل تقویم 

 البرنامج ما یلي:

 طبیعة الخبرات التي یتضمنھا المحتوى الدراسي  •

 طریقة تنظیم المحتوى. •

تقویم المدرس: باعتباره العامل المساعد في إحداث و تنشیط التفاعل بین المتعلم       -

 و بین الخبرات التعلیمیة، و یتضمن تقویم المدرس: 

 االھتمام بصفاتھ الشخصیة و المھنیة و قدرتھ على أداء دوره بنجاح.

تقویم المدرسة: باعتبارھا المؤسسة التي علیھا تھیئة الظروف المناسبة لنمو  -

 المتعلمین و ذلك بـ:

توفیر الجو النفسي و التربوي و االجتماعي الالزم للعمل المتبع سواء كان ذلك بالنسبة 

 للعاملین بالمدرسة أو المتعلمین"

تقویم أثر النظام التربوي في البیئة و المجتمع: و یتضمن تقویم كفاءة الخریجین  -

 في عملھم، و قدرتھم على التكیف مع الحیاة الستجابة متطلبات المجتمع.

تقویم المشرفین على العملیة التربویة: من مفتشین ورؤساء مؤسسات من خالل  -

الدور الذي یقوم بھ كل واحد و المھام و المسؤولیات المسندة لھ في إطار النظام 

 التربوي العام.

U6مستویات التقویم التربوي -U: 

 و من مجاالت التقویم تقویم المنھج و یقصد بھ مدى قدرة المنھج على تحقیق أھدافھ و 

 ھناك مستویان: 
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األول داخلي و نعني بھ تقویم العالقة بین عناصر المنھج بعضھا ببعض، كأن نتساءل  -

مثال: ما ھي أھداف المنھج؟ إلى أي مدى یعكس محتوى ھذه األھداف؟ ما ھي األسالیب 

 المستعملة؟ ما مدى مناسبة ھذه األھداف؟ 

فعلى المستوى الداخلي یتم فحص عناصر المنھج بعمق و إبراز العالقة بین بعضھا  -

البعض و تحدید أشكال التكامل الرئیسي بین وحدات الفرع الواحد من المادة و التكامل 

بین الفروع المختلفة من المادة، "قراءة ، نحو، نصوص) و بین المادة و غیرھا من 

 المواد ( تدریس اللغة العربیة األولى و اللغة الثانیة و المواد الدراسیة األخرى).

أما المستوى الثاني فھو خارجي: یتم بتقویم المنھج فیشمل البحث عن مدى قدرتھ على  -

تحقیق أھدافھ و بیان أثره في الطالب و المجتمع الخارجي، ثم یأتي تقویم الكتاب الذي 

یعتبر جزءا من أجزاء تقویم المحتوى العلمي الذي یشمل علیھ المنھج، إال أن الكتاب 

المقرر مكانتھ بین المواد التعلیمیة جعلت الخبراء یخصصون لھ جانبا مستقال عند 

الحدیث عن تقویم عناصر المنھج، و قد أعدت لتقویم الكتاب أدوات مختلفة لتقویم كتب و 

مواد تعلیم اللغة األجنبیة، و في مجال تعلیم اللغة العربیة نجد دلیل عمل بإعداد مواد 

 تعلیم اللغة المذكورة ثم تقویم الوسیلة التعلیمیة التي تعد أیضا عنصرا 1تعلیمیة للبرامج

من العناصر التي یشملھا المنھج، إال أن الخبراء قد خصصوا لھا من أسالیب التقویم ما 

یتناسب مع كل نوع من ھذه الوسائل و یتوفر اآلن باألقسام و الوسائل المعنیة و 

 .2تكنولوجیا التعلیم مجموعة من األدوات التي تتناسب مع طبیعة كل أداة وھدفھا

U7 -أنواع التقویم التربويU :

للتقویم أنواع عدیدة  نحاول التركیز على ثالثة منھا رأیناھا متداولة في المجال التعلیمي  -

بكثرة ومنھا: 

 ھو عملیة یقوم بھا في بدایة السنة الدراسیة أو المحور أو الدرس أو صي:يشختالتقویم ال .1

جزء من الدرس، والھدف منھ الحصول على بیانات ومعلومات عن مدى تحكم التلمیذ 

 .80- د. رشیدي أحمد طعمھ و د. سید مناع، تعلیم العربیة و الدین بین العلم و الفن، ص  1
 .87- د. رشیدي أحمد طعمھ و د. سید مناع، تعلیم العربیة و الدین بین العلم و الفن، ص  2
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فیما اكتسبھ من قبل من معارف  وقدرات ومھارات والتي یستند  إلیھا تدریس معطیات 

جدیدة: 

 في بدایة الفعل التعلیمي للوقوف على المكتسبات القبلیة للمتعلم وعلى ى"ھو نشاط یجر

 في بدایة السنة الدراسیة أو الفصل أو ة للشروع في عملیة التعلم القادماالستعدادمدى 

یقصد بھا فحص معالم ھذه الوضعیة بوضعیة الملف أو الدرس،  وھو عملیة مرتبطة 

وتشخیصا بھدف الحصول على معلومات وبیانات تمكن من اتخاذ قرارات حول تعلیم 

 1الحق"

ھدف التقویم التشخیصي:   •

صي نقوم بھ في مستھل عملیة التدریس من أجل الحصول على بیانات يشختفالتقویم ال -

ومعلومات عن قدرات ومواقف التالمیذ السابقة والضروریة لتحقیق أھداف الدرس، ومن 

ثم فھو تشخیص لمنطلقات عملیة التدریس ومدى استعداد التالمیذ، فعند بدایة الدرس 

لة شفویة، أو حوار مفتوح یھدف إلى سئار سریع أو أبیمكن للمدرس أن یلجأ إلى اخت

 وموضوع ھذا ، محتویاتھاستیعابالتعرف على مدى استعداد التالمیذ لمتابعة الدرس أو 

الخصائص الفردیة للمتعلم والتي یمكن أن یكون لھا تأثیر إیجابي أو سلبي ھو التقویم 

على  مساره التعلیمي. 

"إن التقویم التمھیدي (القبلي) الذي یسبق تجریب البرنامج التربوي من أجل الحصول  -

على المعلومات الضروریة القبلیة حول العناصر والظروف الداخلیة في البرنامج والتي 

Pتؤثر في تطبیقھ" 20F

2
P  وھذا النوع من التقویم ضروري عند الشروع في تطبیق منھج جدید  

وذلك لتحدد مستویات التالمیذ  الفردیة ومن ثمة تحدید نقطة البدایة المناسبة، ویھدف 

التقویم التشخیصي إلى تشخیص ممتلكات المتعلمین لمتطلبات التعلیم الالحق، أي تحدید 

المفاھیم واألفكار والمعلومات والمھارات واالتجاھات السابقة الضروریة لفھم المعارف 

 والمھارات الجدیدة.

 52 إلى 43،ص 2003المركز الوطني للوثائق التربویة، الكتاب السنوي، -  1
-محمد ھاشم فالوقي: بناء المناھج التربویة، سیاسة التخطیط وإستراتیجیة التنفیذ، المكتب الجامعي األزاریطة  2

 198اإلسكندریة، ص
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"والتقویم المبدئي ھو ذلك النوع الذي یزود مصمم المنھج أو الكتاب أو الوحدة بمجموعة  -

من المعلومات والبیانات (الكمیة والكیفیة) عند مستویات المتعلمین العقلیة والوجدانیة 

Pوالجسمیة و اجتماعیة".  21F

1 

كما أن ھذا النوع  من التقویم یزود ھذا المصمم بمعلومات عن الخبرات السابقة التي  -

تمت سیطرتھ علیھا، وعلیھ یزوده بمدى استعداد ھؤالء التالمیذ  أو المتعلمین لتقبل 

الموضوعات الجدیدة،  ومعرفة میولھم واھتماماتھم وخصائصھم العقلیة والنفسیة 

 واالجتماعیة إلى آخره.

وبذلك یحدد أھداف المنھج أو البرنامج، ویختار المحتوى وطرائق وأسالیب التدریس  -

والتقویم بما یتفق مع الخصائص والسمات السابقة،  وبما یتفق مع اإلمكانیات والطاقات 

 المادیة والبشریة. 

وتحدد أھداف التقویم التشخیصي في معرفة مستوى المتعلمین والحصیلة النھائیة لما  -

تلقوه من تعلیم سابق وتحدید الفروق الفردیة ما بین التالمیذ وجمع البیانات والمعلومات 

عن التالمیذ بخصوص وضعھم االجتماعي وظروفھم المدرسیة وھذا یكون بالتالي 

تشخیص للقدرات والمھارات المتمایزة  والتي ستمكن التالمیذ من تقبل األنشطة وبذلك 

مرافق التعلیم وتحدید األھداف واختبارھا  نستطیع التنبؤ بسلوكیات التالمیذ في مختلف

 بناء على المكتسبات السابقة وتحدید وضعیة االنطالق من الدرس.

 -و یجري ھذا النوع من التقویم في صور وأشكال مختلفة منھا األسئلة المحددة في بدایة -

الدرس (الحوار األفقي المفتوح) عوض الصور والوثائق والتعلیق علیھا (إنجاز األنشطة 

 والتجارب البسیطة) تقدیم الواجبات المنزلیة.

ویوظف التقویم التشخیصي مجموعة من األدوات والوسائل أھمھا األسئلة المركزة،  -

االستظھار، السرد، الحوار وإجراء عملیات حسابیة، حل المسائل البسیطة، رسم الخرائط 

أو أشكال ھندسیة، إعراب كلمة أو جملة، تحویل (جملة) أو فقرة من صیغة ألخرى تذكر 

 قانون أو حكم...

