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  :الملخص
ُعد مصطلح التقويم أكثر 
المصطلحات التربوية التي ُأختُلفَ في 

حيث  ,والمفهوميضبطها االصطالحي 
والقياس طورا  ,طورا عني به التثمين

وُأخذَ كذلك على أنّه االختبار  ,آخر
  ...والتنقيط

وبناء على هذا التعدد واالختالف 
تسعى هذه الدراسة إلى الضبط 
االصطالحي والمفهومي للتقويم 
التربوي في ضوء الحصيلة اللسانية 

  .والتربوية المعاصرة
   

Résumé: 
    L’évaluation fait partie des 
termes pédagogiques les plus 
controversés, qui ont vu une 
multitude de définitions, 
puisqu’il est représente la 
valorisation chez les uns, la 
norme chez d’autres, et 
l’examen et la note chez 
d’autres.. 
 Au vu de cette 
diversification et cette 
controversions, cette étude tente 
de déterminer le terme de 
l’évaluation pédagogique, tant 
sur le plan terminologique que 
sur le plan notionnel. 
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ـ  دال أح   ـ  ييماري في أن إعادة النّظر في كثير من القضايا الت طلع بهـا التّـدريس   يض
وطرائـق  , ومحتويات دراسية, ضرورة تربوية يفرضها تقويم واقع تدريسها أهدافا تربوية

وعلـم  ,في ضوء ما توصل إليه علم التّقويم , ومناشط تعليمية, ووسائط إيضاحية, تدريسية
  ...وتعليمية اللغات, واللسانيات التّطبيقية, مناهج تدريس اللغات

ة ضرورية للجانب التطبيقي من حيث أنّها تُقـدم الغطـاء المعرفـي     ولما كانت المعرف   
رأينـا ضـرورة التحديـد االصـطالحي     , وتوفر المادة الخام التي يشتغل عليها, للتطبيق

ألن التّحكم في المصطلح هو في النّهاية تحكم , والمفهومي ألحد أهم المصطلحات التّربوية
  . في المعرفة المتوخى إيصالها

والتّخلـق الزمنـي فـي إيجـاد      , في ظلِّ غياب منهجية دقيقة للوضع االصـطالحي و   
وانعدام مبدأ النظام في نقل , المقابالت العربية للمصطلحات المستحدثة في اللغات األجنبية

قُوبِل المصطلح األجنبـي الواحـد   , العربية أو ترجمتها ةالمفاهيم العلمية األجنبية إلى اللغ
وُأثيـرت  , فكثر االشتراك اللفظي والداللي علـى حـد سـواء   , عربيبأكثر من مصطلح 

, هل يدلُّ التّقويم على القياس: مثل, إشكاليات عديدة كالتي تتعلق بمصطلح التقويم ومفهومه
, وسـعته التّربويـة  , وأنواعـه , هأم على خالف ذلك؟ وما هـي موضـوعات  , أم التّنقيط

  وخصائص جودته وتميزه؟
 .)1(أكد من قيمته يء بعناية ابتغاء التّمولي عملية تثمين الشّقويم في مفهومه الشّالتّ ليمثّ    

ـ   فة ولما كان التثمين ينضوي تحت مفهوم الحكم، وكان مصطلح الشيء يقتصر على الص
ت         عاضـو ادر على قيمة األشياء أو الموقويم هو الحكم الصالمادية والمعنوية معا، كان التّ

وعليـه  . استنادا إلى معـايير ومحكـات معينـة    ,لوكات أو األشخاصأو السلمواقف اأو 
 .ثمين تقف عليه عملية التّ أساسيا العناية شرطاً   اعتبرت

    ح وإصدار الحكـم،  ـرجيقويم من حيث التّر آخر يجري مجرى مفهوم التّوثمة تصو
والثاني نشاط ,فاألول شيء. ه من حيث المحكوم عليهوبضد.  
    ـ ، أو قيمـة وزنيـة لجا  (*)قويم هو إعطاء وزن نسـبي التّ" ويرى هذا المفهوم أن          بن

ـ    شاط من حيث اكتماله أو نقصـانه، من جوانب النّ واب أو الخطـأ أو مـن حيـث الص .            
وقد يكون هذا الحكم كيفيالعالمـة   ناء على تلميذ تفوق، أو إعطائـه نحو الثّ, )2("اا أو كمي

  .اسبةالمن
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         .اللة علـى معنـى التقـويم   للد )3(ستخدم مصطلح التقييممولية فقد اُومواصلة في الشّ    
 قييم يدل على بيان قيمة الشيء دون تعـديل التّ ألن. وفي هذا االستخدام خطأ مفهومي حاد

