البطاقة التعريفية
الطور

 :ماستر

التخصص

 :علم اجتماع التربية

المجموعة

 :االولى

السنة :االولى

السداسي :الثاني

الفوج  :األول

اسم المقياس  :التقويم التربوي
طبيعة المادة  :محاضرة
اسم االستاذ :بوخدوني صبيحة

األهداف المنتظرة من المقياس :أن يتعرف الطالب على المحددات المفاهيمية للتقويم التربوي و
الفرق بين كل من مفهوم التقييم و القياس و التقويم ،و أن يدرك اهمية ووظائف التقويم في تحسين

العملية التعليمية و اهم االهداف التي يقوم عليها ،و ان يأخذ الطالب فكرة حول معايير و مراحل
التصنيف التقويم ،و الفرق بين التقويم التمهيدي و التقويم البنائي و التقويم النهائي ،وأن يتعرف الطالب
على اهم استراتيجيات التقويم التربوي و أن يترجم اهم ما اكتسبه من خالل مساره التعلمي من اساليب و
ادوات التقويم في العملية التعليمية .

ملخص :

يعتبر موضوع التقويم من أهم موضوعات التربية ،وهو ركن اساسي للعملية التربوية و

أساسها الذي ترتكز عليه ،و لقد إختلف المربون في نظرتهم إلى التقويم  ،فان الدور

الرئيسي الذي يقوم به التقويم هو تحديد ماهية التغيرات التي حدثت في سلوك المتعلمين
في ضوء االهداف التربوية المراد تحقيقها .

المحاضرة االولى  :المحددات المفاهيمية للتقويم التربوي
أهداف الدرس :
 أن يتعرف الطالب على مفهوم التقويم و بعض مشتقاتها في المصطلح اللغوي .
 ان يدرك الطالب الفرق بين كل من مفهوم التقييم و القياس و التقويم .
 ان يأخذ الطالب فكرة حول االختالف بين التقويم و القياس .
 ان يدرك الطالب اهمية التقويم التربوي في العملية التعليمية .
أوال :لتحديد مفهوم التقويم البد من التمييز بين ثالث عمليات متتابعة وهى :القياس و التقييم و
التقويم
 - 1معنى القياس (:)Measurement
يعني مفهوم القياس في اللغة التقدير ,حيث يقال قاس الشيء بغيره أو على غيره أي قدره على
مثاله .هذا ويعرف ستيفنز( )Stevensالقياس بأنه عملية إسناد األرقام إلى األشياء أو األحداث وفقا
لقواعد .أي إننا إذا أردنا أن نقيس شيئا ما استوجب القياس و هو القيام بعمليات نقارن فيها الشيء
بمعيار أو مقياس معين حسب قواعد معينة.
وبذلك يكون القياس أحد وسائل وأدوات التقويم أو خطوة من خطواته حيث أنه من الصعب جداً أن

نصل إلى تقويم دقيق وسليم دون اللجوء إلى القياس .
أنواع القياس :
يمكن أن نقسم القياس إلى نوعين :

أ) -القياس المباشر وهو أن نقيس الصفة  ،أو الخاصية نفسها  ،دون أن نضطر إلى قياس اآلثار
الناجمة عنها  ،حيث نستعمل في ذلك أداة للقياس مثل المتر أو الذراع .

ب) -القياس غير المباشر  :في مثل هذه الحالة ال نستطيع قياس الصفة أو الخاصية بطريقة مباشرة ،
وانما نقيس اآلثار المترتبة عليها لنتوصل من خالل ذلك إلى كمية الصفة أو الخاصية.
 -2المعنى اللغوي و االصطالحي للتقويم ( :) EVALUATION

جاء في لسان العرب "البن منظور " التقويم ومنه قوم الشيء جعله يستقيم و يعتدل  ،أزال اعوجاجه .
ويقصد بالتقويم إذن معرفة القيمة أي تحديد قيمة الشيء أو المعنى أو العمل أو أي وجه من أوجه
النشاط بالنسبة لهدف معين قد حدد من قبل ،و لكلمة تقويم تعريفان أحدهما لغوي و اآلخر اصطالحي
و المالحظ أن هناك خلط بين الكلمتين :تقويم " "Evaluationو تقييم" ، "Assessmentو األصح

لغوية أن يقال (تقويم) فهي من األصل الثالثي "قوم" و التقويم هنا يعني أمرين  :أولهما بيان قيمة

الشيء و ثانيهما تعديله أو تصحيح الخطأ فيه  ،بينما تقتصر کلمة تقييم على بيان الشيء.

و لقد قدمت عدة تعريفات للتقويم نذكر بعضها فيما يلي:
يعرفه بلوم " مجموعة منظمة من األدلة التي تبين ما إذا جرت بالفعل تغييرات على مجموعة المتعلمين
ِّ

مع تحديد مقدار أو درجة ذلك التغيير على الطالب بمفرده".

يعرفه ثورندريك بقوله "عملية متكاملة يتم فيه ا تحديد أهداف جانب ما من جوانب التربية و تقدير
ِّ

الدرجة التي يتم فيها تحقيق هذه األهداف".

يعرفه ساندرز قائال " التقويم هو تحديد قيمة شيء ما ،و يتضمن ذلك الحصول على معلومات تستخدم
ِّ

للحكم على قيمة برنامج أو هدف أو طريقة أو نتيجة معينة أو استعمال ممكن لطرق بديلة تم تصميمها
لتحقيق أهداف خاصة".
و يعرفه سكانيل و تراسي " التقويم بأنه عملية اصدار الحكم على درجة كفاية أداء الفرد ،أو على

نوعية طرق التدريس أو على مواد تعليمية ،و عملية تقرير درجة الكفاية تعتمد على بيانات أخرى يتم
تجميعها بواسطة المالحظات غير الرسمية .
ال لعملية التقويم فهو مجموع اإلجراءات التي يتم بواسطتها جمع بيانات
أما التعريف الذي نعتبره شام ً

خاصة بفرد أو بمشروع أو بظاهرة  ،و دراسة هذه ال بيانات بأسلوب علمي للتأكيد من مدى تحقيق أهداف
محددة سلفاً من أجل اتخاذ ق اررات معينة.
القياس
و التقويم و التقييم

القياس :

التقويم :

التقييم :

هو التقدير ،و هو الرقم الذي
يحصل عليه المتعلمون نتيجة
االجابة عن االسئلة .

هو عملية هادفة و دقيقة
تشمل العمليتين السابقتين
إضافة إلى تحديد خطة
للعالج والمتابعة وصوال إلى
تحقيق االهداف المرجوة في
العملية التعليمية .

ويقصد بها إصدار حكم على
األشياء او األشخاص في ضوء ما
يوفره لنا القياس من كميات ،
ويكون هذا الحكم في ضوء معيار
او مستوى  ،كأن يحول المعلم
درجات طالبه إلى تقديرات مثل
ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول
وضعيف .

