
المستمر في التدريس الجامعي عنوان البحث / مدى استخدام التقويم 

نموذجا( ـ جامعة الزاوية العجيالتالزاوية والتربية  )كليتي

د . فرج المبروك عمر ــ كلية التربية العجيالت ــ جامعة الزاوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة :

المستمر من أساليب التعليم الحديث نظرا لما يقدمه للطالب والمعلم  يعتبر التقويم    

من معلومات مهمة لكل منهما ، فالمعلم  يستطيع  من خالله  معرفة مستوى طالبه ، 

قبل فوات  ألي طالب وبإمكانه معالجة أي قصور أو ضعف في التحصيل الدراسي

د واستخدام األساليب التربوية ؛ ليعمل على مساعدة الضعيف بالتوجيه واإلرشا األوان

الحديثة ، وتشجيع المجدين منهم ، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجد واالجتهاد ، هذا 

ن المعلم من التعرف على مدى فعالية طريقة التدريس التي باإلضافة إلى أنه يمك  

المستمر  ذلك ؛ كما أن التقويم منه يستعملها مع الطالب ليقوم بتعديلها إذا تطلب األمر

يساعد المعلم في الكشف عن ميول ورغبات وحاجات الطالب واتجاهاتهم والتي ينبغي 

أن تراعى في نشاطاتهم والعمل على إشباعها وتنميتها حتى يتم التوافق واإلنسجام بين 

. الطالب والمعلم والمؤسسة التعليمية 

إنجازه ، وعلى كما أن الطالب يتعرف من خالل التقويم المستمر على مستوى    

المعلومات التي اكتسبها ، وهل هي ناقصة أو تامة ؟ والمستوى العام لتحصيله 

الدراسي ، وبذل مزيد من الجهد عند مالحظة أي قصور  ، وتعتبر بمثابة حافز 

لديه نحو مزيد من التعلم .للطالب المجد لالستمرار في اجتهاده ، وزيادة الدافعية 

نسلط  الضوء على أهمية التقويم المستمر للطالب  أن نحاول وفي هذا البحث    

الجامعي ، ثم نتعرف على مدى استخدام األساتذة أعضاء هيئة التدريس للتقويم 

من خالل استبيان تم إعداده لهذا الغرض ، وأوجه  في تدريسهم للطالب المستمر

القصور في التطبيق ، وكيفية العالج . 

 : ؤالتهوتسا مشكلة البحث   

يرى رجال التربية وعلم النفس أن التقويم التربوي الحديث من أساسيات العملية    

التعليمية والذي يعتمد في أساسه على التقويم المستمر للطالب من بداية العام الدراسي 

وحتى نهايته ، وهو ما يطلق عليه بالتقويم التكويني أو البنائي ، وأن معظم أوجه 
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يرجع سببها في عدم تطبيق التقويم  حظها اليوم في التحصيل العلمينالالقصور التي 

المستمر الذي يعتمد على المالحظة والمعالجة المستمرة عند اكتشاف أي خلل في حينه 

أما تراكم الدروس ، وحشو أذهان الطالب بالمعلومات دون معرفة مدى قدرة أي  .

العديد  ، فذلك وبدون شك سيؤدي إلى فشل طالب على التحصيل العلمي أوال بأول

، وتكون الفرصة قد ضاعت من المعلم في منهم في نهاية العام أو الفصل الدراسي 

. تدارك الفشل وعالجه في حينه 

وعليه فإن مشكلة البحث تتمحور حول مدى  استخدام التقويم المستمر في مؤسساتنا   

هميته ويقومون بتطبيقه في تدريسهم الجامعية ، وهل أساتذة الجامعات يدركون أ

كل هذه الجامعي ؟ وإلى أي مدى يتم هذا التطبيق ؟ وما أوجه القصور في ذلك ؟ 

التساؤالت وغيرها سيتم اإلجابة عنها من خالل استبيان أعده الباحث لعينة مختارة من 

ي من أعضاء هيئة التدريس لمعرف حقيقة استخدام التقويم المستمر في التعليم الجامع

قبل أعضاء هيئة التدريس .

 وبناًء على ما سبق فقد تم صياغة السؤال الرئيس التالي لمشكلة البحث :  

؟ ما مدى استخدام التقويم المستمر في التدريس الجامعي 

وتتفرع من السؤال الرئيسي السابق األسئلة الفرعية التالية :

ملية التعليمية ؟ــ ما المقصود بالتقويم ؟ وما أهميته في الع1

 ــ ما األسس التي يبنى عليها التقويم الناجح ؟2

ي تقويم ــــــــ ما أهم وسائل التقويم التي يمكن لألستاذ الجامعي االعتماد عليها ف3

 الطالب ؟

يم وفي تق أساتذة الجامعةعتمد عليها ي األكثر استخداما التي التقويمية أي الوسائلــ 4

  ؟  العلمي الطالبتحصيل 

أهمية البحث :

 ما يلي :تتمثل أهمية البحث في   

في  بالنفع األستاذ الجامعيتعود على الطالب  المستمر أهمية كبيرة  لتقويمــ ل1

 العملية التعليمية
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التقويم المستمر يمدنا بالتغذية الراجعة عن مدى فاعلية الطالب والمنهج وطرائق ــ 2

  التدريس حتى يمكننا إجراء التحسينات في الوقت المناسب . 

في الكشف عن جوانب القوة أو  األستاذ الجامعيالتقويم هو الطريقة التي تساعد ــ 3

الضعف في الطالب ، ليعمل على مساعدة الضعيف بالتوجيه واإلرشاد واستخدام 

األساليب التربوية الحديثة ، وتشجيع المجدين منهم ، وتحفيزهم على بذل المزيد من 

 الجد واالجتهاد .

ية والصادقة في إصدار األحكام الموضوع األستاذ الجامعيــ كما أن التقويم يساعد 4

على المتعلم خالل مسيرته الدراسية ، للحكم على الطالب بالنجاح أو إعادة المحاولة 

 مرة أخرى .

ــ يبين البحث الفرق بين التقويم التربوي الحديث المستمر وبين نظام االمتحانات 5

 التقليدي وما يعود بالنفع على كل من الطالب واألستاذ .

 أهداف البحث :

 إلى توضيح اآلتي : يهدف البحث

ــ المقصود بالتقويم  وأهميته في العملية التعليمية .1

 ــ  شرح األسس التي يبنى عليها التقويم الناجح .2

ــ بيان وسائل التقويم التي يمكن لألستاذ الجامعي االعتماد عليها في تقويم الطالب 3

يم وفي تق تذة الجامعةأساعتمد عليها ي األكثر استخداما التيالوسائل  ــ معرفة 4

  .  العلمي الطالبتحصيل 

 منهج البحث :

اعتمد الباحث في بحثه على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على وصف الحالة   

أسئلة  إجابات من خالل تحليل النتائج وشرحها ثم التحليل اإلحصائي واستخالص 

لهذا الغرض. اتم إعدادهالتي ستبيان اال

البحث :مصطلحات 

 ــ التقويم المستمر :1

العملية التعليمية منذ بدايتها وحتى  يسير جنبا إلى جنب مع هو الذي  المستمرالتقويم    

نهايتها ،  ففي االستمرارية يستطيع المعلم عالج جوانب الضعف ويعمل على تنميتها ، 
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كوويني أو البنوائي ، ويعرف التقويم المستمر بالتقويم الت وتدعيم جوانب القوة وتشجيعها

، وهو الذي يصاحب األداء والتنفيذ .

