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  مفهوم التقويم : 

 لى شيء ما أو تقدير قيمة معينة له التقويم عموما يعنى إصدار الحكم ع
والتقويم التربوي عبارة عن مجهود منظم للحكم على ظاهرة تعليمية معينة، وهو 
بهذا التعريف يتضمن القيام بخطوات منهجية لجمع المعلومات وتحليلها 
واستخالص النتائج للوصول إلى معرفة ظاهرة محددة والحكم على قيمتها التربوية 

تربوي يشمل مختلف جوانب العملية التعليمية؛ ولذا فإن ميدانه يشمل ، والتقويم ال
العديد من المجاالت كالتدريس واإلشراف التربوي والسياسات التعليمية والمعلمين 
والمتعلمين، فكل هذه تحتاج إلى قرارات البد أن يسبقها تقويم ولذا فإن التقويم 

 يختلف تبعا للغرض منه .
قويم المتعلمين وذلك بهدف معرفة أسباب تعثر بعضهم أو وما يعنينا هنا هو ت 

ضعفهم في جانب معين من جوانب المادة، ومن ثم توضع الخطط الالزمة لمعالجة 
التعثر وتجاوزه، وقد يتم التقويم التخاذ قرارات أخرى تتعلق بالمتعلم، والتقويم بهذا 

 المفهوم يتطلب منهجية معينة وأدوات محددة.
 :التقويم عبارة عن عمليةالقول بأن  ومما سبق يمكن

 
 ووقاية    وعالج      تشـخيص  

 أسبابها. ف* تشخيص نواحي القوة و نواحي الضعف وتعر 
* عالج باقتراح الحلول المناسبة للتغلب على نواحي الضعف، واالستفادة من نواحي 

 القوة
 .بالمستق .* وقاية تتمثل في العمل على تدارك األخطاء قبل وقوعها

إذن فالتقويم هـو الوسـيلة التي يمكن بواسـطتها تحديد مدى النجاح أو اإلخفاق 
والتقويم يعتمد على القياس الذي يستخدم االختبارات  في تحقيق األهداف الموضوعة

 كأداة أساسية من أدواته.  
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 المعلم وتقويم المتعلمين : 
ويمهم هـو قيــاس دون أغلـب المعلمـين يكتفـي بإصـدار األحكـام فقـط، أي أن تقـ 

االرتقــاء إلــى التقــويم بمعنــاه التربــوي الحــديا ودون اســتثمار نتائجــه فــي تحســين، 
 وتطوير العملية التعليمية.

ــم يجــب أن يهــتم أوال بفهــم تالميــذه قبــل إصــدار الحكــم هــذ ويــرى  بويــون أن المعل
ب علــيهم، ســواء كــان هــذا الحكــم علــى الجانــب التحصــيلي أو المهــاري أو علــى الجانــ

 الخلقي السـلوكي.
فكثيرا ما نسـمع بعض الصفات تلصق بالتلميذ منها : إنه مهمل ، أو غيـر مبـال ، 

 أو سـيئ الخلق أو مهزوز  الشـخصية ، أو غير مرب في بيته .. الخ .
ويـؤكد التربويون أن كل الصفات السابقة أدلة إدانة للمعلم، وعنوان إخفاق له ،  

 ه ليس متمتعا بالصفات المهنية المطلوبة في المعلم .أو على األقل تشـير إلى أن

 أهداف التقويم : 
إن تقويم التالميذ في فترات متقاربة يفيد في إعـطاء صـورة واضـحة عـن حالـة كـل 
تلميذ ومســتواه، ووضعه بين زمـالئه، فقـد يعـد المعلـم امتحانـا لتالميـذه كـل أسـبوعين 

بداية الحصة، وقد يتطلـب نصـف الحصـة أو مثال، وقد يتطلب التقويم فترة قصيرة في 
ــذ أن هــذه النوعيــة مــن المواقــف  ــة، ولكــن بشـــرع أن يشـــعر التالمي  بأنهــاحصــة كامل

مواقــف طبيعيــة وعاديــة شــأنها شــأن أي موقــف تدريســــي، إذ أن كثيــرا مــن المخــاوف 
م، التي يشـعر بها التالميذ ترجـع إلى حد كبير األسـلوب المسـتخدم ففـي عمليـة التقـوي

