
 األولى محاضرة    ال
             مفاهيم نظرية حول التقويم

   يوضح مدخل هذا الفصل تقييم الكفايات كعملية مندمجة في المنهاج
الدراسي و أّن التقييم داخل اإلستراتيجية التعليمية و التعلمية و كما أنه
يتفاعل مع مختلف عناصر بنية اإلستراتيجيةع و كما يساهم بشععكل فعععال

في تحقيق األهداف و الكفايات المنشودة .
ضععف على ذلععك يععبيّن التمهيععد أهم األدبيععات و المرجعيععات المرتبطععة
بمجععال التقععييم ، لتسععاعد المهتمين في المجععال الععتربوي التعليمي و
تمكنهم من انتقععاء أو إعععدادع األدوات و األسععاليب المالئمععة للحكم على

مدى تحقق المهارة أو الكفايات المنشودة 



1  المحاضرة  علم1   ماسترمفاهيم نظرية حول التقويم
االجتماع التربويي                           

     أ.بن عاليا وهيبة 
بالرغم من الجذور القديمة للتقويم، لم يأخذ التقويم التربوي مكانه و   

لم يصبح تخصص مستقال إال مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا ، و قد
1920 و سععنة 1800تطععوّر التقععويم تطععورا كبععيرا في الفععترة مععا بين 

القععتران التقععويم بتطععور النظععام و التعليميععة األوروبيععة حيث ظهععرت
الكتابات المبكرة في القياس النفسععي و اإلختبععاراتع كمععا إتسععع مجععال

التقويم ليشمل تقويم المعلّم و البرامج و المؤسسات و المتعلّمين .
 و19لقععد شععهد العععالم اإلقتصععاديع تحععوّالت عميقععة في بدايععة القععرن 

بموازاة ذلك إتضح مفهععوم التقععويم و دخلت عععالم التربيععة مصععطلحات
كانت من قبل العالم اإلقتصادع و التسيير كمفاهيم المنتوج ، المردودية ،

الكلفة .
 بإعععادة النظععر في اإلمتحانععات التقليديععة20و تمععيزت بدايععة القععرن 

 هععذهDocimologieكأسععلوب وحيععد لإلنتقععاء و قععد بيّن " علم التبععاري " 
اإلنتقادات باإلعتماد على نتائج تحقيقاته الععتي إقترحتععه طععرق و تقنيععات

قياس أكثرع موضوعية حتى تضمن مزيدا من العدالة .
و هكذا إنتشرت بسرعة حركة القياس الموضوعي و ظهر في الميععدان
المدرسي مفهوم الموضوعية في حين تنوعت مجاالت التقويم إذ أصبح
األساتذة و الطلبة يقيّمععون على صعععيد المعرفععة و الشخصععية و مععردود
المؤسسات و البرامج بناء على روائز مقتنة ، و بهذا أخذ التقويم صععيغة

أكثر عقالنية بتطبيق تقنيات إحصائية .
لكن ما نالحظه في الميدان حاليا عكس ذلك .

نبذة تاريخية عن التقويم التربوي : 
   يعد مفهوم التقويم الععتربوي من المفععاهيم التربويععة الحديثععة نسععبيا ،

 أّن معظم المعلمين المتميزين منذ بدايةPopham 1975فقد ذكر بوفام 
القرن العشرين و حتى اآلن ينشغلون بالعمليععات التقويميععة الععتي تركععز
على تقععويم أفعععالهم و أدائهم كمععا تركععز أداء اآلخععرين و تقععويم بعض

جوانب البيئة التي يعيشون فيها .
و قد ظهرت مصطلحات مرادفة لمصطلح التقويم في الكتابات القديمة
التي ترجع إلى عهود ما قبل التععاريخ ، فقععد إعتععبر سععقراط أن التقععويم
اللفظي جزء أساسععي من قيععاس نتععائج التعلم ، كمععا إسععتخدم أبععاطرة

 ق.م اإلمتحانات و إختبععارات الكفععاءة لتقععدير أداء200الصين في سنة 
المرشحين للعمل بالحكومة و الوظائف الخدمية .

