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 دراسةملخص ال

 وجهة نظر املشرفني  نُمَمارسات معلمي الصفوف املبكرة للتقويم املستمر م  
 الرتبويني مبنطقة مكة املكرمة     

 اسم الباحث : عمر بن سامل الصعيدي                          الدرجة العلمية : املاجستري        
لمي الصفوف املبكرة للتقويم املستمر. وتكوَّن هدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع ممارسات مع           

التعليميـة   ت( مشرًفا تربوًيـا ممـن يشـرفون علـل معلمـي الصـفوف املبكـرة يف اإلدارا       06جمتمع الدراسة من )
ــي          ــام الدراسـ ــا ف. للعـ ــةدتعليم الطـ ــمة املقدسـ ــدةدتعليم العاصـ ــيم جـ ــة ت تعلـ ــة املكرمـ ــة مكـ ــة ملنطقـ التابعـ

املمارسات التقومييةد روجعت األدبيات والدراسات السابقة املتصلة مبوضوع هـ. وإلعداد قا مة ب4141/4141
ــل)         ــة د ُعرضــت عل ــل عــدد مــن املمارســات التقوميي ــا ُصــمامت اســتبانة انطــوت عل ــاًل عليه ( 41الدراســةد وبن

( ممارسـة موزعـة علـل أربعـة حمـاور هـي: مبـاد         11حمكًمادوبعد االستفادة من آرا هم توصل الباحث إىل )
ــو تطــوات التقــويم املســتمر)   41ويم املســتمر)التقــ ( ممارســةد األدوات املســت دمة  مــع  44( ممارســةد تنفي

( 6800( ممارســة. وبل ــت نســبة الثبــات )44( ممارســةد النشــاطات املرتتبــة علــل نتــا ج التقــويم )41املعلومــات )
ستمر امار  من قبل املعلمني باست دام معادلة ألفا كرونباخ. وأظهرت النتا ج أن إن مجيع مباد  التقويم امل

ولكن بدرجات خمتلفةت أعالها االكتفال بتقويم واحـد للمهـارة املتقنـة وأدناهـا درجـة اتتيـار األداة املناسـبة        
لتقويم املهارةد واملساواة بني مهارات احلد األدنل وغريها عنـد إجـرال عمليـة التقـويمد واالعتمـاد علـل أكثـر        

دةد وتــدوين مالحظــات وصــفية حــول أدال التلميــو. كمــا بينــت الدراســة ضــعف مــن أداة لتقــويم املهــارة الواحــ
ممارسات املعلمني يف تنفيو تطوات التقويم املسـتمر اات العالقـة بـالتقويم القبلـي والتقـويم التش يصـي وأن       
أكثر أدوات التقويم ممارسة  مـع املعلومـات هـي: املناقشـات الصـفيةد والتـدريبات يف الكتـاي املدرسـيد         

االتتبارات الشفهية وأقلها ممارسـة أسـةلة االتتيـار مـن متعـددد والصـواي وااطـاد واملقابلـةد والسـجالت          و
بــل املعلمــني. كمــا توصــلت مل التقــدير ال امــار  إطالًقــا مــن قالوصــفية إضــافة إىل أن قــوا م الشــطب وســال

ة علــل نتــا ج التقــويم املســتمر الدراســة إىل أن هنــاف ضــعًفا مليفوًظــا يف ممارســات املعلمــني للنشــاطات املرتتبــ
تصوًصــا تلــم املمارســات املتصــلة بتقــديم الت ويــة الراجعــةد وتقــديم النشــاطات اإلقرا يــة للتالميــو املتقــننيد  

أدال التلميـود  والعالجية ل ري املتقننيد وحتديد معوقات اإلتقاند وتقديم وصـف تش يصـي لـولي األمـر حـول      
اجــاتهم الالزمــة إلتقــان نــد ابنــتد وتصــنيف التالميــو يف ضــول احتي عــالم مــواطن العــعف عواقــرتاا الــ امج ل

. وأوصل البيفـث  تفعيـل دور اإلشـراف الرتبـوي يف مسـاعدة املعلمنيدوتـوعيتهم باملمارسـات الصـيفييفة         املهارة
للتقويم املستمرد والعمل علل إجياد فرق تدريب معنية بتدريب املعلمني عليها. مع توفري أدلة إجرا ية بني يـدي  
املعلمني لقيا  وتقويم املهـارات يف الصـفوف املبكـرة مل تلـف الت صصـاتدوتقليل أعـداد الطـالي يف كـل         
صف دراسي. وإعادة النظر يف االستمارات القا مة حاليًا يف إبالغ ولي األمر مبستوى  التلميـو د والعمـل علـل    

قيــام بتشــ يو صــعوبات الــتعلمد إجيــاد آليــة إلشــراكت يف عمليــة التقــويمد وتسويــد املــدار  مبعلــم م هــل لل
ووضع ال امج العالجية هلـاد وتنفيـوها. كمـا أوصـل البيفـث تعمـيم قا مـة املمارسـات التقومييـة املعتمـدة يف           
هوه الدراسة علل مجيع اإلدارات التعليمية. وأترًيا أوصل البيفـث صصـيو قسـم يف كليـات املعلمـني معـ        

 دة التقويم الرتبوي لكل صصو .بت ريج معلمني للصفوف املبكرة د وإدرام ما
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       This study aims at revealing the actual practices of ongoing assessment adopted by early 

grades teachers. The sample of the study was ( 60 ) educational supervisors who regularly 

supervise such teachers at the various Educational Directorates At Makkah Al-Mukarramah 

region ; namely in Jeddah,  Makkah, and Taif for the Academic year 1424-1425 AH.   And to 

 set a list of ongoing assessment, the previous studies of related subject had been reviewed on 

which questionnaire was designed. This questionnaire which consisted of number of 

assessment's practices had been reviewed by ( 15 ) educational experts. After taking into 

consideration all the experts' valuable feedback, ( 53 ) assessment practices distributed among 

four main areas, reached out by the researcher, as follows: ( 15 practices ) for ongoing 

assessment principles,( 11 practices ) for implementing ongoing assessment principles, ( 15 

practices ) for instruments used in gathering information of ongoing assessment.  ( 12 

practices ) for activities based on ongoing assessment's results . The reliability was ( 0,88 ) 

using "Crombach-Alpha" equation. Results showed that all ongoing assessment principles are 

practiced by the teachers but with different levels; the highest of which is the use of only one 

evaluation instrument for achieved skill and the lowest of which are the choice of the 

appropriate instrument to assess the skill,  the equivalence between the lowest  achieved skills 

and other ones during the evaluation process, using more than one instrument to assess each 

skill and to record descriptive observations on pupil's performance. The study also revealed 

that there is a weakness in teachers' practices in performing ongoing assessment process 

related to readiness evaluation and diagnostic evaluation, and the most practiced evaluation 

instruments to gather information are: class discussions, drills in textbook and oral tests, but 

multiple-choice questions, true-false questions, matching , descriptive logs are the least 

practiced. In addition, check lists and rating scales are never been practiced by teachers. It 

also revealed that there is a noticed weakness in teachers' practices for those activities based 

on ongoing assessment' results, especially those practices related to the use of feedback and 

the use of enrichment activities for the high-achieved pupils, and remedial activities for low-

achieved pupils. It also determined achievement disabilities. It provided a descriptive report 

for parent about the pupil's performance, proposals programs to rectify his weakness and 

classification for pupils according to their needs to achieve the skill. The study recommended 

that the Educational Supervision should be activated in turn of helping teachers and 

acknowledging them of the proper practices of using ongoing assessment, and working on 

assigning training teams to train teachers on such practices, providing  guidelines tools for 

them to measure and evaluate early grades different subjects skills. It also recommended to 

minimize the number of pupils in each classroom,  reconsider the current used forms to 

inform parent about their pupil's progress, work hard to find a  way to allow parent to 

participate in pupil's evaluation and provide schools with a highly-qualified teacher who is 

able to diagnose and set remedial programs for learning disabilities. It also recommended that 

the list of approved ongoing assessment in the current study should  be used in all directorates 

of educations. Finally, the study recommended to provide a specialized department in teachers 

faculties for early grades teachers including Educational Evaluation subject for each major or 

field.                                                                                                                                               



 

 ُشْكـــر وتقـــدير
احلمــد ع علــل نعما ــتد والشــكر لــت ظــاهًرا وباطًنــا علــل توفيقــت وامتنانــتد والصــالة          

والسالم علل صفوة تلقت وتامت أنبيا تدحممد بن عبداعد عليـت وعلـل آلـت وأصـيفابت أفعـل      
 الصالة وأمت التسليمد وبعد

لو الشكر والتقدير إىل سعادة الدكتور / ال يسع  يف هوه السطور إال أن أتقدم خبا        
فوزي بن صاحل بنجر املشرف علل هوه الدراسة علل جهوده املباركةدودعمت الدا مد وكريم 

 أتالقتدوحسن تعاملت. 
كما أن  أدين بالشكر ا سيل لسعادة الدكتور / عبد اللطيـف بـن ديـد الرا قـيد             

املسروعيد وسعادة الدكتور/ دتيل اع بن حممد وسعادة األستاا الدكتور/حفيظ بن حممد 
الدهماني د الوين مدوا لي يد العون واملساعدة وكان هلم الفعل بعد اع سبيفانت وتعـاىل يف  

 الوصول إىل اهلدف من هوه الدراسة. 
كما أتقدم جبسيل الشكر إىل السادة أععال هيةة التـدريس حمكمـي تطـة الدراسـة             

بتيفكـيم األداة  واإلجابـة    لسمالل املشرفني الرتبويني الـوين تفعـلوا مشـكورين   وأداتها. وإىل ا
 عنها.
وأغتـنم هـوه الفرصـة ألسـجل عظـيم شـكري وامتنـاني ألتـي األسـتاا/ تالـد بـن حســن                   

التميمي الوي حتمل عنال التيفليل اإلحصا ي  للدراسة د والوي عاش حياة هـوه الدراسـة منـو    
 أن كانت فكرة وليدة.

اق قليب لكل من أسدى لي معروًفاد أو أعان  يف هوه الدراسة. أو سال موشكر من أع       
 عن مسريتها .

اللوين تفعال بقبول مناقشـة هـوه   ععوي هيةة التدريس وكل الشكر والتقدير لسعادة       
 الدراسة .

ا ـسال. إنـت   للجميع وافر الشكر والتقديردوأسال املـوىل عـس وجـل أن جيـسيهم عـ  تـري             
 مسيع جميب. 

 
 
 
 
 
 



 إهـــــــــــــدال
 

 

 إىل 
 والدي الكرميني

 من ال غنل لي عن دعواتهما 
 
 إىل 

 زوجيت ال الية
 من سهرت وص ت لراحيت

 
 
 إىل 

 زهرات قليب

  ني و بيادر و يارا
  

 
  



  ةفهر  حمتويات الدراس
 الصفيفة املوضـــــــــــــــــــــــــوع

 أ اسة ........................................................................................مل و الدر    
 م  شكر وتقدير ...........................................................................................    
 د ................................................................إهدال  ........................................    
 هـ ........................................................................... ةفهر  حمتويات الدراس    
 ز .............................................................................. ةفهر  جداول الدراس    
 ا .............................................................................ة فهر  مالحق الدراس    

 الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأبعادها
 4 أواًل : التمهيد واإلحسا  باملشكلة ........................................................

 1 نيًا : مشكلة الدراسة  ..........................................................................قا
 1 قالثًا : أهداف الدراسة ...............................................................................

 1 .....................................................رابعًا : أهمية الدراسة ...........................
 0 تامسًا : حدود الدراسة .............................................................................
 0 سادسًا : مصطليفات الدراسة ....................................................................

 الفصل الثاني

  اخللفية النظرية ) اإلطار النظري ، والدراسات السابقة (
 9 ............................................................................ أواًل :اإلطارالنظري     
  املبيفث األول : التقويم الرتبوي       
 9 وي ......................................................  ـــــ    االفية التارخيية للتقويم الرتب    
 44 ـــــ    التطور يف مفهوم التقويم الرتبوي  .....................................................    
 44 .................ـــــ    مفهوم القيا  ..................................................................    
 44 ـــــ    مفهوم التقويم  ...................................................................................    
 41 ـــــ    تصا و التقويم الرتبوي  .................................................................    
 41 واع التقويم الرتبوي  .........................................................................ـــــ    أن    
 44 ـــــ   أدوات التقويم الرتبوي  ........................................................................    
 42 ..........................................................ـــــ   جماالت التقويم الرتبوي  ...........    
 42 ـــــ   تقويم التيفصيل الدراسي  ...................................................................    



 49 ..........ـــــ  كفايات القا م بعملية التقويم ...................................................
 16 ـــــ التعلم اإلتقاني  .............................................................

  الطالب يف اململكة العربية السعودية   ماملبيفث الثاني :   تقوي      
 11 الطالب يف اململكة العربية السعودية ............................ مــــ   تطور تقوي

 11 ـــــ  الال يفة احلالية لتقويم الطالب  .........................................................
 10 ـــــ التقويم املستمر  .........................................................

 19 ..........................قانيًا :الدراسات السابقة  ..........................................    
 الفصل الثالث

 إجراءات الدراسة
 

 12 منهج الدراسة .................................................................................. :أواًل 
 12 ................جمتمع الدراسة .............................................................. :قانيًا 
 10 أداة الدراسة .................................................................................   :قالثًا 

 19 تقدير صدق االستبانة  ................................................................. :رابعًا  
 16 تبانة ..................................................................تقدير قبات االس :تامسًا 
 14 إجرالات تطبيق أداة الدراسة ....................................................  :سادسًا 
 14 ........أساليب املعا ة اإلحصا ية .................................................. : سابعًا

 الفصل الرابع

  عرض النتائج ، وحتليلها ، ومناقشتها ، وتفسريها
 11 ........................................................................ األولإجابة الس ال   :أواًل  
 10 ........................إجابة الس ال الثاني  .............................................. :قانيًا 
 12 إجابة الس ال الثالث ....................................................................... :قالثًا  
 19 إجابة الس ال الرابع  ....................................................................... :رابعًا 
 04 ................................................................. النتا ج وتفسريها : مناقشة تامًسا

 الفصل اخلامس

  النتائج ،  والتوصيات ،  واملقرتحات
 26 أواًل : نتا ج الدراسة ...................................................................................

 24 توصيات الدراسة ............................................................................. قانيًا :
 الدراسة ........................................................................... تقالثًا : اقرتاحا

 .....................................................  املراجع ................................................
24 
21 

  

 ( هـ) 



                              
 فهر  جداول الدراسة                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفيفة البــيـــــــــــــــــان م
 12 ( يوضح توزيع جمتمع الدراسة حسب اإلدارة التعليمية4جدول رقم ) 4

مكونـات عناصـر االسـتبانةد وطريقـة القيـا ) يف صـورتها       ( يوضـح  4م )جدول رقـ  4
 19 املبد ية (

 16 مكونات عناصر االستبانة )يف صورتها النها ية(( يوضح 1جدول رقم ) 1
 16 معامل الثبات لكل حمور من حماور االستبانة( يوضح 1جدول رقم ) 1
ــم ) 1 ــدول رقـ ــح1جـ ــتبانا  ( يوضـ ــدد االسـ ــة والعا تعـ ــود املوزعـ ــدة واملفقـ ــتبعدة  ة ـ املسـ

 14 والنسبة لكل واحدة منها لوالصاحلة للتيفلي

املتوسـطات احلسـابيةدواالارافات املعياريـة السـتجابات املشـرفني       ( يوضـح 0جدول رقم ) 0
 11 الرتبويني حول املمارسات التقوميية املتصلة مبباد  التقويم املستمر

واالارافات املعياريـة السـتجابات املشـرفني    املتوسـطات احلسـابيةد   ( يوضـح 2جدول رقم ) 2
 10 الرتبويني حول املمارسات التقوميية املتصلة بتنفيو تطوات التقويم املستمر

املتوسطات احلسابيةدواالارافات املعياريـة السـتجابات املشـرفني    ( يوضح 0جدول رقم )  0
 10 تقويم املستمرالرتبويني حول املمارسات التقوميية املتصلة جبمع املعلومات لل

املتوسـطات احلسـابيةدواالارافات املعياريـة السـتجابات املشـرفني       ( يوضح9جدول رقم ) 9
 19 الرتبويني حول املمارسات التقوميية املتصلة بالنشاطات املرتتبة علل نتا ج التقويم املستمر



 

 

 

 

 فهرس مالحق الدراسة
 

 الصفيفة    ـانالبــيــــــــــــــــ رقم املليفق
 06 أداة الدراسة يف صورتها املبد ية    4
 09 أمسال حمكمي أداة الدراسة     4
 94 أداة الدراسة يف صورتها النها ية    1
 90 تطابات تطبيق أداة الدراسة        1

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  الفصل األوَّل
 

 مشكلة الدراسة د وأبعادها
 

 شكلةأواًل  :  التمهيد واإلحسا  بامل   
 قانيًا  :  مشكلة الدراسة  
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 وأبعادها  دمشكلة الدراسة
 

          املقدمة   
د الفرد املعارف واملعلومات إكسايمل تعد الرتبية يف ظل مفاهيمها احلديثة قاصرة علل         

فالرتبية  ت ن قادًرا علل حتقيق توجهات األمةت ليكواإلنسان بناًل متوازنا بل أصبيفت معنية ببنال
 هوا اجملتمع  ميثل املصدر األول لتيفديد أهدافت.  توحتليل حاجا عوليدة جمتم

اياها الشاملةت التعليم لصيقًا بقعغدا دفوملا كانت الرتبية حتقق تلم األهدا         
 جملتمع ورفع مستوى. وأصبح التعليم ميثل آلية تنمية اد والثقافيةةد و االجتماعياالقتصادية

. بل أصبح من مت ريات ما ُعرف بالنظام العاملي ا ديد من حيث كونت مصدر معيشة األفراد
رتبية ت بوصفت ميدانًا يعكس وظا ف الألمة من العناصر البشرية الفاعلةتلبية مطالب ا

 ( 1م د ص 4994د)عبد املوجودوأهدافها. 
د لرتبية ركس علل املهارات العمليةد ومهارات التفكريإضافة إىل أن املفهوم احلديث ل          

ظهر مفهوم آتر للرتبية املعلومات واملعارف. إال أنت وبدتول القرن ا ديد  الطالبوإكساي 
لم مدى احلياة د وعلل هوا املبدأ ظهر مفهوم إعدادًا ي هلت للتع الطالبإعداد  يركس علل
 (49د ص م4666تعليمية بداًل من السلم التعليمي . ) شعلةدالشجرة ال
أن حتقق م ينب ي أن تنظم الرتبية حوهلا إاا أرادت ناف أربعة أمناط أساسية من التعلوه          

د وأن يتعلم ليعمل ت الفهمت أي يكتسب أدواأن يتعلم الفرد ليعرفأهدافها وهوه األمناط هي: 
ت كي يصبح قادًرا علل الفعل والتاقري يف بيةتتد وأن يتعلم ليعيش مع اآلترين مشاركًا معهم 

 الم إضافة إىل  (440د ص م4990ديلورد  . ) وأن يتعلم ليكون يف مجيع األنشطة اإلنسانيةد
 امبااتاصة  متانيةنظرة متعلمني اوي قدرات عالية للقرن احلادي والعشرين يتطلب  إعداد نفإ

 (1998) الم يشري سكالتشيإىل  ؟  ؟ وما ضمانات جناا ما نقوم بتندر  ؟ وكيف  ندر 
Schlechty  يف حتسني مستوى التعليم من تالل  املعايري الرتبوية ساعد كثرًيا إجياد أن إىل

 جيابية املرجوة يفوحتل حتقق املعايري التيفوالت اإل . قيا  ما يتعلمت املتعلم وما يستطيع فعلت
حيدد مواطن  اا مستمًرا تكوينًيم بشكل خمتلف تقومًيتعلم البد هلا أن تقّوعملية التعليم وال

 ( 444م د ص 4664)احلر د   .القوة والععف وسبل التعامل معها
وملا كانت  العملية التعليمية  تتالف من حلقات كل حلقة تتفاعل مع األترى ت قر فيها           

.   تكون منظومة العملية التعليميةاقر بهاد فإن حلقة التقويم تعد أكثر أقًرا يف احللقات اليتوتت
 د والتعليم تادم لتد أما التقويم فهو ااادم لكل منهما.هر العملية التعليمية هو التعلمإن جو
بويني يف موضوع التقويم  جانبًا كبريًا من اهتمام املفكرين الرتمن أجل هوا كلت ش ل         

خمتلف دول العاملد وقد وضعت لت دراسات متعددة نتج عنها ضروي من التطوير امثلت يف 



 إدتال االجتاهات املعاصرة يف هوا اجملال. 
اهتمام كبري يف عمليات التقويم الرتبويد ومثَّل فيت مفهوم  الطالبلقد كان لتقويم          

عملية مستمرة تتم يف مجيع مراحل التعليم ومجيع التقويم ـــ أكثر من غريه ـــ من حيث إنت 
او األهداف النها ية وال تتم دفعة واحدة . كما مثَّل فيت من حيث إنت  الطالبمراحل تقدم 

د وتوضح  لت أهدافتد وتبني لت حدود الطالبتعسز التعلم عند  مكملة للعملية الرتبويةت ةعملي
 (  44مد ص 4991تت وإمكانيات تقدمت . ) الكيالنيدقدرا

إن واقع التقويم الرتبوي يف دول االيج العربي ال خيتلف عن واقع التقويم الرتبوي يف         
العامل العربيت فهو يعاني من بعض املشكالت اليت تتطلب حلواًل عاجلةت كي يسهم يف تعسيس 

يقول: " إن  م( إا4664العملية التعليميةد ويرفع من مستوى نوعيتها. هوا ما أكده الدوسري )
االتتبارات املطبقة حاليًا تعاني من عدد من املشكالت الفنية والعمليةد كما أن النقو يف 

 141- 144ص ص “ وجود أدوات كافية للتقويم الرتبوي من بني تلم املشكالت.
.   عالقتت السمنية بعملية التدريسوميكن التمييس بني أنواع قالقة من التقويم علل أسا          

وه األنواع هي: التقويم القبليت الوي يسبق عملية التدريسد والتقويم التكوي ت الوي يتسامن ه
مع عملية التدريسد والتقويم التش يصيت الوي ميكن است دامت أقنال عملية التدريس عند 
ظهور مشكالت تعليمية تعيق الطالب عن الوصول للمستوى املطلوي منت. هوه األنواع الثالقة 

 مع بععها لتشكل منظومة تقوميية تسمل التقويم املستمر.  تتمازم
وانطالقًا من مبدأ جتويد خمرجات العملية التعليميةد ورفع مستوى اارجيني سعت             

وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية جاهدة للرقي مبستوى التقويم يف العملية 
 يرة املستجدات يف هوا اجملال مبا يتفق ومتطلبات العصر.التعليمية  حيث حرصت علل مسا

هـ لتقويم الطالبد ُتصصت منها 4149يف ظل هوا التوجت صدرت ال يفة جديدة عام         
املادة ااامسة لتقويم الطالب يف الصفوف املبكرة. معتمدة التقويم املستمر أسلوبا لتقويم 

إىل توصيل الطالب درجة اإلتقان للمهارات  هو أسلوي تقوميي يهدفو طالي هوه املرحلة.
ومتواصلةد تقويم يرتكس علل  دوتصيفيح مستمرة دوتش يو دامل تلفة من تالل عملية تعليم

معايري اإلتقاند حيث يعمد إىل مقارنة الطالب بنفست وفق معايري إتقان مقررة ال بد أن يبل ها 
التعليمد ال يفة تقويم الطالب  لسياسة. ) اللجنة العليا اإلتقانيالطالب وفق مبدأ التعلم 

 (0هـد ص 4149د
لقد أحدقت هوه الال يفة نقلة نوعية يف العملية التعليمية عن طريق استيفداث أساليب           

وأدوات جديدة ُتقوام قدرات املتعلم وإجنازاتت تقوميًا حقيقيًا وموقوقًا. كما يرتتب علل نتا ج 
ضعفت متجاوزة بولم جمرد الدرجات واألحكام إىل تعلم والتقويم كشف مواطن قوة املهوا 

األدال بدرجات صمال إىل توصيف متكامل  نالتوظيف الكيفي الوي يتعدى جمرد التعبري ع



ملا تعلمت الطالب وما مل يتعلمتت توصيفًا ميكن أن يت و أساسًا لت طيط تعليم وتعلم الطالب 
 التقويم وتكامل بينهما.ومبا يتطلبت الم  من تسامن عملييت التدريس و

بالرغم من هوا فقد كشفت الدراسات البيفثية اليت تناولت ال يفة تقويم الطالب           
هـ( أن بعض بنود 4144ا ديدة عن بعض أوجت القصور فيهات حيث أوضيفت دراسة ال اهيم )

يف الم دراسة .  ويتفق معها  موض رغم وجود املوكرة التفسرييةال يفة التقويم يعرتيها بعض ال
هـ( إا كان من بني نتا جها غموض بعض مصطليفات الال يفةد إضافة إىل 4141العصيمي )

عدم وجود آلية تنفيو موحدة لال يفة علل مستوى اململكة مما أدى إىل حدوث تفاوت بينها. 
هـ( أن هناف قصورًا يف فهم 4144) وآترون كما بينت نتا ج الدراسة اليت قام بها الش رود

 املدار  واملعلمني لال يفة تقويم الطالب. مديري
هوا باإلضافة إىل أن الباحث قد الحظ حبكم طبيعة عملت مشرفًا تربويًا للصفوف          

لتقويم اف تفاوتًا يف ممارسات املعلمني ااملبكرةد واتصالت الوقيق بامليدان الرتبوي أن هن
ة الواحدة. ومما زاد تلم املالحظة املستمر ليس علل مستوى املدار  بل علل مستوى املدرس

 توكيدًا ما يبديت دومًا املشرفون الرتبويون من وجود ممارسات  تقوميية خمتلفة بني املعلمني .
  

         
 : مشكلة الدراسة

تقويم التيفصيل الدراسي الرتبوي عامةد وتقويم  ألهمية التقويم من تالل العرض السابق       
 تمن جوانب تلم العملية الرتبوية منهجية تقوميية صتو بت لكل جانب أناتعح دتاصة

فتقويم الطالي يستدعي منهجية خمتلفة غري تلم اليت يتعمنها تقويم املناهج أو تقويم أدال 
ستلسم من املعلمني  امتالف ين تقويم حتصيل الطالي الدراسي الم فإ إىل إضافةاملعلمني مثاًل. 

 .األدوار املتوقعة منهمي ميارسوا عدد من الكفاياتت لك
 
 -ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف الس ال الر يس التالي:من هنا  و    

 لتقويم املستمر من وجهة نظر مشريف الصفوف ة اما واقع ممارسات معلمي الصفوف املبكر
 مبنطقة مكة املكرمة  ؟  املبكرة

 

    
 : أسةلة الدراسة  

 _لية:الس ال الر يس األسةلة التا ويتفرع من
اليت يقوم بها معلمو الصفوف املبكرة  املتصلة مبباد  التقويم املستمر تدرجة املمارساــــ ما 4



 ؟  املشرفون الرتبويونكما يراها 
يقوم بها معلمو الصفوف  املتصلة بتنفيو تطوات التقويم املستمر اليت تدرجة املمارساـــــ ما 4

  ؟املشرفون الرتبويون  املبكرة  كما يراها 
املتصلة جبمع املعلومات للتقويم املستمر اليت يقوم بها معلمو الصفوف  تدرجة املمارساـــــ ما  1

 ؟املشرفون الرتبويون  املبكرة  كما يراها 
اليت يقوم بها  املستمر التقويم جنتا  لاملتصلة بالنشاطات املرتتبة عل تدرجة املمارساـــــ  ما  1

 ؟املشرفون الرتبويون  راها املبكرة كما يمعلمو الصفوف 
  

 : أهداف الدراسة
الصفوف معلمي ممارسات هلوه الدراسة يف الكشف عن واقع يتل و اهلدف العام             

 .لتقويم املستمرااملبكرة 
 _وا اهلدف إىل األهداف التالية:وميكن تفصيل ه      

ـــ الكشــف عــن   4       الــيت يقــوم بهــا معلمــو الصــفوف    ســتمر املتصــلة مببــاد  التقــويم امل  املمارســاتـ
 .املبكرة كما يراها جمتمع الدراسة

ـــ  4 يقــوم بهــا معلمــو    املتصــلة بتنفيــو تطــوات التقــويم املســتمر الــيت     املمارســاتالكشــف عــن  ـ
 .املشرفون الرتبويون  ملبكرة  كما يراها الصفوف ا

ـــ الكشــف عــن  1  الــيت يقــوم بهــا معلمــو   ســتمرامل املتصــلة جبمــع املعلومــات للتقــويم  املمارســاتـــ
 .املشرفون الرتبويون  ملبكرة  كما يراها الصفوف ا

اليت يقوم بهـا   املستمر التقويم جنتا  لاملتصلة بالنشاطات املرتتبة عل املمارساتالكشف عن ــــ 1
 .املشرفون الرتبويون  املبكرة كما يراها معلمو الصفوف 

  
 : أهمية الدراسة

لـيت يقـوم   األساسـية ا  ةواقع وتش يصت يوفر البيانات اليت ُتبنل عليهـا القاعـد  إن دراسة ال         
. لـوا  فتعسزد ومواطن العـعف فتعـا   د ومن تاللت تعرف مواطن القوة عليها التطوير واإلصالا

   _وه الدراسة تستمد أهميتها من :يرى الباحث أن ه
ارة الرتبيــة والتعلــيم علــل معرفــة واقــع أنهــا قــد تســاعد القــا مني علــل العمليــة التعليميــة يف وزــــ  4

أو صتلــف مــع  املمارســاتد وإىل أي مــدى تنســجم تلــم  التقومييــة يف امليــدان الرتبــوي  املمارســات
 طبيعة أسلوي التقويم املستمر.