الفرق بين القياس و التقويم:
يعتقد الكثيرين أن كلمة قياس مرادفةة لكلمةة تقةويم و لكةن فةي الحقيقةة أن هنةاك اختالفةات واضةحة بةين

الكلمتين و تنحصر هذه االختالفات فيما يلي:

القياس

التقويم

 عملية جزئية تنصب على شيء واحةد أو نقطةة واحةدة

 عملية شاملة تمتد إلى جوانب متعددة.
 يهتم بالحكم العام و النوعية.
 يهة ةةدف إلة ةةى التشة ةةخي

التحسين و التطوير.

فقط.

و العة ةةالو فهة ةةو يسة ةةاهم فة ةةي  يركز على الكم.

 يكتفي بإعطاء بعض المعلومات المحةددة عةن الشةيء

 يرتكز على مجموعة من األسس التي ال غنى عنها
مثل الشمول واالستم اررية و التنوع والتعاون.

 يركز على مقارنةة الفةرد بنفسةه و بغيةره فهةو يمتةد إلةى
العالقات المتعددة بين الموضوعات أو األفراد.

المراد قياسه.
 يرتكةةز علةةى مجموعةةة مةةن الوسةةائل يشةةترط فيهةةا الدقةةة
المتناهية.

 يعطينة ةةا نتة ةةائج وصة ةةفية للشة ةةيء دون ربطة ةةه باألشة ةةياء
األخرى.

ثانيا :أهمية التقويم
يعتبر التقويم بعدا مهما و ضروريا لإلدارة و القيادات التربوية و مهم لكل من الطلبة و المعلمين و

لآلباء و للمسؤولين عن العملية التربوية .و تلخ

لألهمية فيما يلي:

أ-

أهمية التقويم للطلبة :يساعد التقويم بالنسبة للطلبة على:

.1

ال بأول أو النق
تزويدهم بالتغذية الراجعة التي تفيدهم في توضيح مدى التقدم الذي أحرزوه أو ً

و كذلك جوانب ضعفهم وقوتهم.

.2

توضيح األهداف الخاصة لهم بحيث يساعدهم على معرفة ما هو مهم لكي يتعلموه.

ب -أهمية التقويم للمعلمين :يساعد التقويم بالنسبة للمعلمين على:
.1

تزويدهم بالمعلومات عن الدرجة التي حقق بها الطلبة النتائج التعليمية المرغوبة.

.2

إعادة صياغة األهداف الخاصة بالطلبة.

.1

تزويدهم بمعلومات عن درجة التقدم الذي أحرزه أبناؤهم.

.2

توضيح نقاط القوة و نقاط الضعف عند أبنائهم.

د-

أهمية التقويم للمسؤولين  :يعمل التقويم للمسؤولين على:

.1

التعرف على مدى فاعلية المناهج و التحقق من جوانب القوة و الضعف فيها.

.3

يعتبر ركن اساسي من اركان التخطيط .

.4

يزود التقويم االداريين باألدلة الالزمة بنظام لكيفية التعلم .

ج -أهمية التقويم لآلباء :يساعد التقويم بالنسبة لآلباء على:

.2

توضيح نقاط القوة و الضعف عند الطلبة مما يساعد على تحسين طرق التدريس لهم.

فيه،

المحاضرة الثانية :اسس التقويم التربوي
اهداف الدرس :
 ان يدرك الطالب االسس التي يقوم عليها التقويم التربوي
 ان يتعرف الطالب على الخصائص العلمية للتقويم في مجال التربية و التعليم .
أسس التقويم:
للتقويم اسس يجب ان يبني عليها ليحقق النجاح و الفعالية و يكون تقويما جيدا من بينها :

.1

الشمممول  :أن يكةةون التقةةويم شةةامال لجميةةع جوانةةب العمليةةة التعليميةةة للتلميةةذ أي أن تقةةوم مةةدى نمةةو

التلمي ةةذ ف ةةي كاف ةةة الجوان ةةب و ه ةةي :الجان ةةب العقل ةةي ،و الثق ةةافي ،و الجس ةةمي ،و ال ةةديني ،و االجتم ةةاعي ،و
االنفعالي ،و الفني.
فةةالتقويم الشةةامل للمةةنهج يجةةب أن ينصةةب علةةى  :أهةةداف المةةنهج ،الب ةرامج الد ارسةةية ،المقةةررات الد ارسةةية،
الكتب المدرسية ،طرق التدريس ،الوسائل التعليمية ،األنشطة التربوية ،أساليب و وسائل التقويم المتبعة.

و المعلةةم يقةةوم بعمليةةة تقةةويم شةةاملة فةةإن ذلةةك يسةةتدعي تقةةويم الجوانةةب التاليةةة :إعةةداده ،تدريبةةه ،شخصةةيته،

مادته العلمية ،طريقةة تدريسةه ،طريقةة تقويمةه للتالميةذ ،عالقتةه بةاإلدارة ،عالقتةه بزمالئةه المدرسةين ،عالقتةه
بالطلبة ،عالقته بأولياء األمور.
.2

االستمرارية  :يتطلب أن يسير التقويم جنبا الى جنب مع العمليةة التعليميةة مةن بةدايتها الةى نهايتهةا ،

كم ةةا أن ةةه يج ةةب أن يك ةةون التق ةةويم عملي ةةة تق ةةدير مس ةةتمرة لم ةةدى م ةةا يحقق ةةه البرن ةةامج الترب ةةوي م ةةن االه ةةداف
المرسومة لعملية التربية  ،حتى يتسنى تصحيح مسار عملية التعليم باستمرار ،
.3

التكامل :من األسس الهامةة التةي يبنةى عليهةا التقةويم التكامةل ،ألننةا نعةي

فةي عصةر ينظةر فيةه

للموض ةةوعات نظة ةرة ش ةةاملة متكامل ةةة تأخ ةةذ ف ةةي اعتباره ةةا الموض ةةوع أو المش ةةكلة م ةةن كاف ةةة جوانبه ةةا ،وك ةةذلك

العوامل المؤثرة فيها من قريب أو بعيد .و التكامل يجب أن يتم في عدة مجاالت:


تكامل بين الوسائل المختلفة المستخدمة في عملية التقويم.



تكامل بين عملية التقويم و عملية التدريس.



تكامل بين الوسائل المختلفة المستخدمة في عملية التقويم.



تكامل بين التقويم و النظم المختلفة سواء للتدريب أو اإلشراف.

.4

التعاون :أن يكون التقويم تعاونيةا أي تقةوم بةه مجموعةة مةن األفةراد أو الجماعةات تتعةاون فيمةا بينهةا

من تحقيق الهةدف المطلةوب .كةالمعلمين ،المةديرين  ،المشةرفين  ،التربةويين  ،المسةؤولين فةي التربيةة و أفةراد
من البيئة كالخبراء و اولياء االمور من ذوي الخبرة .