  . )4(قويم الذي يعني هذا اإلصالحو تصحيح ما اعوج منه، بخالف التّأ
        )5(مصـطلح القيـاس   ربية التقليديـة، دلَّ ربوي ، وبتحديد أدق في التّالتّوفي المجال     

ي والبعدي لألهداف لة تتمثل ببساطة في القياس القبعملي" قويم من حيث هوعلى مفهوم التّ
مع استنتاج إنجاز هذه األهداف أو عدم إنجازها، وإصدار الحكم القيمي اإليجـابي  , ةالعملي

  .)6("سبأو السلبي المنا
     فنعطيـه  ,ر محسوسـاً قـد نُ يقترن مصطلح القياس بالمفهوم العددي والمادي،كأنو
وقدراته العقلية واالنفعالية، ودرجـات   ،لميذ مثالًق األمر بسلوكات التّلكن إذا تعلّ. قيمة ما

-فهـو  . القياس لن يكون بالموضوعية نفسها كما في المثال األول رس، فإنلدلاستيعابه 
فالقياس  .دة فقطية محدناحقيسه، حيث يتناول نيء الذي ة عن الشّيعطي فكرة جزئي" -اهن

ة تقدير أشياء مجهولة الكم أو الكيف باستعمال وحدات رقميةعملي نحـو  , )7( "فق عليهاتّم
  .ام قياس أبعاد طاولة

    تقدير هذه األبعاد يعطينا طول الطاولة وعرضها وارتفاعها بوحدة الق إنفـق  تّياس الم
قويم غيـر  وعليـه فـالتّ   .، لكن ال يمنحنا مادة صنعها ولونها وحالتهـا "المتر"عليها وهي 

  :القياس، حيث
 *يوات فإذا كان القياس يعنى بنتائج تحصيل الذّ.  قويم الكلَّر القياس الجزء، ويتناول التّقد

 .)8(ميةعليمية التعلّلتّالعارفة، فإن التقويم أشمل، حيث يتناول جميع عناصر العملية ا
 *يـ ل التَّكم يء قويم القياس حين يقصر هذا األخير على أن يمدنا بخصائص وسمات الشّ

لميـذ  التّ فقولنا أن. المراد قياسه، ومن ثمة الوقوف على مواطن الضعف، أو نواحي القوة
ننا من وال يمكِّ هذا التلميذ، ننا بمعلومات عأخذ خمسة من عشرين، ال يمدس مواطن تحس

تعثر يوم , هذا التلميذ مجتهد فال ندري أن. ضعفه، ومـن ثـمة اقـتراح العالج والبدائل
ه ضـعيف المستوى لم يتمكن من استيعاب السؤال، أم أنه غيـر سـوي   أنّأم  االمتحان،

  .أو غير ذلك يعاني من حبسة،
 *يسهل الوقوف على نقاط الالتقويم وسيلة تشخيص للواقع تُ عدعف، وهـو أداة  قوة والض

يعطينا صورة عن جميع المعلومات التـي  "عالج لما اعترى هذا الواقع من عيوب، حيث 
وذلك باستخدام القيـاس  كيفيةلميذ سواء أكانت هذه المعلومات كمية أم م التّلها عالقة بتقد ،
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القياس الذي بخالف , )9("إلى العالج واألسباب والوقاية أيضا والمالحظة والتجريب، ويمتد
   .ها المحدودية علميعطي معلومات تُ

 *فال نستطيع أن نثني مثال على تلميذ  ،)10(ها من القياسيتأسس التقويم على نتائج نستمد
وننصحه بمواصلة االجتهاد، أو نوبكن على إطـالع  نن له جوانب تقصيره، ما لم خه ونبي

  .بعالمته
صويب التي تتشعب إلى عمليات صحيح والتّلتّقويم عملية اعتبر التّمن الذي سلف، ي

شخيص بمعنى تحديد مظـاهر القـوة   ثمين، وعملية التّقييم بمعنى التّفرعية مثل عملية التّ
قويم، وعملية المتابعة، وعملية ومواطن الضعف، وعملية القياس التي هي بمعنى تكميم التّ

  .غذية الراجعة، وعملية إصدار الحكمالتّ
ربوية التي أصبح في ضـوءها التقـويم   مولية إلى تطور الفلسفة التّتستند هذه الشّ 

ظرية التي تربط بين عناصر الفعل التعليمي تمثل دعاماته النّ, يةلمع )11(يرتكز على نماذج
 .ويعتمد على إجراءات وتقنيات حديثة في عمليات القياس وجمع البيانات وتحليلها ,التعلمي

  .)12(متعدد الوظائف ,متنوع الوسائل ,ديثةوفي ضوء التربية الح ,فهو بذلك
               يشبه ضابط اإليقاعحيث , وهو أيضا عنصر أساسي من عناصر المنهاج التعليمي

