
 645 

 

وِّ اللغوي ماستعمالُ أطر مرجعية متعددة في تقويم مهارات الن

 "الواقُع والطموح"

 

 

 

األستاذ الدكتور فتحي حسن ملكاوي  

رئيس معهد الفكر اإلسالمي 

 

 

 

 

 

م 2010 تشرين األول 28هـ الموافق 1431 ذو القعدة 20الخميس 



 646 

 

 



 647 

مقدمة 

ربَّما ال نجُد خالفًا عمى أنَّ تعّمم ميارات المغة، أيَّة لغة، ال يخدم مقررًا معينًا 
نَّما يخدُم تعمَّم المقررات األخرى  في البرنامج المدرسي، ىو مقرر المغة، وحسب، وا 

أيضًا، وال سيما إذا كانت ىذه المغُة أداَة التواصل المستعممة في تعميم وتعمَّم 
مشكالت التعمَّم التي ولذلك ال غرابة أن نجد أنَّ . المقررات الدراسية األخرى

األداء من  و،تختص بالمغة تقع في موقع مركزي من مشكالت التعمَّم األخرى
 .()األكاديمي لممتعممين بصفة عامة

معظم الطمبة يطوِّرون مياراِتيم المغويَة بسرعة في أوَّل ومن المعروف أنَّ 
اكتساب وبعُض الطمبة الذين يعانون من مشكالت في . سنتين من التعميم المدرسي

 في سنوات الدراسة ، وربما تزداد،ميارات في ىذه المرحمة تستمر معيمىذه ال
فالطمبة الذين يصبحون ضعيفين في القراءة في نياية المرحمة االبتدائية . الالحقة

 لم يتمكنوا من التقدم في امتالك ميارات القراءة في مرحمة الروضة ىم الطمبة الذين
 ولذلك فإنَّ أدبيات تعميم القراءة أخذت تركِّز في السنوات األخيرة ().والصف األول

 ().عمى ضرورة اتخاذ اإلجراءات العالجية المناسبة في مرحمة مبكرة من التعميم

                                                 

1. Mozts, Louisa Cook. 'Strategy Assessment in Perspective' In: Frames 

of Reference for the Assessment of Learning Disabilities, Baltimore: 

Brookes Publishing Co., 1994, p. 609. 

2. immons, D.C.; Kame'enui, E.J.;Coyne, M.D. and Chard, D.J. Effective 

strategies for teaching beginning reading. In: Kame'enui, Carnine, 

Dixon, Simmons, and Coyne (Eds.) Effective Teaching Strategies that 

Accommodate Diverse Learners, Upper Saddle River, N.J.: 

Merrill/Prentice hall, pp. 53-92. 

3. Fuchs, Lynn S. and Fuchs, Douglas. A Model for Implementing 

Responsiveness to Intervention, Teaching Exceptional Children, Vol. 

39, No. 5, May-June 2007, pp.14-23 
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وبغير إجراءات وأساليب وأدوات تقويم توفر البيانات الالزمة عن مستويات نمو 
الطمبة في ىذه المرحمة المبكرة، ُيخشى أن تنتقل مشكالت تعمَّم المغة إلى مراحَل 

. أعمى، وتُفوُت الفرصة المناسبة لمعالجتيا قبل أن تتفاقم

الميمِّ في أية عممية تقويم تربوي تحديُد الصفة التي يكتسبيا المتعمم ومن  
والصفة المكتسبة ىذه ُيعبَُّر عنيا غالبًا . نتيجة الفرص التي تتيحيا عممية التعميم

ىارات حسابية، أو ىي مفي المراحل األولى من التعميم المدرسي بالميارات، م
وموضوع البحث في ىذه . ميارات لغوية، أو ميارات التعامل مع اآلخرين، إلخ

 وأ ىي اإلصغاء األربع المعروفةالميارات المغوية تقويم الورقة ىو في األساس 
، في الصفوف الثالثة األولى من الكالم، والقراءة، والكتابة وأاالستماع، والمفظ 

التعميم المدرسي، وعمى وجو التحديد فكرة استعمال أطر مرجعية متعددة ليذا 
. التقويم

وثّمة مشكمة تعترض الباحث في مجاالت التقويم التربوي، وىي أنَّ معظم 
ّنما . األدبيات التربوية الحديثة حول التقويم التربوي ال تتحدث عن الواقع المحمي وا 

فعندما يقال مثاًل إّن االىتمام باالختبارات الموضوعية التي . تتحدث عن واقع آخر
تعتمد في تحميل نتائجيا عمى مرجعيات معيارية، قد ساد في الستينات والسبعينات 
من القرن العشرين، ثم تعرضت لكثير من النقد في الثمانينات والتسعينات، وُقدمت 
أنواع وطرق متعددة بدياًل عنيا في العقدين األخيرين، لتعيد االعتبار لممرجعيات 

. المحكية، فإنَّ ذلك يتعمق بالواقع التعميمي في الواليات المتحدة األمريكية

وعمى ىذا األساس ربما يكون من المناسب أن نفيم ما يجري التأكيد عميو    
تقويم األداء "في النظام التعميمي األردني منذ سنوات، تحت عنوان أفكار 
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performance assessment "التقويم الواقعي "وauthentic assessment "() 
عمى سبيل المثال، وىي إجراءات تقويم جاءت لمعالجة المشكالت العديدة في 

تقويم تعّمم الطمبة في المدارس األمريكية، وأوجو القصور التي أدى إلييا االستغراق 
في استعمال االختبارات المقننة التي أفرطت في استعمال األساليب اإلحصائية 
والمقارنات التي تفتقد المعنى في سياقات الواقع المدرسي المباشر، وىمشت دور 

وعمى كل حال فإن الكثير من أدبيات التقويم التربوي تؤكد أنَّ الخبرة في . المعمم
لم تصل بعد إلى المستوى الذي يجعميا صالحة لالعتماد " تقويم األداء"أساليب 

عمييا عمى نطاق واسع، فثمة أسباب تعميمية وقانونية واجتماعية وسياسية ال ترحب 
وعمى سبيل المثال فإن ىذه األساليب ال تممك من الصدق ما يجعميا أدوات . ()بذلك

مناسبة التخاذ قرارات تتعمق بالمحاسبة وتحديد المسؤولية واإلصالح التربوي 
. ()والتعميمي

                                                 

التي " التقويم الواقعي" في ىذا السياق بـ"authentic assessment"نشير إلى ترجمة  .1
في وزارة التربية والتعميم في األردن، الذي طور وثيقة خاصة " الفريق الوطني لمتقويم"اعتمدىا 

في مجال التقويم تحت إشراف الخبراء الكنديين لمشروع االقتصاد المبني عمى المعرفة، 
داريي التربية في األردن واعتمد لجنة لمتحكيم من سبعة من  وشارك فيو كثير من خبراء وا 

مع العمم بأن الحديث مع عدد ممن . أساتذة الجامعات األردنية من تخصص القياس والتقويم
وردت أسماؤىم عمى الغالف الداخمي ليذه الوثيقة أفادوا بأن الترجمة المشار إلييا ليست 

: انظر. دقيقة، وأن لدييم تحفظات عمى ما ورد في ىذه الوثيقة
إدارة :  عمان،(اإلطار النظري)استراتيجيات التقويم وأدواته . الفريق الوطني لمتقويم- 

م 2004وزارة التربية والتعميم، / االمتحانات واالختبارات
 

2. Burger, Susan and Burger, Donald. Determining the Validity of 

performance-based Assessment. Educational Measurement: Issues and 

Practice, Vol. 13, No. 1, 1993, pp. 9-15. 

3. Mehrens, W.; Popham, James; and Ryan, Joseph. How to Prepare 

Students for Performance Assessment? Educational Measurement: 

Issues and Practice, Vo. 17, No.1. 1997, pp. 18-22. 
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وتنطمق ىذه الورقة من مالحظات تميل إلى التأكيد عمى أن كل أنواع التقويم 
جراءاتو وأدواتو تعتمد في فاعميتيا وأداء ميمتيا عمى الشخص أو المؤسسة التي  وا 

وقميٌل ما –تستعمميا؛ فاالختبارات الموضوعية مثاًل عند من يحسن بناءىا واستعماليا 
عمى قدر - وكثيٌر ما ىم–عمى قدر كبير من الفائدة، وعند من ال يحسن ذلك - ىم

. ومثل ذلك يقال عن كلِّ أنواع التقويم وأدواتو. كبير من الضرر

وتتضمن ىذه الورقة عرضًا لمفيوم اإلطار المرجعي في التقويم، وأىمية الوعي 
بتعدد األطر المرجعية لمتقويم التربوي ومزايا كل منيا، والحاجة إلى دراسة واقع تعميم 
وتقويم ميارات النمو المغوي في المدراس األردنية، في الصفوف الثالثة األولى من 

كما حاولت الورقة فيم الممارسات . التعميم األساسي، والمجاالت الالزمة لمتطوير
التقويمية في الواقع كما تراىا وزارة التربية والتعميم األردنية، في الصفوف الثالثة 

وتقترح الورقة . األولى، من خالل دراسة الوثائق الرسمية ومقابمة المعنيين في الوزارة
 تحقيق أىداف التقويم بعض المبادئ التي ربما يكون من المناسب أن تعتمد في

. التربوي، وتوظيف نتائجو في تحسين الواقع التعميمي في المدارس

موقع التقويم التربوي من العممية التعميمية : أووً 

التعميم مينة صعبة، وتعّمم المغة ربما يكون أصعب من تعّمم أية مادة أخرى؛ 
أواًل ألن المغة ىي واسطة التعميم والتعّمم لممواد األخرى، وثانيًا ألن األسس العممية 

. الالزمة لتعمم المغة ال تزال موضع بحث وجدل في األوساط المغوية والتعميمية
ويعد التقويم التربوي أضعف حمقات العممية التربوية من حيث تطور الخبرات 
الالزمة لتقويم التعميم، ومن حيث امتالك المعممين لمميارات المينية الالزمة 

ومع ضخامة الجيود المبذولة في البحوث والدراسات المتخصصة . لممارسة التقويم
بتعميم وتعّمم المغة اإلنجميزية في الواليات المتحدة األمريكية وغيرىا من البمدان 
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الناطقة باإلنجميزية، فإن الباحثين ال يزالون يتحدثون عن مشكالت وقضايا جوىرية 
مشكمة النقص "تواجو تعّمم المغة اإلنجميزية وتعميميا وتقويميا، وعمى وجو التحديد 

في المعمومات الكافية عن متطمبات تعميم المغة لمطمبة في سن المدرسة بصورة 
عامة، وعن طبيعة المغة التي يتوقع أن يتعمميا الطمبة بصورة واقعية في مدى 

توصل إلييا الباحثون في مسائل تعّمم المغة " وحتى المعمومات التي ()."زمني محدد
بصورة عامة يجدون صعوبة في توظيفيا لتحديد معايير لنمو المغة األولى لألطفال 

.  ()"في سن المدرسة
ذا كان ذلك ىو الحال في تعمم المغة اإلنجميزية وتعميميا، فما الذي يمكن أن  وا 
يقال في حال المغة العربية، التي شكت عمى لسان حافظ إبراىيم منذ أكثر من قرن 

!  من الزمان، وتخشى أن ال تجد اليوم من يشكو باسميا
ولعّل من مسممات الفكر التربوي أن المنياج التربوي يتكون من أربعة عناصر 

وأن األساس المنطقي والنفسي . األىداف والمحتوى واألساليب والتقويم: ىي
فاألىداف تقود . والتربوي واإلداري أن يكون ترتيب ىذه العناصر وفق ىذا التسمسل

المحتوى وىذا يقود أساليب التدريس، وأخيرًا يأتي التقويم، الذي تنعكس نتائجو عمى 
لذلك فمن الخطأ والخطر أن تقود إجراءات . كل عنصر من العناصر األخرى

التقويم واالختبارات عممية التعميم، وتتحكم فييا، أو أن تكون ىذه اإلجراءات مرحمة 
. منفصمة عنيا

ومع ذلك فإنَّ مختصي القياس والتقويم ربما يبالغون في تقدير أىمية التقويم 
. التربوي حين يجعمون التقويم قائدًا لعممية التعميم وعاماًل أساسيًا في توجيييا

                                                 

1. Bailey Alison. (Ed.) The Language Demands of School: Putting 

Academic English to the Test. New Haven: Yale University Press. 

2007, p.3. 

