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 االجتاهات املعاصرة يف التقويم الرتبوي 

 ودورها يف تطوير العملية التعليمية

 )*(عبد السالم الشيباين خليفة  /أ

 املقدمة:

ته، إذ دصبح للققو م دهدافا جديد  اأ يخةر  ووة   ي فههو  الققو م أد لقد شهدت السنوات األ 

على دن يكون لكل  ةس دهداف عالية أفقنوعة، فقد اققضى القحول فن املدةسة السلوكية اليت تؤكد 

القحديد فصوغة بسلوك قابل للمالحظة أالقياس إىل املدةسة املعرفية اليت تركز على فا جيري بدايخل عقل 

القهكةر أبشكل يخاص عمليات القهكةر  بعمليات ، أاالهقما يات عقلية تؤور  ي سلوكهلاملقعلم فن عم

ت، أحل املشكالت ابعقباةها فهاةات عقلية  متكن اإلنسان فن العليا فثل بلوة  األحكا  أاختاذ القراةا

القعافل فع فعطيات عصر املعلوفاتية، أتهجر املعرفة، أالققنية املقساةعة القطوة. أبذلك دصبح القوجه 

لالهقما  بنقاجات تعلم دساسية، فن الصعب القعبةر عنها بسلوك قابل للمالحظة أالقياس يقحقق  ي 

. أهكذا فقدت األهداف السلوكية بريقها الذي ملع  ي عقد السقينات، ليحل فوقف تعليمي حمد 

فكاهنا كقابة دهداف حول نقاجات القعلم أاليت تكون على شكل د اءات دأ إجنازات يقوصل إليها 

املقعلم كنقيجة لعملية القعلم. أهذه النقاجات جيب دن تكون أاضحة لكل فن املعلم أاملقعلم أابلقايل 

 . (1)ملقعلم تقو م نهسه ذاتيا، لةرى فقداة فا دجنزه فقاةنة مبسقوايت األ اء املطلوبة يسقطيع ا

                                                           
 ليبيا -كلية الرتبية الزاأية )*(
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 مشكلة الدراسة:

هو السعي إىل تغيةر أتطوير نظا  الققو م،  ىل تغيةر عمليات القعلم أتطويرهاإن دسرع السبل إ 

أمتقد إىل تطوير دهداف ت القعلم أطرق القدةيس ااألفر الذي سيؤ ي حقما أابلضرأة  إىل تطوير عملي

العملية القعليمية ألذلك فإن هذا املبحث يدأة حول االجتاهات احلديثة  ي الققو م أ أةها  ي تطوير 

 العملية القعليمية أميكن دن تصاغ فشكلة البحث  ي القساؤالت القالية:

 فا فههو  الققو م أفا هي دنواعه؟ -1

 بوي؟فا هي االجتاهات احلديثة  ي جمال الققو م الرت  -2

 فا  أة الققو م  ي تطوير العملية القعليمية؟ -3

 أهداف البحث:

 يسعى البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:

 القعريف مبههو  الققو م أدنواعه املقعد  . -1

 القعريف ابالجتاهات احلديثة  ي جمال الققو م. -2

 توضيح  أة الققو م  ي تطوير العملية القعليمية. -3
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 أهمية البحث:

البحث احلايل إىل تناأله ألحد دةكان العملية القعليمية بل ال نبالغ إذا قلنا أبنه فن ترجع دمهية  

ألهداف أال طالق، ألنه بدأة عمليات تقو م ال ميكن دن نعرف فدى حتقيقنا لهنا على اإلدهم دةكا

 ليها أابلقأكيد ال ميكننا القيا  بعمليات القطوير.النقائج اليت توصلنا إ

 مصطلحات البحث:

 قناأل هذا البحث بعض املهاهيم اليت جيب توضيحه أهي:ي

 التقويم: -1

الققو م  ي اللغة يعين بيان قيمة الشيء، فنقول قو  البضاعة دي جعل هلا مثنا أقو  الشيء دي عدله 

 .(2) أدصلح اعوجاجه

 .(3) أالققو م ابملعىن العا  هو )إصداة دحكا  عن األشياء فن دجل اختاذ قراةات بشأهنا(( 

دفا الققو م الرتبوي فيعرفه النشوايت أبنه )عملية اسقخدا  البياانت أاملعلوفات اليت يوفرها القياس  