 الدراسات السابقة

أوال ــ دراسة شاهر خالد سليمان بعنوان : ممارسة أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

 م .2010تبوك في تقييم تحصيل طالبهم  

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى تقدير ممارسات أعضاء هيئة التدريس في    

تقييم تحصيل طالبهم ، ومعرفة الفروق في تقدير ممارسات أعضاء هيئة التدريس في 

( طالبا 517تقييم طالبهم من وجهة نظر األقسام العلمية ، وتكونت عينة الدراسة من )

ن خمسة محاور هي : ممارسة التقييم ضمن خطة ( فقرة تتضم52وتكونت األداة من )

المقرر ، وأسلوب المدرسين في التقييم ، وممارسات المدرسين في تقييم األبحاث 

والتقارير ، وممارسات المدرسين في تقييم مشاركات الطالب ، وممارسات المدرسين 

ائج أن في تقييم اختبارات الطالب : إعدادها ، تصحيحها ، تطبيقها ، وأظهرت النت

( 2.47ــ   3.86المتوسطات الحسابية الموزونة لتقديرات الممارسات تراوحت بين )

% من 83( وأن 3.30وأن المتوسط الحسابي العام الموزون لجميع تقدير الممارسات )

% منها ذات ممارسات ضعيفة 17ممارسة و  43الممارسات كانت قوية وعددها 

( ممارسات .  9وعددها )

راسة محمد عطية عفانة بعنوان : واقع استخدام معلمي اللغة العربية دثانيا ــ 

ألساليب التقويم في المرحلة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع 

 م .2011غزة في ضوء االتجاهات الحديثة ، 

وقد هدفت الدراسة إلى تحديد االتجاهات الحديثة في التقويم ، كما هدفت إلى تحديد    

واقع استخدام معلمي ومعلمات اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية في مدارس وكالة 

الغوث في قطاع غزة ألساليب التقويم البديل وتحديد إذا ما كان يختلف استخدام 

المعلمين ألساليب التقويم باختالف متغير الجنس .

نة وبطاقة مالحظة ، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي مستخدما أداتين هما االستبا   

( معلما ومعلمة ، وعينة المديرين والمشرفين 60وقد اشتملت عينة الدراسة على )

( مديرا ومشرفا .24)
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 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

المرتبة األولى كانت لتقويم األداء بواسطة االختبارات الكتابية ، وفي المرتبة الثانية    

ائم على المالحظة ، وفي المرتبة الثالثة التقويم الذاتي ، ثم يليه التقويم تقويم األداء الق

القائم على األداء بالمرتبة الرابعة ، وتقويم األقران في المرتبة الخامسة .

بالنسبة للمتوسطات الحسابية على واقع استخدام التقويم )البديل( كانت أعلى لدى   

المعلمات منها لدى المعلمين في مجال متغير الجنس .  

تقويم نظم  أداء الطالب الجامعي بالتطبيق بعنوان :  أحمد عمر أمل) دراسة ــ ثالثا

 م (2015، طومالتربية بالجامعات الحكومية بوالية الخر تعلي كليا

بشكل عام إلى التعرف على نظم التقويم المطبقة لتقويم مستوى أداء  دراسةال تهدف   

الطالب في كليات التربية بوالية الخرطوم . وذلك من خالل استطالع أراء العاملين 

في مجال التقويم التربوي 

لطالب في بعض الجامعات السودانية على نظم التقويم وفاعليتها ومدى توافر العوامل 

والوقوف على تحليل نظم التقويم ، التي تساعد على تطبيقها والصعوبات التي تعوقها 

استخدمت  . بكليات التربية بالجامعات السودانية ومقارنتها مع بعض المعايير العامة

تحليلي واألدوات المتمثلة في استبيانات ألعضاء هيئة الباحثة المنهج الوصفي ال

ومقابالت مع القائمين  ،التدريس والطالب في كليات التربية بجامعات والية الخرطوم 

 وقد خرج البحث بنتائج من أهمها : ، علي أمر التقويم في كليات التربية

 وقت . ألنها تساعد في ادخار الطاقات وال ؛تحديث نظم التقويم ضرورة / 1

دقيقة  / النظام المعياري المستخدم في بعض الكليات يعتمد على معالجات إحصائية2

)الدرجة المعيارية مستقلة عن نوع االمتحان حتى لو  وتحفظ للطالب وضعه النسبي

  (تدنت الدرجة العليا لالمتحان

/ نظام الفصل الدراسي هو المتبع في معظم كليات التربية مع نظام الساعات 3 

المعتمدة )المعدل التراكمي( ويقدم التقويم التربوي تغذية راجعة مستمرة تسهم في 

/عدم إلمام بعض أعضاء هيئة التدريس والطالب  4تعديل وتطوير المسار التربوي . 

بالعمليات المختلفة لبعض نظم التقويم لعدم تطبيقها في كلياتهم )مثل الدرجات 

المعيارية( .

م للطالب عند دخولهم الجامعة يساعد في نجاح تطبيق التقويم و / توضيح نظم التقوي5 

تساعد على تحديد قدرات الطالب وميوله .
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تحفظ للطالب وضعه النسبي وتقتصر علي القياس االكاديمي فقط  / نظم التقويم ال6 

. استنادا علي النتائج المذكورة

 توصي الباحثة بما يلي : وفي الختام

ية ألعضاء هيئة التدريس في أساليب التقويم قد تساعد في / عقد دورات تدريب1 

االرتقاء بمستوى أدائهم عند قيامهم بتقويم طالبهم .

أن تنتقل أساليب التقويم التقليدي المعتمدة على االختبارات التي ال تقيس سوى  /2 

ات المستويات الدنيا في التحصيل مرة في العام إلى أساليب أخرى تعتمد على االختبار

البنائية والتكوينية باعتبارها مستمرة )التقويم المستمر( طوال عملية التعلم والتعليم .

/ إتباع آليات متطورة لتقويم االمتحانات داخل الجامعة لضمان سرعة ودقة وشفافية 3 

. أعمال االمتحانات لضبط مسار العملية التعليمية

 : تعقيب على الدراسات السابقة

من خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين أن هناك بعض التشابه بين الدراسة    

الحالية والدراسات السابقة فمثال : تناولت دراسة )شاهر خالد( تقدير ممارسة أعضاء 

هيئة التدريس في تقييم تحصيل طالبهم ، وقد استخدم الباحث الطالب كعينة للدراسة 

ة أعضاء هيئة التدريس كعينة للدراسة ، وهناك تشابه بينما استخدمت الدراسة الحالي

ألسئلة المطروحة على المستجوبين بين فقرات ا

أما بالنسبة لعالقة الدراسة الحالية بدراسة )محمد عطية( والذي طبق دراسته على    

المرحلة اإلعدادية بينما تخص الدراسة الحالة المرحلة الجامعية وإن كان هناك تشابها 

دف يجمع الدراستين .في اله

أما دراسة )أمل عمر( فهي تشبه الدراسة الحالية من حيث اهتمامها بطالب الجامعة    

ن أعضاء هيئة التدريس في مجال التقويم التربوي الحديث ، واستخدام عينة م

والطالب 

محاور البحث : 

المحور األول ـــ المقصود بالتقويم وأهميته في العملية التعليمية :

 : ــ معنى التقويم1    

َم الشويء  )تقويًموا( فهوو  َم بمعنى أصلَح وعد َل واستقاَم أي االعتودال ، وقوو  ) قوويم (  قو 