2. Ibid.,p.11. 
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، " لمتدريس ألنو يتبع التدريس ويقمِّده خادمار الجيد ليس محضباالخت"ويرون أنَّ 
لكن المشكمة أن التقويم يقود عممية التعميم نحو ، ()كما قال أحد الباحثين يوماً 

، وتتفاقم المشكمة عندما ال الوجية التي تؤدي إلى األىداف التي يقيسيا االختبار
. تكون االىداف التي يقيسيا االختبار ىي أىداف التعميم في األساس

 إن أثر التقويم كما ىو معروف في أدبيات التقويم التربوي ال يقتصر عمى 
وأثر امتحانات . ولكنو يتجاوز ذلك إلى المجتمع بكاممو. عممية التعميم والتعمم

 .ني مثال صارخ عمى ذلكردالثانوية العامة عمى المجتمع األ

 االختبارات عمى عممية التعمم والتعميم يمكن أن يكون ه إنَّ األثَر الذي تحدث
فإذا عددنا االختبار ميمًا والنتائج المتحققة منو ميمة، فيتوقع أن . ضارًا أو نافعاً 

ذا كانت مادة . يكون التحضير لو مستوليًا عمى جميع نشاطات التعميم والتعمم وا 
جراءاتو متباينة مع أىداف المقرر الدارسي، فنتائج االختبار سوف  االختبار وا 

ومثال ذلك إذا كان الطمبة يدرسون مقررًا في المغة بيدف تدريبيم . تكون ضارة
المطموبة لمدراسة الجامعية، ولكن  (بما في ذلك ميارات الكتابة)عمى ميارات المغة 

ذا تم قياس ميارات الكتابة عن  االختبار ال يقيس ميارات الكتابة بصورة مباشرة، وا 
طريق اختبارت االختيار من متعدد، فإن الطالب سوف يقضي وقتًا لالستعداد ليذا 

وىذا بالتأكيد أمر . النوع من االختبار، وليس التدريب عمى ميارات الكتابة نفسيا
. غير مرغوب فيو

لكن ثمة حاالت يكون فييا أثر . ختباراتالوىذا مثال عمى األثر السمبي ل
االختبارات إيجابيًا، حين تقدم الجامعة في السنة األولى مادة دراسية تستيدف تطوير 
ميارات المغة بحيث تساعد الطالب عمى قراءة الكتب المقررة، وأخذ الممحوظات أثناء 

                                                 

1. Davies, D. (Ed.) Language Testing Symposium: A Psycholinguistic 

perspective, Oxford: Oxford University press, 1986, p. 5  
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... التدريس، وصياغة التراكيب المغوية الواضحة الداللة وتجنب األخطاء اإلمالئية
 اختبار يتكون من أسئمة االختيار  استعمالفمن يكون مفيدًا في نياية المقرر الدراسي

ىذا المقرر الدراسي يتطمب إعادة تصميم مادة المقرر واختيار القراءات . من متعدد
المناسبة لألىداف، وممارسة نشاطات تدريس تتضمن التدريب العممي عمى الميارات 

واالختبار الحقيقي في ىذا الحالة ىو ما يتمكن كل طالب من القيام . المغوية المطموبة
. بو بالفعل، وما يكتسبو عمميًا أثناء التدريس

وقد تعرّضت أنواع التقويم التربوي وأدواتو، وال تزال تتعرض، لمكثير من 
وكتب الكثير في حق األنواع . عمميات التقويم والمراجعة منذ مطمع القرن العشرين

 الوصول من صعوبة وكشفت دراسات عديدة عن القمق المتعددة من أدوات التقويم،
 .()م الفعاليإلى أدوات قياس وتقويم لسرعة التعمم وألثر التدريس وطبيعة التعل

ويمكن النظر إلى عممية التقويم عمى أنيا عممية مركبة تحتاج إلى قدر كبير 
من االىتمام والعناية، والمعممون الذي يضعون االختبارات المدرسية كيفما اتفق، دون 
وعي عمى طبيعة الموقف التعميمي الذي يحتاج إلى اختبار، ودون الدخول في معاناة 
اكتساب الخبرة لتمبية متطمبات ىذا الموقف، لن يذىب جيدىم ووقتيم ىدرًا دون فائدة 

نَّما سيعود ذلك بالكثير من الضرر عممية بناء االختبارات ىي في ف. وحسب، وا 
 حل المشكالت؛ ففي كل موقف تعميمي يكون لدينا مسألة  من مسائلاألساس مسألة

أي أكثر االختبارات )محددة لالختبار، ولموصول إلى أحسن حل ألي مشكمة 
ال يكفي أن يكون لدينا مجموعة إجراءات اختبار، لنختار من بينيا، ولكن ال  (مالءمة

 .()بد من فيم مبادئ االختبار وكيفية تطبيقيا

                                                 

1. Mozts, Louisa Cook. 'Strategy Assessment in Perspective' In: Frames 

of Reference for the Assessment of Learning Disabilities, Baltimore: 

Brookes Publishing Co., 1994, p. 607. 

2. Hughes, Arthur. Testing for Language Teachers, 2
nd

 Edition, 

Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009, p. xi. 
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والتقويم التربوي في مجال تعمم المغة، ربما يكون أكثر صعوبة منو في 
فتعميم المغة وتعّمميا ىو في األساس اكتساب . تعمم المواد الدراسية األخرى

. االستماع والكالم، والقراءة، والكتابة: الميارات المغوية األربع المعروفة
وتقويم اكتساب الميارات أصعب من تقويم اكتساب المعمومات، لذلك يميل 
معممو المغة اإلنجميزية في الواليات المتحدة األمريكية مثاًل إلى استعمال 
اختبارات اعّدىا متخصصون في القياس والتقويم، مع العمم بأن كثيرًا من 

االختبارات ىذه  بعدم الثقة بىؤالء المدرسين ال يخفون قمقيم وشعورىم العميق
 االقتناع بأن عدم الثقة ىذا لو ما يبرره ويميل بعض الباحثين إلى. وواضعييا

أحيانًا، فال يمكن إنكار أنَّ كثيرًا من اختبارات المغة تتصف بالضعف الشديد، 
 .()وتعجز عن القياس الدقيق لما ىدفت ىذه االختبارات إلى قياسو

 من السيل عرض وتوضيح الخصائص المرغوب أن تتصف بيا االختبارات
 ، والثبات،الصدق: التي تعده المؤسسات المتخصصة في إعداد االختبارات

مكانية التطبيق العممي والتغذية الراجعةوالموضوعية،   أي األثر اإليجابي الذي ،وا 
لكن ليس من السيل أن تقدم نصائح . تحدثو االختبارات عمى عممية التعمم والتعميم

والذي . حول كيفية تحقيق ىذه الخصائص في االختبارات التي يجرييا المدرس
يحدث عمميًا ىو إىمال مسألة خصائص المعيارية لالختبارت، أو تقديم فكرة غير 
مناسبة وغير عممية غالبًا وىي الحديث عن أنموذج من االختبارات التي تعدىا 

. مؤسسات االختبارات المقننة

إن من أسباب عدم الثقة باالختبارات أنيا كثيرًا ما تفشل في القياس الدقيق 
لمدى تحقق األىداف التي وضعت من أجل قياسيا، فالقدرات الحقيقية التي 

                                                 

1. Ibid., p. 1. 
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يكتسبيا الطمبة من التعمم ال تعكسيا عالمات االختبار التي يحصل عمييا الطمبة، 
والمعممون يعرفون ذلك جيدًا، وال سيما القدرات المغوية التي يصعب قياسيا، وال 

نتوقع مستوى من الدقة يمكن مقارنتو بقياس تعمم الطمبة لمعموم الطبيعية مثاًل، ومع 
 .ذلك فإن باب تحسين عمميات اختبار القدرات المغوية يبقى مفتوحاً 

 وتتعمق ىذه األسباب بصعوبة  لعدم دقة اختبارات المغةأسباب عديدةوثمة 
امتالك االختبار لخصائص االختبار الجيد فيما يتعمق بالصدق والثبات 

لكن مسألة الصدق تتقدم عمى غيرىا، أي قدرة االختبار عمى . والموضوعية، إلخ
قياس الصفة التي وضع من أجل قياسيا، وربما يظير ذلك أكثر ما يظير في 

، فإذا أردنا أن نختبر درجة مالءمة نوع االختبار وطبيعة أسئمتو ليدف االختبار
 ، فمن المؤكد أن أسئمة االختيار من متعدد ستفشل في ذلك لمطمبةةيقدرة الكتابال
إن المؤسسات . أفضل طريقة الختبار قدرة الطمبة عمى الكتابة ىي أن يكتبواو

المينية المتخصصة بعمل االختبارات لم تستطع بناء اختبارات غير مباشرة 
 . ()لقياس القدرة الكتابية بصورة دقيقة

ومع أن مؤسسات االختبارات المقننة بذلت جيودًا كبيرة في تحسين 
 وصرفت الكثير من األموال من أجل ذلك، لكنيا كانت ،اختبار ميارات المغة

ذلك أنَّ عمل اختبارات عمى نطاق واسع . دائمًا تفشل في تحقيق مرادىا
ر اإلنشاء والتعبير، فإن الصعوبة ايشمل عشرات اآلالف من األوراق في اختب

شيء متوقع، ومن ثّم تتم التضحية بدقة القياس لصالح عوامل الوقت والكمفة 

                                                 

1. Hughes, Arthur. Testing for Language Teachers., 83. 
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لقد حاولت ىذه الجيود تطوير قدرة أسئمة االختيار من متعدد لقياس . المالية
ميارات المغة، ومع ذلك فإنَّ النتيجة لم ترفع مستوى ىذه االختبارات عن 

وستبقى أسئمة المدرس . ()المستوى الضعيف العاجز عن القياس الدقيق
أفضل نسبيًا من األسئمة التي تقدميا المؤسسات العامة، ومع ذلك فإن أسئمة 

. المدرس تبقى مفتوحة لمتطوير والتحسين وزيادة الفاعمية

إن عممية التقويم في ىذه المرحمة ىي عممية حكم وتقدير يقوم بيا 
المعمم نتيجة مالحظتو المتواصمة لمطمبة أنفسيم، ولذلك نفترض أن يتوفر 
قدر من الثقة بقدرة المعمم، حتى لو كانت عممية التقدير تقريبية، فميس ثمة 

. أداة أخرى أفضل من ذلك

 مفهوم اإلطار المرجعي:  انياً 

تمكنت الثقافات البشرية عبر التاريخ من تطوير أدوات قياس ووحدات قياس 
وأصبحت ىذه . لكثير من خصائص األشياء المادية، والظواىر الطبيعية

األدوات والوحدات تستعمل بصورة مفيومة ومقبولة عمى المستوى العالم بسائر 
وبذلك . وغيرىا (العممة)ومثال ذلك مقاييس الطول والوزن والنقد . شعوبو ولغاتو

 لتحديد مقدار ما يمتمكو الشيء من الصفة أداة مرجعيةأصبح كل مقياس منيا 
وال يجد الباحثون في خصائص األشياء المادية مثل . التي تقيسيا األداة

الفيزيائيين في مختبراتيم والميندسين في حقول عمميم مشكمة في استعمال 
. المقاييس الخاصة بيم، والحكم عمى القيم الكمية التي تحددىا ىذه المقاييس

                                                 

1. Ibid, p.3. 
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لكن األمر ليس كذلك عندما يمزم وصف أفراد البشر فيما يختص بصفاتيم 
فالتعميم عمى سبيل المثال ييدف إلى تمكين المتعمم . المعنوية والنفسية والعقمية

. من تحصيل معمومات معينة والقيام بميارات معنية واكتساب اتجاىات معينة
 ما يتم تعّممو من معمومات وميارات مقداروالتقويم التربوي يحاول قياس 

ويستخدم في ىذا التقويم أدوات تسمى اختبارات ومقاييس تربوية . واتجاىات
ونفسية، ال تممك من خصائص األدوات المستعممة في القياس الفيزيائي 

لذلك فإن عمماء التربية وعمماء النفس، وال سيما من تخصص منيم . واليندسي
في القياس والتقويم، ال يزالون يبذلون جيودًا متالحقة في تطوير أدوات قياس 

تتصف بالصدق والثبات والموضوعية، يمكن االعتماد عمييا في  (اختبارات)
ويضع خبراء التقويم التربوي . تقدير الصفة التي يقيسيا االختبار والحكم عمييا

لك أداة منيا مواصفات وشروطًا لبنائيا واستعماليا، ويجددون المدى الذي يمكن 
. فيو تفسير نتائجيا وتعميم ىذه النتائج وتوظيفيا في اتخاذ قرارات محددة

ذا كان االختبار يقيس صفة محددة، فإن ليذه الصفة مؤشرات عديدة تدل  وا 
عمييا، فصفة الذكاء مثاًل صفة مركبة من صفات عديدة مثل القدرة عمى التذكر 

دراك العالقات المكانية والزمانية، وكثير  والتعبير المغوي والحساب وسرعة البديية وا 
 يحاول أن يجمع كل ىذه إطار كميفاختبار الذكاء ال بد أن يشتمل عمى . غيرىا

ويكون االختبار مكونًا من عدد من األسئمة . الصفات وتكون موضوعًا الختبار الذكاء
واختبار التحصيل في مقرر دراسي معين مثل . التي تستوعب عناصر ىذا اإلطار

مقرر المغة العربية يقيس ما يكتسبو الطالب من المعمومات والميارات التي يحاول 
االختبار قياسيا بعد فترة من التعميم، ويصعب الحكم عمى مقدار التحصيل من سؤال 

واحد، لذلك لزم أن يتضمن االختبار عددًا من األسئمة حتى يشمل عددًا أكبر من 
عناصر المحتوى الدراسي المراد اختبار تحصيل الطمبة فيو، سواًء كانت ىذه 
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العناصر تقع ضمن مجال واحد مثل المعمومات أو الميارات أو تجمع بين أكثر من 
فمجموعة العناصر التي عمى االختبار أن يقيس مدى اكتساب الطالب ليا . مجال