  266،ص1998مناھج التربیة- أسسھا وتطبیقاتھا، دار الفكر العربي، الطلعة األولى سنة–-د-علي أحمد مذكور  1
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وحتى یتمكن المدرس من تحدید وضعیة االنطالق وقیاس مدى تحكم التالمیذ في  -

المعارف والمھارات والمواقف فھما وتطبیقا وتحلیال وتركیبا البد من استعمال  أدوات 

التقویم التشخیصي التي نشخص بھا قدرات التالمیذ ومكتباتھم  القبلیة ومھاراتھم، 

Pومواقفھم وتوجھاتھم" 22F

1
P. 

 طریقة استغاللھ: •

ومن مقتضیات التقویم التشخیصي أنھ خالل  تشخیص المكتسبات انطالقا من أھدافھ  -

وینبغي أن نتساءل عن الكیفیة والطریقة التي یتم بھا تشخیص المكتسبات السابقة سواء 

كانت معارف أو مھارات أو مواقف، ویالءم التقویم التشخیصي غالبا بدایة الدروس 

والمقررات التي تتوخى فیھا تحقیق أھداف المكتسبات السابقة، لذا یمكن للمدرس أن یلجأ 

إلى إجراء تقویم تمھیدي لتالمیذه إذا ما أراد معرفة مدى استعدادھم لتحقیق األھداف 

 المتوخاة من الدرس ومن األشكال التي یمكن أن یلجأ إلیھا المدرس إلجراء ھذا النوع.

 أسئلة مكتوبة: •

یمكن أن یلجأ المدرس أیضا إلى أسئلة مكتوبة تتعلق باختبارات أو استمارة أو استطالع  -

 وذلك بھدف الحصول على معلومات حول ما اكتسبھ المتعلمون.

 

 تصحیح الثغرات: ما العمل إذا الحظ المعلم جملة من الثغرات عند المتعلمین؟ •

كثیرا ما یلجأ المدرس إلى طرق معینة، یحاول أن یبین من خاللھا  مواطن النقص  -

 لدیھم، و أبرز ھذه الطرق ھي تصحیح المعارف والمھارات والمواقف.

إن التقویم التشخیصي شق من إستراتیجیة التحكم ألن فحص وضعیة االنطالق والتعرف  -

على خصائص المتعلمین قبل االنطالق في عملیات تعلیمھم یھدف الى سد الثغرات 

وتغطیة النقص الحاصل قصد جعل جمیع التالمیذ یبلغون أقصى النتائج المحتملة وھذا ما 

یذھب إلیھ أحدھم حیث یقول: " ومثل ھذا التقویم القبلي یفیدنا في إحكام الخطة التدریسیة 

بحیث یحذف المعلم منھا ما سبق للطلبة معرفتھ ویعوضھا بأشیاء موازیة لھا إلثراء 

  531،ص2003-المركز الوطني للوثائق التربویة،الكتاب السنوي،
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معرفتھم، ونفید ھذه األنواع من االختبارات القبلیة كثیرا في حالة المعلم الذي ال توجد 

Pلدیھ معرفة جیدة بالخلفیة العلمیة للطلبة الذین سیتولى تدریسھم"  23F

1 

وھذه األھمیة تبدو في وقوف المدرس على حقیقة أمر تالمیذه من حیث المادة التي  -

یعرفونھا والمادة التي یجدون صعوبة فیھا وبالتالي یستطیع بناء خطة تدریسیة على 

 أصول وقواعد صحیحة.

 ویقود أیضا على التقاط مؤشرات ومعلومات بناء على ثالث نشاطات رئیسیة. -

 أولھا: تقویم الوضعیة المحیطة لفرز المعیقات والموارد. -

 ثانیھما: صیاغة مظاھر وسمات الوضعیة في شكل صعوبات محددة ورغبات وتوقعات. -

ثالثھما: تحویل ھذه المظاھر إلى مشكالت تحتاج إلى حلول  وتساعد على رسم خطة  -

 إلیجاد ھذه الحلول.

 

فالتقویم ألتشخیصي "شق" من إستراتیجیة التعلیم والتعلم، ألن فحص خصوصیات  -

التالمیذ  ومكتسباتھم  قبل االنطالق في عملیة التدریس ھو تكییف ھذه العملیة مع 

Pخصوصیات كل فرد أو مجموعة.  24F

2
P   

فالتشخیص ال تكون لھ أھمیة إال  إذا كان جمیع التالمیذ یتلقون نفس التعلیم وبنفس  -

الكیفیة، ولھذا یمكن تصور غایات التقویم التشخیصي في تصورھم: تشخیص المنطلقات 

 والخصوصیات + تعلیم متكلف معھا = نتائج متفوقة بالنسبة للجمیع.

 

 

 - التقویم التكویني: 2

وھو ذلك النوع الذي یبحث عدة مرات أثناء تكییف البرنامج، إنھ  یعنى بجمع المعلومات 

الدوریة التي تساعد في مراجعة وتطویر  البرنامج، ویجري ھذا النوع  من خالل  الفصل 

الدراسي ویشمل امتحانات نصف الفصل الدراسي، وأعمال السنة، واالختبارات الشھریة 

  11،ص1999-األستاذ الدكتور عبد الرحمن عدس:دلیل المعلم في بناء االختبارات التحصیلیة، الجامعة األردنیة، 1
 652،ص2003-المركز الوطني للوثائق التربویة، الكتاب السنوي 
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والمرحلة الرئیسیة لدرس من الدروس وأسالیب التقویم األخرى التي یقوم بھا المعلم أثناء 

الدراسة "التقویم البنائي ھو الذي یصاحب األداء  ویھدف إلى تصحیح المسار ویتم أثناء 

Pعملیة التعلم والتعلیم" 25F

1
P  

 أھداف التقویم التكویني:

"ھو إجراء یمارس خالل عملیة التدریس، فإذا كان المدرس یقطع مسارا منظما على شكل 

مراحل متناسقة وفق األھداف التي حددھا فإن التقویم التكویني ھو اإلدارة التي تضبط ھذه 

Pالمقاطع وتصحیحھا"  26F

2 

تنحصر أھمیتھ أھدافھ في أنھ یمكن المدرس من معاینة ما تم تنفیذه خالل العملیة 

التعلیمیة,حیث یمكنھ من إعطاء معلومات بكیفیة واضحة,ویعرفھ بدرجة صعوبات 

 المحتوى المقدم 

 ویمكنھ من قیاس مستوى التالمیذ ومعرفة فعالیة الوسائل والطرائق المستعملة ویمكنھ من 

التحكم في الفعل التربوي التعلیمي بحیث ال ینتقل من مقطع آلخر إال بعد التحكم في األول 

من طرف التالمیذ, كما أنھ یبین لھم نوع الصعوبات التي تعترضھ بینھ وبین األھداف 

المحددة , ویتیح كذلك التقویم التكویني للمدرس إمكانیة التعرف على درجة مسایرتھ 

 للدرس, ومدي تحكمھ في الخبرات المقدمة.

ویھدف كذلك على التعرف على جوانب الضعف والقوة في تحصیل المتعلمین من أجل 

تعدیل العملیة التدریسیة,فإذا وجد على سبیل المثال أن معظمھم قد رسبوا في االختبار أو 

في جزء منھ, أصبح من الضروري للمعلم تدریسھم ھذه المادة من جدید وبأسلوب مغایر 

یتناسب مع قدراتھم وإمكانیاتھم ، أما إذا كان الذین فشلوا في اإلجابة عن االختبار 

مجموعة محددة منھم فتصبح الحاجة عنده ماسة لتعیین أسلوب بدیل من الدراسة لكل واحد 

منھم, وھذه اإلجراءات العالجیة في العادة مبرمجة ومخططة (االستدراك) التناسب مع كل 

سؤال أو مجموعة من األسئلة الخاصة باالختبار ، حتى یتمكن الطالب المعني من خاللھا 

 أن یعمل على إصالح أخطائھ قبل االنتقال إلى تعلم جدید .

  56-المرجع نفسھ ص1
  11ص1999-األستاذ الدكتور عبد الرحمن عدس:دلیل المعلم في بناء االختبارات التحصیلیة الجامعة األردنیة،  2
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"التقویم التكویني یتم في نھایة مھام تعلیمیة معینة یھدف إلى اختبار التالمیذ والمدرس 

حول درجة التحكم المحصل علیھا،واكتشاف مواطن الصعوبة التي یصادفھا خالل 

Pتعلمھم" 27F

1 

فھذا النوع في التقویم یمكن من تحدید مؤھالت التعلم لإلقبال على مراحل جدیدة من تعلمھ 

وفق مراحل متسلسلة ،كما یمكن من تصحیح ثغرات التدریس .وھو نمط من التقویم 

وظیفتھ تشخیصیة حیث یتم من خالل تعلم بناء أسالیب التقویم المحكي والمعیاري ، تھدف 

إلى إخبار المدرس أو المتعلم حول مدى بلوغ األھداف المتوخاة والعمل على التقاط 

مواطن الضعف البادیة في التعلم, وإن ھدفھ ھو مساعدة المتعلمین العاجلة وإخبارھم 

بصفة مستمرة ومرحلیة عن صعوبة التعلم ودرجة تطوره من خطوات ھذا التعلم ومنھجھ 

قصد اقتراح وسائل التطور وتغطیة مواطن النقص، وھو كذلك إجراء یساعد المدرس 

على أخذ معلومات تمكن من تطویر وسائل التدریس وأنشطتھ، ویمكن أن یشمل ھذا 

 التقویم التالمیذ والوسائل األخرى من العملیة الدیداكتیكیة كالوسائل والمضامین.

"إن التقویم التكویني إجراء عملي یمكن من التدخل لتصحیح مسار التعلیم والتعلم بواسطة 

إجراءات جزئیة, ولذلك فإن وظیفتھ إخبار المدرس والتلمیذ عن درجة تحكمھا في تعلیم 

Pمعین وكشف صعوبات التعلم والكشف عن الوسائل لتجاوز ھذه الصعوبات" 28F

2 

وبناء علیھ یمكن اعتبار ھذا التقویم إجراء نقوم بھ من خالل عملیة التدریس لكي نتبع 

مجھودات التالمیذ ونقیس الصعوبات التي تعترضھم والتدخل بالتالي لتذلیل تلك 

الصعوبات وسد ثغرات التدریس ومواطن النقص المالحظة عند التالمیذ، وھو یتیح لھ 

إمكانیة معرفة درجة مواكبتھ للدرس ومعرفة نوع الصعوبات التي تعترضھ ثم تقویم 

 مجھوده وتصحیحھ وبالتالي تنظیم عملھ وإرشاده.

 التقویم التحصیلي : 

ھو تقویم ُبعدي ختامي یتمُّ في آخر السنة الدراسیة، ویحظى بأھمیة في مدخل الكفایات؛ 

 :إذ

-ص 1993الجامعة األردنیة –الدكتور عبد الرحمن عدس-دلیل المعلم في بناء االختبارات التحصیلیة –األستاذ  1
131 . 

