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      ( 3)  المحاضرةالقٌاس والتقوٌم                                         

-: التقوٌم بحسب أداء الطالب -ب   

  1-  التقويم المعياري :-

رٌن ــالفرد )الطالب( عن طرٌق مقارنته بأداء االخ دار الحكم فٌه على أداءـــهوالتقوٌم الذي ٌتم اص      

الل ــر من خـــدد معناها وتفســتخدم .وبهذا فأن درجة الفرد فً مقٌاس ما ٌتحــــس المقٌاس المسـعلى نف

 مقارنتها بدرجات معٌارٌة تم الحصول علٌها من استجابات الجماعة التً ٌنتمً الٌها ذلك الفرد .

. اختبارات التحصٌل و االستعدادات و القدرات العقلٌة ومقاٌٌس الشخصٌة بهذه الطرٌقة معظمروتفس       

( فأن هذه   55 ل احدهم على درجة )ــــفمثال عندما ٌعطً المدرس اختبارا تحصٌلٌا لطلبته وٌحص     

قد تعنً هذه ٌل المادة .فـالدرجة ال تعنً شٌئا محددا من حٌث مدى تفوق الطالب او مدى تقدمه فً تحص

ٌل اذا ــــــوقد تعنً انه متخلف فً التحص ، الدرجة ان الطالب متفوق اذا كانت درجات اقرانه ادنى منها

، ولتبسٌط المقارنة ٌستخرج متوسط الدرجات وتقارن  08-08 ات اقرانه تتراوح بٌنـــكانت اغلب درج

. درجة كل طالب بمدى تفوقه او تخلفه عن متوسط أداء اقرانه    

  -: أن استخدام هذا النوع من التقوٌم فً المدارس ولفترة طوٌلة اصبح له تأثٌران سلبٌان واضحان هما   

ة من ــــــــب ان ٌكون هناك مجموعـفأنه ٌج اعطى تأكٌدا للرأي القائل انه لكً ٌكون للنجاح معنى ، -1

والرسوب بصرف النظر عن اكتساب  تخدام على النجاحـــوعلى هذا االساس أكد هذا االس بٌن ،ــــالراس

. الطلبة للمهارات واالهداف التعلٌمٌة المطلوبة   

 تالف بٌن نظام االثابة )التقدٌرات( وبٌن االداء الفعلً للطلبة ،ـادى استخدام التقوٌم المعٌاري الى اخ -2 

بالنسبة الى  أي ان االثابة تعطى على اساس تحصٌل الطالب بالنسبة لزمالئه ولٌس على اساس تحصٌله

. توى مطلق لألداءــمس  

مات او القدرات ـــومن النقد الموجه الٌه انه قائم على اساس نظرٌة التوزٌع الطبٌعً )االحتمالً( للس    

االنسانٌة التً شاعت فً القٌاس النفسً ،فاذا كان الناس فً أي مجتمع ٌتوزعون توزٌعا طبٌعٌا فً اٌة 

التعلم المدرسً الذي ٌنبغً ان ٌكون مقصودا باتجاه تحقٌق اهداف محددة سمة او خاصٌة ٌمتلكونها فأن 

مرغوبة ٌجب ان ٌتوزع فٌه االفراد الذٌن ٌنهون البرنامج التعلٌمً بشكل مختلف عن التوزٌع االعتدالً 

والطرق ج التعلٌمٌة ــأي أن ٌمتلك االكثرٌة للجوانب المراد تحقٌقها فً المتعلمٌن واال ما فائدة البرام.  ..

هود المبذولة اذا لم تحقق تغٌٌرا اٌجابٌا عما هو مألوف فً ـــالمستخدمة إلٌصال الخبرات التعلٌمٌة و الج

.  جوانب التعلم  

 

    2-  التقويم المحكي :-

رق ـــات التً تبحث فً افضلٌة طـــــدث فً مٌدان التعلم وتزاٌد الدراســــور الذي حـــنتٌجة للتط       

وٌر ــاوالت لتطــــــوما رافق ذلك من مح ج ،ــــوالنمو المتزاٌد فً التعلٌم الفردي والتعلٌم المبرمالتعلم 

ول الى ـــٌن من الوصــدقا وللحاجة التً تمكن المدرســادوات التقوٌم والقٌاس التربوي وجعلها اكثر ص
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اد فقد ظهرت الحاجة الى ـــواالرش توى الفعلً ألداء الطلبة واالستفادة منه فً عملٌات التوجٌهـــــالمس