و كان إستخدامع التقويم في هذه الفترات القديمة لألغراض التعليميععة و
لقياس مقدار التعلم و المعرفة و المهارات المختلفة .

و بالرغم من الجذور القديمة للتقويم ، فلم يأخذ التقويم التربوي مكانه
و يصبح تخصصا مستقال إال مع بداية الثععورة الصععناعية في أوربععا ، و قععد

 م1930 م و سععنة 1800تطور التقويم تطورا بالغا في الفترة مععا بين 
إلقتران قضايا التقععويم بتطععور النظمع التعليميععة األوروبيععة حيث ظهععرت
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الكتابات المبكرة في القياس النفسي و اإلحتبععارات و قععد إتسععع مجععال
التقويم ليشمل تقويم المعلم و تقويم البرامج و المؤسسععات باإلضععافة

إلى تقويم المتعلمين و قد إزدهرع التقويم مع بداية القرن العشرين .
مراحل تطور التقويم : 

 م 1900 إلى سنة 1800فترة اإلصالح من سنة -1
إتسععمت هععذه الفععترة بتطععوير اإلختبععارت العقليععة المبكععرة كمععا
إسععتخدمت تطبيقععات القياسععات النفسععية و السععلوكية في حععل
المشكالت التربوية ، و قد شهدت هذه الفترة بزوغ فكرة التربية
التجريبية حيث تم إستخدام المفتشين الخارجيين في تقويم مدى

التحسن في مستويات المدارس .
 إلى سسسنة1900فسسترة إزدهسسار اإلختبسسارات من سسسنة -2

 . م1930
ظهرت في هذه الفترة جهود كبيرة في تطععوير التقععويم الععتربوي
حيث إنتشععرت اإلختبععارات التحصععيلية ، و بطاريععات اإلختبععارات

Robertالمقننععة ، و كععان روبععرت ثورنععديك   Thorndikeأحععد أهمع 
قيععادات حركععة التقععويم الععتربوي في هععذه الفععترة فقععد جعععل
لإلختبارات فائدة عملية كبيرة حيث إعتبرع درجات هذه اإلختبارات
عععامال أساسععيا في عمليععة إتخععاذ القععرار الععتربوي مثععل تحديععد
مستويات النجاح و الرسوب   و نقل التالميذ من مستوى دراسي
إلى مستوى دراسي أعلى منه و المقارنة بين الععبرامج التعليميععة

المختلفة .
 . م1945 إلى سنة 1930الفترة من سنة -3

Ralphواكبت هذه الفععترة أعمععال رالععف تيلععر   Tylerالععذي يعتععبر 
األب الععروحي للتقععويم الععتربوي ، فقععد إهتم تيلععر في البدايععة
بالقيععاس الععتربوي و لكنععه ركععز إهتمامععه على األهععداف التربويععة
المنشودة للبرامج التعليميععة و ذلععك عنععد تقععويم تعلم التالميععذ  و
عند تقويم مخرجات الععبرامج التعليميععة المختلفععة حيث أكععد على
أهمية تحديد األهداف و مدى تحقيقها و قععد أدى هععذا اإلتجععاه إلى
ظهور ما يسمى بالمقععاييس المرجعععة إلى محععك و قععد سععاعدت
أعمععال تيلععر المختصععين في التقععويم على عمععل إطععار تحليلي

للمقارنة بين البرامج التعليمية المختلفة و مخرجاتها التربوية .
 م .1948 إلى سنة 1945فترة اإلستقرار من سنة -4

شهدت هذه الفترة إسععتخدام تطبيقععات نمععاذج تيلععر في التقععويم
التربوي بالمدارس المحليععة بالواليععات المتحععدة األمريكيععة ، كمععا
أدخلت مقععررات في التقععويم و القيععاس الععتربوي ضععمن منععاهج
كليات إعدادع المعلم بحيث أصبحت هذه المقررات من المقررات