 .5التناسممق مممه األهممداف :مةن الضةةروري أن تسةةير عمليةةة التقةةويم فةةي خةةط يتماشةةى مةةع مفهةةوم المةةنهج و

فلسفته وأهدافه  ،فإذا كان المنهج يهدف إلى مساعدة التلميذ علةى النمةو الشةامل ،فمةن المفةروض فةي هةذه
الحالة أن تنصب عملية التقويم على معرفة مدى تقدم التلميذ في كل جانب من جوانب النمو.

 .6أن يكون التقويم اقتصاديا  :و االقتصاد هنا يكون في الوقت و الجهد و التكاليف.
أ .االقتصممماد فمممي الوقمممت  :التق ةةويم االقتص ةةادي يتطل ةةب م ارع ةةاة وق ةةت المعل ةةم و الطال ةةب ،وك ةةذلك الوق ةةت
المسموح به في المنهج ،و رصد نتائج االختبارات و غيرها .
ب .االقتصممماد فمممي الجهمممد  :يج ةةب أن ال تس ةةتنفذ عمليةةة التق ةةويم جه ةةدا كبية ة ار م ةةن المعل ةةم ،حت ةةى ال يص ةةاب
بالملل ،فتضعف همته عن العمل ،و يتضاءل نشاطه.

ت .االقتصاد في التكاليف  :أال يكةون هنةاك مغةاالة فةي اإلنفةاق علةى عمليةة التقةويم ،حتةى ال يكةون عبئةا

على الميزانية المخصصة للتعليم.
 . 7أن يبنى التقويم على اساس علمي  :من االسس الهامة التةي يبنةى عليهةا التقةويم االسةاس العلمةي ،و
يتميز االسلوب العلمي في التقويم على مجموعة من الخصائص وهي :
أ -صدق أداة التقويم :يعني به أن تكةون وسةيلة القيةاس المسةتخدمة لةديها القةدرة علةى قيةاس الشة المةراد
قياسه بدقة  ،أي تقيس ما وضعت ألجله  .فمثال إذا اردنةا قيةاس قةدرة التلميةذ علةى الفهةم لموضةوع المةرادف
فهمه و حل بعض االسئلة عليه عدد من الشروط مثل :

 ان يكون الموضوع غير محتوي على رموز غير مفهومة .
 ان تكون كتابة الن

واضحة و صحيحة .

 ان يكون الوقت المخص

لإلجابة كافي.

 ان تكون االسئلة مرتبطة فعليا بفهم الن

.

ب -ثبات أداة التقويم :يقصد بثبات االختبار اتساق الدرجات التي يحصل عليهةا األفةراد ،اذا مةا طبةق
علةةيهم االختبةةار لةةنفس عناصةةر الموقةةف التعليمةةي أو لةةنفس مخرجةةات تحةةت نفةةس الظةةروف أكثةةر مةةن م ةرة.
فهناك مجاالت يسهل على االنسان الوصول الى درجة الثبات المطلوب كما هةو الحةال فةي مجةال العلةوم و
الهندسةة  ،بينمةا فةي مجةاالت اخةرى قةد يصةعب فيهةا عمليةة القيةاس و الوصةول الةى درجةة كبيةرة مةن الثبةةات

كما هو الحال في العلوم العقلية المعقدة و الحاالت النفسية .

ج -الموضمموعية  :المقصةةود بالموضةةوعية أن تصةةات أدوات التقةةويم  ،وتمةةارس وفةةق األهةةداف المرجةةوة
منها ،بحيث يقل العنصر الةذاتي ،أو التحيةز فةي عمليةة التقةويم ولكةي تتحقةق الموضةوعية ينبغةي أن تتةوافر
مجموعة من الشروط هي :


يجب أن تكون شروط اجراء االختبار واحدة.



ينبغي أن تكون طريقة التصحيح واضحة ومحددة.



ينبغي أن تكون أسئلة االختبار بحيث تحتمل تفسي ار واحداً.



و التقليل من تأثير العوامةل الذاتيةة كالتعةاطف مةع الةبعض أو العكةس ،و العوامةل الداخليةة فةي نتةائج

عملية التقويم .
 -االلتزام بالميثاق االخالقي والعدالة في عملية التقويم:

يجب أن تحاط كل أنشطة تقييم الطالب بالعدالة ،ويأخذ القائم علي عملية التدريس حقوق الجميع في
االعتبار والسلوك االخالقي المهني ،وذلك بدءا من التخطيط وجمع المعلومات الي تفسير النتائج
واستخدامها وتوصيلها ،ويجب أن يطلع ويلتزم المعلمون جيدًا بمسئولياتهم االخالقية والقانونية في التقييم.

– 8التميز  :و هو الق درة على اظهار الفروق الفردية بين التالميذ  ،وهذه العملية في منتهةي االهميةة ألنهةا

تسةةاهم فةةي الكشةةف عةةن ميةةول وقةةدرات و اسةةتعدادات و اتجاهةةات التالميةةذ  ،و تةةوجهيهم د ارسةةيا و مهنيةةا .
لةذلك ينبغةةي أن تكةون جميةةع األسةئلة التةةي يشةملها االختبةةار مميةزة  ،أي أن كةةل سةؤال تختلةةف اإلجابةة عليةةه

بةةاختالف التالميةةذ  .وهةةذا يتطلةةب أن يكةةون هنةةاك مةةدى واسةةع بةةين السةةهل والصةةعب مةةن األسةةئلة  ،بحيةةث
يةؤدي هةذا إلةى توزيةع معتةدل بةين أعلةى وأقةل الةدرجات  ،وأن تصةات األسةئلة فةي كةل مسةتوى مةن مسةتويات
الصعوبة بحيث يحصل التالميذ على درجات متفاوتة
- 9التنمموع :أي اسةةتخدام اكبةر عةةدد ممكةةن مةةن الوسةةائل المختلفةةة  ،التةي تسةةاعد علةةى الكشةةف علةةى سةةلوك
المةتعلم حتةةى يمكةن تعديلةةه  ،فةالتعليم الحةةديث يتطلةةب التنةوع السةةتخدام مجموعةة مةةن الوسةائل المختلفةةة مثةةل

االختبارات  ،المقابالت  ،المالحظة ،دراسة حالة  ،االستبيانات  ،مقاييس العالقات االجتماعية ...الخ

-01التخطمميط :يعتبةةر التخطةةيط أمة ار هامةةا و حيويةةا لةةيس فقةةط بالنسةةبة لعمليةةة التقةةويم و أنمةةا أيضةةا بالنسةةبة
لجميع العمليات التي يقوم لها االفراد و الجماعات في جميع مجاالت الحياة .
 تحديد كمية المعلومات التي يحتاو إليها.
 تصميم و بناء أدوات و أساليب التقويم مثل االختيارات و بطاقة المالحظة و قوائم التقدير.
 جمع البيانات باألدوات المقررة و من المواقف المحددة.

 تحليل البيانات و تسجيلها في صورة يمكن منها االستدالل و االستنتاو و يستعان في هذه الخطوة
باألساليب اإلحصائية و التوضيحية المختلفة.