. مى بالتقوٌم المحكًــــــما ٌس   

ثابت  ( توى الطالب بالنسبة الى محك )مستوىـعى الى تحدٌد مسـوالتقوٌم المحكً هو التقوٌم الذي ٌس   

آخرٌن دون الرجوع الى اداء فرد آخر ، وهذا ٌعنً اننا ال نقارن هنا اداء الفرد المراد تقوٌمه بأداء افراد 

( معٌن ثابت نحدده مسبقا ، وهذا  محك توى )ــــ، وانما نقاربه بمس )كما هو الحال فً التقوٌم المعٌاري(

. المستوى ٌرتبط عادة باألهداف السلوكٌة للمقرر التعلٌمً   

ه ، ـ( المرغوب فٌتم من خبراء المادة التعلٌمٌة او من المدرس نفس المحك ان تحدٌد مستوى االنجاز )   

ٌة واهدافها ، والتقارٌر ــــــوٌعتمد المدرس فً تحدٌد المحك على خبرته مع الطلبة وطبٌعة المادة الدراس

. السابقة لألداء مضافا الٌها قٌم المدرس الذاتٌة   

كً مرتبط الى حد كبٌر بالتقوٌم البنائً من حٌث ـــــارة الٌه هنا الى ان التقوٌم المحــومما تجدر االش    

ه ــــــكً توجه المدرس فً عملـداف كما ان االسس التً ٌعتمد علٌها التقوٌم المحــالنظري وااله االطار

ددة ولكنهم ـــداف المحــتطٌعون تحقٌق االهــــمٌع الطلبة )او معظمهم ( ٌسـالتعلٌمً والتقوٌمً الى ان ج

. ٌختلفون فً الجهود التً ٌنبغً ان تبذل مع كل منهم   

او ٌسٌرون بهذا االتجاه  االسس وطرٌقة العمل بهذا النوع من التقوٌم تجعل الطلبة ٌؤمنون )وان هذه      

. تطٌعون تحقٌق االهداف اذا بذلوا جهودا حقٌقة لذلكــــعلى االقل ( بان قدراتهم غٌر محدودة وبانهم ٌس  

  

ة فً ـــــــقٌمً على الناحٌة المقاسٌعنً إصدار حكم ، ابقة إن التقوٌم ـــــتنج من التعرٌفات الســـــنس    

وٌضٌف بعض المتخصصٌن المحدثٌن فً مجال التقوٌم و القٌاس من أمثال بلوم و ، ضوء معٌار معٌن 

 تنبرنك بعدا اخر الى عملٌة التقوٌم هو اتخاذ القرارات .

فقد ٌكون ، دائما  روري إن ٌعتمد التقوٌم على القٌاســـس من الضـومما تجدر اإلشارة إلٌه إلى إن لٌ    

أو قد  ، س معٌنةــتبارات و مقاٌٌــطة اخــــول علٌها بواســــالتقوٌم معتمدا على تقدٌرات كمٌة تم الحص

ائل الاختبارٌة كان ٌصدر حكما ــول علٌها من وســـــ( ٌتم الحص غٌر كمٌة ٌعتمد على تقدٌرات نوعٌة )

اس مالحظاته له فً الصف ـــعلى أس ة (ــٌة عالٌة للدراس( أو انه )ذو دافع ٌطـنش على احد طلبته بأنه )

. و خارجه  

طلح أكثر حداثة و شموال من القٌاس فهو ٌتضمن فً جوهره مفهوم ــوٌالحظ مما سبق إن التقوٌم مص   

اف كمٌة و نوعٌة مضافا إلٌها اإلحكام ــمل كل ما ٌتصل بالسلوك المراد تقوٌمه من أوصــــالقٌاس إذ ٌش

لة بتحسٌن ذلك السلوك ، ــوكذلك القرارات المتص القٌمٌة التً ترتبط بمدى قبول ذلك السلوك أو عدمه ،

  بٌنما ٌتحدد القٌاس باألوصاف الكمٌة للسلوك فقط .

