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( 2المحاضرة ) القٌاس والتقوٌم                                                               

 

  

خاصة وان عملٌة التقوٌم  ، العملٌة التعلٌمٌةمل جمٌع جوانب ـــع مجاالت التقوٌم التربوي لتشـــتتس      

رٌة فٌها،وهذا ٌعنً أن جمٌع ومن العملٌات الحٌوٌة والجوه ، ها هً من نسٌج هذه العملٌة التربوٌةـــنفس

. وفعالٌات وأنشطة العملٌة التربوٌة تشكل مجاالت ٌعمل فٌها التقوٌمر عناص  

التً ٌجب أن تتصف بها عملٌة التقوٌم التربوي لتشمل  فاتــــومن هنا كانت الشمولٌة من أبرز الص     

مل المتعلم لتقوٌم جمٌع ـوتش ، وتشمل المنهج بأبعاده المختلفة ، األهداف التربوٌة على مختلف مستوٌاتها

 ، ته التعلٌمٌةــــوالمعلم وشخصٌته وممارس ، تماعٌةـــمٌة واالنفعالٌة واالجــــجوانب نموه العقلٌة والجس

واإلشراف التربوي  ، ٌة وممارساتهاــــــواإلدارة المدرس ، ب التدرٌس والمواد والوسائل التعلٌمٌةوأسالٌ

وأبرز مجاالت  ، هاـــــــوتقوٌم عملٌة التقوٌم نفس ، والتسهٌالت المدرسٌة والخدمات المختلفة ، وفعالٌاته

-: التقوٌم التربوي هً  

  

 * تقويم المتعلم :- فً مختلف جوانب سلوكهم وفً مختلف مراحلهم العمرٌة .

- : ما الذي نقٌسه ونقومه لدى المتعلم    

. ( االتجاهات والمٌول والقٌم ) -: ـ المجال االنفعالً 1  

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

. اختبارات التحصٌل بأنواعها -: ـ المجال المعرفً 3  

 

 * تقويم المعلم :- من حٌث إعدادهم ومستوى كفاءتهم وإنتاجهم .

* تقويم المناهج والطرائق واألسالٌب والوسائل التعلٌمٌة المختلفة والمراحل التعلٌمٌة ومدى فعالٌتها     

  . لنسبة لنمو المتعلمٌن وبالنسبة لحاجات سوق العمل وخطط التنمٌةبا    

* الخطة التربوية :- من خالل المقارنة بٌن األهداف الموضوعة وبٌن ما أمكن تحقٌقه من هذه األهداف 

. ودراسة أسباب التباٌن إن وجدت     

 * تقويم اإلدارة التربوية :- بأسالٌبها المختلفة ، التقلٌدٌة أوالحدٌثة وأثر ذلك فً مردود العملٌة التعلٌمة .

 * األبنية المدرسية :- ومدى كفاءتها ومدى االستخدام الفعال للبناء وقاعات التدرٌس وماشابه ذلك .

 * وسائل القياس والتقويم :- كاالمتحانات بأنواعها .

* كلفة التعلٌم :- كقٌاس كلفة الطالب الواحد فً مراحل تعلٌمٌة معٌنة،أوكلفة إعداد الخرٌج الواحد فً 

. المستوٌات المختلفة  

 * الكفاءة الداخلية لنظام التعليم :- اي نسبة عدد الداخلٌن إلى نظام التعلٌم،إلى الخارجٌن منه.

* الكفاءة الخارجية لنظام التعليم :- أي مدى االرتباط بٌن المعارف والمهارات التً ٌحصل علٌها 

القومً الخرٌجون بواسطة التعلٌم وحاجات سوق العمل الفعلٌة وبالتالً مدى إسهامه فً زٌادة الدخل 

. والدخل الفردي  

  

-: مجاالت التقويم التربوي  



 

6 
 

 

 

 

-: التقوٌم بحسب وقت اجراء التقوٌم -أ   

 1-  التقويم التمهيدي :-

ونه ــة وما ٌمتلكـــــــــالة الطلبـرف على حـج التعلٌمً للتعـــوهو التقوٌم الذي ٌتم فً بداٌة البرنام       

البرنامج .من معلومات ومهارات وقدرات قبل بدء   

وٌفٌد هذا االجراء التقوٌمً فً التعرف على مدى التقدم الذي ٌحصل عند الطلبة من خالل البرنامج      

ل علٌها اثناء البرنامج او فً نهاٌته بنتائج ـــــراءات التقوٌم التً حصــــالتعلٌمً وذلك بمقارنة نتائج اج

 االجراء التقوٌمً االول .