 تفسير البيانات في صور تتضح بها المتغيرات و البدائل المتاحة تمهيدا للوصول منها إلى حكم أو

قرار يدرس.
 إصدار الحكم أو القرار و متابعة تنفيذه حتى يمكن معرفة مدى جدوى المعلومات التقويمية في
تحسين الموقف أو الظاهرة أو السلوك الذي يتم تقويمه.

وان تتسة ةةم الخطة ةةة الموضة ةةوعية بالمرونة ةةة الكافية ةةة  ،بحية ةةث يمكة ةةن تغيية ةةر مواعية ةةد اسة ةةتخدام الوسة ةةيلة  ،او

استبدالها لوسيلة اخرى اذا تطلبت الظروف ذلك .

المحاضرة الثالثة  :أنواع التقويم التربوي
اهداف الدرس :
 تزويد الطالب بمعايير تصنيف انواع التقويم التربوي.
 التعرف على انواع التقويم التربوي .
 ادراك الفرق بين التقويم التمهيدي و التقويم البنائي و التقويم النهائي .
أنواع التقويم:
تتعدد أنواع التقويم و تتشعب بتعدد معايير التصنيف ،و اهم هاته المعايير :
 معيار قيمة المنهاج  :قيمة المنهاو النهائية ،أو قيمة المنهاو التحصيلية.
معيار دالالت التقويم  :بداللة األهداف ،أو بداللة عناصر المنهاو األخرى :المحتوى و األنشطة
معيار غرض التقويم  :إلصدار حكم على المنهاو ،أو التخاذ قرار ما.
 معيار مدى اتساع عملية التقويم :تقويم جزء من المنهاو ،أو تقويم المنهاو كله.
معيار مراحل التقويم  :التقويم التمهيدي ،و التقويم البنائي المرحلي ،و التقويم الختامي النهائي.
 معيار الجهات المعنية بعملية التقويم  :اإلدارة التربوية على مستوى الو ازرة ،أو إدارة المناهج في
الو ازرة ،أو مديريات التربية في المحافظات ،أو المدارس.

معيار القائمين بعملية التقويم  :المعلمون و المشرفون و المختصون و الخبراء.
معيار األدوات المستخدمة في عملية التقويم  :بتحليل المحتوى ،و باالستبيانات  ،وبالمقابالت مع
ذوي العالقة  ،و بالبحوث العلمية .و هناك معايير أخرى.
و اهم انواع التقويم التربوي هي :

أنواع تقويم التربوي حسب عامل الزمن

التقويم

التمهيدي

التقويم

البنائي

ا

التقويم

الختامي

التقويم

التتبعي
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التقممممممويم األولممممممي :و هةة ةةذا النة ة ةةوع مةة ةةن التقة ة ةةويم ية ة ةةتم عةة ةةادة قبة ة ةةل بدايةة ةةة الةة ةةتعلم فة ة ةةي أي برنة ة ةةامج

د ارس ة ةةي أو برنة ة ةةامج تعليم ة ة ةي و تطلةة ةةق عليةة ةةه أحيانةة ةةا تق ة ةةدير الحاجةة ةةات التعليميةة ةةة  ،و يهة ة ةةتم هة ة ةةذا النة ة ةةوع

م ة ة ةةن التق ة ة ةةويم بتحدي ة ة ةةد مس ة ة ةةتوى أداء الم ة ة ةةتعلم فة ة ة ةةي التحص ة ة ةةيل الد ارس ة ة ةةي و الق ة ة ةةدرات العقلي ة ة ةةة والمية ة ة ةةول
واالتجاهات الستفادة بذلك في تخطيط المناهج و اختيار الخبرات التعليمية المناسبة للمتعلم.

و مث ةةال عل ةةى ذل ةةك ف ةةان معل ةةم اللغ ةةة االنجليزي ةةة للص ةةف الس ةةابع قب ةةل ب ةةدأ ف ةةي ت ةةدريس الم ةةادة ف ةةي بداي ةةة
العة ة ةةام  ،فة ة ةةان البة ة ةةد مة ة ةةن التعة ة ةةرف علة ة ةةى قة ة ةةدرات و امكانية ة ةةات الطلبة ة ةةة مة ة ةةن ناحبة ة ةةة مهارية ة ةةة كة ة ةةالقراءة و
الكتاب ة ة ةةة و المحادث ة ة ةةة و االس ة ة ةةتيعاب  ،حت ة ة ةةى يتس ة ة ةةنى ل ة ة ةةه قب ة ة ةةل الب ة ة ةةدء معه ة ة ةةم ان يح ة ة ةةدد اس ة ة ةةتراتيجيات
تعليمية تناسبهم .

كم ة ةةا أن التق ة ةةويم األول ة ةةي يس ة ةةاعد عل ة ةةى تحدي ة ةةد المس ة ةةتوى ال ة ةةذي يمك ة ةةن أن تب ة ةةدأ من ة ةةه عملي ة ةةة ال ة ةةتعلم

سة ة ةواء ف ة ةةي غرف ة ةةة د ارس ة ةةية جدي ة ةةدة أو ف ة ةةي وجه ة ةةة تعليمي ة ةةة مح ة ةةددة أو مق ة ةةرر د ارس ة ةةي جدي ة ةةد ،و تس ة ةةتخدم
المقة ة ةةاييس المرجعية ة ةةة إلة ة ةةى محة ة ةةل فة ة ةةي التقة ة ةةويم األولة ة ةةي و هة ة ةةي التة ة ةةي تقة ة ةةيس أداء الطالة ة ةةب فة ة ةةي ضة ة ةةوء

مس ة ةةتويات معين ة ةةة لكف ة ةةاءة األداء المطل ة ةةوب و يمث ة ةةل ه ة ةةذا الن ة ةةوع م ة ةةن أنة ة ةواع التق ة ةةويم نقط ة ةةة البداي ة ةةة ف ة ةةي
إسترتيجات التعلم للتمكن أو لإلتقان.
التقمممممويم الشخصمممممي :يه ة ةةتم ه ة ةةذا الن ة ةةوع م ة ةةن أنة ة ةواع التق ة ةةويم ب ة ةةالتعرف عل ة ةةى المتعلم ة ةةين ال ة ةةذين يع ة ةةانون
مة ةةن ص ة ةةعوبات د ارسة ةةية متك ة ةةررة أو ص ة ةةعوبات فة ةةي ال ة ةةتعلم كمة ةةا يه ة ةةتم بتحدي ة ةةد مجة ةةال ه ة ةةذه الص ة ةةعوبات

و محاولة الكشف عن أسبابها.
و يش ة ة ةةتمل التش ة ة ةةخي

عل ة ة ةةى الكش ة ة ةةف ع ة ة ةةن أس ة ة ةةباب ص ة ة ةةعوبات ال ة ة ةةتعلم سة ة ة ةواء كان ة ة ةةت عوام ة ة ةةل