. تمثل إطارًا لمحتوى االختبار

وتكون نتائج االختبار عادة في صورة عالمة معينة يحصل عمييا كل طالب، 
لكن العالمة الرقمية . كما تكون في صورة وسط حسابي لتحصيل مجموعة الطمبة

. ال تكون ذات معنى إال بمقارنتيا بنقطة مرجعية أو بمستوى مرجعي (الخام)المجردة 
فقد تكون مقارنة عالمة الطالب بالحد األعمى لمجموع العالمات المخصصة 

وقد تكون المقارنة بموقع عالمة الطالب من توزيع عالمات مجموع الطمبة، . لالختبار
 أخرى من الطمبة مرجعيةوقد تكون مقارنة تحصيل مجموع الطمبة بتخصيل مجموعة 

وقد تكون مقارنة عالمة الطالب عمى االختبار بعالمتو عمى . (مجموعة معيارية)
وىكذا تختمف الصفة . اختبار سابق لمعرفة نموه أو تراجعو في تحصيل مادة المقرر

. المرجعية التي يستخدميا التربويون في تحميل نتائج االختبار وتفسيرىا وتوظيفيا

ومفيوم اإلطار المرجعي يتسع ليشمل إمكانية الحكم عمى مستوى النمو المغوي 
ألي طالب أو مجموعة من الطمبة، بالمقارنة مع مستوى النمو المغوي عند الطمبة 

فثمَّة أطٌر مرجعية لممقارنة عمى المستويات المحمية . من عمر معين في بمد معين
لمقارنة  (عالمية)كما أنَّ ّثمَّة أطرًا مرجعية . (العربية)والقومية  (األردنية)والوطنية 

فاإلطار المرجعي في ىذه . ()مستوى المعمومات في الرياضيات والعموم مثالً 

                                                 

يشارك األردن منذ عدة سنوات في اختبارات العموم والرياضيات التي تيدف إلى الكشف عن اتجاىات  .1
 .                            والعموم في مادتي الرياضيات 13التغير في مستوى أداء الطمبة في سن 

             Trends of the  International Mathematics and Science Studies (TIMSS)  
التي تطبق في عدد من بمدان العالم، ويتم تحويل عالمات الطمبة الذين تطبق عمييم ىذه االختبارات 

 . إلى عالمات معيارية دولية، تسمح بمقارنة تحصيل الطمبة في البمدان المختمفة
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لممقارنة والوصف والتفسير والحكم، ويبنى عمى معايير  (أساس)الحاالت ىو 
وُيسيُِّل وجود ىذه المعايير دراسَة الواقع . محمية أو وطنية أو قومية أو عالمية

التربوي، وتحديَد الطمبة الذين يتَّصفون بقدرات متميزة تستدعي توفير اىتمام خاص 
بيم، لتنمية الطاقات اإلبداعية، وتحديَد الطمبة الذي يعانون من صعوبات تعمَّم أو 

. تأخُّر دراسي يستدعي توفير فرص المساعدة الممكنة ليؤالء الطمبة

عمى أساس تنوع  (االختبارات)ومع أن من الشائع تصنيف أدوات التقويم 
فيندر أن نجد في أدبيات  (...محكية المرجع، معيارية المرجع)األطر المرجعية 

إطار "ففي كتاب ترجمة عنوانو . القياس والتقويم تحديدًا لمفيوم اإلطار المرجعي
، "مرجعي"، "إطار" يستعمل الكتاب كممات ()"مرجعي لتقويم صعوبات التعمم

، "نقطة مرجعية"، "معيار مرجعي"، "مجموعة اختبارات مرجعية"، "اختبار مرجعي"
، إلخ، في سياقات عديدة دون أن يتعامل مع أي منيا بوصفيا "إطار مرجعي"

لكّن المعنى اإلجمالي الذي يمكن أن يستخمص . مصطمحًا يحتاج إلى تعريف
أساس معياري لممقارنة "ىو " إطار مرجعي"من استعماالت الكتاب لعبارة 

المدى الذي تمتد فيو صفة "فإنيا تستعمل بمعنى " إطار"أمَّا كممة ". والحكم
مجموعة العناصر التي "، أو "معينة من حيث درجات امتالكيا وتنوعاتيا

". يشتمل عمييا موضوع معين

 ()"إطار مرجعي لمتقويم التربوي"وفي كتاب آخر بالمغة العربية عنوانو 
في " إطار مرجعي" صفحة، ال نجد تعريفًا لمصطمح 647تمتد صفحاتو إلى 

                                                 

1. Lyon, g. Reid (Ed.) Frame of reference for the Assessment of 

Learning Disabilities. Paltimore: Paul H. Grooks Pub. Co., 1994. 

مكتب التربية لدول : ، الرياضإطار مرجعي لمتقويم التربوي. الدوسري، إبراىيم بن مبارك .2
. م2001الخميج، 
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أيِّ مكان في الكتاب؛ بل إنَّو لم يجعل ىذا المصطمح ضمن قائمة من 
 مصطمحًا اختار المؤلف أن يعرف كاًل منيا 137المصطمحات عددىا 

كما ال يوجد ىذا المصطمح . بتفصيل يتفاوت من سطرين إلى نصف صفحة
. ضمن كشاف الموضوعات في الكتاب

في عنوان " اإلطار"واستخدمت وزارة التربية والتعميم في األردن مصطمح 
، بمعنى المبادئ العامة "اإلطار النظري: استراتيجية التقويم وأدواتو"وثيقة 

التي تستند إلييا الرؤية األردنية لمتقويم التربوي في جيود تطوير التعميم، 
" اإلطار"واستخدم مصطمح . ووصفت الوثيقة بأنيا دليل عمل لمتقويم التربوي

وتضمنت " اإلطار العام لممناىج والتقويم"كذلك في عنوان وثيقة أخرى ىي 
الوثيقة مجموعة من العناصر التي تكون مع بعضيا أساسًا ومنطمقًا لتحديد 
التوجييات الالزمة لفرق وضع المناىج واإلشراف عمى التأليف والمؤلفين 

. وسائر المعنيين بالعممية التربوية

 تعدد األطر المرجعية في التقويم التربوي:  ال اً 

تختمف أنواع االختبارات التربوية والنفسية باختالف الصفة التي تختبرىا، 
واليدِف المراد تحقيقو منيا، ونوع األسئمة التي تتضمنيا، والجية التي تطورِّىا، 

فيناك اختباراٌت تربوية تقيس التحصيل . والطريقة التي تستخدم فييا، إلخ
. الدراسي لمطالب، واختباراٌت نفسية تقيس القدرات العقمية أو السمات االنفعالية
وىناك اختبارات مدرسية، ُيعدُّىا المعممون ألغراض تشخيصية يوجيون عمى 
أساسيا نشاطاتيم التدريسية وفق حاجة المتعممين، أو ألغراض إدارية مثل 

وىناك اختبارات تعدىا اإلدارات التربوية . قرارات النقل من صف إلى آخر
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الرسمية، وتعتمد نتائجيا في مجاالت مواصمة التعميم وتحديد التخصصات 
. الدراسية في مراحل تعميمية أعمى، أو في التنافس عمى وظائف معينة

. معين" أساس" وفي جميع الحاالت يتم تصنيف أنواع التقويم التربوي عمى 
فإذا كان ىذا . عمى أنو إطار مرجعي لمتصنيف" األساس"ويمكن النظر إلى ىذا 

ىنا تأخذ موقع اإلطار " المقارنة"فإن " أساسًا لمقارنة نتائج التقويم"األساس 
وقد يكون اإلطار محكيًا . المرجعي، ويتم تحميل نتائج االختبار وفقًا ليذا اإلطار

يقارن تعمم الطالب لممادة الدراسية بقدر من المادة َيَتوقُع واضعو االختبار أن 
عادة قيمة  (المحك)ويعطى ليذا القدر . يمتمكيا الطالب أو يمتمك قدرًا منيا

معينة، وقد يكون أساس المقارنة معياريًا، يصف موقع أداء الطالب بالمقارنة مع 
التوزيع المعياري ألداء الطمبة الذين ينتمي إلييم، أو يصف مجموعة الطمبة 

وقد يكون أساس المقارنة اتجاه . بالمقارنة مع مجموعة معيارية أخرى من الطمبة
النمو في تعّمم كل طالب، فيقارن أداؤه عمى االختبار بإدائو عمى اختبار سابق، 

. لمعرفة اتجاه النمو ودرجتو

ومن جية أخرى فإننا نستطيع أن نصنف طرق التقويم عمى أساس الغرض من 
وعمى ىذا . التقويم، فيكون الغرض من التقويم ىو اإلطار المرجعي ليذا التصنيف

األساس يصنف التقويم إلى تقويم تشخيصي وتقويم تكويني وتقويم ختامي؛ فالغرض 
من التقويم التشخيصي ىو توظيف نتائج التقويم في تحديد مستويات الطمبة من أجل 

والغرض من التقويم التكويني . التخطيط لنشاطات التدريس ومراعاة ىذه المستويات
. ىو توظيف نتائجو في التدريس مباشرة لضمان معالجة مشكالت التعّمم أواًل بأول
والغرض من التقويم الختامي ىو توظيف نتائجو في اتخاذ قرارات إدارية تتعمق 

بالسماح لمطمبة باالنتقال إلى مستويات أعمى من التعميم، أو التخصص في مجال 



 662 

ويمكن النظر إلى أنواع . معين، أو الحصول عمى وظيفة، وأمثال ذلك من األمور
عمى أساس الموعد الزمني الذي يتم  (التشخيصي والتكويني والختامي)التقويم الثالثة 

فيو التقويم، فالتشخيصي يستخدم عادة قبل البدء بتنفيذ البرنامج الدراسي، والتقويمي 
. ()يتم أثناء التدريس، والختامي يتم في نياية مرحمة تدريسية محددة

وباإلضافة إلى نوعي األطر المرجعية المشار إلييا أعاله في تصنيف أنواع 
التقويم، مقارنة نتائج التقويم، والغرض من التقويم، ثمة أطر مرجعية أخرى لتصنيف 

: البحوث من أىّميا

. كمية أو كيفية: نوع البيانات التي تستعمل في التقويم- 

. ذاتي، وداخمي، وخارجي، ومتعدد األطراف: الجية التي تتولى ميمة التقويم- 

التي يفترض أنَّ " (اإلطار النظري)استراتيجيات التقويم وأدواتو "وقد رأت وثيقة 
أّنو ال يمكن لنوع واحد من التقويم أن "وزارة التربية والتعميم في األردن تعتمدىا، 

لذا تمَّ االىتمام بالتقويم الصفي األقرب لمطمبة ولمتعّمم . يحقق األىداف المرجوة كافَّة
الواقعي، فيو يتكامل مع عممية التدريس كما يشرك الطمبة في تقويم أعماليم، 

ذلك يتطمب استراتيجيات متنوعة  "(و)." ويوفر ليم فرصة إثبات قدراتيم وكفاياتيم
لمتقويم ونماذج وأدوات لمحصول عمى المعمونات، وبالتالي فإن وجود نمط واحد من 

. ( )"التقويم ال يكفي لمقيام بيذا الدور المتعدد الجوانب

وسوف نتناول بإيجاز شديد أنواع التقويم عمى أساسي مقارنة نتائج التقويم، 
. والغرض من التقويم، بوصفيما أىم أنواع التقويم

                                                 

 مرجع سابق،       ،(اإلطار النظري)استراتيجيات التقويم وأدواته . الفريق الوطني لمتقويم .1
 .25-23ص 

 .11-10المرجع نفسو، ص. 2
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تصنيف أنواع التقويم عمى أساس مقارنة النتائج : رابعاً 

التقويم محكي المرجع . 1

لكل منيا قيمة محددة،  (األسئمة)يتكون المحك عادة من عدد من العناصر 
والعالمة التي . ويعطى المحك قيمة كمية ىي مجموع القيم الجزئية لعناصره

يحصمِّيا كل طالب ىي تعبير عن صحة إجاباتو عن أسئمة االختبار، بالمقارنة مع 
بينما يكون  (100)فقد تكون العالمة القصوى ىي . (المحك)العالمة القصوى 
من األسئمة إجابات % 70، أي أن الطالب قد أجاب عن (70)تحصيل الطالب

ذا كان . من المادة الدراسية التي تضمنيا االختبار% 70صحيحة، أو تعمم  وا 
االختبار يمثل المادة الدراسية المراد اختبار تحصيل الطمبة فييا، تمثياًل صادقًا، 

ويمكن لنتائج . من تمك المادة% 70 تعنى أن الطالب قد تعمم 70فإن العالمة 
الطمبة عمى االختبار أن تضعيم في ترتيب معين يظير فيو من حصل عمى أعمى 

ثم تكون آخر رتبة . عالمة بصفو األول في التحصيل والذي يميو ىو الثاني، وىكذا
. لمطالب الذي حصل عمى أقل عالمة عمى االختبار

وثمة طرق أخرى في توظيف عالمات الطمبة عمى االختبار، إذا غّيرنا في 
وىي مائة في )طبيعة المحك، فبداًل من أن يكون المحك ىو أعمى عالمة ممكنة 