 ص 131-1993الجامعة األردنیة –الدكتور عبد الرحمن عدس-دلیل المعلم في بناء االختبارات التحصیلیة –األستاذ  2
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 .ُیساعد على وْضع حصیلة ما تحقَّق من أھداف •

 .ُیمكِّن من الدقة في إعداد أنشطة الدروس الموالیة •

عم والتقویة • ة وْضع خطة للدَّ   .یتیح إمكانیَّ

والتقویم الختامي إًذا یتم في ضوء محددات معینة، أبرزھا تحدید موِعد إجرائھ، وتعیین 

ة  ة األسئلة، ووْضع اإلجابات النموذجیَّ القائمین بھ والمشاركین في المراقبة ومراعاة سریَّ

قة في التَّصحیح.وقد مثل لذلك  1:في الخطاطة التالیة (J.Quernet) لھا، وُمراعاة الدِّ

1  - http://www.alukah.net/social/0/28792/#ixzz3cfy94QA1 
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 :ویلخص الجدول التالي أھم العناصر المرتبطة بكل وظیفة من وظائف التقویم

 توقیت التقویم موضوع التقویم نتائج التقویم  

توجھات، مع ما یجب  وظیفة التوجیھ

 إتباعھ

 قبل بدایة التعلم المؤھالت والمخاطر

تشخیص األخطاء  وظیفة التعدیل

 وخطة العالج

 أثناء التعلُّم األخطاء الشائعة

الدلیل - الحجة على  وظیفة المصادقة

 التمكن

 نھایة التعلُّم النجاحات
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 وسائل التقویم التربوي:6-

 یمكن أن یقوم المدرس المتعلمین من خالل استخدام مختلف الوسائل و أھمھا:

-مالحظة نشاط المتعلم داخل الصف من حیث انتباھھ في الصف و أسئلتھ أجوبتھ و 1

 تعلیقاتھ و غیر ذلك.

-مقابلة المتعلم للتعرف على مدى فھمھ للمدرس و البحث في الصعوبات التي تواجھھ و 2

 عن سبب تخلفھ .

 -تحلیل عمل المتعلم في ما یقوم بھ من نشاطات إبداعیة و ابتكارات ذاتھ.3

-الواجبات المنزلیة التي یكلف المتعلم القیام بھا و مدى نجاحھ في ذلك یمكن أن تكون 4

 أسلوبا جیدا أو وسیلة جیدة من وسائل التقویم .

-التقویم الذاتي و ذلك باعتماد المتعلمین على أنفسھم في تقویم ذاتھم في ضوء أسس 5

 معینة یحددھا لھم المدرس یشخص المتعلمون في ضوئھا نقاط ضعفھم و قوتھم.

-االختبارات و ھو األسلوب الشائع استعمالھ في المدارس علما أن ھناك أنواع مختلفة 6

 من االختبارات. 

 :شروط التقویم التربوي8-

 من الشروط التي ینبغي أن یبنى علیھا التقویم ما یأتي:

من الشروط التي یجب أن تتوفر في التقویم شرط الشمولیة، و شمولیة التقویم مول: ش-ال1

معناھا أال یقتصر على قیاس جانب واحد و نھمل بقیة الجوانب، فاإلمتحان التقلیدي 

لتحصیل التحصین، و المدرسة الحدیثة تحاول أن تقوم بجمیع ھذه الجوانب بل أنھا تسعى 

Pإلى أن تفسح المجال أمام التلمیذ ألن ینمو بأقصى حد تؤھل قدراتھ. 30F

1 

 و تحاول أیضا أن تتفادى الخطأ الذي وقعت فیھ المدرسة التقلیدیة عندما اقتصر اھتمامھا 

على الجانب ألتحصیلي مھملة تقویم المھارات و القیم و االتجاھات التي رأت جوانب و 

 أھداف تربویة و التي یجب العنایة بھا و العمل على تحقیقھا و تنمیتھا .

  .270,ص 1973-د. أبو رضوان وآخرون , المدرس في المدرسة,القاھرة األنجلو مصریة, 1
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و مما یرمي إلیھ التقویم ھو مساعدة المدرس و المتعلم على معرفة ما -اإلاستمراریة: 

Pوصل إلیھ من تقدم نحو تحقیق أھدافھ. 31F

1 

إذ أن ھنا عوامل و جوانب قوة یجب تنمیتھا و عوامل ضعف یجب إزالتھا أو التقلیل منھا 

على األقل و ھذا ال یتأتى إال إذا سار التقویم جنبا إلى جنب مع  التدریس، فتخصیص وقت 

معین للتقویم كأسبوع أو شھر ال یمكن من إصدار الحكم الصادق على المتعلم حیث أن 

الغرض لیس ھو نجاحھ أو فشلھ و إنما ھو تنمیة نواحي القوة و عالج نواحي القصور و 

 الضعف لدیھ، و ھذا ال یتحقق إال إذا كان التقویم مالزما للتدریس تماشیا معھ.

فالتقویم الجید ھو الذي یبنى على أساس اقتصادي في نفقاتھ -أن یكون التقویم اقتصادیا: 3

فال یكلف نفقات أكثر مما یجب بل إنھ یجب أن یكون أقل تكلفة ممكنة و یؤخذ أقل وقت 

ممكن من أوقات المتعلم فینبغي أال یقضي المتعلم وقتا طویل في االمتحانات كما یحدث في 

بعض المدارس حیث یخصص أسبوع أو أسبوعین إلجراء الفترة و كذلك الحل بالنسبة 

 للمدرس,حیث ینبغي أن ال یضیع وقت أطول في االمتحانات و تصحیحھا.

ھو الذي یجعل التقویم یعطي الصورة الحقیقیة عن المتعلم و ھذا یفرض على -التعاون: 4

كل من المدرس و المتعلم وولي األمر و المشرف أن یقوم بدوره، و یستعین باآلخرین في 

حالة غموض بعض األشیاء أو المواقف علیھ، أو في حالة حدوث بعض المشكالت أمامھ 

و إذا قام كل واحد من ھؤالء بدوره المطلوب أدى إلى حالة من التعاون في عملیة التقویم 

 2 من شأنھا أن تساعد في تحقیق األھداف التربویة المنشودة.

و لیكون التقویم دیمقراطیا یجب أن تتاح الفرصة للمتعلم للمشاركة فیھ أو -الدیمقراطیة: 5

على األقل في رسم خطة للتقویم، و تحدید الوسائل المستخدمة فیھ، كذلك أن یبنى التقویم 

على الحریة أي حریة التفكیر، بمعنى أن األعمال التي یقوم بھا، المتعلمون تكون محققة 

لرغباتھم و مستجیبة لطلباتھم، و متماشیة مع اتجاھاتھم، ألن االختبارات التقلیدیة ال تترك 

  .91,ص1974-أحمد كاظم سید زكي,تدریس العلوم,القاھرة,دار النھضة العربیة, 1
 611 ص1962-عبد اللطیف إبراھیم، المناھج، القاھرة، مكتبة مصر 2
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للمتعلم مجاالت في ھذا، و الذي یقوم فیھا بدور رئیسي ھو المعلم الذي یضع االختبار و 

 یحدد الوقت و الوسیلة و أخیرا یصدر حكمھ على المتعلم بالنجاح أو الفشل.

قد تختلف وسائل و أسالیب التقویم ، و لكنھا یجب أن تتفق -أن یقوم على أساس عملي: 6

في كونھا مبنیة على األساس علمي سلیم خصوصا إذا ما كانت وسیلة التقویم ھي 

االختبارات التي یجب أن یتوفرھا الصدق و الثبات و الموضوعیة و القدرة على التفریق 

 بین المتعلمین.

علمیة التقویم مبنیة على أھداف معینة -ترجمة أھداف التقویم إلى أھداف سلوكیة: 7

نسعى على تحقیقھا و لكي تتحقق ھذه األھداف بالصورة الحسنة یجب ترجمتھا إلى أنماط 

معینة من السلوك یكون مرغوب فیھا وواضحة في أذھان جمیع المشتركین في عملیة 

 التقویم.

لكي تؤدي عملیة التقویم بنجاح یجب أن تتنوع و -استخدام وسائل متنوعة في التقویم: 8

تتعدد وسائلھا حیث إن كل وسیلة تساعد على جمع معلومات من جانب واحد فقط من 

جوانب المتعلم، و بمجموعھا یمكن تغطیة الجوانب المختلفة، فمیول المتعلم و اتجاھھ مثال 

ال یمكن معرفتھا باستخدام االختبارات التحریریة التقلیدیة ولكن یمكن معرفة ذلك باستخدام 

لیكرت المالحظة و المقابلة و االستفتاء و الطرق الموضوعیة لقیاس االتجاھات كطریقة (

 و یوجاس).

  یشتمل على عدة نماذج یتضمن كل منھا، المكونات التالیةمكونات التقویم التربوي:

 األھداف و أدوات القیاس و إستراتیجیة تحقیق األھداف.*

 اإلجراءات العملیة للحصول على النتائج.*

تحلیل النتائج و تفسیرھا ، و یمكن أن یتم التقویم بالنسبة للمتعلمین أنفسھم عن طریق *

التعرف على مستویاتھم التحصیلیة و قدراتھم العقلیة و میولھم و اتجاھاتھم و استعداداتھم 

للدراسة، و یمكن أن یتم تقویم المدرسة من حیث المناھج و طرائق التدریس و األنشطة 

التربویة  الصفیة والالصفیة و بیئة المدرسة الفیزیقیة و النفسیة و االجتماعیة و یمكن 

تقویم المعلم من حیث قدراتھ التدریسیة و األسالیب والوسائل التي یتبعھا في تعلیمھ، كما 
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یمكن تقویم المبنى المدرسي للتعرف على مدى صالحیتھ لإلسھام في تحقیق األھداف 

 1التربویة المنشودة

U9:أھداف التقویم التربوي - 

قبل التعرض ألھداف التقویم نرى من الضروري التطرق إلى األھداف التربویة من 

 الجانب االصطالحي و األسس التي تبنى علیھا.