ةرح وسة ة ة ة ةةائل عالجهة ة ة ة ةةا .و ال يقتصة ة ة ة ةةر التقة ة ة ة ةةويم
مدرسة ة ة ة ةةية أو شخصة ة ة ة ةةية أو بيئية ة ة ة ةةة اجتماعية ة ة ة ةةة و اقتة ة ة ة ة ا

التشخيص ة ة ةةي عل ة ة ةةى تحدي ة ة ةةد ص ة ة ةةعوبات ال ة ة ةةتعلم فحس ة ة ةةب و إنم ة ة ةةا يه ة ة ةةدف إل ة ة ةةى التع ة ة ةةرف عل ة ة ةةى الخبة ة ة ةرات
السة ةةابقة للمتعلم ة ةين و حاجة ةةاتهم التعليمية ةةة و بة ةةذلك نجة ةةد أن هة ةةذا النة ةةوع مة ةةن التقة ةةويم يمتة ةةد ليشة ةةمل علة ةةى
نواحي القوة أيضا.
التقمممممويم البنمممممائي :و هة ةةو التق ة ةةويم ال ة ةةذي يصة ةةاحب تطبي ة ةةق أح ة ةةد الب ة ةرامج التعليمي ة ةةة و يفي ة ةةد ف ة ةةي

.2

تطة ةةوير هة ةةذا البرنة ةةامج و يهة ةةدف هة ةةذا النة ةةوع مة ةةن أن ة ةواع التقة ةةويم إلة ةةى معرفة ةةة مة ةةدى إتقة ةةان عمة ةةل تعليمة ةةي

معة ة ةةين ،و الكشة ة ةةف عة ة ةةن األج ة ة ةزاء التة ة ةةي ية ة ةةتم تعليمهة ة ةةا بالمسة ة ةةتوى المناسة ة ةةب السة ة ةةتفادة مة ة ةةن ذلة ة ةةك فة ة ةةي
تطة ة ةةوير و تحسة ة ةةين عملية ة ةةة الةة ةةتعلم و يعتمة ة ةةد التقة ة ةةويم البنةة ةةائي علة ة ةةى مبة ة ةةدأ التغذيةة ةةة المرتة ة ةةدة حية ة ةةث ية ة ةةتم
االسة ةةتفادة مة ةةن معرفة ةةة النتة ةةائج التة ةةي حققهة ةةا المة ةةتعلم فة ةةي خطواتة ةةه السة ةةابقة فة ةةي تطة ةةوير و تحسة ةةين هة ةةذه

النتةة ةةائج و ذلة ة ةةك بإبالغهة ة ةةا للمةة ةةتعلم فة ة ةةي الوقة ة ةةت المناسةة ةةب و بالصة ة ةةورة التة ة ةةي تسةة ةةاعده علة ة ةةى االسة ة ةةتفادة
بها.
و هةة ةةذا النة ة ةةوع مة ة ةةن التقة ة ةةويم ال يهة ة ةةتم بإعطة ة ةةاء المةة ةةتعلم درجة ة ةةة أو تقة ة ةةدير أو شة ة ةةهادة حتة ة ةةى ال يكة ة ةةون

ذلة ةةك عائقة ةةا فة ةةي سة ةةبيل تقدمة ةةه و لكة ةةن هة ةةذا النة ةةوع مة ةةن التقة ةةويم يهة ةةتم بة ةةإبراز الجوانة ةةب التة ةةي تحتة ةةاو إلة ةةى
المزيةةةد مة ةةن االهتمة ةةام أو التة ةةي تحتة ةةاو إلة ةةى تعة ةةديل فة ةةي أداء المة ةةتعلم .و تحدية ةةد الخلة ةةل فة ةةي تعلة ةةم التلمية ةةذ
تمهيدا لربطه بالمعلم أو المتعلم .

أشكال التقويم التكويني االختبارات القصيرة .
 التمرينات و التطبيقات العملية
 المناقشات الصفية .

 الواجبات البيئية و متابعتها .
اهم العناصر التي يحتوي عليها التقويم التكويني

التاكد من االستم اررية
في المعرفة

وضع تغذية راجعة

وضع و استخدام

استخدام وسائل

استراتيجيات تعليمية

تعليمية مناسبة

عليها التقويم التكويني
يحتوي مناسبة
الشكل رقم ( )12يوضح اهم العناصر التي جديدة

. 3التقممممويم الختممممامي :ية ةةأتي هة ةةذا النة ةةوع مة ةةن أن ة ةواع التقة ةةويم فة ةةي ختة ةةام أو فة ةةي نهاية ةةة برنة ةةامج تعليمة ةةي
مع ةةين به ةةدف التع ةةرف عل ةةى م ةةا تحق ةةق م ةةن نت ةةائج و يطل ةةق علي ةةه اس ةةم التق ةةويم النه ةةائي و ق ةةد ي ةةأتي ه ةةذا
النة ة ةةوع مةة ةةن أن ة ة ةواع التقة ة ةةويم فة ة ةةي نهاي ة ة ةة وحةة ةةدة د ارسة ة ةةية أو مقةة ةةرر د ارسة ة ةةي ،أو فصةة ةةل د ارسة ة ةةي أو مرحلة ة ةةة

د ارس ة ةةية ،و ال يرك ة ةةز التق ة ةةويم الخت ة ةةامي عل ة ةةى التفاص ة ةةيل أو األه ة ةةداف الفرعي ة ةةة ك ة ةةالتقويم البن ة ةةائي و إنم ة ةةا
يه ة ة ةةتم بقي ة ة ةةاس األه ة ة ةةداف العام ة ة ةةة كأه ة ة ةةداف مق ة ة ةةرر مع ة ة ةةين أو فرق ة ة ةةة د ارس ة ة ةةة معين ة ة ةةة أو مرحل ة ة ةةة د ارس ة ة ةةية
معين ة ة ةةة .و يه ة ة ةةتم بالكش ة ة ةةف ع ة ة ةةن الحص ة ة ةةيلة النهائي ة ة ةةة م ة ة ةةن مع ة ة ةةارف و مه ة ة ةةارات و ق ة ة ةةيم وع ة ة ةةادات الت ة ة ةةي
مفروض أن تحصل نتيجة لعملية التدريس .
و يهدف التقويم الختامي:
 إلة ةةى إعطة ةةاء تقة ةةديرات للمتعلمة ةةين تبة ةةين مة ةةدى كفة ةةاءتهم فة ةةي تحصة ةةيل مة ةةا تتضة ةةمنه األهة ةةداف العامة ةةة
للمقرر و إعطائهم شهادة بذلك.

 و يمكن استخدام المقاييس المرجعية إلى محك في هذا النوع من أنواع التقييم.

 التنبؤ بأداء الطالب مستقبال.
 اجراء مقارنة بين نتائج الطلبة في المدارس .
اهم العناصر التي يحتوي عليها التقويم النهائي

الحكم على العملية
التعليمية بشكل نهائي

تصنيف الطلبة

وضع الدرجات

بشكل نهائي

النهائية و تحديد

الشكل رقم ( )13يوضح اهم العناصر التقويم الختامي .