يمكن اختيار عالمة أخرى  (المثال أعاله بينما تكون أدنى عالمة ممكنة ىي صفر
فإذا كانت العالمة القصوى التي حصل عمييا أعمى الطمبة تحصياًل ىي . محكاً 

 من مائة مثاًل، وكانت العالمة الدنيا التي حصل عمييا أقل الطمبة 80العالمة 
ونظرًا .  من مائة، فإن عالمات الطمبة تتوزع بين ىاتين العالمتين40تحصياًل ىي 

لسيولة التعامل مع العدد مائة، فإنو يمكن إعادة توزيع العالمات بحيث تحول 
، وتتحول جميع العالمات عمى ىذا األساس، فتكون العالمة 100 إلى 80العالمة 
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في مثل ىذه الحالة يكون المحك ليس . (50= 100/80 ×40) 50الدنيا ىي 
أعمى عالمة يمكن أن يحصل عمييا الطالب، بل العالمة التي يحصل عمييا أعمى 

. الطالب تحصيالً 

ويمكن توظيف ىذه النتائج لفيم تحصيل الطمبة عمى االختبار بطرق مختمفة 
فإذا كان واضع االختبار يتوقع أن يكون . عن طريق التحميل الكمي والكيفي لمنتائج

 مثاًل 80، فمماذا وصل أعمى الطمبة تحصياًل إلى 100الحد األقصى لمعالمات 
 عن أسئمة لم 60؟ ولماذا أجاب الطالب الذي كانت عالمتو 100ولم يصل إلى 

يجب عنيا أعمى الطمبة تحصياًل؟ وما ىي األسئمة التي أجاب عنيا جميع الطمبة 
إجابات صحيحة؟ وما األسئمة التي لم يجب عنيا أٌي من الطمبة إجابات صحيحة؟ 
مثل ىذا التحميل لنتائج االختبار يتضمن معمومات ميمة لتوجيو إجراءات التدريس، 

. ومعالجة المشكالت التي تكشف عنيا ىذه المعمومات

نالحظ مما سبق أنَّ المرجعية الحقيقية في االختبارات محكية المرجع، ىي 
مقداٌر محدَّد من محتوى المادة الدراسية، الذي يستطيع أعمى الطمبة تحصياًل أن 

وتقارن عالمة كل . يتعمََّمو تعمُّمًا صحيحًا، ويعبَّر عنو بالعالمة القصوى الممكنة
. بوصفيا نقطة مرجعية أو أساسًا لممقارنة (المحك)طالب بيذه العالمة القصوى 

وَثمَّة طريقٌة أخرى لمنظر إلى محتوى المادة الدراسية بوصفيا محكًا، وىذه 
الطريقة األكثر شيوعًا، وتعتمد حدًا أدنى من إتقان تعمَّم المحتوى، والطالب الذي 
لم يكتسب تعمُّمًا في محتوى المادة الدراسية يقلُّ عن ىذا الحدِّ، ال يعدُّ ناجحًا في 

ىذه المادة، وتُتخذ في ضوء ذلك إجراءات محددة، قد تكون تكميف الطالب 
بإعادة دراسة المادة، أو وضع الطالب في برنامج عالجي، أو تحويمو إلى مسار 

. آخر في التعميم، أو عدم السماح لو بمواصمة الدراسة، إلخ
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واالختبار محكي المرجع المستخدم في ىاتين الطريقتين من النظر إلى 
المحك، ربَّما يكون ىو االختبار نفسو من حيث طريقة اإلعداد، لكنَّ االختالف 

وفي االختبارات المقننة يكون . يكمن في دراسة النتائج وطريقة توظيفيا
االختباران مختمفين في إجراءات وضع االختبار، حيث يكون اتجاه التركيز في 
اختبار الحد األقصى لمعالمة عمى محتوى المادة الدراسية، أكثر مما ىو عمى 
الطالب، بينما يكون اتجاه التركيز في اختبار الحد األدنى من اإلتقان عمى 

. الطالب نفسو
وفي حالة اختيار الحد األدنى من اإلتقان تبرز قضية ميمة ىي درجة 
القطع التي ُيعدُّ الطالب عندىا أو فوقيا قد حصل عمى الحد األدنى من 

وليس ثمة قاعدة موضوعية في . العالمة، من أجل تصنيفو ضمن الفئة المناسبة
 يتيسر وضع دليل يمكن استعمالو وال تحديد الحد األدنى من اإلتقان أو اإلجادة،

جميع ىذه الطرق ال تخمو من الذاتية، و. مباشرة لكيفية تحديد درجة القطع
 بالرغم من أنَّ أدبيات التقويم وذلك. ()وتتسبب أحيانًا في الوقوع في أخطاء فادحة

 من العديد كما تحدثت عن، ()التربوي تحدثت عن طرق مختمفة في تحديد ذلك الحد
العوامل المؤثرة في تحديد درجة القطع والكيفية التي يمزم استعماليا في معالجة ىذه 

بنى عمييا قراراٌت إدارية ميمة، توال سيما في االختبارات العامة التي  ،()العوامل
صناع القرار ولذلك فإنَّ . يمكن أن يكون ليا انعكاسات اجتماعية وقانونية وسياسيةو

                                                 

1. Lindeblad, Susan. Standard Setting Workshop. The Test of English as 

a Foreign Language, Vol. 20, no.2 page 10. 

2. Wylei Caroline and Tannenbaum, Richard. Tofel Academic Test: 

Setting a Cut Score for International Teaching Assistants, Princeton, 

NJ: ETC, 2006. 

3. Geisinger, K. F. and McCormick, C. M. (2010), Adopting Cut Scores: 

Post-Standard-Setting Panel Considerations for Decision Makers. 

Educational Measurement: Issues and Practice, vol. 29 No.1, 2010, 

pp. 38–44. 
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  ىذه، تقابل حقيم في تحديد في تحديد درجة القطعمسؤولية كبيرةيتحممون التربوي 
. درجةال

وعمى أية حال فإنَّ أدبيات تحديد درجة القطع تشير إلى مبدئين؛ في المبدأ األول 
مثاًل من العالمة % 50ُينظر إلى المحتوى وُيحدد مقدر معين من التحصيل فيو، 

القصوى، ليكون ىو الحد األدنى من اإلتقان أو درجة القطع، وفي المبدأ الثاني ُينظر 
الذين يمكن اعتبارىم  (أو نسبة محددة منيم)إلى عدد الطالب وُيحدد عدد الطمبة 

. ناجحين، وفي ضوء ذلك ُتحدد درجة القطع عمى االختبار
 50ومن المعروف أنَّ االختبارات التي يضعيا المعمم، ويتم تحديد العالمة 

عمى أنَّيا الحدُّ األدنى لمنحاج، ال تنال عناية كبيرة، بل إنَّ أية عناية يمكن لممعمم أن 
يولييا لتحديد درجة القطع في ضوء خبرتو باالختبارات، فيحرك ىذه العالمة إلى 

 ربما تعرُِّضو لتيمة التحّيز والتالعب، مع أنَّ التحّيز في وضع ،األعمى أو األسفل
 .األسئمة ربَّما يكون أكثَر سيولة وأشدَّ خطراً 

  فيوتكون درجة القطعمن وضع اختبار المعمم وليس َثمَّة ما يمنع  
 وتوقعاتو ، من مائة، وذلك في ضوء خبرتو بالطمبة50 من مائة بداًل من 70

 والمناخ ،لفرص التعمم التي تحققت قبل االختبار، ومجمل خبرتو بالطمبة
الميمُّ أن يكون المعمُِّم قادرًا .  وبيئة أولياء األمور وتوقعاتيم، إلخ،المدرسي

يضاح األسس التربوية التي استند إلييا .  عمى الدفاع عن قراره، وا 

وفيما يتعمق بمستوى اكتساب الميارات المغوية في مستوى دراسي 
األولى ىي فئة : محدد فإنَّ عالمة القطع سوف تصنِّف الطمبة إلى فئتين

الطمبة التي يمتمكون مستوى مقبواًل من الميارات المغوية تمكنيم من االنتقال 
إلى مستوى دراسي أعمى، وفئة أخرى لم تتمكن من الحصول عمى المستوى 

ورغم تطور األدوات واإلجراءات . المقبول، ويمزم اتخاذ قرار آخر بخصوصيم
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المتبعة في تحقيق قدر من الصدق في عممية التصنيف ىذه، فإنَّ أدوات 
االختبار المستخدمة ليذا الغرض تبقى ضمن محددات ال تسمح بالتعميم 

ى مفتوحة لمجدل، مما يجعل الباحثين يوصون بإبقاء ىذا الممف مفتوحًا قوتب
 .()لمنقاس وتراكم الخبرة والتجربة

التقويم معياري المرجع . 2

ينطمق ىذا النوع من التقويم من حقيقة التفاوت بين األفراد فيما يمتمكونو 
ذا كان عدد األفراد كبيرًا فإنيم سوف يتوزعون عمى  من سمات نفسية وعقمية، وا 
ىذه السمة بطريقة تشبو توزعيم عمى أية سمة أخرى، وأن جميع ىذه التوزيعات 

أو ) التي يتجمع فيو األفراد حول الوسط، يكون عدد المنحنى المعياريتقترب من 
. الذين يقعون عمى الطرفين األعمى واألدنى قميالً  (نسبة

" عربية"وقومية " أردنية"وطنية "  معياريةأطر مرجعية" إلى تطوير وثّمة حاجة
يمكن اعتمادىا في تحميل نتائج التقويم التربوي لمستوى اكتساب المتعممين في أي 

ىذه األطر المرجعية يمكن أن تتمثل في . مرحمة من المراحل ميارات لغوية محددة
مستويات معينة من المفردات والتراكيب المغوية التي يكتسبيا المتعمم في كل 

ويمكن ترجمة ىذه األطر المرجعية إلى اختبارات مقننة تخدم . مستوى عمري
: أغراضًا متعددة منيا

. تعريف إجرائي لألبنية المعرفية الخاصة بميارة لغوية محددة مثل القراءة -
ويساعد التعريف اإلجرائي ىذا في مقارنة أداءات المتعممين في عينات 

. فرعية مختمفة في المجتمع
                                                 

1. Abed. Jamal. Classification System for English Language Learners: 

Issues and Recommendations Educational measurement: issues and 

practice, Vol. 27, Issue no. 3, pp. 17-22 
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تسيم في إعداد نقط مرجعية لتطوير مقاييس أفضل لألداء، وتحسين  -
المقاييس الموجودة لتكون أكثر قدرة عمى قياس مستويات النمو في الميارة 

 .التي يكتسبيا الطالب

توفير بيئة بحثية غنية لمتقويم، بما توفره األطر المرجعية من أساس لفيم  -
 أو تستعمميا المؤسسات اإلدارية ، التي يستعمميا المدرسون،أدوات التقويم
 واالتجاىات الممكنة لتطوير أدوات التقويم التي تتمتع بالصدق ،أو البحثية

 . والثبات واالستقالل في قياس خصائص بنيوية محددة

القراءة :  يمكن أن تشمل مجاالت مثل المعياريةىذه األطر المرجعية
وكل مجال منيا . واالنتباه، والذاكرة، والعالقات المكانية، والقدرات الحركية، إلخ

. ميارات التعبير والمفظ والطالقة مثالً : يمكن أن يتضمن ميارات متعددة

 يمكن أن يؤخذ بعين االعتبار حاجة الباحثين  معياريةولبناء اختبارات مرجعية
 وفي مجاالت تقويم الميارات المغوية بصفة ،في مجاالت التقويم التربوي بصفة عامة

فالباحث في مجال تقويم ميارة جزئية محددة مثل الكتابة يمكن أن يستخدم . خاصة
كشف عن درجة تربما ورات الكتابة، اختبارات لميارات أخرى، ااختبى إضافة إل
كذلك . إلى ميارات أخرى غيرىاالنمو في ميارة محددة حاجة  بين اختبارين االرتباط

، تختص يمكن لمباحث أن يربط تقويمو لميارة معينة عند الطمبة بمتغيرات أخرى
باألداء االنفعالي وبعض خصائص الشخصية ومستويات التأخر في التحصيل أو 

. اإلعاقة

إنَّ تطوير المقاييس المقننة عمى بيئة تعميمية محددة يفيد حركة البحث العممي 
. (سيكومترية)في بناء مقاييس متعددة العوامل وذات خصائص قياس كمي قوية 

 تعين الباحثين التربويين في ، ومقاييس مقننة عمى أساسيا،وبدون بناء أطر مرجعية
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عداد ،الفيم العميق لمقضايا البحثية  ستبقى عممية اتخاذ القرار بشأن بناء المناىج وا 
، من الخبرات المعممين وتدريبيم، وفيم خصائص النمو المغوي مبنية عمى أسس واىية

، كما الشخصية المحدودة، واآلراء االنطباعية العابرة، التي ال تدعميا قاعدة معرفية
 ،إنَّ االختبارات المقننة ومع ذلك ف.ية الحاليةوىو السائد في كثير من الممارسات الترب

نما ىي نتاج تجربة وخبرة ،التي تعتمد عمى أطر مرجعية  ليست مواد مخمدة، وا 
لمباحثين والعمماء الذين يسيمون في تطويرىا، لذلك فإنَّيا تحتاج إلى مراجعة دائمة 