يف الصـفوف املبكـرة    الطالـب أنت من امل مل أن تسـهم هـوه الدراسـة يف تعـديل ال يفـة تقـويم       ــ  4 
 .التقوميية املمارساتحتديد  ها يفمن تالل بيان دور



   هميـدي أت إا إنها تعـع بـني   فوف املبكرة علل حتسني ممارساتهمأنها قد تساعد معلمي الصــ  1 
 عند تقويم طالبت يف ضول أسلوي التقويم املستمر. ممارستهااليت ينب ي  املمارساتقا مة ب

 : حدود الدراسة

عميم أى الباحث أتوها يف عني االعتبار عند تاقتصرت الدراسة علل عدد من احملددات ر       
 _النتا ج تارم جمتمعها وهي :

الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم يف عام  الطالبال يفة تقويم  انطلقت الدراسة منــ  4
الصفوف املبكرة  يف الطالبهـ كما وردت يف املادة ااامسة منها واااصة بتقويم 4149

 املوكرة التفسريية هلا.و تقوميًا مستمرًاد
باإلدارات التعليمية مبنطقة مكة ـ اقتصرت علل وجهات نظر مشريف الصفوف املبكرة ـ4

 هــ(. 4141/4141) لعام(يف الفصل الدراسي الثاني الطا فدجدةدةالعاصمة املقدس)املكرمة
 اقتصرت الدراسة علل ممارسات معلمي الصفوف املبكرة املرتبطة مبباد  التقويم ــ1

 نتا جت. لاملستمرد وتنفيو تطواتتد ومجع املعلومات لتد و النشاطات املرتتبة عل
   

 : مصطليفات الدراسة
 -ورد يف هوه الدراسة عدد من املصطليفات اليت ميكن تعريفها علل النيفو التالي:        

 :  املمارسات
ــاَرَ  د مــادة مـَـ  211دص0م د جـــ 4992)مجــع ممارســة د ويقــول ابــن منظــور            َرَ  ( َم

 .  َرَع فيتد وَشاَلَجُتد وَزاَوَلُتد وَعاَناُهِمَراَسًا وَماَرَ  اأَلْمَر : ع
 ويقصد باملمارسة يف  هوه الدراسة :         

يف ظــل أســلوي   اإلجــرالات الــيت يقــوم بهــا معلمــو الصــفوف املبكــرة لتقــويم الطــالي            
ــاًل ااطـــواتد ومجـــع املعلومـــات يـــو ت بـــدًلا باملبـــاد د ومـــرورًا بتنف التقـــويم املســـتمر د وانتهـ

   .نتا جت لبالنشاطات املرتتبة عل
 
 

 :التقويم املستمر
مستوى اإلتقان للمهارات  الطالبإجرال يرافق عملييت التعلم والتعليم بقصد بلوغ         

والعلوم واملعارف املطلوبة وتوفري الت وية الراجعة لت مبا يكفل تصويب مسريتت التعليمية 
 مواصلة عملية التعلم.و

 وتعرفت بعض األدبيات بانت :



أسلوي تقوميي يهدف إىل توصيل الطالب درجة اإلتقان للمهارات امل تلفة من تالل        
تقويم يرتكس علل معايري اإلتقاند وتش يو وتصيفيح مستمرة ومتواصلةد عملية تعليم

رة ال بد أن يبل ها الطالب وفق حيث يعمد إىل مقارنة الطالب بنفست وفق معايري إتقان مقر
 مبدأ التعلم املتقن.

 

 : الصفوف املبكرة
 يقصد بها الصفوف الثالقة األول من املرحلة االبتدا ية.      

  

 :املستمر مباد  التقويم
ح يتوضــيســتند عليهــا أســلوي التقــويم املســتمر يف   واألســس الــيت   هــي جمموعــة املعــايري      

 .هاية احلكم علل  التلميو بإتقانكيفية تقويم املهارةد وكيف
 :التقويم املستمرت  تطوا
 املصـاحب  املتعلقـة بـانواع التقـويم    الـيت ميارسـها املعلـم    هي جمموعة اإلجرالات التقومييـة          

 املهارة املستهدفة. إلكساي التلميو
 :للتقويم املستمر أدوات مجع املعلومات

تتبارية وغري االتتباريـة الـيت ميارسـها املعلـم للكشـف      والوسا ل اال تجمموعة األدواهي         
 التلميو املهارة املستهدفة. إتقانعن مدى 

 التقويم املستمر: جنتا  لالنشاطات املرتتبة عل
ــم    هــي جمموعــة         ــيت ميارســها املعل ــا ج     اإلجــرالات ال ــيت يصــدرها يف ضــول نت  واألحكــام ال

 املهارة املستهدفة. علل التلميو أدالات
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 الفصل الثاني

 اخللفية النظرية للدراسة

  

 : اإلطار النظريأوالًََ  :    
 أ ــــ التقويم الرتبوي        
 ي ــــ  تقويم الطالب يف اململكة العربية السعودية       
  
 الدراسات السابقة:  ثانيًا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :  اإلطار النظري أوالًََ 
 :  امهيد

 ــــــ :نظري مبيفثني د هما يشمل اإلطار ال
التطـور يف  د والرتبوي متناول الباحث االفية التارخيية للتقويوفيت  :التقويم الرتبوي  ــــــأ          
د   تقيا  والتقويمد والعالقـة بينهمـاد وتصا صـ   ت كالتملتصلة مبصطليفاتد واملفاهيم اتمفهوم

الاّلزمـة للقـا م بعمليـة     د والكفايـات هجياتتصيل الدراسيد ومند و تقويم التيفوأنواعتد وأدواتت
 التعلم اإلتقاني. ةالتقويمد واسرتاتيجي

تناول الباحث املراحل الـيت مـرَّ   وفيت  يف اململكة العربية السعودية : الطالبتقويم   ــــــي         
ملكــة ت منــو أن بــدأ تنظــيم التعلــيم يف امل مــن تــالل اللــوا ح التنظيميــة لــولم  الطالــببهــا تقــويم 

احلاليـة   ةكمـا تنـاول أسـلوي التقـويم املسـتمر يف الال يفـ       .حتل الوقـت الـراهن   العربية السعودية
 هـ .4149لتقويم الطالب الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم يف عام 

  
 

 التقويم الرتبوي  :املبيفث األول 
 

 االفية التارخيية للتقويم الرتبوي 
د ر من ب  جنستقديم قدم أول حماولة بوهلا اإلنسان لتعليم شيل آلتبوي التقويم الرت            

(  واستمرت 44د ص م4900ة. ) لندفلدغري أن عملياتت كادت أن تكون عرضية وغري منظم
حتل بدل هوا القرن قاصرة علل تقدير املعلم مبفرده الوي كان يكتفي غالبًا بقيا  حتصيل 

مد 4922دولبيب مسعانت أو تقديرات يععها لكل طالب.)درجاالطالي ويع  عن رأيت بصورة 
 (442ص 
واعتاد  ق.مد 4466يف الرتبية الصينية عام  سجلت أول حادقة للتقويم الرمسيلقد           

د وكانت  تاتي مقننة يف جماالت اادمة املدنية الرمسيون الصينيون آنواف إجرال اتتبارات
                        (  11د ص هـ4160ها. ) دداند مستوياتها وشهادات بدرجات متنوعة يف

أساليب تقوميية تعتمد علل االقينيون القدامل أمثال سقراط وأفالطون  واست دم         
اهتموا  الشفهية العملية أكثر من غريها ألنهم تأما الرومان فقد اهتموا باالمتيفاناد احلوار

 (91د ص م4902بإنتام ااطبال املفوهني. ) تعرد 
مبكرًا يف العصر  أما يف الرتبية العربية فإن تقويم األدبال و الشعرال و الفالسفة بدأ          
د وم امرات لل صورة ندوات. ومع مرور السمن بدأ ياتو أشكااًل متنوعة فجال عا اهلي



. إال أن وفلسفيةد وعلمية يف العهود األمويةد والعباسيةد واألندلسية وغريهاد حواريةد شعرية
حاالت الكتابة د و األسةلة الشفهية ماعدا ظل معتمدًا علل اتتبارات التسميعتقويم التيفصيل 
 (         11د ص هـ4160) دداند . وااط العربي

األوروبيون عنهم والتصال األوروبيني بالصينيني تالل القرن الساد  عشر فقد نسخ             
ا أول الدول األوروبية اليت تبنت هوا النظام رمسيًا مع بداية د وتعد بريطانينظام االتتبارات

 (         11د ص هـ4160) دداند القرن التاسع عشر. 
( أول عامل تقويم جهس عملية التعليم باتتبارات  George Fisher) ويعد جورم فيشر            

سية واحدة أو درا مقننة ميكن بواسطتها اتتبار وتصنيف معرفة كل طالب سوال يف مادة
علل  ( أول من أكد Francis Jalton. كما يعت  فرانسيس غالتون ) مجيعها أو يف بععها

د م4664) مرادد . يةد وا سموجود فروق فردية بني الطالي يف النواحي العقليةد والعاطفية
  (   40ـ   42ص ص 

تقويم التيفصيل يف الواليات م  ظهرت أول بوادر االهتمام ب4011ويف حوالي عام              
إلجنليسية العليا يف مدينة املتيفدة األمريكية عندما قامت  نة مدرسية بسيارة املدرسة ا

ت للتيفقق من كفاية معرفة الطالي يف مواد ا   د واهلندسة د والفرنسية . ورفعت بوسطن
( حبملة انتقادية Horace mann تقريرًا إجيابيًا حول الم . يف نفس الفرتة بدأ هوريس مان ) 

. وقد ام ض عن مشككًا يف جدواها لتيفصيل الطالي داربة للممارسات الرتبوية ا اريةض
د يادواحلسايد والقواعدوا  راف دتتبارات مكتوبة يف التاريخهوه االنتقادات تطوير ا

الي  ع أسةلة هوه االتتبارات حو. كان جممود والفلمليفات الل ويةد والعلوم الطبيعيةواملصط
وقد كانت  (د2140لبًا اتتريوا من جمموع )( طا116وأجريت علل عينة تتكون من ) (411)

(  Horace mann هوريس مان )  جعة مما برر مبد يًا انتقاداتنتا ج هوه االتتبارات غري مش
    ( 10ــ 11هــد ص ص 4160) دداند  .السابقة

تالل القرن العشرين حدقت تطورات جورية يف  ونتيجة للتقدم العلمي ولتعدد املدار            
برزت حركة االتتبارات  وبينت أن  لعقد الرابع من القرن العشرينففي ا تتقويم التيفصيل 

د وأن ال قيمة لت إالَّ إاا اعت  من األحوال اعتباره غاية يف ااتتاالتتبار ال ميكن باي حال 
  ضافة إىل أن من مظاهر هوه احلركة إاًل من العملية الرتبوية بكاملها. جسًلا متكام

ت ألن عةبان برنامج التقويم إاا أريد لت الشمول جيب أن يست دم أساليب متنو فاالعرتا
ن بععها ميكن تقوميت األهداف التعليمية تشري إىل أمناط متنوعة من السلوف وهوا يع  أ

قالث من األهداف  د ومثة نوعها اآلتر يتطلب است دام املالحظةد وأن بععباالتتبارات
النوعني السابقني. ) لندفلد يقتعي است دام أساليب صتلف كثريًا عن األساليب املطبقة يف 

 (. 40ـ41د ص ص  م4900



التقويم الرتبوي يف إطار جديد إا  صمم منواجا  Tylerم  وضع  تايلر 4919ويف عام            
كما يرى أن التسجيل املستمر للتقدم دًايربط فيت التقويم بالعملية التعليمية ربطًا مباشر

.) أمان د اليت مل تتيفققاألهداف السلوكية املرغوبة اليت حتققت وتلم ستدل من تاللت علل ُي
 (.44د ص  م4664

م يتصل مبمارسات 4901عام  Glaser ام جديد قدمت جليسرأدى الم إىل ظهور إسه          
املرجع الوي يعتمد علل حمكات مطلقة. والم  التقويم عندما أطلق مصطلح املقيا  احملكي

 (.44م د ص 4664د .  ) أمانمقابل املقيا  املعياري املرجع ت الوي يعتمد علل معايري نسبية
ليت التقويم ويف أوا ل السبعينات امليالدية من القرن العشرين ظهر مفهوم جديد ُأطلق ع           

احتة عهد جديد تيار يف التقويم الرتبوي وغري كثري من الباحثني  فالتكوي  الوي يعده 
الرتبوي إا اميس التقويم التكوي  عن التقويم التجميعي بفعا ل مشهودة وصار اسرتاتيجية 

م د 4991وبعواقب حممودة يف أي ميدان. )صيداويد شاملة ميكن أن تست دم بفعالية أكيدة
 (. 9ص 
مثــل  درياتت اإلشــارة إىل تعــب بدايــة التســعينات أتــو و دةالثمانينــات امليالديــ ومنــو نهايــة           

وتعـمنت احلـديث عـن تقـويم      .يف األدبيات احلديثة للتقويم اتقويم األفراد تسداد كثرة وتكراًر
 تـار بعنايـة   امـارين تُ تنفيـوه واجبـاتد أو   يعتمد يف األسا  علل املالحظة املباشرة للتلميو أقنـال  

ص  مد4664د) الدوسـري  .لـدى املعلـم واملـتعلم   ثل أولويـات  يو يف ضول معايري امومبشاركة التلم
414.) 
 

 مفهوم التقويم الرتبوي  تطور
 

د ومنهجيتت السابقة حتواًل كبريًا يف مفهومتدالتقويم الرتبوي يف العقود شهد           
ت يري يف حتل إنت ميكن القول إن نصيب التقويم الرتبوي من الت يري أوفر من ال دوإجرالاتت

امل تلفة ملفهوم التقويم . كل الم يلمست الباحث من تالل التعريفات قول الرتبوية األترىاحل
إن أي مراجعة لألدي الرتبوي املتعلق بالتقويم تكشف أن هنالم عددًا من إا الرتبويد

 .عملية التقويم وأن كل تعريف يركس علل بعد أو أكثر من أبعاد دالتعريفات للتقويم
م م( من تعريفات لـعدد من اا ال يف جمال التقوي4991ما أورده رجب )ي كد الم         

( أن التقويم الرتبوي " هو عملية حتديد مدى Tylerم 4916) الرتبوي حيث يقول: " يرى تايلر
( فريى بانت " التعرف علل  Popham ,م 4921)أما بوفام  الفعلي لألهداف الرتبوية ."  التيفقيق

 & Worthen  زواتسع التعريف عند ورقن وساندر ".بوية معينةيمة وجدارة ظاهرة ترق

Sandersد والنتامد ت بانت " التيفديد الشكلي للنوعيةد والفعاليةد وقيمة ال نامجإا يعرفان



  4-4واملشروعد والعمليةد واهلدفد واملنهج "  ص ص 
أن التقويم هو مبثابة  ويالحظ الباحث يف التعريفات السابقة أنها تكاد جتمع علل              

. وأن االهتمام مل كيفيًا د مب  علل وصف سوال كان هوا الوصف كميًا أمإصدار حكم
 . د ليشمل عمليات التقويم وخمرجاتتيعد يرتكس علل األهداف اااصة بال امج بل امت

ت الت يريا إن الت يريات اليت أعطت للتقويم هويتت ا ديدة ميكن تل يصها يف            
ويف الت يريات املفاهيمية   .تقويم يف صلب العمليات التنظيميةالبنيوية اليت تقوم علل دمج ال

اليت ال تكتفي بتعريف التقويم تعريفًا حكميًا  يقتصر علل الكشف عن القيمة أو احلكم 
التقويم. ول بل تتجاوز الم إىل مقاربات أترى تتصل باملعاني املست دمة حدعليها

 (    1مدص 4991)صيداويد
 التطورات يف مفهوم التقويم الرتبوي هي عدم فصلت عن أبرزأن  وميكن القول             

 د وعدم إقامة أوقات حمددة لت وتنظيمات مستقلة عن السريمسرى العملية التعليمية التعلمية
حتسني يف  ت وهي املساعدةظيفتت األساسيةت لةال يت لل عن والعادي لعمليات التعلم والتعليم

للتقويم الرتبوي تنسجم مع طبيعة ما  ثاحلدي م. ولعل طبيعة هوا املفهوأحوال التعلم والتعليم
أطلق عليت التقويم احلقيقي  وهو تقويم يعكس إجنازات الطالي يف مواقف حقيقية ويقيسها 

قيمة ومعنل بالنسبة أنت تقويم جيعل الطالي ين مسون يف مهام اات  ايف الوقت نفستد كم
 .  نشاطات تعلم وليس كاتتبارات سريةد فيبدو كمهل
 

  القيا  والتقويم والتقييم   
كثريًا ما يالحظ عند التطرق إىل موضوع التقويم الرتبوي أن هناف العديد من           

وأن االط  د والقيا دوالتقييماملصطليفات يرد اكرها يف هوا امليدان كالتقويمد 
لوا يرى الباحث ضرورة أمر وارد يف معظم األحياندوالتها وعدم التمييس يف مدل

 توضيح داللة هوه املصطليفات .
 

  Measurement     :القيا  
العملية اليت تقوم علل إعطال األرقام أو توظيفها وفقًا "بانت م(4664الدوسري )يعرفت           

 أبو عالم عت د ويتفق م12ص ".لنظام معني من أجل التقييم الكمي لسمة أو مت ري معني
إعطال قيمة رقمية لصفة من الصفات طبقًا لبعض القواعد أو  "يف أن القيا  هو م(4902)

 42ص   " .األسس
 

   Evaluation :التقويم   



يات القيا  دهوان املصطليفان يردان كثريًا يف أدبمصطلح تقويم ومصطلح تقييم          
. ويف اد وهناف من يفرق بينهمما مبعنل واحدن الباحثني من يراه. وهناف موالتقويم الرتبوي

 بقولت :   م(4902)هوا الشان يشري أبو لبدة 
. واألوىل تان تفيدان قيمة الشيل هما تقويمد وتقييملدينا كلم         

يًا وأعم ويراد بها معاٍن عدةت فهي تع  بيان قيمة الشيلد صيفييفة ل و
يراد بت بيان قيمة  اا كاند أو تصيفيح ما أعوم " . فإوتع  كولم تعديل

. وإاا أريد بت حتقيقت ألهداف الرتبية فهو تقييمد أو مدى الطالبحتصيل 
أي صليو تعلمت من نقاط الععف يف حتصيلت فهو  الطالبتصيفيح تعلم 

 04تقويم . ص
 
 رأيًا يف الم فيقول : م(4999) وآترون ويورد أبو حطب           

يفـو ميكـن أن حيـل لنـا مشـكلة التـداتل يف       وجودهما علل هـوا الن           
ــا     ــتني همـ ــتني أجنبيـ ــدنا إزال كلمـ ــت دام حـــني جتـ ــل واالـــط يف االسـ املعنـ

Valuation  أفعل ترمجة هلـا اآلن هـي  "التقيـيم" . والكلمـة      نويف رأينا أ
وأفعــل ترمجــة هلــا أيعــَا كلمتنــا التقليديــة     Evaluationاألتــرى هــي 

تتجاوز معنل حتديد القيمة أو القدر د أما الثانية  املعتادة "تقويم" . فاألوىل ال
 1ففيها معنل التعديل والتيفسني والتطوير. ص 

 

ا د لتقويم  بانت "إصدار احلكم علل شيل ميف تعريفت لم( 4664الدوسري ) ويوهب             
ات د وهو بهوا املعنل يتعمن القيام خبطوات منهجية  مع املعلوم أو تقدير قيمة معينة لتد

د واست الص نتا جها ت للوصول إىل معرفة ظاهرة تطة حمددة لتيفليل تلم املعلومات وإتباع
 11ص  "د واحلكم علل قيمتها الرتبوية.معينة

د صطليفني مرتادفني يف جمال الرتبيةومن الصعب احلديث عن التقويم والتقييم كم            
ل يف بعض املواقف فال با  من إجازة ومن الصعب أيعا الفصل بينهما. ولصعوبة هوا الفص

 ( 40د ص م4999 است دامهما كمرتادفني أو شبت مرتادفني. ) عودةد
: أن  ات أوهلمألمرين ويرتعي الباحث است دام مصطلح التقويم بداًل من التقييمت والم           

كلمة تقييم قاصرة  : أن وقانيهما (دكلمة تقويم  مصدر للفعل الثالقي املسيد بالتععيف ) َقوََّم
بينما التقويم يسعل باإلضافة إىل  (.) تثمنيلسلوف اإلنساني علل جمرد احلكم لتيفديد قيمة ا

.  ن الععف والعمل علل عالجهاالم إىل تعرُّف مواطن القوة والعمل علل تعسيسها ومواط
 .إىل التيفسني والتعديل  والتطوير لتقويم يهدفاف

ا  والتقويم يكمن يف إعطال القيا  قيمة رقمية تدل علل القدر إن الفرق بني القي           
املوجود يف مسة ما أو مت ري ما بينما يع  التقويم إصدار حكم علل قيمة )جدارة ( شيل معني 

د بينما يصفت ن القيا  يصف السلوف وصفًا كميًاكما أ (د10م د ص 4664. )الدوسريد 
  (.42مد ص4999دعودة) .احلكم علل قيمتت التقويم وصفًا كميًا  ونوعيًا متعمنًا

ن بعالقة ومن املعاني والتعريفات لكل من القيا  والتقويم يرى الباحث أنهما يرتبطا            



وجود عملية تقويم د إنها عالقة الوسيلة وال اية حيث من الصعب جوهرية هي عالقة وظيفية
أن التقويم د وويم هي عالقة ا سل بالكل  والتقد كما أن العالقة بني القيادون عملية قيا 

 .   أمشل وأعم من القيا 
           

 تصا و التقويم الرتبوي 
 تستند عملية التقويم إىل جمموعة من ااصا و حتدد يف ضو ها مسارها وإجرالاتها د          
مد 4901والسامرا ي ) (د12ــ 11دص ص م4666تح اع )كما يشري فو هوه ااصا و   

 تتمثل فيما يلي : (419ـــ  412ص ص  
 

  :ــــ الشمولية  :أواًل 
وجوانب منوه ومستواه  الطالبحيث يكون التقويم شامال  ميع جوانب ش صية            
. كما يشرتط للشمولية أن تتنوع فيت علل املعارف واملفاهيم واحلقا ق . وال يقتصرالدراسي

 .وم يف إجرا تويتعاون أكثر من مق أدوات التقويمد
 :ـــ االستمرارية  :قانيًا 

ت فهو يبدأ مع بدل العملية الطالبطوال مدة دراسة  الم أن يكون التقويم مستمرًا          
د جوانب د كتيفديعليمية ويالزمها يف مجيع مراحلها. ويتيفقق من الم عدد من األهدافالت

منو الطالي يف  د وتتبعمبكربات التعلم ومعوقاتت يف وقت د وحتديد صعوالقوة والععف
 .ا وانب امل تلفةد وتقويم تقدمهم

 :ـــ العلمية  :قالثًا 
لكي تكون عمليات التقويم الرتبوي قا مة علل أسس علمية يستوجب الم أن تتوفر          

 فيها الصفات التالية : ـــ
 لقياست أي أن تقيس أدوات التقويم ما وضعت دقالصد. 

 والم إاا ما أعيد است دام اربة تكون نتا ج التقويم متسقة أو متق د ويعنل بت أنالثبات
 .داة نفسها بعد فرتة زمنية معقولةاأل

  التقويم بالعوامل الواتية للمقوماملوضوعيةد ويقصد بها عدم تاقر نتا ج . 

 :ــــ االقتصادية  :رابعًا 
ت مناسبًا إلجرال التقويم ت فيكون الوقاقتصاد يف الوقت والنفقات وا هدويعنل بت          

وتكون النفقات معقولة تصوصًا علل فرتات التقويم املتعددةد وا هد موزعًا لتد وخمططًا
 يتصل باست دام األدوات املتنوعة. فيما 

 



 أنواع التقويم الرتبوي      
تها .ولعل تعددت أنواع التقويم الرتبوي واتتلفت تصنيفاتهات والم تبعًا لوظا فها وأوقا           

أبرز تلم التصنيفات اات العالقة بتقويم التيفصيل الدراسي ما صنف يف ضول  التوقيت السم  
د وتقويم وتقويم تش يصي (دوتقويم تكوي  ) بنا ي  (دللتقويم إىل :  تقويم قبلي ) امهيدي 

و وهي علل النيف (.41هـد ص 4160القرشيد  ) (د11د ص م4999) عودة د (.تتامي ) إمجالي 
  _: التالي

 
  Evaluation Initialالتقويم القبلي        :أواًل 

سميات إىل أن هوا النوع من التقويم ُتطلق عليت م ( 09مد ص 4902)يشري  أبو لبدة             
الدراسي  . وحيدث عادة يف بداية العاميد يد أو األوليد أو التمهيدد كالتقويم املبمتعددة

د ومن قم حتديد للتعـلم املدرسي الطالباستعداد  . وهدفت معرفة مدىسوقبل بدل عملية التدري
               نقطة البداية اليت جيب أن ننطلق منها يف تعليمنا.   

ويم قبلي د لوا فإن إجرال تقتطلب مهارات وقدرات ومعارف سابقةبعض األهداف ت إن           
 قبلي إىل الكشف عن األهداف اليت يتقنهات فقد ي دي التقويم ال) امهيدي( تطوة ضرورية

ت مبعنل أن نتا ج التقويم القبلي قد تعيد النظر يف تطة الطالي قبل تنفيو عملية التدريس
هو أن عملية التدريس مبا يتناسب مع حاجات الطالي د وحتقق غرضًا هامًا يف عملية التعلم ت و

ار بتقسيم الطالي إىل جمموعات . ورمبا أدى إىل اصاا قرنبدأ مع كل طالب من حيث هو
 ( 11م د ص 4999عودة د( أكثر جتانسًا حسب درجة التمكن أو حسب طريقة التعلم .

 :أغراض التقويم القبلي      
مد  4664)مليفمد : دلعل من أبرزهاهداف عدد من األ يهدف التقويم القبلي إىل حتقيق       
 (10ص 
 .ملية التعلم املدرسيلطالي لبدل ع/   حتديد مدى استعداد ا 4
 .طالي لبدل عملية تعلم مادة جديدة/   معرفة مدى استعداد ال4
 /   حتديد مستوى الطالي ووضعهم يف جمموعات أكثر جتانسًا .1
  

        Diagnostic Evaluation  التقويم التش يصي :قانيًا 
علل نواحي القوة والععف أو  م( التقويم التش يصي بانت "التعرُّف4666ُيعّرف حبيب )           

د ولبيان احلدود الفاصلة بني التقويم التش يصي وبني 44الطالي" . ص  اا ات السابقة لدى
التقويم : " ال خيتلف التقويم التش يصي عن الم بقولت م(4902) ةالتقويم القبلي يوضح أبو لبد

د تتد ومهاراوقابلياتت الطالبأو تش يو قدرات ت إا إن حتديد القبلي اتتالفًا جوهريًا



   469. ص استعدادًا لبدل الدراسة أم ال "ت شرط أساسي لليفكم بان لديت د أو حتصيلتومعرفتت
يعانون من  ويهتم التقويم التش يصي علل وجت ااصوص بالتعرف علل الطالي الوين          

سبابهاد وباتد وحماولة الكشف عن أد وحتديد جمال هوه الصعصعوبات دراسية متكررة
( إن اتتبارات التش يو ال تبنل عادة  41د ص هـ4160د. ) القرشيواقرتاا الوسا ل لعالجها

علل ما مت االنتهال من تعلمت حاليًا وإمنا تبنل حينما ت ز مشكالت أو صعوبات تعليمية عامة 
هلا . مثل القصور يف القرالة وتكون موجهة او فهم أبعاد املشكلة احلالية وأصو الطالبعند 

 (404ص مد 4909وهيجند م) قورنداي
أن التقويم التش يصي اليقتعي وضع درجات  Rowntree(1987)وي كد راونرتي            

 . شكلية د وال يشرتط للقيام بت إجرال اتتبارات أو قياسات
ويف عمليات التقويم التش يصي حيصل املعلمون علل املعلومات اليت حيتاجونها من           

. تقويم برنامج االمتيفانات العامة )املركس الوط  لتنمية املوارد البشريةادر قالقة هي : مص
 (20مدص4664واالتتبارات املدرسيةد

/ مشاهدة أدال الطالي علل األنشطة اليومية اليت يقومون بها تالل تعلمهم داتل غرفة 4
 . نشطة الصفيةد والواجبات املنسليةاملناقشات األكالصف 

 .صفية اليت يطلب إليهم القيام بها ج أدال الطالي علل االتتبارات واملهام ال/ نتا4
يعقدها معهم بقصد  اليتد واملقابالت املعلم لتصرفات طالبت داتل احلصة/ مشاهدة 1

 . شكالتهم واحتياجاتهماستقصال حاالتهم والتعرف علل م
 

 :أغراض التقويم التش يصي 
  :  عدةد منها حتقيق أغراض يسعل التقويم التش يصي إىل     
 . وحتديد أسبابها   Learning difficulties /   تش يو الصعوبات التعليمية 4
 /  توصيف الطرق العالجية البديلة يف ضول تش يو مواضع الصعوبة يف التعلم وأسبابها 4
 )حبيب د (د 14د ص م4992. )غامندقوة لدى الطالي يف تعلم جديد/  استثارة نقاط ال1

 (44د ص م 4666
التقويم التش يصي  ض( أنت من األفعل أن يقتصر غر40هـد ص4160ويرى القرشي )          

اجعًا إىل علل الدراسة املتعمقة ألفراد معينني يعانون من صلف دراسي متكرر قد يكون ر
وظا فت مع  ويتفق الباحث معت يف الم كي ال تتداتل. د أو بيةيةعوامل جسميةد أو نفسية

 .ظا ف التقويم القبليو
 

         



 :تطوات بنال االتتبار التش يصي 
مد 4664كما أوردها مليفم)ااطوات عدد من يصي بامر عملية بنال االتتبار التش           

 وهي :  ( 101ص
 ./ حتديد املوضوع  الدراسي4
 ./ حتديد حمتوى املوضوع الدراسي4
 .مفاهيم الطالية احملتوى لقدرات و/ التاكد من مدى مناسب1
 .يم جدول مواصفات للموضوع الدراسي/ تصم1
 .ع الدراسيحتقيقها من املوضو امل مل/ حتديد األهداف 1
 .احملتوى لتيفقيق األهداف املوضوعة/ التاكد من مناسبة 0
 .بالعمل بشكل جيد الطالبمة لقيام / حتديد املهارات الالز2
 ياًل دقيقًا .إىل عناصرها األولية حتل ت/ حتليل املهارا0
 / وضع أسةلة علل كل عنصر من العناصر السابقة .9

 موضوع معني بشكل متتابع.  / ترتيب األسةلة حبيث تدور حول46

  
        Formative Evaluation التقويم التكوي  :قالثًا 

م 4902(عام   Scriven) نأول من است دم مصطلح التقويم التكوي  هو سكريف           
م هوا املصطلح يف األغراض العامة 4924. وقد است دم بلوم وزمالؤه ال املناهج وال امجيف جم

د وأصبح معناه است دام التقويم املنظم ناهج أو ال امج وتطويرها فيفسبللتعليم وليس لبنال امل
 (  46د صم4666 . )حبيبدريبت ب رض حتسني هوه العملياتتالل مسار عملية التعليم أو التد

ت ليم والتعلموالتقويم التكوي  نوع من أنواع التقويم املستمر طوال مسار عملية التع         
أقنال التدريس)أي تالل  الطالبراقبة تعلم ومعنل الم أن التقويم التكوي  يست دم يف م

( ويقدم بولم ت وية راجعة مستمرة تساعده علل حتسني العملية التعليمية عملية التكوين
 – 462د ص ص م4901مادو  وآتروند  جورمو حتقيق األهداف )رها اوتصيفيح مسا

449 ) 
نهجية)منظمة( م( التقويم التكوي  بـ" أنت عملية تقييمية م4902) ةوُيعّرف أبو لبد         

د وغرضها تسويد املعلم واملتعلم بت وية راجعة لتيفسني التعليم والتعلم د حتدث أقنال التدريس
   444التلميو " . ص ومعرفة مدى تقدم  

 هـ( املقصود بالتقويم التكوي  حيث يقول : 4160)ويوضح القرشي        
هو التقويم الوي يصاحب تطبيق برنامج ما د ويستفاد من نتا جت يف تطـوير          

ال نامج وحتسينت د وحيدث عدة مرات أقنال عمليـة التعلـيم والـتعلم ت فـيمكن أن     
مفهوم معني أو مهارة معينـة أو جـسل أساسـي مـن املقـرر       جيرى عقب انتهال تدريس



د وغالبًا ما يكون يف صـورة اتتبـار قصـري يركـس علـل أهـداف جس يـة حمـددة ت         
لوا فهو يعتمد علل االتتبارات حمكية املرجع ت الـيت تقـارن أدال املـتعلم مبسـتوى     

  41معني من الكفالة يف األدال.  ص 
 

 :كوي  يربطت بسمنت ووظيفتت فيقولفييفدد مفهومًا للتقويم الت م(4901أما السامرا ي )        
   عهاد ولت وظا ف تش يصية وعالجية" " يبدأ التقويم التكوي  قبل بدل عملية التعلم ويستمر م

ويالحظ الباحث أن السامرا ي قد وسع من مفهوم التقويم التكوي  ليلتيفق . 440ص 
 ش يصي . مبفهومي التقويم القبلي والتقويم الت

حياول الباحث أن يقدم تعريفًا للتقويم بق من تعريفات للتقويم التكوي دويف ضول ما س         
 التكوي  . فريى أنت متابعة تش يصية  تصيفييفية مستمرة للطالب حتل حدوث التعلم.