هبدف إصداة دحكا  دأ قراةات تقعلق ابلسبل املخقلهة للعمل الرتبوي دأ ابلقحقق فن فدى االتهاق بني 

 .(4) األ اء أاألهداف(

ا  فقرتنة خبطط تعديل املساة أتصويب كما يعرفه دبو حطب أبنه )عملية تقضمن إصداة دحك 

 .(5) االجتاه  ي ضوء فا تسهر عنه البياانت فن فعلوفات(
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 القياس: -2

القياس  ي اللغة: قاس الشيء مبعىن يقيسه قيسا أقياسا، أهو الققدير أالقدبر أفعاجلة األفر الشديد 

 .(6) أفكابدته أفيزان الشيء

جمهولة الكم دأ الكيف ابسقعمال أحدات ةقمية فقهق عليها  تقدير دشياء ةيل اش أبنه "عماأيعرفه الدفر 

 .(7) دأ فقننة"

أيعرفه النشواين أبنه )القحقق الكمي فن فدى تعلم الطالب دأ فدى توافر بعض اخلصائص دأ  

 .(8) الصهات دأ األمناط السلوكية لديهم(

يقم فن يخالهلا احلكم على  فالققو م إذا: هو تلك العملية املنظمة اليت تعقمد على القياس أاليت 

الشيء املرا  قياسه، أفق اخلصائص اخلاضعة للقياس، أ ي الرتبية يعرف أبنه: القعرف على فا حققه 

هذا القغةر،  سلوك املقعلم أحتديد  ةجة أفقداة الطالب فن دهداف، دي فعرفة القغةرات اليت طردت على

 أاختاذ القراةات بشأنه.

عريهات السابقة ميكن القول أبن القياس هو العملية اليت حتد  دفا القياس: فمن يخالل الق 

بواسطقها فا يوجد ابلشيء فن يخصائص أفقا للقاعد  القائلة: أبن كل شيء يوجد مبقداة أكل فقداة 

 ابسقخدا  د أات حمد   فقعاةف عليها دعدت هلذا الغرض.ميكن قياسه، أيقم ذلك 
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 منهج البحث:

 هي القحليلي كمنهج فناسب ألهداف البحث.اعقمد الباحث املنهج الوص 

 اإلطار النظري:

 لقحقيق دهداف البحث سيقناأل اإلطاة النظري املواضيع القالية:

 فههو  الققو م أدنواعه أدمهيقه. -1

  أة الققو م  ي تطوير العملية القعليمية -2

 مفهوم التقويم:

لقياس املخقلهة للقوصل إىل هو عملية جتمع فيها البياانت الكمية أاملعلوفات بوساطة طرق ا 

دحكا  عن فاعلية العمل الرتبوي، فسقندين  ي دحكافنا إىل فعايةر الهاعلية  ي فدى حتقق األهداف 

الرتبوية. أحيث دن األهداف الرتبوية تشكل املعياة الذي يقم على دساسه الققو م الرتبوي، فإن هدف 

سني القعليم بقصد احلصول على نقائج دفضل أدكثر الققو م األساسي يقمثل  ي حتسني العمل الرتبوي أحت

حتقيقا هلذه األهداف. فالققو م الرتبوي هو العملية املنهجية املخططة اليت تعىن إبصداة األحكا  على 

 الصهة اليت جرى قياسها، أتقضمن اختاذ قراةات فعينة بشأهنا.

 أهمية التقويم: ثانيا:

لف امليا ين فن ضرأة  االعقما  عليه  ي قياس أتقدير يسقمد الققو م دمهيقه األساسية  ي خمق 

فدى حتقيق األهداف املنشو   فن كل عملية أ ي كل فيدان أيخاصة  ي امليدان القعليمي، أفن فظاهر 

 دمهيقه  ي اجملال القعليمي فا يلي:
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 يعقرب الققو م ةكنا دساسيا  ي العملية الرتبوية بصهة عافة أ ي بناء املناهج بصهة يخاصة. -1

مل يعد الققو م فقصوةا على قياس القحصيل الدةاسي فحسب بل تعداه إىل قياس فقوفات  -2

 الشخصية  ي مجيع جوانبها أبذلك اتسعت جماالته أتعد ت دساليبه.

دصبح الققو م فن دهم عوافل الكشف عن املواهب أمتييز دصحاب االسقعدا ات أامليول اخلاصة  -3

 أذأي القدةات أاملهاةات املميز .