األساسية لهذه الكليات .
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و قد تطورت عملية بناء اإلختبارات النفسية و التربوية في هذه الفععترة
و اعتبرت االختبارات و المقاييس النفسععية و التربويععة عناصععر أساسععية
في بنععاء النظم التعليميععة        و التربويععة الجديععدة و في بنععاء المنععاهج
المدرسععية حععتى أصععبح التقععويم الععتربوي واحععدا من أهمع المتطلبععات

األساسية لتوظيف المعلمين و الموجهين التربويين . 
 إلى سسسنة1945- فترة اإلزدهار و التوسعس من سسسنة 5     
. م1972

        شهدت هذه الفترة إزدياد التركيزع على التقويم الشخصععي و على
 أنععه فيBerck 1981نماذج التقويم المتعددة العوامل و قد ذكر بععيرك 

خالل هععذه الفععترة قععد تم بنععاء عععدد من الععبرامج التقويميععة الهامععة و
المتنوعة في الواليات المتحدة األمريكيععة بهععدف التعععّرف على إمكانيععة
إستمرار الدولة في اإلنفاق على بعض الععبرامج التعليميععة المختلفععة ، و
قد إهتمع التقويم في هذه الفترة بالتعرف على القيود و المحددات الععتي
تعوق إجراء التصميمات التجريبيععة للععبرامج التعليميععة المختلفععة ، و قععد
إستخدم المنشغلون بععالتقويم الععتربوي بععرامج جديععدة لتحديععد العوامععل
المتداخلة في المواقف التجريبية و قد تم إستخدام نمعاذج تقعويم مععدى
تحقيق األهداف التي طورها تيلر في هذه المرحلة المهمععة من مراحععل

تطور التقويم التربوي .
و قد تم إستخدامع نماذج جديدة للتقويم الكيفي مثل نمععاذج النظم الععتي
تسمح بتقويم البرامج التربوية و النظم التعليمية على حد سععواء و هععذه
النماذج تختلف كثيراع عن نماذج تقععويم مععدى تحقيععق األهععداف التربويععة

المنشودة .
 و حتى اآلن .1973- الفترة من سنة 6    

        تسمى هععذه الفععترة بفععترة التخصععص الععدقيق حيث بععرز التقععويم
ّععزت هععذه الفععترة بوجععود التربوي كتخصص دراسي مسععتقل ، و قععد تمي
متخصصين محترفين في التقويم التربوي حيث كان هناك إدراكا منهم ،
بأن التقويم الجيد يشتق من عععدد من النمععاذج و الطععرق المختلفععة في

الجانبين الكمي و الكيفي .
و قد ازدادع االهتمام بإصععالح التعليم في معظم بلععدان العععالم في فععترة
السبعينات و حتى فترة الثمانينات من القرن العشععرين ، ممععا أدى إلى
زيععادة دور التقععويم الععتربوي في التخطيععط لهععذه اإلصععالحات و عمععل

مشاريع و برامج إلحداث التغير التربوي المنشود .
و قد أصبح التقويم الععتربوي في وقتنععا الععراهن واحععدا من أهم مجععاالت
العلوم التربوية التطبيقية التي تضععم المتخصصععين ذوي القععدرة العاليععة
على التطعععوير العععتربوي و التغيعععيرع المنشعععود في المجعععاالت التربويعععة
المختلفة ، و أصععبح أي برنععامج تعليميععة أو تععدريبي ال يخلععو من برنععامج
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تقويمي مصاحب له مما أدى إلى ازدهارع التقويم التربوي ازدهععاراع كبععيرا

في جميع المجاالت التعليمية و التربوية و التدريسية المختلفة .
و التقييم في اللغة اإلنجليزية يعععني تقريععرا و وتحديععد قيمععة الشععيء أو
أهميتععه أو دوره في تحقيععق الغععرض المخصععص لععه بواسععطة التثمين و

الدراسة الجادة .
إن كلمة التقييم ترتبط لغة و تربية بالقيمة و بعملية تحديدها لألشياء .