 المحصلة النھائیة للعملیة التربویة و ھو -المقصود بالھدف التربوي في االصطالح:1

Pالغایة التي تنشد الوصول إلیھا في الحیاة المدرسیة. 34F

2 

 ھو عبارة أو صیاغة نتیجة مقصودة للتعلیم و توضح الذي و توجد تعار یف أخرى منھا:

Pسیكملھ المتعلم حیث یبین و یوضح تحقیقھ للھدف. 35F

3 

 فعرفھا بأنھا صیاغة دقیقة للتغیرات السلوكیة المتوقعة مرتبطة بمجال محتوى  بلومأما

محدد األھداف عبارات عریضة تصف نتائج التعلیم المرغوب بالنسبة لكل مبحث و 

Pاألھداف التربویة نوعان: 36F

4 

و ھي ما یمكن أن نصنفھ بفلسفة التربیة التي تحكم العمل المدرسي و أھداف عامة: 

تختلف من نظام تربوي آلخر,تأثرا بنظام الحكم و التراث المنقول و األسس الثقافیة و 

 األخالقیة و الحضاریة لألمة و طموحاتھا المستقبلیة .

 : و تتمثل في شیئین ھما:أھداف خاصة أو قریبة

 األھداف التي تصف نتائج العمل المدرسي" التتویج".*

من مادة  و*األھداف التي تصف السلوك الذي یراد اكتسابھ للمتعلم من وحدة دراسیة أ

تعلیمیة أو في مرحلة دراسیة معینة و األھداف التربویة مھما كان نوعھا یجب أن تكون 

مصاغة بدقة و محدودة بوضوح، كما أن تكون سھلة المنال و یمكن الوصول إلیھا لما لھا 

 من وظائف تنعكس بقوة على عملیة التعلم،و ھي:

 - أنھا تمھد السبل نحو اختیار محتوى الخبرات التعلیمیة.

       30محمود عبد الحلیم منسي أحمد صالح التقویم التربوي و مبادئ اإلحصاء مركز اإلسكندریة للكتاب ص. - 1
  .25د.محمد صالح الدین مجاور،فتحي عبد المقصود الدیب المنھج الدراسي ص 2
  .37.38عودة أحمد سلیمان ،القیاس و التقویم في العملیة التدریسیة ص3

  .35جرو لداي كمب،تلرجمة محمد الخوالد ،التصمیم التعلیمي ص 4
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 - أنھا تقدم مستویات لما یعلم وكیف یعلم.

 أھداف تقویم البرنامج:

 لتقویم البرنامج أھداف كثیرة یمكن إجمالھا كما یلي:

 -معرفة درجة المالئمة مع العمر العقلي للمتعلم .

 -معرفة قدرة االستیعاب للخبرات المطلوبة ومدى استجابتھا لمیول المتعلم ورغباتھ.

 -معرفة مدى شمولیتھ ألھداف المجتمع وطموحاتھ.

3U:أھداف تقویم المتعلم- 

 المتعلم غایة ولذلك عني بھ المجتمع من جوانبھ الجسمیة والفكریة والسلوكیة واالجتماعیة 

والعاطفیة للمیول والرغبات،فمن ھذا المنطلق فإن التقویم یمكن من الوقوف على مدى نمو 

المتعلم في ھذه المجاالت كلھا، ودرجة ومقدار ھذا النمو الذي یكسبھ المتعلم من كفاءة 

 عالیة في كل مجال من ھذه المجاالت، إذن تقویم المتعلم یھدف إلى:

بلوم"  : ویتحقق على عدة مستویات كما حدده "معرفة النمو في المعلومات -أ
 1(التذكر،الفھم،التطبیق،التحلیل،التركیب،التقویم).

إن النمو في المعلومات ال یعني تذكر جملة من المعلومات أو النظریات والقواعد 

 التي تزول بمجرد مرور زمن وجیز، وإنما ھو الغایة إضافة إلى التذكر.

معاني المواد أو األشیاء,بالدرجة التي تمكنھ من  على إدراك وھو القدرةالفھم:   -ب

 استخدامھا وتوظیفھا وترجمتھا إلى أشكال أخرى وتفسیرھا وتشخیصھا .

ھو القدرة على تطبیق المعارف التي فھمھا في أشكال وصور جدیدة التطبیق:  -ج

 كتطبیق قوانین ونظریات وأفكار.

أي القدرة على تفكیك وتجزئة الفكرة الواحدة إلى عناصر وإدراك ما التحلیل:  -د

 بینھما من عالقات.

القدرة على وضع األجزاء التعلیمیة مع بعضھا البعض في قالب أو التركیب:  -ه

 مضمون جدید.

  .65-نخبة من األساتذة,قراءة في التقویم التربوي,ص 1
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یمكن للمتعلم من الحكم على قیمة األشیاء(معلومات ،نظریات،طرق) التقویم:  -و

 اعتمادا على محاكاة بمساعدة العوامل الداخلیة أو الخارجیة أو ھما معا .

 معرفة النمو في المھارات: -4

المھارات تعني قدرة الشخص على أداء عمل معین بسرعة وإتقان وفھم ھذه المھارات  

ما ھو یدوي كالذي یسعى لتدریس العلوم الطبیعیة إلى تحقیقھ مثل تدریب المتعلم على 

اكتساب األجھزة وتناول المواد واألدوات،وإجراء التجارب والقیام ببعض اإلسعافات 

األولیة لتحدید مصادر المعرفة واستخدامھا،والقراءة العلمیة الناقدة واستخدام الجداول 

 والرسوم البیانیة كوسیلة لنقل المعلومات.

 معرفة نمو المتعلم في القدرة على التعلم:  -5

التفكیر سلوك یمكن تنمیتھ وقیاسھ لدى المتعلم, وتتضح جوانبھ في عدد من 

 القدرات منھا :

 -القدرة على تفسیر البیانات

 -القدرة على االستنتاج والتعمیم.

 -القدرة على استخدام القواعد والتعمیمات في تفسیر مواقف جدیدة.

 -القدرة على إدراكك للعالقة بین السبب والنتیجة.

  رغم أھمیة تنمیة ھذا السلوك لدى المتعلم فإننا نجد قلة االھتمام بھ سواء من جانب 

المدرس أو التقویم، والمراد في ذلك یرجع إلى عدم وضوحھ لدى المدرس أو لجھلھ 

ألھمیتھ ألن "التفكیر مفھوم لھ مدلوالت كثیرة تختلف باختالف مدارس الفكر الفلسفي 

Pوالنفسي والتربوي. 38F

1
P  

 معرفة االتجاھات والمیول:  -6

عبارة عن مفھوم یعبر عن محصلة استجابات الفرد نحو موضوع االتجاھات:  -أ

معین ذي صیغة اجتماعیة، وذلك من حیث تأیید الفرد لھذا الموضوع, ومعارضتھ 

 2لھ.

  522-د.محمد صالح الدین، د-فتحي عبد المقصود,المرجع السابق,ص 1
  .522- المرجع نفس,ص2
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االتجاه یمثل جانبا ھاما من شخصیة الفرد، وھو موقف لھ دالالتھ االجتماعیة،وال یمكن 

أن ینظر إلیھ على أنھ أمر شخصي بل ارتباط بالمواقف االجتماعیة مما جعل لھ داللة 

خاصة من الناحیة التربویة،ومنھ ظھرت االتجاھات بأنواعھا كأھداف تعلیمیة 

كالتعاون،المواطنة،االتجاه نحو العمل...الخ.واالتجاھات تساعد على فھم خصائص 

شخصیة المتعلم قصد توجیھھ وھو یتضح في أقوال الشخص وأعمالھ. وھو سلوك 

یمكن قیاسھ وتقویمھ لدى المتعلم حیث یعبر عنھ لفظیا باستخدام األسئلة المكتوبة حول 

 موضوع عام.

المیول الحقیقیة قوة دافعة للتعلم الجید,والتعرف على میول المتعلمین یساعد ب- المیول: 

 على تحسین عملیة التعلم والتعلیم،إذا ارتبطت بالقدرات الحقیقیة للمتعلم.
: توافق المتعلم مع نفسھ والقدرة على معرفة التكیف الشخصي واالجتماعي للمتعلم ج-

مواجھة مشكالتھ الحیاتیة والیومیة في حیاتھ بنجاح،والتغلب علیھا وتخطیھا دون أزمات 

أو فشل، ویكون ھذا إما نتیجة للتعلم أو نتیجة لمحصلة تفاعل جوانب عدیدة للعملیة 

 التربویة الشاملة.

إن النمو الجسمي السلیم للمتعلم ھدف من األھداف التي تسعى النمو الجسمي السلیم: - د

التربیة لتحقیقھا كما لھ من انعكاسات على األھداف األخرى للتربیة،وھو مطلب 

اجتماعي،إذ أن قوة المجتمع وسالمتھ مستمدة من قوة الفرد وسالمتھ  الجسمیة والعقلیة 

والنفسیة، ومنھ وجب على المدرسة كمؤسسة اجتماعیة أن تستجیب لحاجات 

المجتمع،وأن تھتم بالتنشئة الصحیة والبدنیة للمتعلمین،وأن تضمن نومھم البدني وأن 

 تسھر على تقویمھا باستمرار للتأكد من مدى تحقیقھا.

U10:أغراض التقویم التربوي - 

 یتمثل في نقل المتعلم من مستوى إلى مستوى أعلى من التعلیم"متى؟ في االنتقاء: " -1

نھایة التعلم أو التعلیم ( نھایة مسار تكویني) األداة: اختبار تحصیلي امتحان مقابالت 

 شفویة.

یتمثل في إثبات حالة تحصیل المتعلم وتقریر اكتسابھ لمھارات معارف منح الشھادة :  -2

 وتكون نھایة التعلم أو التكوین،االختبارات التحصیلیة النھائیة." مطلوبة 
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 یتمثل في التوجیھ نحو شعب معین أو أجزاء من الدروس "یساعد المعلم في التوجیھ: -3

تخطیط الدروس،ویكون في بدایة التعلم أو نھایتھ ویتم إنجازه باختبار تشخیصي 

 (البدایة)، تحصیلي (النھایة).

 "یتمثل في تصحیح المسار التعلیمي" متى؟ في بدایة أو نھایة أو خالل عملیة التعدیل: -4

التعلم،األداة: أنشطة شفویة أو كتابیة،اختبارات,مثال: یكشف المعلم أن المتعلم لم یتمكن 

 بعد من إیجاد الحل فیضطر إلى تصحیح ھذا الخلل قبل المرور إلى الھدف الموالي.