 .وما يصاحبها من ضـوابط وأوامـر، وتعليمات
يسـتطيع المعلم بالتقويم أن يعرف المدى الذي وصلت إليه جهوده في تحقيق  .1

األهداف سـواء منها أهداف المقرر بصفة عامة أو أهداف المجال أو الدرس 
 بصفة خاصة، وذلك كي يسـتثمر هذه النتائج في تعديل طرائق األداء.
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تقان المهارات فيبـني الوقـوف على مسـ .2 توى التالميذ في تحصيل المعلومات، وا 
 عليها خبرات ومعلومات جديدة ليكون األساس متينا و البناء شامخا.

يكشف التقويم عن التالميذ الممتازين أو الموهوبين لوضع برامج خاصة لهم،  .3
أو العناية بهم، وكذلك عن الضعاف وما يعانون منه، فيكون التقويم أساسا 

 مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ في طرائق التدريـس.ل

لضعاف بعد تصنيف األخطاء،  ل يةيساعد التقويم في وضع برامج عالج .4
 والوقوف على أسباب اإلخفاق.

يمدنا بمعلومات كافية عن مستوى التالميذ إلصدار أحكام عليهم بالنقل إلى  .5
ة، أو يسـتفيد المعلم من صفوف أعلى، أو البقاء في صفوفهم الحالية لإلعاد

رسـاله  نتائجه لوضع التالميذ في مجموعات متجانسة أو إلعداد تقريرا عنهم وا 
 إلى أولياء أمورهم.

 أساليب تقويم المتعلمين  : 
تعتبـر االختبـارات األداة الرئيسـة لعمليــة القيـاس والتقـويم ، وهنـاك أدوات أخــرى  

 يمكن أن يستخدمها المعلم منها : 
 أو تحريريا.  االتي يقدمها التالميذ شفهي التقارير .1
 األعمال التي يقدمها التالميذ فرادى أو جماعات.  .2
 األسئلة التي يوجهها المعلم أثناء الدروس أو في نهايتها.  .3
 ما يبدر من التالميذ من استجابات. .4
 األسلوب الذي يستخدمه كل تلميذ في عرض فكرة معينة. .5
 ي أثناء التدريس.مشاركته فيما يجري من مناقشات ف .6

 

ذا كانت األساليب السابقة ال   اتخاذ قرارات تدريسية كما يحدا معتدخل  وا 
ال يعطي أحد هذه األساليب صورة كلية عن  كماالمألوفة االختبارات التحصيلية 
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تكشف عن إال إنها مهمة جدا ألنها مستوى كل تلميذ وموقعه بالنسبة لزمالئه 
التوصل إليها من خالل التقويم الرســمي،  نواح في شـخصية المتعلم يصعب

كل أسلوب منها يضيف بعدا أو أكثر إلى الصورة الكلية التي يكونها المعلم ف
خبرات عن كل تلميذ من تالميذه ومدى تحصيله ونموه نتيجة لما مــر به من 

   مواقف تعليمية .                                                              و 

 أنواع التقويم: 
 نهائي   تطويري   تمهيدي 

  التمهيدي يكون قبل تجريب أي برنامج تربوي معين للحصول على معلومات
 مختلفة حول عناصر التقويم المتعددة لتساعد في وضع البرنامج الجديد .

  التطويري يحدا عدة مرات في أثناء تطبيق برنامج معين لتحديد اإليجابيات
 يز األولى، ووضع حلول للثانية.والسلبيات لتعز 

  ،النهائي والهدف منه الحكم على البرنامج التربوي باالستمرار فيه من عدمه
أو معرفة المدى الذي حققه البرنامج في الوصول إلى األهداف والغايات 

وأيضا إصدار أحكام على المتعلمين بالنقل إلى صفوف ، التي أقيم من أجلها
 أعلى أو اإلبقاء.

ق يمكن القول بأن المعلم يمارس األنواع التالية لتقويم المتعلم في هذا مما سب
 الصف من المرحلة االبتدائية: 

 التقويم التمهيدي وأدواته اختبارات المسح في بداية كل فصل دراسي.   
 التقويم التطويري أو البنائي ويكون خالل الحصة. 
ته االختبارات التقويم النهائي للحصص الدراسية والفترات ومن أدوا 

 التحصيلية.