يضبط ممارسات المعلم وصالحياته داخـل الغرفـة   على أساس أنه ,  إن جازت المشابهة
د المعلّم انطالقا من هذا بالتّقو. فية وخارجهاالصويترك مجاال أرحب ليجعـل  , يمفال يتفر

 )13(رجعه ويضبط, ويساعد التلميذ على استثمار رحابة هذا المجال المفتوح. تقويمه ممكنا
راسـية واختيارهـا، واألهـداف    وأساليبه، وطبيعة المادة الد سطرائق التدريو, وسلوكاته

 . ربوية وتحققهاالتّ

 يمكن إحداث تطوير في أقطاب إذ ال, وهو أيضا أحد معالم تطوير العملية التعليمية
  .قويمجوع إلى نتائج ومؤشرات التّبالر هذه العملية إالّ
 دلَّ, وأكثرها شيوعا واستخداما, االختبارات المدرسية أهم أدوات التقويمت دعولما 

ركيـز علـى تحقيـق     ل فعـل التّ وتحو, بين المصطلحين فحدث خلطٌ, قويمنقيط على التّالتّ
راسـية إلـى   مية المنشودة إلى عملية تصنيف المتعلمين في نهاية السنة الداألهداف التعلي

   .ناجحين وراسبين
جباء والمتوسـطين  النُّ: م التالميذ إلى ثالث فئاتقسعتبر نتائج االختبارات التي تُوتُ

أكبر دليل , الميذعفاء، وكذلك المالحظات والعالمات التي يدونها المعلم على دفاتر التّوالض
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نقيط واالعتمـاد المفـرط علـى نتـائج     قويم في التّحصر مفهوم التّ إن. حولعلى هذا التّ
  :االختبار في تقويم المتعلمين من شأنه أن

* ـ  , عليم ومرتكزات تطويرهبعثر أولويات التّي           دريس مـن أجـل االختبـار   فيصـبح التّ
  .هو الهدف األساس 

 *يكرس سبط والثّواب والعقابعالمة يستعمل الفس، لطة المدرغط والضللض.  
  عيفة يئة والعالمة الضمخافة المالحظة الس, يدفع بالمتعلم إلى اإلحجام عن كشف ضعفه *

 *يفال يركز إالّ, ل بالجهدبخد التلميذ العو أو يدخر , متحن فيهاعلى الموضوعات التي سي
قواه طيلة السليلة االمتحان تنفرها إال فيسوال ي, راسيةنة الد.  

ربيـة  عليمي في ظل التّأحد أهم عناصر المنهاج التّ -كما سبق الذكر-أضحى التقويم      
وهـو فـي أثنـاء    . ويتأثر بهافيها  فيؤثر, الحديثة يتفاعل مع هذه العناصر تفاعال عكوسا

  تعالقه بهذه العناصر يتأسس على ثالث مرتكـزات أسـاسيـة تُالزم كلَّ أشكال البحـث   
وتحصـيل  , تحديد أهـداف الدراسـة وموضـوعاتها   : وهي, في مجال العلوم االجتماعية

فـي   وهو أيضا وسيلة المعلم. ثم تحليلها وشرحها, المعلومات المرتبطة بهذه الموضوعات
والتي تنطلـق مـن مبـدأ    , ربوية المنشودةم تالميذه نحو األهداف التّالحكم على مدى تقد

نة  راتإحداث تغيمستندا في ذلك إلى التّ, سلوكهمفي معياجعةغذية الر.  
طـرح  وعليه ي ,فتأتي نتائجهم سلبية ,م التالميذ نحو األهداف المرجوةل تقدوقد يتعطّ      

ـ أفي األهداف التربوية؟ أم في المادة الد :إشكال القصور        دريس؟ راسية؟ أم في طرائق التّ
   ها؟أم في المعينات التعليمية؟ أم في غير

عنصر من عناصـر المنهـاج    ى حركة كلِّحين يتقص ,هذا اإلشكال قويم حلَّل التّيكفُ    
بل   ,عف فيهوال يكتفي ببيان مواطن الض ,د أي هذه العناصر أصابه الفشلعليمي، فيحدالتّ

الت اومن أهم المج .جعيسعى إلى عالج هذا القصور باالعتماد على نتائج ومؤشرات الر
  :قويملها التّالتي يطا

   :ربويةاألهداف التّ -أ
د المسـار  تحـد  ربوية القاعدة التي ينطلق منها أي نشاط تعليميلما كانت األهداف التّ    

ة ضمن أولويـات  خيردخلت هذه األ ,ا وتطبيقادريس تنظيرالذي تسير وفقه استراتيجية التّ
  :بحيث ار والتحديد والوضوحيالقائمين على التقويم من نواحي االخت