 
  :أغراض التقويم التكوي             

مد 4902)ةأبو لبد وحيددليها وحيققهاد ال شم أن للتقويم التكوي  أغراض يهدف الوصول إ
 ض يف اآلتي:هوه األغرا (444ص 
  مراقبة  تقدمت  وتطوره تطوة تطوةو الطالبالتعرف علل تعلم. 
  وتوجيهت يف االجتاه الصيفيح الطالبقيادة تعليم. 
 الدراسياملقرر امهيداًَ لربطت باملعلم أو املتعلم  أو   تالطالب تعليم حتديد االل يف. 
 ت لتش يو عدم فعالية التدريسبيانات لول علاحلص. 
  تدريست أو إجياد طرق تدريس بديلةمساعدة املعلم علل حتسني. 
 .إعادة النظر يف املنهام وتعديلت 
 ة عن التعليم والتعلمتسويد املعلم و املتعلم بت وية راجع. 
 الععف .من نقاط  الطالبي وتصميمت لت ليو وضع تطة للتعليم العالج 
 تصيفييفها .  والم نتيجة ملعرفتت الفورية لنتا جت وكيفية  تالطالبافعية التعلم عند تقوية د 
 . تثبيت التعليم أو زيادة االحتفاظ بت 
 زيادة انتقال أقر التعليم ت والم عن طريق تاقري التعليم السابق ا يد يف التعليم الالحق. 

  

 مسلمات التقويم التكوي         
التكوي  علل مسلمات أساسية بدون اإلميان بها والعمل مبوجبها ال  يرتكس التقويم       

 هي: (0مد ص 4991كما أوضيفها وهبة) وهوه املسلمات دتمن ميكن تطبيقت واإلفادة
 ـ أن مجيع الطالي قادرون علل التعلم.4
 .ـ أن مهمة املعلم إحداث التعلمد والتاكد من حصولت عند مجيع املتعلمني4



 إتقان  منتابعة إال بعد التاكد دة تعليمية لمعلم االنتقال من وحدة تعليمية إىل وحـ أنت ال حيق ل1
 األوىل. ةلقدرات واملهارات املتعمنة يف الوحدة التعليمياملتعلم ا    
 ـ أن مهمة املعلم تقويم أدال املتعلم وليس تقويم املتعلم نفست.1
وإتقانت للمعارف واملهارات املطلوبة وليس  ـ أن تقويم مهارات املتعلم يع  رصد درجة امتالكت1

 مقارنة قدراتت بقدرات زمال ت. 
ـ أن املتعلم الوي مل يستطع التعلم يف املرة األوىل ميكن أن يتعلم يف ا ملرة أو املرات الالحقةت 0

لل د دون أن يع  الم عقابت علولم ميف طرا قنا الرتبوية وأعطيناه الوقت الالز اإاا ما عدلن
  ت املاضية. أتطا
 : ماد ومن العالمات بقوهلمن التقويم التكوي  ماموقفه م(4900) ووهبة ويبني صيداوي        

إن التقويم التكوي  علل هوه الصورة يوفر للمعلم واملتعلم ت وية            
راجعة مستمرة تنبئ بصدق عن فاعلية عملييت التعلم والتعليم لدى كل تطوة 

يساعد علل تب  ت يريات مستمرة يف العملية التعليمية تدريسية ت فولم 
ملساعدة كل طالب لبلوغ مرحلة اإلتقان املنشودة . وتصبح العالمات اليت تعطل 
للمتعلم عالمات داتلية مرحلية م قتة ترتكس إىل تقويم تكوي  أقنال العملية 

ا وإصالحها فيها أتطال املتعلم إال من أجل التعرف عليه لالتعليمية د ال حتص
 40الغري .  ص 

 
" رغم فيقول: رأيًا يف وضع عالمات للمتعلمد م(4901مادو  وآترون )جورم ويورد            

ارات عدم وجود شواهد كافية فإننا نعتقد أنت ينب ي أال تعطل تقديرات وإمنا تصيفح االتتب
أن يكون  يب وإاا أظهر التقويم عدم التمكن فإنت ين دلتوضح التمكن من عدم التمكن

    91مصيفوبًا بتش يو مفصل د ووصف دقيق ملا ينب ي عملت حتل يكتمل التمكن " .  ص  
ملساعدتت علل رفع  الطالبو يتميس التقويم التكوي  بانت تصيفييفي يستفيد من نتيجة          

سيد من امل د أو تيسريوالم ع  إعطا ت املسيد من الوقتد أو ت يري طرا ق التعليمدرجة إتقانت 
 (9د ص م4991مصادر التعلم. ) وهبةد

الوسا ل و بومساندتت علل التعلم مب تلف األسالي الطالبويعتقد الباحث أن دعم           
و يستمر الم الدعم وتلم املساعدة للطالب  ديف التقويم التكوي  مبثابة مرتكسات أساسية 

ت ميًا تش يصيًا مستمرًا دون إرهاقًا تقوويتعمن دا م دصل إىل املستوى اإلتقاني املامولحتل ي
د ونواحي الععف فتعا د كما أنت من املنطق توقع أقرًا دد علل أساست نواحي القوة فتعسزحت

بصورة مستمرة ت لتقويم التكوي  أقنال سري الدر  إجيابيًا علل حتصيل الطالي إاا است دم ا
م( إا 4991وية الراجعة. ي يد الم وهبة )حيث يتيح الم سد الث رات عند املتعلم من تالل الت 

إنت من األسهل تصويب األتطال الص رية يف  ي  من املبدأ القا ليقول :" ينطلق التقويم التكو
األتطال علل مدى قرتة زمنية طويلة.  ةنهاية كل وحدة تعليمية بدال من االنتظار ومرتاكم



   9سخ ويتجور ".  ص فالفشل البسيط ميكن الت لب عليت يف حينت قبل أن يرت
وأتقنوه وما  الطالي تإن دور املعلم يف هوا النوع من التقويم يكمن يف حتديد ما تعلم          

. وهوا يستلسم من املعلم أن حيدد املهارات اليت حتتام إىل مراجعة  ويعيد مل يتعلموه ويتقنوه
ف  يف فرص التعلم من ويصبح حينةو التكا .موظفا أساليب وطرقا جديدة مال مةتدريسها 

أجل بلوغ كل الطالي مستويات مقبولة من التعلمد بدال من االكتفال بان يعامل كل متعلم 
جيري بعد  ن( وعلل املعلم أ16د ص م4900دووهبة داويمعاملة عادلة متساوية مع غريه. ) صي

ن أسةلة نهاية تدريس الوحدة التعليمية حتلياًل ألتطال الطالي يف فصل معني لكل س ال م
فهوا يدل علل أن  ل حمددمعظم الطالي يف اإلجابة عن س ا ااالتتبار البنا يد فإاا ما اتط

إىل مستوى التمكن وهنا يتيفتم علل املعلم  ل فيت الطاليهوا ا سل من هوه الوحدة مل يص
يدة إلعادة تقديم وشرا الم القيام مبراجعة الم ا سل يف احلصة التالية بوساطة طرق جد

 (460د ص م4901دمادو  وآترونجورم وحماولة توليلها. ) د وتقصي العقبات سلا 
 الطالبإن تقويم  بقولت: الة التقويم التكوي عد (0صمد4661جريفث ) ويعلل         

ن تعرتض سبيل معرفة باست دام نظام االمتيفانات ينشا عنت نوع من القلق والتوتر ميكن أ
وي  ميكن عرض ما تعلمت واكتسبت بشكل تاِل من أي نوع يف التقويم التكبينما  دالطالب

 ال يدري بانت يتم تقوميت.  الطالبمن القلق والتوترت ألن 
 

  Evaluation         Summative التقويم التجميعي :رابعًا 

نهاية الشهرد أو يف  التقويم الوي يستند إىل نتا ج االتتبارات اليت يعطيها املدر  يف هو        
مبوجبها  الطالبد أو يف نهاية العام الدراسيت ليقيم حتصيل نتصف الفصلد أو يف نهايتتم

لبدة د أبو أو إعطا ت شهادة تبني مقدار إجنازاتت " .) دأو صرجيت دأو ترسيبتدامهيدًا لرتفيعت
تقويم جيرى مع نهاية عملية التعلم أيعًا بانت"  م(4664ويعرفت مليفم ) (.416د ص م4902

ت بهدف حتقيق الوظا ف األساسية لعملية راسيةد أو فصل دراسيد أو سنة دراسيةلوحدة د
د وهدفت فيقول يف موعد التقويم ااتامي هـ(4160د ويتفق معهما القرشي )19ص التقويم " . 

للتعرف علل مدى ما حتقق ت أو العمل التعليمي التقويم ااتامي عادة يف نهاية ال نامج" ياتي : 
د أو سنة د يكون الم يف نهاية وحدة دراسيةد أو مقرر معنيد أو فصل دراسي. وقمن نتا ج
. وأنت ال يركس علل التفاصيل أو األهداف ا س ية أو يف نهاية مرحلة دراسية معينةد دراسية

   40ص  كثر عمومية كاهداف مقرر معني. "وإمنا يركس علل األهداف األ
 

 :أغراض التقويم التجميعي 
   (416د ص م4902د ة) أبو لبد األهداف . ققيمعرفة مدى حت 



  والتقديرات والرتتيب احلكم ويشمل الم إعطال الدرجات. 
  قال من مستوى إىل آتر د والت رماالنتك اصاا القراراتد. 
  ص ص مد4666يعي نقطة بدل مال مة لتعليم الحق. )حبيبد تعت  نتا ج التقويم التجم

 (44ـ 44
 

  أدوات التقويم الرتبوي 
ــداف                    ــتالف األهـ ــدد واتـ ــة لتعـ ــة منطقيـ ــوه نتيجـ ــت وهـ ــويم واتتلفـ ــددت أدوات التقـ تعـ
واسـت دام نـوع أداة التقـويم يفرضـت أو      بالتقويم الناجتة عن تنـوع اجملـاالت الدراسـية.     ةاملستهدف

د ومـدى تـوفر الظـروف املال مـة. يلمـح إىل الـم        األداةد ومـدى مناسـبتها لـت   يستوجبت ال رض مـن  
م( بقولت : "بقدر ما يكون اهلدف مـن التقـويم واضـيفًاد بقـدر مـا تتـاا الفرصـة        4664لدوسري )ا

لتعــرف أيــًا مــن األدوات أكثــر مناســبة مــن غريهــاد ومــا إاا كــان مــن العــروري اســت دام نــوع    
هلــدف هــو الــوي يقــرر اد إن  414صواحــد أو تعــدد األدوات لليفصــول علــل املعلومــات املطلوبــة ". 

. وبععـها   ةد أو املالحظـ ف ميكـن تقوميهـا عـن طريـق املشـاهدة     د فـبعض األهـدا  مأسلوي التقوي
أو سـالمل التقـدير    دعن طريق االتتبار املوضوعي أو املقاليد وبععـها عـن طريـق دراسـة احلالـة     

.  ولـيس املقصـود يف الـم هـو أن نسـتعمل      قصصية د وغريهـا مـن أدوات التقـويم   دأو السجالت ال
فالع ة يف الم مدى  . نستعمل أكثر من أداة لتقويم اهلدللتقويم فقد  للهدف الواحد أداة واحدة
د ممكــن مــن األدوات  وليســت  باســتعمال أكثــر عــد    .طبيعــة اهلــدف  انســجام أداة التقــويم مــع 

 (02د صم4900)عبيداتد . لتيفقيق اهلدف
 
 
 إىل ما يلي: (42هـدص4160كما أشار القرشي)وميكن تصنيف أدوات التقويم    
 .د و األدا يةيةد و التيفريريةاالتتبارات الشفهباريةد  وتشمل : وات اتت/  أد4
قديرد د واملالحظة املنظمةد ومقاييس التةالسجالت الوصفي/  أدوات غري اتتبارية  وتشمل : 4

 . واملقابالتد واالستفتالاتد والسجالت التجميعية
ترى للتقويمد وهوه األدوات ( فقد أوضح أن هناف أدوات أ441مدص4902أما أبو لبدة)       

 تتمثل يف: 
   .األسةلة الصفية 
  . االتتبارات القصرية 

  . التمارين الصفية 

  .)الوظا ف البيتية )الواجبات 



 . قوا م التقدير يف الدرو  العملية 

 لم لت طي وحدة مستقلة من املنهامأية اتتبارات يصممها املع . 

 
 _:توضييفًا ألبرز تلم األدوات وحياول الباحث يف اآلتي أن يقدم        

 
 االتتبارات أواًل :     

ملعلومات ألغراض القيا  والتقويم.  مع ا ةامثل االتتبارات إحدى األدوات الر يسي           
 ت فهناف االتتبارات املدرسية اليت يعدها املعلمون ل رض التعرف عللوتتنوع بتنوع ال رض منها

الرتفيع د أو  تد ويستفاد من نتا جها عادة يف اصاا قرارااليمستويات التيفصيل الدراسي للط
وهناف اتتبارات يكون  الطالي من دراسة مادة معينة.د أو حتديد مستوي امكن اإلعادة

ا احملم ال رض منها معرفة مستوى املتعلم بالنسبة إىل حمم حمدد غالبًا ما يكون هو
 .     معني يف جمال تأو املهارا جمموعة حمددة من املعارفد

  _:وميكن تقسيم ا التتبارات التيفصيلية إىل           
            /  االتتبارات الشفوية   4 

     تعطي للمتعلمني ويطلب منهم اإلجابة عنها شفويًا.  ةغري مكتوب ةويقصد بها أسةل       
مبهارات  ةتصل( وتعت  أداة نافعة يف تش يو صعوبات التعلم تاصة امل01د م4902) ال ريبد
د إضافة إىل الكشف عن د ويف تقدير الطالقة اللفظيةد والفكرية للمتعلمنيلفظالنطق والت

يطرة علل القلق. )حبيبد للمتعلمني كالقدرة عن املواجهة والس ةااصا و السلوكي
 (      446د صم4666

هارات الل وية وتست دم بكثرة يف املرحلة املبكرة من مراحل التعليم يف تقويم امل       
. كما تست دم يف تقويم التيفصيل الدراسي يف تماعد والتيفدثد والقرالة ا اهرةكاالس

. وتتميس ام األنواع األترى من االتتباراتبعض املواد األترى حني يكون من الصعب است د
اا ة االستيعد وإمكانيامل مع املوقف واحلاالت الطبيعيةبإمكانية قيا  قدرة املتعلم يف التع

وعجسها عن . وقد وجت ملثل هوا النوع بعض النقد يتمثل يف ضعف قباتهاد عن املقصود باإلجابة
وقدراتت اللفظية  صوااتية املفيفو دامثيل احملتوى الدراسيد وتاقرها بواتية املعلم املقوم

كما أنها تست رق وقتًا طوياًل يف إجرا ها ال  (د114-119مدص ص4664. )الدوسريدومهاراتت
 ( 441د ص هـ4141ا مع الفصول اات األعداد الكبرية. ) االيفةد سيم
 
  /  االتتبارات املقالية       4  

مبقال  الطالبوهي عبارة عن عدد قليل من األسةلة يتطلب يف كل منها أن جييب         



د ص م4902)ال ريبد. ى استيعابهم للمادة املتعلمةطويل أو قصري حسب قدرة الطالي ومد
نتا ج ومن مميسات هوا النوع ترف احلرية للمتعلمني يف االستجابةد وأنها وسيلة لقيا  ال د(20

 دإضافة إىل قدرتها يف معرفة قدرات املتعلمني يف تنظيم اا اتاملهمة للعملية التعليميةد
وحل املشكالتد  والتقويمد ا والقدرة علل االبتكارد والفهمد والتيفليلد والرتكيبدوربطه
. د وشرا املعاني واملفاهيم نةد والتل يود والنقدد وربط األسباي بالنتا جد واالستنتامواملقار
 .(20مد ص4902(د ) ال ريبد441هـد ص 4141ليفةد )اا

ي وقت وجمهود كبريين يف أنها حتتام إلوجت هلوا النوع من نقد  وميكن تل يو ما         
  د وأنها غري شاملت للمادة الدراسيةدنهاأنها حتتام إلي وقت لإلجابة عكما يف التصيفيحد 

 (29-20د ص صم4902د)ال ريبتتاقر بعيوي التقدير الواتي اليت تقلل من موضوعيتها. و
      
  / االتتبارات املوضوعية  1

قدير فرد أو جمموعت يف هي جمموعت من املثريات املتتابعة يف صورة أسةلة يقصد بها ت             
د الواتيةيسات هوا النوع من االتتبارات عدم تاقر املصيفح بالعوامل . ومن مممست حمددة

د وعن سرعة التفكري عند التلمي فأن تشمل معظم احملتوى الدراسيد وتكش نوميك
جهدًاد  بومن املآتو عليها أن بنالها يتطل وتتسم بالصدق والثبات إاا ُبنيت علل أسس علمية. 

والتعبري  دوتنظيمها ديف اتتيار األفكار الطالبدرة د كما أنها ال تقيس قووقتًاد ومهارة
 (446ـــ469د ص ص م4902. )تعردإىل أنها تدفع إىل الت مني وال شعنهادإضافة 

        
 : ــ اآلتيةوغالبًا ما يتعمن االتتبار املوضوعي األنواع  

     الصواي وااطا   
  االتتيار من متعدد       

 ) اإلكمال  )التكميل          

              املقابلة  

  الرتتيب            
 

 اوتتميس االتتبارات املوضوعية بانها تسمح بتمثيل عينة كبرية من املادة الدراسيةد وأنه          
ومن  6تاقتصادية يف الوقت وا هد عند اإلجابة عنهاد وامتاز مبوضوعية التصيفيح وسهولت

ص د ص م4902)تعرد. قت وجهد عند وضعهاها حتتام إىل وعلل هوا النوع أناملاتو 
 (446ـــ469
 
 



 
      األدا ية (  (/  االتتبارات العملية  1

. وتســـت دم لقيـــا  يس األدال أو املمارســـة للمـــتعلمنييقصـــد بهـــا االتتبـــارات الـــيت تقـــ        
مـن   . .ويـتم تقـويم عمـل املـتعلم    التيفريريـة قياسـها   املهارات اليت ال ميكن لالتتبارات الشفوية أو

م باإلنتــــــــــا  .وتتصــــــــــل الثانيــــــــــة   تتصــــــــــل األوىل خبطــــــــــوات أدا ــــــــــت للعمــــــــــل    نــــــــــاحيتني
(د ورمبـا تكـون االتتبـارات العمليـة )األدا يـة( أكثـر أهميـة        46هــدص 4160النها ي.)القرشيد

ــتعلمني.         ــارف املـــ ــي ملعـــ ــم حقيقـــ ــة حمـــ ــا مبثابـــ ــوعية ألنهـــ ــة واملوضـــ ــارات املقاليـــ ــن االتتبـــ مـــ
 (04مدص4992)غامند

 
      ظة قانيًا : املالح

البت او د إا يرصد فيها املعلم درجة تقدم طاملالحظة يف مقدمة أدوات التقويمتاتي          
ت حيث يوقق املعلم املالحظات عن كل طالب أقنال تنفيو نشاطات التعلم ورصد أغراض منشودة

االيليد . ) scales rating أو يف سالمل تقدير Check listsالم إما يف قوا م شطب 
 (   441د ص م4990
علل ضرورة أن تكون مالحظات املعلم متواجدة أقنال احلصة وان  Hart  هارت  وت كد       

مل تكتسب الصي ة الرمسيةد غري أنت من املمكن جعل عملية املالحظة جسًلا منظمًا من 
 _تية:عملية التقويم والم حينما تتبع التعليمات اآل

 كل طالب. ةحظمال  _
 من حني ألتر وبصورة مستمرة.املالحظة   _
 املالحظات.  تدوين  _
 أك  عدد ممكن من املالحظات كي تكتسب املصداقية يف احلكم.تدوين    _
مد 4990االرتكاز علل أكثر من سياق لدعم مصداقية املالحظات. )االيليد   _

 (   441ص
 
 -فوا د منها: ا عدةو تعت  املالحظة من أصدق أساليب التقويم املدرسيد وهل     

 (10مدص4990)املسلميد
 .أن مالحظة املتعلم تتم يف جو عملي طبيعي 
 .أن املالحظة تتيح للمتعلم فرصة استجابة تالية من الع وط اليت تسببها االتتبارات 

 .أن املالحظة تسمح بتقويم األهداف املتعلقة باجملال االنفعالي 

 الفوريواإلرشاد  تأن املالحظة امكن املعلم من التوجي . 



 
       قالثًا : السجالت الوصفية

هي عبارة عن صورة لفظية قصرية عن سلوف املتعلم يف مواقف أو حوادث بارزة.              
. وتصلح وتقدمت وتست دم لليفصول علل م شرات عن منو املتعلم د(19د ص م4999)عودة د

يقعي املعلم فرتة  ثت حية(فال واالبتدا ي )الصفوف املبكربوجت تاص يف مدار  رياض األط
 (44ــ46هـ د ص ص 4160القرشيد ) طويلة مع املتعلمني.

ال ميكن قياسها بالوسا ل  وعلل املعلم أن يْقُصر مالحظاتت علل أنواع السلوف اليت           
املالحظةد واملوقف الوي حدث  خد وتاريصفية علل بيانات املتعلم. وتشتمل السجالت الواألترى
ال  فوصفًا خمتصرًا للسلو ن( وعادة ما يكو409دصم4902عالمد و)أب .ةد والواقعوففيت السل

 حطب)أبو6قالث أو أربع مسات ىوجيدر اتتيار عينة سلوف ال تتعد أي تفسريد نيتعم
 ( 121دصم4999د وآترون

  

  رابعًا : سالمل التقدير        
تمل علل أوصاف لسلوكيات أو امثل سالمل التقدير إحدى أدوات التقويم اليت تش        

تكون من بني أحكام فد  حكًما مسات حمددة ويطلب ممن يقوم بعملية التقدير أن يصدر
فر الصفة أو السمة اد حبيث يشري احلكم إىل مدى / درجة توقالقة أو مخسة أحكام أحيانا

 ( 410م دص 4664وآترون د ج. ) أبو حوي الطالبأو السلوف لدى 
م( إىل الم إا يقول : " يّتبع املقدرون يف الم طرقًا خمتلفة ت دي 4902أبو لبدة ) ويشري            

سلم التقدير العددي د وفهناف سلم التقدير العدديد إىل بععة أنواع من سالمل التقدير
د والسلم البياني الوصفي العددي ". السلم البياني الوصفيو السلم البياني اللفظيدد والوصفي
  12ـــ  10ص ص 
وميكن است دام سالمل التقدير يف تقويم أنواع عديدة من األدال وبصورة تاصة تلم            

د بني تلم األنواع القرالة الشفهيةد ومن ب متنوعة ومتعددة ينب ي مراعاتهااليت تتعمن جوان
علل  الطالبدة  كما انت من املمكن است دام سالمل التقدير كاداة تعليمية تعمل علل مساع

د وتعرفت إىل علل توكريه جبوانب األدال ا يد . إضافة إىل أنها تعملقدير نفست بنفستت
وآترون  ج) أبو حوي .التفكري بالطريقة اليت يستطيع بها حتسني كل جانب من جوانب أدا ت

 ( 410م دص 4664د
 
     تامسًا :  قوا م الشَّطب    

اات صلة بالسمة املقاسة د وكل فقرة هي عبارة عن أداة مكونة من جمموعة فقرات        



من د مبعنل أن التدرم هنا عن سلوف بسيط خيعع للكل أو للعدممن هوه الفقرات تع  
 (146د ص م4999مستويني فقط. ) عودة د 

 6وتست دم يف مواقف متعددة بهدف حتقيق الشمولية واملوضوعية يف املوقف الواحد         
عدًدا من  اإلنشا ية مثاًل باللجول إىل قا مة تشمل تعلمنيفيمكن للمعلم تقويم كتابات امل

   تتكون من:( 11مد ص4901) البنود. وهي كما اكرها عريفج وآترون 
 حسن ااط             * 
 است دام أدوات الرتقيم * 
 سالمة اإلمالل     * 
 جسالة األلفاظ  * 
 وضوا املعاني      * 
 سالمة الرتاكيب * 
 فكار   ترابط األ * 
 .  تجدة املعلوما *   

إن غالبية  اويتمركس النقد املوجت إىل هوا النوع أنها تعطي أحكاما غري متدرجةت إ         
عريفج ) 6املوضوعات املستهدفة بالتقويم تكون موجودة عند املتعلمني ولكن بدرجات متفاوتة

 (11مد ص4901دوآترون
  الطالبأداة التقويم املال مة للهدف املراد قياسة وملستوى يف انتقال  ادوًر املعلم ويلعب         

. وكلما تعددت أدوات مجع ود وما يتصفون بت من فروق فرديةباعتباره اابري بقدرات  التالمي
د تو يف االعتبار املرحلة الدراسية. مع األنوعت أساليبها كان الم هو األنسباملعلومات وت

 وتصا و منو طالبها . 
 
  ت التقويم الرتبوي جماال   

ت لوا اتسعت ساسية يف نشاط امل سسة التعليميةيعد التقويم الرتبوي أحد الفعاليات األ          
جماالتت واتصفت بالشمولية لكونها حتوي مجيع جوانب العملية الرتبوية مرورًا باألهداف  

 .انتهاًل برسم السياسات التعليميةالرتبوية و
ية صتو إن لكل جانب من جوانب تلم العملية الرتبوية منهجية تقومي وميكن القول          

م الرتبوي دون بقولت : " يصعب كثريًا تناول موضوع التقوي م(4664. يبني الم الدوسري )بت
د فتقويم الطالي يستدعي منهجية خمتلفة غري تلم اليت يتعمنها تقويم حتديد دقيق جملالت

 10"  ص  . مثاًلاملناهج أو تقويم أدال املعلمني
وملا كان تقويم املتعلم يعد أبرز جماالت التقويم الرتبوي فالباحث سوف يتناول أهم           



 .اليةت والم الرتباطت بالدراسة احلتمثلة يف تقويم التيفصيل الدراسيجوانب  تقويم املتعلم وامل
   

 تقويم التَّيفصيل الداراسي     
بانت " درجة االكتساي  Achievement التيفصيل الدراسي  م(4664ُيعرَّف عالم )             

 جمال تعليمي أو اليت حيققها املتعلم أو املستوى الوي يصل إليت يف مادة دراسية معينة أو يف
 161ص  تدرييب معني. "

يشري الدوسري . ومعينةويهدف تقويم التيفصيل الدراسي إىل اصاا قرارات تربوية             
 ( إىل أن من بني تلم القرارات ما يلي:   11صمد4664)

 دمثل : هل امكن املتعلم من إتقان املهارة / املهارات احملددة .ريسيةقرارات تد 

 دمثل : هل هناف صعوبات يعاني منها املتعلم .قرارات تش يصية 

 دمثل : هل من املمكن قبول املتعلم يف برنامج دراسي معني . قرارات انتقا ية 

 املستوى الدراسي املال م لوضع املتعلم فيت .  ودمثل : ما هكينيةقرارات تس 

 دمثل : هل من املمكن ترفيع أو بقال املتعلم .قرارات تصنيفية 

 ليت ينب ي أن يوجت إليها املتعلم. دمثل: ما ال امج اقرارات توجيهية  
نتا جت  ويركن قيا  التيفصيل الدراسي إىل افرتاضات أساسية كي تكون               

( و 146مد ص4664أشار إليها عالم) صادقة   وغري متيفيسة . وهوه االفرتاضات
 تي: ها تتمثل يف اآل( بان14ـ  19هـد ص ص 4160ددان)

 . أن يكون اجملال السلوكي حمددًا حتديدًا دقيقًا 

 . أن يقيس االتتبار األهداف األساسية يف املادة الدراسية 

 ومة للمتعلمني قبل عملية التقويمت التقويم معلأن تكون أهداف وعمليات وجماال . 

 يل عدة مرات لتكوين صورة متكاملةمالحظة التيفص. 

 علمني والم بتنويع أدوات التقويممراعاة الفروق الفردية بني املت. 

 قلق والرهبة أقنال عملية التقويمالبعد عن أجوال ال. 

 املعلم لكفايات التقويم الرتبوي امتالف. 

 اضيفة لتقويم التيفصيلو حتديد حمكات. 

  ت وية راجعة لكل طالب حول أدا ت تقديم  . 
 