 وفي السطور التالية سنتاول المفاهيم السابقة وكيفية تطبقها ميدانيا

 أ ( التقويم التمهيدي : 
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يتم التقويم التمهيدي في بداية كل فصل دراسـي من خالل اختبارات المسح  
التي تجري لمهارات المادة بهدف تشـخيص جوانب القوة والضعف لدى المتعلمين في 

ذه المهارات ويراعي في هذه االختبارات أن تكون مناسبة للصف وأن تغطي ه
المهارات السابقة جميعها مع مراعاة الضوابط الفنية لصياغة أسئلتها والتي سـنشير 

 إليها الحقا.

 ب ( التقويم البنائي :
ما يحدا عدة مرات في إثناء األداء خالل الحصة ، إذ تطرح بعض األسئلة بعد 

من كل مفردة من مفردات األداء لتحديد مدى تمكن المتعلم من المهارة التي  االنتهاء
 درب عليها لتأكيدها أو إلعادة التدريب عليها إذا لم يتمكن منها المتعلم.

 ج ( التقويم النهائي:
 وفيه نتناول مسألتين :  التقويم النهائي للحصة الدراسية ، التقويم الفتري .

 : التقويم النهائي للحصة 
يحدا في الدقائق العشر األخيرة من الحصة إذ تعرض فقرة من خارج الموضوع  

المدروس وتطرح حولها أسئلة هادفة تتجه إلى تقويم مدى تمكن المتعلم من 
المهارات التي درب عليها في الحصة لتعزيز مواطن القوة وعالج مواطن الضعف 

نلجأ إلى التقويم الخارجي في  ولالطمئنان إلى نجاح أسلوب األداء أو تعديله، كما
 <االختبارات التحصيلية 

 مسوغات التقويم الخارجي : أ ـ 
 اللغة مجموعة من المهارات التي تخدم الفنون والفروع  
الهدف من التدريب في الحصة هو تمكين المتعلم من المهارات اللغوية في  

 الفنون والفروع.
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ن التعامل مع المضامين الفكرية التمكن من المهارات اللغوية يمكن المتعلم م 
 على اختالف مشاربها.

التقويم الذي يعتمد على أسئلة حول الموضوع المدروس يقيس مدى تمكن  
المتعلم من معلومات ذلك الموضوع في إطار مستويات التذكر والحفظ 
واالستيعاب وال يتعدى إلى قياس قدرات المتعلم على التفكير وعلى التمكن من 

لغوية المقصودة ، وكذلك يعتمد التكرار في صياغة األسئلة غالبا أو المهارات ال
المعلومة التي درب  عالتعديل في بعض ألفاظها ، وتكون النتيجة ا استرجا

المتعلم من خاللها على مهارة لغوية محددة بينما لم يتجه هذا التقويم إلى 
 تشخيص مدى تمكن المتعلم من المهارة ذاتها .

ج الموضوع المدروس يقيس مدى تمكن المتعلم من المهارة التقويم من خار  
التي تم التدرب عليها في الساعة الدراسية بمضامين فكرية جديدة ، وهذا 
يدعو إلى االطمئنان إلى أن المتعلم بامتالكه المهارات اللغوية سيتعامل مع أي 
مضمون فكري أو نص أدبي بطريقة صحيحة ، وهذا هدف رئيسي تسعى 

 للغة العربية إلى تحقيقه مناهج ا

 ـ كيفية إجراء التقويم في نهاية الحصة:ب 
 ـ إعداد فقرة من خارج الموضوعات المقررة يتوافر فيها ما يأتي: 1

 أن تتضمن المهارات اللغوية المستهدفة في التدريب  
 أن يكون حجمها مناسبا للوقت المخصص للتقويم  
 ا لمستوى المتعلمين.أن يكون مستواها الفكري واألسلوبي مناسب 
 أن تكون القيم والسلوكيات التي تتضمنها إيجابية. 
 أن تكون صالحة لتقويم أهداف الحصة التي سعى التدريب إلى تحقيقها  
 أن تكون مناسبة لمحتوى الموضوع . 
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ـ يتعاون مدرسو الفرقة الواحدة في اختيار الفقرة الخارجية بهدف توحيدها على  2
 ة، ولتخفيف العبء عن المدرسين مستوى الفرقة الواحد