  مراحل التقویم التربوي:

وھذه المرحلة تبدأ قبل القیام بعملیة التقویم وتتطلب اتخاذ قرارات عن كیفیة إجراء 

التقویم وذلك بتحلیل الموقف التقویمي وتحدید أھدافھ واختیار األدوات المناسبة وتحدید 

 اإلستراتیجیات واختیار التصمیم المناسب وإعداد جدول زمني لتنفیذ البرنامج التقویمي.

تتضمن ھذه الخطوة جمع معلومات عن موضوع تحلیل موقف التقویم التربوي:  -1

 التقویم ولذلك لتحدید أبعاد الجھد المطلوب بذلك في إجراء عملیة التقویم.

تتم في ھذه الخطوة تحدید األھداف العامة وتحلیلھا إلى أھداف سلوكیة تحدید األھداف:  -2

 أو إجرائیة قابلة للقیاس.

وھي خطوة ضروریة یتم فیھا تحدید مستوى الفرد قبل تحدید المتطلبات:  -3

البرنامج للتعرف على المتطلبات األساسیة الالزمة لھ حتى یمكن تحقیق األھداف 

التعلیمیة المرجوة،أي التعرف على التعرف على ما الذي ینبغي على المتعلمین معرفتھ 

قبل البدء في دراسة برنامج معین حتى یتمكنوا من االستفادة من دراسة وتحقیق 

 1أھدافھ.

الخطوة یتم اختیار أدوات قیاس التقویم لجمع البیانات  في ھذهاختبار أدوات القیاس:  -4

المطلوبة وإذا لم یتوفر مثل ھذه األدوات فإنھ ینبغي علینا إعدادھا وفق شروط القیاس 

 الجید.

أنھا مداخل عامة لتحقیق   « stratégie »یقصد باإلستراتیجیات تحدید اإلستراتیجیات:  -5

ھدف أو أكثر من األھداف، كل إستراتیجیة تستلزم عدة أنشطة نوعیة, وتوجد عدة 

  .31-30-د.محمود عبد الحلیم منسي, د.أحمد صالح المرجع السابق,ص 1
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إستراتیجیات تعلیمیة مثل ترتیب الخبرة التعلیمیة،والمراجعة،وھذه اإلستراتیجیات العامة 

تصلح للمقررات الدراسیة المختلفة،وتحقیق األھداف, كما توجد عدة إستراتیجیات أخرى 

لتقسیم المعلمین إلى مجموعات( معیار الفرق الدراسیة ومعیار العمر) ولعب الدور 

 واستخدام وسط تعلیمي معین.

من األمور الھامة في عملیة التقویم إعداد جدول زمني إعداد جدول زمني معین:  -6

لعملیة التقویم فمثال عند تقویم المتعلمین ینبغي أن تتم تقویمھم قبل أن یحین وقت رصد 

الدرجات ، ویمكن أن یتم تقویم بعض البرامج بین الوقت اآلخر وباستمرار حسب طبیعة 

 ھذه البرامج وأھدافھا.

تستند إلى وقائع تحدث  تتطلب اتخاذ قرارات وھذه المرحلةمرحلة اتخاذ القرارات:  -7

في أثناء تنفیذ برنامج تعلیمي معین تبدأ بتطبیق اختبارات قبلیة وفي ضوء نتائج ھذا 

التطبیق یتم اتخاذ قرارات تتعلق بمدى مالئمة األھداف التي سبق تحدیدھا كما تنتھي 

بتطبیق اختبارات بعدیة وفي نتائج ھذا التطبیق یتم اتخاذ قرارات تتعلق بفعالیة البرنامج 

 التعلیمي.

U11 : دور المدرس في التخطیط لعملیة التقویم وبناء االختبارات - 

تتمیز العملیة التدریسیة وحاجاتھا الماسة للتخطیط المسبق وخطة یومیة ولكل حصة أو 

محاضرة،فالمدرس یعد خطة سنویة أو فصلیة والبد أن نجد خطة خاصة بالتقویم ضمن 

الخطة العامة،ویخطط المعلم عادة في ضوء نظام الدرجات في المدرسة وفي ضوء 

التعلیمات المتعلقة بالتقویم واالمتحانات، وفیما یلي بعض المؤشرات والممارسات الدالة 

 على قیامھ بھذا الدور:

یحتفظ المدرس بسجل الدرجات، حیث یتم اعتماد ھذه الدرجات في اتخاذ القرارات  -1

 وإصدار الشھادات المدرسیة، ویتم ھذا عادة بصفة رسمیة.

 وجود حد أدنى من االمتحانات التي یطلب من المدرس أن یجریھا على المتعلمین. -2

 وجود عدد من االختبارات القصیرة والتي یمكن تطبیقھا بتحدید من المدرس. -3

 التنوع في أسالیب جمع المعلومات عن تحصیل الطالب وإتقانھ المھارات مثل:  -4

  في حالة ضعف المتعلم في القراءة والكتابة.األسلوب الشفوي : -أ

29 
 



التقویم مفھـــــــــــــــوم                                                              األول الفصـــــل  
 

فقد یطلب المدرس من المتعلمین إعادة التقاریر الفردیة أو التقاریر والبحوث:   -ب

 الجماعیة, وقد یكون الھدف منھا مراعاة الفرق بینھم.

أغلبھا یركز على إجابة أسئلة مطروحة في الكتاب  التعیینات والواجبات المنزلیة:  -ت

 المقرر وأسئلة یعدھا المدرس أو أعمال كتابیة لتنمیة مھارات محددة.

حیث نجد أن األسلوب التفاعلي الصفي على صورة السؤال، المشاركة الصفیة:  -ث

الجوانب، وقد تكون األسئلة للطالب محدد، لمجموعة من الطلبة وربما یقوم المدرس 

 1برصد بعض اإلشارات الممیزة لنشاط الطالب.

وھي األغلب اختبارات من إعداد المدرس ومع أنھ یلزم أحیانا بتطبیق االختبارات:  -ج

 االختبارات المقننة حیث تجمع من مجتمع إلى آخر في الكم والنوع.

للمادة أو المبحث الواحد عند ما تدرس من قبل التنوع في أسئلة االختبارات:  -ح

 المدرسین أو أكثر إذا لم یتم التنسیق بینھم.

ما یمكن تسمیتھ ببنك األسئلة وھو ملف ینمو ویتطور احتفاظ المدرس بملف األسئلة:  -خ

مع المدرس من حیث إضافة أسئلة جدیدة وحذف أسئلة أو تعدیل فقرات أخرى بدل 

 2من حذفھا كلیا.
 

 
 

 

 

 

  .21-20,ص2- علي ماھر خطاب، القیاس والتقویم في العلوم النفسیة والتربویة واالجتماعیة، ط1
  .38-37،ص1985-أحمد سلیمان-القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة،أربد-دار األمل,2
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1 -Uمفھوم التحصیل الدراسيU:P 0F

1 

 1ھو ما یعبر عنھ بمدى ما یستوعبھ المتعلمین مواد دراسیة و مستواه في كل مادة.

حسب معجم مصطلحات التربیة و التعلیم یعرفھ بأنھ مقدار تحصیل المتعلم و نوعیة في 

و لقد تعددت التعاریف للتحصیل نتیجة االھتمام الذي حضي بھ قبل علماء  2الموضوع.

 النفس.

2U:العوامل المؤثرة في التحصیل - 

 : لقد أتت عدة دراسات أن المستوى االقتصادي و االجتماعي أ- العوامل االجتماعیة

ألسرة المتعلم لھ تأثیر كبیر على تحصیلھ الدراسي ، وعلى نوع الفرص التي تتاح 

مستقبال و نجد ھناك فروق واضحة بین المستویات االقتصادیة و االجتماعیة في تأثیرھا 

على القدرات العقلیة ، و بتالي یؤثر على المتعلمین ، فالذي یأتي بیئة فقیرة تنقصھ 

عوامل التشجیع على التحصیل الجید، كما انھ قد یجد الجو المدرسي غیر مالئم لھ، فانھ 

یتراجع أو ینطوي على نفسھ، وھنا یظھر الشعور بعدم الطمأنینة و الضعف اتجاه 

 اآلخرین من خالل قدرة األسرة على توفیر مستلزمات الطفل.

Uلعوامل الثقافیة ب- ا: 

و یمثل الجو الثقافي مجموعة من الظروف التي تتوفر في األسرة و تعمل في تكوین 

اللغوي و الفكري لألبناء، و یتدخل في ذلك ما یتوفر في بیت من كتب و صحف ووسائل 

إعالم مختلفة، كما تدخل العنایة التي تولیھا األسرة مناسب و لكنھا تتدخل العنایة التي 

تولیھا األسرة مناسب و لكنھا تتدخل في موقف عن طریق التوجیھ و المناقشات لألبناء، 

 .3.في البیت

.23، ص1976- احمد كمال احمد، المدرسة و المجتمع، مكتبة انجلوا المصریة،1  
.229- احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات التربیة و التعلیم، دار الفكر العربي للطباعة و النشر ، مصر ،ص 2  
 76،ص.1983علي تعوینا ، التأخیر في مرحلة التعلیم األساسي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 3
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Pج- العوامل المدرسیة : 1F

1 

 :- شخصیة المدرسة1

 إن لشخصیة المدرس تأثیر على التحصیل الدراسي یفوق تأثیر المعلومات التي یعطیھا 

 المدرس، فكثیرا ما نجد المتعلم ینفر من مادة بسبب رفضھ لمدرس، كما إن للمعلم دور 

مھم، إذ بقدرتھ وقابلیتھ یستطیع دفع المتعلمین إلى التعلم و إشعارھم باألمان و الطمأنینة، 

و بعبارة أخرى إن ولع المتعلمین و لھذا فان كفاءة المعلم و قدرتھ من الممكن قیاسھا 

 1على ضوء اندفاع المتعلمین نحو المدرس و حبھم لھا.

كما یجب إن یتصف المعلم بالتزام العاطفي، و ذلك حتى یھتم المتعلم بالمدرسة و یزید 

في تحصیلھ المدرسي و ھذا ما بینتھ دراسة " فؤاد أبو حطب "إذ اتضح إن المتعلمین 

المدرسین المتصفین باالتزان العاطفي یظھرون من االتزان االنفعالي و الصحة النفسیة 

حیث یكون مستوى التحصیل اعلي من المستوى الذي یظھره متعلمو المدرسین 

 المتصفین بالتوتر و عدم االتزان.