أما في تربيتنا المحلية فيجادلع البعض بأنه نظرا لكععون أصععل اليععاء )ي(
في كلمة " تقييم " هو واو )و(ع ، فيفضل إسععتخدام مصععطلح " تقععويم "
لكونه األصل اللغوي لنظيره " التقييم " يرجع تفضيل إستخدام مصطلح
التقععويم للغايععة الععتي ينشععدونها عععادة من جععراء دراسععة و تقععييم أهليععة

المنهج و المتمثلة في التعديل و التصحيح .
فالتقييم إذن كعملية إنسانية يتم بها تقريععر الصععالحية، القيمععة التربويععة
للمنهج أما التقويم فهو عملية تصحيحية يتم بها تحسععين المنهج كوثيقععة
تربويععة للتعلم و التعليم، و تحسععين مععا يلععزم من عواملععه و عملياتععه

المتنوعة .
       فالتقييم عملية و أداة سابقة للتقويم المنهجي، الذي يجسد بدوره

هدفا و نتاجا لسابقه)  التقييم (  .
يقوم التقععييم في كععل األحععوال على المالحظععة و القيععاس و التحليععل و
التفسير ثم الحكم على المنهج ، و بناء عليه يقععوم المختصععون مجععال و
نوع و درجة التقويم الذي يجب إعتماده لتصحيح أو تحسين المطلوب .

 : يعني تحديد موضوع التقييم و أهدافععه و البحث عنمفهوم التقييمس
األداة المالئمععة أو بناؤهععا بإسععتعمال األداة و إجععراء التقععييم بتصععحيح
اإلنجععازات أو األداءات لمعالجععة المعلومععات المحصععل عليهععا و إتخععاذ

القرارات التصحيحية .
 الداللة اإلصطالحيةس للتقييم :- 1-1

   هناك من يستعمل لفظين التقويم و التقععييم : حيث يعتقععد الكثععيرون
بأن كليهما يعطي المعنى ذاته ، و مع العلم أنهما يفيدان في بيان قيمععة
الشيء إال أّن كلمة التقويم صحيحة لغويا ، و هي األكثرع إنتشارا أو تععدل
بيان قيمة الشيء تعديل أو تصععحيح مععا أعععوج منععه ، أمععا كلمععة التقععييم

فتدل على إعطاء قيمة للشيء فقط .
و الكلمتان في الحقيقة مختلفتان : فالتقييم مشتق من القيمة و معنععاه

) عبسسدالتقدير و التثمين      و التقويم بمعععنى القععوام و يعععني التعععديل 
  (2004 : 381الكريم غريب، 

و جدول التخصيص من أهم أدوات توظيف في الحقل التعليمي و بناء و
) عبسسدصياغة جدول التخصيص أمر يتوقف على مرجعية علمية واسعععة 

.  (2004 : 403الكريم غريب، 
 أشكال التقييم داخل سيرورة التعليم :- 3-1
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   إن عملية التقييم ال تتم بشكل آلي ، بل هي تخضععع من حيث اإلعععداد
و الصيانة        و الشكل إلى الغرض المراد من الععدرس أو المنهععاج أو
الوحدة التعليمية من هذا نجد عدّة أشكال التقييمع تكون في واقعها تتبعا

لمراحل سيرورة التعلم .
مفهوم التقويم في التربية : 

   يخلععط البعض بين مصععطلح التقععويم و مصععطلح التقععييم ، فععالتقويم
أشمل و أعم من التقععييم و يقصععد بععه التعععديل أو التحسععين إلى جععانب
تقدير القيمة من حيث الكم و الكيف ، فكلمععة تقععويم تععأتي من الكلمععة
قوّم ، و قوّم الشيء أي عدّلة ، أما مصطلح التقييم فيعنيع تحديد قيمععة

الشيء أو مقداره أو إعطاء قدر أو قيمة .
و التقويم هو جزء متكامل من العملية التعليمية ، يؤثر في كععل جوانبهععا

و يتأثر بها ، و إذا كانت .
 المعنى اللغوي :- 1

   التقويم مصدر فعبه " قوّم " فهو تقويم و هو يعني تعديل الشععيء ، و
إصالحه ، و إزالة إعوجاجه ، كما أّن الكلمة تععدل على التقععدير و إعطععاء
قيمة لألشياء أي تقععدير ثمنهععا ، كميتهععا و حجمهععا ، و إسععتخدم الفقهععاء

كلمة التقويم في اإلصالحات الفقهية و لم ترد كلمة " التقييم "
 المعنى اإلصطالحي :- 2

   يعتبر التقويم التربوي أحد التخصصات التربويععة المهمععة الععتي ترتبععط
ببقية التخصصات التربوية األخرى .