ْمُت السلعة ( بمعنى ثمنتها )  والمعنى الثاني ، أي مستقيم ( 1) قو 
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والتقويم في المجال التربوي هو بيان قيمة تحصيل الطالب ، أو مدى تحقيقه ألهداف    

 ية معينة . تربو

 ــ أهمية التقويم في العملية التربوية :2

 عناصر التقويم هو الذي يمدنا بالتغذية الراجعة عن مدى فعالية كل عنصر من    

وهل ، ولوال التقويم ما كنا نعرف أننا نسير في االتجاه الصحيح  ،المنهج الدراسي 

 يجب معالجتهما .حققنا األهداف التي نسعى إليها أم أن هناك قصورا وضعفا 

 ويمكن تحديد أهمية التقويم فيما يأتي :   

من التعرف على مدى فعالية جهوده التعليمية في  األستاذ الجامعي التقويم يمك نــ 1

 لعالجها . ومعرفة مواطن الضعف عند الطالب إحداث نتائج التعلم ،

لتدريس التي طريقة امن التعرف على مدى فعالية  األستاذ الجامعيالتقويم يمك ن  ــ 2

، حيث يتوجب عليه مراجعة طرائقه التدريسية بين الحين  يستعملها مع الطالب

لها ، وعدم نموهم  ارتياح الطالبواألخر ، واستبدالها أو تطويرها إذا ثبت لديه عدم 

ك من خالل مالحظة المعرفي ، وضعف تحصيلهم العلمي ، ويمكن أن يستنتج ذل

لم ، وشوقهم للمادة الدراسية  ، ونتائج االختبارات الشفوية مع المع مشاركة الطالب

والتحريرية التي يجريها لهم ، إلى غير ذلك من الوسائل التي تساعده في الكشف عن 

 مدى فعالية أساليبه التدريسية .

جوانب القوة أو  في الكشف عن األستاذ الجامعيالتقويم هو الطريقة التي تساعد ــ 3

، ليعمل على مساعدة الضعيف بالتوجيه واإلرشاد واستخدام  الضعف في الطالب

األساليب التربوية الحديثة ، وتشجيع المجدين منهم ، وتحفيزهم على بذل المزيد من 

 الجد واالجتهاد .

 ، وتنمية االتجاهات اإليجابية وغيرها  .بين الطالب  التقويم يحقق ، وإثارة الدافعيةــ 4

بتغذية راجعة عن نتيجة عمله ، ويتعرف على نقاط قوته  التقويم يزود المعلمــ 5

  والعمل على تعزيزها ونقاط ضعفه والعمل على تالفيها .

، وينبه كال منهم بحجم مسئوليته  طالبهالتقويم يزيد من عملية التفاعل بين المعلم وــ 6

 ، وهذا بدوره يساعد على تقدير بعضهم بعضا ، وتقليل الهوة فيما بينهم .

حيث إن معرفة هذه ،  ـ التقويم المستمر يمكن المتعلم من معرفة مستواه الدراسيـ7

المعلومات يعتبر شيئا أساسيا بالنسبة للمتعلم ، فبواسطة التقويم يتعرف المتعلم على 
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المعلومات التي اكتسبها ، وهل هي ناقصة أو تامة ؟  والمستوى العام لتحصيله 

المتعلم في تعديل سلوكه ، وبذل المزيد من التعلم  الدراسي ، وهذه المعلومات تساعد

 . المجد لالستمرار في اجتهاده ، وتعتبر بمثابة حافز للطالبعند مالحظة أي قصور 

عمومووا تووزداد دافعيووتهم ، ويتقوودمون بخطووى  قوود أظهوورت الدراسووات أن المتعلمووينل ــــ 8

عيووة للووتعلم توورتبط أسوورع فووي حالووة التقووويم المسووتمر ، كمووا أظهوورت الدراسووات أن الداف

 .(    2مباشرة بنتائج التقويم ) 

وفي الختام التقويم يساعد المعلم في إصدار األحكام الموضوعية والصادقة  على ـ 9

بالنجاح أو إعادة المحاولة مرة  رته الدراسية ، للحكم على الطالبالمتعلم خالل مسي

 أخرى .

 : الناجح األسس التي يبنى عليها التقويمالمحور الثاني ــ 

لكي يكون التقويم فواعال ينبغوي أن يبنوى علوى مجموعوة مون الشوروط أو األسوس         

، وأن يلم بها ، والبد من تنفيذها ليقوم  جب أن ينتبه إليها األستاذ الجامعيالمهمة التي ي

 بواجبه على أكمل وجه نحو الطالب .

لمنظوموة التعليميوة مون معلوم والتقويم بمفهومه الواسع هو الذي يشمل جميع جوانب ا   

ومووتعلم وموونهج دراسووي ومبنووى مدرسووي ومعاموول وورز وكوول التجهيووزات والمرافووق 

 المدرسية ؛ وكذلك اإلدارة والوسائل التعليمية واألنشطة المدرسية ....الخ .

فوي هوذا المقوام ، هوو التقوويم الخواص بوالمعلم والموتعلم.   ولكن الذي سنتحدث عنوه       

ولقود أحببووت التركيووز علووى هوذا الموضوووع بالووذات ، ألنووه يتعلوق بمصووير إنسووان نسووعى 

جميعا إلى بنائه بالطرق التربوية الحديثة ،  وعندما نبني اإلنسان نكون قد أمنا مستقبال 

هم فوي بنواء في الرقوي بمجتمعوه ، ويسو مشرقا ألبنائنا وأمتنا ، وأعددنا جيال نعتمد عليه

بمؤشوورات حووول كوول مووا يخووص العمليووة  وطنووه ؛ ألن التقووويم يووزود األسووتاذ والمعلووم

التعليميوووة ، ليقووووم بالمعالجوووة واإلصوووالح والتعوووديل الوووالزم ،  سوووواًء كوووان فوووي طريقوووة 

التوودريس  أو الوسوويلة التعليميووة أو األنشووطة أو المحتوووى الدراسووي إلووى غيوور ذلووك موون 

علوى مواصولة تعلموه بنجواح  ته تعديلها من أجول مسواعدة الطالوبشياء التي باستطاعاأل

 (3) وتفوق .
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 ومن األسس التي يبنى عليها التقويم ما يلي :    

 : الشمول (1

التقويم التقليدي هو الذي يركز على جانوب واحود فقوط وهوو الجانوب العقلوي ، والوذي    

يهوتم بمختلوف  فوي االمتحوان .  أموا التقوويم الحوديث هوو الوذي يُق ويم الطالوب على أساسوه

من عقلية وانفعالية وجسمية واجتماعيوة وغيرهوا .  ففوي كثيور  جوانب شخصية المتعلم

ذا قدرة عالية على الحفظ والفهم ، ولكون لديوه مشوكلة صوحية  حيان يكون المتعلممن األ

نفسوية إلوى غيور ذلوك ، وهنوا يوأتي تعوق ذلك ، أو مشكلة اجتماعية تتعلق باألسرة ، أو 

،  التوي تعووق نموو الطالوبالناجح الذي يسعى إلى معرفة األسباب  واألستاذ دور المعلم

واألسوورة واألخصووائي االجتموواعي   والطبيووب وكوول موون  يقوووم بعالجهووا بالتعوواون مووع و

ة على النمو المعرفوي كبقيو يل كافة الصعوبات لمساعدتهيعنيهم األمر ، ويعمل على تذل

اب ضوعف أقرانه .    ولكون عنود إهموال هوذه الجوانوب وعودم سوعي المعلوم لمعرفوة أسوب