معايير انتقالهم الى
صفوف اعلى

تصنيف الطلبة و
توزيعهم على نهائي
و صفوف الشعب
المناسبة.

العالقة بين العمليات الكبرى للتقويم حسب انواعه :

القياس و التقويم و التقييم

القياس :

التقويم :

التقييم :

هو التقدير ،و هو الرقم الذي
يحصل عليه المتعلمون نتيجة
االجابة عن االسئلة .

هو عملية هادفة و دقيقة
تشمل العمليتين السابقتين
إضافة إلى تحديد خطة
للعالج والمتابعة وصوال إلى
تحقيق االهداف المرجوة في
العملية التعليمية .

ويقصد بها إصدار حكم على
األشياء او األشخاص في ضوء ما
يوفره لنا القياس من كميات ،
ويكون هذا الحكم في ضوء معيار
او مستوى  ،كأن يحول المعلم
درجات طالبه إلى تقديرات مثل
ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول
وضعيف .

تقويم قبلي /تشخيصي

تقويم تكويني  /بنائي

تقويم ختامي /نهائي

مراحل التقويم التربوي في العملية التعليمية :
مرحلة التقويم التمهيدي

-تحديد خصائ

المتعلمين .

 تحديد الحاجات التعليمية للموضوع و الغرض منها . معرفة المصادر التعليمية المادية المتاحة .تحديد االمكانيات المادية المتوفرة التعليمية .وتشتمل على المهارات الفرعية اآلتية:

التغذية
الراجعة

-تصميم األهداف األ دائية واضحة وقابلة للقياس.

التقويم في مرحلة التصميم

تحديد عناصر المحتوى التعليمي .-تحديد اساليب التدريس لكل هدف

التنويع في الوسائل التعليمية و األنشطة التعليمية المناسبة.تحديد المفاهيم والمهارات األساسية. تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط و المواد المطلوب انتاجهاتصميم استراتيجية لتنفيذ التعلمتحديد أساليب التقويم التي سيوظفها المعلم في الدرسوتشتمل على المهارات الفرعية اآلتية:
استخدام تهيئة حافزة مالئمة.توظيف الخبرات و المعلومات السابقة للتعلم الجديد.-استخدام لغة سلمية أثناء الشرح والمناقشة.

التقويم في مرحلة التنفيذ

طرح أسئلة متنوعة بما في ذلك األسئلة المثيرة للتفكير.تنويع األنشطة التعليمية و وسائل تعليمية متنوعة.إشراك التالميذ في المناقشات والتطبيقات العملية.تقديم تغذية راجعة مناسبة للتالميذ.-مراعاة الفروق الفردية للتالميذ.

ربط المادة التعليمية بحيات التالميذ وبواقعهم.إظهار القدرة على ضبط الصف.إظهار القدرة على إتقان المادة التعليمية.-تحديد الواجبات البيتية للتالميذ.

مرحلة التقويم النهائي

المرحلة التقويمية وتشمل على اإلجراءات والعمليات التالية:
استخدام التقويم المرحلي :ويتم فيه طرح األسئلة في الحصة للوقوف علىاستيعاب الطلبة للمادة الدراسية.
ربط التقويم الختامي باألهداف المخططة :ويتم في نهاية الحصة أو فينهاية الوحدة التدريسية أو في نهاية الفصل الدراسي وفي ضوء هذا التقويم يتم
اتخاذ القرار المناسب.

المراجعة
و
التعديل

المحاضرة الرابعة  :مجاالت التقويم التربوي
اهداف الدرس  :أن يتعرف الطالب على مجاالت التقويم التربوي .
 أن يدرك الطالب العالقة بين التقويم و المنهاج التربوي .
 يتعرف على اهم منطلقات و معايير تقويم المنهاج .
 إلثراء معارف للطالب حول اهم استراتيجيات التقويم التربوي .
مجمماالت التقممويم التربمموي :تعةةددت مجةةاالت التقةةويم لتشةةمل علةةى تقةةويم كةةل جوانةةب العمليةةة التعليميةةة مةةن
مدخالت و مخرجات و يمكن إيجازها فيما يلي:

 -1تقويم التالميذ  :و يقصد به تحديةد مسةتوى الطالةب بالنسةبة للمهةارات و المعلومةات والقةيم المختلفةة ،و
يختلةةف نةةوع هةةذا التقةةويم بةةإختالف الهةةدف منةةه .فهنةةاك تقةةويم تشخيصةةي وهنةةاك تقةةويم لتحصةةيله و هنةةاك
تقويم لكفايته في المادة و هناك تقويم إلستعداده و غير ذلك من مجاالت التقويم الخاصة
-2تقويم الكتاب :يعد تقويم الكتاب جةزءا مةن أجةزاء تقةويم المحتةوى العلمةي الةذي يشةتمل عليةه المةنهج ،إال
أن للكتاب المقرر مكانة خاصة بين المواد التعليمية األخةرى جعلةت الخبةراء يفةردون لةه جانبةا مسةتقال عنةد
الحديث عن تقويم عناصر المنهج.

- 3تقويم المعلم  :يمثل تقويم المعلم مجاال مهما من مجاالت التقويم بعد أن يتبين االثر الذي يمكن ان
ينتج عن جهد المعلم الناجح حيال تالميذه ،و الحقيقة ان المعلم ه ومن ابرز القوى المؤثرة في عملية
التعليم بصفة عامة ،و تقويم المعلم يكمن من خالل :
أ .تقويم طريقة التدريس :و يقصد بذلك الوقوف على مدى كفاءة أساليب التدريس في تحقيق أهداف
الدرس ،مما يستلزم الوقوف على خصائ

طرق التدريس المستخدمة ومدی مناسبتها لكل فرع من فروع

التعليم  .فالتدريس الجيد يقوم على المبادئ التالية :

ب .تقويم الوسائل و واألنشطة وهي عنصر من العناصر التي يشتمل عليها التقويم إال أن الخبراء قد
خصصوا لها من أساليب التقويم ما يتناسب مع كل نوع منها،وهي التي يستخدمها المدرس وأي نشاط
يقوم به سواء بمفرده أو مع التالميذ لتحسين عملية التعليم والتعلم.
و  .تقويم البرامج التعليمية :يتضمن قياس مدى فعالية برنامج تعليمي أو منهج دراسي أو تقويم
مكونات برنامج تعليمي و قياس درجة كفاءة و مدى مالءمته لتحقيق األهداف التربوية في ضوء مستوى
اإلدارة المدرسية و فعالية التدريس.

 -4تقممممممويم المؤسسممممممات و الممممممنظم التعليميممممممة األكثممممممر اتسمممممماعا:و يشة ة ةةمل علة ة ةةى قية ة ةةاس مة ة ةةدى كف ة ة ةاءة
الب ة ة ة ة ةرامج المتعةة ة ة ةةددة الجوانةة ة ة ةةب أو تقة ة ة ة ةةويم الة ة ة ة ةةنظم التعليميةة ة ة ةةة و تقة ة ة ة ةةويم المؤسسةة ة ة ةةات التعليمية ة ة ة ةةة مثة ة ة ة ةةل:
الجامعات ،المدارس على المستوى القومي.

