
              

 الثانية    المحاضرة 
             أهداف التقويم

 : أهييداف خاصيية تتصييل بعمليييةللتقويمه نوعان من األهههداف   
التقييويم إتصيياال مباشييرا و هي األهييداف القريبيية أمييا األهييداف العاميية

فتتصل بالتقويم إتصاال غير مباشر فهي األهداف البعيدة .
 - األهداف الخاصة :1

- يحدد التقويم إتجاه المدرسة نحو تحقيق أهدافها، و يبيّن الدرجة الييتي
وصلت إليهييا في هييذا السييبيل، من حيث نمييو المتعلم و مييداه، و مييدى
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أ.بن عاليا وهيبة
نجاح المدرس في عمله، و بيان نواحي القوة و الضييعف في المنيياهج و
أوجه النشاط المدرسي، و تشمل الخطييوة مرحليية الكشييف و البحث و

جمع المعلومات في عملية التقويم .
- يشخص التقييويم مييا يصييادفه المتعلم، و مييا يصييادفه المييدرس، و مييا
تصادفه المدرسة من عقبات على ضوء الدراسة في الخطوة السابقة .
- و يييترتب على هييذا التشييخيص وصييف العالج الالزم لتحسييين العملييية
التربوية، فتعمل المدرسة على تذليل الصعوبات التي تواجييه المتعلمين
و المدرسييين و تعييدل أسيياليب التييدريس و المنيياهج و أوجييه النشيياط

المختلفة المتصلة بالعملية التعليمية بأكملها .
- والبد من متابعة خطييوات العالج لمعرفيية مييدى التحسيين الييذي انتهى
إليه األمر المدرسة بعد التغلب على العقبات، و تمهيد السبيل الموصييل
إلى األهداف المنشودة لنمو المتعلم    و تربيته، و قيام المدرس بعمله

خير قيام في بيئة صالحة لإلنتاج العلمي و التربوي المستمر .

- األهداف العامة : 2
- ينير التقويم لنييا طريييق التعليم، و يمهييد لنييا السييبيل للسييير بالعملييية

التربوية في طريق مأمون العواقب .
- يبين لنا مدى التقدم الذي أحرزته المدرسة و مدى ما حققه المييدرس

في عمله ، و مدى ما بلغته درجة نمو المتعلم .
- يوضح لنا أسباب النجاح و اإلخفاق .

- يساعد على حفز الهمم عند الشعور بالنجيياح، و يعين على البحث عن
الصعوبات       و التغلب عليها .

- يوضح األهداف، إذ بدون معرفيية األهييداف الصييحيحة، تصييعب معرفيية
النتائج التي تم تحقيقها .

- يسيياعد التقييويم على وضييع كييل فييرد في العمييل و المكييان اللييذين
يناسبانه و يتفقان مع كفاءته و قدرته .

- يجعييل المييدرس على بيّنيية من نمييو متعلميييه، و مقييدار حاجيياتهم و
استعداداتهمي و يساعد على كشف مواهبهمي .

- يسيياعد التقييويم على التخطيييط التعيياوني بين من يعيينيهم األميير في
العملية التربوية أو غيرها من العمليات المتصلة بالحياة العامة .

- إقامة العالقات على أسيياس سييليم بين المدرسيية و مختلييف الجهييات
التي تتعامل معها .

- إختبار صحة الفروض التي يقوم عليها النشييء المقييوم، فييالتقويم هييو
العملية المباشرة التي تختبر صحة الخطة، و تسيياعد على ضييبطها على

أساس علمي سليم .
بينما يلخص الدكتور محمود عبييد الحليم حامييد منسييي أهييداف التقييويم

التربوي كما يلي : 
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أ.بن عاليا وهيبة
للتقويم التربوي هييدفين أساسيييين أحييدهمي دافعي و هييذا الهييدف يمكن

تحديد بالنسبة للتقويم البنائي كما يلي : 
تنمية أداء األفراد أ-
تنمية مستوى كفاءة األفراد .ب-
مساعدة األفراد على تحديد أهداف المستقبل .ت-

كما يمكن تحديد هذا الهدف أيضا بالنسبة للتقويم التجميعي فيما يلي : 
مكافأة أداءي األفرادي الجيد .أ-
التعرف على مدى تحقيق الهدف التربوي .ب-
مساعدة األفراد على الحصييول على وظيفيية باسييتخدام الشييهادةت-

الخاصة بنتيجة التقويم 
و الهدف الثاني هو هدف تصحيحي و يمكن تحديد هييذا الهييدف بالنسييبة

للتقويم البنائي فيما يلي : 
أ- تعديل األداءي الرديءي .

ب- تحديد المشكالت اإلجرائية في أي برنامج تربوي جديد .
كما يمكن تحديد هذا الهدف بالنسبة للتقويم التشخيصي فيما يلي : 

إزالة األخطاء من البرنامج التربوي موضع التقويم أ-
تحديد عيوب البرنامج التربوي موضع التقويم ب-
التعرف على حاجات المؤسسات التربوية و تحديييد أولويييات هييذهت-

الحاجات .
و يمكن تحديد أهم أهداف التقويم التربوي بعامة فيما يلي : 

أ- استثارة دافعية المتعلمين للتعلم .
ب- تشخيص صعوبات التعلم .

ج- توجيه العملية التعليمية .

د- إتخاذ القرارات التربوية .
ه- تقدير الجهود التربوية للمؤسسات التعليمية المختلفة .

دراسي جديييد، و تسييتخدم المقيياييس المرجعيية إلى محييك في التقييويم
األولي و هي التي تقيس أداءي المتعلم في ضوء مستويات معينة لكفيياءة
األداء المطلوب و يمثل هذا النوع من أنييواع التقييويم نقطيية البداييية في
إسييتراتيجيات التعلم للتمكن أو اإلتقييان، كمييا أنييه يفيييد في تصيينيف
المتعلمين إلى مجموعات متجانسة من حيث المسييتوى التعليمي بحيث

تبدأ كل مجموعة من المجموعات في المستوى المناسب لها .