 منهجيات تقويم الّتيفصيل الدراسي
تعود األساليب التقليدية يف القيا  الرتبوي إىل فلسفة تربوية حتث علل التنافس             

دودة . هوه األساليب جتعل عملية تقويم التيفصيل حملتفوق علل األقرانالفردي من أجل ا



حياول توقع األسةلة وبالتالي  الطالبت ف علل املتعلمني واملناخ املدرسيالفا دة واات تاقري سليب
يعتمد علل  الطالب. ويفرتض هوا التوجت أن تعلم لومات ويعمل منفردًا ب ية النجااخيسن املع

لسفة . هوه الفناتج عن ضعف قدرتت الطالبإتفاق  د كما يع املبوول منتقدرتت وا هد 
يطلق عليها فلسفة القيا  معياري املرجع . وملا تبني قصور هوا النوع يف تقويم فاعلية ال امج 
التعليمية ظهرت فلسفة أترى أطلق عليها فلسفة القيا  َميَفكِّي املرجع د وقد أصبيفت شا عة 
ة االست دام يف العديد من الدول املتطورة حيث ت كد التكامل بني عملية التعليم وعملي

 (  .   240ـ  242د ص ص م4664)عالم دالتقويم من تالل األهداف الرتبوية . 
إىل نطاق سلوكي  الطالبهي اليت ينسب فيها أدال احملكية املرجع االتتبارات و           

 الطالبعلل موازنة أدال  مد وينصب فيت االهتمارف واملهارات واملهام واالجتاهاتحمدد من املعا
قع ــــ بصرف النظر عن أدال جمموعتت ـــــ ويصاغ هوا األدال علل صورة كفايات مبيفم أدال متو

 احمددةد أو نواتج متوقعةد أو أهداف سلوكية مرتبة حبيث تصف خمتلف مستويات األدال. أم
 مد وينصب فيت االهتماعيار مستمد من ا ماعةإىل م الطالباملعيارية املرجع  فينسب فيها أدال 

نسبة إىل بععهم البعض ت بهدف ترتيب درجات الطالي بالبادال أقرانت الطالبال موازنة أدعلل 
 ( 42ــــ  41د ص ص م4664. ) عالمد
(    Competenc Assessment)تقييم للكفاياتأنت  لينظر لتقويم الّتيفصيل عل حلقد أصب             

ض املعلومات واملعارف املتفرقة  وهوا ت أي تقويم القدرة علل تنفيو مهام حمددة بنجاا بداًل من حفظ بع
 أو قدرة علل إجناز شيل ما.(د Performanceجيعلنا نفسر التيفصيل بانت أدال ) 

الكفاية من أجل التمكن  هوا التوجت أسهم يف بنال مناام تعليمية علل أسا           
ي ومهما كانت : إن أي طالب مهما كان مستواه الدراسد يف ضول فلسفة تربوية تقولواإلتقان

قدرتت فإنت يستطيع أن يتعلم ويتقن الكفايات احملددة والم متل ما ُأتيح لت الوقت الكايف 
   ( 116د ص م4664دالوي يناسب مستوى قدراتت. )عالم لتعليميواألسلوي ا

عدد من املباد   اولكي حتقق االتتبارات حمكية املرجع وظيفتها جيب أن تتوفر فيه         
 : ـــ   ( يف اآلتي416مد ص 4902. وهوه املباد  حددها أبو عالم)التاليةاألساسية 

 .ًا/ أن يكون اجملال السلوكي الوي نقيست حمددًا حتديدًا دقيقًا وواضيف4
 .لم حمددة بوضوا يف عبارات سلوكية/ أن تكون خمرجات التع4
 .كات األدال حمددة حتديدًا واضيفًا/ أن تكون حم1
 تتبارات السلوف احملدد يف أهداف التدريس ./ أن تعكس بنود اال1
ات / إجياد نظام يف تقدير الدرجات وكتابة تقرير عن أدال املتعلم يصف أداله بالنسبة مل رج1

  . التعلم املتعلقة بوحدة املقرر
 



 كفايات القا م بعملية التقويم          
يم التيفصيل الدراسي تستلسم من إن مسايرة هوه االجتاهات املعاصرة يف تقو                  

املعلمني  امتالف عدد من الكفاياتت لكي ميارسوا األدوار املتوقعة منهم عند قيامهم بتقويم 
حتصيل الطالي الدراسي.ولقد عملت ا معيات الرتبوية املهنية يف الواليات املتيفدة األمريكية 

يم الرتبوي تتعلق باملعلم. ا  والتقواااصة بالقي م علل تطوير قوا م من املعايري4996منو عام 
املعايري ما هي إال توقعات للكفاياتد واملهاراتد واملعارف اااصة باتتيار أدوات وهوه 

القيا  والتقويمد وتطبيقهاد ونقل املعلومات اليت يتوصل إليها إىل اوي العالقةت طاليد 
وط  لتنمية املوارد البشرية         وأوليال أمورد ومس ولني. وهوه املعايري كما بينها املركس ال

 هي: (49ــ 41ص ص  مد4664)
أواًل: أن ُيْبِدي املعلم مهارة يف اتتيار أو انتقال أدوات وإجرالات التقويم اليت تال م         

 القرارات الرتبوية امل تلفة.
 صاا القرارات التدريسية. قانيًا : أن ُيْبِدي املعلم مهارة يف تطوير أدوات التقويم املال مة ال        

قالثًا : أن ُيْبِدي املعلم مهارة يف تطبيق وتصيفيح وتفسري النتا ج اليت تتم ض عن أدوات         
 وإجرالات التقويم اليت طورها أو قام اآلترون بتطويرها أو تبنيها.

ا القرارات الفردية رابعًا : أن ُيْبِدي املعلم مهارة يف است دام نتا ج التقويم عند اصا        
اااصة بالطالي أو تلم اااصة بالت طيط للتدريس أو تلم اااصة بتطوير املنهام أو تلم 

 املتعلقة بتيفسني األدال العام للمدرسة. 
تامسًا : أن ُيْبِدي املعلم مهارة يف تطوير إجرالات صادقة إلعطال الدرجات للطالي بنال        

 علل إجرالات تقوميهم.
سادسًا : أن ُيْبِدي املعلم مهارة يف نقل نتا ج عمليات التقويم للطالي والوالدين وغريهم          

 من املهتمني بنتا ج التقويم.
سابعًا : أن ُيْبِدي املعلم مهارة يف معرفة إجرالات التقويم وجتنب االست دامات غري          

 السليمة أو غري األتالقية هلا. 
 

 التعلم اإلتقاني
يعتمد التعلم اإلتقاني علل حقيقة م داها أنـت إاا قـدم جملموعـة مـن التالميـو مـادة تعليميـة               

معينةد وتعرضوا لـنفس التعلـيم مـن حيـث كميـة التـدريسد ونوعيتـتد والوقـت املسـموا هلـم بـت            
 اعتـدالًيات حيـث تكـون    توزيعـًا  للتعلم فإنت من املتوقع أن يكون حتصيل ه الل التالميـو موزعـًا   

 .% (26العالقة بني حتصيل ه الل التالميو وبني قدراتهم  مرتفعة نسبيًا )قد تصل إىل 
( إن الـــتعلم اإلتقـــاني نهـــج مســـتيفدث 44ص  مد4900ويف الـــم يقـــول صـــيداوي ووهبـــة)          



يعتمد علل تكامل احللقات يف العملية بدًلا من حتديد األغـراضد إىل تنظـيم حمتواهـا املعـريف     
ىل اتباع طرا ق تدريس وتقنيـات فعالـةد فعـاًل عـن اعتمـاد فنـون متطـورة ناجيفـة         والسلوكيد إ

  يف التقويم التكوي  التش يصي.

الـوي كشـف يف دراسـتت الـيت     (Bloom) وهو مستمد من النظريـة الـيت دافـع عنهـا بلـوم              
لـم  %( مـن الطـالي  يسـتطيعون تع   91أن )  Mastery Learning دلـت عنـوان الـتعلم املـتقن    

وأن  دوبطريقـة معينــة  داملـادة تعلمــًا متقنـًا إاا مــا أتييفـت هلــم الفرصـة ألن يدرســوا بسـرعة معينــة     
مد ص 4900اايار املتاا للطالي يف هوا النوع من التعلم  هـو تيـار )نـاجح/ أعـد(.  )ااطيـبد     

 (. 449 -440ص 
 

 مفهوم التعلم اإلتقاني   
بالتعلم اإلتقاني" أن يصل التالميو إىل مسـتوى   ( إىل املقصود412م د ص4994تشري حممد)      

 من التيفصيل حيدد هلم مسبقًا كشرط لنجاحهم يف دراستهم للمنهج أو املقرر املقدم هلم" .   
تعلــيم وتعلــم تســتهدف الوصــول جبميــع    ةويــرى الباحــث أن الــتعلم اإلتقــاني هــو اســرتاتيجي         

 علم قبل بدل عملية التدريس.التالميو إىل درجة/ مستوى اإلتقان حيددها امل
 تطوات است دام التعلم اإلتقاني

 اوتتيفدد ااطوات املتبعة عند است دام التعلم اإلتقاني يف أربع تطـوات أساسـية أوضـيفته          
 ( وهي:411ــ416مد ص ص4994حممد)

 أـــ حتديد املقصود باإلتقان .
 ي ـــ الت طيط للوصول إىل اإلتقان .

 تقان .  م ـــ التدريس لإل

  د ـــ التصيفيح لإلتقان .

 حتديد اإلتقان :  -أواًل 
وحتديد نتا ج الـتعلم قريبـة املـدىد كـولم حتديـد       دويشمل هوا التيفديد أساسًا معرفة 

أهداف االتتباراتد واملستوى املقبول لإلتقان ألدال التالميو علل هوه االتتبـارات. قـم يلـي الـم     
 ال أيعًا باملستويات املطلوبة من األدال.معرفة التالميود واملعلمنيد واآلب

 الت طيط لإلتقان :  -قانيًا 
يف هــوه ااطــة يــتم وضــع ااطــط ملســاعدة التالميــو علــل الوصــول إىل مســتوى اإلتقــان  

ــل        ــة     القــادرة عل املطلــوي.  وهــوه ااطــط جيــب أن تشــمل حتديــد النشــاطات واملــواد التعليمي
شاطات أو مواًد مساعدة ليست دمها التالميو الـوين مل  ن حتقيق األهداف. كما جيب أن تشمل

ــا يظهــــر مــــن أدا هــــم  يف االتتبــــارات     ينجيفــــوا يف الوصــــول إىل مســــتوى األدال املطلــــوي كمــ



 التش يصية.
 التدريس لإلتقان :  -قالثًا 

ت حيـث تصـبح وظيفـة    طوة علـل حسـن إدارة عمليـة التعلـيم    االهتمام يف هوه اا يتمركس 
هي حتديد ما جيب تعلمتد وإقارة دافعيـة التالميـو للـتعلمد وتسويـدهم بـاملواد       املعلم داتل الصف

التعليميةد وتقدميها بسرعة تناسـب كـل تلميـود كـولم مـن وظيفتـت حتديـد مـدى تقـدم كـل           
 تلميو يف تعلمتد وتش يو صعوبات التعلم لديتد وتوفري العالم املناسب لت.

 التقويم النها ي لإلتقان :  -رابعًا 
هو مـا ميثـل ااطـوة األساسـية األتـرية يف تطبيـق منـوام اإلتقـان يف التعلـيم والـتعلمد           و   

ويتم عن طريق تطبيق االتتبـار النهـا يد وتصـيفييفت حيـث حيصـل مجيـع التالميـو الـوين يصـل          
أداؤهم إىل مستوى اإلتقـان أو إىل مسـتوى أعلـل مـن مسـتوى اإلتقـان علـل تقـدير )ممتـاز( أو مـا           

ميو الوين مل يصل أداؤهم يف هوا االتتبار إىل حتقيق مستوى اإلتقان املطلـوي  يساويت. أما التال
فإنت ميكن أن مينح ه الل التالميو تقدير ) غري كامل(ت حيث إن عـدم حتقـيقهم اإلتقـان إمنـا     
يعــ  أنهــم مل مينيفــوا الوقــت الكــايف للــتعلمد أو أنهــم مل يتلقــوا املســاعدة الكافيــة. يلــي الــم    

مــن  تقـديرات أقــل  وااولـة الوصــول إىل مسـتوى اإلتقــان يف أي وقـت. أو أن مينيفــ   السـماا هلــم مبيف 
تعكـس هـوه    ( قـد تكـون جيـد جـدًاد أو جيـدد أو مقبـولد أو حتـل غـري مرضـي حبيـث          )ممتاز

 كما أتعح من أدا هم يف االتتبار التقوميي النها ي.   دحتققتالتقديرات عدد األهداف اليت 
 مكونات التعلم اإلتقاني   
ــوم               ــا بل ــات أساســيةد أشــار إليه ــل مخــس مكون ــتعلم اإلتقــاني عل ) Bloomيقــوم منــوام ال

 ( وهي:41ـــــ1ص  ص مد4924
 ة:القدر -4

 أي مقدار الوقت الالزم للتعلم ) أي لتعلم مهمة تعليمية معينة يف ظروف تعليمية مثلل(.       
 :نوعية التعليم -4

ــيم مهمــة مــا     درجــة حســن عــرضد وتفســريد وترتيــب عناصــر أو           مكونــات طريقــة تعل
 بصورة مثلل للطالب احلاليد وتقديم املساندة الرتبوية السليمة وقت احلاجة إليها.

 :القدرة علل فهم عملية التعليم -1
أي أن يفهم املتعلم طبيعة املهمـة املـراد تعلمهـاد وكـولم اإلجـرالات األساسـية الواجـب               

 إتباعها يف تعلم تلم املهمة.
 ة:املثابر -1

أي مقــدار الوقــت العلــم الفعلــي الناشــط ) أي الوقــت الــوي يريــد املــتعلم أن ميعــيت علــل       
 التعلم(.



 الفرصة: -1
 أي مقدار الوقت املسموا بت للتعلم ) أو الوقت امل صو للتعلم د أو فرصة التعلم(.           
درتـت علـل فهـم عمليـة الـتعلم      ويفرتض منوام التعلم اإلتقاني بان نوعية تعليم التلميـود وق           

تتفاعل لتقدير الوقت الالزم إلتقان مهمة مات ويسند الـم اسـتعداد التلميـو للمتطلبـات الطبيعيـة      
للمهمة. وإاا كانت نوعية تعليمتد وقدرتت علل الفهـم عاليـةد فإنـت سيقعـي وقًتـا قلـياًلد أو لـن        

ــتعلم. ولكــن إاا       ــة ال ــام إىل وقــت إضــايف إلامــام عملي ل مــن املــت ريين الســابقني   كــكــان حيت
 من فعني فإن التلميو سييفتام إىل وقت إضايف  كبري إلامام عملية التعلم.

 ( منوام التعلم اإلتقاني يف املعادلة التالية:41من ص4900ويل و صيداوي ووهبة)         
 الوقت املصروف فعاًل علل التدريس رهن مبا يلي :=درجة التعلم 

 لتدريسلالوقت الالزم فعاًل                                          

 
 يف اململكة العربية الّسعودية الطالبتقويم  :املبيفث الّثاني 

 
 يف اململكة العربية الّسعودية الطالبأواًل: َتَطُور تقويم      

مديرية  هـ حينما ُأْنِشةت4111بدأ تنظيم التعليم يف اململكة العربية السعودية عام             
عنت نظام تعليمي يف عام هـ صدر  4110. وعند تشكيل أول جملس للمعارف عام عارفامل

 الطالبت إا أصبيفت عملية تقويم ن النقاط تتعلق بنظام االمتيفاناتت تعمن عددًا مهـ4112
من تالل متوسط نتا جت يف  الطالب. حتتسب نتيجة واحدة كل قالقة أشهرمرتني ت بواقع مرة 

 .ما عدا القرآن الكريم واملطالعة التتبار حتريريًااالتتبارات . وكان ا
ات ت هـ صدر نظام املدار  األمريية وعّدلت مبوجبت نظم االمتيفان 4119ويف عام            

د واتتبارات جترى يف منتصف السنة الدراسية  ميع فاصبيفت هناف اتتبارات شهرية
تتبارات يف نهاية السنة د وام(صوهلالطالي ) ال يرتتب علل هوا االتتبار نقل الطالي من ف

ة من املدار  . يستثنل من الم طالي السنة الرابعة االبتدا يةد وطالي السنة األتريالدراسية
. أما طالي السنة الرابعة االبتدا ية وطالي السنة الثانوية والعاليةد ويسمل االتتبار السنوي

وحددت النهاية الص رى  ار النها ي العاماألترية من املدار  الثانوية والعالية فيسمل االتتب
 ( 41 – 41د ص ص هـ 4196د د إدارة الوقا ق الرتبويةملعارف) وزارة ا. ( من جمموع الدرجات%06بـ)

االبتدا ي النها ية) تعن مديرية املعارف نظام التتبار الشهادا هـ صدر 4126ويف عام            
ا ية تكون علل دورين ) دور أول ودور تتبارات النهالثانوي ( أوضيفت فيت أن اال –املتوسط  –

د كما تعمنت تعليمات رصد الدرجات للدور الثاني حبيث ال يرصد للطالب إال النهاية قاني (



هوين الدورين ترتيب واحد  الص رى للمادة أو املواد اليت اتت  فيها يف كل عام ويعمل لنتيجة
كريمد ة حتريريًا يف مجيع املواد عدا القرآن الد وأن خيت  طالي الشهادات النها يللنجاا

. وتكون الدرجات يف هوه املواد التهويب فاالتتبارات فيها شفويًاد وواملطالعةد واحملفوظات
 (.%16الص رى يف كل مادة دراسية بـ)كما حددت النهاية . ترية للنجاا فقط  دون الرتتيباأل

 ( 41ـــ44ص ص  دهـ4196دإدارة الوقا ق الرتبوية ) وزارة املعارفد
الرابع د ية ) الثالثديف املرحلة االبتدا  الطالبهـ فقد تقرر أن خيعع 4106أما يف عام           

د ية الك ى يف كل مادةاتها النهاد يعادل جمموع درجامس ( إىل مثانية اتتبارات شهريةاا
. قم ية الدرجة النها ية الك ىالنها يف آتر العام اتتبارًا نها يًا امثل درجتها  الطالبويعطل 

يف االتتبارات الشهرية الثمانية مع ما حيصل عليت يف االتتبار  الطالبجيمع ما حيصل عليت 
إاا  الطالبالنها ي ويقسم جمموع الدرجات علل اقنني ويكون املتوسط هو الفيصل يف جناا 

الصفني األول والثاني من .  أما يف رى أو اإلكمال إاا مل حيصل عليهاحصل علل النهاية الص 
املرحلة نفسها فال يكون هناف اتتبار نها ي وإمنا ُييفسب متوسط اتتباراتت الشهرية الثمانية 

ال فيعت  راسبًا. ويف حت إاا حصل علل النهاية الص رى وإ) التيفريرية والشفوية ( ويتقرر جنا
 11د ص ص هـ4199دالثبييت ) .ثانيتقرر إل ال النظام اااص بالصفني األول وال هـ4101عام 

– 11 ) 
فيما  _د أبرز ما جال فيها يفة عامة لتنظيم االمتيفاناتهـ صدرت ال4196ويف عام          

 _ما ياتي : _خيو املرحلة االبتدا ية
( درجة ملواد 16د والنهاية الص رى )( درجة466)/ تكون النهاية الك ى لكل مادة دراسية 4

 ( درجة لبقية املواد .16)عربيةد واملواد املسلكية ولد والل ة االعلوم الدينية
يف الدورين  ت( لالمتيفانا% 26%( ألعمال السنة و ) 16ة الك ى لكل مادة إىل )/ ُتوزع النهاي4

 .األول والثاني
 وعدم احلصول عليها سببًا لإلكمال.لل النهاية الص رى شرطًا للنجاا / يعت  احلصول ع1
 الدور األول الدتول التتبارات الدور الثاني إاا كانت عدد مواد / حيق للطالب املكمل يف1

 .وإاا زادت عن الم فيعت  راسبًا اإلكمال ال تسيد عن نصف عدد املواد الدراسية
ناجيفًا يف الدور الثاني إاا حصل علل النهاية الص رى يف كل مادة من املواد  الطالب/ يعت  1
 .ليت مل ينجح فيها يف الدور األولا
ُتسجل الدرجات  د وعمليةوشفهية د/ ُتجرى تالل السنة الدراسية أربعة اتتبارات حتريرية0

 بعد نهاية كل اتتبار علل أن يكون االتتبار الرابع قبل موعد االتتبار النها ي باسبوعني .
يف  الطالب/ حلساي تقدير أعمال السنة والدرجة النها ية ُي تو متوسط الدرجات اليت ناهلا 2
 ملعارفد اللجنة الفرعية للتعليمد . ) وزارة اتبار األتريتبار أعمال السنة وجتمع مع درجة االتات



 .(1ـــ4ص ص  هـد4196
هـ صدر عن اللجنة العليا لسياسة التعليم ال يفة جديدة حتكم نظم تقويم 4191ويف عام       

 _ومن أبرز ما تعمنتت :  .الطالي
  دراسيني.كل سنة دراسية إىل فصلني / ُتقسم4
 .قسمني/ ُتقسم كل مادة دراسية إىل 4
د ول من كل مادة اتتبارًا نها يًايف القسم األ األولالدراسي يف نهاية الفصل  الطالب/ َي ت  1

 .الثانيالدراسي وكولم يف الفصل 
 ( درجة جيري توزيعها علل اآلتي :466)كل مادة دراسية تالل العام / ُت صَّو ل1

  .ام الدراسيجة ألعمال السنة يف الفصل األول من الع( در41)        
 . الفصل الثاني من العام الدراسي( درجة ألعمال السنة يف41)        
 .ية الفصل األول من العام الدراسي( درجة التتبار نها11)         
 .ة الفصل الثاني من العام الدراسي( درجة التتبار نهاي11)         

تبارات يف ( لالت% 26ألعمال السنة و)( % 16لك ى لكل مادة دراسية إىل )اية ا/  ُتوزع النه1
 .الدورين األول والثاني

 .يعد شرطًا للنجاا يف الدور األول/  احلصول علل النهاية الص رى 0
%( من الدرجة امل صصة  41يف نهاية العام الدراسي حصولت علل ) الطالب/  ُيشرتط لنجاا 2

 متيفاناتدد اإلدارة العامة لالف. ) وزارة املعارلفصل الثاني من العام الدراسيالتتبار نهاية ا
 (46ـــ40د ص صهـ 4191

 
 : ــ الطالبقانيًا : الال يفة احلالية لتقويم 

نظرًا ملرور ربع قرن علل تطبيق الال يفة السابقة ت وملا ترتب علل الم حدوث كثري من          
د والعلميةد ولكثرة التعديالت اليت صاحبت الال يفة السابقة  عيةبويةد واالجتماالت يريات الرت

هـ صدرت ال يفة 4149/  0/  0. فـفي  الطالبكل الم ساهم يف إصدار ال يفة جديدة لتقويم 
 / م . 040مبوجب املوافقة السامية برقم  الطالبلتقويم 
ة منها واملتعلقة بتقويم وما يهم الباحث يف هوه الال يفة هو ما تعمنتت املادة ااامس        

كما أشارت هوه املادة ز ما تعمنتت ومن أبر .ف املبكرة من املرحلة االبتدا يةطالي الصفو
 :ما يلي(. 9ـــ  0ص ص ده4149ال يفة تقويم الطالب د اللجنة العليا لسياسة التعليم )إليت 

 / اعتماد التقويم املستمر أسلوبًا لتقويم طالي الصفوف املبكرة . 4
د وأدا ت يف التلميواملعلومات فهناف مالحظات املعلمد ومشاركة  / تنوع أدوات مجع 4

 د واالتتبارات الشفهية والتيفريرية .ريبات الصفية والواجبات املنسليةالتد



 / مت حتديد قا مة بالعلوم واملعارف واملهارات لكل مادة دراسية يف الصفوف املبكرة . 1
 .عللمن صفت إىل الصف األ الطالبد األدنل شرط النتقال هارات احلم الطالب/ إتقان  1
الوي مل يتمكن من  الطالبت لدراسة وضع  نة باسم  نة التوجيت واإلرشاد/ تشكيل  1

 .إتقان املهارات
ت والم بتسويده مبعلومات عن الصعوبات اليت تعرتض ابنت عطال ولي األمر دورًا يف التقويم/ إ 0

منتصف الفصل األول ونهايتتد )يف  اليت ترسل إليت أربع مراتم من تالل بطاقة التقوي
 ومنتصف الفصل الثاني ونهايتت(. 

  
 التقويم املستمر:

إن الال يفة احلاليـة باعتمادهـا التقـويم املسـتمر أسـلوبًا لتقـويم تالميـو الصـفوف املبكـرةت                  
ومن بـني تلـم املعـايري     ت م مراعاتهااليت ينب ي علل املعل إىل عدد من املباد  واملعايري تفقد أشار

 كما جال يف دليل املعلم لقيا  املهارات الل ة العربية يف الصفوف املبكرة ما يلي: 
/ أن تقــويم املهــارة املركبــة يكــون مقســمًا علــل فــرتاتد كلمــا انتهــل املعلــم مــن إكســاي      4 

 ة.التالميو جس ية من جس يات املهارة املركبة كان التقويم يتبعت مباشر
/ كـي يـتم التقـويم بشـكل دقيـق ال تقــّوم املهـارات أو بععـها يف آن واحـد بـل يكـون التقــويم           4

 ملهارة أو مهارتني بينها ارتباط.
/ أهمية عدم شعور التلميو بانت حتت املالحظـة حـال التقـويم حتـل ال حيـدث ت ـري يف سـلوكت        1

اإلدارة العامـــة للقيـــا   وزارة املعـــارفدســـلبًا أو إجيابـــًا يعطـــي صـــورة غـــري صـــيفييفة ملســـتواه. )  
 ( 42والتقويمد دليل املعلم لقيا  مهارات الل ة العربية يف الصفوف املبكرةد ص 

ــتم فيــت إشــعار ولــي األمــر                كمــا أشــارت الال يفــة إىل اســت دام النمــوام الوصــفي الــوي ي
م واملعـارف واملهـارات الـيت    مبالحظات املدرسة حول املستوى التيفصيلي البنت مدعمًا ببيان بالعلو

 هــد 4146ال يفـة تقـويم الطالـبد   املـوكرة التفسـرييةد ل  مل يتقنها )اللجنة العليا لسياسة التعليمد
 (.40ص 

وقد جال يف الدليل نفست أن التلميو إاا أتقن املهارة ال يعود املعلم إىل تقوميها مرة أتـرىد          
ىل أن هنـاف بعـض األتطـال الـيت يقـع بهـا بعـض        إ لولكنت مطالب مبراجعتها. كما أشـار الـدلي  

ــارات         ــع املهـ ــويم مجيـ ــدم تقـ ــات عـ ــتمر منهـ ــويم املسـ ــايري التقـ ــاد  ومعـ ــة مببـ ــني اات العالقـ املعلمـ
واالكتفـال مبهــارات احلـد األدنــلد واالقتصـار علــل أســلوي واحـد فقــط يف التقـويم وتــرف بقيــة      

عليمهاد.واالكتفــال باملتابعــة الوهنيــة األســاليب املمكنةدوعــدم تقــويم املهــارة فــور االنتهــال مــن ت 
اإلدارة العامـة  وزارة املعـارفد دون است دام سجل يـدون فيـت املعلـم مالحظاتـت بصـفة مسـتمرة. )       

ص  هــد 4144للقيا  والتقويمد دليل املعلم لقيا  مهارات الل ـة العربيـة يف الصـفوف املبكـرةد    



04) 
 إجرالات التقويم املستمر

وتنمي تدرجييًا فإن هناف عددًا من ااطوات واملراحل اليت ينب ي للمعلـم   كي تعلم املهارة       
اإلدارة العامة للقيا  والتقـويمد دليـل املعلـم لقيـا      وزارة املعارفدممارستها إلكساي املهارة. )

 ( وهوه املراحل  هي :41هـدص 4144مهارات الل ة العربية يف الصفوف املبكرةد 
 / مرحلة التعريف باملهارة4
 / مرحلة التدريب علل املهارة4
 / مرحلة املمارسة للمهارة1 

أمــا فيمــا يتصــل بــانواع التقــويم املصــاحب إلكســاي املهــارة فهنــاف التقــويم القبلــيد             
 والتقويم التكوي  التش يصيدوالتقويم التجميعي.    

 التقويم القبلي :
اســتعداده لــتعلم املهــارة ا ديــدة.  وغرضــت حتديــد تــ ات التلميــو الســابقةد ومعرفــة مــدى        

كما يهدف إىل حتديد النقطة اليت يبدأ منها كـل تلميـو تعلمـتد وحتديـد طـرق التـدريس الـيت        
جيــب أن تســت دم مــع التلميــو والــم بنــاًل علــل معلومــات عــن حتصــيل التلميــود ومــا لديــت مــن        

ن يصـل إىل حتقيقهـا.   معلوماتد وما سبق لت أن حققت من أهداف متصلة باألهداف اليت يتوقـع أ 
 ويكون هوا النوع من قبل مرحلة التعريف باملهارة.    

 التقويم التكوي  التش يصي: 
وغرضــت تشــ يو تعلــيم وتعلــم املهــارة وحــل املشــكالت بــالطرق املناســبة. ويــتم هــوا                     

قـم  التقويم علل فرتات منتظمـةت بتطبيـق اتتبـارات تقـيس مـدى اكتسـاي التلميـو املهـارةد ومـن          
ُتيفلل إجابات التلميو علل هوه االتتباراتت بهدف مجع معلومات مفصلة عما تعلمتد ومـا حققـت   
مــن أهــدافد ومــا فشــل يف حتقيقــت مــن هــوه األهــدافد والوصــول إىل توصــيف دقيــق ألســباي     
العــعف الــيت يعــاني منــت التلميــو. وترجــع أهميــة هــوا التقــويم يف كونــت الوســيلة  عــل عمليــة      

 حلاجات التلميو. ويكون هوا النوع أقنال مرحلة التدريب علل املهارة. التدريس مناسبة
  تامسًا :  التقويم التجميعي 

ما إاا كان كل تلميـو قـد وصـل إىل حتقيـق النتـا ج احملـددة يف األهـداف أم ال.         وغرضت قيا 
ت فإنـت  وتنطبق هوه النتا ج علل كل مهارةد فإاا ما فشـل التلميـو يف إتقـان أي مـن هـوه املهـارا      

إما أن يعيد دراسـة ال نـامج التعليمـي مـرة أتـرىد أو أن يوصـف لـت أنـواع أتـرى مـن النشـاطات            
 التعليمية حيث يستمر يف تلقي التعليم إىل أن يصل إىل مستوى اإلتقان.

