
 م ــــالتقوي
باحتوائه عن مفهومً القٌاس واالختبار  التقوٌممفهوم ٌختلف           

، ولكً  اآلخرٌنشموال من المفهومٌن  أكثرخصائص مضافة تجعله 

بعض تعرٌفات التقوٌم ، فٌعرف  إلىنوضح هذا المفهوم سنتطرق 

 األحكاممجموعة من  إصدارالتقوٌم على انه "  Thorndikeثورنداٌك 

فعرف التقوٌم   Gronlundكرونالند  أما لمدى نجاح الطالب وتقدمه " .

 التربوٌة "  ألهدافاعلى انه " عملٌة منظمة لتحدٌد مدى تحقٌق 

 أساساالتقوٌم ٌعنً  أنمن خالل التعرٌفٌن السابقٌن ٌتضح و           

طبق  فإذاحكم قٌمً على النتائج المقاسة فً ضوء معٌار معٌن ،  إصدار

)اختبار( تحصٌلً على مجموعة من الطلبة وحصلوا على درجات متفاوتة 

درجة معٌنة )قٌاس( المدرس لكل طالب  أعطى أنفً هذا االختبار وبعد 

( درجة 09ٌصدر )حكما( على من حصل منهم مثال على ) أنٌستطٌع 

متوسط ، والذي  بأنه( درجة 65متفوق ، والذي حصل على درجة ) بأنه

أن هذه األحكام ٌنبغً أن تصدر ضعٌف .  بأنه( 49حصل على درجة )

بموجب )معٌار( معٌن ، وهذا المعٌار قد ٌكون متوسط درجات جمٌع 

طلبة الذي طبق علٌهم االختبار ، أي أن المدرس اصدر أحكامه على ال

هؤالء الطلبة بموجب مقارنة أدائهم على أساس مقارنة أداء طلبته بمستوى 

معٌن لألداء ٌضعه هو بمفرده أو مع مجموعة من زمالئه على أساس من 

بالمحك خبرتهم وما تتطلبه المادة الدراسٌة وأهدافها وٌسمى هذا المستوى 

.   



بٌن مفهومً التقوٌم  األحٌانالتباس فً غالب  أوٌحدث خلط       

Evaluation  والتقٌٌمAssessment فقط عرف نٌتكو Nitko  التقٌٌم 

معٌن ،  أداءعلى انه " عملٌة جمع ووصف وتكمٌم البٌانات عن مستوى 

 بقصد استخدامها فً اتخاذ قرارات معٌنة " .

ٌدان بٌان قٌمة الشًء ولكن التقوٌم اعم واشمل من وبذلك فان المفهومٌن ٌف

تقوٌة  أوتصحٌح ما اعوج  أوٌتضمن بٌان قٌمة الشًء مع تعدٌل  إذالتقٌٌم 

 جوانب الضعف .

 

 خصائص عملية التقويم 
: تسٌر عملٌة التقوٌم بصورة متالزمة لعملٌة التعلٌم  عملٌة مستمرة .1

نهاٌتها ، ومن بداٌة المرحلة الدراسٌة  إلىمن بداٌة السنة الدراسٌة 

 نهاٌتها فً المراحل العلٌا . إلىللفرد  األولى

: ٌشترك فً عملٌة التقوٌم كل من له عالقة فً  عملٌة تعاونٌة .2

والطلبة ومدٌري المدرسة  التدرٌسٌٌنالعملٌة التعلٌمٌة من 

التربٌة  بأمورومن لهم اهتمام  األمور وأولٌاءوالمشرفٌن التربوٌٌن 

 المجتمع المحلً . أبناءمن 

: تشمل عملٌة التقوٌم جمٌع جوانب النمو المعرفً  عملٌة شاملة .3

والجسمً والعقلً واالجتماعً للطالب فضال عن شمولها لكل ما 

 وأبنٌةهو ذي عالقة بالعملٌة التعلٌمٌة ، من كوادر تدرٌسٌة 

( 1وتجهٌزات ولوازم ومناهج  دراسٌة ...وغٌرها . وشكل رقم )

 خصائص عملٌة التقوٌم ٌبٌن خصائص عملٌة التقوٌم

 شاملة تعاونٌة مستمرة



 

 

 

 

 

 

 

 عالقة القياس والتقويم واالختبار 
 العالقة بٌن القٌاس والتقوٌم اوالً : 

  49درجة طالب  أن، فعندما نقول  له وأساسالقٌاس سابق للتقوٌم 

هذه  أنقٌل له  إذا أما،  قٌاسفً مادة الرٌاضٌات مثال فهذا ٌسمى 

، فالحكم اصدر هنا بناءا  تقوٌمالدرجة درجة رسوب فهذا ٌسمى 

 على نتٌجة القٌاس .