 ؛ يكون قد أسهم في تأخره دراسيا . التحصيل الدراسي للتعلم

فروا من المدارس ُوحرموا من مواصلة التعلم ، وكوانوا  ضوحية   وكم من متعلمين     

موة مون توه الجوانوب األخورى والمهالتقويم التقليدي  ، الوذي سوببه المعلوم ، وعودم مراعا

 . شخصية المتعلم

 ( االستمرارية  :2 

العمليوة التعليميوة منوذ  إن التقويم الصحيح هو الذي يجب أن يسير جنبا إلى جنوب موع   

عووالج  أو األسووتاذ الجووامعي بوودايتها وحتووى نهايتهووا .  ففووي االسووتمرارية يسووتطيع المعلووم

جوانب الضعف ويعمول علوى تنميتهوا ، وتودعيم جوانوب القووة وتشوجيعها ،  ولكون عنود 

 استخدام أسلوب االمتحان التقليدي الذي يعقد مرة أو مرتين في العام  ، ال يمكون للمعلوم

 . صدار حكم  صادق على المتعلم من إ وال لألستاذ

يجوب أن يكوون مسوتمًرا يوميوا  إن التقويم التربووي الحوديث باإلضوافة إلوى الشومول     

وأسووبوعيا وشووهريا وفووي جميووع المواقووف التعليميووة  مسووتخدما المعلووم طريقووة المالحظووة 

والمقابلوة واالسوتبيان واالختبووارات الشوفوية والتحريريوة بأنواعهووا والحضوور والغيوواب  

والواجبووات المنزليووة والمناقشووة ...الووخ وهكووذا يمكوون القووول ، إذا اسووتخدم المعلووم هووذا 

األسلوب بالشكل الصحيح ، ال داعي حتى الستخدام االمتحانات  النهائية وما يصاحبها 

موون ترويووع ورهبووة وخوووف ومشوواكل أخوورى ال حصوور لهووا ، وتكتفووي المدرسووة بشووهادة 

بالنجاح  أو إعادة  السنة مرة أخرى ، ونكون قد حققنا قفوزة  لمعلم وحكمه على المتعلما
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لتربيوة والتعلويم ، نتمنوى أن نصول إليهوا فوي يووم مون نوعية ، وتقدما عظيما في مجوال ا

  األيام .   

 :أن يكون التقويم اقتصاديا ( 3

إن ما نالحظه اليوم في بعض المدارس أو الكليات من تخصيص أسبوعين أو  شوهر    

أحيانووا إلجووراء االمتحانووات بالشووكل التقليوودي ، ومووا فيووه موون إهوودار للوقووت ، وضووياع 

على الطالب من أجل االمتحان النصفي أو نهاية العام ، وما للحصص أو المحاضرات 

يصوواحبها موون ضووياع للجهوود وإعووالن النفيوور داخوول المؤسسووة التعليميووة بووين الطووالب 

 والمعلمين وجميع العاملين ، وكأنها مقبلة على حرب  ولكن من نوع آخر .

ء موووا يعووورف مووون الدراسوووة إلجووورا إن األيوووام التوووي تسوووتقطعها المؤسسوووة التعليميوووة      

بطريقتوه المناسوبة وفوق  ولو تركوت للمعلوم ليُق وي م طالبوهباالمتحان ، هي إهدار للوقت ، 

فوي التوزود بودروس جديودة ، بحيوث  ي الحديث ، السوتفاد منهوا الطوالباألسلوب التربو

بالجو الكئيب الذي  دون أن يشعر الطالب يكون التقويم والدروس تسير جنبا إلى جنب 

طيلووة فتوورة  رهبووة وضووغوط نفسووية يعيشووها الطالووب ، ومووا فيووه موون يحدثووه االمتحووان

الووذي يصوورف  هووذا الوقوت والجهوود والمووال أحيانوا االمتحانوات ، وال داعووي إلهودار كوول 

ت قرطاسيه إلى على االمتحانات النهائية ، من مكافآت مالية ، وعهد نقدية ، ومصروفا

 غير ذلك .

 ( أن يقوم التقويم على أساس التعاون . 4

التقويم التقليدي هو الذي يكون بين المعلم والمتعلم فقط  دون أن يشارك فيه مون لوه      

عالقة بالمتعلم ، ولكن التقويم الحديث هوو الوذي يعتمود علوى إشوراك كول مون لوه عالقوة 

أو  بووالمتعلم ، موون ولووي األموور واألخصووائي االجتموواعي واإلدارة المدرسووية والمعلمووين

.  فهوؤالء  ي الفصول وكول مون لوه عالقوة بالطالوبنفسوه وزمالئوه فووالطالب  األساتذة ،

فموثال عنودما يكوون الموتعلم جميعا يساعدون المعلم في عملية التقوويم بالنسوبة للموتعلم .  

 فموون واجووب المعلووم أن ، فووي أداء المطلوووب منووه ومهمووال  كثيوور الغيوواب عوون المؤسسووة

ه عون الجتماعي ، والسؤال عنعلى األخصائي ا يستدعي ولي األمر ، وعرض المتعلم

شخصيا في األسباب التوي جعلتوه هكوذا  ومناقشة المتعلم ، طريق زمالئه بقاعة الدراسة

.  هذا هو المقصود بالتعاون في التقويم ، أي بمعنى أن يشرك المعلم  في تقويم الموتعلم 

عنودما  ،  ولكن  والتعديل وتحسين مستوى المتعلمكل من له عالقة به  من أجل العالج 
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يهمل المعلم عملية التعاون فوي التقوويم  ، فلون يكوون هنواك تقوويم وال عوالج وال تعوديل 

 نهائيا في بعض األحيان . د ترك المؤسسةق سين للمتعلم  ، بل قد نجد الطالبوال تح

إذن على المعلم أن يراعوي التعواون فوي التقوويم حتوى يسواعده علوى إصودار الحكوم       

تطيع أن يلوم بكول م وعالجه بالشكل المناسب ، ألنه  منفوردا لون يسوالصحيح على المتعل

من معلومات ، إال من خالل التعواون موع اآلخورين  ، وهوو المطلووب  ما يحيط بالمتعلم

 في التقويم  .

 :  ( أن يكون التقويم على أساس علمي5

ئص بمعنى أن تتوفر في  الوسوائل المسوتخدمة فوي التقوويم مجموعوة مون الخصوا  أي   

 وهي باختصار ما يلي :  مثل الصدق والثبات والموضوعية 

أردنوا أن نختبور مودى أي أن يقويس االختبوار موا وضوع لقياسوه ، فموثال إذا  : أ ــ الصدق

 ألسئلة في إطار ما يدرسه الطالب، فينبغي أن تكون ا تقدم الطالب في مادة الرياضيات

غوة واضوحة ال صوعوبة فيهوا ، وأن ، أي ضمن المنهج المقورر ، وأن تصواا األسوئلة بل

 تكون األسوئلة شواملة للمونهج ، وأن يكوون الوزمن المحودد لمجابوة مناسوبا ، وأن ال يُق وي م

 كاألخطاء اللغوية مثال . اء غير متعلقة بالعمليات الرياضيةعلى أشي الطالب

رة زمنيوة ويعني أن تتشابه نتائج التقويم عند إعادتهوا أو تكرارهوا بعود فتو  : ب ــ الثبات