 : النشاطات املرتتبة علل نتا ج التقويم
هم الوصـول إليـت د فإنـت    لكي يتمكن التالميو مـن حتقيـق مسـتوى اإلتقـان املطلـوي مـن                



( 412م دص 4994يلسم توفري شروط حمددة يف بيةة التعلم ت منها كمـا تشـري إىل الـم حممـد )     
إا تقول: "إن تقديم التدريس ا يدد وتقديم املساعدة د والعالم املناسب لن تكـون إال يف ضـول   

 نتا ج ما يقوم بت املعلم من تقويم التالميو".  
باحــث أنــت مــن املمكــن واحلالــة هــوه تقســيم التالميــود وإعــادة تــوزيعهمد          ويعتقــد ال           

وحتديد املواد والنشاطات التعليمية املناسبة. إضافة إىل أنت بناًل علل التش يو للمشـكلة الـيت   
يعــاني منهــا التلميــو يعطــل العــالم املناســب الــوي قــد يكــون يف صــورة ت ــيري لنــوع ااــ ات             

لطريقـة تقـديم املعلومـات لـت     ة مـا سـبق لـت دراسـتت مـن قبـلد أو ت ـيري        التعليميةد أو إعادة لدراسـ 
وهكوا. وعنـدما يقـدم العـالم للتلميـو ملسـاعدتت يف الت لـب علـل مشـكالت الـتعلم لديـت والـيت            
امنع وصـولت إىل مسـتوى اإلتقـان املطلـويد فإنـت وبعـد اسـتكمالت للمـواد التعليميـة الـيت مشلـها            

تقـــويم تش يصـــي آتـــرد ويســـتمر التلميـــو يف تكـــرار هـــوه هـــوا العـــالم يتعـــرض مـــرة أتـــرى ل
د والتقــويم التش يصــي إىل أن يصــل إىل املســتوى أو احلــد األدنــل مااطــوات أي تطــوات العــال

 مبعنل أن تكرار هوه ااطوات يستمر إىل أن يتقن التلميو املهارات. للنجاا
هلـم ا ديـد مـن النشـاطات واملـواد      أما بالنسبة للتالميو الـوين أتقنـوا املهـارة فقـد يوصـف              

ينب ـي   ( إا تقول: "410مد ص 4994) التعليميةت ب رض إقرال عملية التعليم. إىل الم تشري حممد
أن تكــون النشــاطات اإلقرا يــة يف نفــس مســتوى النشــاطات واملهــارات الــيت اســتكملها التلميــو  

 بنجاا.  
إلتقـان إمنـا يـتم بنـاًل علـل أدا ـت يف اتتبـار        إن جناا التلميود وحتديد وصولت إىل مسـتوى ا         

التقويم حيث ميكن تقـدير مـدى إتقانـت املهـاراتد وأوجـت التقـدير الـيت امثـل أهـداف ال نـامج           
التعليميت مبعنل أن تقويم التلميو يتم بناًل علل أدا ـت يف االمتيفـان النهـا ي وبنـاًل علـل معيـار أدال       

 ي وليس علل أدا ت باملقارنة بادال بقية زمال ت.حمدد مسبقًا ميثل مستوى األدال املطلو
وملا كان التقويم املسـتمر يهـدف إىل وصـول التلميـو إىل مسـتوى اإلتقـان املطلـوي لسامـًا                   

علل املعلم أن ي جل إصدار احلكم بعدم إتقان التلميو املهارة إىل نهايـة ال نـامج التعليمـي. وقـد     
املعلم لقيا  مهارات الل ـة العربيـة يف الصـفوف املبكـرة بانـت ال      جال هوا األمر صرحيًا يف دليل 

اإلدارة العامـة   وزارة املعـارفد حيكم علل التلميو بعد إتقان املهارة إال يف نهاية العـام الدراسـي.)  
 (04للقيا  والتقويمد دليل املعلم لقيا  مهارات الل ة العربية يف الصفوف املبكرةد ص 

 يفة ضـرورة التواصـل مـع أسـر التالميـو يف سـبيل حـل مـا يعرتضـهم مـن           وقد أكدت الال         
صعوبات من تالل تقـارير مفصـلة عـن كـل واحـد مـنهم. ويـرى الباحـث أن هـوه التقـارير كـي            
تكون اات فاعلية ينب ي أن تكون وصفية تش يصية ُتيفدد فيها األسباي والعوا ق اليت حالـت  

مقرتحــة يف الوقــت نفســت تطــوات لعــالم العــعف  دون الوصــول إىل مســتوى اإلتقــان املطلــويد و
 عند التلميو.



 
 سات السَّـــــــــــــابقة قانيًا : الدارا

 امهيد : 
اسات البيفثية علل مجيع حظي موضوع التقويم الرتبوي بإجرال العديد من الدر       

ن امركست وإ احملليةد والعربيةد والعاملية. ولعل مرد الم ألهميتت الك ى. تاملستويات
ت  وقيقًا باالتتباراتالدراسات العربية عمومًا حول أساليب وممارسات املعلمني املتصلة اتصااًل

 د وأقر املت ريات امل تلفة علل التيفصيل الدراسي من جهة أترى.إعدادًاد وتنفيوًا من جهة
د ومييةالتقإضافة إىل أن غالبية الدراسات ات منيفل قيا  اجتاهات املعلم او ممارساتت 

 .الفعلية للتقويم املمارساتشف عن ونادرًا ما تتجت او الك
يف ظل أسلوي التقوميية للمعلمني  املمارساتتتناول  ومل يعثر الباحث علل دراسات           

اململكة العربية السعودية هدفت إىل تش يو واقع  يفدراسة واحدة  عدادالتقويم املستمر
   أترىقبل معلمي الرياضيات يف الصفوف املبكرة. ودراسة  أساليب التقويم املست دمة من

التقويم الكشف عن ممارسات املعلمني يف ُأجريت يف مملكة البيفرين الشقيقةت تناولت 
 .الصفي باملرحلة الثانوية

  :وقد صنف الباحث الدراسات السابقة حتت حمورين هما           
 .توممارسات التقويم اساليبلعالقة باحملور األول : الدراسات اات ا   
ية ا ديدة يف اململكة العرب الطالباحملور الثاني: الدراسات اات العالقة بال يفة تقويم    

 .السعودية
وأسلوي  دات من تالل الّتعُرف علل أهدافهاد وجمتمعهاوقد تناول الباحث هوه الدراس         

ال الم تعليق عام علل تلم الدراسات د د توأبرز النتا ج اليت توصلت إليها دمجع معلوماتها
   _وبيان صلتها بالدراسة احلالية . وفيما يلي  تبيان لولم :

 
 توممارسات التقويم أواًل : الدراسات اات العالقة باساليب           
م( دراسة 4904عام ) العربي أجرى املركس العربي للبيفوث الرتبوية لدول االيج            

تعرف علل واقع أساليب تقويم الطالي يف الدول األععالد والتعرف علل بعض هدفت إىل ال
من تالل استبانة لكل من . ومجعت املعلومات ت العاملية يف جمال تقويم الطالياالجتاها
د واملعلمنيد ومس ولي اإلدارات املركسية. وتوصلت الدراسة إىل أن االمتيفانات كانت املديرين

ة شيوعًا يف دول االيجد وأن الواجبات املنسليةد واملشاركة اإلجيابية أكثر األساليب التقوميي
 . الطالبيف الصف الدراسي ت تو بعني االعتبار عند تقويم 



م( 4901ويف اات السياق قام املركس العربي للبيفوث الرتبوية لدول االيج العربي عام)  
مة يف مراحل التعليم العام د بدراسة هدفت إىل دراسة واقع أساليب تقويم الطالي املست د

والوقوف علل بعض االجتاهات العاملية املعاصرة يف تقويم الطاليد واإلفادة منها يف تطوير 
( 491أساليب تقويم طالي التعليم العام يف دول االيج العربي. واشتملت عينة الدراسة علل)

تقارير الواردة من ال لإىل حتلي مشرفًا تربويًا. وكانت أداتا الدراسة عبارة عن استبانة د إضافة
د : االتتبارات العمليةست دمة هيأن أكثر األدوات املنتا جها  بينتو. الدول األععال

. وأظهرت هي: بطاقات املالحظةد وقوا م التقدير . بينما كان أقلها است دامًاوالتيفريرية
 والععف يف حتصيلهم.أيعا أنت يستفاد من نتا ج تقويم الطالي يف التعرف علل مواطن القوة 

هدف منها التعرف علل أساليب  بدراسة  ) Ronald (قام  رونا لد م(4901)ويف عام            
التقويم املست دمة لتقويم الطالي. .وقد اعتمد الباحث علل االستبانة  مع املعلومات من عينة 

ست دامًاد قم املسا ل ( معلمًا.وتوصلت الدراسة إىل أن أسةلة التكميل أكثر ا441تتالف من )
   العدديةد قم املقابلةد قم االتتيار من متعددد قم األسةلة املقاليةد قم الصح وااطا.

م( بدراسة هدفت إىل التعرف علل أساليب 4900ويف دولة الكويت قام الصراف عام )          
 مع املعلومات  . وقد است دم الباحث االستبانة أداةمها املعلمونوطرق التقويم اليت يست د

. وتوصلت الدراسة إىل اتفاق اآلرال علل است دام األساليب معلًما ومعلمة( 446من عينة بل ت )
امل تلفة يف التقويم ) امتيفانات مقاليةد موضوعيةد أسةلة شفويةد طريقة املشاريعد كتابة 

 .رجع وكتابة تقاريركتبةد قرالة مالتقاريرد الواجبات املنسليةد النشاطات اإلضافيةت زيارة امل
(  هـدفت   Wood Peter et al أجراهـا وود بـيرت وآتـرون )      م(4996)ويف دراسة عام           

. واست دم الباحث االستبانة  مع املعلومـات  طالبهم نإىل معرفة الكيفية اليت يقوام بها املعلمو
د كمـا اسـت دم املقابلـة    كيةا ة يف والية أوهايو األمري( معلمًا من اوي ا410من عينة بل ت )

وبينـت النتـا ج أن املعلمـني يسـت دمون أسـاليب تقومييـة متعـددة كالواجبـات           .( معلمـاً 412) مع
 .املنسليةد والتمارين الصيفيةد واألسةلة الشفهيةد واملالحظة

 م( هادفـة إىل معرفـة األسـاليب التقومييـة الـيت     4994قم جالت دراسة أبو طالب يف عام )           
ــة     ــة ملديريـ ــدار  التابعـ ــون يف املـ ــت دمها املعلمـ ــانيسـ ــع    عمَّـ ــال. و مـ ــة السرقـ ــ ى ومديريـ الكـ

هم التقوميية أست دم الباحـث  ممارساتوأساليب التقويم اليت يست دمها املعلمون عن  املعلومات 
الدراســة .وجــالت نتــا ج  ( معلمــًا ومعلمــة.441واقتصــرت عينــة الدراســة علــل)االســتبانة  لــولم . 

األكثـــر اســـت دامًا كانـــت االتتبـــارات الكتابيـــةد قـــم حلقـــات  ضـــيفة أن أســـاليب التقـــويممو
 النقاشد فاملشاريع ا ماعيةد فاملالحظة.                                             

م( سعل من تالهلا إىل رصد 4991ويف دراسة ميدانية أترى أجراها السعيمي عام )            



قيا  التيفصيل الدراسي يف املرحلة األوىل من التعليم األساسي  التجاري واملنهجيات املتبعة يف
يف الدول العربية. و مع املعلومات قام الباحث بتوزيع استبانة علل العينة املستهدفة بالدراسة 

( موجهًا. وتلصت الدراسة إىل أن 441( مديرًاد و)442( معلمًاد و)410( ت منهم )160والبال ة )
دامًا هي االتتبارات الشفهيةد فاالتتبارات التكميليةد وأتريًا ملل أكثر االتتبارات است 

وأن  داألكثر وجودًا هيالفراغ. كما توصلت الدراسة أيعًا إىل أن االتتبارات التيفريرية 
 هناف اهتمامًا كبريًا باالتتبارات املستمرة.

ت هدفت إىل التعرف م(  قام البستان بإجرال دراسة يف دولة الكوي4990و يف عام )           
( موجهًا وناظرًا. است دم 26علل مدى األتو باساليب التقويم احلديث. ومشلت عينة الدراسة )

االستبانة كاداة  مع املعلومات. وتلصت دراستت إىل أن املعلمني حيتوون مناام معينة من 
املدرسة ال تاتو األسةلة عند تقويم الطالي جيدونها يف دليل املعلمد والكتاي املدرسيد وأن 

د وأن نظام التقويم احلالي املطبق يف الطالببعني االعتبار ما تالحظت من سلوف عند تقويم 
املرحلة االبتدا ية مناسب كما يراه معظم أفراد العينةت ألنت يساعد علل تش يو جوانب 
ة الععفد ويقرتا طرقا عالجيةد ويتمشل مع أسلوي التقويم املستمر. كما توصلت الدراس

إىل أن مجيع اجمليبني موافقون علل األتو بنظام البطاقة املدرسيةت والم للوقوف علل مستوى 
متوسط  –جيد  -)ممتاز ةيف املراحل السابقةد كما يرون است دام التقديرات اللفظي الطالب

والم لطالي الصفني األول والثاني من املرحلة من التقديرات الرقمية  ضعيف ( بداًل –
 ية.االبتدا 
دراسة هدفت إىل معرفة مدى است دام معلمي  م(4990)عام ويف األردن أجرى نصر             

الل ة العربية باملرحلتني األساسية والثانوية لبعض أساليب وأدوات التقويم شا عة االست دام. 
 هم بواسطة استبانة . كما مت استطالع آرا( معلمًا ومعلمة420الدراسة من )وتالفت عينة 

تلم األساليب ولكن يست دمون  ةأعدها الباحث. وأظهرت الدراسة أن مجيع أفراد العين
ًا أسلوي تقويم د وأقلها است داماست دامًا االتتبارات املقالية كان أكثرهًا بنسب متفاوتة

 . كما دلت النتا ج عن وجود مدى مقبول من التنويع يف است دام أدوات التقويم.لسميلت الطالب
م( اليت هدفت إىل 4664ومن الدراسات احلديثة يف هوا اجملال  دراسة آل عجيان عام )           

التعرف علل مدى فاعلية أساليب تقويم مادة الل ة العربية املست دمة يف الصف األول املتوسط  
( 01. ولإلجابة عن أسةلة الدراسة قام الباحث بتيفليل )فعالالتقويم ال إىل معايري ًااستناد
الدمام وهم  الل ة العربية يف الصف األول املتوسط مبدينة ةارًا وضعها معلمو ماداتتب

ويم لديهم وزعها علل د كما أعد استبانة ملعرفة أساليب وممارسات التقاملستهدفون بالدراسة
يلون ( معلمًا. وأظهرت النتا ج أن غالبية املعلمني مي44د كما أعد أداة ملالحظة )( معلمًا91)

موضوعية. وكانت أكثر األسةلة املوضوعية شيوعًا هي أسةلة األسةلةت مقاليةد إىل تنوع



ا. وأقلها شيوعًا أسةلة االتتيار من متعددد تليها أسةلة التكميلد قم أسةلة الصواي وااط
  . املقابلة

 م( دراسة هدفت إلي الكشف عن األساليب4664ويف دولة البيفرين أجرت مراد عام )            
ة لنظام ميية اليت يتبعها معلمو احللقة األوىل من التعليم االبتدا ي يف املدار  املطبقالتقو

د ومدى إتقان املعلمني ألساليب التقويم احلقيقي . واست دمت الباحثة التقويم الرتبوي احلقيقي
 وكشفت النتا ج اهتمام .( معلمًا ومعلمة416االستبانة كاداة  مع املعلومات من عينة بل ت )

 املعلمني واملعلمات باالتتبارات التكوينية والتجميعيةد واالتتبارات التش يصية.  
م( دراسة هدفت إىل تش يو 4664اململكة العربية السعودية أجرى احلربي عام ) ويف          

واقع أساليب التقويم املست دمة من قبل معلمي الرياضيات يف الصفوف املبكرة من املرحلة 
من تالل التعرف علل وسا ل التقويم واالسرتاتيجيات األكثر است دامًا. و مع االبتدا ية 

( معلمًا. .وتوصلت الدراسة إىل 94املعلومات طور الباحث استبانة مت توزيعها علل عينة بل ت )
التقاريردوالواجبات هي  أن أكثر أساليب التقويم است دامًا امثلت يف أربعة أساليب ر يسية:

التتبار الواتي يف الكتاي املدرسيد واالتتبارات الفردية للطالي. كما توصلت املنسليةد وا
الدراسة إىل أن اسرتاتيجيات التش يو ملا قبل التدريس كان است دامها ضعيفًا جدًاد وأن 

 جماالت التقويم أقنال التدريس كانت متقاربة جدًا يف شيوع است دامها بني املعلمني.
 التعرف علل إىلمن دراسة هدفت هـ( 4141الدوسري)اسات ما قام بت ومن أحدث الدر          

باملرحلة الثانوية يف البيفرين. وكانت أداة البيفث استبانة  ملعلمني يف التقويم الصفياممارسات 
( معلمًا ومعلمة من 066( حماورد وزعت علل عينة بل ت)1( فقرة موزعة علل )10مكونة من )

الكثري من املعلمني واملعلمات ت النتا ج إىل أن نوية. وأشارمعلمي ومعلمات املرحلة الثا
 ليست دمون األدوات التقليدية يف تقويم طالبهمد ويست دمون العوامل غري املرتبطة بالتيفصي

الدراسي بشكل كبري يف تقدير درجات الطالي يف املقرردكما دلت النتا ج علل وجود 
 .مبمارسات  املعلم يف التقويمعوامل كثرية تتيفكم يف املت ريات املرتبطة 

 
 .ةا ديدة يف اململكة العربية السعودي الطالب: الدراسات املتعلقة بال يفة تقويم قانيًا

هــ( بدراسـة هـدفت إىل التعـرف علـل مـدى فاعليـة ال يفـة تقـويم          4144قامـت الـ اهيم )              
علـــيم العـــام للبنـــاتد ا ديـــدة يف حتســـني مســـتوى التيفصـــيل الدراســـي يف مراحـــل الت  الطالـــب

ــواح  ــد الن ــة والســلبية يف الال يفــة  وحتدي ــيت واجهــت الال يفــة.     ي اإلجيابي ــة الصــعوبات ال د ومعرف
. مسـت دمة االسـتبانة   ومعلمـة ( مشـرفة تربويـة ومـديرة مدرسـة     106وتكونت عينة الدراسة مـن) 

نسـب  وسجالت االتتبارات أداتني  مع املعلومات. وكشـفت نتـا ج الدراسـة عـن عـدم اتـتالف       
النجاا لطالبات املرحلة االبتدا ية بني تطبيق الال يفة ا ديدة و السابقة ماعدا الصف الثالـث ت  



د وكشــفت أيعــًا عــن مســاهمة   ت أعلــل مــع تطبيــق الال يفــة ا ديــدة  فــإن نســبة النجــاا كانــ 
وأن بعــض بنــود هــوه الال يفــة غامعــة بعــض    دا ديــدة يف ضــعف التيفصــيل الدراســي الال يفــة 

د كمــا أن ظهــور العديــد مــن الصــعوبات الــيت واجهــت    د املــوكرة التفســريية لشــيل رغــم وجــو ا
د وعـدم تـدريب املعنـيني علـل عمليـة      ن عـدم جتريـب الال يفـة قبـل التطبيـق     تطبيق الال يفة ناتج ع

 التقويم .
هــ( إىل التعـرف علـل آرال العـاملني يف امليـدان يف      4144) وآتـرون  وسعت دراسة الشـ رود           

 مـع   ةيدةد وإبراز اإلجيابيات والسلبيات فيها. وقد است دم الباحث االستبانة أداالال يفة ا د
. وتوصــلت نتــا ج الدراســة إىل التعليميـة يف اململكــة  ت% مــن اإلدارا41املعلومـات مــن عينــة مثلــت  

للتطــــويرد ا ديــــدة  ميــــع متطلبــــات التقــــويم واميــــست باملرونةدوالقابليــــة  مشوليــــة الال يفــــة
ف قصــورًا يف فهــم املــديرين واملعلمــني لال يفــةد ووجــود فــروق بــني املعلمــني يف    أن هنــا وأوضــيفت

د ووجــود كــثري مــن وكــولم عــدم وجــود آليــة تنفيــو موحــدة تفهمهــم لكيفيــة اإلتقــان وزمنــتد  
املهــارات املركبــة ممــا أدى إىل صــعوبة يف تقوميهــاد وأتــريًا عــدم وجــود برنــامج ملعا ــة ضــعف   

 الطالي.   
( قــام العصــيمي بدراســة هــدفت إىل التعــرف علــل آرال املعلمــني د       هـــ4141)ام ويف عــ            

واملشـرفني الرتبــويني د وأوليــال األمــور حــول الال يفــة ا ديــدة لتقــويم طــالي الصــفوف املبكــرة  
باملرحلة االبتدا يةد كما هدفت إىل التعرف علل املقرتحات اليت ميكن أن تساعد علل تطـوير  

( معلمـًا  412دم الباحث االسـتبانة أداة  مـع املعلومـات مـن عينـة بل ـت )      تلم الال يفة. وقد است 
( ولي أمر. وجالت نتا ج الدراسة مشرية إىل أن عـدم توعيـة العـاملني    149( مشرفًا تربويًا و)11و)

يف امليدان بالال يفة ترتب عليت كثري من الصعوبات عند تنفيـوهاد وأن هنـاف غموضـًا يف بعـض     
ضـافة إىل عـدم وجـود آليـة تنفيـو موحـدة لال يفـة علـل مسـتوي اململكــة          مصـطليفات الال يفـةد إ  

ــة املســاندة         ــل ضــعف الــ امج العالجي ممــا أدى إىل حــدوث تفــاوت يف تنفيــوها. ودلــت أتــريًا عل
 وقلتها.

 :  يتبني ما يلي الدراسات السابقة يف ضول عرض   
يف قيـــا  التيفصـــيل  التقـــويم املتبعـــة / إن ُجـــلَّ تلـــم الدراســـات ســـعت للكشـــف عـــن  أدوات  4

   الدراسي.
ــةد        4 ــم اــو ممارســاتت التقوميي ــم الدراســات اــت منيفــل قيــا  اجتاهــات املعل ــة تل / إن غالبي

.  وهـوا يعطـي مشـروعية للدراسـة     لتقـويم الفعليـة ا  املمارسـات شـف عـن   ونادرًا ما تتجت او الك
 .  م التيفصيل الدراسياحلالية اليت ي مل ـــــ إن شال اع ـــــ أن تسد ق رة من ق رات تقوي

د أقنـال  اااصة باالتتبار ) قبل املمارساتو ب/ إن غالبية تلم الدراسات ركست علل األسالي1 



 .د بعد االتتبار (
ا ديدة يف اململكـة العربيـة السـعودية سـعت      الطالب/ إن الدراسات اليت تناولت ال يفة تقويم 1

د فيهــاد ومــدى توعيــة املعنــيني بهــا     ســلبياتوال تإىل اســتطالع اآلرال حوهلادومعرفــة االجيابيــا  
 .  فة إىل معرفة املقرتحات لتطويرهاإضا

إن معظــم تلــم الدراســات اســت دمت املــنهج الوصــفي للكشــف عــن أســاليب وممارســات          / 1
م  و 4904)االـيج العربـي   التقويم املدرسي مثل : دراسيت املركس العربي للبيفوث الرتبوية لـدول 

 نبــــيرت وآتــــرووود  دراســــة دم(4900الصــــراف ) دراســــة دم(4901رونالــــد  ) دراســــة دم(4901
 دم(4990البسـتان ) دراسـة  د م(4991السعيمـي ) دراسـة  د م(4994أبـو طالـب )   دراسة م(د4996)

احلربـــي دراســـة  م(د4664)مـــراددراســـة  (دم4664آل عجيـــان ) دراســـة دم(4990)نصـــر دراســـة
 . م(4664)
د وإن انفـردت  سـتبانة أداة  مـع املعلومـات   ا اال/ لقد اتفقـت الدراسـات السـابقة يف اسـت دامه    0

ــان )  ــل جبــوار االســتبانة   باســت دام املم( 4664دراســة آل عجي   وكــولم دراســة   .الحظــة والتيفلي
 .هـ(4144) ال اهيم

   يف أن: مثلالدراسات السابقة تتتلم  نتا ج لعل أبرزو         

   االتتبــارات التيفريريــة ت أكثــر األســاليب اســت دامًا لتقــويم التيفصــيل الدراســي كانــ
ــارات و بانواعهــا (د م4991السعيمــي )دراســة  (دم4990)نصــر  دراســةالشــفوية ت االتتب
 (د دراســة م4901رونالــد)  دراســة  (دم4994أبــو طالــب)   م(د دراســة 4664مــراد ) دراســة  

  (.م4901م  و 4904)ث الرتبوية لدول االيج العربي  املركس العربي للبيفو

  وود بـيرت  دراسـة  لتقويم التيفصـيل الدراسـي كانـت املالحظـة ت    أقل األساليب است دامًا 
املركس العربـي للبيفـوث الرتبويـة     (د دراسةم4994أبو طالب ) م(د دراسة4996) وآترون

  (.م4990البستان ) م(د دراسة4901لدول االيج العربي )  

    عنـد   ت تـو بعـني االعتبـار   واملناقشـات الصـفية    داألساليب األتـرى كالواجبـات املنسليـة
 م(د4904لدول االـيج العربـي )  دراسة املركس العربي للبيفوث الرتبوية  تقويم الطاليت 

ــة  ــرو وود دراسـ ــيرت وآتـ ــة م(د4996) نبـ ــراف ) دراسـ ــة   نم(. إال أ4900الصـ ــا ج دراسـ نتـ
 .انت من أكثر األساليب است دامًاأفادت بان الواجبات املنسلية ك م(4664احلربي)

 د إاّل أن تلـم الدراسـات مل   يفريرية كانت األسةلة املوضـوعية لتأكثر أنواع االتتبارات ا
 تتفق علل شيوع نوع حمدد من أنواع  األسةلة املوضوعية .



 ة تنفيـــو موحـــدة علـــل مســـتوي  وجـــود آليـــ تفتقـــد إىل الطالـــب مالال يفـــة احلاليـــة لتقـــوي
 يف امليدان بها. د إضافة إىل عدم توعية العاملنياململكة

  
            



 
 
 
 

 لفصل الثالثا

 إجراءات الدراسة امليدانية

 

 منهج الدراسة   :أواًل      

 جمتمع الدراسة    :   ثانيًا 

 إجراءات إعداد أداة الدراسة  :ثالثًا     

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة   :رابعًا     

   أساليب املعاجلة اإلحصائية   :خامسًا    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 امهيد : 
ستعرض الباحث يف هوا الفصل ولإلجابة عن تساؤالتها ا طالقًا من أهداف الدراسةدان       

لات إعداد أداة وإجرا دوجمتمعها ديف دراستتد وتشمل منهج الدراسة اليت اتبعها تاإلجرالا
 د وأساليب املعا ة اإلحصا ية اليتفية تطبيقهاد وصدقهاد وقباتهاد وكيالدراسةد ووصفها

 لنيفو التالي :. والم علل ااتبعت
  

 منهج الدراسة  :أواَل         
ن طريق است دم الباحث يف هوه الدراسة املنهج الوصفيدالوي يصف الواقع ع        

أنت ال يقف جامدًا عند وصف الظواهر هوا املنهج . ومن أبرز أهداف استجابات جمتمع الدراسة
إىل استنتاجات وتعميمات يف تفسري  السا دة أو الواقع بل يتجاوز الم للوصول املمارساتأو 

 (462دصم4902")عريفج وآتروند. مبا يسمح بت يريها وتوجيهها او أهداف متوتاة رالظواه
ت ألن الباحث يصف ظاهرة  وهوا األسلوي يتاللم مع طبيعة هوه الدراسة وأهدافها         
هوا املنهج يف الدراسة . ومت تطبيق ن تالل مجع معلومات وبيانات عنهاد وحيددها مميدانية

لتقويم ن ممارسات معلمي الصفوف املبكرة ااحلالية من تالل مجع معلومات وبيانات ع
 د قم استقرال ما ينب ي أن تكون عليت.فة واقعها الفعلياملستمر من أجل معر

 
 جمتمع الدراسة  :قانيًا          
الوين يشرفون علل معلمي الصفوف  تالف جمتمع الدراسة من مجيع املشرفني الرتبويني         

د تعليم قدسةت ) تعليم العاصمة امليمية التابعة ملنطقة مكة املكرمةالتعل تاملبكرة  يف اإلدارا
. الوين أمعوا أكثر من عام دراسي هــ4141/4141الدراسي د تعليم الطا ف ( للعام جدة

حسب اإلدارات تمع الدراسة يوضح جم (4رقم)دول ا ( مشرفًا تربويًاد و06البالغ عددهم )و
 التعليمية . 

 
 (4)جدول  رقم 

 توزيع جمتمع الدراسة حسب اإلدارة التعليمية  

 النسبة املةوية % التكرار اإلدارة التعليمية

 %11 44 العاصمة املقدسة

 %11 44 جدة

 %16 40 الطا ف

 %466 06 اجملموع

 
 
 



 إجرالات إعداد أداة الدراسة   :قالثًا  
مت است دام االستبانة أداة  مع املعلومات  أسةلتهالتيفقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن          

تتعمن احملاور الواردة يف أسةلة الدراسة ت إا تعت  االستبانة أداة مال مة لليفصول علل 
 معلومات وحقا ق مرتبطة بواقع معني.

 _:ومت تناول أداة الدراسة من تالل اآلتي 
 ستبانة  /  أهداف اال 4

صمم الباحث استبانة موجهة إىل املشرفني الرتبويني الوين يشرفون علل معلمي         
سة الصفوف املبكرة يف اإلدارات التعليمية التابعة ملنطقة مكة املكرمة ) تعليم العاصمة املقد

 معلمي الصفوف املبكرة والم بهدف معرفة واقع ممارساتت د تعليم جدة د تعليم الطا ف (
يف ظل أسلوي التقويم املستمر املتصلة مبباد  التقويم املستمرد وتطواتتدواألدوات املست دمة 

  مع املعلوماتد والنشاطات املرتتبة علل نتا جت.  
  