 أنالتقدٌر ، فً حٌن  وأدواتالمالحظة  أدواتغٌرها وهً  أو

 من االختبارات والمقاٌٌس . ٌأتًالقٌاس دائما 

  ، أوالتقوٌم فٌطلق حكما كٌفٌا  أماالقٌاس تحدٌد كمً للسمة المقاسة 

: كم  اآلتًؤال ، وهكذا فالقٌاس ٌجٌب عن الس نوعٌا للسمة المقاسمة

ما مقدار ؟ بٌنما التقوٌم ٌجٌب عن السؤال : ما جودة ؟ ما  أو؟ 

 مستوى ؟ 



 

 العالقة بٌن االختبار والتقوٌم ثانٌاً :  

  تقٌس جانبا واحدا من جوانب الطالب وهو  نهائٌةاالختبار عملٌة

الجانب المعرفً ، بٌنما ٌمثل التقوٌم لٌشمل جوانب الطالب والمرتبطة 

به منها الكتب الدراسٌة وطرق التدرٌس والبرامج التدرٌبٌة وغٌرها 

 من مدخالت العملٌة التعلٌمٌة .

  الذي ٌضع  المدرسوهو  األرجحاالختبار ٌقوم بها طرف واحد على

 أمامتحان ، وٌختار الزمان والمكان ثم ٌقوم بالتصحٌح .... الخ .اال

ٌشترك فٌها كل من له عالقة   تعاونٌة وشاملةالتقوٌم فهو عملٌة 

 بالعملٌة التعلٌمٌة .

 

  النواحً ،  إحدىتقٌس مدى كفاٌة الطالب فً  قٌاسٌةاالختبار عملٌة

نها ال تتوقف عالجٌة تشخص الحالة الراهنة لكالتقوٌم فهو عملٌة  أما

 عند هذه المرحلة بل تمتد لترسم الحل المناسب .

 التقويم يف  العملية التعليمية 
العملٌة  أركانحٌوي لعملٌة التدرٌس وٌعد احد  أمرٌعد التقوٌم 

 األهدافضروري  لتوجٌه الطلبة نحو تحقٌق  أمرالتعلٌمٌة ، وهو 

التربوٌة وتشخٌص صعوباتهم فً التعلم وتحدٌد استعداداتهم لتعلم خبرات 

 تعلٌمٌة جدٌدة .

وتمثل عملٌة التقوٌم بالنسبة للمدرس من خالل المعلومات التً 

ٌجمعها عن تحصٌل طلبته عامال مساعدا على التخطٌط السلٌم للخبرات 



تعلٌمٌة وتمكنه من ال لألهدافالتعلٌمٌة المناسبة ، وتحدٌد مدى تحقق طلبته 

وطرٌقته فً التدرٌس وبالتالً فان القرارات التً ٌتخذها  أسلوبهتقوٌم 

 وأسالٌب أسسالمدرس فً سبٌل تحسٌن هذه العملٌة تكون مبنٌة على 

 صحٌحة .

ٌجمع مجموعة من  أنتتطلب عملٌتا التعلٌم والتعلم من المدرس 

رات .فالعملٌة البٌانات بشكل مستمر وٌتخذ فً ضوءها عدد من القرا

التً  األهدافبتحدٌد  تبدأالتدرٌسٌة عموما تسٌر وفق خطوات منظمة 

المخرجات التً ٌتوقع من المدرس  اكتسابها فً  أوالتعلم  أنواع إلىتشٌر 

نهاٌة العملٌة ، فهً توجه عمل المدرس وتساعد فً نجاح عملٌات التقوٌم 

 وفً اتخاذ قرارات للدخول فً مراحل جدٌدة .

( نموجا لموقع التقوٌم فً العملٌة   Brownبراونوضع )وقد 

 : اآلتًالتدرٌسٌة وفقا للزمن وعلى النحو 

 التقوٌم التمهٌدي )القبلً( .1

على حالة  للتعرفوهو التقوٌم الذي ٌتم فً بداٌة البرنامج التعلٌمً        

الطلبة وما ٌمتلكونه من معلومات ومهارات وقدرات ... الخ  قبل بدء 

التقوٌمً فً التعرف على مدى التقدم  اإلجراءالبرنامج التعلٌمً وٌفٌد هذا 

الذي ٌحصل عند الطلبة من خالل البرنامج التعلٌمً وذلك بمقارنه نتائج 

فً نهاٌته بنتائج  وأالبرنامج  إثناءالتقوٌم التً حصل علٌها  إجراءات

، وٌفٌد فً تحدٌد نقطة البدء فً البرنامج الدراسً  األولالتقوٌمً  اإلجراء

 من غٌرها .  أكثرتركٌز  إلىتصور للجوانب التً تحتاج  إعطاءوفً 

  



