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 التقويمالمحاضرة الثالثة :  

 مفهوم التقوٌم والفرق بٌنه وبٌن القٌاس

تربوي . ٌستمد التقوٌم أهمٌته من خطورة اصدار األحكام والقرارات فً المٌدان ال

على هذه األحكام تنعكس اٌجابا أو سلبا على الناشئة  ةألن اثار القرار المعتمد

 وبالتالً على المجتمع ككل .

 التقوٌم قدٌماً و حدٌثاً :أوالً: مفهوم 

 :   القدٌم بمفهومه التقوٌم 

 على قاصراً  كان حٌث مدارسنا فً االمتحانات لمفهوم مرادفا التقوٌم كان قدٌما     

 وهو المتعلم عند النمو جوانب من واحد جانب وقٌاس بل. القٌاس وهً واحده ناحٌة

 وذلك للتالمٌذ درجات إعطاء هو للتقوٌم الرئٌسً الغرض وكان. المعرفً الجانب

 الحفظ على قدرتهم تقٌس فهً.  أعلى صف اخر إلى صف من نقلهم أو لترتٌبهم

 على قدرتهم تقٌس وال,  واألفكار القواعد فهم على قدرتهم تقٌس وال والتذكر

 .جدٌدة مواقف فً تعلمه سبق ما وتطبٌق القواعد هذه استخدام

  :   الحدٌث بمفهومه التقوٌم

 فالتقوٌم,  كبٌراً  اختالفا السابق المفهوم عن الحدٌث بمفهومه التقوٌم ٌختلف     

 جزء هو بل,  التعلٌمٌة العملٌة لخدمه الالزم الضروري النشاط من نوع الحدٌث

 عملٌه هو بل درجات التالمٌذ إعطاء مجرد من أكثر وهو,  العملٌة هذه فً رئٌسً

 -منها :  أنشطة عدة على تشتمل المراحل متعددة

 اجراءات الً وترجمتها.  سلٌمه بطرٌقة المنشودة التعلٌمٌة األهداف تحدٌد .1

 .مالحظتها ٌمكن سلوكٌة

 (. الخ.... االستبانات – المالحظة بطاقات – االختبارات)  األدوات إعداد .2

 .وتفسٌرها تجمٌعها تم ًتال البٌانات بتحلٌل القٌام .3

 على للتغلب التالمٌذ توجٌه الً تهدف عمل خطة إلى البٌانات هذه ترجمة .4

 .لدٌهم القوة نواحً وتنمٌة الضعف نواحً



 الحكم وهً وحسنته, عدلته أي كذا قومت تقول والتحسٌن التعدٌل لغة التقوٌم

 .بكذا أقومها تقول والتثمٌن

 .كٌفً أو كمً وصف على بناء   حكم إعطاء هو: اصطالحاً 

 من تحتوٌه ما ضوء فً قٌاسها المراد الظاهرة على حكم( إصدار) إعطاء هو أو

 .خصائص

 !التقوٌم؟ بعملٌة نقوم كٌف

 (.بدقة الخاصٌة قٌاس أي. )تقوٌمها المراد الخاصٌة درجة تحدٌد ـ 1

 (.محدد بمعٌار) علٌها المتفق بالقٌمة القٌاس ناتج مقارنة ـ 2

 .علٌها المتفق القٌمة عن الخاصٌة هذه بعد أو قرب مدى تحدٌد ـ 3

 .الخاصٌة على القرار أو الحكم إصدار ـ 4

 : مثال

نجري له االختبار الخاص بذلك لنحدد درجته , ثم  ,أحد الطلبة فاننا  ذكاء لقٌاس

  : المعروفة الذكاء بمستوٌات نقارنه

 (161 عبقري ,141 أذكٌاء ,111 عادي)