، ولهذا كانت كلمة اختبار  ، بل ومن أكثرها استخداما   االختبار من أهم أدوات القٌاس والتقوٌم الصفًو  

تخدم فً القٌاس والتقوٌم بمعنى طرٌقة منظمة لتحدٌد درجة امتالك ـ، وتس ائعة االستخداممن الكلمات الش

. نة من المثٌرات التً تمثل السمنةالفرد لسمة معٌنة من خالل إجابات الفرد عن عٌ   

ٌلً إجراء منظم لتحدٌد مقدار ما تعلمه الطلبة فً موضوع ما فً ضوء األهداف ــــواالختبار التحص    
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، وٌسهم فً إجادة التخطٌط وضبط التنفٌذ وتقوٌم  المحددة، وٌمكن االستفادة منه فً تحسٌن أسالٌب التعلم

. اإلنجاز  

 -: األتًوٌمكن توضٌح العالقة بٌن المفاهٌم الثالثة التقوٌم و القٌاس و االختبار بالشكل 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
لم ٌعد القائمون بها و رى ال ٌمكن إن تنمو و تتقدم ما ــــأنها شأن أٌة عملٌة أخـــإن العملٌة التربوٌة ش   

داث التغٌرات المرغوبة ـالمهتمون بشؤونها إلى تقوٌم نتائجها باستمرار للوقوف على مدى نجاحها فً إح
بحوا ٌولون ـدثٌن أصـومن هنا نجد إن المربٌن المح، لوك اإلنسانً )األهداف ( ـــفً مختلف جوانب الس

راء عملٌة ـــإذ بدون إج اسٌا فً العملٌة التربوٌة ذاتها ،ــفه جزءا أســـالتقوٌم التربوي أهمٌة كبٌرة بوص
ومدى مالئمة البرامج المستخدمة للوصول إلٌها   ققته العملٌة التربوٌة ،ــالتقوٌم ال ٌمكن معرفة مدى ما ح

 .  وبالتالً ال ٌمكن إجراء عالجات ناجحة للصعوبات التً قد تعترض تحقٌق األهداف ،
التقوٌم التربوي فً العملٌة التربوٌة من مالحظة مكونات العملٌة التربوٌة ذاتها.  ونستطٌع إن نتبٌن أهمٌة

 -: وٌشٌر ستانلً و هوبكنز إلى إن العملٌة التربوٌة تتضمن ثالثة عناصر أساسٌة هً
 

 تحدٌد األهداف التربوٌة . -1    
 إعطاء الخبرات التعلٌمٌة التً تساعد فً تحقٌق هذه األهداف . -2    
 إجراء عملٌة تقوٌم لتحدٌد مدى تحقٌق األهداف . -3    
 

قد ٌؤدي إلى تدهور فعالٌة العملٌة التربوٌة   ور فً واحد من هذه العناصرالثالثةـــومن هنا فأي قص     
  . كلها
 

روري ــى ما ٌمكن من الفعالٌة فمن الضــة إن تؤدي وظٌفتها بأقصـــــفإذا أرٌد لهذه العملٌة التربوٌ      
دى ــــإن ٌعرف كٌف ٌحصل على معلومات تتعلق بم،  للشخص الذي ٌتولى مثل هذه العملٌة )المدرس (

 وصف نوعً للسلوك وصف كمً للسلوك

 تثمٌن أو تخمٌن القٌاس

قيمية احكام  

 التقوٌم

 قرارات

استخدام اختبارات 

 ومقاٌٌس

استخدام وسائل ال 

 اختبارٌة

-:أهمية التقويم والقياس في العملية التربوية  
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، إلى جانب  تقوٌم ( ب المهارات المتعلقة بهذا الشأن )ـــإن ٌكتسو، داف التربوٌة ــــدم طلبته نحو األهتق
 اكتسابه المهارة الجٌدة فً التدرٌس وتوفر المناهج المالئمة .

 
ٌن فً هذا المٌدان أمثال كرونالند و كمب فوائد التقوٌم و القٌاس فً التربٌة ـوٌحدد بعض المتخصص    

 -بنقاط عدٌدة توفرها بما ٌأتً :
 

 . اعد عملٌة التقوٌم و القٌاس المدرس فً اتخاذ العدٌد من القرارات إثناء عملٌة التعلٌم و التعلمــتس -1
ٌح األهداف ـالطالب على تحسٌن تعلمه وذلك من خالل توض إجراءات التقوٌم و القٌاس تساعد إن -2

التعلٌمٌة التً ٌمكن تحقٌقها فً كل وحدة من وحدات المادة الدراسٌة ،وتزودهم بتغذٌة راجعة عن 
 مدى تقدمهم فً التعلم .

تزوٌد المدرس بتغذٌة راجعة عن مدى كفاءة المواد الدراسٌة، وأسالٌب التدرٌس التً استخدمها و  -3

 . نٌات التربوٌة و كل ما له عالقة و تأثٌر فً عملٌة التعلٌم و التعلمالتق
 

 

 

 

 

 

 

  