 ـ  تتغير األسئلة المطروحة حول الفقرة وفق طبيعة التناول لكل حصة  3
 ـ تختار فقرة واحدة لكل موضوع مقرر  4
 ـ تعرض الفقرة في نهاية الحصة بإحدى الطرائق اآلتية تبعا للظروف:  5

 ـ أوراق عمل  
 ـ مكتوبة على صفيحة شفيفة  
 ـ مكتوبة على لوحة  

 ج ـ الوقت المخصص للتقويم الخارجي :الدقائق العشر األخيرة من الحصة 
 هذا ويشمل التقويم الخارجي جميع صفوف المرحلة االبتدائية على النحو التالي: 

األول والثاني: يتم عن طريق األشباه والنظائر بما يناسب المهارة التي درب   
 عليها 

مناسبة أو قصة مصورة أو ما يماثل  الثالا والرابع: يتم عرض فقرة خارجية  
 ذلك وتطرح عليها أسئلة.

الصف الخامس : تختار فقرة نثرية أو شعرية مناسبة للموضوع وتطرح عليها  
أسئلة مناسبة  لكل تناول على حدة على أن تتجه كما أسلفنا لقياس المهارات 

 الفكرية واللغوية التي تم التدريب عليها خالل الحصة .
 

 

 

 الفتري  : ] االختبارات [التقويم 
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تمثل االختبارات أحد أهم األدوات الرئيسة التي تستخدم لجمع المعلومات بغرض 
القياس والتقويم ، واالختبار عموما عبارة عن سؤال أو عدد من األسئلة يمكن من 

 خاللها قياس سمة أو متغير لدى المتعلم .
المصاحبة إلجرائها، وهي هذا وتتنوع االختبارات تبعا للغرض منها والظروف 

غالبا ما تجرى للمساعدة في اتخاذ قرارات تربوية معينة ، ومن بين القرارات التي 
 يمكن أن تخدمها االختبارات كأدوات للقياس والتقويم ما يلي : 

 تقان مهارة معينة ؟إقرارات تدريسية ، مثل : هل تمكن المتعلم من  
علم صعوبة في تعلم مفاهيم قرارات تشخيصية ، مثل : هل يعاني المت 

 معينة أو مهارات معينة ؟ 
قرارات انتقائية ، مثل : هل يمكن قبول المتعلم في دراسة معينة أو  

 برنامج معين ؟ 
قرارات تسكينية ، مثل هل ما المستوى الدراسي الذي يجب أن يوضع فيه  

 المتعلم ؟ 
 ؟ قرارات تصنيفية ، مثل هل يمكن ترفيع المتعلم أو إعادته  
قرارات توجيهية أو إرشادية ، مثل : أي البرامج أو التخصصات ينبغي  

 أن يوجه إليها المتعلم ؟ 
هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد العديد من االختبارات التربوية بناء على 
اختالف الغرض منها واستخداماتها ونوعية األسئلة التي تؤلف منها ، وما يخصنا 

رسية التي يعدها المعلمون بهدف التعرف على مستويات منا هو االختبارات المد
التحصيل الدراسي للمتعلمين على مستوى الفصل أو المدرسة ويستفاد منها في اتخاذ 
قرارات الترفيع أو اإلعادة أو تحديد مستوى تمكن المتعلمين من دراسة المادة 

 ومهاراتها .
  أنواع االختبارات:

 االختبارات نوعـان :
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 ب ( االختبارات التـحريرية .    ختبارات الشـفهية .أ ( اال

 أهمية االختبارات الشفهية : 
 تدفع التالميذ إلى جدية المشاركة والمذاكرة إلحساسهم باستمرار التقويم. .1

 القوة ليقوم بالتغذية الراجعة الفورية أو  الضعف بها يقف المعلم على جوانب  .2

 .  غيرهم بالمعلومات التي يجهلونها تؤكد المهارات لدى المجتهدين، وتغذي  .3

 تقيس قدرة التالميذ في التعبير عن مشاعرهم وفكرهم.  .4

تتمشى مع فلسفة النظام التكاملي الذي يعنى بالمهارات والتدريب عليها أكثر  .5
 من اهتمامه بحفظ المعلومات واستظهارها.