Wayneيععععّرف " واين رايتسعععون "   Rightstoneالتقعععويم في دائعععرة 
المعارف للبحث التربوي فيقول : 

" التقويم اصطالح حععديث العهععد بععالتعليم، أدخععل لتحديععد مفهععوم أكععثر
شموال من ذلك المفهوم الذي كان يستخدم في اإلختبععارات التقليديععة و
اإلمتحانات التي يجري القياس فيها للتأكد من تحصيل المادة الدراسععية

أو معرفة المهارات و القدرات الخاصة .
و ينصب المفهوم الشامل على قياس التغععيراتع المختلفععة للشخصععية و
األهععداف الكععبرى للعمليععة التعليميععة، و لم يعععد مقصععورا على مجععرد
تحصيل المادة العلمية، بل تعععداه إلى قيععاس االسععتعدادات و الميععول و
المثل العليا و طرائق التفكير، و تكوين العادات و التكيععف الشخصععي و

االجتماعي .
كمعععا أن التقعععويم ليس مقصعععورا على الوسعععائل و األدوات المناسعععبة
لالستعمال في االختبارات و المقاييس ، بل يشععمل أيضععا مجموعععة من

اإلجراءات و األدواتع على نطاق واسع .
أما هاري غرين و آخرون فيعرفونه بقولهم : 

يفهم التقويم عادة على أنه مصطلح شامل واسع المعنى، تنععدرج تحتععه
جميع أنواع اإلختبععارات و الوسععائل المسععتعملة لتقععويم التلميععذ، و منهععا
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إختبارات التحصيل و مقاييس الذكاء، و مقاييس االستعدادات و الميععول
و مقاييس الشخصية، و ال يفصل هععذه األنععواع بعضععها عن بعض فاصععل

معين، بل كلها تدخل تحت مفهوم واحد هو التقويم .
و التقويم حديث الصلة بالتعليم، و يعتبر اصطالحا شامال لتقععدير برنععامج
المدرسة أو الخطة الدراسية و المنععاهج و الوسععائل التعليميععة، وقيععاس

عمل المدرس و نمو التلميذ .
و قد بينت طرقه على أساس من المالحظة و التجععريب، و هععو هنععا في
ميدان التربية يتصل مباشرة و بصفة شاملة بالتلميععذ في المدرسععة عن

طريق اإلختبار و القياس و التقدير.
لم يعد مفهوم التقويم الحععديث مقصععورا على قيععاس التحصععيل العلمي
عن طريق اإلختبارات في مختلف المواد الدراسية ، بععل أصععبح التقععويم
شععامال لكععل جععوانب العمليععة التعليميععة من تلميععذ و مععدرس و منهج و
نشاط تربوي يعبر عن ظواهر سلوكية معينة ، فضال عن قياس القدرات

العقلية و نواحي الشخصية و الميول و اإلتجاهات .
يعتبر الدكتور محمععود عبععد الحليم حامععد منسععي التقععويم الععتربوي أحععد
التخصصات التربويععة المهمععة الععتي ترتبععط ببقيععة التخصصععات التربويععة
األخرى فأسععاليب التقععويم الععتربوي و برامجععه تتععأثر بنظريععات و نمععاذج

تربوية مختلفة .
Shadishو يؤكد الدكتور شععادش وليفيتععون   Levitonأن األسععاليب الععتي 

تتبع في التقععويم الععتربوي تختلععف بععإختالف األهععدافع الععتي يسعععى إلى
تحقيقها .

و في هذا المجال يمكن القول بأن التقويم التربوي هو األساس في كل
العمليات التربوية المختلفة و في إصدار القرارات التربوية المهمة .