 التقوٌم البنائً )التكوٌنً(  .2

منذ بداٌتها وبصورة  ٌم الذي ٌالزم العملٌة التعلٌمٌةهو التقو          

تقوٌمٌة كثٌرة وفً فقرات زمنٌة  بإجراءاتمستمرة ، فالمدرس ٌقوم 

حتى فً نهاٌة حصة  أوقصٌرة قد تكون فً نهاٌة كل وحدة دراسٌة 

صغٌرة وحدات  إلىوٌتم ذلك عادة بتقسٌم المقرر الدراسً  أحٌانادراسٌة 

منها ، ثم وضع  الستخراج المفاهٌم إلىوتحلٌل كل وحدة من هذه الوحدات 

معظم  أوالفقرات التقوٌمٌة لكل منها بحٌث تغطً كل  أو األسئلةعدد من 

)االختبار(  األسئلة بإعطاءالسلوكٌة المحدودة ، ثم ٌقوم المدرس  أهدافها

المتعلقة بالوحدة التً ٌتم تدرٌسها وذلك للتعرف على سٌطرة طلبته على 

عضهم من السٌطرة علٌها عدم استطاعة ب أسبابتلك الوحدة ، ولتشخٌص 

 الوحدة التالٌة .  إلىثم رسم الحل المناسب لهم قبل االنتقال 

 

 التقوٌم التشخٌصً  .3

بعض الطلبة خالل التقوٌم البنائً ال ٌبدون تقدماً  أنحٌنما ٌظهر          

تدرٌسً عالجً ،  إجراءال ٌبدون تحسناً بالرغم من  أنهممرضٌا كما 

قد  ألسباب نتٌجةوجود صعوبات فً التعلم  إلى إشارةوربما كان ذلك 

انفعالٌة ، وٌتطلب الكشف عنها تقوٌما  أونفسٌة  أوعقلٌة  أوتكون جسمٌة 

 .التقوٌم التشخٌصًخاصا ٌسمى 

 إلى: هو التقوٌم الذي ٌهدف  التقوٌم التشخٌصًما هو  إذن         

اكتشاف نواحً القوة والضعف فً تحصٌل الطالب وهنا ٌحتاج المدرس 

االجتماعً فً  األخصائً أواالستعانة بالمرشد التربوي والنفسً  إلى



المدرسة ، وقد ٌتطلب الموقف تطبٌق بعض االختبارات النفسٌة 

 أوعقلٌة كاختبارات الذكاء  واختباراتكاختبارات القلق ومفهوم الذات 

ارٌة حركٌة ، حٌث تتطلب العملٌة التربوٌة فً المراحل اختبارات مه

للتعرف على ضعاف العقول وتمٌٌزهم عن ضعاف  األولىالدراسٌة 

قصورا فً التعلم مثل  أوالذٌن ٌعانون عجزا  أولئكالتحصٌل ، ومن 

 العجز فً القراءة والكتابة .

فً هذا  لألبحاث( من خالل مراجعة  Oky اوكًوقد توصل )  

 ترفع درجات التحصٌل . أناالختبارات التشخٌصٌة ٌمكن  أن إلىالمجال 

 

 التقوٌم الختامً  .4

هو التقوٌم الذي ٌحدد درجة تحقٌق الطالب لمخرجات التعلم المقررة ، 

الوحدة الدراسٌة ، وٌستخدم هذا  أووٌجري عادة فً نهاٌة السنة الدراسٌة 

 أخرىمرحلة  إلىالنوع التخاذ القرارات المتعلقة بنقل الطلبة من مرحلة 

منحهم الشهادة . كما ٌستخدم فً الحكم على مدى فاعلٌة  أوبتخرٌجهم  أو

 المدرس والمناهج المستخدمة وطرق التدرٌس .

البنائً من حٌث تختلف اختبارات التقوٌم الختامً عن اختبارات التقوٌم 

تدور حول  إنهاواعقد واشمل واعم ، كما  أطول إنهاالغرض وفً 

 وأجزاء لألهدافهً عبارة عن عٌنة ممثلة  أسئلةمن  وتتألفالعمومٌات 

االختبارات البنائٌة النقاط الهامة ال عٌنة ممثلة لها  أسئلةالمادة ، بٌنما تضم 

 ٌصور نموذجا لموقع التقوٌم فً العملٌة التدرٌسٌة  : (2) والشكل



 

 

 التدرٌسٌة  األهدافتحدٌد 

 

 مستوى أوتقوٌم تمهٌدي                      مرضً                                          

 

 غٌر مرضً                          المتطلب                        

 

 مرضً                                                                

 

 تدرٌس                                                               

 

 بنائً  تدرٌس عالجً                       تقٌم                      

 غٌر   تقٌٌم                                                             

 تحدٌد جوانب الضعف                                                          تقدم مرضً        

 )تقوٌم تشخٌصً(         

 االستمرار فً                                                                                         

 

 تدرٌس عالجً                                                             تقوٌم ختامً          

 

مستوى                             إلىتحدٌد جوانب الضعف                                           لم ٌصل        

 التمكن

 )تقوٌم تشخٌصً(                                            مستوى التمكن        

الوحدة                                                                                                                     

 الثانٌة

 
 