   / إعداد االستبانة  4 

التقومييــة ملعلمــي الصــفوف  املمارســاتســعل الباحــث إىل تصــميم اســتبانة ملعرفــة واقــع             
   ااطوات التالية : ب  د وقد مّر تصميمها ة يف ظل أسلوي التقويم املستمركراملب
 :إىل  مجع املعلومات والبيانات املكونة ملادة االستبانة والم بالرجوع أ/ 

 .  املتعلقة مبوضوع التقويم الرتبويـــــــ  األدبيات          
اميم الصـادرة عـن وزارة الرتبيـة والتعلـيم     والتعـ  دوالنشـرات  دواألدلـة  دواألنظمـة  دـــــ  اللوا ح      

 يف الصفوف املبكرة .   الطالباملتعلقة بتقويم 
   تصميم االستبانة يف صورتها املبد ية  ي/ 

ــاًل          ــد       بن ــوارد اكرهــا يف ااطــوة الســابقة مت حتدي علــل مراجعــة األدبيــات اات الصــلة ال
ت املعلومـات والبيانـات الـيت مجعـت حتـت احملـور       د ومن قـم ُصـناف  ألسةلتها وفًقا حماور االستبانة 

د .وقد تكونت االستبانة يف صورتها املبد ية مـن أربعـة حمـاور هـي : مبـاد  التقـويم       املناسب هلا
النشـاطات املرتتبــة علــل   دمجــع املعلومـات للتقــويم املســتمر  دتطــوات التقـويم املســتمر  داملسـتمر 

( يقـدم  وصـفًا   4. وا دول رقم )( ممارسة11) ساتاملمار. وكان جمموع  املستمر منتا ج التقوي
 .صر االستبانة يف صورتها املبد يةلعنا
 
 
 
 
 



 (4جدول رقم )
 االستبانة يف صورتها املبد ية   

 التقوميية املمارساتحماور  م
عدد  

 املمارسات

 درجـــــــة املمـــــــــــارسة

 ال امار  إطالقًا  ضعيفة متوسطة عالية

 1 1  4 4 

     41 مباد  التقويم املستمر  4

     44 تطوات التقويم املستمر  4

     41 مجع املعلومات للتقويم املستمر  1

     41 املستمر مالنشاطات املرتتبة علل نتا ج التقوي  1

           11 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 تقدير صدق االستبانة  م/     
تـــوى اســـتلسم األمـــر التثبـــت مـــن صـــدق حمداملبد ية إعـــداد االســـتبانة يف صـــورتهابعـــد             

ــًا   ولتيفقيــق الــم اهلــدف د والــم باالســتةنا  بــرأي احملكمــني .   االســتبانة أعــد الباحــث تطاب
د ومــا يرجــل مــنهم   ت تعــمن اهلــدف مــن الدراســةد ومكونــات االســتبانة املقدمــة      لميفكمــنيل

  (4)مليفق رقم  .إجنازه
ــل االســتبانة  توقــد عرضــ              ــة عشــر عل ــا   حمكمــًا مــن   قالق اوي االتتصــاص يف القي
واملشـرفني الرتبـويني الـوين يشـرفون علـل معلمـي الصـفوف        واملناهج وطـرق التدريسد  دوالتقويم

ن سـالمة  والـم للتاكـد مـ   شرفون علل مادة الل ة العربيـةت   املبكرة واملشرفني الرتبويني الوين ي
د وللتاكـد أيعـًا مـن    قها مع احملاور اليت تنتمي إليهـا د ومدى اتساووضوحها ملمارساتاصياغة 
د وقــد طلــب الباحــث مــن احملكمــني حــوف أو    اللمتهــا لل ــرض الــوي أعــدت مــن أجلــت   مــدى م

. ظـر أمسـال احملكمـني   . انًا د وهوا ما يعرف بصدق احملكمـني إضافة أو تعديل ما يرونت مناسب
    (4) مليفق رقم

مــن مالحظــات عمــد الباحــث إىل مراجعــة  نويف ضــول مــا أبــداه احملكمــون مشــكوري            
( من احملـور الرابـع  ونصـها    41ت ممارسة رقم ) املمارساتإحدى  االستبانة وتعديلهات إا مت حوف

( 44)والـم لتعـمن املمارسـة رقـم      ت (التلميـو  م ولي األمر علل جوانب الععف عندد )يطلع املعل
ــيت ن  ــّدم املعصــهاد عليهــا وال ــولي األمــر  وصــفًا  تش يصــياً    ) ُيَق ــان  التلميــو   لــم  ل  ملســتوى إتق

( ونصـها د ) ينطلــق  4)ت ممارسـة رقـم   ني مـن احملــور نفسـت  (د كمـا مت ترحيـل ممارسـت   للمهـارات 
 (داملعلــم يف حتديــد ُمســتوى إتقــان املهــارة مــن موقــع  التلميــو نفســت ولــيس مــن مقارنتــت بسمال ــت  

املهــارة يف ضــول حمكــات  ) حيــدد املعلــم مســتوى إتقــان  التلميــو ونصــهاد  (د4وممارســة رقــم  )
 .  املمارساتما مت تعديل صياغة بعض د كحُمدَّدة(  إىل احملور األول

( ممارسـة  11ة يف صـورتها النها يـة تتـالف مـن )    يناًل علل كل ما سبق أصبيفت االستبان           



تكون اإلجابة عـن كـل ممارسـة منهـا      (.1رقم  ق)انظر مليف موزعة علل حماور الدراسة األربعة
وامثــل رقميــًا علــل . ]ال امــار  إطالقــا  عاليــة ـــــ متوســطة ـــــ ضــعيفة ــــ  [وفــق املقيــا  الربــاعي 

 _:يوفق املعيار التال ت لكل ممارسة درجة متدرجةوقد أعطيد ( 4ــ4ــ1ــ1: ) الرتتيب
  1إىل  1841من     ة   :ـــــــــعاليـــــ       
 1841قل من إىل أ 4816 من   : متوسطة ـــــ       
 4816إىل أقل من  4821من    فة  :ــــضعيـــــ       
      4821 من إىل أقل 4من   : ال امار  إطالقًاـــــ       

       .( يوضح مكونات عناصر االستبانة يف صورتها النها ية1وا دول رقم )
 

 (1جدول رقم )
 ةنها ياالستبانة يف صورتها ال  

 املمارساتعدد  التقوميية املمارساتحماور  م

 41 مباد  التقويم املستمر  4

 44 تطوات التقويم املستمر  4

 41 مجع املعلومات للتقويم املستمر  1

 44 املستمر مالنشاطات املرتتبة علل نتا ج التقوي  1

 11 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 
 قبات االستبانةتقدير  د/

  (Cronbachـــ  Alpha)لتقدير الثبات لالستبانة است دمت معادلة ألفا كرونباخ            
معامل  ( يوضح1) رقما دول و (Spss)عن طريق برنامج احلسمة اإلحصا ية للعلوم االجتماعية 

 ومعامل الثبات للميفاور جمتمعة. دبات لكل حمور من حماور االستبانةالث
 (1قم )جدول ر

   لالستبانة ككلو نةاور االستبات الثبات حملمعامال  
 معامل الثبات احملــــــــــــــــــــــــور م
 6800 مباد  التقويم املستمر 4
 6806 تطوات التقويم املستمر 4
 6821 مجع املعلومات للتقويم املستمر 1
 6821 النشاطات املرتتبة علل نتا ج التقويم املستمر 1
 6800 مجيع احملاور 1

وهوه القيمة تعد (6800)معامل الثبات لالستبانة بل ت  قيمة ( أن1يتعح من ا دول رقم)     
 للتطبيق  . صالحية أداة الدراسةم شرًا ل

 

 إجرالات تطبيق أداة الدراسة   :رابعًا      
من عميد كلية  تطابايف صورتها النها ية حصل الباحث علل قالقة تاألداة بعد صياغة           



ية والتعليم مبنطقة الرتبية يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة موجت أوهلا إىل مدير عام الرتب
د وقالثها إىل مدير رتبية والتعليم بالعاصمة املقدسةال ممدير عا د وقانيها إىلمكة املكرمة

  يمية . التعل راسة باإلداراتت بطلب تطبيق األداة علل جمتمع الدفالرتبية والتعليم مبيفافظة الطا 
دف بالدراسةد قام الباحث بعد الم بتوزيع االستبانات علل اجملتمع املسته (د1 مليفق رقم)

 دوالصاحلة  للتيفليلدوالعا دةداملوزعة تعدد االستبانا(1ويوضح ا دول رقم ). مبعاونة السمالل
 .والنسبة لكل واحدة منها

 
 (1جدول رقم )

    لوالصاحلة للتيفلي املوزعة والعا دة تالستباناةويةلامل التكرارات والنسب

 تاالستبانـــــــــــــــــاعـــــــــــــــدد 

 العا دة لالصاحلة للتيفلي اإلدارة التعليمية
 املوزعة

 ت % ت %

 العاصمة املقدسة 41 41 90% 44 00%

 جدة 40 41 94% 44 00%

 الطا ف 44 44 91% 40 00%

 اجملـــــــــــــــــــموع 21 09 91% 06 02%
         

( أن إمجالي ما مت توزيعت علل املشرفني الرتبويني الوين يشرفون علل 1يتعح من ا دول رقم )
( 09مت استعادة )استبانة  (21) التعليمية املستهدفة بلغ تمعلمي الصفوف املبكرة باإلدارا

ت  والم لعدم اكتمال (%41)استبانات بنسبة  (9) تواستبعد (.%91استبانة بنسبة عا د بل ت )
( استبانة للتيفليل ومثلت ما 06د وتععت ) دية يف اإلجابة عن بعض فقراتهابععها أو لعدم ا

 .(  من االستبانات العا دة%02) تنسبت
 األساليب اإلحصا ية  :تامسَا 

 برنامجي اآللي علل يف أجهسة احلاسو اليت مت مجعها سةمت حتليل معلومات أداة الدرا       
 ــــ_:األساليب اإلحصا ية التالية ماست داب(  spss) ة للعلوم االجتماعيةاإلحصا ي احلسمة

 .املتوسط احلسابي  ـــــ
 ـــــ  الوسيط.

 .االاراف املعياري  ـــــ
 .لفا كرونباخ ت حلساي قبات األداةمعادلة آ ــ ـــ
  



 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج ، وحتليلها ، ومناقشتها ، وتفسريها 
 

 أواًل  : إجابة الس ال األول .
 قانيًا : إجابة الس ال الثاني .
 قالثًا : إجابة الس ال الثالث .
 رابعًا : إجابة الس ال الرابع .
 تامسًا:   فرضيات الدراسة .

 سادسًا:  مناقشة النتا ج وتفسريها

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 وتفسريها  ديلهاد  ومناقشتهاوحتل  دالنتا ج عرض

 امهيد :
 حول واقعالنتا ج اليت أسفرت عنها الدراسة هوا الفصل عرض الباحث يف تناول        

ومن قم دةاملستمر كما يراها جمتمع الدراسلتقويم ممارسات معلمي الصفوف املبكرة ا
 :ا ج ما يليوقد أظهرت النت . يف ضول أسةلة الدراسة حتليلهاد ومناقشتهاد وتفسريها

 ــ ال األول :  :  اإلجابة عن السـأواًل
املتصلة مبباد  التقويم  املمارساتلإلجابة عن الســــــــــــــ ال األولد والوي نصت " ما         

" مت است رام  ؟اليت يقوم بها معلمو الصفوف املبكرة كما يراها جمتمع الدراسة  املستمر
 املمارساتات املعيارية لتقديرات جمتمع الدراسة علل املتوسطات احلسابية واالاراف

د قم رتبت ( ممارسة41عليها األداة وعددها )املتصلة مبباد  التقويم املستمر اليت اشتملت 
 املرتبطة  نتا جال( يوضح 0تنازليًا يف ضول املتوسطات احلسابية اليت حازتها.  وا دول رقم )

 . بهوا الس ال
 (0جدول رقم )

ملتوسط احلسابي واالاراف املعياري للممارسات املتصلة مبباد  التقويم قيم ا  
 مرتبة تنازليًا وفًقا للمتوسطاتاملستمر 

ترتيب املمارسة 
حسب 
 االستبانة

املتوسط  املمارسات املتصلة مبباد  التقويم املستمر
 احلسابي

االاراف 
 املعياري

ترتيب املمارسة 
 حسب املتوسط

  1 6812 1810 قويم واحد للمهارة امُلتقَنة .يكتفي املعلم  بت 0
  2 6800 1846 ُيراجع املعلم املهارة امُلتقَنة  دون تقوميها . 9
ينطلق املعلم يف حتديد ُمستوى إتقان املهارة من موقع   1

  3 6800 4801 التلميو نفست وليس من مقارنتت بسمال ت.

تقويم املهارة  اليت  َيْستِمر املعلم  ـــــ يف فرتات الحقة ـــــ يف 44
 مل يتقنها  التالميو رغم انقعال فرتة تدريسها .

4820 6802 4  

  5 6824 4826 ُيَقّوم املعلم ــــ يف آٍن واحد ـــــ  املهارات املرتبطة ببععها. 4

َيتجنَّب املعلم  ـــ أقنال تقويم املهارة ــــ إشعار  التالميو  44
 مبوقف التقويم .

4806 6824 6  

  7 6824 4806 رد املعلم  تقوميًا تاصًا بكل َمَهاَرة .ُيْف 4

َينتقل املعلم  إىل تعليم َمَهاَرة جديدة بعد أن يتاكد من  2
 إتقان  التالميو املهارة السابقة املرتبطة بها.

4806 6809 8  

ُيَقّوم املعلم املهارة املستهدفة بعد تدريب  التالميو عليها  1
 مباشرة .

4806 6820 9  

ّوم املعلم ـــ أواًل باول ـــ املهارات ا س ية املكونة   ُيَق 0
 للمهارة الكليَّة املستهدفة .

4810 6822 11  



ترتيب املمارسة 
حسب 
 االستبانة

املتوسط  املمارسات املتصلة مبباد  التقويم املستمر
 احلسابي

االاراف 
 املعياري

ترتيب املمارسة 
 حسب املتوسط

1 
 

ن  التلميو املهارة يف ضول حيدد املعلم مستوى إتقا
 حمكات حُمدَّدة.

4811 6804 11  

  12 6810 4816 خيتار املعلم األداة املناسبة لتقويم كل مهارة من املهارات. 41

ُيَقّوم املعلم املهارة اات احلد األدنل وغريها بقدر متساٍو  46
 من االهتمام .

4816 6809 13  

لومات حول أدال   يعتمد املعلم علل أكثر من أداة  مع املع 41
 التلميو علل مستوى املهارة الواحدة.

4841 6801 14  

ُيَدّون املعلم ـــ أواًل باول ـــ مالحظات وصفيَّة تتعلق بادال   41
 التلميو املهارة املستهدفة.

4846 6800 15  

  6842 4801 املتوسط العــــــام للميفـــــــــــــــــــــــــــــور
     

ملمارسات هوا احملور تراوحت قيم املتوسط احلسابي ( يتعح أن 0ق يف ا دول رقم )بالتدقي       
 :ويستفاد من هوا ا دول ما يلي (.4806( بوسيط قدره )484( و )1810بني )

( حازت علل يكتفي املعلم  بتقويم واحد للمهارة امُلتقَنة( واليت تنو علل )0أن املمارسة رقم ) /4 
( واليت تنو علل 41يف حني أن املمارسة رقم ) (.6812اراف معياري )( با1810أعلل متوسط )

( حصلت علل أدنل ُيَدّون املعلم  ـــ أواًل باول ـــ مالحظات وصفيَّة تتعلق بادال  التلميو املهارة املستهدفة)
 (.6800( بااراف معياري )4846متوسط )

املمارسة  هي (1 إىل 1841من عيار )ضول املحصلت علل درجة عالية يف  هناف ممارسة واحدة /4
 (.1810( مبتوسط بلغ )0رقم )

 1841إىل أقـل مـن    4816مـن  اليت حصلت علـل درجـة متوسـطة يف ضـول املعيـار )      املمارساتأن  /1
 تبل ـ  اتمبتوسـط  (1د  0د  1د  2د  4د  44د  4د  44د  1د  9اات األرقام : )  املمارساتهي (

 علل التوالي . 4811د 4810د  4806د  4806د  4806د  4806د  4826د  4820د  4801د  1846
( 4816إىل أقـل مـن    4821مـن  اليت حصـلت علـل درجـة ضـعيفة يف ضـول املعيـار )       املمارساتأن  /1

د  4841 د 4816د  4816 تبل ــ ات( مبتوســط41د  41د  46د  41) اات األرقــام : املمارســاتهــي 
 .علل التوالي 4846

 منالُتمار  إطالقًا يف ضول املعيار )أي ممارسة ممارسات هوا احملور  أنت ال توجد من بني /1
 (.4821إىل أقل من  4
 (د وهو يف جمملت ميثل درجة6842( بااراف معياري )4801أن املتوسط العام للميفور بلغ ) /0

   .ممارسة متوسطة يف ضول املعيار
  ـــ ال الثاني : ابة عن السقانيًا :  اإلج

املتصلة بتنفيو تطوات  املمارساتابة عن الســــــــــــــ ال الثانيد والوي نصت " ما لإلج         



؟ " مت اها جمتمع الدراسة اليت يقوم بها معلمو الصفوف املبكرة كما ير التقويم املستمر
است رام املتوسطات احلسابية واالارافات املعيارية لتقديرات جمتمع الدراسة علل 

( 44عليها األداة وعددها )ة بتنفيو تطوات التقويم املستمر اليت اشتملت املتصل املمارسات
( 2د قم رتبت تنازليًا يف ضول املتوسطات احلسابية اليت حازتها. وا دول رقم )ممارسة
 .النتا ج املرتبطة  بهوا الس اليوضح 

 (2جدول رقم )
يو تطوات التقويم املستمر ة بتنفاملتوسط احلسابي واالاراف املعياري للممارسات املتصل  

 مرتبة تنازليًا وفًقا للمتوسطات
ترتيب املمارسة 
 حسب االستبانة

املمارسات املتصلة بتنفيو تطوات التقويم 
 املستمر  

املتوسط 
 احلسابي

االاراف 
 املعياري

ترتيب املمارسة 
 حسب املتوسط

0 
ُيَقّوم املعلم املهارة املستهدفة باإلتقان بعد 

ميو عليها للكشف عن تدريب  التال
 درجة إتقانهم هلا

4820 6801 1  

  2 6802 4820 ُيَدري املعلم  التالميو علل إتقان املهارة. 2

يتاكد املعلم من فهم  التالميو املطلوي  1
 أداؤه من املهارة املستهدفة باإلتقان.

4820 6819 3  

ُيعيد املعلم تقويم املهارة غري املتقنة بعد أن  46
 لتالميو عليها.يعيد تدريب  ا

4826 6824 4  

44 
 لة بعد كنيكرر املعلم تقويم املهارة غري املتق

عملية تدريب حتل يصل  التالميو إىل مستوى 
 املطلوي. ناإلتقا

4800 6826 5  

املطلوي  نُييَفّدد املعلم مستوى اإلتقا 1
 من  التالميو الوصول إليت يف املهارة.

4800 6811 6  

  7 6824 4801 املستهدفة باإلتقان. ُييَفّدد املعلم املهارة 4

ُيَعّرف املعلم التالميو املهارة املستهدفة  1
 باإلتقان.

4810 6802 8  

ُيقوم املعلم املهارة املستهدفة قبل تدريسها  0
 ملعرفة مدى إتقان  التالميو هلا .

4861 6801 9  

ُيْجِري املعلم تقوميًا تش يصيًا لتيفديد  9
 معوقات اإلتقان.

4866 6804 11  

4 
ُيْجِري املعلم قبل تدريس املهارة املستهدفة 
تقوميًا للتالميو ملعرفة مدى إتقانهم 

 املهارات الالزمة هلا.

4891 6804 11  

  4814 6812 املتوسط العــــــام للميفــــــــــــــــــــــور
احملور  ملمارسات هوا ( يتعح أن قيم املتوسط احلسابي2بالتدقيق يف ا دول رقم )           

 من هوا ا دول ما يلي : كما يتبني (.4800( بوسيط قدره )4891( و )4820تراوحت بني )
( واليت تنو علل )ُيَقّوم املعلم املهارة املستهدفة باإلتقان بعد تدريب  0أن املمارسة رقم ) /4 



( بااراف 4820التالميو عليها للكشف عن درجة إتقانهم هلا( حازت علل أعلل متوسط )
( واليت تنو علل )ُيْجِري املعلم قبل تدريس املهارة 4(. يف حني أن املمارسة رقم )6801معياري )

املستهدفة تقوميًا للتالميو ملعرفة مدى إتقانهم املهارات الالزمة هلا( حصلت علل أدنل متوسط 
 (.6804( بااراف معياري )4891)
 (1إىل  1841من  عالية يف ضول املعيار أنت مل حتصل أي ممارسة يف هوا احملور علل درجة / 4
( 1841إىل أقـل مـن    4816مـن  اليت حصلت علل درجة متوسطة يف ضـول املعيـار )   املمارساتأن  /1

د 4820   تبل ــ ات( مبتوســط1د  4د  1د  44د  46د  1د  2د  0اات األرقــام : ) املمارســاتهــي 
 لتوالي .علل ا  4810د  4801د  4800د  4800د  4826د  4820د  4820

 (4816إىل أقـل مـن    4821مـن  اليت حصـلت علـل درجـة ضـعيفة يف ضـول املعيـار )       املمارساتأن / 1
 علل التوالي .    4891د  4866د  4861ت بل  ات( مبتوسط4د  9د  0اات األرقام : ) املمارساتهي 

من يار )أنت مل حتصل أي من ممارسات هوا احملور علل درجة الُتمار  إطالقًا يف ضول املع /1
 (.4821إىل أقل من  4
جة (د وهو يف جمملت ميثل در6812( بااراف معياري )4814أن املتوسط العام للميفور بلغ ) /0

    ممارسة متوسطة يف ضول املعيار.
 
 ـــ ال الثالث : ثًا :  اإلجابة عن السـقال

جبمع املعلومات  املتصلة  ساتاملمارلإلجابة عن الســــــــــــــ ال الثالثد والوي نصت "ما         
" مت  ؟اليت يقوم بها معلمو الصفوف املبكرة كما يراها جمتمع الدراسة   املستمر للتقويم

است رام املتوسطات احلسابية واالارافات املعيارية لتقديرات جمتمع الدراسة علل 
( 41داة وعددها )املتصلة جبمع املعلومات للتقويم املستمر اليت اشتملت عليها األ املمارسات

( 0ممارسة د قم رتبت تنازليًا يف ضول املتوسطات احلسابية اليت حازتها. وا دول رقم )
 هوا الس ال .اإلجابة عن نتا ج يوضح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (0جدول رقم )               
املتوسط احلسابي واالاراف املعياري للممارسات املتصلة جبمع املعلومات للتقويم املستمر       

 مرتبة تنازليًا وفًقا للمتوسطات
ترتيب املمارسة 
 حسب االستبانة

املمارسات املتصلة جبمع املعلومات 
 للتقويم املستمر

املتوسط 
 احلسابي

االاراف 
 املعياري

ترتيب املمارسة 
 حسب املتوسط

  1 6812 1821 امُلَناقَشات الصَّفّية  4
  2 6814 1804 التَّدريَبات الصفية يف الكتاي املدرسي   44
  3 6812 1816 االتتَباَرات الشفهية     9
  4 6801 1841 التعيينات املنسليَّة  4
  5 6802 4890 امُلالَحَظة  44
  6 6824 4806 األَدال الَعَملي  46
  7 6821 4821 أسةلة التكميل ) ملل الفراغ (   1
  8 6821 4810 االتتَباَرات التَّيفريريَّة املقالية      1
  9 6822 4811 رتتيب أسةلة ال   2
  11 6804 4810 أسةلة االتتيار من متعدد   0
  11 6804 4816 أسةلة الصواي وااطا    1
  12 6824 4811 أسةلة املقابلة ) املساوجة (   0
  13 6804 4814 السجالت الوصفية  41
  14 6800 4814 سالمل التقدير     41
  15 6810 4814 قوا م الشطب  41

  4800 6810 يفــــــــــــــــــــــوراملتوسط العــــــام للم
 

ملمارســـات هـــوا احملـــور قـــيم املتوســـط احلســـابي ( يتعـــح أن 0بالتـــدقيق يف ا ـــدول رقـــم )         
 من هوا ا دول ما يلي : كما يتعح(  . 4821( بوسيط قدره )4814( و )1821تراوحت بني )

( 1821لصَّفّية( حازت علل أعلل متوسط )( واليت تنو علل )امُلَناقَشات ا4أن املمارسة رقم ) /4 
واليت تنو علل )قوا م الشطب( ( 41) (. يف حني أن املمارسة رقم6812بااراف معياري )

 (.6810( بااراف معياري )4814حصلت علل أدنل متوسط )
 لمهي ت(1إىل 1841)من اليت حازت علل درجة عالية يف ضول املعيار  املمارساتأن  /4

 علل التوالي  1816د  1804د 1821 تبل  ات( مبتوسط9د 44د 4األرقام : ) اات املمارسات
 (1841إىل أقـل مـن    4816مـن  اليت حصلت علل درجة متوسطة يف ضـول املعيـار )   املمارساتأن  /1

 4890د  1841ت بل ــ ات( مبتوســط2د  1د  1د  46د  44د  4قــام : )اات األر املمارســاتهــي تلــم 



 علل التوالي . 4811د  4810د  4821د  4806د 
 ( 4816إىل أقـل مـن    4821مـن  اليت حصلت علل درجـة ضـعيفة يف ضـول املعيـار )     املمارساتأن / 1

علـل   4814د 4811د 4816د4810 تبل ـ  ات( مبتوسـط 41د 0د  1د 0اات األرقام : ) املمارساتهي 
 التوالي .        

إىل أقل من  4من ل املعيار )اليت حصلت علل درجة الُتمار  إطالقًا يف ضو املمارساتأن  /1
 علل 4814د  4814( مبتوسطني بل ا 41د 41رت يف ممارستني دلت الرقمني )( ااص4821

 التوالي .
(د وهو يف جمملت ميثل درجة 6810( بااراف معياري )4800أن املتوسط العام للميفور بلغ ) /0

      .ممارسة متوسطة يف ضول املعيار
 

 ـ ال الرابع : لســ:  اإلجابة عن ا رابعًا
املتصلة بالنشاطات  املمارساتد والوي نصت " ما عن الســــــــــــــ ال الرابع لإلجابة         

اليت يقوم بها معلمو الصفوف املبكرة كما يراها  املرتتبة علل نتا ج التقويم املستمر
يارية لتقديرات جمتمع الدراسة  ؟ " مت است رام املتوسطات احلسابية واالارافات املع

املتصلة بالنشاطات املرتتبة علل نتا ج التقويم املستمر اليت  املمارساتجمتمع الدراسة علل 
( ممارسةد قم رتبت تنازليًا يف ضول املتوسطات احلسابية 44اشتملت عليها األداة وعددها )
 النتا ج املرتبطة  بهوا الس ال .( يوضح 9اليت حازتها.  وا دول رقم )

 (9جدول رقم )                                                              
املتوسط احلسابي واالاراف املعياري للممارسات املتصلة بالنشاطات املرتتبة علل نتا ج التقويم   

 مرتبة تنازليًا وفًقا للمتوسطاتاملستمر 
         

ترتيب املمارسة حسب 
 االستبانة

بالنشاطات املرتتبة  املمارسات املتصلة
 علل نتا ج التقويم املستمر  

املتوسط 
 احلسابي

االاراف 
 املعياري

ترتيب املمارسة 
 حسب املتوسط

44 
ــت واإلرشــاد يف اصــاا     ــة التوجي ــم  ن يشــارف املعل
قرار انتقـال/ عـدم انتقـال  التالميـو غـري املتقـنني       

 املهارات  .
1811 6821 1  

0 
نتــا ج آتــر عمليــة ُيصــدر املعلــم ـــــــ يف ضــول  

ــان      ــدم إتقــ ــا ي بعــ ــت النهــ ـــ حكمــ ــويم ـــــ تقــ
 التلميو املهارة.

1841 6800 2  

ي ّجــل املعلــم حكمـــت النهــا ي بعــدم إتقـــان       2
  3 6806 4890 التلميو املهارة إىل آتر فرتة تقوميية .

ترتيب املمارسة حسب 
 االستبانة

املمارسات املتصلة بالنشاطات املرتتبة 
 املستمر  علل نتا ج التقويم 

املتوسط 
 احلسابي

االاراف 
 املعياري

ترتيب املمارسة 
 حسب املتوسط



0 
ُيكثف املعلم ــــ قبل إصدار حكمت النها ي 

 ـــ  
عمليــة تــدريب  التالميــو علــل املهــارات غــري   

 امُلتقَنة   
4801 6801 4  

1 
ُيَقّدم املعلم ــــ بعـد كـل عمليـة تقـويم ــــ      

ــة تــبني ُمســت     ــت راجعــة فوري وى أدال  ت وي
 التلميو املهارة املستهدفة باإلتقان.

4816 6821 5  

ُيَقّدم املعلم نشاطات تثري املهارة اليت أتقنها   1
  6 6809 4840 التالميو.

1 
ُيَقّدم املعلم ــــ بعد كل عملية تقويم ـــ ت ويت 
ــو     ــوة  التلميــ ــاط قــ ــبني نقــ ــة تــ ــة فوريــ راجعــ

 وضعفت.
4841 6821 7  

4 
ـــ  ــم ــــــ ــّدم املعلــ ــويم   ُيَقــ ــا ج التقــ ــول نتــ يف ضــ

ـــ نشــاطات عالجيــة للتالميــو   التش يصــي ــــ
ــعوبات   الــــوين يواجهــــون مشــــكالت أو صــ

 إلتقان املهارة.
4846 6814 8  

ــت دون     46 ــم األســباي الــيت حال ــّدد املعل ُييَف
  9 6801 4861 إتقان  التلميو املهارة .

 ُيَقّدم املعلم إىل ولي األمر وصفًا تش يصـياً  9

  11 6806 4890 التلميو املهاراتملستوى إتقان  

يقرتا املعلـم علـل ولـي األمـر برناجمـًا لعـالم        44
  11 6814 4800 جوانب ضعف  التلميو يف املهارة .