 تساهم في تحسـين أسلوب األداء،  وتقويم أعمال التالميذ .  .6

 االختبارات الشفهية :  سلبيات
 الخروج أحيانا عن موضوع الدرس.   .1

 تفاوت األسئلة قوة، وضعفا من تلميذ آلخر.  .2

 قلة فرص النجاح أمام التلميذ، فليس أمامه سوى سؤال واحد.  .3

 تفتقد الموضوعية أحيانا، وتتأثر بمزاج المعلم نحو التلميذ. .4

مين وأولياء أمورهم تخلق جوا من الجدل بين المعلمين من ناحية والمتعل .5
من ناحية أخرى، وليس مع أي منهم مسـتند مادي يستدل به، واألمر 

 يتوقف على عدالة ونزاهة المعلم. 
 كيف يتغلب المعلم على سلبيات االختبارات الشفوية ؟ ـ  

 يستطيع المعلم أن يتغلب على كثير من السلبيات السابقة ، وذلك بأن : 
 ـزءا من عمله اليومي .يجعل االختبارات الشفوية ج  .1

 يعطي التلميذ أكثر من فرصة في أثناء الشرح والحوار. .2

 يـتحلى بالجدية والموضوعية، و البعد عن الذاتية.  .3
 ما ضوابط الحوار التعليمي الناجح ؟ 
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لقصور يكشـف الميدان عن فشل بعض المعلمين في إدارة دفة الحوار، وذلك 
على العرض ، ولكي يكون  الحوار التعليمي  ية ، والقدرةفي بعض المهارات التدريس

 ناجحا البد من مراعاة أمور فنية كثيرة منها :
 توجيه السـؤال قبل اختيار التلميذ.  .1

إعطاء المتعلمين الوقت الكافي للتفكير خصوصا مع األسئلة التي تحتاج   .2
 إلى تفكير وتركيز.

فئة دون أخرى الحرص على إشراك الجميع في الحوار ، وعدم التركيز على   .3
 . 

 هموكذا اهتمامات المتعلمينالتعرف على جوانب الضعف والقوة لدى  .4
 وهواياتهم. 

أن يعرف المعلم أن بعض المتعلمين يرفعون أيديهم مع عدم معرفتهم   .5
 باإلجابة .

إذا قدم المتعلمون أكثر من إجابة لسؤال واحد ، أو قدموا إجابات مختصرة ،  .6
 عرض اإلجابة كلها مجتمعة ومختصرة . ومجزأة يطلب من أحدهم أن ي

منها ، أو أن يكون القصد  للمتعلمين يراعى أن تكون األسئلة غير محبطة  .7
 التحدي . 

إجابة صحيحة عن أي سؤال ، وقد  عند كلاستخدام ألفاظ المديح والثناء  .8
يكون ذلك على شكل ابتسامة أو إيماءة يدلل بها المعلم على سعادته بما 

 ن إجابة . قدم المتعلم م

ويميلون إلى  المتعلمون،عدم تكرار األسـئلة واإلجابات حتى ال يمل  .9
االنصراف لعلمهم من أسلوب المعلم أنه سيكرر ما يقوله، ويفضل أن يطلب 
من تلميذ ما أن يعيد السـؤال الذي سبق أن طرحه على التالميذ، ويطلب من 

 إجابة أخرى.آخر 

 ة، حتى ال يقلل ذلك من قيمتهاالبعد عن النمطية في صياغة األسئل .11
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على المعلم أن يشعر التالميذ دائما أن ما يبدر منهم من استجابات  .11
 ومشاركات سـيكون موضع تقدير وتقويم من جانبه.