  .والحركية الئم األهداف المختارة قدرات المتعلمين العقلية واالنفعاليةتُ* 
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 ,صاغ األهداف التربوية بوضوح حتى يستطيع المتعلم إنجاز السلوك المرغـوب فيـه  تُ* 
مسـتوى   رصـد  لوك ، ومن ثمـة شاط المؤدي إلى هذا السويتمكن المعلم من معرفة النّ

وبناء عليه يسـتطيع قيـادة    .نويسي اليومي والفصلي والسراشاط الدالتحصيل خالل النّ
وكذا تذليل الصعوبات التي تصادفه ابتغاء مسـاعدته  , في الفعل التربوي هالمتعلم وتوجيه

  .على اكتشاف العمليات والسبل التي تسمح له بالتّقدم في تعلّمه
في نهايـة كـل مقطـع    ربوية لتسهيل تقويم إنجازات المتعلمين األهداف التّ )14(أؤجرتُ* 

  .س عليها المكتسبات الالحقةؤسابقة التي تُر تشخيص مكتسباتهم السيسيولت ,تعليمي
  :المحتوى الدراسي -ب

    ه يعكـس نوعيـة المعـارف    ربوي، حيث أنّراسي مكانة في المنهاج التّللمحتوى الد
    وفـق نسـق   , مهـا ثـم تنظي التي يتم اختيارها  واالتجاهات والقيم والمعلومات والمهارات

, الذي ينقله المعلم لتالميذه على مراحلراسي الكتاب المدرسي المحتوى الد نضموي. معين
  ...يحتكم فيها إلى عوامل األهداف والطرائق والكم المعرفي والزمن المخصص للتّدريس

  :وفيما يلي اعتبارات تقويم المحتوى الدراسي
التي تدخل في  ,معلومات والمبادئ والمفاهيم والمهاراتاختيار المعارف واالتجاهات وال* 

راسي في ضوء األهداف التّبناء المحتوى الدةدة بوضوح وبدقّربوية المحد.  
 *جوع إلى التّالرالحداثـة  بةواكموجوب مع  ,راسيراث العربي في اختيار المحتوى الد, 

  .ومستحدثات العلم والثقافة
 ,قلية واالنفعالية وميوالتهم واستعداداتهم في اختيار المحتوىمراعاة قدرات المتعلمين الع* 

  .وكذلك تنفيذه 
  ...مراعاة بيئة المتعلم االجتماعية والثقافية واإليديولوجية* 
 *لوجود عالقـة بـين    ,ظاهرة العالئقية راعىتبحيث  ,راسيتنظيم عناصر المحتوى الد

ومنهـاج   ,هـاج اللغـة العربيـة   من ىمحتويات المناهج الدراسية المختلفة نحـو محتـو  
 ,هوتنفيـذ  درج في اختيار مواد المحتـوى أيضا ظاهرة التّ ىراعتكما  .االجتماعيات مثال

الكيميـاء  كالـذي بـين    ,راسـية بط بين المـواد الد نحو الرالتكامل ظاهرة  باإلضافة إلى
ـ أو الر ...الجغرافياو التاريخبين و, الفيزياءو كـربط  , دةبط بين موضوعات المادة الواح

  ...البالغة بتدريس النّصوص
  ...)15(وبين الحسي والحركي ,مول والالشمولبين الشّو, بين النّظري والتّطبيقي التوازن* 
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  : طرائق التّدريس -جـ
    منراسية أصبحت سبق الذكر أن الطريقة الد اخلة في الهندسة البنائية أهم العناصر الد

  :قويم  فيما يليى صلتها بالتّ، وعليه تتجلّربية الحديثةللمنهاج في ضوء التّ
وتأديتها إلى هذه األهداف في أقصر زمـن  , ةدربوية المنشومدى مالئمتها لألهداف التّ* 

  .وبأقل جهد يبذله المعلم والمتعلم
وتحفيـزهم علـى المشـاركة     ,إثارة اهتمامهمو, مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين* 

  .فسالنّوالتفاعل واالعتماد على 
ير الس الطريقة ليست وصفة تعطى للمعلم، ثم إن ألن ,المواقف التعليمية بحسبتنوعها * 

من شأنه أن, راسيةعلى وتيرة واحدة في تدريس المادة الد د لـدى المتعلمـين الملـل    ولِّي
  .والنفور من موضوعات المعرفة

  :تقويم التقويم -د
 ,معلم داخل الفصل أو خارجه من خالل عقد االختباراتبعها القويم التي يتّإن عملية التّ    