ور للجوانب التً تحتاج الى تركٌز ــواعطاء تص ة البدء فً البرنامج الدراسً ،ــوٌفٌد فً تحدٌد نقط    

ا . اكثر من غٌره  

    

 2- التقويم البنائي  :-

تمرة ،فالمدرس هنا ٌقوم بإجراءات ــــهوالتقوٌم الذي ٌالزم العملٌة التعلٌمٌة منذ بداٌتها وبصورة مس     

تقوٌمٌة كثٌرة وفً فترات زمنٌة قصٌرة قد تكون فً نهاٌة كل وحدة دراسٌة او حتى فً نهاٌة حصة 

 دراسٌة احٌانا . 

دات ـدات صغٌرة وتحلٌل كل وحدة من هذه الوحــً الى وحــــٌم المقرر الدراســـوٌتم ذلك عادة بتقس    

ثم توضع عدد من االسئلة او الفقرات التقوٌمٌة لكل منها بحٌث تغطً  ٌم فٌها ،الستخراج الفكر و المفاه

  كل او معظم اهدافها السلوكٌة المحددة .

ثم ٌقوم المدرس بإعطاء االسئلة )االختبار( المتعلقة بالوحدة التً ٌتم تدرٌسها وذلك للتعرف على مدى    

م ـــثم رس استطاعة بعضهم من السٌطرة علٌها ، ولتشخٌص اسباب عدم سٌطرة طلبته على تلك الوحدة ،

. العالجات المناسبة لهم قبل االنتقال الى الوحدة التالٌة  

 

   3-  التقويم النهائي ) التجميعي ( :-

التقوٌم الذي ٌجرى عادة فً نهاٌة السنة الدراسٌة او الفصل الدراسً .هو        

القرارات المتعلقة بنقل الطلبة من مرحلة الى اخرى او وٌستخدم هذا النوع من التقوٌم التخاذ      

بتخرٌجهم ومنح الشهادة ، كما ٌستخدم فً الحكم على مدى فاعلٌة المدرس و المناهج المستخدمة وطرق 

 التدرٌس و التقنٌات التربوٌة .

-: تقويمال أنواع  
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ٌستخدم  ، وانه ٌجب ان ومن الواضح ان التقوٌم فً مدارسنا الزال فً اساسه من النوع التجمٌعً     

تثمار الجهود المبذولة فٌها ـــــــالى جانبه التقوٌم البنائً بشكل فعال لتقلٌل الهدر فً العملٌة التعلٌمٌة واس

. استثمارا امثل لتحقٌق ابعد مدى من االهداف التربوٌة المنشودة   

،  ة تمٌز بٌن النوعٌنــــــوٌالحظ من مقارنة التقوٌم البنائً بالتقوٌم التجمٌعً وجود ثالث نقاط رئٌس    

-: فالتقوٌم البنائً ٌختلف عن التقوٌم التجمٌعً فً    

الغرض من التقوٌم    1-  

. كمٌة المادة المعطاة من المقرر الدراسً -2   

التً  االختبار توى التعمٌم المتضمن فً االهداف السلوكٌة المراد تقوٌم مدى تحقٌقها وفً فقراتــمس -3

ا .  تقٌسه  

   

     4- التقويم التتبعي  ) المتابعة ( :- 

ان الغرض الرئٌسً من هذا النوع من التقوٌم هو تحدٌد االثر المستمر لبرنامج ما لغرض قٌاس      

ابعاده وٌمكن ان ٌتحقق ذلك عن طرٌق االتصال بالجهات المعنٌة التً تستخدم البرنامج التربوي 

هم لهذا البرنامج عن طرٌق استخدام بعض الوسائل منه للمعرفة كفاءة وقدرة المتعلمٌن اثناء تقدٌم

 (     ( . المقابلة ،المالحظة، االستبٌان

 

 

 