وهـذا األمـر يسـاعد على إثارة دافعية المتعلمين وجعلهم أكثر اهتماما وحرصا على 
جابات، كما يسـاعدهم على المشاركة، ومتابعة الدرس وكل ما يصدر فيه من أ سئلة وا 

 ترشيد مطالب األداء في الصف الخامس : أن يكونوا مستمعين جيدين.
هناك مجموعة من األسس التربوية التي يجب أن تتوفر في الموقف التعليمي حتى 
تحقق مسيرة األداء أهداف الدرس بشكل مرض، وكي يحقق المعلم النجاح ألدائه في 

 ما يلي: الحصة عليه أن يراعي 
عناصر الموقف التعليمي ] الموضوع، أسلوب األداء المناسب ل أن يختارـ  .1

 :المتعلم [

 فالموضوعات تختلـف باختالف أهدافها، ومضمونها، وعالقتها بطبيعةـ  
 لديهم الخبرات والقدرات والميول واالستعدادات.المتـعلم.والمتعلمون تختلف ـ  
 لجهد الذاتي [.يبدأ بالمتعلم وينتهي به ] ا ـ أن .2
إلتقان  كوسيلةوالمعلومات التي يتضمنها الموضوع المعارف  ينظر إلى ـ أن .3

 المهارات والفنون اللغوية وليست غاية مقصودة لذاتها.
، تحقيقا لمبدأ التعلم الذاتي توجيه المتعلم إلى مصادر المعرفةأن يسهم في ـ  .4

فسه في الوصول إلى بهدف إكساب المتعلم مهارات تمكنه من االعتماد على ن
  المعلومة التي يريدها في عالم يتسم بالتطور واالنفجار المعرفي. 

، و يعطي قدرا من الرعاية لكل متعلم الفروق الفردية بين المتعلمينأن يراعي  ـ .5
 .مهما كان مستواه

استماعا و تحدثا  التوازن بين الفنون اللغوية األربعـةأن يحقق التكامل و ـ  .6
 .وقراءة وكتابة
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وذلك بأن يلبي حاجات التالميذ،  اهتماماتهم؛ يثيرجذب المتعلمين، و أن يـ  .7
ويناسب أعمارهم، ويقدم الحلول لما يعترضهم من مشـكالت، ويتيح لهم 

يجابية في كل نشاع يتعلق بالمادة.  المشاركة بحرية وا 

أن يركز المعلم على الممارسة والتطبيق مراعاة لطبيعة اللغة بوصفها تراكيب  .8
أنماطا لغوية تكتسب وتصبح بالممارسة سلوكا لغويا، والمعلم الناجح هو و 

الذي يكسب المتعلمين هذا السلوك؛ وذلك بالحرص على الممارسة واالهتمام 
بالتدريب على المهارات المستهدفة، وما يلزم ذلك من محاولة فيها الخطأ 

جاوزه، ولعل والصواب، ومن تكرارات تدعم الصواب وتقويه وتعالج الضعف وتت
 أهم ميدان ينتقل فيه أثر التدريب هو اللغة.

أن يثري األداء بالوسائل التعليمية والمناشط اللغوية المناسبة التي تساهم    .9
 في توضيح المفاهيم وتوفير الوقت والجهد.

 أن يعتمد على الحوار والمناقشة ويتجنب اإللقاء و الخطابة. .11

ة للحصة من خالل الوقفة أن يتأكد من تحقق األهداف المرســوم .11
 التقويمية النهائية.

أن يكون التقويم خارجيا مرتبطا باألهداف والمهارات المستهدفة وال  .12
 ينصرف لقياس المعارف والمعلومات التي تضمنها المحتوى. 

 با. يطة الزمنية للحصة توزيعا مناسأن يوزع خطوات األداء على الخر  .13
الفصحى الميسرة وتجنب األخطاء أن يخلق بيئة لغوية سليمة باستخدام  .14

 .الخطية واللفظية 

 

 التربوي  الفكر في البديل التقويم
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توجهًا جديدًا في الفكر  Alternative Assessment يعد التقويم التربوي البديل    
التربوي، وتحواًل جوهريًا في الممارسات التقليدية السائدة في قياس وتقويم تحصيل 

 .المراحل التعليمية المختلفةالمتعلمين وأدائهم في 
 

زءًا ال وعلى الرغم من أن هذا النمط الجديد من التقويم في الفكر التربوي  يعد ج    
في كثير من  يتجزأ من حركات إصالح التعليم، وما يتعلق به من قضايا تربوية رئيسة

لجدل ادول العالم المتطور في وقتنا الحاضر، إال أنه أصبح مثار كثير من النقاش و 
دول. ويتعلق في األوساع التربوية ،وبين خبراء القياس والتقويم التربوي في هذه ال