أو رصد المالحظات للتحقق من مدى نجاح العمليـة التعليميـة    ,فويةأو توجيه األسئلة الشّ
 .وحـة عنـه  دتقويمهـا ال من  قويم، بل إنوبلوغ األهداف المرجوة، هي بدورها قابلة للتّ

  :قويم ما يليويتناول تقويم التّ
  .والشفوية لألهداف اإلجرائية الموضوعة لكتابية سئلة امدى موافقة األ* 
ران إلـى تبنـي   صـي وي ,المـتعلم  يمـوه  عقيد والعمومالتّ ألن ,دقة األسئلة ووضوحها* 

  .االحتماالت والتأويالت 
 *بمعنى أنها تُ ؛ةجهة األسئلة المووظيفيال  ,د المتعلم على التأمل والتحليل واالسـتنباط عو

  .واالستظهار (**)ظعلى الحف
  .درج والوسطية للتمييز بين المتفوقين والمتوسطين والضعفاءالتّ *

 فهناك تصنيف كمي, د تصنيفاتهبتعدت دتتعدفقد  ربويالتّأما فيما يرتبط بأنواع التّقويم     
تقويم جماعي يشترك في إنجـازه  : وفيه نوعان, قويميتحدد بحسب عدد القائمين بعملية التّ

وتقويم . ا إلى أن يصل قمة هرم السلطة الوصيةميلَّثم يتصاعد س, ن المعلم والمدرسةم كلٌّ
: ويرتكز هذا التقويم على محاور ثالثة هي. فردي وهو الذي يتولى المعلم وحده القيام به

س على مراحـل  وهناك أيضا تصنيف مرحلي يتأس. )16(حصيلكوين، والتّشخيص، والتّالتّ
شخيصـي  قويم التّومنه التّ, ي المتمثلة في بداية الفعل التعليمي وأثنائه ونهايتهالفعل التعليم
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ـ  ويضاف إلى الذي سـبق التّ . )17(حصيليقويم التّكويني والتّقويم التّوالتّ , موليصـنيف الشّ
   ...)18(قويمس علىالقائمين بعملية التّصنيف المؤسوالتّ

  : ومنه, صنيف المرحلي لكثرة شيوعهقويم التي تنضوي تحت التّوفيما يلي أنواع التّ
  :شخيصيقويم التّالتّ -أ

أو في بداية , روسأو مجموعة من الد, وهو إجراء يقوم به المعلم في بداية كل درس    
من أجل تكوين فكرة على المكتسبات المعرفية القبليـة لتالميـذه ومـدى    , راسيالعام الد

   :ذا النوع إلىويهدف ه. استعدادهم لتعلم المعارف الجديدة
  .للمتعلمين في ضوء حالتهم التعليمية الحاضرةتعلّمي  تحديد أفضل موقف* 
, تالميـذه لمو العقلـي واالنفعـالي   نّالحيث يتمكن المعلم من تحديد , ربويشخيص التّالتّ* 

  .ومدى استعدادهم وميولهم الكتساب معلومات وخبرات جديدة
راسـية أو فـي   الميذ تحقيقها خالل الفتـرة الد رصد األهداف التربوية التي يتوخى التّ* 

  .ط لهاومقارنتها باألهداف المخطَّ ,نهايتها
   :)19()البنائي( التقويم التكويني -ب

, مراحـل الفعـل التعليمـي    نه من تتبعمكِّي ,دريسإجراء يقوم به المعلم أثناء التّهو و    
وفيما يلي أبـرز  . ربويةألهداف التّأكد من مدى تحقق اوالتّ, علمعليم والتّورصد حاالت التّ

  :وظائفه
ومن ثمة إصالح نواحي القصور وتعزيـز   ,هاتحديد سلبيات العملية التعليمية وإيجابيات* 

   .جوانب النجاح
  .توجيه العملية التعليمية بدال من األهداف التربوية* 
ريقـة  لية الطّوفعا ,ومدى تحصيل المتعلمين ,علمتزويد المعلم بمعلومات عن حاالت التّ* 
الدفالتّقويم التكويني من هذا المنطلـق لـيس إالّ    .وكذلك الوسيلة التعليمية ,بعةتَّراسية الم

وسيلة في خدمة النّظام التّربوي؛ فال يعني ذلك أن نكتفي بتغيير التّقويم من أجل أن نُغيـر  
  . )20(هذا النظام

وإعطاؤه فكرة واضـحة   ,المنشودة تعريف المتعلم بمدى اقترابه وابتعاده عن األهداف* 
  .لقي مه وصعوبات التّعن نتائج تعلّ