: إن المعلم في تقدیم و عرض المادة العلمیة و تناولھا - طریقة المدرس في التدریس :2

أمام التالمیذ و صیاغتھا حسب طاقة االستیعاب لدیھم، یسھل على المتعلمین اخذ 

المعلومات بصفة واضحة و منظمة ، و فیما یلي أھم العوامل التي تساعد المعلم في نجاح 

 أسلوبھ التدریسي:

: تكرار المعلم لمعلومة یكسبھا ذلك نوعا من الثبوت و االستقرار و رسوخ - التكرار1

 في أذھان المتعلمین.

:إن الدقة في إعطاء المعلومة من طرف المعلم إلى المتعلم تعد أمرا مھما - عامل الدقة 2

 في التحصیل الجید ، و یكون ذلك باإلحاطة بكل جوانب المعومة.

- صباح فاخر و آخرون ، تحلیل التفاعل اللفظي بین المعلم و المتعلم ، مركز البحوث التربویة و النفسیة 1
.60،ص1974،  
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P 2F

1
P و إعادتھا من اجل رسوخھا و تحدید ھا بكل خصائصھا و صفاتھا ، الن المعلومة

 1الدقیقة تعتبر أساس الخبرات و المھارات الالحقة .

 :إن نبني المدرس في طریقتھ لعامل التنظیم سیساعده على تنظیم -عامل التنظیم3

المعلومات عن طریق كشف عالقات جدیدة و تنمیتھا ، و نالحظ إن السھولة التي یكسب 

 2بھا المتعلم المعلومة یتوقف على تنظیم األجزاء في و حدات منظمة و مفیدة .

:یشیر الكثیر من المربین إلى ضرورة العنایة باالستجابات الصحیحة -عامل األولویة 4

منذ الطفولة ، و حذق االستجابات الخاطئة تظھر مسئولة المعلم في تدعیم و تقدیم 

المھارات الضروریة و تأجیل بعض المھارات األخرى ال تفید المتعلم في الوقت الراھن 

 3و ذلك حسب المتعلم و قدراتھ .

U3:مشاكل التحصیل الدراسي - 

یلجا الكثیر ین إلى ما یسمى بالشعور أو اإلحساس العام ، بمالحظة رسوب أو ضعف 

أكثر من الالزم في نتائج التعلم ، أي في التحصیل ، و لكن ھذا الشعور ال یكون في 

جمیع األحوال صادق ، كما ال یكون علمیا في تقدیره و حكمھ ، الحل ھو اللجوء إلى ما 

 یسمى في علم اإلحصاء بمنحنیات التوزیع البیاني للتحصیل .

و مشاكل التحصیل كثیرة و متنوعة و متداخلة في تأثیرھا على تقدم الفرد و األسرة و 

المجتمع ، فإننا لغرض التبسیط سنطرح المشاكل التحصیلیة في فئتین رئیسیین عامة و 

 خاصة .

 

 

    
 102،ص1986- عبد المجید نشواتي، علم النفس التربوي، دار قاتل للنشر و التوزیع ، مؤسسة الرسالة ، عمان ،1
 45 النفسیة،صالتربویة- صباح فاخر، المرجع تحلیل التفاعل اللفظي بین المعلم و المتعلم، بمركز البحوث 2
46،ص10،ط1977- احمد زكي ، صالح علم النفس التربوي،مكتبة النھضة المصریة،3  
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: إن مشاكل التحصیل العامة ال یمكن حلھا في الواقع إال بقرار أ- مشاكل عامة للتحصیل 

و طني ، و إستراتجیة متكاملة یتضح في حساباتھا كافة االتجاھات و اإلمكانیات و 

 مواطن الضعف و من أمثلة ھذه المشاكل ما یلي:

P 3F

1
P. العمل المنظم و الغیر المنظم للناشئة - 

P- المجاعات التي أھلكت العقل البشري قبل جسمھ. 4F

2 

 - الفتن الداخلیة أو الحروب األھلیة.

 - الحروب الوطنیة من اجل التحریر و االستقالل.

 - األنشطة و الفعالیات العامة الزائدة للمجتمع.

 - النقص العام في متطلبات الحیاة الیومیة للناس.

 - فوضى الحیاة العامة و تداخل أفضلیتھا الیومیة.
U4:مشاكل خاصة للتحصیل - 

تتمثل ھذه المشاكل مباشرة بمختلف العوامل و العملیات المشتركة في إنتاج التحصیل 

لدى المتعلمین و المعلمین و اإلداریین و مناھج البیئیة التعلیمیة و المعنیات التربویة و 

الخدمات البشریة المساعدة و القوانین و اللوائح و أنظمة التعلم و التدریس و التقییم و 

 التنسیق مع األسرة و المجتمع.

:تبدأ معظم مشاكل المتعلمین في التحصیل عامة بدءا بالفقر لإلمكانیات أ- المتعلمون

الحیاتیة و الحروب األھلیة و انتھاء بفوضى الحیاة و المخدرات و مع ھذا فان أھم 

الصعوبات التربویة التي تواجھھا تتلخص في جعلھم غیر مبالین أو عدم وعیھم الكافي 

 بأھمیة التحصیل لمستقبلھم و افتقارھم لعادة الدراسة المنظمة ثم الصناعة الذاتیة للقرار.

  : تتمثل مشكلة المعلم في التربیة و التحصیل في أننا لم نختارھم أحیانا ب- المعلمون

بطریقة علمیة موضوعیة كالمتعلمین في المعاھد و الكلیات ، و لم تعم بإعدادھم ببرامج 

  1فعالة لمسؤولیتھم المدرسیة ثم عند تخرجھم.

 

 
 

2-22-المرجع نفسھ، احمد زیاد الحمدان ،ص1  
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P:- التحلیل اإلحصائي للدرجات التي ینالھا المتعلم في المواد الدراسیة 6 5F

1 

 یقاس التحصیل باالختبارات المدرسیة المعروفة و التي تأخذ اإلشكال التالیة :

 و ھي الوسائل القدیمة و المنتشرة و تستخدم في مجال  اختبارات كتابیة أو مقالیھ :–أ 

 التربیة للكشف عن قدرة المتعلم على تكوین األفكار ، و ربطھا بأسلوب منطقي و لغوي 

 واضح وھادف، و ھي باإلضافة إلى عملیة التحصیل التي تفید تنمیة قدرات المتعلم على 

 التأھل و التفكیر المنطقي و النقد و تقییم الموضوعات و تحلیلھا، و لھذه االختبارات عدة 

أشكال و یشترط في صیاغة األسئلة أن تكون واضحة، و مرتبطة بالمادة الدراسیة ، و 

 1محددة المعالم .

: و ھي من الوسائل التعلیمیة الحدیثة نسبیا في ب- االختبارات الكتابیة الموضوعیة 

مجال التربیة و لھذه االختبارات بعض المزایا كما علیھا بعض المالحظات، و ھذه 

االختبارات أكثر دقة و موضوعیة من االختبارات التحصیلیة األخرى ، یعتمد المعلم و 

یعتمد المعلم في ھذه االختبارات على موضوعات محددة و یصححھا دون إعطاء فرصة 

 للعوامل الذاتیة من حیث الصواب و خطا ، و لھذه االختبارات أشكال من بینھا.

 - اختبار تكملة جملة.1

 - اختبار الصواب  و الخطأ.2

 - اختبار ملء الفراغ.3

 - اختبار اإلجابات القصیرة.4

 - اختبار المطابقة.5

 - اختبار االختیاري. 6

 

 

 

، دار النقائص بیروت ، لبنان 1،م1988- فیصل محمد خبز الزراد ، التخلف الدراسي و صعوبة التعلم التشخیص،1
129-128،ص  
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P : و ھذه االختبارات تقیس السلوك العلمي و الحركي لدى اختبارات أداء و االنجاز- ج 6F

1 

المتعلم في المواد األكادیمیة المدرسیة ،ویمكن للمعلم الناجح تحویل أي مجال یقوم 

بتدریسھ أو جانب إلى مھارات انجازیھ ،حیث یحمل من ذلك على مھارات أكادیمیة 

بمؤشرات انجازیھ ،و ھذه لھا أشكال ابسطھا توجیھ أسئلة شفویة ،و سماع االیجابیات و 

 مناقشات .

 :و ھذه االختبارات ظھرت كرد فعل اتجاه المالحظات التي - اختبارات المعیاریةد

وجھت إلى االختبارات المقالیة و الموضوعیة ،و تعتمد ھذه االختبارات على أن كل 

سؤال فیھا على معیار ،أو میزان تقاس على أساسھ قدرات المتعلمین و بھذا تقارن نتائج 

االختبارات بمعیار عام ،و ھذه االختبارات السلوكیة للمنھج ، حیث یتم تحدید المھارة أو 

القدرة التي سیظھرھا المتعلم، مثل رسم الخریطة خالل مدة زمنیة محددة ، و تستخدم 

 ھذه االختبارات في شتى أشكالھا لقیاس مستوى تحصیل المتعلمین .

 - تطویر أسالیب قیاس و تقویم التحصیل الدراسي:7

 ینظر الكثیرون إلى التحصیل الدراسي نظرة تقلیدیة، یرون أن التحصیل المتعلمین یتعلق 

ببعض الجوانب المعرفیة التي یكتسبونھا في تعلم المحتوى الدراسي و المقرر و الذي 

 یسھل على المعلم قیاس و تقویم مدى تحقیقھ

 أ- استخدام اختبارات مرجعیة المحك في تقویم التحصیل :

 اختبارات مرجعیة المحك تھتم بقیاس مدى تحقق مجموعة متكاملة المھام و تزوید المتعلم 

 بأدلة عن درجة تمكنھ منھا كما توضح تقدمھ أثناء دراسة مطلب تعلیمي محدد و ما 

 یعترضھ من صعوبات تعوق ھذا التقدم و بتالي یمكنھ أن یجري تعدیل في بینة تعلمھ و 

نوعیة تعلیمھ مستفیدا في ذلك من مقترحات معلمھ و تعلیقاتھ اإلرشادیة التي یوضحھا 

 على ورقة ایجابیة االختبار. 