ربوية التي هذا الجدل باألطر الفكرية، والقضايا المنهجية، واألسس السيكولوجية والت
 يستند إليها التقويم التربوي البديل، واآلثار االجتماعية

الناجمة عنه، ومتطلباته المادية.   
بارات التحصيلية تقويم ال يعتمد على توظيف االخت ويم البديل في الفكر التربوي لتقا   

سبق له  التقليدية التي تتطلب من المجيب فقط استدعاء المعلومات من الذاكرة التي
نما يعتمد على أساليب وأدوات غير تقليدية تشمل: اختبارات األ داء، حقائب دراستها وا 

البحثية، صحائف الطالب، األوراق اإلنجاز، المقابالت،  
.غيرهاالذاتي، تقويم األقران، المشروعات...و العروض العملية والشفوية، التقويم   

 تعريف التقويم البديل
( Bakker,et.,1990) يعرفه باكار ومعاونيه عاد التقويم البديل هو تقويم متعدد األب

نما  رقة والقلم،لمدى متسع من القدرات والمهارات، وال يقتصر على اختبارات الو  وا 
ق على يشتمل أيضًا على أساليب أخرى متنوعة، مثل مالحظة أداء المتعلم، والتعلي

جراء مقابالت شخصية معه، ومراجعة إنجازاته السابقة   نتاجاته، وا 
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طة، أو التقويم البديل يتطلب من المتعلم تنفيذ أنش ( Wiggins,1992)وعرفه ويجنز
ين إبراز ما التقويم القائم على األداء يسمح للمتعلم يكون نتاجات تبين تعلمه، وهذا
 يمكنهم أداؤه في مواقف واقعية .

للتقويم البديل هو  (Birenbaum&Dochy,1996 وتعريف بيرنبوم ودوشى
اة، مجموعة من األساليب واألدوات التي تشمل مهام أدائية أصيلة أو واقعية، ومحاك

 ، ومعروضات، ومالحظات، ومقابالت،وملفات أعمال، وصحائف، ومشروعات جماعية
 وعروض شفهية، وتقويم ذاتي، وتقويم األقران، وغير ذلك .

ية، إال ومن هذا يتضح أنه على الرغم من اختالف هذه التعريفات من الناحية اللفظ
 أنها تتفق جميعًا على الهدف من التقويم البديل، وأساليبه المتنوعة .

أساليب  م المتسعة، حيا يشمل أنواعًا مختلفة منفالتقويم البديل يعد من المفاهي
شاء التقويم التي تتطلب من المتعلم أن يظهر كفاءته ومعارفه بتكوين أو إن

نه متصل استجابات، أو ابتكار نتاجات؛ لذلك يفضل النظر إلى التقويم البديل على أ
المتعلم، بها من األساليب أو الصيغ التي تتراوح بين استجابات بسيطة مفتوحة يكت

 وتوضيحات شاملة، وتجمعات من األعمال المتكاملة للمتعلم عبر الزمن .

  التقويم الحقيقي:
           جتماعية.تقييم يتطلب من الطالب أداء مهمة حقيقية ذات صلة بحياته الشخصية اال

 لو تأمالنا المفاهيم الثالثة استخلصنا من معانيها ما يلي :

فهومي يل هو أكثرها عمومية ومن ثم فهو قد يضم داخله مأن مفهوم التقويم البد  
 تقويم األداء والتقويم الحقيقي .
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يام بمهمة أن تقويم األداء أشمل من التقويم الحقيقي لكون تقويم األداء يتطلب الق   
ون هذه حقيقية على إطالقها في حين أن مفهوم التقويم الحقيقي يشترع أن تك

هذه الب الشخصية أو االجتماعية ومن ثم يمكن النظر لالمهمة ذات صلة بحياة الط
ومية يليه المفاهيم الثالثة على أنها غير مترادفة..وأن التقويم البديل هو أكثرها عم

 تقويم األداء ثم التقويم الحقيقي وفق ما هو موضح في الشكل التالي :

 مفهوم تقويم األداء:
أو يبرهن، أو تقويم األداء يتطلب أن يظهر المتعلم بوضوح،   

توى يقدم أمثلة أو تجارب أو نتاجات أو غير ذلك تتخذ دلياًل على تحقيقه مس    
ه على تربويًا، أو هدفًا تعليميًا معينًا. وقد أشار هذا المفهوم في مستهل نشأت

 الحظتهاليات المعقدة التي يمكن ماالختبارات التي تتطلب من المتعلم أداء بعض العم
من  ويمكن استخدام هذه االختبارات في تقويم أنواع مختلفةفي ظروف مقننة.   