  .للتعلم مالمتعلمين ودافعيته إثارة انتباه* 
   :)الشّامل( حصيليقويم التّالتّ -جـ
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    ومن ثمـة إصـدار    ,نجزها المعلم غالبا في نهاية البرنامج التعليميوهو العملية التي ي
 ,قـويم وع مـن التّ ومثال هذا النّ ,ةدربوية المنشوالتّ حكم نهائي على مدى تحقق األهداف

 ,  في المدارس والجامعـات  على اختالف أنواعها نجز في نهاية كل فصلاالختبارات التي تُ
   :هـومن أهم وظائف. مرحلة تدريبية في المعاهد ومراكز التكوين وفي نهاية كلِّ

  .تحقيقها  تحديد األهداف التي تمومنه  ,ربوية المنشودةحقق األهداف التّتمعرفة مدى * 
  .سوبجاح أو الروإصدار أحكام النَّ ,رصد نتائج المتعلمين* 
 ,والوسيلة, ريقةالمعلم، والمتعلم، والطّ( هائي على مدى فعالية عناصر المنهاجالحكم النّ* 
   ...).المحتوىو

  *وبين نتائج , الواحد خصصالتّو ف الواحدإمكانية المقارنة بين النتائج على مستوى الص
   .صفين أو تخصصين

  :على ما يلي ربويقويم التّيتوقف إضفاء الجودة على التّو
* مدى تحقق األهداف المنشودة عن طريـق قيـاس   توضيح  ربوي إلىقويم التّجه التّيتّ أن

  .مو العقلي والوجداني واالجتماعي للمتعلمين نواحي النّ
* ومـن ثمـة    ,حصيلدريس والتّإمكانات تحديد مشكالت التّ ربوي فيقويم التّيزيد التّ أن

  .امجاح فيهإدراك مواطن القصور ونواحي النّ
* أن ربوي في تحديد اآلليات واإلجراءات الوظيفية العاملة علـى تحقيـق   قويم التّسهم التّي

  .ميع عناصر المنهاجبجقويم عالقة لتّلباعتبار أن  ,األهداف
* قويم التّيكون التّ أنربوي شامال للموضوع الممقو ,حيث يتناول جميع عناصره المنة، كو

لميذ الجوانب العقليـة والوجدانيـة   كأن نتناول في تقويم تحصيل التّ...وبيئته التي أوجدته
قويم األهـداف  م المنهاج التعليمي فنتناول بالتّقوأو نُ ...واالجتماعية واستعداداته واتجاهاته

   ...ريقة والوسائل اإليضاحيةراسي والطّالد ربوية المحتوىالتّ
* ربويةتحديد األهداف التّ منذ قويمأي أن يبدأ التّ ؛نطالقا ومآالمدريس قويم التّيوائم التّ أن, 

ومـن  , ي نواحي القصور في العملية التعليميةفويستمر مع كل درس ونشاط وتدريب لتال
  .ربوية المتوخاة تحقيق األهداف التّ ثمة
* وعليـه   ,قويم فيما بينها من منطلق أنها تسعى إلى غـرض واحـد  تتكامل أدوات التّ أن

  .م قوخص أو الموضوع المقويم صورة محددة وواضحة على الشّيعطينا التّ
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* تفال ي ,عاونقويم على مبدأ التّيقوم التّ أند بعملية التّفرقويم شخص ما األسـرة  وإنّ ,واحد
  ... التّربويين ي ذلك المعلمين واألولياء والموجهينبما ف ,التربوية برمتها

* قويم التّينبني التّ أنوموضـوعية  , همـن حيـث دقـة أسـاليب     ربوي على أساس علمي
  .وعلمية منهجه ,إجراءاته

* أن يوأكبر فعالية ممكنة ,وأقصر وقت ,وأيسر جهد, قويم بأقل تكلفةز التّنج.  
والصـــدق , )Fiabilité(والثّبـــات , )Objectivité(أن يتَّســـم بالموضـــوعية * 
)Validité()21(.  

واقع المصطلح التعليمي واللساني في مناهجنا التربوية  حين نستقرئنا نّّإ وجماع القول    
أكثر ما يتجه إلى التناسل من داخـل  , نجده يتجه في أغلب األحيان إلى الترجمة والتعريب

كما , لح عربي يعبر عن مفهوم علمي أو لسانيفالقضية إذن ال تتعلق بوضع مصط. اللغة
إنمـا هـي   . أنها ال ترتبط بمقابلة هذا المصطلح بما يماثله في اللغة األجنبية المنقول عنها

المعاني العلمية  واللسـانية   بمن حيث أنها مشكلة اقتدار على استيعا, أبعد من ذلك بكثير
  . ية الدقيقة والواضحة والموحدةثم إيجاد مقابلتها العرب, في اللغات المنقول منها

  الهوامش
لبرامج تعلـيم   إعداد المواد التعليمية عمل في  رشدي أحمد طعيمة ، دليل/ د ,انظر -)1(