 - 5تقمويم المنماهج  :تقةويم المنهةةاو عرفةت بمعةاني متعةددة لخصةها الحةةارثي فةي اآلتةي'' :هةي عمليةةة أو
نشةةاط يض ةةم مجموعةةة م ةةن العمليةةات الفرعي ةةة الت ةةي تجةةري لجم ةةع المعلومةةات ع ةةن ذلةةك المنه ةةاو أو تق ةةدير
جدارتةةه أو جةةدواه أو تقةةديرهما معةةا مةةن أجةةل المسةةاعدة فةةي اتخةةاذ ق ةرار صةةائب بشةةأنه حةةذفا او تعةةديال أو

تغيي ار.

فالتقويم بصفته أحد عناصر المنهاج يتناول تقويم األهةداف ،و تقةويم المحتةوى ،و تقةويم األنشةطة ،و
تقويم التقويم نفسه .و هناك عمليات تقويميةة أخةرى للمنهةاو مثةل :تقةويم تخطةيط المنهةاو ،و تقةويم تطةوير
المنهاو ،و تقويم تنفيذ المنهاو ،و تقويم آثار المنهاو أو نتاجاته .الشكل الموالي.
تقويم

تقويم

تقويم

تقويم التقويم

األهداف

المحتوى

االنشطة

نفسه

تقويم

تقويم

التخطيط

التطوير

تقويم التنفيذ

تقويم اآلثار

التغذية الراجعة
الشكل رقم (  :)14أبعاد تقويم المنهاج المختلفة.
ا ألهةةداف هةةي التغيةةر الحاصةةل فةةي سةةلوك المتعلمةةين أو المتوقةةع حصةةوله نتيجةةة قيةةامهم باألنشةةطة ،و مةةرورهم
بالخبرات .فان عملية التقويم تقيس مقدار التغير مما يتطلةب الوقةوف علةى السةلوك البعةدي ،والسةلوك القبلةي
لتحديد مقدار التغير ،و التغير هنا هو التعلم الذي حصل .و الشكل التالي يحدد استراتيجيات التقويم:

تحديد الهدف
أو األهداف

تحديد المحتوى
المناسب لتحقيق
األهداف

تحديد األنشطة
المناسبة للمحتوى
التغذية الراجعة

الشكل رقم ( :)5تحديد استراتيجيات التقويم

تحديد استراتيجيات التقويم
التي ستحدد مقدار التغير في
السلوك

معممايير تقممويم المنهمماج :يجةةب أن تةةتم عمليةةة التقةةويم بداللةةة األهةةداف و فةةي ضةةوء معةةايير محةةددة .هنةةاك
معياران لتقويم المنهاو هما:
أ -معيار المالءمة أو المناسبة :و يقصد به مالءمة كل عنصر مةن عناصةر المنهةاو لبقيةة العناصةر،
و مالءمة كل عنصر من العناصر لكل أساس من أسس المنهاو.

ب -معيار الكفاية و الفاعلية :و يقصد به مدى تنفيذ المنهاو من المعلم و الوسائل التعليمية المتاحة.
و الكفاية نوعان هما:
-

الكفاية الخارجية :بمعنى توافر الوسةائل التعليميةة و اإلمكانةات الالزمةة لتحقيةق النتةاو أو المخرجةات

في ضوء األهداف.
-

الكفايممة الداخليممة :بمعنةى دقةةة تصةةميم عناصةر المنهةةاو بشةةكل محةةدد و مناسةةب و إحكةةام العالقةةة

بين هذه العناصر لتوفير الشروط التي تساعد على تحقيق الكفاية الخارجية.
تسعى عملية التقويم لإلجابة عن األسئلة التالية:


هل المنهاو يعمل بصفة جيدة ؟



هل تناسب مكونات المنهاو احتياجات الطلبة ؟



هل نفضل االستراتيجية (أ) على االستراتيجية (ب) في طرق عرض المنهاو ؟




هل ينبغي التركيز على الهدف (س) أكثر من الهدف (
هل يساعد دليل المعلم في تحسين أداء المعلمين ؟

)؟

تسعى عملية التقويم إلى اإلجابة عن عدة أسئلة ،و تتم اإلجابة عن هذه األسئلة في ضوء عدد
من المعايير ،و نقصد بالمعيار هنا كل صفة أو سمة من سمات مكونات المنهاو بحيث تكون قاعدة
صالحة إلصدار األحكام .و يمكن تصنيف المعايير إلى ثالثة أصناف رئيسة:

(أ)

معايير نمواتج المتعلم :لقةد لقيةت المعةايير المتعلقةة بنةواتج الةتعلم اهتمامةا أكثةر مةن سةائر المعةايير

ربمةا ألنهةةا اسةةتخدمت فةةي سةةياق التقةويم التربةةوي قبةةل بةةروز مجةةال تقةويم المنةةاهج .و تصةةنف معةةايير نةواتج
التعلم بطرق مختلفة  ،فهنةاك :نواتج التعلم قصيرة المدى ،وهنةاك نةواتج الةتعلم طويلةة المةدى .و حيةث إن
التقويم التربوي اهتم بالنواتج القصيرة المدى ألنه كان يحدث بعد انتهاء البرنامج مباشرة فةإن نةواتج الةتعلم
الطويلةةة المةةدى لةةم تلةةق اهتمامةةا فةةي عمليةةة التقةةويم التربةةوي .األمةةر الةةذي يةةدعونا إلةةى إعطائهةةا مزيةةدا مةةن
االهتمام في عملية تقويم المناهج.

أما الطريقة التانية لتصنيف نةواتج الةتعلم فهةو النةواتج المقصةودة و النةواتج غيةر المقصةودة .ويؤكةد األدب
التربوي الحديث على االهتمام بقياس نواتج التعلم غير المقصودة إضافة إلى نواتج التعلم المقصودة.
أمةةا الطريقممة الثالثممة لتصةةنيف ن ةواتج الةةتعلم فهةةو حسةةب السةةلوك الةةذي يظه ةره المةةتعلم .و قةةد صةةنفت ن ةواتج
التعلم إلى ثالثة أصناف هي :نواتج التعلم في المجال المعرفي ،و نواتج التعلم فةي المجةال النفسةي حركةي
(المهاري) ،و نواتج التعلم في المجال االنفعالي.

(ب)

معممممايير العمليممممات :و هنة ةةاك مجموعة ةةة أخة ةةرى مة ةةن معة ةةايير التقة ةةويم تتعلة ةةق بالعملية ةةات التعليمية ةةة

المسةةتخدمة فةةي النظةةام التعليمةةي .و تشةةمل هةةذه المعةةايير مشةةاركة الطلبةةة فةةي األنشةةطة التعليميةةة ،و مةةدى
اهتمامهم في البرنامج التعليمي و رضاهم عنه ،و مدى مبادراتهم و قدراتهم علةى التواصةل مةع زمالئهةم و

مع معلميهم.