4 
ــق     ــات وفــ ــو إىل فةــ ــم  التالميــ ــّنف املعلــ ُيَصــ
مستوياتهم واحتياجاتهم الـيت كشـف عنهـا    

 التقويم القبلي. 
4804 6811 12  

  4816 6811 ــــــــــــــــــــوراملتوسط العــــــام للميفـــــــــ
 
ملمارســـات هـــوا احملـــور قـــيم املتوســـط احلســـابي ( يتعـــح أن 9بالتـــدقيق يف ا ـــدول رقـــم )         

 من هوا ا دول ما يلي : كما يتعح (.4842( بوسيط قدره )4804( و )1811تراوحت بني )
التوجيت واإلرشاد يف اصاا قرار ( واليت تنو علل )يشارف املعلم  نة 44أن املمارسة رقم ) /4 

( بااراف 1811( حازت علل أعلل متوسط ) انتقال/ عدم انتقال  التالميو غري املتقنني املهارات 
( واليت تنو علل )ُيَصّنف املعلم  التالميو إىل فةات 4(. يف حني أن املمارسة رقم )6821معياري )

حصلت علل أدنل متوسط يم القبلي( اليت كشف عنها التقو وفق مستوياتهم واحتياجاتهم
 (.6811( بااراف معياري )4804)
 هي(1إىل  1841 منحازت علل درجة عالية يف ضول املعيار ) هناف ممارسة واحدة أن /4

 (.1811( مبتوسط بلغ )44املمارسة اات الرقم : )
( 1841مـن   إىل أقـل  4816مـن  اليت حصلت علل درجة متوسطة يف ضول املعيـار )  املمارساتأن  /1

علل  4801د 4890د  1841ت بل  اتمبتوسط (0د 2د 0اات األرقام : ) املمارساتتلم  هي



 .التوالي
 (4816إىل أقـل مـن    4821مـن  اليت حصـلت علـل درجـة ضـعيفة يف ضـول املعيـار )       املمارساتأن  /1

 4816  تبل ـ  ات( مبتوسـط 4د  44د  9د  46د  4د  1د  1د  1اات األرقام : ) املمارساتهي تلم 
 علل التوالي . 4804د  4800د 4890د  4861د  4846د  4841د 4840د  
من أنت مل حتصل أي من ممارسات هوا احملور علل درجة الُتمار  إطالقًا يف ضول املعيار ) /1
 (.4821إىل أقل من  4
ة رج(د وهو يف جمملت ميثل د6811( بااراف معياري )4816أن املتوسط العام للميفور بلغ ) /0

 ممارسة ضعيفة يف ضول املعيار.
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وتفسريهامناقشة النتا ج : تامًسا
لتقويم املستمر املتصلة ع ممارسات معلمي الصفوف املبكرة احبثت هوه الدراسة واق          

. والم من د والنشاطات املرتتبة علل نتا جتد ومجع املعلومات لتتمبباد تد وتنفيو تطوات
 ر املشرفني الرتبويني  .وجهة نظ

التقويم  باد املمارسات املتصلة مب( إىل أن مجيع 0 )ا دول رقم ري نتا ج الدراسةوتش          
. حيث جند لصفوف املبكرة ولكن بنسب متفاوتةاملستمر هلا واقع ممار  من قبل معلمي ا

سة عالية دون غريه من حاز علل درجة ممار (اكتفال املعلم بتقويم واحد للمهارة املتقنة)أن 
املباد د ويعسى الم إىل فهم املعلمني لت ودرايتهم بت إا جال التصريح بت يف دليل املعلم لقيا  

 مهارات الل ة العربية يف الصفوف املبكرة املعد من قبل اإلدارة العامة للقيا  والتقويم .
بيـة هـوه املبـاد  امـار  مـن قبـل       ( جنـد أن  غال 0) رقـم  وبإعادة النظر قانيـة إىل ا ـدول            

معلمي الصفوف املبكرة بدرجة متوسطة )مراجعة املهارات دون تقوميهاد حتديد مستوى إتقـان  
املهارة من موقع  التلميو نفستد استمرار تقويم املهارات غـري املتقنـةد إفـراد تقـويم تـاص بكـل       

ار  التلميـو مبوقـف التقـويمد    مهارةد مجع املهارات املرتبطة ببععـها يف تقـويم واحـدد عـدم إشـع     
التاكد من إتقان  التلميو املهارات الالزمة إلتقـان املهـارة ا ديـدةد تقـويم املهـارة بعـد التـدريب        
عليهــا مباشــرةد تقــويم املهــارات ا س يــة أواًل بــاولد حتديــد مســتوى اإلتقــان يف ضــول حمكــات 

املتداتلــة الــيت يصــعب الفصــل  حمــددة(د والباحــث يعــسو الــم إىل مجلــة مــن العوامــل واملــت ريات
إىل عدم اهتمام معلمـي الصـفوف املبكـرة بهـات نتيجـة لكثـرة املهـارات         يعسى قدما فمنها بينها 

املســـتهدفة باإلتقـــان يف املـــادة الدراســـية الواحـــدةد وإىل كثافـــة التالميـــو يف الصـــف الدراســـي 
ــد. و ــود إىل  الواحـ ــا يعـ ــتمرد   رمبـ ــويم املسـ ــني يف التقـ ــة املعلمـ ــعف كفايـ ــم تضـ ــة   كد الـ دراسـ
دلـت علـل احتيـام معلمـي الصـفوف املبكـرة بدرجـة عاليـة إىل التـدري          ( الـيت  هــ 4144)الفاهمي

عـدم  قيـام اإلشـراف الرتبـوي بـدوره       إىلقد يعـسى  أو. علل كيفية تطبيق أسلوي التقويم املستمر
يت تلصـت  ( الـ هــ 4141)د وهوا  أوضيفتت دراسة العصـيمي يف توعية املعلمني بالال يفة ومتابعتهم

ــ رود         ــة الشــ ــا ج دراســ ــم نتــ ــدعم الــ ــنيد يــ ــد املعلمــ ــت عنــ ــان وزمنــ ــدلول اإلتقــ ــوض مــ  إىل غمــ
يف توعية معلمي الصفوف املبكرة باسـاليب   ًاأن هناف نقص( اليت توصلت إىل هـ4144)وآترون

 التقويم املستمرد ووجود حاجة مستمرة لتدريب املعلمني علل آلية التقويم املستمر.  
غم أن معظم تلم املباد  جالت اإلشـارة إليهـا يف دليـل املعلـم لقيـا  مهـارات الل ـة        وبالر           

عا ـد إىل أن املعلمـني يف    هلا بدرجة عاليـة املعلمني  ممارسةالباحث يعتقد أن عدم   نالعربية إال أ
الصفوف املبكرة ليس مجيعهم معلمي ل ة عربية علل اعتبار أن بعض املدار  اميـل إىل إسـناد   

مــا يتعلــق مبــادتي  وف إىل معلمــني متعــددين تصوصــًا في املــواد الدراســية يف هــوه الصــف  تــدريس
   الرياضات والعلوم يف الصفني الثاني والثالث  . 

ت وهـي مبـاد    فقـد حصـلت علـل درجـة ممارسـة ضـعيفة       أما بقية املباد  يف هوا احملور        



وتـــدوين مالحظـــات  دة املناســـبةعلومـــاتد واتتيـــار األداتنويـــع أدوات مجـــع امل)  اميفـــورت حـــول
ويعتقد الباحث أن ضعف ممارستها قد يعـود إىل أن غالبيـة املعلمـني     التلميو(  أدال  لوصفية حو

 ال يولون اهتمامًا بتلم املباد  طاملا أنهم است دموا إحدى األدوات.
ــع يف                   ــون مــن وجــوي التنوي ــت الرتبوي ــادي ب  أدوات وجتــيل هــوه النتيجــة خمتلفــة مــع مــا ين

ــا د ومبـــا يتفـــق وتصـــا و       ــا يســـتجيب والتنـــوع يف نتاجـــات الـــتعلم د وال ـــرض منهـ التقـــويم مبـ
م( اليت أظهـرت عـن وجـود مـدى مقبـول مـن       4990التالميو. كما صتلف مع نتا ج دراسة نصر )

 التنويع يف است دام أدوات التقويم.
ا بـنفس  ات اات احلـد األدنـل وغريهـ   تقويم املهاراملعلمني  أما فيما يتصل بععف ممارسة          

بعدم اهتمـام املعلمـني بتـدريس وتقـويم املهـارات الـيت ال        القدر من االهتمام فهوا ميكن تفسريه 
ضـعف  أن يعـسى إىل  يرتتب عل إتقانهـا انتقـال التلميـو مـن صـف دراسـي إىل آتـر. كمـا ميكـن          

رغـم أن هـوا املبـدأ ورد صـرحيًا      املتابعة واإلشراف من قبل مديري املدار   واملشرفني الرتبويني
 واملوكرة التفسريية هلا .   الطالبيف ال يفة تقويم 

 ويستدل من نتا ج هوا احملور أن معلمي الصفوف املبكـرة انتقـا يون يف ممارسـة املبـاد ت            
إا جند أن التسامهم يكون عاليًا باملبـدأ إاا كـان يف الـم تـوفريًا  هـدهم كمـا هـو واضـح يف         

جند أن التسامهم يكون ضعيفًا  باملباد  اليت تتطلب جهدًا مـنهم    الم يف مقابل (د0رقم ) املبدأ
 (. 41د 41د 46)كما هو واضح يف املباد  اات األرقام 

  
 املمارسـات ما يتعلق بنتا ج الس ال الثاني من الدراسة الـوي يتنـاول البيفـث عـن واقـع      أما           

( يتعـح أن اسـتجابات   2د فإنت بالنظر إىل ا ـدول رقـم )  املستمر تنفيو تطوات التقويماملتعلقة ب
جمتمع الدراسة حول هوا احملور ااصرت بني درجيت ممارسـة متوسـطة وضـعيفة ت فـااطوات     

د ديد املهارة املستهدفة باإلتقاند والتعريف بهاد والتاكـد مـن فهـم  التالميـو هلـا     حت)  ـاملتعلقة ب
م شـر دال علـل   . وهـوا  جـالت بدرجـة متوسـطة    لوي الوصول إليـت( ى اإلتقاني املطوحتديد املستو

ون بـالطرق  مـ سـون ويقوا املعلمني ما زالـوا يدرا أن  د ورمبا يعسو الباحث الم إىلمعرفة املعلمني بها
أو علـل األقـل إىل أن مـا هـو موجـود مـن       د إىل غياي برامج التنمية املهنيـة  د وهوا يرجعالتقليدية

التقليديــة.  كمــا ميكــن أن يعــسى إىل ضــعف    املمارســاتت ــيري تلــم غــري كــاف لتلــم الــ امج 
 عملييت اإلشراف واملتابعة من قبل املشرفني الرتبويني ومديري املدار .  

التالميـو علـل املهـارة وتقوميهـا فقـد أوضـيفت اسـتجابات         تـدريب أما ااطـوات املتعلقـة ب            
ت إا إن العالقـة بينهمـا   ة بـني التـدريب والتقـويم   وجود عالقجمتمع الدراسة أن تنفيوها يفتقد إىل 

ــت           ــف يف هدف ــة خيتل ــارة املتقن ــل امله ــدريب عل ــيت فالت ــابع منطق ــرابط وتت ــة انســجام وت  هــي عالق
ت حيـث يهـدف يف األوىل إىل تعسيـس عمليـة اكتسـابها دون معـاودة       ونوعيتت عن املهارة غـري املتقنـة  

علـل أسـس   ت تقوم تصميم تطة تدريس ابها وفقتقوميها بينما يهدف يف الثانية إىل عملية اكتس



وتسـتمر عمليتـا التقـويم والتـدريب       .أربعة ت تقويم تش يصـيد تـدريس عالجـيد تقـويمد تـدريب     
د وتاتو هـوه ااطـة أشـكااًل تدريبيـة خمتلفـة حسـب احلاجـة ت        درجة اإلتقان حتل الوصول إىل

صـول ااطـوات املتعلقـة بالتـدريب      ويعتقـد الباحـث أن ح    .يكون تدريبًا فرديًا أو مجاعيـاً  حيث
علــل املهــارة وتقوميهــا علــل درجــة ممارســة متوســطة يشــري إىل أنهــا معلومــة عنــد غالبيــة املعلمــني 

تهم مباهيــة ولكــن ممارســتها بهــوه الدرجــة قــد يعــسى إىل عــدم كفايــة بعــض املعلمــني يف معــرف 
ــة تنفيـــوهد كمـــا يعـــسى الـــم إىل ضـــعف متاب  التـــدريبد وال ـــرض منـــت  عـــة املشـــرفني د وكيفيـ

 الرتبويني ملمارسات املعلمني يف الصفوف املبكرة لتنفيو تطوات التقويم املستمر .
(  يتعــح مــن اســتجابات جمتمــع الدراســة أن هنــاف قــالث  2وبــالرجوع إىل ا ــدول رقــم )          

تطـوات تتصــل بــالتقويم القبلـي والتقــويم التش يصــي جــالت ممارسـتها بدرجــة ضــعيفة ت فقيــام    
د وملعرفـة مـدى إتقـانهم املهـارات     ةم بتقويم قبلي ملعرفة مدى إتقان  التالميو املهارة املستهدفاملعل

الالزمة هلا تطوتان أساسيتان تستند إليهمـا اسـرتاتيجية الـتعلم اإلتقـاني . وحصـوهلا علـل درجـة        
ملســتهدفة ضــعيفة يشــري إىل أن املعلمــني ال ياتــوون بعــني االعتبــار مــدى إتقــان  التالميــو املهــارة ا 

د قبل تدريسها د كما أنهم ال يعطون أهمية ملا ميتلكت  التالميو من ت ات تعليمية سـابقة عنـ  
تعلــم املهــارة ا ديــدة   وهمــا أمــران يســهالن علــل  التالميــو   .إجــرال عملــييت التــدريس والتقــويم 

 د وحتســني أســاليبتداســتثمار الــسمن امل صــو للتــدريسد كمــا يســتفيد مــن الــم يف وإتقانهــا
ومـن منظـور آتـر فـإن       .اإلتقـان  د كما يستفيد من الم يف توليل صعوبات عـدم وتنويع مصادره
م علــل حـــدوث  احلكــ يكــون مــن الصــعب عليــت حينهــا      التقــويم القبلــي   املعلــم   عــدم ممارســة  

 .  قبل عملية التعلم معرفة باحلالة اليت كان عليها التلميو التيفصيل ما مل يكن لديت
ت العالقة بالتقويم التش يصي فيعسو الباحـث ضـعف ممارسـتها  إىل عـدم     أما ااطوة اا         

د إضـافة إىل عـدم اهتمـام    التش يصيد وأغراضتد وآليـة تنفيـوه  معرفة املعلمني مبفهوم التقويـم 
. وقــد يعــسى ضــعف ممارســات هــوا  مســتوى تــدريب املعلمــني ومتــابعتهم املشــرفني الرتبــويني علــل

دلة بني يدي املعلمني توضح هلم آلية تنفيـو التقـويم املسـتمر كمـا     احملور جمتمعة إىل عدم توفر أ
واملوكرة التفسريية هلا مل حتدد آلية واضيفة للتقـويم املسـتمر    الطالبتعسى إىل أن ال يفة تقويم 

هـــ( علــل وجــود فــروق بــني املعلمــني يف تفهمهــم   4144)وآتــرون راســة الشــ رودد وقــد أكــدتد 
 الطالـب وجـود آليـة تنفيـو موحـدة لال يفـة تقـويم        ناتج عن عدم وأن الم لكيفية اإلتقان وزمنتد

 تقومًيا مستمًرا.
ــيت توصــل             ــل النتيجــة ال ــا الدراســة مــن ضــعف درجــة ممارســة املعلمــني لتنفيــو         تولع إليه

 أن  من م(4664) نسجم مع نتا ج دراسة احلربيتصلة بالتقويم القبلي والتش يصي تااطوات امل
 .  جدًا ات التش يو ملا قبل التدريس كان است دامها ضعيفًااسرتاتيجياست دام 

 
 املمارسـات وفيما يتعلق بنتا ج الس ال الثالث من الدراسـة الـوي يتنـاول البيفـث عـن واقـع                



(  ميكـن االسـتدالل   0املتعلقة جبمع املعلومات للتقويم املستمرد فإنـت بـالنظر إىل ا ـدول رقـم )    
ي الصــفوف املبكــرة ألدوات التقــويم جــالت متباينــةت فهنــاف أدوات    بــان  درجــة اســت دام معلمــ  

ــدرجات خمتلفة)عاليةدمتوســطةد ضــعيفة   ــاً   امــار  ب ــاف أدوات ال امــار  إطالق ويعــسو   .( وهن
جـرالات  واإل  د وال ـرضد من حيث البنـال   الباحث الم إىل االتتالف يف طبيعة أدوات التقويم ت

د شـفهية األدوات ما يست دم بصـورة فرديـة كاالتتبـارات ال   فمن هوه   .العملية الالزمة للتطبيق
د واألدال العمليد والسجالت الوصفيةد وسالمل التقديرد وقوا م الشـطب.  ومنهـا مـا    واملالحظة

كاالتتبــارات التيفريريــة املقاليــةد واألســةلة املوضــوعيةد واملناقشــات  يســت دم بصــورة مجاعيــة
ومن جهة أترى هنـاف   (.ت الصفية يف الكتاي املدرسي د والواجبات املنسليةد والتدريباالصفية

د والقيـام  الحظـات وأتـو امل  دارة الصفية كاملناقشات الصفيةأدوات تتطلب كفايات تتصل باإل
باعمــال أدا يــةد ومنهــا مــا يتطلــب كفايــات مهنيــة تتصــل بقــدرات املعلمــني يف بنــال تلــم األدوات  

 كقوا م الشطبد وسالمل التقدير  
(  يتـبني أن هنـاف أربـع أدوات حـازت علـل درجـة عاليـة        0إعادة النظر يف ا دول رقـم ) وب          

ــة        ــات املنسليـ ــفهيةد التعيينـ ــارات الشـ ــفيةد االتتبـ ــدريبات الصـ ــفية د التـ ــات الصـ ــي ت  املناقشـ هـ
إا بينـت   الطالبة تقويم ويعسو الباحث ارتفاع درجة است دام هوه األدوات إىل ال يف (.)الواجبات
 و ورمبـا يعـود الـم أيعـًا إىل ماللمـة هـوه األدوات اصـا        . ت وجالت صرحية فيهـا هوه األدوا

قــانت د إضــافة إىل ماللمتهــا لطبيعــة جــل املهــارات املســتهدفة باإلتمنــو  التالميــو يف هــوه املرحلــة
ألدوات الـيت حـازت   التلميـو إجنـاز مهمـات يتعـور قياسـها ب ـري تلـم ا        ف البية املهارات تتطلـب مـن  

وميكن أن ُيعسى الم إىل أن معلمي الصفوف املبكرة يفعلون هـوه األدوات    .اليةعلل درجة ع
. .وتتفــق هــوه النتـا ج مــع مـا توصــلت إليــت   قــديم ت ويــة راجعـة فوريــة للتالميـو  ألنهـا تتــيح للمعلـم ت  
م( يف 4991السعيمـي) دراسـة   و (دم4996) نبـيرت وآتـرو  وود  دراسـة و (دم4900دراسة الصراف )
املركس العربي للبيفـوث الرتبويـة   الشفهية بدرجة عالية.  وتتفق مع نتا ج دراسة  است دام األسةلة

وود  دراسـة  م(د4900) الصـراف دراسة د م(4664دراسة احلربي)(دم4904)لدول االيج العربي 
م( الـيت توصـلت إىل أن الواجبــات املنسليـة أكثـر األدوات اسـت دامًا . كمــا      4996)نبـيرت وآتـرو  

دراسـة  م(د 4904لـدول االـيج العربـي )    للبيفوث الرتبوية سة املركس العربيتنسجم مع نتا ج درا
هـ( اليت بينت أن املناقشات  واملشاركات الصفية تست دم بدرجة كـبرية عنـد   4141الدوسري)

 تقويم الطالي.  
ــت )املالحظــةد واألدال                   ــل درجــة ممارســة متوســطة فكان أمــا األدوات الــيت حصــلت عل

 فيمـا يتعلـق   لة التكميـلد واالتتبـارات التيفريريـة املقاليـةد وأسـةلة الرتتيـب ( أمـا       العمليد وأسـة 
اداة املالحظــة فاســت دامها بدرجــة متوســطة يعــود إىل أن ممارســتها بطريقــة علميــة حيتــام إىل  بــ

وسـالمل التقـدير. إا    دكالسجالت الوصفيةد وقوا م الشطب ممارسة أدوات أترى مرتبطة بها
وملالحظـة بعـض الكفايـات      .الحظاتـت يف سـجالت تاصـة لكـل تلميـو     وقيـق م إن املعلم مع  بت



حيتــام املعلــم إىل حتديــد مكوناتهــا الــيت    لــل وجــت ااصــوص الكفايــات األدا يــة  التعليميــة وع
. صـف مالحظاتـت بالعلميـة واملوضـوعية    تشكلت منهـا يف سـالمل تقـدير أو قـوا م شـطب حتـل تت      

قد أكدت علل ممارسة هوه األداة إال أن الباحث يعـسو   الطالبوعلل الرغم من أن ال يفة تقويم 
ممارستها بدرجة متوسطة إما إىل عدم اهتمام املعلمني بهاد أو إىل صعوبة تنفيوها تصوصـًا يف  

ها حيتام إىل كفايات قد ال ميتلكها املعلـم.  يوظل كثافة التالميو يف الصفوفد أو إىل أن تنف
وهــوه النتيجــة صتلــف مــع   امــل يصـعب حتديــدها بدقــة. وهـوا الســبب األتــري نتــام عــدد مــن العو 

هــ(  4141الدوسـري)  دراسـة  م(د4994أبو طالـب)  دراسة م(د4996)نبيرت وآترونتا ج دراسة وود 
صــل . أمــا فيمــا يت ة يف التقــويم كــان أكثــر اســت داماً  الــيت تلصــت إىل أن اســت دام املالحظــ  

تبارات التيفريريـة املقاليـة فيفصـوهلا علـل     د أسةلة الرتتيبد واالتباألدال العمليدأسةلة التكميل
د قياسـها يف الصـفوف املبكـرة    فدرجة ممارسة متوسطة قد يعسى إىل طبيعة املهـارات املسـتهد  

أدوات أتــرى  ومـدى تواجـدها إا إن غالبيـة املهـارات يف هـوه الصـفوف ميكـن قياسـها بوسـاطة         
سـت دام بعـض هـوه األدوات ال    ويعتقد الباحـث أيعـًا أن ا   . د والتدريباتاالتتبارات الشفهيةك

التلميـو يف هـوه الصـفوف املبكـرة مثـل       األهـداف الـيت جيـب أن يتقنهـا    بعـض  بيعة ينسجم مع ط
اكتســاي مهــارة الرســم اإلمال ــيدأو التنســجم مــع نوعيتهــا كــاحلفظ تصوصــًا إاا علمنــا أن     

ركيـب  ريد وتاست دام مثل هوا النوع من األدوات غالبـًا مـا يهـدف إىل قيـا  القـدرة علـل التعـب       
شكل متسلسـل منطقـي وهـي قـدرات ميكـن قياسـها       وعرضها ب العباراتد  وتنظيم األفكارد

ــة  باال ــارات الشــفهية يف هــوه املرحل ــان        تتتب ــًا ب ــة. علم لتناســبها مــع تصــا و تالميــوها العمري
النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة احلاليـة فيمـا يتعلـق بعـعف درجـة ممارسـة معلمـي الصـفوف         

م(د 4901رونالــد) دراســةت أظهرتــت بعــض الدراســات  مــا ة ألســةلة التكميــل ال تتفــق مــع املبكــر
م( الــيت أوضــيفت أن أســةلة التكميــل هــي   4664آل عجيــان) دراســة م(د4991السعيمــي)دراســة 

أكثــر أنــواع األســةلة املوضــوعية اســت دامًا. أمــا االتتبــارات التيفريريــة املقاليــة فالنتيجــة الــيت      
اسـت دامها   احلالية صتلف مع كثري من الدراسات السابقة اليت بينت أنتوصلت إليها الدراسة 

املركــس العربــي للبيفــوث بــل املعلمــني يف تقــويم الطــاليت مثــل دراســة يكـون بدرجــة عاليــة مــن ق 
م(د 4994أبـو طالـب)  دراسـة  م(د 4900الصـراف)  دراسـة  (دم4901)الرتبوية لدول االيج العربي 

م( ويرجــع الباحــث ســبب االتــتالف إىل طبيعــة    4990صــر)ن دراســة م(د4991السعيمــي)دراســة 
املرحلة الدراسية اليت طبقت عليها تلم الدراسات إا مشلت خمتلف املراحل الدراسـية يف مقابـل   

 اقتصار هوه الدراسة علل الصفوف املبكرة من املرحلة االبتدا ية.
ــت                  ــل درجــة ممارســة ضــعيفة فكان ــا األدوات الــيت حصــلت عل ةلة االتتيــار مــن  أســ )أم
( ويعــسو الباحــث ضــعف ممارســة هــوه وصــفيةاملقابلــةد الســجالت ال الصــواي وااطــاد متعــددد

التواجــد يف  قليلــةبوســاطة هــوه األدوات مهــارات  األدوات إىل أن املهــارات الــيت ميكــن قياســها
 .  كما يعتقـد الباحـث أن مسيـة اسـت دامها لتمثيـل احملتـوى الدراسـي صتفـي مـع         هوه الصفوف



اإلتقــان  أجــل طبيعــة التقــويم املســتمر يف الصــفوف املبكــرة القــا م علــل اســرتاتيجية الــتعلم مــن  
حيــث تكــون  هنــاف مهــارة حمــددة يــتم تقوميهــا بصــورة منفــردة وإن اشــرتف معهــا تقــويم مهــارة  

حـث أنـت قـد يكـون مـن بـني       كمـا يـرى البا    .أن تكون هوه املهارة مرتبطـة بهـا   أترى فيشرتط
سةلة املوضوعية هي أدوات جس ية حتت مظلة االتتبارات التيفريرية اليت هـي أداة  أن األ األسباي

. مــن بــني أدوات أتــرى يســتند إليهــا املعلــم يف مجــع املعلومــات حســب نــوع املهــارة املــراد قياســها     
آل دراســة  م(د4901)تفــق النتــا ج املتعلقــة باســةلة الصــواي وااطــا مــع نتــا ج دراســة رونالــد    .وت

 .ة أقل األدوات است دامًام( يف أن املقابل4664آل عجيان) دراسة تتفق مع كما م(.4664عجيان)
يعـسى إىل   فقـد  أما فيما يتصل بالسجالت الوصفية فيفصوهلا علل درجة ممارسة ضعيفة          

  .لتعبةتهــا د إضــافة إىل أنهــا حتتــام إىل جهــد و وقــت الزمــنيدم معرفــة املعلمــني واهتمــامهم بهــاعــ
  .بـويني هلـا  عف ممارستها إىل عدم املتابعة من قبل مـديري املـدار  واملشـرفني الرت   ورمبا يعسى ض

د التقـويم الـيت حيصـل عليهـا املـتعلم     ولعل هوه النتيجة تشري إىل العشوا ية يف رصد املعلم لنتـا ج  
كما يتبني من جهة أترى عـدم اسـتفادة املعلمـني مـن النتـا ج الـيت تظهرهـا أدوات التقـويم عنـد          

د مصــادره د وتنويــعمنهــا يف تعـديل أســاليب الـتعلم  ا إا ال طا ــل مـن ورا هــا إاا مل يسـتفد   دراسـته 
   .ا واقرتاا ال امج العالجية هلاوالوقوف علل الصعوبات وتش يصه

أن أداتـني مـن أدوات التقـويم ال    الباحـث  ليفـظ  مـرة أتـرى ي  ( 0)رقـم وبالنظر إىل ا ـدول            
د وقوا م الشـطب ولعـل مـرد الـم اإلحجـام هـو عـدم معرفـة         قديرار  إطالقًا وهما سالمل التام

ورمبـا    .اادمـة  و أقنـال أوعدم تـدريبهم عليهـا قبـل االلتيفـاق باادمـة       داملعلمني واهتمامهم بهما
يعسى إىل عدم إلسامهم بولم من قبل مـديري املـدار  واملشـرفني الرتبـوينيد أو لعـدم اكرتاقهـم       

كسـبتهم القـدرة علـل تقـدير مسـتوى األدال دون احلاجـة إىل       الش صي علل اعتبار أن تـ تهم أ 
مقيـا  تقــدير أو قــوا م شـطب. ولعــل هــوا يــ ز تسـاؤاًل عــن مــدى مصـداقية نتــا ج التقــويم الــيت     
يتوصلون إليها.  وهوه النتا ج تتفق مـع مـا أسـفرت عنـت دراسـة املركـس العربـي للبيفـوث الرتبويـة          

ــي)   ــيج العرب ــدول اال ــل     4141دوســري)ودراســة ال (دم4901ل ــوا م التقــدير هــي أق ـــ( مــن أن ق ه
 األدوات است دامًا.