, مكة المكرمة, وحدة البحوث والمناهج, معهد اللغة العربية, جامعة أم القرى، العربية
  .38ص, 1985

عمليـة   أهمهـا أن  م تجد مبررات متعـددة قويسبية التي تسم عملية التّإن سمة النّ –(*)  
قويم تصدر عن أشخاص ال عن آالت ترصد السلوكات واألنشطة وما يطرأ عليهـا  التّ

أن تطرأ  نهايوحي إلى متغيرات يمك, قويم أشخاصوالقول أن مصادر التّ. راتمن تغي
 ومن جهـة  .بالموضوعية، هذا من جهة هذه األخيرة صفتفتؤثر في األحكام مهما اتّ

ادرة عن األفراد، وتلك م هو جملة السلوكات واألنشطة الصقويء المالشّ فإن  ,أخرى
وإنما تُ. سها وهي في مواطنها سلوكات باطنية يستحيل تحسم بعد أن تتمظهر على قو

  ...شكل سلوكات خارجية كاالستظهار والكتابة والمهارة
مكتبـة الـدار العربيـة    , ة والتطبيقالمناهج الدراسية بين النظري ,حسن شحاتة/ د -)2(

  .204ص, 1998, 1ط, مصر, القاهرة, للكتاب
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إذ ال أصل لها  قييم شائعا في العصور الذهبية للغة العربية،لم يكن استخدام كلمة التّ -)3(
أعـوج إذا   ضـلع لقت المرأة من خُ: "ه قالأنّ) ص(سول عن الر يوفقد ر. في اللغة

ـ عن أبي بكر الص يوور". همه كسرتَلتقو ذهبتَ وإن " :ه قـال ديق رضي اهللا عنه أنّ
قييم في تلك الحقب غير أن عدم استعمال مصطلح التّ". مونيرأيتموني على باطل فقو

الفضـاء   حيث كثر تداوله مشافهة ومكاتبة،  فعـم  .لم يمنع ذيوعه في العصر الراهن
عربية إلى إجـازة  اللغة اجامع األمر الذي دفع بم... األدبي واللساني والنقدي والعلمي

فانحصر لهذا الغرض مدلولها في  .ابتغاء إثراء القاموس العربي, استعمال هذه الكلمة
ظام اللغوي على طريقـة  بسالمة النّ المعاني المعنوية فحسب، باعتبار أن ذلك ال يمس

, انظـر   .في اللغة العربية الذي يخالف القياس المتعارف عليهالشّائع  اذ المسموعالشّ
ص , 1999, 1ط ,الجزائـر , مطبعة أحمد زبانـة  دريس،ين هني، تقنيات التّخير الد

255-256.  
, دار الهدىدريس الهادف، أسسه وتطبيقاته، محمد صالح حثروبي، نموذج التّ ,انظر -)4(

  .90ص, 1999, الجزائر, عين مليلة
نحو قياس طـول   د عملية القياس خصائص شيء ما، أو موضوع، أو شخص،حدتُ –)5(

نا نخـرج مـن   فإنّ, لكن إذا كانت هذه الخصائص باطنية .الغرفة أو وزن شيء مادي
سعيد نبـوي  , انظر ).سبيالنِّ( دإلى مجال القياس المعقَّ) قيقالد( مجال القياس الواضح

 .5العدد, مجلة الواحة, مفهوم التقويم وأساليبه, عبد الفتاح

مخبر علم اجتماع  فضيل دليو، منهجية تقويم البرامج،/ألفيرا مارتين، ترجمة د. ف -)6(
  .11ص ,2001, الجزائر, قسنطينة, جامعة منتوري, االتصال

  .204، ص المرجع السابقحسن شحاتة ، / د -)7( 
فـي  " أبـريش .ر"تتجلى شمولية التّقويم التّربوي للفعل البيداغوجي من وجهة نظر  -)8(

يشخص حالته الراهنة عـن طريـق تحليـل    حيث , تناوله مجموع عناصر هذا الفعل
سواء كـان  , ويمكِّن من التّنبؤ لحالة الفعل التّربوي المنشود. مختلف عناصره المكونة

 :انظر. مشروعا أو التزاما
- Roland Abrecht: L'évaluation formative , une analyse critique, De 

Boeck- 
Université, Bruxelles, Belgique, 1991, P 66. 