 أصبح ینظر إلى قیاس التحصیل على انھ تقویم الكفایات،أي قدرة المتعلم على القیام بمھام 

- د، صالح الدین محمود عالم ،القیاس و التقویم التربوي و النفسي،اساسیاتھ و تطبیقاتھ و تو جیھاتھ المعاصرة ، دار 1
309، القاھرة ، ص2001الفكر   
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محددة ذات طابع تكاملي والوظیفي بنجاح، فالتحصیل من ھذا المنظور بعد بمثابة أداء 

أي القیام بنشاط محدد و ھذا یتطلب أن یكون النطاق السلوكي لھذه الكفایات ، أو المھام 

معرفا تعریفا دقیقا بحیث یصبح ھذا النطاق ھو المحك الذي ینسب إلیھ درجة الفرط في 

 1االختبار فتحدد النطاقات السلوكیة بعد خطوة الرئیسیة في بناء من االختبارات.

تفرید قیاس تحصیل تقنیات تفرید قیاس تحصیل باستخدام االختبارات المفصلة:ب- 

الدراسي یتطلب أن تكون صعوبة المفردات االختبارات مناسبة لقیاس قدرة الفرد الذي 

یختبر بھا و ھذا یتطلب توفر مجموعة كبیرة من المفردات اإلختباریة ذات خصائص 

سیكومتریة معلومة بحیث یمكن سحب عینات منھا تناسب المستویات المختلفة لقدرة 

األفراد ھي إن تزاوج بین صعوبة مفردات االختبار و مستوى درجة الحقیقیة أو القدرة 

التي یقیسھا االختبار أو إن تختبر األفراد ذوي القدرة المرتفعة بعدد اكبر المفردات 

الصعبة و نختبر ذوي القدرة المنخفضة بمفردات سھلة و ذلك ألنھ إذا كانت مفردات 

االختبار صعبة جدا او سھلة جدا، بالنسبة لفرد ما ،فإننا لن نستفید شیئا من ھذه العملیة 

االختیاریة سوى الحصول على بعض المعلومات عن الحد إال على،أو الحد األدنى لقدرة 

 ھذا الفرد.

P- مشكالت تقویم التحصیل الدراسي في ضوء النظریة الكالسیكیة:8 7F

1 

 یمكن انجاز مشكالت التحصیل الدراسي في ما یلي:

  یقتصر التقویم في المؤسسات التعلیمیة على قیاس التحصیل من - مشكالت االمتحانات:1

 خالل االختبارات التحصیلیة باعتبارھا األداة األساسیة و إن لم تكن الوحیدة و التي یعتمد 

علیھا في إصدار اإلحكام و اتخاذ القرارات التربویة بشان مستویات المتعلمین و االنتقال 

 من صف إلى أخر و من مرحلة دراسیة إلى أخرى .

)و التي ھدفت إلى تقییم القرارات الوزاریة 1996فقد أشارت نتائج (طلعة حمدي 

الى سیاسة الوزراء التقویمیة 1990الى 1985المتعلقة بسیاسة التعلیم في الفترة من 

- محمد احمد إبراھیم غنیم ،مشكالت التقویم و التحصیل الدراسي بین النظریتین الكالسیكیة و المعاصرة في القیاس 1
47النفسي،د،ط ص  
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التي تشیر إلى أن النظام التقویم ھو نظام امتحان المتعلمین مما یفقد عملیة التقویم 

 خصائصھا المتمثلة في الشمولیة التكاملیة ، و االستمراریة .

إن النظام الحالي لالمتحانات یعاني من قصور في تحقیق األھداف التعلیمیة و یرتبط 

بمجموعة من المشكالت و المظاھر السلبیة حددتھا نتائج بعض الدراسات و البحوث 

 منھا:

* یعتمد كثیر من االختبارات على األسئلة المقالیة بدرجة كبیرة و أحیانا على األسئلة 

 ).2001)(محمد علي 2001الموضوعیة (صدیق عفیفي

*ارتفاع مستوى القلق و الخوف المرتبط باالختبارات وجود ھدر مالي كبیر نتیجة إتاحة 

 ).2001).( رجاد عالم 2001فرص أوسع للدروس الخصوصیة( صدیق عفیف

*االقتصار على االختبار النھائي الذي یعقد في نھایة الفصل الدراسي و عدم توزیع 

 ).2001الدرجات على مدار العام (صدیق عفیف

یؤدي النظام الحالي لالمتحانات إلى انتشار الكتب الخارجیة و الدروس الخصوصیة مما 

 ).2001یؤدي إلى ھدر االقتصاد الوطني (حسین بسیر

P 8F

1
P كما توضح نتائج بعض الدراسات إن االختبارات في معظم الدول العربیة تفتقر الى

الصدق و الشمول و الموضوعیة و تركز في معظمھا على المستویات المعرفیة الدنیا و 

 ).2001یؤدي إھمال المستویات المعرفة العلیا ( عبد الوارث الرراحي

 و من ابرز المشكالت التي ترتبط المشكالت التي ترتبط باالختبارات التحصیلیة :أ- 

باالختبارات التحصیلیة ھي التي تتعلق بما تقیسھ أسئلة االختبارات و نوعیاتھا و التي 

 توجد في ما یلي :

إن أسئلة االختبارات التحصیلیة ال تعطي صورة حقیقیة عما تقیسھ من أھداف تعلیمیة 

بمعنى عدم صدق االختبارات في قیاس األھداف التعلیمیة كما تعكسھا أھداف المحتویات 

 الدراسیة .

 *ال تقیس االختبارات األھداف المھاریة و الوجدانیة.

 و المعاصرة في القیاس الكالسیكیة الدراسي بین النظریتین ألتحصیلي غنیم ، مشكالت التقویم إبراھیم أمد- محمد 1
7النفسي ،د،ط ص  
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* ال تراعي كثیر من االختبارات الوزن النسبي و األھمیة النسبیة لكل من موضوعات 

 المحتوى و األھداف التعلیمیة و توزیع أسئلة االمتحانات على المحتوى .
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 إستبیان

)عشرین أستاذا في المرحلة 20األسئلة تم إعدادھا مسبقا وطرحھا على( ھو مجموعة من

االبتدائیة،تخصص لغة عربیة مسندة لھم قسم السنة الخامسة وموزعین على 

)مدارس ابتدائیة تابعة لثالث مقاطعات تربویة بدائرة  عین النویصي،ألن 10عشرة(

األستاذ ھو الوحید الذي یتمتع بكافة الصالحیات لتنشیط الحصص ولم یتم طرحھا على 

  المتعلم بحجة أنھ غیر مستوعب(بحكم صغر سنھ)بعد لعملیات التقویم.

  حسب الخبرة1التعریف باألساتذة 

 إناث ذكور 
 المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 30 10 02 20 -04  سنوات10أكثر من 

 10أقال من 

 السنوات

06- 30 08 40 70 

 10 50 %10 50 %100 

 

  من خالل ھذا التوزیع نالحظ أن فئة:التعلیق:

   من خالل ھذا التوزیع نالحظ أن نسبة أساتذة ال األقل من عشر سنوات ھي التي تتمتع 

بالخبرة قد كان لھا الخط اآلخر في االستفادة من تكوین نوعي سواء على مستوى 

الجامعیات أو على مستوى المعاھد التكنولوجیة للتربیة وإما األساتذة ال الین تزید خیر 

  سنوات عھد األكثر تجربة میدانیة سواء في طرائق التدریس أو التقویم.10رغم عن 
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 حسب الصبغة:

 إناث ذكور 
 المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 65 35 07 30 06 مرسم

 10 05 01 05 01 متربص

 25 10 02 15 02 متعاقد

% 100% 50 10% 50 10 المجموع

 

 التعلیق:

 من مجموع األساتذة المرسمین وتلیھا بنسبة %65نالحظ من خالل البیانات أن نسبة 

 . %10 من األساتذة المتعاقدین واألخیر فئة األساتذة المتربصین بنسبة 25%

 ھل یوجد الفرق بین التدریس باألھداف والتدریس بالكفاءات؟-

 النسبة المئویة التكرار االستجابات

% 75 15 یوجد

% 25 05 ال یوجد

% 100 20 المجموع

 

 

 

 التعلیق:  
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نستخلص من البیانات الواردة في الجدول أن معظم أفراد العینة یجدون غرقا في    

التدریس باألھداف والتدریس بالكفاءات ، حیث یظھر ھذت واضحا في النسبة المئویة 

 فال نجد فرق بین المنھجیین %25 ، أما بالنسبة القلیلة بنسبة   %75والمقدرة ب

 الدارسین .

 ھل توجد صعوبة في إیصال المعلومات للمتعلمین بطریقة المقاربة بالكفاءات؟-

 النسبة المئویة التكرار االستجابات

% 85 17 یوجد

% 15 03 ال یوجد

% 100 20 المجموع

 

 التعلیق:

نستخلص من البیانات الواردة في الجدول أن معظم األساتذة ال یجدون صعوبة في    

إیصال المعلومات للمتعلمین بطریقة المقاربة بالكفاءات وھذا لضیق الوقت وتخص 

  فھي تمثل األساتذة ال یجدون صعوبة في إیصالھا.%15الوسائل الضروریة، أما نسبة 

 بحكم الخبرة وسرعة التجارب مع المفاھیم الجدیدة.

 ھل ضرورة المكتسبات القبلیة تساعد على التحصیل والتقویم؟-

 النسبة المئویة التكرار االستجابات

% 80 16 ضروریة

% 20 04 غیر ضروریة

% 100 20 المجموع

 التعلیق:
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 یرون ـن المكتسبات القبلیة %80نالحظ من خالل النتائج الجدول أعاله أن نسبة    

  ال یرون ذلك.%20تساعد على التحصیل في حین نجد نسبة 

 ھل طریقة تقویم المتعلمین مناسبة لطریقة تدریسھم؟-

 النسبة المئویة التكرار االستجابات

% 85 17 مناسبة

% 15 03 غیر مناسبة

% 100 20 المجموع

 

 التعلیق:

  من األساتذة ال یرون أن نھایة مناسبة.%85مما ھو مالحظ نسجل أن نسبة    

 ھل عملیات التقویم التي یقوم بھا تساعد في تكوین التعلم؟-

 النسبة المئویة التكرار االستجابات

% 65 13 تساھم

% 35 07 ال تساھم

% 100 20 المجموع

 

 التعلیق:

 من األساتذة ال ینتمون %65نستنتج متن المعطیات الواردة في الجدول أن  نسبة    

 طریقة التقویم حسب اإلصالحات الجدیدة.