ة واآلالت والمعدات، أو المواقف التفاعالت سواء مع األفراد، أو األجهز   

فاءة في ولعل اختبارات األداء الميكانيكي، واختبارات قيادة السيارات، واختبارات الك
كي، تعد تبارات األداء الحر تشغيل الحاسبات اآللية، واختبارات األداء الموسيقى، واخ

 إلى أمثلة لهذه االستخدامات. ويتم تقدير هذه األداءات أثناء تنفيذها استناداً 
 المالحظة المنتظمة.

: غير أن تقويم أداء الطلبة داخل الصف المدرسي يمكن أن يتبع بحيا يشمل
جراء التجارب المختبرية، وتص البحوا،  ميمالمحادثة الشفوية، والتعبير التحريري، وا 

جراء دراسات ميدانية، وعمل الصحائف المدرسية، والتصوير، وبرمجة الحاس وب، وا 
 ورسم الخرائط، وتكوين المجسمات، وغير ذلك
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ه، كما يمكن ويمكن في هذه الحاالت تقييم العمليات المتضمنة في األداء أثناء تنفيذ
ازين تقدير ادًا إلى مو تقييم النتاجات النهائية، وتقدير درجة أو مستوى جودتها استن

 تصمم لهذا الغرض. وتتطلب مهام األداء في كثير من األحيان إجراء العمليات
 والتوصل إلى نتاجات، وبذلك يمكن تقييم كليهما.

ماثل وأهم ما يميز هذه المهام أنها مباشرة، ووظيفية، وواقعية أو حقيقية، أي ت
ما أنها العمليات االختبارية، ك مواقف حياتية فعلية خارج نطاق الصف المدرسي، أو

 ال تتطلب بالضرورة الورقة والقلم

نشاء ومع هذا فإنه يمكن اعتبار اختبارات المقال التي تتطلب إجابة مفتوحة، أو إ
ون استجابات حرة، أو حل مشكالت، أحد أساليب تقويم ـ أداء الطلبة، بشرع أن يك

ي مصطنعة كما هو الحال فسياقها واقعيًا، أي تتناول مواقف طبيعية وليست 
 االختبارات التقليدية.

وأغراضه مكونات تقويم األداء  

بة تقدم يستخدم تقويم األداء الصفي في أغراض متعددة مختلفة تتراوح بين مراق
ى الطلبة على المستوى المحلي، والمساءلة التربوية للمعلمين والمدارس عن مد

لشكل التالي تحقق النواتج التعليمية على مستوى   على ا :  أو التعليمية المناطق 
المحافظات مستوى   
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و ويتضح من الشكل أن بعض أغراض تقويم األداء يكون على مستوى المدارس أ
ى ض آخر يكون على مستوى  المناطق أو المحافظات. فعلالمستوى المحلي، وبع

قيق المستوى المحلي يتركز االهتمام على مراقبة ومتابعة تقدم الطلبة نحو تح
ستوى  المستويات التربوية، وتشخيص جوانب القوة والضعف في أدائهم. وعلى م
مدارس الالمناطق أو المحافظات ينصب االهتمام على المساءلة التربوية للمعلمين و 
س التي بغرض حفز الجهود المتميزة وتعزيزها، وتقديم العون الفني والمادي للمدار 
ين عملية تواجه مشكالت تعوق تحقق المستويات التربوية لدى طلبتها من أجل تحس

ثراء تعلم الطلبة .   التعليم، وا 

الطلبة  وعلى الرغم من تباين أغراض تقويم األداء، إال أن الهدف األساسي هو تقويم
مل بين استنادًا إلى مستويات تربوية واضحة ومحددة. وبدون ذلك يصعب إحداا تكا

التعليمية التي  عمليتي التقويم والتعليم، وال يستطيع المعلمون تحديد نوعية التغيرات
 يسهم التقويم في إحداثها  .
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