إلدخال الخبرة المتجددة والمتراكمة وما  (ربما تكون دورية كل خمس سنوات مثالً )
. تكشف عنو من صور الخمل أو النقص

إنَّ ىذه المقترحات تدعو إلى اىتمام متزايد في قضايا القياس والتقويم في 
مجاالت التعميم والنمو المغوي عمى وجو الخصوص، من خالل تبّني إطار مرجعي 

ن ىذه الدعوة ال تعني بالضرورة أن يكون تطوير . لمقياس التربوي المنظم وا 
المقاييس المقننة وطنيًا وعربيًا في مجال تعميم المغة والنمو المغوي ىو نقطة البدء 

في اإلصالح التربوي والتعميمي في ىذا المجال، لكن االستجابة ليذه الدعوة 
. ستكون خطوة ضرورية تتعاضد مع خطوات أخرى في جيود اإلصالح المنشود

ومع ذلك فإن المقاييس المقننة ليست ىي العالج السحري لكل أمراض 
التدريس والمشكالت التربوية الخاصة بتعميم وتعّمم ميارات المغة العربية، 

ة التي يقوم بيا يفالمشاىدات المباشرة لممدرسين وأولياء األمور، واالختبارات العاد
المعمم المحترف تقود في كثير من األحيان إلى فيم ال يقل عمقًا عن أي اختبارات 

مقننة، وال سيما في ما يختص باكتشاف مستويات التفوق واإلبداع عند بعض 
وىاتان الفئتان رغم أنيما تقعان . الطمبة، ومستويات اإلعاقات عند بعضيم اآلخر

عمى طرفي منحى التحصيل، وتتضمنان عددًا محدودًا من أفراد المجتمع الطالبي، 
 .فإنيما يستحقان عناية خاصة تقدم ليما في الوقت المناسب من عمرىما التعميمي
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االختبارات محكية المرجع توفر عالمات تمكن المدرس من وصف تحصيل 
ولذلك . الطالب بالمقارنة مع القدر من المادة الدراسية التي كانت موضوعًا لالختبار

ومن المعروف أن معظم . يمكن أن تسمى ىذه االختبارات اختبارات المحتوى
االختبارات التي يضعيا المدرس سواًء كانت اختبارات شيرية أو فصمية، أو حتى 

 وغالبًا ما تتضمن ىذه .اختبارات صفية قصيرة ىي اختبارات محكية المرجع
االختبارات عالمة قطع، تحدد وصفًا لمطالب بالمقارنة مع ىذه العالمة، وعالمة 

وفي بعض األحيان تكون . ن في المائة من العالمة الكميةوالقطع ىذه غالبًا ىي خمس
ىذه العالمة مقياسًا لمدى اإلتقان الذي يكتسبو الطالب في محتوى المادة الدراسية، 

وعندما يكون ىدف المدرس إيصال الطالب إلى ىذه المستوى، فإنو يستخدم 
ويعنى عادة أن الطالب يتقن . mastery learningاستراتيجيات التعميم اإلتقاني 

وفي حالة النظر إلى مجموعة الطمبة في الفصل . ثمانين في المائة من المادة المقررة
الدراسي فإن ىدف المدرس يكون الوصول بثمانين في المائة من الطمبة إلى إتقان 

ربما تختمف األسئمة التي يستعمميا واضعو  .ثمانين في المائة من المادة الدراسية
االختبار في نوعي االختبار، محكي المرجع ومعياري المرجع، فبعض األسئمة تختبر 

مدى قدرة الطمبة عمى الكشف عن تعمميم لممادة الدراسية، بينما تقوم أسئمة أخرى 
لكن . بالتمييز بين الطمبة التي تعمموا جيدًا والطمبة التي لم يستطيعوا أن يتعمموا المادة

ومع ذلك فإن االختبارات محكية . المعمم يمكن أن يستخدم نفس األسئمة لمغرضين معاً 
المرجع تستخدم أسئمة يجيب عنيا الطمبة الذين تعمموا المادة الدراسية جيدًا، بينما 
تستخدم االختبارات معيارية المرجع أسئمة يجيب عمييا أكثر الطمبة تحصياًل إجابة 

 .صحيحة، وال يجيب عنيا أقل الطمبة تحصياًل إجابة صحيحة

التقويم المبني عمى مرجعية الفرد مع نفسه . 3

ال نجد في أدبيات التقويم التربوي اىتمامًا كبيرًا بتمييز ىذا النوع من 
وبداًل من مقارنة تعمم الطالب مع . المرجعية، رغم أىميتو الكبيرة وتطبيقاتو العديدة
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محك المحتوى الدراسي في اختبارات محكية المرجع، أو بتحديد موقعو ضمن 
التوزيع المعياري لمجموعة الطمبة كما ىو في اختبارات معيارية المرجع، فإن 

وذلك بالنظر إلى . الطالب في ىذا النوع الثالث من المرجعية يقارن مع نفسو
ويتوقع أن يكون من بين الطمبة . التغير الذي يحصل فيما يتعممو بين فترة وأخرى

من يبدأ متفوقًا ويبقى عمى نفس المستوى، في أثناء الفصل الدراسي أو السنة 
وبطبيعة الحال فإن ذلك ال يعنى أن الطالب لم ينم ولم يتعمم، فقد كان . الدراسية

. يتعمم شيئًا جديدًا في كل فترة، وكان يتقنو ويأخذ العالمة القصوى في كل مرة
ويتوقع أيضًا أن يكون من بين الطمبة من يبدأ تعممو ضعيفًا ويستمر عمى ذلك 

المستوى من الضعف في تعممو لممادة الجديدة في كل فترة، وىذا أيضًا يتعمم شيئًا 
ويتوقع كذلك أن يكون من بين الطمبة من . جديدًا في كل مرة، لكنو ال يتقنو كثيراً 

يبدأ تعممو ضعيفًا ثم يتحسن تعممو في كل مرة حتى يصل في النياية إلى مستوى 
ويكون المعمم . اإلتقان المطموب، الذي كان يصل إليو الطالب األول في كل مرة

سعيدًا عندما يجد أن أكثر الطمبة من ىذا النوع، بينما يبدى قمقو عندما يجد بعض 
. الطمبة يضعف تحصيميم ويتراجع مع الوقت

وتستجيب بعض الممارسات التعميمية لمتعامل مع ىذه الفروق الفردية، من 
. خالل استراتيجيات تعميمية مختمفة مثل تفريد التعميم والتعميم المبرمج وغير ذلك
وتتفاوت ىذه االستراتيجيات في التعامل مع كل حالة، كما تتفاوت اجتيادات 

لكن من المؤكد أن المعمم يود أن يظير . التربويين في تطبيق ىذه االستراتيجيات
جميع الطمبة تعممًا ونموًا، وأن أي أسموب لدعم ىذا النمو وتشجيعو سيكون ميمًا 

ومن بين الممارسات التي ال نجدىا مألوفة رغم أىميتيا وفائدتيا أن . وضرورياً 
يكافئ المعمم كل طالب يتحسن مستواه، فإذا كانت عالمتو في االختبار األول 

منخفضة، ثم تحسن في االختبار الثاني، فقد يعيد المعمم النظر في عالمة 
. االختبار األول فيزيد عمييا نسبة التحسن الذي أبداه الطالب في االختبار الثاني
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، أي 20 من 10فمثاًل إذا كانت عالمة الطالب عمى االختبار األول 
فإن نسبة % 90 أي 20 من 18، ثم كانت عالمتو في االختبار الثاني 50%

، وتكون المكافأة ىي حاصل ضرب نسبة التحسن في العالمة %40التحسن ىي 
ذا كان ىذه سياسة عامة .  عالمات تضاف عمى العالمة األولى4األولى أي  وا 

ومعمنة لمطمبة، فإنيا ربما تحفز الطمبة عمى بذل مزيد من الجيد، وتوفر ليم حافزًا 
لمنمو والتحسن وحتى ال تبقى العالمة المنخفضة األولى سببًا في القمق أو اإلحباط 

. الذي ربما يحد من الرغبة في محاولة التحسن

وقد تكون المكافأة بأن تعتمد العالمة النيائية إذا استطاع الطالب أن 
وال شك أنَّ المعمم يرغب في أن يصل . يحصل عمى الحد األعمى من العالمة

جميع طالبو إلى إتقان التعمم، لكنيم يصمون إليو في أوقات متفاوتو لتفاوتيم في 
. سرعة التعمم

الميم في ىذا النوع من التقويم ىو شعور الطالب بأّن عميو أن ينمو باتجاه 
مستوى اإلتقان، وأن يتواصل النمو في كل مرة، وعندما يحصل ىذا النمو، فسيكون 

. من المفيد أن ينوه المعمم بو ويشجعو ويكافئ عميو

وال يقتصر قياس النمو في تحصيل الطالب عمى الجانب الكمي فحسب، 
فعند قياس نمو الميارات المغوية، ربما ال يظير النمو في العالمة الكمية التي تمثل 
تقدير الطالب في الميارات المختمفة الكالم والقراءة والكتابة مثاًل، لكن نموًا ممحوظًا 

وميمًا قد تم في واحدة من ىذه الميارات، وىي مثاًل ميارة الكالم، فأصبح أكثر 
. إلخ...طالقة، ويستعمل مفردات أكثر، وجماًل أفضل داللة، وصوتًا أدق تعبيراً 

إن متابعة نمو الميارات المغوية من مرحمة إلى أخرى أمر ميم جدًا،  
وتتمثل قيمة االختبار . ويمكن متابعة ىذا النمو عن طريق سمسمة من االختبارات

 في تحميل نتائجو لمكشف عن كثير من المعمومات المفيدة، مثل مدى التقدم في
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نمو الميارات المغوية، من حيث موضوع الميارة ومقدار التغير في امتالكيا، عند 
وبالقدر الذي يحصل . كل طالب من الطمبة، وفي متوسط التغير لمجموع الطمبة

فيو المعمم عمى معمومات من تحميل نتائج ىذه االختبارات، يتمكن المعمم من تعديل 
وتشير نتائج إحدى الدراسات . نشاطاتو التعميمية، لتنعكس عمى تحصيل أفضل لطمبتو

إلى أن الطمبة التي يحصل معمموىم عمى تحميل لنتائج طمبتيم عمى سمسمة من 
االختبارات المتتابعة، ومعرفة طبيعة التغير في نتائجيم، سوف يتحسن تحصيميم 
بمقدار أكبر من الطمبة الذين يجرون نفس االختبارات، لكن معممييم ال يحصمون 

 .()عمى تحميل لنتائج طمبتيم عمى ىذه االختبارات

  وقد أخذت األدبيات التربوية مؤخرًا تعطي اىتمامًا لبعض النشاطات التي 
كان يقوم بيا المدرسون أو الطمبة أو أولياء األمور، دون أن ينظر إلييا في مجال 

فمن المألوف أن يحتفظ الطالب الطالب بنماذج من . نشاطات تعميمية أو تقويمية
األعمال الناجحة، سواًء كانت أوراق امتحان حصل فيو عمى عالمة كاممة، وعبارة 

ثناء من المعمم، أو الشيادة المدرسية التي تكشف عن تفوقو، أو الصور التي التقطت 
ويتم االحتفاظ بيذه . لو مع شخصية ميمة، أو الميداليات التي حصل عمييا، إلخ

النماذج والمواد في ممف خاص ومكان الئق، ويعرضيا الطالب عمى زمالئو 
وأصدقائو وأفراد أسرتو، ويتصفحيا بنفسو بين الحين واآلخر، ليضيف إلييا أو يحذف 

مثل ىذا النشاط غير المبرمج الذي كان يتم بمبادرات . ما لم يعد مصدر اعتزاز وفخر
فردية أو عائمية، أصبح اآلن في األدب التربوي استراتيجية تعميمية وتقويمية، يتم 

 توجيو الطمبة إلى استعماليا، وتوجيو المدرسين والمديرين لمساعدة الطمبة في
                                                 

1. Ball. Carrie; Gettinger, Maribeth. Monitoring Children's Growth in 

Early Literacy Skills: Effects of feedback on performance and 

classroom enviornment (Report). Education and Treatment of 

Children, University of West Virginia. 2009, pp. 1-28. 
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وأعطيت . استعماليا، ووضع بعض اإلرشادات والتنبييات التي يحسن مراعاتيا
."  ممف اإلنجاز" ويطمق عميو بالعربية portfolioمصطمحًا يطمق عميو باإلنجميزية 

ويصنف مختصو التقويم التربوي متابعة الطالب لما يقوم بو من إنجازات 
، ضمن استراتيجيات "ممف اإلنجاز"متميزة ووضعيا أو وضع ما يشير إلييا في 

 .التقويم الذاتي

أنواع التقويم التربوي حسب الغرض من التقويم :  امساً 

ثمة اتفاق عام في األدبيات األكاديمية عمى أّن التقويم التكويني ىو العممية التي "
يستعمل فييا المعممون ما يعرفونو عن تعّمم طالبيم في نشاطات التدريس اليومي 

وبسبب الفائدة التي يمكن أن تحققيا ممارسات التقويم التكويني ... لتحسين تعمميم
عمى تعّمم الطمبة، فإن المعممين والمسؤولين اإلداريين أخذوا يعطون اىتمامًا متزايدًا 