 ح الققو م ةكن ها  فن دةكان القخطيط ألنه يقو  النقائج أاليت يبين عليها القخطيط.دصب -4

 .(9) أاملقعلم على فعرفة فدى الققد  حنو بلوغ األهداف فن املعلم يساعد كل -5

 ثالثا: مسات التقويم اجليد:

 القناسق فع األهداف: -1

فإذا كان املنهج يهدف إىل فساعد   جيب دن تسةر عمليات الققو م فع فههو  املنهج أفلسهقه أدهدافه،

أحل  ف إىل تدةيب القلميذ على القهكةرالقلميذ  ي كل جانب فن جوانب النمو أإذا كان يهد

 املشكالت فيجب دن يقجه إىل قياس كل هذه اجلوانب.

 الشمول: -2

ذ فعلينا دن جيب دن يكون الققو م شافال للموضوع الذي نقوفه، فإذا دة ان دن نقو  دور املنهج على القلمي

 اجلوانب العقلية أاالجقماعية أاجلسمية.... اخل.نقو  فدى منو القلميذ  ي مجيع 
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أإذا دة ان دن نقو  املنهج نهسه فيجب علينا دن نقو  دهدافه أحمقواه أأسائله، أكذلك املعلم  

 أاإل اة  املدةسية أكل فا يقعلق ابلعملية القعليمية.

 االستمرارية: -3

 م جنبا إىل جنب فع القعليم فن بدايقه حىت هنايقه حيث يبدد فنذ حتديد األهداف جيب دن يسةر الققو 

أأضع اخلطط أالربافج القعليمية أيسقمر فع عملية القعليم حىت هنايقه، مما يسهل عملية الوقوف على 

 فواطن الضعف أعالجها  ي حينها أتعزيز جوانب القو .

 التكامل: -4

طينا صوة  أاضحة أ قيقة عن الشيء املرا  تقوميه، فالقكافل بني أسائل إن القكافل بني أسائل الققو م يع

 الققو م  ي اجملال الرتبوي يعطينا صوة  أاضحة عن القلميذ.

 التعاون: -5

جيب دن يقم القعاأن  ي تقو م القلميذ دأ املقعلم بني كل العناصر ذات الصلة به كاملعلم أأيل األفر أفدير 

ائج كذلك القالفيذ دنهسهم حىت يقم إعطاء صوة  أاضحة أالوصول إىل نقاملدةسة أاملشرف الرتبوي أ 

أكل فا ينطبق على تقو م القلميذ ينطبق على تقو م كل اجلوانب األيخرى  ي  دكثر مشولية  ي عملية الققو م

 العملية الرتبوية.
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 أن يبني التقويم على أساس علمي: -6

سقخد   ي مجع املعلوفات د أات قياس فقننة دي أاملقصو  ابألساس العلمي  ي عملية الققو م دن ي

القدة  على القمييز أبذلك تكون النقائج علمية أ قيقة ميكن تقصف ابلصدق أالثبات أاملوضوعية أهلا 

 االعقما  عليها  ي عملية العالج دأ القطوير حسب األهداف فن عملية الققو م.

 أن يكون التقويم اقتصاديا: -7

ابلنسبة للمعلم أاملقعلم ألإل اة  الرتبوية بصوة  ابملال ققصا اي  ي الوقت أاجلهد ينبغي دن يكون الققو م ا

 .(11)عافة 

 رابعا: وظائف التقويم الرتبوي:

 هناك العديد فن الوظائف اليت يقو  هبا الققو م الرتبوي ميكن تلخيصها  ي اآليت:

قيقهم لألهداف اليت يسعون يهيد الققو م القائمني على املؤسسات القعليمية  ي فعرفة فدى حت -1

 إليها أنسبة إجنازهم هلا.

فعرفة فدى اكقساب الطالب  ي تعلمهم لألنواع املخقلهة فن املعاةف أاملهاةات أالعا ات اليت  -2

تكونت عندهم نقيجة مماةسقهم ألأجه النشاط املخقلهة أاحلكم على فدى الهائد  اليت حصل 

 عليها الطالب فن هذه األنشطة.