، أو مجموعوة  أو في نفس الوقت موع نفوس الطالوب معقولة من أسبوع إلى عشرة أيام ،

متشابه ، وهذا يستلزم أن يكون االختبار مؤلفا من عدد كبير من األسئلة ، بحيث يغطي 

معظم المنهج ،  واستخدام األسئلة الموضوعية في ذلوك .  ولكون عنود اسوتخدام األسوئلة 

 تعطي نتائج غير ثابتة     لبا ماالمقالية غا

ومعناها عدم تأثر المصحح بالعوامول الذاتيوة مثول الحالوة المزاجيوة  :ج ــ الموضوعية 

أو العالقووات االجتماعيووة التووي تربطووه بالمفحوصووين ، وتقووديره النسووبي لموودى صووحة 

اإلجابات كما يحدث فوي االختبوارات المقاليوة والموضووعات التعبيريوة ، حيوث تختلوف 

لموضوع لألسوباب السوابقة درجات المصححين ، وأحيانا حتى المصحح الواحد لنفس ا

سوئلة الموضووعية فوي أن يسوتخدم األ ادي هذه المشوكلة ينبغوي علوى األسوتاذ،  ولكن لتف

 لتفادي العيوب السابقة . تقييم الطالب

 :( الديمقراطية 6

لوذلك مون  قيم الديمقراطيوة فوي نفووس المتعلموين ؛أن من أهداف التقويم غرس ال بما    

 تعريوف الطوالبإذ ينبغي على المعلوم  لى فلسفة ديمقراطية ؛نى التقويم عالواجب أن يُب
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في وضع خطة  الطالب أن يشتركوثانيا ــ  بأهداف التقويم ، وأن يؤمنوا به .   أوال ــ 

التقويم المناسبة ،  وكمثال على ذلك في بداية العام الدراسي يطرح المعلم على الطالب 

فيها ؟ ، ويقترح معهم مجموعة من الخيارات  : ما كيفية التقويم  المناسبة التي يرغبون

، مثل مواعيد االختبارات ، كأن تكون بعد نهاية كل شوهر أو بعود نهايوة كول وحودة مون 

المونهج الدراسووي ، وكيفيوة توزيووع الودرجات بووين الشوفوي والتحريووري وورقوات العموول 

نتووائج التقووويم  .  فووإذا مووا تووم ذلووك يتقبوول الطووالبوالواجبووات المنزليووة والنشوواط  .....الووخ 

ألنهم هوم مون وضوع   لتحسين مستواه ، ، ويسعى كل طالببنفس راضية وقناعة منهم 

 خطة التقويم  

أما االمتحانات التقليدية فال تترك للطالب حرية التفكيور ، أو المشواركة فوي التخطويط    

، أو حتووى إبووداء الوورأي ،   بوول المعلووم هووو الووذي يقوووم برسووم الخطووة واختيووار الوسووائل 

وتحديد الوقت ، وكأنه الحاكم المستبد ، ثم يصدر أحكامه وينفذها دون أن يقوم الطالوب 

 ن بين هذا وذاك . بأي دور فيها ، وشتا

 ستخدام وسائل متنوعة في التقويم :ا (7

ينبغووي علووى المعلووم اسووتخدام وسووائل متنوعووة فووي التقووويم لمراعوواة الفووروق الفرديووة ،    

يجيد اإلجابة تحريريا أكثر  فمثال هناك نوع من الطالب  .  طبيعة شخصية كل طالبو

منها شفويا ، وهنواك العكوس ، فعلوى المعلوم اسوتخدام مجموعوة مون الوسوائل كوي يكوون 

الحكم صادقا ، مثل االختبوارات بأنواعهوا التحريريوة والشوفوية والمالحظوة والمقابلوة ، 

، ويغطووي جوانبووه  المختلفووة  ،  بوور قوودر موون المعلومووات  حووول الطالووبحتووى  يجمووع أك

 ده على التقويم السليم .لتساع

 أن تكون عملية التقويم إنسانية : (8

بمعنى أن يكون هدفها األساسوي مسواعدة التلميوذ علوى النموو الشوامل إلوى أقصوى حود    

وسيلة تسمح به قدراته ، وأن يكون التقويم وسيلة لتحسين عمليتي التعليم والتعلم وليس 

ثووورا طيبوووا فوووي نفووووس يتووورك التقوووويم أ أو لعقوووابهم ، بووول ينبغوووي أن إلرهووواب المتعلموووين

 ( .4) المتعلمين

المحور الثالث ــ وسائل التقويم التي يمكن لألستاذ الجامعي االعتماد 

 عليها في تقويم الطالب : 

م لتحقيقووه .  ولعوول أشووهرها       تتنوووع وسووائل التقووويم حسووب الهوودف الووذي يسووعى الُمقووو 

يذ ، أسلوب االختبوارات التحصويلية ، وهوو والذي عادة ما يستخدمه المعلمون مع التالم
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من األساليب القديمة منذ عهد الرومان واإلغريق ، وعرفه الصينيون القدماء ، والزال 

سووائداً حتووى اآلن بعوود إدخووال العديوود موون التحسووينات عليووه  ، لوويالءم الطرائووق التربويووة 

 الحديثة  .  

هت العديد من االنتقادات إلى االختبارات التحصيلية القديمة وخاصوة التوي       ولقد وج 

تعتمد على األسوئلة المقاليوة التوي تفتقور إلوى الموضووعية والثبوات ، وتبورز فيهوا بشوكل 

واضوووح مشوووكلة التقوووديرات والعوامووول الشخصوووية فوووي التصوووحيح والتوووي يعبووور عنهوووا 

الودرجات أو حتوى عنود المصوحح نفسوه مون  باالختالف بوين مصوحح وآخور فوي أعطواء

وقت آلخر ، وهذا ما يودعو إلوى التشوكيك بقيموة تلوك االختبوارات بوصوفها أدوات غيور 

دقيقوووة وغيووور حساسوووة بصوووورة كافيوووة للفوووروق الحقيقيوووة فوووي التحصووويل . كموووا تهمووول 

االختبارات التقليدية تشخيص موواطن الضوعف والقووة فوي أداء الطالوب ، وتسوعى هوذه 

رات إلى تلبية األغوراض اإلداريوة للقيواس والتوي تتمحوور فوي أعطواء الودرجات االختبا

والتقديرات التخاذ القرارات اإلدارية المتعلقة بالمستقبل الدراسي والمهنوي للطالوب موع 

أنها غير دقيقة بصورة كافية لتقدير قدرات الطالب الحقيقية كما أسولفنا . باإلضوافة إلوى 

وى األدنى من مستويات التعل م وهو مستوى المعرفة الذي أنها تقتصر على قياس المست

يعتمد على الحفظ واالسترجاع بصورة أساسية وتهمل المستويات األعلى للتعلم كوالفهم 

والتطبيق والتحليل والتركيب وغيرها وتعطيها دورا ثانويا للغاية ،  وهذا األمور يوؤدي 

لووى التكوووين المعرفووي والفكووري إلووى انعكاسووات خطيوورة علووى عمليووة التعلوويم والووتعلم وع

للطالب . فاألسئلة التقليدية تركوز علوى  قيواس موا حفظوه الطالوب مون معلوموات وتهمول 

الجانب األهم في عملية التعليم والتعلم وهو تنمية قدرة الطالب على استخدام أو تطبيوق 

الوب . هذه المعلوموات ، وربطهوا بالحيواة العمليوة ، كموا تهمول مسوألة التقودم الفكوري للط