. () "لكيفية تضمين التقويم التكويني في النشاطات التعميمية الصفية

ويستخدم التقويم التكوين األساليب المألوفة في النشاطات التدريسية 
جابتيم في الواجبات  الصفية، من مالحظة أداء الطمبة في المحادثة والقراءة، وا 
الكتابية، وأدائيم في التعامل مع تمارين الكتاب المدرسي، والمناقشات واألسئمة 

من الصف )والمعمم في نظام معمم الصف . الصفية، واالختبارات القصيرة، إلخ
يعيش مع مجموعة  (األول إلى الصف الثالث في النظام التعميمي األردني الحالي

ونظرًا لموزن المعطى لمادة . الطمبة نفسيا، طيمة اليوم المدرسي، ويومًا بعد يوم
 واستعمال األساليب التعميمية التقويمية ( حصص في األسبوع9)المغة العربية 

 المشار إلييا بصورة متكررة، فإن ذلك سوف يعرِّف المعمم بمستوى كل طالب،
                                                 

1. Bailey, Alison and Heritage, Margaret. Formtive Assessment for 

Literacy: Grades K-6, Thousand Oaks, Ca.: corwin Press, 2008, p.44 
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وتمكُِّنو ىذه المعرفة من تحديد بعض المشكالت، وربما معرفة طبيعة ىذه 
المشكالت وأسبابيا، ومن ثم تكييف نشاطاتو التدريسية وتوجيييا لمعالجة ىذه 

كما تمكنو من إحالة بعض الطمبة إلى اإلدارة . المشكالت وتحسين تعّمم الطمبة
المدرسية حيث يمزم تقديم خدمات عالجية خاصة، أو إلى أولياء أمور الطمبة، 
. ليكونوا عمى وعي بحاجات أبنائيم وتقديم ما يمكنيم تقديمو ليم من مساعدة

إن قدرة المعمم عمى تحديد المشكالت التي يعاني منيا بعض الطمبة 
ومعرفة طبيعة ىذه المشكالت وأسبابيا من خالل ممارسات التقويم التكويني يحقق 

أىداف نوع آخر من التقويم ىو التقويم التشخيصي، إضافة إلى أىداف التقويم 
التكويني، ولعّل الفارق الرئيسي بين النوعين من التقويم أن التقويم التشخيصي يقوم 
بو المعمم بصورة مقصودة وفي مواعيد محددة، ويستخدم فيو اختبارًا خاصًا يضعو 

ىو، أو اختبارًا مقننًا تضعو اإلدارة التربوية أو المؤسسات المتخصصة، بيدف 
بينما يقوم التقويم التكويني عمى استعمال . تحديد طبيعة مشكالت التعّمم وأسبابيا

أساليب التدريس اليومية لمعرفة مستويات التعمم ومشكالتيا ويستعمل نتائج ىذا 
التقويم في الوقت نفسو، في إجراء تعديل عمى ىذه األساليب لمعالجة تمك 

. ()المشكالت وتحسين تعّمم الطمبة

ومع أىمية التقويم التكويني وأثره في تحسين التعّمم، فإّن الذي ينصرف إليو 
االىتمام في الغالب، سواًء اىتمام الطمبة أو أولياء األمور أو اإلدارة التعميمية في 
مستوياتيا المختمفة، ىو التقويم الختامي الذي يتم في نياية فصل أو نياية سنة أو 
نياية مرحمة دراسية، إلعطاء معمومات عن المستوى الذي وصل إليو الطالب، أو 
 مجموع الطمبة في صف معين أو مدرسة معينة أو منطقة تعميمية معينة، بالمقارنة

 واليدف ىو مساعدة اإلدارة التعميمية عمى. مع معايير حددىا واضعو االختبار
                                                 

1. Ibid., p. 30. 
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اتخاذ قرار حول الطمبة الذين يمزم نقميم إلى مستوى تعميمي أعمى، أو توجيييم إلى 
ولكن المعممين يمكنيم أيضًا أن يستفيدوا من نتائج . تخصص دراسي معين، إلخ

االختبار الختامي الذي يكون مؤشرًا عمى أدائيم التعميمي في الفترة التي تسبق 
. االختبار، وربما يفيدىم ذلك في تحسين ذلك األداء في السنوات القادمة

التقويم الختامي ىو تقويم مقدار التعمم، في حين التقويم التكويني ىو "إنَّ 
 دراسة حول 250ومع ذلك فإن دراسة تحميمية لنتائج . ()"تقوم ألجل تحسين التعمم

كما يكشف عنيا التقويم )أثر استخدام أساليب التقويم التكويني في تعمم الطمبة 
بينت أن ىذا األثر يتمثل في تحسين تعمم الطمبة بمقدار يتراوح بين   (الختامي

انحراف معياري، ويكون مقدار التحسن األكبر لدى الطمبة ضعيفي . ر7 –. ر4
ووجدت دراسة الحقة آثارًا ممموسة لمتقويم التكويني عمى تحسن أداء . ()التحصيل

.  ()الطمبة في االختبارات المقننة، المستعممة في التقويم الختامي

واقع التقويم التربوي في الصفوف ال ال ة األولى من التعميم األساسي : سادساً 
: في األردن

يمّيز بين أربع مراحل في - إلى حد قريب- كان النظام التعميمي األردني 
تعميم ما قبل المدرسة أو رياض األطفال، والمرحمة األساسية الدنيا : التعميم العام

، والمرحمة الثانوية (10-5الصفوف )،، والمرحمة األساسية العميا (4-1الصفوف )
وكانت وزارة التربية والتعميم في األردن تعطي لممرحمة . (12-11الصفان )

                                                 

1. Ibid., p. 11. 

2. Black, Paul and Williams, Daylan. Assessment and Classroom 

Learning, Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 

Vol. 5, No. 1, 1998, pl 7-73. 

3. Clymerm J, and William, D. Improving the Way we Grade Science, 

Educational Leadership, Vol. 64, No.4, 2007, pp.36-42. 
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األساسية الدنيا أىمية خاصة، فيي تشمل السنوات األربع األولى من التعميم 
المدرسي، التي توفر لمطالب فرصة النمو المتوازن في شخصيتو واكتسابو لمميارات 

ويقوم التعميم في . األساسية التي تمزمو في بقية حياتو، وال سيما ميارات المغة األم
ىذه المرحمة عمى فكرة معمم الصف الذي يتحمل مسؤولية تدريس جميع مواد المنيج 

بكالوريوس معمم "التربوي، وتمبية ليذا النظام، فقد طورت الجامعات األردنية برنامج 
. ليذا الغرض" الصف

 ولكن مشروع تطوير التعميم الذي يجري تطبيقة منذ بضع سنوات قد أجرى 
وتصف . بعض التعديل عمى ىذا التوزيع، فأدخل ىيكاًل جديدًا عمى تدريج التعميم

التي أصدرتيا وزارة التربية والتعميم، بأنَّ المناىج " اإلطار العام لممناىج والتقويم"وثيقة 
ما يحتاج الطمبة : "وىي" المنياج المبني عمى النتاجات"في األردن تعتمد عمى مفيوم 

وباالعتماد عمى النتاجات العامة لمتعّمم .() "إلى تعّممو، وما يكونون قادرين عمى فعمو
التي تبنتيا الوزارة في ىذه الوثيقة، فقد برزت الحاجة إعادة تدريج المرحمة األساسية 

، إضافة 10-8، والصفوف 7-4، والصفوف 3-1الصفوف : إلى ثالث مراحل ىي
وىذا التدريج ىو ما تسميو الوثيقة المشار . 12-11الصفان : إلى المرحمة الثانوية

. () "الرؤية التربوية األردنية"إلييا 

ممارسات التدريس تتطمب : "وتؤكد وثيقة اإلطار العام لممناىج والتقويم أنَّ تطوير
 الذي يعني assessmentالتقويم "وتميز الوثيقة بين ." تطويرًا في استراتيجيات التقويم

جمع معمومات عبر الزمن، ومن مصادر متنوعة لتظير مدى تحقيق الطمبة لنتاجات 
عممية إصدار الحكم عمى " الذي يعني evaluationمن جية، والتقييم " المنياج

                                                 

إدارة المناىج والكتب : ، عماناإلطار العام لممناهج والتقويم. إدارة المناىج والكتب المدرسية .1
 .16. ، ص2006، 1وزارة التربية والتعميم، ط/ المدرسية

 .17المرجع نفسو، ص . 2
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 (عالمة)نوعية عمل الطالب، باالرتكاز عمى معايير موضوعو مسبقًا، وتعيين قيمة 
 وتطالب الوثيقة المعممين بضرورة التركيز عمى التقويم أكثر من ()."تمثل ىذه النوعية

. التقييم، كما تطالبيم بمساعدة الطمبة لكي يصبحوا أفضل في مجال التقويم الذاتي

التقويم : وتقصر الوثيقة استراتيجيات التقويم عمى خمس استراتيجيات، ىي
أما أدوات . المعتمد عمى األداء، والورقة والقمم، والمالحظة، والتواصل، ومراجعة الذات

قائمة الرصد، وسمم التقدير، وسمم التقدير المفظي، : التقويم فتقصرىا الوثيقة عمى
. وسجل وصف التعميم، والسجل القصصي

لتطوير التعميم، في مواقع " الرؤية األردنية"وتكرر وثيقة اإلطار العام مصطمح 
وال تشير وثيقة . عديدة، وتؤكد أنَّ عمى المعمم أن يكون مشاركًا في ىذه الرؤية

إلى دور محدد لمخبرات األجنبية أو إلى أساتذة " اإلطار العام لممناىج والتقويم"
األول أنَّ : الجامعات األردنية في كتابة ىذه الوثيقة، ولكنيا تكتفي باإلشارة إلى أمرين

ىذه الوثيقة تتحدث عن رؤية أردنية لمتطوير التربوي مشتقة من رؤية جاللة الممك 
أما . بخصوص توظيف التكنولوجيا في التعميم، وبخصوص مفيوم التنمية المستدامة

الوثيقة تعكس أفكار عدد كبير من القادة التربويين في الوزارة "األمر الثاني فيو أنَّ 
وتمثل بشكل تقريبي أغمب اآلراء حول غايات وأىداف األردن المطموب ... والجامعات

. ()تحقيقيا في الطمبة

لكن الوثيقة ال تتردد في وصف الرؤية األردنية بأنَّيا رؤية لتطوير التعميم نحو 
اقتصاد المعرفة، وتعرفو حينًا بمجموعة أحرف إنجميزية تدل عمى عنوان المشروع 

 ERFKE: وىذا التعريف ىو. التي حممو إلى األردن وفد كندي يحمل االسم نفسو
                                                 

إدارة المناىج والكتب : ، عماناإلطار العام لممناهج والتقويم. إدارة المناىج والكتب المدرسية. 1
 .26، ص 2006، 1وزارة التربية والتعميم، ط/ المدرسية

 .15المرجع نفسو، ص . 2
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، وال تشير إلى "مشروع اإلصالح التربوي القائم عمى اقتصاد المعرفة"الذي يعني 
. المراجع التي أخذت منيا مادة الوثيقة

لمتطوير " الرؤية األردنية"الذي يوضح " اإلطار العام لممنياج والتقويم"ومع أن 
التربوي يجعل التقويم عنصرًا أساسيًا في عنوان الوثيقة، فإنَّ الوزارة قد أصدت وثيقة 
أخرى يفترض أن تكون أكثر تخصصًا في التخطيط لمتقويم التربوي في األردن، وىي 

وتثبت ىذه الوثيقُة في  "()اإلطار النظري: استراتيجيات التقويم وأدواتو"بعنوان : بعنوان
صفحة الغالف الداخمي أسماَء أعضاء الفريق الوطني لمتقويم الستة عشر، وأسماء 

 من العاممين في وزارة التربية الذين شاركوا في إعداد ىذه الوثيقة، التي يطمق 33
عمييا في الصفحات الداخمية الدليل، وتصرِّح بأنَّ ىذا الدليل قد وضع تحت إشراف 

، كما تضع أسماء ERFKEالخبراء الكنديين لمشروع االقتصاد المبني عمى المعرفة 
سبعة من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات من تخصص القياس والتقويم الذين 

.  كانوا لجنة التحكيم

وقد أعدت وزارة التربية والتعميم لكل كتاب من كتب المغة العربية في صفوف ىذه 
" دليل المعمم" ما ىو معروف عن  نتوقع أن يحتوي الدليل عمى.المرحمة دلياًل لممعمم

. في األدبيات التربوية، وحتى في بعض الممارسات التي عرفتيا وزارة التربية والتعميم
 توضيحات وأمثمة وتمارين تغني ما وعمى ىذا األساس نتوقع أن يحتوي الدليل عمى

جابات األسئمة التي حاول  في الكتاب المدرسي وتشير إلى األفكار وحمول األمثمة وا 
المؤلفون توجيو الطمبة والمعممين نحوىا، مع إضافة توضيحات وأمثمة وتمارين أخرى 

ما في كتاب الطالب، لتقديم عون يحتاجو - حيث يمزم–تعين المعمم عمى أن يتجاوز 
. بعض الطمبة، أو لعرض مواقف إغناء لمطمبة النابيين توظف قدراتيم المتميزة