احلاالت املرضية عند الطالب  ي حينها أحماألة عالجها عن طريق القوجيه  الوقوف على -3

 أاإلةشا  النهسي فن قبل املقخصصني  ي ذلك، أكذلك حاالت القخلف الدةاسي أفعاجلقها

(11). 
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تزأيد الطالب بنقائج عمله ابسقمراة )القغذية الراجعة( مما يساعده  ي تقييم ذاته أ عمها حنو  -4

 األفضل.

ملدةسة  ي توزيع الطالب على الصهوف الدةاسية أعلى دأجه النشاط املخقلهة أفق فساعد  ا -5

 قدةات أإفكانيات كل طالب مما يزيد فن  افعية القعلم لديه.

يهيد دصحاب القراة  ي جمال القعليم  ي تقييم األهداف القعليمية ابسقمراة أفق عد  فعايةر فنها  -6

السريع حبيث حتقق هذه األهداف آفال أطموحات  حاجيات اجملقمع أالقطوة الققين أالعلمي

 اجملقمع.

يساعد الققو م  ي تطوير املناهج الدةاسية ابسقمراة حىت تالحق الققد  العلمي السريع أتقالء   -7

 فع حاجات العصر أحاجات القالفيذ.

عيينهم يساعد الققو م اإل اةيني  ي اختاذ القراةات الصحيحة أالصائبة فن حيث ترقية األفرا  دأ ت -8

 فن يخالل املعلوفات اليت توفرها د أات القياس.

يساعد الققو م املشرفني الرتبويني  ي فعرفة فدى جناح املعلمني  ي عملهم أفدى كهاءهتم  ي د اء  -9

 .(12) أظائههم

يساعد املعلم  ي تقو م تالفيذه فن مجيع جوانبهم العلمية أالشخصية أاالجقماعية فن يخالل  -11

 ققو م املخقلهة.اسقخدافه لوسائل ال

 يساعد الققو م  ي تقد م صوة  أاضحة أجلية عن فاعلية القجاةب الرتبوية قبل تعميمها. -11
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فن يخالل عمليات الققو م املخقلهة نسقطيع دن حند  نواحي الضعف أالقو   ي النظا  الرتبوي  -12

 أاختاذ القراةات املناسبة إلصالحه.

 خامسا: أنواع التقويم:

هناك دنواع فقعد   للققو م تشمل مجيع فديخالت أعمليات أخمرجات العملية   ي العملية القعليمية

 القعليمية، فققو م املديخالت يشمل:

 السياسات القعليمية فثل اللوائح أاألنظمة أاألهداف أاخلطط الرتبوية. -1

 املناهج أاملوا  القعليمية املخقلهة كالكقب أفصا ة القعليم األيخرى. -2

شرفني أكل فن له عالقة ابلعملية القعليمية أالقحقق فن كهايقهم لألعمال املعلمني أاإل اةيني أامل -3

 املسند  إليهم.

 للمؤسسة القعليمية أفدى فالئمقها للقعلم. الظرأف البيئية -4

الربافج الرتبوية املخقلهة كالربافج اخلاصة ابملوهوبني دأ املقخلهني دأ برافج ةفع الكهاء  أالقأهيل  -5

 الرتبوي...اخل.

 يا القعليم.تكنولوج -6

 وتقومي العمليات يشمل:

 أسائل القعلم املخقلهة  ايخل الهصل الدةاسي. -1

 الققو م  ايخل الصف مبخقلف دشكاله. -2
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 اإل اة  املدةسية أاإلشراف الهين أالعمليات اإلةشا ية أالقوجيه. -3

 وتقومي املخرجات يشمل:: -

 فسقوايت حتصيل الطالب.تقو م  -1

 سلوك الطالب أاجتاهاهتم. -2

 دايخلية أاخلاةجية للنظا  القعليمي.الكهاء  ال -3

 ..(21) ويصنف التقومي إىل أربعة أنواعه هي

 الققو م القبلي. -1

 الققو م البنائي دأ القكويين. -2

 الققو م الشخصي. -3

 الققو م اخلقافي دأ النهائي. -4

 أوال: التقويم القبلي:

 ي جمال فن يهدف الققو م القبلي إىل حتديد فسقوى املقعلم متهيدا للحكم على صالحيقه  

اجملاالت أذلك ابسقخدا  دنواع فقعد   فن أسائل الققو م، كما يسقخد  الققو م القبلي  ي توزيع 