وهي بذلك تعتبر مقواييس محودودة فوي قيمتهوا نظورا ألنهوا تركوز علوى مظواهر سوطحية 

وغير مهمة في التحصيل . وخاصة أن أسئلتها ال تمثل محتوى المنهج الدراسي ، وهذا 

 ، ويزيد من عامل الصدفة في النجاح أو الرسوب .    تما يقلل من صدق تلك االختبارا

ية بوصوفها أدوات لقيواس التحصويل تثيور انتقوادات كثيورة منهوا واالمتحانات التقليد      

أنها تجعل عملية التعلم موجهة بفكرة االمتحان والتركيز على النجاح فيوه ، والحصوول 

على أعلى الدرجات بغض النظر عما تعلموه أو أتقنوه مون الموادة الدراسوية . وكثيورا موا 

بواط والقلوق مموا يضوعف ثقوتهم تع رض هذه االمتحانوات الطوالب لخبورات الفشول واإلح

بأنفسهم ، ويهدد مستقبلهم الدراسي والمهني . كما تؤدي إلوى إشواعة الفوضوى وانتهواك 

 العام الدراسي .         
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والتقويم التربوي الحوديث ال يقتصور علوى االختبوارات التحصويلية فقوط بول يسوتخدم     

والمقابلوووة وقيووواس طرائوووق أخووورى متعوووددة لتقوووويم شخصوووية الموووتعلم مثووول المالحظوووة 

االتجاهووات واختبووارات الووذكاء إلووى غيوور ذلووك موون الوسووائل األخوورى ، باإلضووافة إلووى 

 .اختبارات التحصيل 

باإلضافة إلى االختبارات التحصيلية بأنواعها ، والتي يعتمود عليهوا كثيورا فـــوـي       

ــووـرى مدارسوونا ، هنوواك وسووائل أخوورى للتقووويم تسوواعد المعلووم علووى معرفووة جوانووب أخــ

مـــن شخصية المتعلم ، والتي ربما يكون لها األثر فــــوـي ضوعف التحصويل العلمــوـي 

مراعاتها ، ووضوع العوالج لهوا ،  أو ألستاذ الجامعي للطالب ، والتي ينبغي على المعلم

واالهتمام  بها ، وعدم تركيزه على االختبارات التحصيلية فقط وإهمال بقية الوسوائل ؛ 

 (5) ال مبرر له . ومن  هذه الوسائل ما يلي :  ا كبيرا من المعلمفذلك يعد قصور

بدراسة موضوعات  من منهــج معين حسب المرحلــة التي  يدرس  تكليف الطالبــ 1

بتلخويص موضووع معوين ، أو اسوتنتاج موا وصول إليوه  ، فمثال يكلوف طالوب بها المتعلم

ب منووه عموول ورقـــووـة  بحثيووـة يطلوو أو ......الووخ ،وع مــووـن دراسـووـة ذلووك الموضـــووـ

واألسووتاذ يقوووم بتقووويم أداء حــــووـول موضوووع مووا ، أو تقووارير أو مقوواالت ، وهكووذا . 

وتتبووع تقدمووه ، واختبووار قدراتووه علــووـى الفهووم  وإنجوواز العموول المطلوووب فووي  الطالووب ،

واألنشطة الوقت المحدد .  هذا باإلضافــــة إلـــــى اختبار قدراتهم على القيام باألعمال 

 . الطالبالمرتبطة بالموضــوع المكلف بـــه 

عن طريق األسئلة الشفوية التي يقوم بطرحها عند  كذلك يمكن للمعلم تقويم طالبهــ 2

بداية كل درس جديد ، لربط الدرس الحالي بالسابق ، أو األسئلة التي يطرحها بين 

إذ يتعرف المعلم على  بقة . الحين واآلخر في أثناء الدرس ، أو لمراجعة الدروس السا

 من خالل المراجعة المستمرة عن طريق األسئلة الشفوية  .  الطالب المجد من المقصر

على  مدى حرص الطالبتعطي مؤشرا للمعلم ، وتبين  أيضا الواجبات المدرسيةـ 3

 مراجعة دروسه من عدمها ، ويمكن أن تدخل كوسيلة في التقويم .

في الفصل  الواحد ، في موضوع  المناقشة الحرة بين الطالبخدام ــ كذلك يمكن است 4

بطريقة غير شكلية ، إذ  لطالبمعين  من العوامل التي تساعد المعلم على تقويم عمل ا

 وغيرها من المواضيع .  تجاهات وأراء الطالب اتجاه المؤسسةتبين هذه المناقشة ا

،  األخذ بها فوي تقوويم الطوالبمعلم ــ المالحظة :  وهي من الطرق التي يجب على ال5

، وعالقووة الطالووب وذلووك موون خووالل مالحظووة سوولوكهم فووي المناقشووة وأداء الواجبووات 
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لمووا يكتووب علووى السووبورة ونشوواطه ومشوواركاته داخوول  بزمالئووه ، وموودى متابعووة الطالووب

الفصول وخارجووه ، وموودى التووزام الطالووب بحضوور جميووع الحصووص الدراسووية للمووادة ، 

للودروس الجديودة فوي الموادة الدراسوية ، ودرجوات الطالوب التوي  ومدى تحضير الطالب

يتحصل عليهوا فوي االختبوارات التحريريوة ، وسورعة إجابوة الطالوب علوى أسوئلة الموادة 

الدراسية ، والنطق السليم لأللفواظ وخاصوة المصوطلحات العلميوة .   فوإذا الحوظ المعلوم 

ين بووولي األموور أو األخصووائي ، يمكوون لووه أن يسووتع سولوكا شوواذا أو غريبووا علووى الطالووب

االجتماعي  وهكذا ، فالمالحظة من األساليب المهمة في تقويم المتعلمين ، ألنها وسيلة 

 من وسائل جمع المعلومات التي تساعد على تقويم المتعلم .

ــ المقابلة : وهي من األساليب الصعبة وتحتاج إلى شوخص ذكوي ونبيوه يعورف كيوف 6

فوي كثيور مون األحيوان ال يبووح للمعلوم بموا لديوه مون  الطالوبألن  ومتى يوجه السوؤال ،

مشاكل بسبب عامول الخجول والخووف والرهبوة مون المعلوم أحيانوا ، وهوذا الوذي يودعونا 

دائما أن نذ كر وننبه إخواننا المعلمين إلى أهمية العالقات اإلنسانية بين المعلوم والموتعلم 

ودية مبنية على الحب واالحترام  ، وكسر حاجز الخوف والرهبة من خالل ربط عالقة

بالثقوة فوي المعلوم ويبادلوه نفوس المشواعر ،  ل بين الطرفين ، حتى يشوعر الطالوبالمتباد

 .             المعلم في تقويم الطالبويبوح له بما لديه من مشاكل تساعد 

أو  تصورفا أو سولوكا غريبوا ، عندما يالحظ على الطالب والمقابلة يحتاج المعلم إليها   

أنه وقع في مشكلة ويحتاج إلى المساعدة ،أو الحظ ضعفا في تحصيله العلمي ......الوخ 

فوي بعوض علوى انفوراد إذا رغوب الخووض  ن أن يقوم المعلوم بمقابلوة الطالوب. ويستحس

مثوول موودى متابعووة والديووه لووه ، وموودى ارتباطووه بهووم ،  األمووور  الخاصووة مووع الطالووب

ت ، وأسوولوبه فووي دراسووة المووادة الدراسووية فووي والمشووكالت األسوورية الخاصووة إن وجوود

في هذه الحالوة ، وقود يسوتطيع مسواعدته  يستطيع المعلم أن يكسب ود الطالبالمنزل ، ف

 في التغلب على الكثير من مشكالته ، أو تعويده على حل مشكالته بأساليب صحيحة .