 املمارسـات أما فيما يتعلق بنتا ج الس ال الرابع من الدراسة الوي يتناول البيفـث عـن واقـع            
( 9املرتتبـة علـل نتـا ج التقـويم املسـتمر فمـن تـالل النظـر إىل ا ـدول رقـم )           تاملتعلقة بالنشاطا

علم  نة التوجيت واإلرشاد يف اصاا قرار انتقـال أو عـدم انتقـال  التالميـو     يتعح أن مشاركة امل
. اليت حازت علل درجـة ممارسـة عاليـة   غري املتقنني املهارات هي املمارسة الوحيدة يف هوا احملور 
د كمـا يعـسو الـم إىل اهتمـام     الطالـب ولعل الباحث يعسو الم إىل التصريح بها يف ال يفـة تقـويم   

 .رها تقع يف جمال مهامهم اإلداريةر  بها باعتبامديري املدا
إصــدار احلكــم النهــا ي علــل إتقــان  التالميــو املهــارات مــن  ) ـأمــا النشــاطات املتصــلة بــ           

دعلل بدرجـة متوسـطة   فقـد جـالت   (عدم اإلتقاند وتاجيلتد وتكثيف عملية تدريب غري املتقنني



ــت الــرغم مــن أن توقيــت إصــدار احلكــم النهــا ي ومت     الطالــبيف ال يفــة تقــويم   ورد ضــمًناطلبات
د كمــا جــال صــرحيًا يف لوبًا للتقــويم يف الصــفوف املبكــرةحينمــا اعتمــدت التقــويم املســتمر أســ

تبــاع ويعــسو الباحـث الــم إىل عــدم اهتمـام املعلمــني با    .علــم لقيـا  مهــارات الل ــة العربيـة  دليـل امل 
ــولم   ــة بـ ــات اات العالقـ ــعف   التعليمـ ــسى إىل ضـ ــا ُيعـ ــرفني   . كمـ ــدار  واملشـ ــديري املـ ــة مـ متابعـ

 .  الرتبويني
املندرجـة يف   املمارسـات ( ميكـن االسـتدالل علـل أن معظـم     9وبالتدقيق يف ا دول رقم)          

 تلف النشـاطات  وإقراؤها مب دفتعسيس املهارات املتقنةاحملور جالت بدرجة ممارسة ضعيفةت  هوا
وتكشف عن مـواطن القـوة    دية تبني مستوى اإلتقانراجعة فور د و تقديم ت ويةاليت تنتمي إليها

ت دراسـية متكــررة أو  الـوين يعــانون مـن صــعوبا   والعـعفد وتقـديم نشــاطات عالجيـة للتالميــو   
د وإشراف ولي األمر يف مساعدة املدرسة للوصول بالتلميو إىل مرحلـة اإلتقـان   مشكالت طار ة

لـل الوصـف د و موضـيفة أسـباي     عمن تالل إعطا ت صورة واضيفة عـن مسـتوى  التلميـو قا مـة     
ويعــسو الباحــث ضــعف ممارســة     طات عالجيــة مقرتحــة للت لــب عليــت.    د ومقدمــة نشــا العــعف

أن بعـض املعلمــني مـازالوا غـري ملمــني بفلسـفة التقــويم      :املعلمـني هلـا إىل عــدة عوامـل لعـل أبرزهــا    
اصااهــا )  باملســتمرد كمــا يعــسى إىل ضــعف كفايــات املعلمــني  فيمــا يتعلــق بــالقرارات الواجــ 

ال أن الباحــث يعــسو وهــي عوامــل يصــعب حتديــد مســبباتها إ د (صــنيفيةد تتدريســيةد تش يصــية
كمــا  دد وضــعف الــ امج التاهيليــة أقنالهــاملعلــم قبــل اادمــةامج تكــوين ابــرالــم إىل ضــعف 

ولعــل كثافــة  التالميــو يف الصــفد وكثــرة     .ضــعف قيــام اإلشــراف الرتبــوي بــدوره   يعــسى إىل
د وتعـدد املهـام املسـندة إىل املعلـم  تكـون سـببًا يف عـدم        ددة يف كـل مقـرر دراسـي   هارات احملـ امل

هــ( إا  4144ولعل هوه النتيجة تتسق مع ما تلصت إليت دراسـة الفـاهمي)  قيامت بتلم النشاطات. 
 بينت أن معلمي الصفوف املبكرة ال زالوا يف حاجة للتدري علل أساليب حتليل نتا ج التقويم.     
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 )نتا ج  الدراسة د  وتوصياتها  د  ومقرتحاتها(
ــع ممارســات م              علمــي الصــفوف املبكــرة التقــويم    هــدفت الدراســة إىل الكشــف عــن واق

ــاتد والنشــاطات         ــع املعلوم ــتد واألدوات املســت دمة  م ــتد وتطوات ــث مباد  املســتمر ت مــن حي
د مت ولتيفقيـق الـم  .  والم استنادًا إىل استجابات مشريف الصفوف املبكرة. املرتتبة علل نتا جت

 يفو التالي :إىل عدد من الفصول علل الن االعمل يف هوه الدراسة من تالل تقسيمه
د أهميتهادوحـدودها و: ومت فيت التمهيد للدراسةد وعرض مشكلتهاد  وأهدافهاد الفصل األول

 ومصطليفاتها .
 ت وقد مشل اإلطار النظري علل: وتعمن اإلطار النظريد والدراسات السابقة الفصل الثاني

 ــــــ :مبيفثني د هما 
الرتبويد والتطـور يف   مالباحث االفية التارخيية للتقويوفيت تناول  :التقويم الرتبوي  ــــــأ          

مفهومتد واملفاهيم املتصلة مبصطليفاتتت كالقيا  والتقويمد والعالقـة بينهمـاد وتصا صـت  د    
وأنواعتد وأدواتتد و تقويم التيفصيل الدراسيد ومنهجياتتد والكفايـات الاّلزمـة للقـا م بعمليـة     

 اني.التعلم اإلتق ةالتقويمد واسرتاتيجي
وفيت تناول الباحث املراحل الـيت مـرَّ    تقويم الطالب يف اململكة العربية السعودية :  ــــــي         

بهــا تقــويم الطالــب مــن تــالل اللــوا ح التنظيميــة لــولمت منــو أن بــدأ تنظــيم التعلــيم يف اململكــة    
احلاليـة   ةالال يفـ  العربية السعودية حتل الوقـت الـراهن. كمـا تنـاول أسـلوي التقـويم املسـتمر يف       

 .هـ4149يف عام  لتقويم الطالب الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم
 :اسات السابقة فقد جالت يف حمورينأما الدر       
 : الدراسات اات العالقة باساليب التقويم وممارساتت.احملور األول    
ــة   الدراســات اات العالقــة بال يفــة تقــويم الطالــب  احملــور الثــاني:      ا ديــدة يف اململكــة العربي

 السعودية.
و  يـت عـرض مـنهج الدراسـة د وجمتمعهـاد     د ومت ف: واملتعمن إلجرالات الدراسة الثالفصل الث 

( حمكمــًا حــول ممارســات التقــويم  41أداتهــا الــيت هــي عبــارة عــن اســتبانة مت فيهــا أتــو آرال )   
لمــي الصــفوف املبكــرة عنــد  املســتمر يف الصــفوف املبكــرة الــيت ينب ــي ممارســتها مــن قبــل مع  

 هـي  أربعـة حمـاور   قسـمت إىل ( ممارسـة  11د ومت التوصـل إىل ) ًا مسـتمراً تقويم تالميوهم تقوميـ 
 :علل النيفو التالي 

 مباد  التقويم املستمر أ/
 تطوات التقويم املستمري/ 
 مجع املعلومات للتقويم املستمر  م/ 
 املستمر مالنشاطات املرتتبة علل نتا ج التقويد/ 



د وقباتها مت حتليل املعلومات الـيت مجعـت يف أجهـسة    وبعد التاكد من صدق أداة الدراسة         
باسـت دام األسـاليب   ت  Spssاحلاسوي اآللي علل برنامج احلسمة اإلحصا ية للعلوم االجتماعية 

 املعياري. تمثلة يف املتوسط احلاسيبد والوسيطد واالارافاإلحصا ية امل
د والرابـع قـم مناقشـة    مت تاللـت اإلجابـة عـن السـ ال األول د والثـاني د والثالـث       :  الفصل الرابع
 وتفسريها . دد وحتليلهاهوه النتا ج

د واملقرتحات وهي د والتوصياتلتوصل فيت إىل عرض نتا ج الدراسة: فقد مت ا الفصل ااامس
 كما يلي :
 النتا ج :
رار تســتيفق أن يتوقــف عنــدها صــناع القــ اســتطاع الباحــث أن خيــرم بــبعض النتــا ج الــيت        
د حتــل اولوا إجيــاد احللــول املناســبة هلــا د وأن حيــد ويعطوهــا مــن األهميــة مــا تســتيفقها  الرتبــوي

وفيمـا يلـي     .السـعودية كـل سـبل النجـاا املمكنـة      يوفروا للمسـرية الرتبويـة يف اململكـة العربيـة    
 أبرز تلم النتا ج :  

الصـفوف املبكـرة عنـد تقـويم      ارستها مـن قبـل معلمـي   ينب ي مم( ممارسة 11الباحث ) حدد/ 4
 تالميوهم تقوميًا مستمرًا .         

بـل املعلمـني ولكـن بـدرجات     امـار  مـن ق   باد  التقويم املستمرمب املتصلة  تمجيع املمارسا/ 4
ــة وأدناهــا درجــة اتتيــار األداة املناســبة       ت أعالهــاخمتلفــة االكتفــال بتقــويم واحــد للمهــارة املتقن

د واالعتمـاد  عند إجـرال عمليـة التقـويم    بني مهارات احلد األدنل وغريها م املهارةد واملساواةلتقوي
   علل أكثر من أداة لتقويم املهارة الواحدةد وتدوين مالحظات وصفية حول أدال التلميو.

القبلــي لتقويم يف تنفيــو تطــوات التقــويم املســتمر اات العالقــة بــا  ممارســات املعلمــني ضــعف/ 1
 يم التش يصي.والتقو

املناقشــات الصــفيةد والتــدريبات يف  :هــي إن أكثــر أدوات التقــويم ممارســة  مــع املعلومــات /1
تعـددد والصـواي   ممارسة أسةلة االتتيار مـن م وأقلها  واالتتبارات الشفهية.  الكتاي املدرسيد

     وااطاد واملقابلةد والسجالت الوصفية.
بل املعلمني وهما: قوا م الشـطب وسـالمل   قر  إطالًقا من إن أداتني من أدوات التقويم ال اما /1

 التقدير.
لنشاطات املرتتبة علل نتا ج التقويم املسـتمر  هناف ضعًفا مليفوًظا يف ممارسات املعلمني لإن / 0 

للتالميـو املتقـننيد    النشـاطات اإلقرا يـة  تقـديم  تصوًصا تلم املتصلة بتقـديم الت ويـة الراجعـةد و   
 األمـر حـول   وتقـديم وصـف تش يصـي لـولي     تقننيد وحتديـد معوقـات اإلتقـاند   والعالجية ل ري امل

لعــالم مــواطن العــعف عنــد ابنــتد وتصــنيف التالميــو يف ضــول     أدال التلميــود واقــرتاا الــ امج  
       الالزمة إلتقان املهارة. احتياجاتهم

 التوصيات : 



الباحـث أن مجلـة مـن التوصـيات     بناًل علـل النتـا ج الـيت توصـلت إليهـا هـوه الدراسـة يـرى                  
د علـها تسـهم يف رفـع مسـتوى فاعليـة      الرتبـوي  ميكن أن تقدم لألتو بها من قبل صانعي القـرار 

 _:ومن هوه التوصيات  .قويم املستمرأسلوي الت
إىل جانــب املعلــم لقــرالة نتــا ج    املشــرف الرتبــوي حبيــث يعمــل ت/ تفعيــل دور اإلشــراف الرتبــوي 4

ــوي للت  ــويم الرتبـ ــوالتقـ ــة  الميـ ــاتهم التعليميـ ــل حاجـ ــوف علـ ــع ااد والوقـ ــة  د ووضـ ــط العالجيـ طـ
 .ف اليت أفصيفت عنها نتا ج التقويمملواجهة العع توالتدريبية املال مة

فرق تدريب يف كل إدارة تعليمية معنيـة بتـدريب املعلمـني علـل آليـة التقـويم املسـتمر         تكوين/ 4
عنيـة مبراقبـة أدا هـم    د كمـا أنهـا م  لصـفي من توظيفت يف نطاق التدريس ابالقدر الوي ميكنهم 

 .بعد التدريب
مـادة  / صصيو قسم يف كليات املعلمني معـ  بت ـريج معلمـني للصـفوف املبكـرة د وإدرام      1

 .التقويم الرتبوي لكل صصو
/ ضــرورة إعــادة النظــر مــن قبــل املســ ولني يف اإلدارة العامــة للقيــا  والتقــويم بــوزارة الرتبيــة      1

د والعمل علل إجيـاد  بالغ ولي األمر مبستوى  التلميوإل املعمول بها حاليًاستمارات والتعليم يف اال
 .  ملية التقويموإشراكت يف ع آلية فاعلة إلطالعت علل النتا ج 

ــة لقيــا  املهــارات    1  ــة إجرا ي ــل تــوفري أدل الصــفوف املبكــرة مل تلــف   يف وتقوميهــا / العمــل عل
 .الت صصات

ارة العامة للقيا  والتقويم بوزارة الرتبية والتعلـيم إىل تعمـيم قا مـة    / دعوة صناع القرار يف اإلد0
مية يف اململكـة العربيـة   التقوميية املعتمدة يف هوه الدراسة علل مجيع اإلدارات التعلي املمارسات
 .أوفل بكل ممارسة وكيفية توظيفها د مع تعريفالسعودية

ليــل د وتقاملبكــرةد وصفــيض أنصــبتهم الصــفوف معلمــي إىلضــرورة تقليــل األعبــال املســندة / 2
 .أعداد الطالي يف كل صف دراسي

للقيـــام بتشـــ يو صـــعوبات الـــتعلمد ووضـــع  _يف كـــل مدرســـة  _/ صصـــيو معلـــم م هـــل 0
 ال امج العالجية هلاد  وتنفيوها.

 املقرتحات : 
مـا  ت إاملعلمـني لتقـويم التيفصـيل الدراسـي    / إجرال دراسة تتناول مجع مشاهدات عن ممارسات 4

من تالل املالحظة املباشـرة للمعلمـنيد أو مـن تـالل إتعـاعهم ملقيـا  يتعـمن فقـرات تتنـاول          
 .  التقوميية املمارساتمعلومات عن  مواقف أو

يف جمـال القيـا    / إجرال دراسة للوقـوف علـل احلاجـات التدريبيـة ملعلمـي الصـفوف املبكـرة        4
  .والتقويم الرتبوي

تدريبيـــة يف جمـــال د الـــدورات اليـــة للمعلـــم ) الت صــود امل هـــل ت ريات املهن/ دراســة  أقـــر املـــ 1
 .  اادمة يف تدريس الصفوف املبكرة( علل ممارساتهم للتقويم املستمر دالقيا  والتقويم



لتقــويم املسـتمر تعكــس تلفيــة  علــل مـا إاا كانــت ممارســات املعلـم ا  / إجـرال دراســة للتعـرف   1
 .رسات تفتقر إىل القاعدة املعرفيةم أنها مماأ نظرية وعملية  بالتقويم املستمر معرفية و

املعلمـني باسـلوي   / إجرال دراسة للتعرف علل دور اإلشراف الرتبويد ومـدى فاعليتـت يف توعيـة    1
 .التقويم املستمر

ــق املعلمــني        0 ــيت تعــرتض طري ــل املعوقــات والصــعوبات ال ــق  / إجــرال دراســة للتعــرف عل يف تطبي
 .أسلوي التقويم املستمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فهر  املصادر واملراجع
 _املصادر واملراجع :

مـدى فاعليـة ال يفـة تقـويم الطالـب يف حتسـني مسـتوى التيفصـيل         هـــ(  4144/ ال اهيمد هيـا ) 4
. رســالة ماجسـتري غـري منشــورة . كليـة الرتبيـة . جامعــة     الدراسـي مبراحـل التعلــيم العـام للبنـات     

 امللم سعود . الرياض.
  د ا سل الساد . بريوتلسان العريم(: 4992حممد بن مكرم )/ ابن منظورد 4
ــرون )  1 ــ اد. وآتـ ــو حطـــبد فـ ــي م( 4999/ أبـ ــويم النفسـ ــو  9. ط التقـ ــة األجنلـ ــاهرة . مكتبـ . القـ

 املصرية.
. عمَّـان.  4. ط القيا  والتقويم يف الرتبية وعلـم الـنفس  م( 4664/ أبو حويجد مروان . وآترون )1

 ر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع.الدار العلمية الدولية للنش
أساليب وممارسات تقويم األدال ملبيفـث العلـوم العامـة    م( 4994/ أبو طالبد جهاد ضيف اع )1

ــع وااــامس والســاد  األساســية    ــة    يف الصــفوف الراب . رســالة ماجســتري غــري منشــورة . ا امع
 األردنية. عمَّان .

. الكويــت. دار 4. ط    وتقــويم التيفصــيل الدراســيقيــام( 4902/ أبــو عــالمد رجــال حممــود )0
 القلم.

. عمَّــان. 1ط .  مبــاد  القيــا  النفســي والتقيــيم الرتبــوي  م( 4902/ أبــو لبــدةد ســبع حممــد ) 2 
 .مجعية عمال املطابع التعاونية

ــراهيم )  0 ــاند فيصــل إب ــم     م( 4664/  آل عجي ــويم تعل ــة األســاليب املســت دمة يف تق ــويم فعالي تق
رسالة ماجستري غري  ة قواعد الل ة العربية يف الصف األول املتوسط يف مدينة الدمام .الطلبة ملاد

 منشورة . ا امعة األردنية . عمَّان .
ارتباط حتصيل طلبة نهاية احللقة األوىل من التعلـيم األساسـي   م( 4664/ أماند منال أدد ) 9

. لتقييم الواقعي ) املعتمد علل األدال ( بدولة البيفرين يف مادة الرياضيات بتطبيق املعلم ألدوات ا
 رسالة ماجستري غري منشورة . كلية الرتبية . جامعة البيفرين . البيفرين .

دراسة واقع التقويم الدراسي يف املرحلـة االبتدا يـة   م( "4990/ البستاند أدد عبد الباقي  )46
 جملة البيفث يف الرتبية وعلـم . تقوميية دراسة". يف دولة الكويت يف ضول آرال النظار واملوجهني 

 8114_144. كلية الرتبية . جامعة الكويت . الكويت .  ص ص  9د السنة  1العدد .  النفس
ــر  نــة سياســات التعلــيم يف األردن )   44 املــ امر الــوط  للتطــوير   م( ا ــسل األول. 4902/ تقري

 248_09أيلول . ص ص  2ــ 0. عمَّان    الرتبوي
تقويم ال يفة االتتبارات املطبقة يف اململكة العربية هــ(  4199ع عواض )/ الثبييتد ضيف ا44

هـــ مـن وجهـة نظـر املدرسـني والطـالي يف مدينـة        4190/ 91السعودية من بداية العام الدراسي 
 . مكة املكرمة.س. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية. جامعة امللم عبد العسيالطا ف



.  القيــا  والتقــويم يف علــم الــنفس والرتبيــة م( 4909واليسابــث هــيجن ) / قورنــدايمد روبــرت41
   عد . عمَّان . مركس الكتب األردني. نترمجة عبداع زيد الكيالني وعبد الرد

. ترمجـة جـابر عبـد احلميـد. القـاهرة.       التعلم الـم الكنـس الكـامن   م( 4990/ ديلورد جاف )41
   دار النهعة العربية.

. ورقة عمل مقدمة يف امل امر التقويم الرتبوي بني الواقع والطموام( 4661)/ جريفثد ديفيد 41
 إبريل.  وزارة الرتبية والتعليم. سلطنة عمان. 42_41األول للتقويم الرتبوي 

. ترمجـة حممـد    تقييم تعلم الطالـب التجميعـي والتكـوي    م( 4901/ جورم مادو .وآترون)40
 .ماكجروهيل للنشرأمني املفيت وآترون . القاهرة . دار 

.  4. ط التقــويم والقيــا  يف الرتبيــة وعلــم الــنفس م( 4666) م/ حبيــبد جمــدي عبــد الكــري 42
 .القاهرة . مكتبة النهعة املصرية

 . الرياض. مكتب الرتبية العربي لدول االيج. 4. ط مدرسة املستقبلم( 4664/ احلرد عبدالعسيس )40
جيات معلمي رياضيات املراحـل املبكـرة يف تقـويم     "اسرتاتيم( 4664/ احلربيد طالل سعد)49 

جملة الرتبيةد اللجنة الوطنية القطرية للرتبيـة  . التالميو وعالقتت ببعض املت ريات املهنية للمعلم" 
 404_419. ص ص  16د السنة 412والثقافة والعلوم. العدد 

 .ر الرتبية احلديثة. عمَّان ..دا تقييم التعلم والتيفصيلهـ(  4160/ دداندحممد زياد)46
 . دبي. دار القلم. التقويم الرتبويم(  4902/ تعرد ف ري رشيد)44
اجتاهات حديثة يف التقـويم الرتبـوي وانعكاسـاتها علـل     م( "4900/ ااطيبدأدد حممود)44

والثقافــة  ة. املنظمــة العربيــة للرتبيــ0دالســنة 4العــدد . اجمللــة العربيــة للرتبيــة. طلبــة التعلــيم العــام" 
 416_441العلوم : تونس.  ص ص و

 . الرياض. مكتبة الرشد.  4. ط املنهج املدرسي املعاصرهـ( 4141/ االيفةد حسن جعفر)41
 440العــدد . جملــة الرتبيــة. التقيــيم احلقيقــي يف الرتبيــة"م( "4990/ االيلــيد تليــل يوســف )41

 414_440قطر . ص ص   42دالسنة  
ــراهيم مبـــــارف )  41 ــريد إبـــ .  1. ط  إطـــــار مرجعـــــي يف التقـــــويم الرتبـــــوي   م( 4664/ الدوســـ

 الرياض.مكتب الرتبية العربي لدول االيج.  
"الكشـف عـن ممارسـات املعلمـني يف التقـويم الصـفي       هــ(  4141/ الدوسريد راشـد دـاد )  40

. الرياض . مكتـب الرتبيـة العربـي    41د السنة 96العدد . رسالة االيج العربي.  باملرحلة الثانوية"
 098_12اليج. ص ص لدول ا

. ورقـة مقدمـة للمـ امر     التقـويم الرتبـويد التصـورات املسـتقبلية    م( 4991/ رجبد مصطفل )42
 مايو.  كلية الرتبية. جامعة البيفرين. 1ـ1العلمي الثالث. 

قيـــا  مســتويات حتصـــيل  التالميــو يف املرحلـــة األوىل مـــن   م( " 4991/ السعيمــيد حممــد)  40
ــيم األساســي"  ــة . التعل  ة. تــونس. املنظمــة العربيــة للرتبيــ  41د اجمللــد 4العــدد. العربيــة للرتبيــة اجملل



 والثقافة والعلوم.  
 رسـالة االـيج  . دراسـة يف التقـويم والقيـا  الرتبـوي"    م( "4901/ السـامرا يد مهـدي صـاحل )   49

. الريــــاض. مكتــــب الرتبيــــة العربــــي لــــدول االــــيج :. ص ص   1د الســــنة  41العــــدد د العربــــي
442_416 . 
. القــاهرة . مكتبــة األجنلــو   دراســات يف املنــاهجم( 4922مسعــاند وهيــب. ولبيبدرشــدي )  /16

 املصرية.   
التقويم الرتبوي للمنظومـة التعليميـة اجتاهـات    م( 4666) ع/ شعلةدا ميل حممد عبد السمي14

 . القاهرة . دار الفكر العربي.  4. طوتطلعات 
يم الطالـب النتـا ج واملالحظـات بعـد عـام مـن       ال يفة تقوهــ( 4144/الش رودد دد وآترون )14

. دراســة مقدمــة للقــال الســنوي التاســع ملــديري  تطــوير اتتبــارات الثانويــة العامــة لالتطبيــق وســي
 التعليم باملدينة املنورة.

آرال املدرســني حــول املمارســات الفعليــة يف أســاليب التقــويم      م(""4900/ الصــرافد قاســم ) 11
.  1د الســنة  42العــدد د  اجمللــة الرتبويــة ". قــررات بدولــة الكويــت الرتبــوي يف مــدار  نظــام امل 

 446_491كلية الرتبية. جامعة الكويت . الكويت . ص ص 
. ورقــة عمــل مقدمــة للمــ امر الســنوي   اــو التقــويم احلقيقــي م(  4991/ صــيداويد أدــد )11

 سبتم  . وزارة الرتبية والتعليم . البيفرين. 46_40احلادي عشر من 
. ورقــة عمــل مقدمــة  التقــويم التكــوي  الشــاملم( 4900يداويد أدــد.  وةلــة وهبــة )/ صــ11

 أبريلد وزارة الرتبية والتعليم . البيفرين. 2_1للم امر السنوي الرابع من 
ـــ اســرتاتيجي 4666أمريكــا عــام م( 4994/ عبــد املوجــودد حممــد عــست ) 10 . قطــر.  للرتبيــة ةــ

 مركس البيفوث الرتبوية.
. عمَّـان .مجعيـة عمـال املطـابع      القيا  والتقـويم الرتبـوي  م( 4900د سليمان أدد )/ عبيدات12

 التعاونية.  
ــلح )  10 ــد حســـني مصـ ــامي  وتالـ ــريفجد سـ ــيم م( 4901/ عـ ــا  والتقيـ ــان. دار 4. طيف القيـ . عمَّـ

 جمدالوي.
. منــاهج البيفــث العلمــي وأســاليبت م( 4902/ عــريفجد ســامي وتالــد مصــلحدومفيد حوشــن ) 19

 جمدالوي.دار عمَّان. 
تقويم الال يفة ا ديدة لتقويم طالي الصفوف املبكـرة  هـ( 4141د دود هالل)العصيمي/ 16

رسالة ماجسـتري غـري منشـورة. كليـة      من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني وأوليال األمور.
 الرتبية. جامعة أم القرى. مكة املكرمة .

احملـم يف اجملـاالت    ةالتتبارات التش يصية مرجعيا م(4664/ عالمد صالا الدين حممود )14
 . القاهرة. دار الفكر العربي.  4. ط  الرتبوية والنفسية والتدريبية



ـــ )14  ــياتت    م( 4664/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي : أساســ ــوي والنفســ ــويم الرتبــ ــا  والتقــ القيــ
 . القاهرة. دار الفكر العربي. 4ط  رة .وتطبيقاتت وتوجهاتت املعاص

. اإلصـدار الثالـث. إربـد. دار    القيا  والتقويم يف العمليـة التدريسـية  م( 4999/ عودةد أدد )11
 األمل   

 . حا ل. دار األندلس.4. طالقيا  والتقويمم( 4992/ غامند حممود حممد )11
ــة ) 11 ــا  النفســي والرت  م( 4902/ ال ريــبد رمسي ــويالتقــويم والقي ــة  46. ط ب . القــاهرة . مكتب

 األجنلو املصرية.  
ــة يف    هـــ( 4144/ الفــاهميد حســن أدــد ) 10 ــة الالزمــة ملعلمــي الل ــة العربي احلاجــات التدريبي

رسالة ماجستري غري  الصفوف الثالقة األوىل من املرحلة االبتدا ية من وجهة نظر عينيت الدراسة.
 املكرمة . منشورة. كلية الرتبية. جامعة أم القرى. مكة

 دالرياض. دار النشر الدولي.4. ط التقويم الرتبويم( 4666) م/ فتح اعد مندور عبد السال12
 رسالة االيج". اجتاهات جديدة يف أساليب تقويم الطاليهـ( "4160/ القرشيد عبدالفتاا )10

 . 11_1. الرياض. مكتب الرتبة العربي لدول االيج.  ص ص 0د السنة 40العدد د  العربي
. ورقـــة مقدمـــة اجملـــاالت التطبيقيـــة للتقـــويم الرتبـــويم( 4991زيـــد ) / الكيالنـــيد عبـــداع19

 مايو. كلية الرتبية. جامعة البيفرين 1ـ1للم امر العلمي الثالث 
 . الرياضة. األمانة العامال يفة تقويم الطالب هـ(4149/ اللجنة العليا لسياسة التعليم )16
. األمانـة  املوكرة التفسـريية لال يفـة تقـويم الطالـب     هـ(4146التعليم )/ اللجنة العليا لسياسة 14

 . الرياضةالعام
 م. ترمجــة عبــداملل أســاليب االتتبــار والتقــويم يف الرتبيــة والتعلــيم م( 4900/ لنــدفلد  . م )14

 الناشف وسعيد التل. بريوت. امل سسة الوطنية للطباعة والنشر.
. الريـاض.  االحتياجـات الفرديـة للتالميـو وإتقـان الـتعلم      م(4994)م/ حممدد نادية عبد العظي11

 دار املريخ.
أساليب التقويم لدى معلمي ومعلمات احللقة األوىل من التعلـيم  م( 4664/ مرادد تلود علي )11

. رســالة ماجسـتري غــري منشـورة . كليــة الرتبيـة. جامعــة    االبتـدا ي يف ظــل نظـام التقــويم الرتبـوي    
 البيفرين. البيفرين .

تطوير أساليب تقويم الطلبة م( 4904/ املركس العربي للبيفوث الرتبوية لدول االيج العربي )11
 . الكويت. مكتب الرتبية العربي لدول االيج.مبراحل التعليم العام بدول االيج العربي

مقارنــة لواقــع أســاليب التقــويم واالمتيفانــات  دراســة م( "4901/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)10 
 . مكتب الرتبية العربي لدول االيجالكويت.. بدول االيج العربي". 

ــرية )   12 ــوارد البشـ ــة املـ ــوط  لتنميـ ــس الـ ــة    م(  4664/ املركـ ــات العامـ ــامج االمتيفانـ ــويم برنـ تقـ
 . عمَّان . . سلسلة الدراسات التقوميية ل نامج التطوير الرتبوي واالتتبارات املدرسية



 .9العدد دآفاق تربوية. القيا  والتقويم يف الرياضيات"م( "4990/ املسلميد مسري إمساعيل )10
 108_40قطر. ر اسة التوجيت الرتبوي. ص ص 

د عمَّان . دار 4. ط  القيا  والتقويم يف الرتبية وعلم النفسم( 4664/ مليفمدسامي حممود )19
 املسرية للنشر.  

"مدى است دام وتنويع معلمي الل ة العربية يف أساليب وأدوات م( 4990ي )/ نصردددان عل06
دجامعـة قطـرد    جملـة مركـس البيفـوث الرتبويـة    . تقويم الطلبة مبراحـل التعلـيم العـام يف األردن"    

 . 420_414.  ص ص  2د السنة  41العدد 
ــا ق الرتبويـــة )  04 ــارفد إدارة الوقـ ـــ( 4196/ وزارة املعـ يفانـــات وااطـــط  تطـــور أنظمـــة االمت هــ

.  هــ 4196ــ إىل  4110الدراسية يف مجيع مراحل التعليم يف اململكة العربية السعودية من عام 
 الرياض .

دليـل املعلـم لقيـا  مهـارات الل ـة      هــ(  4144/ وزارة املعارفد اإلدارة العامة للقيا  والتقويم )04
 . الرياض. العربية يف الصفوف املبكرة

 . الرياض. ال يفة تنظيم االتتباراتهــ( 4191اإلدارة العامة لالمتيفانات )/ وزارة املعارفد 01
 .الرياض.   العامة لالمتيفانات ةالال يف  هــ(4196وزارة املعارفد اللجنة الفرعية للتعليم ) /01 

.  ورقـة مقدمـة للمـ امر الرتبـوي     التقويم التكوي  يف تدمـة التعلـيم  م( 4991/ وهبةد ةلة )01
 ف اير.  وزارة الرتبية والتعليم . البيفرين . 44ــ46التاسع . 

   

 املراجع األجنبية :
     1.Bloom, Benjamin (1971). Mastery Learning . IN Block, James H (ED.).Mastery Learning 

theory and practice. New York: holt, Rinehart,Winston. 
    2 .  Marso , Ronald N, 1985 . Testing Practices and Test item Ptrgrnce of Classroom Teachers 

: Papers presented at The Annual meeting of Educational Research Association (Chicago , ill , 

Octobers 17_19 1985) . 
    3 . Rowntree, D .(1987) Assessing Students : How Shall We Know Them ?. London : Kogan 

Page . 
     4. Wood  Peter  . H  and  others  ,  1990 ,  Grading  and Evaluation  practices and policies 

of school teachers : Papers presented at a  joint  session  of  the  Annual   meetings of the 

national council of  measurement in Education ( Boston , MA , April 17_19,1990). 