املقعلمني حسب فسقوايهتم القحصيلية أيسقعني به املعلم  ي القخطيط للقدةيس أفق إفكانيات املقعلمني 

الققو م القبلي القنبؤ مبقداة القغةرات  املعلوفات أالبياانت اليت يوفرها لأيخرباهتم السابقة أميكن فن يخال

 اليت ميكن دن حتدث للمقعلمني بعد دن ميرأا ابلربانفج القعليمي املقصو .
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 ثانيا: التقويم البنائي:

أيطلق عليه دحياان الققو م املسقمر أيعرف أبنه العملية الققوميية اليت يقو  هبا املعلم دوناء عملية  

 قعليم أيواكبه.القعليم، أهو يبدد ببداية ال

 -فالحظة د اء الطالب -املناقشة الصهية -أفن دساليب الققو م البنائي اليت يسقخدفها املعلم 

 حصص الققوية. -النصائح أاإلةشا ات -الواجبات املنزلية

كما يسقخد  الققو م البنائي  ي بناء املنهج أحتسينه أذلك فن يخالل حتليل فكوانت أحدات  

 اصهات اخلاصة ابلققو م أفن دهم أظائف هذا النوع فن الققو م"القعليم أحتديد املو 

 توجيه تعلم القالفيذ  ي االجتاه املرغوب. -

 حتديد جوانب القو  أالضعف لدى القالفيذ. -

 تعريف املقعلم بنقائج عمله ابسقمراة. -

 ثالثا: التقويم التشخيصي:

دى املقعلم أيرتبط اةتباطا يهدف هذا النوع فن الققو م إىل اكقشاف نواحي القو  أالضعف ل 

 انحية ديخرى.أويقا ابلققو م البنائي فن انحية أالققو م اخلقافي فن 

 رابعا: التقويم اخلتامي أو النهائي:

م متهيدا إلعطاء تقديرات هنائية للمقعلمني، كما يهيد أيهدف إىل تقو م احملصلة النهائية للمقعل 

 ي فراجعة طرق القدةيس بشكل عا  حيث أييت  ي هناية الربانفج القعليمي أيرتتب عليه إصداة دحكا  
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أاختاذ قراةات حامسة تقعلق ابالسقمراة  ي العمل دأ االنصراف عنه أيخاصة عندفا أتيت النقائج بعيد  عن 

 له فسبقا.األهداف اليت أضعت 

 :(14) سادسا: وسائل التقويم

ميكن اسقخدا  أسائل فقعد    ي الققو م أاليت فنها االيخقباةات أاملقابلة أاملالحظة أاالسقبيان  

أالققاةير الذاتية أالوسائل اإلسقاطية أالسجالت اجملمعة أاملقاييس، أتعقرب االيخقباةات أبنواعها املخقلهة 

 ال القعليمي لسهولة إعدا ها أتصحيحها. ي اجملالوسيلة األكثر اسقخدافا هي 

 سابعا: جماالت التقويم الرتبوي وأدواته:

تقسع جماالت الققو م الرتبوي لقشمل مجيع جوانب العملية القعليمية الرتبوية يخاصة أدن عملية  

هذا يعين دن الققو م نهسها هي فن نسيج هذه العملية الرتبوية، أفن العمليات احليوية أاجلوهرية فيها، أ 

 مجيع عناصر أفعاليات أدنشطة العملية الرتبوية تشكل جماالت يعمل فيها الققو م.

أفن هنا كانت الشمولية فن دبرز الصهات اليت جيب دن تقصف هبا عملية الققو م الرتبوي  

لققو م  لقشمل األهداف الرتبوية على خمقلف فسقوايهتا، أتشمل املنهج أببعا ه املخقلهة، أتشمل املقعلم

مجيع جوانب منوه العقلية أاجلسمية أاالنهعالية أاالجقماعية، أاملعلم أشخصيقه أمماةسات القعليمية 

أدساليب القدةيس أاملوا  أالوسائل القعليمية، أاإل اة  املدةسية أمماةساهتا، أاإلشراف الرتبوي أفعالياته 

قو م نهسها. أنظرا التساع جماالت الققو م أالقسهيالت املدةسية أاخلدفات املخقلهة أتقو م عملية الق

 فسوف نقناأل دبرز هذه اجملاالت أاليت تقمثل  ي تقو م املقعلم أاملعلم أاملنهج أاإل اة  املدةسية.أتعد ها، 
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 تقويم املتعلم: -1