أما األستاذ الدكتور رجععاء محمععود أبععو عالّم أسععتاذ علم النفس الععتربوي
بمعهععد الدراسععات التربويععة جامعععة القععاهرة فيعععّرف التقععويم على أنععه
عملية إصدار حكم تمت دراسته بعناية بالنسبة لكفاية أو فاعلية الخععبرة
كما تم قياسها في ضععوء األهععداف الموضععوعية ، و الغععرض من إصععدار
الحكم قد يكععون تطععوير الشععيء أو تحسععينه ، و لععذلك عععادة مععا يكععون
التقععويم عبععارة عن عمليععة تشععخيص و عالج و وقايععة ، و تتضععح عمليععة
التشععخيص في تحديععد مععواطن القععوة و الضعععف في الشععيء المععراد
تقويمه ، و محاولة التعععّرف على أسععبابها ، و يتضععح العالجع في محاولععة
تنفيععذ الحلععول المناسععبة للتغلب على نععواحي الضعععف و االسععتفادة من

نواحي القوة، و تتمثل الوقاية في العمل على تدارك األخطاء .
إن التقععييم ليس عمال جديععدا في المجععال الععتربوي فقععد مععورس عععبر
التاريخ الطويل في أشععكال التعليمع المختلفععة ، بحيث كععان يهتم بععأنواع
اإلختبار و على أساس ذلك تتخععذ مجموعععة من اإلجععراءات ) التصععفية ،

اإلختبار ، الطرد ، مواصلة التكوين ( .
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و لقد شهد العالم اإلقتصاديع تحععوالت عميقععة في بدايععة القععرن التاسععع
عشععر و بمععوازاة ذلععك إتضععح مفهععوم التقععويم و دخلت عععالم التربيععة
مصععطلحات كععانت من قبععل العععالم اإلقتصععاد       و التسععيير كمفععاهيم

المنتوج ، المردودية و الكلفة .
و تميزت بداية القرن الماضععي ) القععرن العشععرين ( بإعععادة النظععر في
اإلمتحانات التقليديععة كأسععلوب وحيععد لإلنتقععاء، و قععد بين عععالم التبععاري

Docimologieهذه اإلنتقادات باإلعتماد على نتائج تحقيقاته التي إقترحته 
طرق و تقنيات قياس أكثر موضوعية حتى تتضمن مزيدا من العدالة .

و هكذا إنتشرت بسرعة حركة القياس الموضوعي و ظهر في الميععدان
المدرسي مفهوم الموضوعية في حين تنوعت مجاالت التقععويم بإزديععاد
عععددها أكععثر فععأكثر ، إذ صععار األسععاتذة و الطلبععة يقيمععون على صعععيد
المعرفة و الشخصية و كذا مردود المؤسسات المدرسععية      و فعاليععة
الععبرامج بنععاء على روائععز مقننععة، و إتخععذ التقععويم صععيغة أكععثرع عقالنيععة

 بععأن أولى المحععاوالت المنهجيععةNadoبتطبيق إحصائية و هكذا ذكر نادو 
 في أمريكععا سععنةBostonلتقييم أداء المدارس وقعت في مدينة بوستن 

1854. 
 التقععويم بأنععه عمليععة تحديععد مععدى التحقيععقTyler 1950و لقععد تععايلر 

الفعلي لألهداف التربوية.
 بأنه التعبير عن غرض محدد جدا ألحكامBloom 1956كما عّرفه بلوم 

حول قيمة بعض األفكار و الوضعيات و الطرائق و المواد .
 هععو أسععلوب يمكن من تحديععدStufflbeem 1971و عّرفععه سععتوفلبيم 

المعلومات المفيدة للحصول عليها من أجل الحكم على قرارات ممكنة
.

 فيرى أن التقويم هو عمععل مقصععود و  منظمBerbier 1983أما بربيي 
إجتماعيا يؤدي إلى إبداء حكم تقويمي .

 أن التقويم عمل إتصالي بين المعلمCardinet 1991بينما يرى كرديني 
و المتعلم يقصد به تبليغ معلومات إلى هذا األخير .