ينهم وبين ت بويمكن للمعلم أن يستخدم أسلوب المقابلة أيضا في حالة حدوث مشكال    

، ومووا إلووى ذلووك موون المشووكالت التووي تعترضووهم  وقوود تعوووق  أقوورانهم أو أحوود أسوواتذتهم

 تحصيلهم الدراسي .  

باإلضافة إلى األساليب السابقة في التقويم ، هنواك أسواليب أخورى مثول االسوتبيان ـوـ     

زمالئهوم ـوـ رأي  فوي البطاقوة التتبعيوة ـوـ رأي الطوالبالسيرة الذاتية ــ اختبار الذكاء ـوـ 

 أولياء األمور ــ قياس االتجاهات .....الخ . 
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وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب على المعلم  توزيع درجات الطالوب علوى  المجواالت        

المذكورة بقدر المستطاع  ، وأن ال يقتصر في تقويم الطالب على درجوة التحصويل فوي 

، والتقويم الصحيح  أو األستاذ من المعلماالختبارات . فهذا يعد ظلما للطالب وتقصيرا  

 هو الذي يشمل عدة جوانب من سلوك المتعلم . 

وكمثال على ذلك يمكن أن تـوعع درجـات الطالـب عنـدما تكـون الدرجـة الكبـرى مـن   

 : على النحو اآلتي  100

 درجة 20ــ اختبارات قصيرة بدال من النصفي  

 درجات 10                ــ واجبات  مختلفة         

 درجات 10ــ تقارير ومقاالت                         

 درجات 10    ـــ المشاركة والتفاعل الصفي        

 درجات 10  ــ االختبارات الشفوية                   

 درجة 40لنهائي                         ــ االختبار ا

وهكذا من خالل التوزيع المذكور للدرجات يمكن القول أن التقويم قد  اشوتمل علوى      

على االختبوارات التحصويلية  فقوط  . ويمكون  جوانب من سلوك المتعلم ولم يقتصرعدة 

للمعلوم أن يضويف جوانوب أخوورى أو يعودل فوي توزيوع الوودرجات  حسوب موا يوراه يخوودم 

 المستوى الذي وصل إليه الطالب .مصلحة الطالب ، وكذلك وفق التخصص و

 : االمتحـــــــــانـــــات العمليــــــــــــة      

تلفووة التووي تسووتخدم لتقووويم باإلضووافة إلووى االختبووارات التحريريووة والوسووائل المخ        

ومعرفة المستوى  الذي وصلوا إليه من الخبورة المعرفيوة . هنواك االمتحانوات  الطالب 

ب أن يُهووتم بهووا فووي كوول المراحوول التعليميووة نظوورا ألهوودافها ووظائفهووا العمليووة والتووي يجوو

 المتعددة .

فمووثال الطالووب المتخصووص فووي الكيميوواء أو الفيزيوواء أو األحيوواء يحتوواج إلووى اختبوواره     

 عمليا ، لمعرفة كيف يطبق ما  درسه نظريا بالتجارب العملية  .

مهنوي فوي حاجوة إلوى اختبوارهم كذلك الطالب المتخصصون في بورامج التودريب ال     

عمليا لمعرفة قدراتهم على الممارسة العملية في تخصصاتهم المهنية  حتى يمكن التنبؤ 

 بمدى نجاح الطالب مستقبال في مهنته . 
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أيضووا الطووالب المتخصصووون فووي الجوانووب الفنيووة كالرسووم والموسوويقى والمسوورح    

 ر قدراتهم عمليا .واالقتصاد المنزلي إلى غير ذلك ، ال بد من اختبا

موون ذلووك نسووتنتج أن االختبووارات العمليووة ال تقوول أهميووة عوون اختبووارات التحصوويل      

التحريريووة ، وتعتبوور حجوور الزاويووة فووي األبحوواث المختلفووة التووي يووراد بهووا دراسووة وفهووم 

التغذية الراجعة الحسية وأنواعها ، والدور الذي يمكن أن تقوم به في التعليم اإلنساني ، 

 أنها تساعد  في التنبؤ بمدى نجاح الفرد مستقبال في مهنته العلمية كانت أو الفنية  .كما 

عتمد عليها ي األكثر استخداما التي التقويمية الوسائلالمحور الرابع ــ 

 :  العلمي الطالبيم تحصيل وفي تق أساتذة الجامعة

في البحث العلمي والتي  وفي هذ المحور اتبع الباحث إجراءات البحث المعروفة 

 الخطوات التالية : تتكون من 

 ــ منهجية البحث:1

استخدم البحث الوصفي التحليلي  ،  تتمثل فيمنهجية البحث التي اتبعها الباحث       

وتهدف البحوث الوصفية إلى دراسة حالة ، ووصف خصائص وأبعاد ظاهرة من 

من خالله تجميع البيانات الظواهر في إطار معين ، أو في وضع معين يتم 

والمعلومات الالزمة عن هذه الظاهرة ، وتنظيم هذه البيانات وتحليلها للوصول إلى 

أسباب هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها ، وبالتالي استخالص نتائج يمكن 

 (6) . تعميمها مستقبال

 البحث : مجتمع

لزاويوة والعجويالت بجامعوة الزاويوة يتكون مجتمع البحث من أساتذة كليتي التربيوة با   

 ( أستاذا وأستاذة . 320والبالغ عددهم )   

 عينة البحث :

  من مجتمع البحث بالطريقة العمدية%( 12.5أي ما نسبته )( أستاذا 40تم اختيار )    

حيث  إن العينة العمدية هي تلك العينة التي يقرر الباحث مقدما مفرداتها ، ومعرفة 

المعالم اإلحصائية لمجتمع معين ، وهي التي تتكون من مفردات معينة تمثل المجتمع 

األصلي تمثيال سليما ، فالباحث في هذه الحالة قد يختار مناطق محدودة تتميز 

ة للجميع ، وهذه تعطي نتائج أقرب ما تكون إلى بخصائص ومزايا إحصائية تمثيلي
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وهو ما قام به الباحث  النتائج التي يمكن أن يصل إليها الباحث بمسح المجتمع بأكمله

 . في بحثه هذا

 وتشمل ما يلي : حدود البحث :

 الزاوية والعجيالت بجامعة الزاوية .كليتي التربية  الحد المكاني :

 م2020/  2019العام الدراسي  الحد الزماني :

التعرف على مدى قيام أساتذة الجامعات باستخدام التقوويم المسوتمر الحد الموضوعي : 

 في التدريس .

 أداة البحث :

سووبعة عشوور سووؤاال حووول موضوووع  17 ويتضوومناسووتخدم الباحووث أداة االسووتبيان    

 البحث وكانت اإلجابة مقتصرة على اختيارين هما )نعم أو ال( .