يعد تقو م املقعلم فن دبرز جماالت الققو م الرتبوي أقد يسقهدف هذا الققو م احلصول على بياانت 

ت أصهية دأ كمية  ي جانب دأ دكثر فن جوانب النمو الرتبوي الذي حققه املقعلم، أميثل أفعلوفا

القحصيل الدةاسي فكانة يخاصة  ي هذا اجملال حيث يقصد ابلقحصيل الدةاسي فدى النمو الرتبوي 

 الذي حققه املقعلم  ي جانب فن جوانب املعرفة اليت اشقمل عليها الربانفج الدةاسي. أقد يشمل تقو م

املقعلم قياس قدةاته أقابلياته العقلية، هذه القدةات أالقابليات املوةأوة أاليت متت فن يخالل تهاعلها فع 

احمليطة ابملقعلم أهو فا يطلق عليه القياس العقلي أالذي له قيمة  ي قياس فدى   البيئة الثقافية أالرتبوية

دأ فهاة  دأ فقطلبات فهنة فعينة، أقد  وعكهاية أاسقعدا  أقابلية املقعلم للقعلم سواء  ي تعلم فوض

يشمل تقو م املقعلم قياس فدى القكيف دأ القوافق االجقماعي لديه، أذلك فن يخالل قياس فيوله 

 مجيع لإن جمال تقو م املقعلم يشمأاجتاهاته ابسقخدا  فقاييس االجتاهات أامليول. أهكذا ميكن القول 

 جوانب منوه.

 تقويم املعلم: -2

جملال فن جماالت تقو م املعلم فن حيث شخصيقه أكهاايته القعليمية، أاجتاهاته حنو فهنقه دأ يقضمن هذا ا

حنو تالفيذه، أهناك دساليب فقعد   لققو م املعلم فنها اسقخدا  صحائف الققدير الذايت دأ قياس فدى  

 شرفني الرتبويني له.كهايقه ابألور الذي حيدوه عند تالفيذه دأ فن يخالل تقو م القالفيذ أاملديرين أامل
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 تقويم املنهج: -3

يقضمن تقو م املنهج الرتبوي جمموعة فن اجلوانب فنها دهدافه فن حيث اةتباطها بهلسهة اجملقمع 

أتوازهنا أأضوحها أحتديدها أفناسبقها للقالفيذ، أتطوةها أاألهداف العافة للرتبية أفدى مشوليقها 

لى حيا  اجملقمع أطبيعة املعرفة، أتطوةه ليواكب القغةرات أفراعاهتا للقجديدات أالقغةرات اليت تطرد ع

العلمية أاملعرفية أاالجقماعية، ابإلضافة إىل تقو م دساليب تدةيس املنهج أفدى انسجافها فع األهداف 

أاحملقوى أطبيعة القالفيذ أاإلفكاانت أالقغةرات املعاصر   ي القعليم أالقعلم. أقدةهتا على تشجيع دساليب 

م الذايت أحل املشكالت أاالكقشاف أالبحث أالقحري لدى املقعلمني، كما يقضمن تقو م املنهج القعلي

ديضا تقو م دساليب أإجراءات الققو م املسقخدفة فيه فن حيث اةتباطها ابألهداف أاحملقوى أدساليب 

 تنهيذها القعليم ابإلضافة إىل حتديد فدى تنوعها أصدقها أوباهتا أفوضوعيقها أتطوةها أإفكانية

 تقويم اإلدارة الرتبوية:: -4

يقضمن هذا اجملال تقو م اإل اة  الرتبوية فن حيث حتديد منط اإل اة  أالسلوك اإل اةي للمديرين، 

أالكشف عن فدى فعالية اإل اة   ي حتقيق األهداف الرتبوية املنشو   للمؤسسة الرتبوية، أتقو م 

ة املسئوليات أاملهمات اليت تشقمل عليها اإل اة  أغالبا فا يقم املماةسات اإل اةية أالهنية للمديرين  ي إطا

للمديرين دأ فن يخالل تقو م املعلمني دأ الطلبة دأ الققو م لإل اة  ابسقخدا  صحائف الققدير الذايت 

 .(15) املشرفني الرتبويني أفق فعايةر أد أات تصمم هلذا الغرض

 ثانيا: أهمية التقويم يف العملية التعليمية:

حيد  الققو م اجتاه املدةسة  ي حتقيق دهدافها أفدى الققد  الذي دحرزته  ي هذا السبيل: فهو  -1

يبني فن انحية ديخرى فدى جناح املعلم  ي عمله  كما  يبني لنا فن انحية اجتاه منو املقعلمني أفداه
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أيساعد على تقدير جدأى فا يسقعمله فن طرق تدةيس أأسائل أد أات فضال عن دنه 

 عن نواحي القو  أالضعف  ي النشاط املدةسي. يكقشف

دةسة على تذليل يشخص الققو م فا يصا فه املقعلم أاملعلم أاملدةسة فن صعوابت فقعمل امل -2

 الصعوابت اليت تواجه املقعلمني أاملعلمني أتعدل دساليب القدةيس أتنقيح املناهج.

الوقوف على فدى جناحهم  ي حيهز الققو م املقعلمني على القعلم عن طريق فساعدهتم على  -3

 فواقف القعليم املخقلهة أاكقشاف نقاط الضعف عندهم أالعمل على تالفيها.

يقدةب فن يخالله املقعلم على تقو م األفوة إذا دسهم  ي احلكم على نهسه أأزن دعماله أفعرفة  -4

 اجتاهه أتقدير فدى حتقيقه ألهدافه اليت يرمسها  ي حياته بصهة عافة.

 لقياس والتقويم:تطور مفهوم ا

 :(16)لقد فر الققو م أبةبعة فراحل افقازت كل فرحلة بقطوة فعني أهذه املراحل هي  

 املرحلة األوىل:

( كأأل فقياس عقلي ابملعىن يةعي للقياس، أفيها ظهر ايخقباة )بينأهي فرحلة الرعيل األأل الدا 

ذلك ظهرت ايخقباةات القحصيل املعرأف  ي الوقت احلاضر كما ظهرت نقائج جهو  علماء النهس، ك

 املقننة  ي خمقلف املوا ، فنها االيخقباة املقنن  ي احلساب أايخقباةات اهلجاء أاملهر ات اللغوية أغةرها.

 املرحلة الثانية:

أمتقاز ابنقشاة اسقخدا  االيخقباةات أاملقاييس املخقلهة  ي الققو م انقشاةا كبةرا، كما متقاز  

ت املقننة  ي خمقلف املهاةات املدةسية، أااليخقباةات النهسية املقعد   بقصميم كثةر فن االيخقباةا
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لدقة أاالجتاه املنقب الناقد األهداف، أقد حتمس ةجال الرتبية أعلم النهس لقطبيقها بدةجة دنسقهم ا

 ايخقياة االيخقباةات، كما دسي تهسةرها. فأسيء

 املرحلة الثالثة:

اةات، فاجته علماء النهس أالرتبية إىل حتسني نوع أمتقاز ابجتاه انقد  ي اسقخدا  االيخقب 

االيخقباةات أالعناية بققنينها كما عملوا على حسن ايخقياةها كلما حاألوا تطبيقها، أمل يعد األفر قاصرا 

على قياس نواح يخاصة دأ فهاةات فقهرقة، أإمنا اجتهوا على تقو م القحصيل تقوميا شافال  قيقا أتقو م 

عد   األبعا . كذلك افقازت هذه املرحلة ابسقخدا  ايخقباةات القدةات اليت صممت شخصية املقعلم املق

 يخصيصا لقياس هذه القدةات بعد دن عجزت ايخقباةات الذكاء العافة  ي قياس هذه النواحي.

 :املرحلة الرابعة

ه ىل  ةجة كبةر  فن الدقة سواء كان ذلك  ي قياس القحصيل أتقوميأصل الققو م أالقياس فيها إ 

دأ  ي قياس االسقعدا ات، أتنوعت دساليب الققو م اللغوي املسقخدفة أدصبح فههو  الققو م اللغوي 

يرتبط مبههو  "الققو م القائم على األ اء" دأ "الققو م القائم على املعايةر" الذي يعقمد على فقاةنة د اء 

يهقم ابملواصهات اليت حتد ها  املقعلم مبحك فعني )تقو م حمكي املرجع أليس فعياةي املرجع( دي دنه

 املسقوايت املعياةية.