 .أحمد ذكاء على الحكم نصدرومن ثم   

 ـ:والتقوٌم القٌاس بٌن الفرق

 والوسائل اإلجراءات من معٌن نوع إلى ٌشٌر والتقوٌم القٌاس من كالً ان  ـ 1

 .األخرى عن المختلفة

 . القٌاس من أوسع لكنه القٌاس نتائج على ٌعتمد ألنه للتقوٌم سابق القٌاس ـ 2

(. مثال التقدٌر أدوات) القٌاس وغٌر القٌاس على التقوٌم ٌعتمد ـ 3 ًً 

 .كٌفٌاً  حكماً  فٌصدر التقوٌم أما رقمٌة قٌمة ٌعطً القٌاس ـ 4

 ـ:التقوٌم فً عامة مبادئ

 . إنسانٌة عملٌة التقوٌم .1

 .تعاونٌة عملٌة التقوٌم .2



 .شاملة عملٌة التقوٌم .3

 .مستمرة عملٌة التقوٌم .4

 .غاٌة ولٌس وسٌلة التقوٌم .5

 .متعددة  التقوٌم أدوات  .6

 :مثل ملةتحالم األخطاء معرفة اسباب .7

 .العٌنة فً الخطأ ـ أ

 .التخمٌن أخطاء ـ ب

  الهالة أثر ـ ج

 .المقوم شخصٌة سمات ـ د

  ـ:التقوٌم مجاالت

 -ان التقوٌم فً العملٌة التربوٌة ٌشمل مجاالت كثٌرة منها:  

 .وتحصٌله وشخصٌته وآدابه أخالقه:  الطالب ـ 1

 .بالمدرسة عالقة له من وكل اإلدارٌة واألقسام التدرٌسٌة والهٌئة المعلم ـ 2

 .إلخ.....والحدائق والمالعب والمكتبة والمختبرات المدرسٌة والكتب المنهاج ـ 3

 .وغٌرها واألنشطة والمسابقات كالرٌاضة الالمنهجٌة المدرسٌة البرامج ـ 4

 ـ:فهً  المتعلم الطالب و لدى  الجوانب التً ٌشملها ماأ

 (.والقٌم والمٌول االتجاهات: )االنفعالً المجال ـ 1

 نتٌجة التلمٌذ أتقنها التً( الٌدوٌة) العملٌة المهارات: حركً النفسً المجال ـ 2

 .التعلم

 .بأنواعها التحصٌل اختبارات: المعرفً المجال ـ 3

  ـ: التقوٌم صعوبات ـ

 -ٌواجه القائمون بعملٌة التقوٌم مجموعة صعوبات منها :



 مما  واألهداف الوسائل بٌن الخلطكعملٌة  التربوٌة بالمؤسسات تتعلق صعوبات ـ 1

 .التقوٌم عملٌة على سلباً  ٌؤثر

 ـ:بالمعلم تتعلق صعوبات ـ 2

 مما كاف بشكل مؤهلٌن قلٌلً الكفاءة واالخالص وغٌر  معلمٌن وجود منها  

 حتى) ٌتبعونها التً التقوٌم عملٌة على سلباً  تؤثر وبالتالً المتعلم واقعٌة ٌضعف

 ٌجعلو( الطلبة جمٌع ٌنجحوا أو سهالً  االختبار فٌجعلوا المسئولٌة من أنفسهم ٌعفوا

 .موضوعً غٌر التقوٌم

 :بالمتعلم تتعلق صعوبات ـ 3

 وهذا مادٌة أو أمنٌة أو نفسٌة أو اجتماعٌة  عادٌة غٌر بظروف المتعلم ٌمر حٌث

 .التقوٌم عملٌة على سلباً  ٌؤثر

 :االختبار إعداد فً تتعلق صعوبات ـ 4

 بناء مجال فًو والتقوٌم القٌاس مجال فً خبراء وجود عدم فًاحٌانا  ٌتمثل وهذا  

 ٌكون ال قدو منه, أهم آخر وٌهمل جانب على المعلم ٌركز قدو وتصحٌحه االختبار

 .خاطئة القٌاس نتائج ٌجعل مما االختبار بنود على الدرجات توزٌع فً موفقاً 

 ـ:التقوٌم أدوات

 .النفسٌة االختبارات ـ 1

 .المٌول قوائم ـ 2

 .الشخصٌة قوائم ـ 3

 .االتجاهات ساللم ـ 4

 .االستبٌانات ـ 5

 .المقابالت ـ 6

 .المالحظات ـ 7

 التراكمٌة السجالت ـ 8

 .القصصٌة السجالت ـ 9

 .التحصٌلٌة االختبارات ـ 11



 .العمل حقٌبة ـ 11

 