المحاضرة الخامسة  :اساليب و أدوات التقويم التربوي
اهداف الدرس :
 أن يتعرف الطالب على اساليب التقويم التربوي .
 أن يترجم الطالب ما اكتسبه من أدوات التقويم في مساره التربوي .

إل ثراء معارف للطالب حول اهم استراتيجيات التقويم التربوي أدوات تقويم التربوي :
أساليب التقويم:
 .1التقويم الفردي يقسم إلى:
أ -تقويم الفرد لنفسه (التقويم الذاتي).
ب -تقويم الفرد لغيره.
 .2التقويم الجماعي يقسم إلى:
أ -تقويم الجماعة ألفرادها.

ب -تقويم الجماعة لنفسها.
ج ة -تقويم الجماعة لجماعة أخرى (غيرها).
 .1التقويم الفردي:
أ -تقويم الفرد لنفسه (التقويم الذاتي):
و يقصةةد بةةه تقةةويم الطالةةب أو المعلةةم لنفسةةه ،و مةةا هةةو إال امتةةداد للةةتعلم الةةذاتي ،فةةإذا مةةا قةةام الطالةةب
بعملية تقويم نفسه بنفسه ،حتى يكون علةى بينةة بمةدى تحقةق األهةداف المطلوبةة منةه ،و مةدى تقدمةه نحةو

بلوت تلك األهداف.

ب -تقويم الفرد لغيره :كتقويم المعلم للطالةب ،أو المشةرف التربةوي للمعلةم ،أمةا االتجةاه الحةديث فةي تقةويم
المعلةةم للطالةةب ،فهةةو يتطلةةب امتةةداد عمليةةة التقةةويم لتشةةمل جميةةع جوانةةب النمةةو و الشخصةةية ،و مةةدى مةةا
اكتسبه الطالب من قيم و اتجاهات و عادات ،على أن يستخدم في ذلك الوسائل المتنوعة.

 .2التقويم الجماعي:

أ -تقويم الجماعة ألفرادها :ينحصر تقويم الجماعة ألفرادها في تقويم عمل كةل فةرد ،و مةدى مسةاهمته فةي
النشاط الذي تقوم به الجماعة و يتمثل ذلك في:
 مدى تنفيذ كل فرد للعمل المكلف به من قبل الجماعة.
 مدى تعاون الفرد مع اآلخرين أثناء تنفيذ العمل.
 مدى التزام الفرد بالخطة التي تضعها الجماعة.
 مدى مساهمته في حل المشكالت التي تعترض طريق الجماعة.
 مدى عالقته بباقي أفراد الجماعة.

 مدى نشاطه في اإلقبال على العمل بجد و نشاط.
ب -تقمويم الجماعمة لنفسممها :تقةوم الجماعةةة بتقةويم نفسةها بعةةد االنتهةاء مةن األنشةةطة المكلفةة بالقيةام بهةةا،
مثل القيةام برحلةة ،أو زيةارة ميدانيةة ،أو عمليةة عسةكرية ضةد العةدو ،و قةد يمتةد التقةويم الجمةاعي فيتعةرض
لمجموعةة مةن األهةداف التةي تسةعى الجماعةة لتحقيقهةا ،مثةل اكتسةاب مهةارة التخطةيط أو مهةارة التنفيةذ ،أو

االنسةةجام ،و عةةادة مةةا يةةتم التقةةويم الجمةةاعي ألعمةةال نفسةةها فةةي صةةورة مناقشةةات عامةةة يشةةترك فيهةةا كافةةة
أفراد الجماعة تحت إشراف المعلم أو القائد و توجيهةه .و مةن واجةب المعلةم أو القائةد المسةاعدة فةي وضةع
إطار عام للمناقشة و أن يساهم في إدارة دفة المناقشات بطريقة ديمقراطية منتظمة.
جة ة -تقويم الجماعة لجماعة أخرى:
فكمةةا أن الطال ةةب ال يس ةةتطيع أن يك ةةون فك ةرة س ةةليمة ع ةةن نفس ةةه و عةةن مس ةةتواه إال بع ةةد مقارن ةةة نتائج ةةه
بنتةةائج اآلخ ةرين ،كةةذلك فةةإن الجماعةةة ال يمكةةن أن تكةةون فك ةرة تامةةة عةةن نفسةةها إال بعةةد مقارنتهةةا بجماعةةة
أخةةرى تقةةوم بةةنفس العمةةل أو أعمةةال مشةةابهة ،و قةةد تكةةون المقارنةةات فةةي المجةةاالت الرياضةةيات و األنشةةطة

المدرسية و معارض الفصول و المجاالت العلمية و الدراسية.

تختلف أدوات التقويم ،و هي:
 المالحظة.

 قوائم الرصد.
 االختبارات.
 المناقشة.

 مقاييس التقدير.
 المقابالت.

 جلسات االستماع.

 التقارير الجماعية المركبة.
 تحليل المحتوى.

 أدوات أخرى مثل :المؤتمرات ،مشاغل العمل ،البحوث العلمية ،الدراسات الميدانية،
دراسة الحالة.

أنواع االختبارات :


يمكن تصنيف االختبارات تبعا الختالف أسسها ووظائفها إلى خمسة أنواع :



اختبارات الذكاء أو القدرة العقلية العامة .



اختبارات االستعداد الخاصة .



اختبارات الميول .



االختبارات الشخصية .



االختبارات التحصيلية (الشفوية  ،الكتابية  ،المقالية  ،االدائية ).

لالستفادة اكثر الرجوع الى المراجه التالية :

 .1رحيم يونس كرو العزاوي  ،القياس والتقويم في العملية التدريسية  ،الطبعة األولى  ،دار دجلة ،
األردن.7002 ،

 .2محمود عبد الفتاح الحموري  ،يوسف الغامدي  ،طرائق التدريس العامة و تطبيقاتها التربوية
التدريس ،دار ابن الجوزي للنشر ةو التوزيع  ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة االولى ،
. 2008

 .3الجميل محمد عبد السميع شعلة  ،التقويم التربوي للمنظومة التعليمية ،انجاهات و تطلعات
،دار الفكر العربي ،االردن . 2005،

 .4فؤاد سليمان قالدة  ،االهداف و المعايير التربوية و أساليب التقويم  ،مكتبة بستان المعرفة
للطباعة و النشر . 2005 ،
 .5حمادات حسن محمد  ،المناهج التربوية نظرياتها ،مفهومها  ،اسسها  ،عناصرها  ،تقويميها ،دار
حامد للنشر و التوزيع  ،عمان  ،الطبعة االولى. 2009 ،

 .6توفيق احمد مرعي ،الحيلة محمود محمد  ،المناهج التربوية الحديثة مفاهيمها ،عناصرها ،اسسها
،عملياتها ،دار المسيرة للنشر و التوزيع ،االردن ،الطبعة الثالثة عشر .2016،