أيقطلب الققو م القائم على املعايةر ةصد جمموعة فن األ لة تسمى فؤشرات األ اء أاليت  

 .(16) فعنيتسقخد  كمقياس للحكم على د اء فعني، دأ إنقاج 
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 أهداف التقويم احلديث:

 :(17) اآليت ( إن الققو م الرتبوي حيقق2116يرى العبد الالت )

 تطوير املهاةات احليا  احلقيقية. -1

 العمل القعاأين. -2

 تنمية فهاةات االتصال الكقابية أالشهوية. -3

 ، أيوجه املنهاج.قوافق فع دنشطة القعليم أنقاجاتهال -4

 القدايخل فع القعليم فدى احليا ، أيعد الطالب ملواجهة املشكالت أحماألة حلها. -5

 ا. فج الققو م الكقايب أاأل ائي فع -6

 تشجيع القشعب  ي القهكةر لقعميم اإلجاابت املمكنة. -7

 تطوير املهاةات ذات املعىن ابلنسبة للطالب. -8

 توفةر ةصد لقعلم الطلبة على فداة الزفن. -9

 االجتاهات احلديثة يف التقويم:

لذا بددت  ي القسعينيات اجتاهات حديثة لققو م تعلم الطالب تبنت أان ت أبن يقجه تقو م  

ب إىل قياس األ اء  ي فواقف حياتية حقيقية أدطلق على هذا النوع فن الققو م، اسم الققو م تعلم الطال

 األصيل أدحياان الققو م البديل أالبعض اآليخر فن الباحثني اسقخدفوا فصطلح تقو م األ اء.
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 التقويم البديل أو األصيل:

قيس تطبيقات املعرفة أاملهاةات يعقرب الققو م البديل فن االجتاهات احلديثة  ي الققو م، فهو ي 

أالقدة  على حل املشكالت فن يخالل تقييم األعمال أاملها  اليت ينهذها الطلبة أاليت تقطلب د اءا 

جمال البحث أالقحري عن املشكالت أالقيا  ابلقجاةب الالزفة حلل هذه املشكالت. فرتهعا أنشاطا  ي 

الطلبة، أتسقخد  فيه د أات فقنوعة فثل حقائب تعلم  الققو م البديل على فالحظة نواتجأيشقمل 

 تقو م املشاةكني أتقييم األقران. أفن فبا ئه.أ الققو م أصحائف املقعلم أفقاييس الققدير 

دن يكون فسقمرا، أيسقخد  دكثر فن فر   ي العا  الدةاسي كي يزأ  املعلم ابلقغذية الراجعة  -1

 الضرأةية لقحسني تعلم الطلبة.

 يقيس فا يهرتض فنه دن يقيس.دن يكون صا قا،  -2

دن شكون شافال، حبيث يقيس املهاةات، أاالجتاهات أاملهاهيم اليت هتدف عملية القعليم إىل  -3

 تنميقها عند الطالب.

دن يسقخد  طرقا خمقلهة، نظرا اليخقالف يخصائص الطلبة أقدةاهتم فالبعض يقهوق  ي جمال  -4

 لكقايب قياس قدةات هؤالء الطلبة.قابة، فال يسقطيع االيخقباة اكالقعبةر دكثر فن ال
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 االستنتاج:

فن يخالل اسقعراض اإلطاة النظري للبحث أفن يخالل الرجوع إىل دهداف البحث فإنه ميكن  

 اسقخالص النقائج اآلتية:

ميثل الققو م الرتبوي دهم عناصر العملية القعليمية أال ميكن تطويرها بدأن اسقخدا  برافج  -1

 حلديث.أدساليب أأسائل الققو م ا

 فن االجتاهات احلديثة  ي الققو م الرتبوي الققو م البديل دأ األصيل دأ الققو م على دساس األ اء. -2

 إن تطوير املنظوفة القعليمية يعقمد بشكل فباشر على عمليات الققو م الرتبوي. -3

 التوصيات:

 فن يخالل نقائج البحث فإن الباحث يوصي ابآليت":

 قاييس دأ فقرةات الققو م الرتبوي أفق القوجهات الرتبوية احلديثة.تطوير فقرةات االيخقباةات أامل -1

 اعقما  نقائج عمليات الققو م كأساس ألي برانفج تطوير  ي العملية القعليمية. -2

تطوير أتهعيل  أة فكاتب القياس أالققو م مبا يقناسب أالقطوة احلاصل  ي جماالت العلمية  -3

 املخقلهة.
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