                                                 

إدارة :  عمان،(اإلطار النظري)استراتيجيات التقويم وأدواته . الفريق الوطني لمتقويم .1
 .م2004وزارة التربية والتعميم، / االمتحانات واالختبارات
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ويتضمن الدليل مادة كتاب الطالب مع تحميل لكل درس من دروس الكتاب 
بما يخدم فكرة التحضير لمدرس، إضافة إلى توجييات لممعمم تستيدف تيسير 

: وأصبحت عناصر الدرس في الدليل أربعة عشر عنصرًا ىي. عممية التدريس
النتاجات الخاصة بالدرس، والمفاىيم والمصطمحات والمفردات، والسالمة العالمة، 

دارة الصف، ومعمومات إضافية، وعدد الحصص،  واستراتيجيات التدريس وا 
والفروق الفردية، واستراتيجيات التقويم وأدواتو، والتكامل الرأسي واألفقي، ومصادر 

. التعمم، والمادة المحوسبة، وأخطاء شائعة، إجابات أسئمة الكتاب

لكن فائدة الدليل محدودة في مجال مساعدة المعمم عمى التعامل مع أسئمة 
الكتاب المدرسي التي تمثل نشاطات تقويمية تكوينية، تتداخل مع نشاطات 

التدريس، فبالرغم من وجود مساحة إلجابات أسئمة الكتاب، إال أن ىذه المساحة 
بقيت في الدليل مساحة بيضاء، وكذلك األمر في المساحة المخصصة لألخطاء 

وربما كان اليدف من ذلك أن يترك لممعمم أن يمأل ىذه المساحة، وال . الشائعة
يحدده الدليل بإجابات معينة، ويرى أحد أعضاء إدارة المناىج أن األسئمة في ىذه 

لكن . المرحمة من البساطة بحيث ال يتوقع أن تكون في إجاباتيا فائدة كبيرة لممعمم
االستفسار من عدد من المعممات عن ذلك، أفاد بأّن الدليل سوف يقدم لممعمم 
خدمة كبيرة لو تضمن اإلجابات التي كان يتوقعيا المؤلفون، عند كتابتيم ليذه 

األسئمة، وما الممحوظات التي يقدميا مؤلفو الدليل لممعمم لمتعامل مع األسئمة ومع 
 . إجابات الطمبة عمييا، التي قد تقترب أو تبتعد عن تمك اإلجابات

استراتيجيات التقويم وأدواتو عمى الوجو "ويحدد الدليل ما يقصده بعنصر 
الخطوات واإلجراءات المنظمة التي يقوم بيا المعمم أو الطمبة لتقويم الموقف : اآلتي

التعميمي، وقياس مدى تحقق النتاجات، وىي عممية مستمرة في أثناء تنفيذ التوقف 
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التعميمي، ويمكن تطويرىا أو بناء نماذج أخرى مشابية، ويتم تطبيقيا بالتكامل مع 
" الطالب الذي نريد"ويؤكد الدليل في تحديده لمواصفات  ".()إجراءات إدارة الصف

يقدر ذاتو بمستويات عالية، ويمارس عمميات : أن يتميز بعدد من الصفات منيا أنو
. () "التقويم الذاتي عمى نحو مستمر

 وعند رصد جميع ما ورد في تحميل عناصر الدروس تحت بند 
" األداء"استراتيجيات التقويم وأدواتو، نجد أن االستراتيجيات المذكوره تقتصر عمى 

سمم التقدير "و" سمم التقدير"، أما األدوات المذكورة فتقصر عمى "المالحظة"و
 في دليل المعمم إذ يعطي نماذج 1وىذا ما يوضحو أيضًا الممحق رقم ". المفظي

. من االستراتيجيات واألدوات التي ال تتجاوز ما ذكر في الدروس

 ولمعرفة المقصود باالستراتيجية واألداة ننظر في بعض النماذج الواردة في 
، وأداة "األداء"ىو نموذج الستراتيجية التقويم المسماة  (1)النموذج رقم . الممحق

وفي . وىو نموذج خاص بالقراءة والتدريبات." سمم التقدير الذاتي"التقويم المسماة 
ىذه األداة نجد قائمة باألفعال التي يستطيع الطالب أن يقوم بيا إذا تعمم الدرس 

يمفظ كممات "، "يقرأ قراءة صحيحة معبرة: "وأحيانًا تحديدًا لمواصفات الفعل، مثالً 
وأمام كل عبارة من عبارات الفعل . ، يتواصل مع زمالئو باحترام"مراعيًا التنوين

وعمى نفس ". ممتاز، جيد جدًا، جيد، بحاجة إلى تحسين"تدريج رباعي الدرجات 
، الخاصة بالتحميل والتركيب، لكن (2)النمط تأتي األداة المستعممة في نموذج رقم 

، حيث 3، 2، 1لألداة في ىذه الحالة سمم تقدير لفظي يتكون من ثالث درجات 
.  لمتقدير األدنى (3)لمتقدير األقصى، و (1)

                                                 

لغتنا العربية الصف : دليل المعمم. الطورة، ىارون؛ وعودة، صالح؛ وعبيدات، محمد ندى .1
 .7. م، ص2007، 1وزارة التربية والتعميم، ص/ إدارة المناىج والكتب المدرسية: ، عمانال الث

 .10 المرجع نفسو، ص .2
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فيو يختص باستراتيجية المالحظة، وأداة التقدير ىي  (5) أما النموذج رقم 
وال يبدو أنَّ ثّمة فرقًا واضحًا . سمم التقدير، وىو تقويم لمدى اكتساب ميارة الكتابة

حيث االستراتيجية  (1)يميز األفعال والعبارات التي تصف القراءة في النموذج رقم 
 (5)عن تمك األفعال والعبارات التي تصف الكتابة في النموذج رقم " األداء"ىي 

كذلك فإن قائمة األفعال في نموذج استراتيجية ". المالحظة"حيث االستراتيجية ىي 
بينما قائمة األفعال في نموذج استراتيجية " المعايير"تحتمل عنوان  (1)األداء رقم 

، وال يتضح لمقارئ في الدليل ما إذا كان "األداء"تحمل عنوان (5)المالحظة رقم 
ولدى االستفسار من أحد ". األداء"أي معنى يختمف عن عنوان " المعايير"لعنوان 

. المشرفين التربويين في ىذه المرحمة رأى أن ىذا االختالف ال يحمل معنى معيناً 

واضح أن أداة التقويم األساسية في ىذه المرحمة ىي سمم التقدير، الذي 
يتولى استعمالو المدرس بصورة يومية، من خالل مالحظتو ألداء الطمبة بحيث 

وتوضح وثيقة . يستكمل المعمم تقويم أداء جميع الطالب مرة كل شير
 أنَّ الممارسة الفعمية لمتقويم المتوقعة "(اإلطار النظري)استراتيجيات التقويم وأدواتو "

ىي استخدام سمم التقدير خماسي الدرجات، الذي يحدد تقدير كل طالب في 
في الحد األدنى الكتساب الميارة، إلى درجة  (1)الصف مرة في الشير من درجة 

وتتكرر عممية التقدير ىذه لألشير األربعة في كل فصل . في الحد األقصى (5)
يشرفون عمى مديريات التربية والتعميم المشرفين التربوينن في ومع ذلك فإن . دراسي

وال . في نياية كل فصل ( االختبار الوزارييو المعممون عادةيسم)إعداد اختبار 
 بتزويد ى ويكتف في تقدير أداء الطمبة في الفصل، نتائج ىذا االختبار،تحسب

المعممين بنتائجو ليستفيدوا منيا، في توجيو عممية التدريس، لمعالجة بعض 
 كما يرى فيو كل معمم قدرًا من التقويم ألدائو .المشكالت التي كشف االختبار عنيا

  وقد تحسب نتائج ىذا.التعميمي الذي تعكسو نتائج طمبتو عمى االختبار الوزاري
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االختبار في العالمة الكمية لمطمبة بتوجيو من المشرف التربوي المختص، حيث يعطى 
 .من العالمة الكمية لمفصل% 25لو 

ويتم تقويم تعمم الطمبة لمادة المغة العربية بحاصل جمع تقويم كل طالب في 
، %15، واالستماع %15المحادثة : خمس ميارات تتوزع أوزانيا عمى الوجو اآلتي

وذلك في الصفوف الثالثة %. 10، والمحفوظات %25، والكتابة %35والقراءة 
األولى، بينما يدخل في الصف الرابع عنصر األنماط والتراكيب المغوية، وفي الخامس 

والسادس القواعد والتطبيقات المغوية، ثم تدخل مادة القواعد بوزن أكبر فيما بعد، 
وتدخل في المرحمة الثانوية موضوعات القضايا المغوية والعروض، وتختمف األوزان 

. ()من صف إلى آخر

وتتوقع وزارة التربية والتعميم أن يقوم المشرفون التربويون بمساعدة المعممين 
وتقدم . عمى استخدام استراتيجيات التقويم وأدواتو في مبحث من المباحث الدراسية

فمثاًل الكتيب الذي يتضمن أمثمة من مبحث . الوزارة نماذج وأمثمة لممشرفين والمعممين
المغة العربية يقدم نماذج من االستراتيجيات المستخدمة في الصف الثالث األساسي، 

التقويم المعتمد عمى األداء، والمالحظة، والقمم والورقة، ومراجعة : استراتيجيات: وىي
سمم التقدير، سجل سير التعمم، قائمة : الذات، ويستخدم في ىذه االستراتجيات أدوات

. ()الشطب، سمم التقدير المفظي
                                                 

أسس النجاح واإلكمال والرسوب في مرحمتي التعميم األساسي .  إدارة االمتحانات واالختبارات.1
تعميمات وزير  (لمفروع كافة)م 2010/2011والتعميم الثانوي الشامل والتطبيقي لمعام الدراسي 

 .16-1م المالحق من 14/9/2010التربية والتعميم، إلى مديري التربية والتعميم موقع بتاريخ 

أم مة عمى استراتيجيات التقويم وأدواته لمبحث المغة .  يعقوب، منصور، والعجارمة، أحمد.2
الصفحات . وزارة التربية والتعميم، بدون تاريخ/ إدارة االمتحانات واالختبارات: ، عّمانالعربية

6 ،7 ،8 ،12 ،14 ،23 . 
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وال شك في أنَّ وزارة التربية والتعميم تبذل جيودًا في االنتقال بالحديث عن 
استراتيجيات التقويم وأدواتو، من اإلطار النظري إلى العرض العممي، بتقديم أمثمة 

وفي ىذا السياق نفّذت الوزارة مشروعًا لوضع . واقعية من مناىج المباحث المختمفة
الرابع والثامن والعاشر    : معايير ومؤشرات أداء لممناىج الدراسية في الصفوف

عشر، في ثالثة مباحث ىي المغة العربية والمغة اإلنجميزية    الثاني 
والرياضيات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة االختبارات التعميمية األمريكية 

Educational Testing Service . وقد شارك في وضع األدلة األعضاُء
المختصون في مديرية االختبارات والمناىج، إضافة إلى نخبة من المشرفين 

تمثل مرجعية لممعنيين بالعممية التعميمية : "والغرض من ىذه األدلة أن. والمعممين
التعّممية، عمى اختالف مستوياتيم، بمن فييم المعمم الذي يساعده ىذا الدليل عمى 
تطوير عممية التدريس ومتابعة مستوى أداء الطمبة ورصد تقدميم، وضبط عمميات 

تقوم الطمبة عن طريق عقد مقارنات دقيقة عمى المستوى الوطني ألداء كل من 
 والمستويات األربعة لألداء ()."المديريات والمدارس والطمبة في مستويات أداء مرجعية

، ومستوى اإلتقان %80-70المستوى األساسي ونسبة الطمبة الذين يصمون إليو : ىي
من الطمبة، ومستوى اإلتقان التام ويصل إليو    % 70-50الجزئي ويصل إليو 

. من الطمبة% 30-20من الطمبة، والمستوى المتقدم ويصل إليو % 30-50

ويوضح دليل المعايير المشار إليو مضمون النتاجات التعّممية وتنوعيا 
وتقدم األسئمة والفقرات االختبارية التي يتضمنيا الدليل نماذج ألسئمة أو . واتساعيا

ويوفر الدليل بيانات لمقارنة أداء . فقرات اختبارية يتوقع أن يقوم المعمم بإعدادىا
الطمبة في صف ما أو مدرسة ما بأداء الطمبة عمى المستوى الوطني، ولذلك فإن 

ويحتوي دليل . الديمي يعدُّ معيارًا التخاذ قرارات تختص بتقويم المعممين والمدارس
                                                 

دليل معايير ومؤشرات . الطورة، ىارون، والياشم، جواىر، وسسمارة، ماجدة، والكردي، زياد. 1
 .9م، ص 2009وزارة التربية والتعميم، : ، عمانالصف الرابع/ األداء في مبحث المغة العربية
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الصف الرابع في مبحث المغة العربية عمى ما يزيد عمى مائة وثالثين فقرة اختبارية 
 فقرة، 13 فقرة، والكتابة 65 فقرة، والقراءة 37موزعة عمى ميارات االستماع 