 

 

 ھل تجد أن طریقة التدریس أثرت ایجابیا في تحصیل المتعلمین؟
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 النسبة المئویة التكرار االستجابات

% 75 15 ایجابي 

% 25 05 غیر ایجابي

% 100 20 المجموع

 

 التعلیق:

 من األساتذة ال یمرون بأن طریقة %75نستنتج من معطیات الجدول أن نسبة    

 ) فھم ال یرون ذلك.%25التدریس أثر ایجابیا في تحصیل المتعلمین عكس الباقي (

ھل تجد أن المنظومة التربویة وصلت إلى تحقیق األھداف المرجوة من خالل إتباع -

 الطریقة التنویم الجدید ؟

 النسبة المئویة التكرار االستجابات

% 70 14 حققت األھداف

% 30 06 ال تحقق

% 100 02 المجموع

 

 التعلیق:

 ترى أن المنظومة التربویة %70من خالل النتائج نالحظ أن نسبة كبیرة وقدرھا    

 حققت بعض األھداف المرجوة كتحسین نتائج المتعلمین ونقص عدھم داخل القسم .

 

 

 

 ھل التقویم وحده كاف للرفع من المستوى المعرفي؟-

46 
 



 الفصل الثالث :                                                                   دراسة میدانیة
 

 النسبة المئویة التكرار االستجابات

% 40 08 كافي

% 60 12 غیر كافي

% 100 20 المجموع

 

 التعلیق:

من األساتذة یرون أن التقویم وحده غیر كاف للرفع من %60نستنتج أن نسبة    

المستوى المعرفي لدى المتعلمین على أن یشتغل مھارتھ وقدراتھ في البحث والمطالعة 

 خارج البرنامج المسطر.

 

ھل یساعد التقویم في تشخیص وعالج الحاالت الخاصة؟ -

النسبة المئویة التكرار االستجابات 

% 65 13یساعد 

% 35 07ال یساعد 

% 100 20المجموع 

 

التعلیق: 

% من األساتذة ال یرون بأن التقویم یساھم في 65نستنتج من خالل النتائج أن نسبة    

% یرون عكس ذلك. 35تشخیص وعالج بعض الحاالت، أما نسبة 

ھل طریقة التدریس تناسب المستوى الحقیقي للمتعلم؟ -

النسبة المئویة التكرار االستجابات 

% 55 11مناسبة 
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% 45 09غیر مناسبة 

% 100 20المجموع 

 

التعلیق: 

% من األساتذة ال یرون بأن طریقة 55من خالل النتائج المسجلة تبین أن نسبة    

% یرون العكس. 45التدریس تناسب المستوى الحقیق للمتعلم ، أما نسبة 

ھل طریقة التقویم تجعل مواقفك ایجابیة إزاء المتعلم؟ -

النسبة المئویة التكرار االستجابات 

% 60 12موضوعي 

% 40 08ذاتي 

% 100 20المجموع 

 

التعلیق: 

% من األساتذة یرون بأن موقفھم موضوعي في 60من المالحظ في ھذا التوزیع أن    

تقویم المتعلمین نظرا إلمامھم بكل جوانب المتعلم منھا االختیارات والواجبات المنزلیة 

. المعلم% فیرون أنھ ال یغیر في موقف 40التقویمات المستمرة ، أما نسبة 
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جامعة مستغانم

 كلیة األدب العربي

 قسم األدیب العربي

 استمارة استبیان

 بعد التحیة والتقدیر:

   ھذه االستمارة خاصة ببحث علمي میداني لتخضیر شھادة ماستر في تخص تعلیمیة 

 اللغة العربیة حول موضوع:

 أثر التقویم التربوي على العلمیة التعلیمیة في المرحلة االبتدائیة السنة الخامسة "نموذجا"

فالرجاء القراءة المتأنیة لألسئلة وإجابة عنھا حسب رأیك الخاص، فالمعلومات المقدمة 

 من طرفك لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي.

 شكرا جزیال على تعاونك.

 صاحبة البحث : بن یمنة فتیحة

 ) داخل مربع إجابة التي یراھا صحیحة.IXمالحظة: عالمة (

 - ھل یوجد فرق بین التدریس باألھداف والتدریس بالكفاءات؟1

 نعم                                  ال

 - ھل تجد صعوبة في إیصال المعلومات للمتعلمین بطریقة المقارنة بالكفاءات؟2

 نعم                                  ال

 - ھل العملیات التقویم التي تقوم بھا تساھم في تكوین المتعلم؟3

 نعم                                  ال

 - ھل المكتسبات القبلیة للمتعلم تساعد على التحصیل والتقویم؟4

 نعم                                  ال

 - ھل تجد أن التدریس بالكفاءات یتیح فرصا أكبر للمتعلم إلبراز قدراتھ ومواھبھ؟5



 نعم                                  ال

 - ھل التقویم وحده كاف للرفع من المستوى المعرفي للمتعلم؟6

 نعم                                  ال

 - ھل یساعد التقویم في تشخیص وعالج الحاالت الخاصة؟7

 نعم                                  ال

 - ھل طریقة التدریس تناسب المستوى الحقیق للمتعلم؟8

 نعم                                  ال

 - ھل طریقة التقویم تجعل مواقفك ایجابیة إزاء المتعلم؟9

 نعم                                  ال
 



 خاتمة:

یلعب التقویم التربوي دورا كبیرا في أغلب جوانب الحیاة االجتماعیة،فما من  عمل إال 

وتصاحبھ عملیة تقویم إما مستمرة معھ،أو تكون في نھایة المطاف حسب نوعیة العمل 

،وعملیة التقویم تؤدي وظائف كثیرة تفید في معرفة عناصر القوة والضعف ،وإلى أي 

مدى وصلت إلیھ العملیة التربویة من النجاح أو الفشل لتتضح الرؤیا التي على ضوئھا 

 تحدد المسیرة التي سیسیر علیھا المربي مستقبال.

التقویم الجید یساعد المتعلم على النجاح والتطور ،ویعتبر نتیجة التحصیل الدراسي ومن 

 خاللھ نعرف مدى نجاح المعلم في إیصال المعارف إلى المتعلم.

ویمكن القول أن التقویم الجدید كان إیجابیا على التحصیل الدراسي حیث أن نسبة كبیرة 

من المعلمین راضون عن التقویم الجدید عكس المعلمین القدامى، والتكوین الصحیح 

 للمعلمین یؤدي إلى التقویم السلیم وبالتالي نجاح العملیة التعلیمیة في الصف الدراسي .

إن التنوع في أسالیب وطرق التقویم ویكون إیجابیا حیث یحفز المتعلم على إخراج 

معارفھ التي تلقاھا من المعلم أي إرجاعھا إلیھ بشكل وأسلوب مغایر،ومن الضروري أن 

 یكون موجود في المستویات الدراسیة خاصة المرحلة االبتدائیة.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 

 

 القرآن الكریم،من روایة ورش عن نافع

 الكتب المطبوعة.

 .01،1990.دار للطباعة بیروت ،طبعة 2ابن منظور، لسان العرب مجلد  .1

 .1973أبو رضوان، المدرس في المدرسة القاھرة االنجولي المصریة سنة  .2

أبوبكر القرطبي،الجامع ألحكام القرآن ،تحقیق ،حامد الطاھر ،دار العدد الجدید  .3

 .2010،طبعة األولى،9القاھرة جزء

أحمد الطیب،التقویم والقیاس النفسي والتربوي المكتب الجامعي الحدیث  .4

 اإلسكندریة.

 -التدریس الفعال كلیة التربیة جامعة-أحمد حسین أللفاني _فارعة حسین محمد .5

  .1995الطبعة الثالثة سنة -عین شمس

أحمد زكي بدوي معجم مصطلحات التربیة والتعلیم،دار الفكر العربي للطباعة  .6

 والنشر مصر،د.ط.د.س.

مكتبة النھضة المصریة -علم النفس التربوي-أحمد زكي صالح .7

 .1977سنة10الطبعة

 .1976ط،سنة -أحمد كمال ،المدرسة والمجتمع مكتبة األنجولي المصریة د .8

التصمیم التعلیمي.خطة لتطویر الوحدة -محمد خوالدة–جرولداي كمب ترجمة  .9

 .1985الدراسیة دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة 

 تعلیم العربیة والدین بین العلم والفن.-ود.محمد سید مناع–رشیدي طعمھ  .10

مركز البحوث -صباح فاخر وآخرون ،تحلیل التفاعل اللفظي بین المعلم والتلمیذ .11

  .1974التربویة والنفسیة سنة

صالح الدین محمود عالم القیاس والتقویم التربوي والنفسي ،أساسیاتھ  .12

وتطبیقاتھ  وتوجھاتھ المعاصرة ،دار الفكر العربي القاھرة الطبعة األولى سنة 

2000. 



 قائمة المصادر والمراجع:
 

  .1987الطبعة الثانیة سنة .13

دار النھضة العربیة بیروت د،ط سنة –معالم النفس –عبد الرحمان عیساوي  .14

1984.  

 العربیة السوریة د،ط. .15

علي تعوینا،التأخر في مرحلة التعلیم األساسي،دیوان المطبوعات الجامعیة  .16

  .1983سنة

علي ماھر خطاب القیاس والتقویم في العلوم النفسیة والتربویة واالجتماعیة  .17

 القاھرة  

  .2002عین ملیلة،الجزائر سنة .18

مشكالت تقویم التحصیل الدراسیة بین النظریة الكالسیكیة -محمد إبراھیم غنیم .19

 والمعاصرة في القیاس النفسي د،ط.

الدخل إلى التدریس -التربیة والتعلیم األساسي-محمد الصالح حثروبي .20

 بالكفاءات،دار الھدى.

مشاكل وحلول،دار التربیة الحدیثة -مفاھیم-محمد زیاد حمدنا،التحصیل الدراسي .21

 الجمھوریة  .

محمد صالح الدین علي مجاور،ود. فتحي عبد المقصود الدیب.المنھج  .22

 المدرسي،أسسھ ..

محمود عبد الحلیم منسي، التقویم التربوي.دار المعرفة الجامعیة،مصر،الطبعة  .23

 . 2003الثانیة سنة

 .2005وتطبیقاتھ التربویة، دار العلم.الكویت، سنة  .24
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