  205، ص المرجع السابقحسن شحاتة ، / د -)9(
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قصـر  , مدخل إلى علـم التّـدريس  , تحليل العملية التعليمية, محمد الدريج, انظر -)10(
  .112ص, 2000, المغرب,الكتاب

ويقصـد بـالنّموذج   . يعتبر مفهوم النّموذج من المفاهيم الحديثة في البحث العلمي -)11(
داألداة التّجريبية التي صمت للوصول إلى هدف بحثي محدستخدم إلجـراء  , محيث ي

وبتوظيف هذا المفهوم في العملية . فهو بذلك تمثيل مبسط للواقع . ةاالختبارات الالّزم
نجد أن النّموذج الديداكتيكي أسلوب في التّحليل يساهم في التطّـور التّقنـي   , التّعليمية

, التّـدريس الهـادف  , محمد الـدريج , انظر. دريسوفي إرساء ركائز علم التّ, للتّعليم
جامعـة محمـد   , مساهمة في التأسيس العلمي لنموذج التّدريس باألهـداف التّربويـة  

  .ومابعدها 47ص, 2000, المغرب, الرباط, الخامس لآلداب والعلوم اإلنسانية
و عقلنـة  علمنة التّقويم التربوي بالعقلنة حين يرى أن التّقويم ه" أبريش.ر"يصف  -)12(

االختيارات البيداغوجية من حيث أنّه وسيلة ارتكاز خيار ما على جملة من الحقـائق  
   :انظر. الموضوعية أو القابلة لالتصاف بهذه الخاصية

- Roland Abrecht, Loc cit, P 66. 
فهنـاك  . أكثر من مصـطلح عربـي  ) Feed-back(يقابل المصطلح اإلنجليزي  -)13(

ويقابله في اللغة الفرنسية مصـطلح  ... ع والتّغذية الراجعة مصطلح الرجع واالرتجا
)Rétroaction .(    وهو أكثر المصطلحات استعماال في هذه اللغة علـى حـد تعبيـر
) L'effet en retour(ويقصد بهذا المصطلح رد فعـل  ". دي كوست"و" غاليسون.ر"

نقطـة   بشكل عكوس ينتهي إلى) Une action ou un message( ةعملية أو مرسل
ويساعد هذا الفعل المرتد بطبيعته علـى إحكـام العمليـة أو    . البداية التي انطلق منها

  :انظر. ها في ضوء األهداف المحددةوضبط, وتكييفها, المرسلة الموالية
- Robert Galisson et De Coste: Dictionnaire de didactique des langues. 

Librairie Hachette, France, 1976, P 218.                        
تعني أجرأة الهدف التّربوي نقله من المفهوم العام إلى عامل حسي علـى شـكل    -)14(

ومن ثمـة  , ويخضع هذا العامل إلى إجراءات المالحظة والقياس. نشاط يؤديه المتعلم
المرجـع  , خير الـدين هنـي  :انظر. إصدار حكم النّجاح أو الفشل على سلوك المتعلم

  . 96ص , بقالسا
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, المناهج التّربوية الحديثة, محمد محمود الحيلة/ ود, توفيق أحمد مرعي/ د, انظر -)15(
, دار المسيرة للنّشـر والتّوزيـع والطِّباعـة   , مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياتها

  . 79ص , 2000, 1ط, عمان
ويـزود رصـيده    ,ال الحفظ الذي يوسع مـدارك التلميـذ  , أعني الحفظ الالواعي -(**)

أو الحـديث  , خصوصا إذا كانت مادة الحفظ هي القـرآن الكـريم  , المعرفي واللغوي
  ... أو الشعر الجاهلي, الشريف

  261-260ص , المرجع السابق, خير الدين هني, انظر -)16(
وبيـداعوجيا   فالتدريس باألهـدا , خالدي نمحمد شارف سرير ونور الدي, انظر -)17(

  . 94ص , 1995, 2ط, ئرالجزا, التقويم
مجلـة الدراسـات   , التّقويم التّربوي, أحمد ليسيكي والمصحوب بن السعيد, انظر -)18(

  .وما بعدها 32ص, 1998, المغرب, 10العدد , النّفسية والتّربوية
السبق في وضع مصطلح التّقـويم التّكـويني   )  Seriven 1967"(سريفان"كان لـ -)19(

)Evaluation formative .(   حيث استعمل هذا المصطلح في مقال له عـن تقـويم
نحـو المنهـاج   ) Evaluation des moyens d'enseignement(وسائل التّدريس 

لالستزادة من موضوع التأريخ والتأصيل لمصطلح التّقـويم  ... والطّرائق ودليل المعلم
  :انظر, التّكويني

 -Linda Allal, Vers une pratique de l'évaluation formative, matériel de 
formation continue des enseignants, De Boeck - Université, Bruxelles, 
Belgique, 1991. 

)20(- Roland Abrecht, op cit. P 18.- 

)21(-  Sibylle Bolton, évaluation de la compétence communicative en 
langue étrangère, Hatier, Paris, 1987, P 9-12. 