.  فقرة17والنحو والصرف 

إاّل أّن أدّلة المعايير ومؤشرات األداء في مبحث المغة العربية لم يتم 
إعدادىا بعد لمصفوف الثالثة األولى؛ فّثمَّة اعتبارات خاصة ال بد من مراعاتيا في 

فالفقرات االختبارية الكتابية التي وضعت لتوضح المقصود باإلتقان . ىذه الصفوف
في الصفوف من الرابع فما فوقو، قد ال تصمح لوصف األداء في الصفوف الثالثة 

األولى، فبداًل من استراتيجية اختبار الورقة والقمم تستخدم في الصفوف الثالثة 
األولى استراتيجية المالحظة التي يقوم بيا المعمم ويستعمل فييا سمم التقدير 

. لوصف مستوى األداء

لعّل من الواضح أن أساليب التقويم السائدة في المدارس، كانت ومنذ فترة 
تعتمد االختبارات محكية المرجع، سواًء في االختبارات المدرسية أو في االختبارات 

ورغم االنتقادات العديدة لالختبارات العامة المحكية المرجعة، فإن الدفاع . العامة
! وال يتوفر لدينا بديل عنو! إنيا شر ال بد منو: عن بقائيا غالبًا ما يكون بالقول

 اتمة  

الذي تحاول وزارة التربية والتعميم " اإلطار النظري"مما يمفت االنتباه أن 
" حرفية"يكاد أن يكون ترجمة " استراتيجيات التقويم وأدواتو"األردنية اعتماده حول 

لبعض األدبيات التي سادت الساحة األكاديمية األمريكية في التربية وعمم النفس 
وتتضمن ىذه األدبيات نقدًا شديدًا . منذ أواخر الثمانينات من القرن العشرين

لممارسات التقويم التربوية الذي اعتمدت كثيرًا عمى االختبارات المقننة التي تعدىا 
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دارية عمى مستوى  مؤسسات متخصصة، وتعتمد نتائجيا في اتخاذ قرارات مالية وا 
وال شك أن ىذه الممارسات أضعفت من . الواليات والمستوى الفيدرالي األمريكي

. دور المعمم في التقويم الصفي والمدرسي

 لكن مضمون ىذا النقد ال ينطبق بحال عمى واقع التقويم التربوي في 
إذ لم تستطع الجيات المتخصصة في التعميم بصورة عامة، وتعميم المغة . األردن

العربية بصورة خاصة تطوير أدوات قياس وتقويم مقننة تسيم في تحقيق الجانب 
ولذلك فإن الدعوة إلى . اإليجابي من األىداف التي تحققيا أدوات التقويم المقننة

استخدام أساليب أخرى من التقويم بالكفاءة المناسبة ال تعني بالضرورة لفت 
اإلنظار بعيدًا عن حاجة التعميم في األردن إلى توفير أدوات قياس وتقويم مقننة 

". عربية"أو قومية " أردنية"تعتمد معايير وطنية 

وال شك في أن أفضل نظم التقويم التربوي ىي التي تجمع بين استعمال 
. األطر المرجعية المتعددة التي توظفيا لممزايا اإليجابية التي يتمتع كل منيا بيا

وستبقى النتيجة النيائية ألثر التقويم عمى العممية التعميمية مرتبطة بحسن استعمال 
طرق التقويم وأدوات التقويم، في الموضوعات والمستوى التعميمي واألغراض التي 

. تصمح ليا

إّن اختبارات تقويم األداء التي تدعو وزارة التربية والتعميم إلى اعتمادىا 
تتضمن ثقة عالية بالمعمم وقدرتو عمى المالحظة الدقيقة والعميقة ألداء كل طالب، 
وتقديره لمستوى األداء الذي يبديو في المعمومات والميارات وأشكال السموك الفردي 

وىذا يتطمب االىتمام بيذا المعمم في جوانب عديدة؛ منيا تحسين . واالجتماعي
ظروف العمل في داخل المدرسة، لتوفير وقت كاف لمتدريب والنمو الميني، حتي 
تقان استعمال الطرق واألدوات المناسبة . يتمكن المعمم من حسن ممارسة التقويم وا 
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ومع أىمية الدور الذي يقوم بو المشرفون التربويون، فإّن انعكاس ىذا الدور 
عمى تحسين التعميم المدرسي سيبقى محدودًا ولذلك فإنَّ من الحكمة إيالء مدير 

اىتمامًا أكبر من حيث اختياره وتدريبو، لتمكينو من - بوصفو مشرفًا مقيماً -المدرسة 
أداء دوره فيما يتعمق بتقويم تعمم الطمبة، بحيث يكون مؤىاًل لتنظيم ورش عمل 

وحمقات نقاش مدرسية، لتبادل الخبرات بين المعممين، وتطوير أدائيم في مجاالت 
وربما يكون من الحكمة أن يتم اختيار . توظيف أدبيات التقويم التربوي في صفوفيم

مديري المدارس في المرحمة األساسية الدنيا، من المتخصصين في المغة العربية حتى 
يكون لدييم القدرة عمى تقدير أىمية النمو في ميارات المغة عند الطمبة وتطوير 
.  منظمة متكاممة من استراتيجيات التقويم وأدواتو في مجال فيم ىذا النمو ورعايتو

لقد تعاممت ىذه الورقة مع موضوع األطر المرجعية لتقويم نمو الميارات 
المغوية عند الطمبة من خالل تحميل األدبيات النظرية ذات العالقة بالموضوع، 
ومن خالل تحميل الوثائق الرسمية المختصة بالتقويم التربوي في األردن ومقابمة 
المتخصصين في تقويم ميارات المغة العربية في وزارة التربية والتعميم في إدارة 

دارة االختبارات المدرسية، والمشرفين التربويين لكن ىناك مؤشرات عمى . المناىج وا 
أن ما يتم في المدارس والغرف الصفية، قد ال يعكس بالضرورة خطط المعنيين في 

والختبار ىذه المؤشرات فإن الموضوع الذي . اإلدارات التعميمية وال طموحاتيم
تحدثت عنو ىذه الورقة ال يكتمل إال بدراسة ميدانية، تكشف عن مدى وصول 

. خطط ووثائق وتعميمات الوزارة إلى الميدان، وصورة التنفيذ العمل ليا

وأحد األمثمة عن تكشف عن قيمة خطط ووثائق الوزارة في الميدان يتعمق 
بدليل المعمم، حيث كان دليل المعمم لمبحث المغة العربية في الصفوف الثالثة 
األولى، موضوعًا لمناقشات معمقة مع المعنيين في المناىج واإلشراف التربوي، 
ولوحظ أن الدليل ال يقدم الكثير مما يساعد المعمم في مجال تقويم أداء الطمبة، 
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ويتطمب إعادة النظر في ىذه األدلة بحيث تكون أكثر وفاًء باحتياجات المعممين، 
وعمى وجو التحديد تضمين الدليل بيانات وافية عن كيفية توظيف األطر المرجعية 

. المتعددة في تقويم تعمم الطمبة

إننا نأمل أن يكون ىذا المؤتمر فرصة لمباحثين لمتعارف فيما بينيم، وتعرف 
ذلك أنَّ أي باحث ال يممك أن يكون . مجاالت االىتمام والخبرة المتميزة لكل منيم

ونتوقع أن تقود الجدية . خبيرًا في جميع المجاالت التي تضمنتيا مناقشات المؤتمر
في التعامل مع القضايا المثارة لمبحث إلى رغبة صادقة في التعاون بين بعض 

يضًا إدارة أونتوقع أن تقود ىذه الجدية . اآلخرالباحثين ليشد الواحد منيم أزر 
دارة المجمع، ووزارة التربية والتعميم، والجامعات األردنية إلى توفير  المؤتمر وا 

القيادة الحكيمة الضرورية لمتنسيق وبناء جسور التعاون بين الباحثين والمؤسسات 
تمة بتطوير المغة ودراسة النمو المغوي، وتشكيل فرق عمل لمشروعات بحثية هالم

عابرة لمتخصصات واالىتمامات، تكون قادرة عمى إجراء دراسات تفصمية معمَّقة، 
 تسيم في تكوين قاعدة معرفية صمبة ، وقفزات إبداعيةمنيجية،تقود إلى اختراقات 

عداد المعممين وتدريبيم  .التخاذ القرارات المختصة بالمناىج وا 

واهلل الموفق 
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التعليقات والمناقشات 

: أحد الحاضرين- 
يرى أن االستراتيجيات التي طرحت ىي استراتيجيات تقويم عامة لجميع 
. المباحث، ويتساءل عن االستراتيجيات الخاصة بمباحث المغة العربية ومياراتيا

: إحدى الحاضرات- 
ترى أنو ال يمكن أن نحصل عمى تكاممية في المغة طالما ىناك انفصال في 

. التقويم لمميارات المغوية
: هناء بني سالمة- 

ترى أن آلية بناء أدوات التقويم األدائي ما زالت غير واضحة في أذىان 
المعممين، فيناك خمط بين المعايير والنتاجات، كما أن األدوات التي يختارىا المعمم 

م، كاختياره  تقويمًا  (لقائمة الشطب)لمتقويم تكون أحيانًا غير مناسبة لمموضوع المقوَّ
. وىكذا... لموضوع ال يناسبو ىذا النوع من التقويم

فعممية التقويم عممية معقدة وتحتاج إلى دراسة مستفيضة وجادَّة خاصة فيما 
يتعمق بميارات المغة العربية، ومن ىنا يجب تدريب المعممين عمى التقويم األدائي 
وتوضيح الفرق بينو وبين تقويم القمم والورقة المعتمد اعتمادًا كاماًل عمى العالمة 

التحصيميَّة من االمتحان، وكذلك مساعدة المعمم في آلية بناء أدوات التقويم 
. وعرض نماذج مختمفة من ىذه األدوات التقويميَّة

: عبد الرحمن الهاشمي. د- 
ضمن مرجعية النمو  (E-portfolio)يرى أن ممف اإلنجاز اإللكتروني 

. ممكاوي، الذي عدَّ ممف اإلنجاز مرجعية بذاتو. مخالفًا بيذا ما يراه د
كما يقترح إعداد اختبار مقنَّن لقياس الميارات المغوية عمى المستوى القومي، 

. عمى أن يتولَّى مجمع المغة العربية األردني ىذه الميمة الكبيرة
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: أحد الحاضرين- 

يرى أن الباحث أغفل جانب المحاوالت التي جرت في األردن فيما يخص 
تقويم وتعريب المقاييس وما يوجد فييا من جداول واتفاقات ضمَّت ما يمكن أن 

. يستفيد منو المعمم في تدريس المغة العربية
: أحد الحاضرين- 

يرى أن عممية التقويم عممية معقَّدة في المواد الدراسية لكنيا أكثر تعقيدًا في 
المغة؛ لتنوع الميارات المغوية وتنوع المؤشرات السموكية لكل ميارة، وتنوع أساليب 

 عمى الرغم من –تصنيع وصناعة ىذه الميارات وما زال التركيز في مدارسنا 
منصبًَّا عمى النتاجات والسموك المالحظ - التقدم والتأكيد عمى الميارات المغوية

غفال دور الكيفيَّة التي تمَّ بيا التعمُّم المغوي، أي كيف تحدث عممية : والناتج، وا 
كما أن ىناك الكثير من الميارات . القراءة أو الكتابة أو غيرىا من الميارات

المفظية واألدائية والصوتية كالمحفوظات واألناشيد والقراءة الجيرية ال تخضع 
ن خضعت فإنما تخضع في جانب االستيعاب، أما الجانب  لتقويم حقيقي ودقيق وا 

الميكانيكي والميارات الصوتية واألدائية وما يرافق عمميات القراءة من أداءات 
م أطالقًا، وىذا نقٌص وخمل في متابعة المغة ومدى النمو المغوي  حركية فإنيا ال تقوَّ

. لدى طالبنا
: فتحي الممكاوي. د. رد أ- 

أشار إلى الجيود المبذولة في وزارة التربية والتعميم والجامعات األردنية فيما 
يخص تطوير المناىج وتدريب المعممين، لكنيا جيود لم توضع موضع التطبيق 

من أجل اتخاذ قرارات يمكن االستفادة منيا، فمعظم القرارات التي تُتَّخذ مبنيَّة عمى 
الخبرة الذاتية لصاحب القرار ولمظروف العامة التي تحيط بمحظة اتخاذ القرار 

وليست بناًء عمى قاعدة من المعرفة الناتجة عن البحوث والدراسات، وىذه شكوى 
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نما تعاني بعض الدول الغربية من مثل  عامة ليست في الوطن العربي فحسب وا 
الحاجة ىنا ماسة لعمل دراسة مسحية ليذه القرارات ولكيفية توظيفيا : ويقول. ىذا

واستعماليا، ولعلَّ أحد طمبة الدكتوراه يتولَّى دراسة ىذا الموضوع بإشراف أحد 
. األساتذة األْكَفاء

ممكاوي . الياشمي الذي تناول موضوع ممـف اإلنجاز يؤكد د. وفي ردِّه عمى د
. أن ىذا الممف يقع ضمن أدوات التقويم لمنمو الذاتي

كما يرى أن الصعوبة تكمن في اإلشكاليات الموجودة في أدبيات وزارة التربية 
. والتعميم حول التقويم وليست في التقويم الميداني
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