 األساليب اإلحصائية :

اسوووتخدم الباحوووث طريقوووة التكووورارات والنسوووب المئويوووة باعتبارهوووا أيسووور الطووورق      

 عرفتها وإبرازها من خالل البحث .للوصول إلى النتائج التي يرغب الباحث في م

 أسئلة استبيان البحث :

اإلجابة  )بنعم أو  ؟أي الوسائل التالية تعتمد عليها  في تقويم تحصيل الطالب العلمي 

 أمام االختيار المناسب :√  ( ال( بوضع عالمة ) 

 % التكرار االختيار % التكرار االختيار العبـــــــــــــــــــــــــــارات 

 %10 4 ال %90 36 نعم االمتحان النصفي والنهائي 1

 %25 10 ال %75 30 نعم اختبارات تحريريةمجموعة  2

 %27.5 11 ال %72.5 29 نعم شفويةاختبارات مجموعة  3

 %30 12 ال %70 28 نعم ورقات عمل 4

5 
مشووووووووواركة الطالوووووووووب فوووووووووي 

 المحاضرة
 %5 2 ال %95 38 نعم

 %20 8 ال %80 32 نعم حضور وغياب الطالب 6

 %15 6 ال %85 34 نعم مشاركة الطالب في النقاز 7

8 
مالحظة سولوك الطالوب داخول 

 القاعة
 %25 10 ال %75 30 نعم
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9 
موا  جل وزع الدرجة علىهل ت

 ؟ ُذكر أعاله
 %25 10 ال %75 30 نعم

10 

هووووووووول عووووووووودد االختبوووووووووارات 

التحريرية التوي تجريهوا خوالل 

 الفصل الدراسي كافية للتقييم ؟

 %57.5 23 ال 42.5 17 نعم

11 
عطى درجة أعموال السونة هل ت

 على االمتحان النصفي فقط
 %75 30 ال %25 10 نعم

12 

 كف  بنفسوواشوورهوول تفضوول اإل

 الموادة التوي  فوياالمتحان  على

 ؟ قوم بتدريسهات

 %37.5 15 ال %62.5 25 نعم

13 
األسئلة المقالية  في  هل نفضل

 ختبارات ؟اال
 %67.5 27 ال 32.5 13 نعم

14 

األسووووووووووئلة هوووووووووول نفضوووووووووول 

ختبووارات الموضوووعية  فووي اال

 ؟

 %45 18 ال %55 22 نعم

15 

هوووول تفضوووول المزاوجووووة بووووين 

المقاليوة والموضووعية األسئلة 

 في االختبارات ؟

 %25 10 ال %75 30 نعم

 %15 6 ال %85 34 نعم هل تفضل التقويم المستمر ؟ 16

17 

هووووووول االمتحوووووووان النصوووووووفي 

يم يووالنهائي هو األفضل في تق

 ؟ الطالب

 %62.5 25 ال 37.5 15 نعم

 المناقشة :

 من نتائج االستبيان السابق يتبين اآلتي : 

 العبارات التي جاءت نسبتها عالية )بنعم( :أوال ــ 

( مشاركة الطالب في المحاضورة فوي الترتيوب األول بنسوبة 5رقم )ــ جاءت العبارة 1  

 % من عدد المشاركين في االستبيان .95

( االمتحان النصفي والنهائي يعتمود عليهموا األسوتاذ الجوامعي 1ــ جاءت العبارة رقم )2

 % .90وبنسبة بة الثانية في تقييم الطالب في المرت

( هول تفضول التقوويم 16) رقم( مشاركة الطالب في النقاز و7) رقم ــ ثم أتت العبارة3

 .% 85وبنسبة المستمر في المرتبة الثالثة 
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% 80( حضور وغياب الطوالب وبنسوبة 6) رقم وفي الترتيب الرابع كانت العبارةــ 4

 من المشاركين أجابوا  بنعم .

وهوووي علوووى التووووالي : مجموعوووة اختبوووارات  15، 9،  8،  2العبوووارات وجووواءت ـوووـ 5

تحريرية ، مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة ، هل توزع الدرجة علوى جول موا ذكور 

فوي  أعاله ، هل تفضل المزاوجة بين األسوئلة المقاليوة والموضووعية فوي االختبوارات ؟

 ستبيان .% من عدد المشاركين في اال75وبنسبة الترتيب الخامس ، 

مجموعووة اختبووارات شووفوية فووي المرتبووة السادسووة وبنسووبة  3ـووـ وأتووت العبووارة رقووم 6

72.5 % 

 %  .70)ورقات عمل(  ،  فكان ترتيبها السابع وبنسبة  4ــ أما العبارة رقم 7

هل تفضل اإلشراف بنفسك على االمتحان فوي الموادة التوي  12ــ وجاءت العبارة رقم 8

 % .62.5وبنسبة  رتيب الثامن ،في الت تقوم بتدريسها ؟

هوول تفضوول األسووئلة الموضوووعية فووي االختبووارات ؟ كانووت فووي  15والعبووارة رقووم ـووـ 9

 % 45% . ومن قال ال بنسبة 55المرتبة التاسعة وبنسبة 

 ثانيا ــ العبارات التي جاءت نسبتها عالية )بال( :

هل تعطي درجة أعمال السنة على االمتحان النصفي فقوط ؟ جواءت  11العبارة رقم  ـ1

 % .25% و بــ )نعم( بنسبة  75في المرتبة األولى بــ )ال( وبنسبة 

هل تفضل األسئلة المقالية في االختبارات ؟ أتت في المرتبة الثانية بـ  13ـ الفقرة رقم 2

 % 32.5% و بــ )نعم( بنسبة 67.5)ال( وبنسبة 

هو األفضول فوي تقيويم الطالوب ؟ هل االمتحان النصفي والنهائي  17ـ أما حول الفقرة 3

 % 37.5% ومن أجاب بـ )نعم( 62.5فقد أجاب بـ )ال( 

ن االختبوارات التحريريوة التوي تجريهوا خوالل الفصول الدراسوي كافيوة إ أما مون قوال : ـ4

 %  42.5 (نعم)% ومن قال : 57.5 (ال)فكان نسبة من قال :  10للتقييم في العبارة رقم  

 تحليل نتائج االستبيان :

أن معظم األساتذة يحبذون مشاركة الطالب فوي المحاضورة  من خالل االستبيان ـ يتبين1

لما لها من مردود إيجابي على الطالب وخاصوة عنودما يشوجع الطالوب ويعلوم أنهوا تودخل 

 فتزداد الدافعية للمشاركة بشكل أفضل . في عملية التقييم 

83



ـ أموا االقتصوار علوى تقيويم الطالوب فوي االمتحوان النصوفي والنهوائي فقوط والوذي أكدتوه 2

% فهوذا يعود مؤشورا 90العينة المختارة مون األسواتذة حيوث كانوت نسوبة مون أجواب بونعم 

اسوتخدام سالبا في تقييم الطالوب بشوكل صوحيح ، وخاصوة أن التقوويم الحوديث يودعو إلوى 

الوذي يبودأ مون بدايوة الفصول الدراسوي وحتوى نهايتوه ، وهوو  أو التكوويني التقويم المستمر

 . يعتمد على االختبارات المتعددة مع مجموعة وسائل أخرى في التقييم 

( وقود أكود أهميتهوا فوي 7وبخصوص مشاركة الطالب في النقاز وهوي العبوارة رقوم ) ـ3

هوي تعود مون العوامول المهموة التوي ينبغوي علوى كول % من المشواركين ف85تقييم الطالب 

وخروجهوا مون أستاذ تشجيع الطالب عليها لما لها من دور إيجابي في تفعيول المحاضورة 

عمليوة التلقووين التقليديووة إلووى المشواركة اإليجابيووة ، وفووي نفووس الوقوت نأسووف للبقيووة الووذين 

 أجابوا )بال( حول هذه الفقرة بالرغم من قلتهم .

( فهوو يعود موون العوامول المهموة فوي تقيوويم 6ر وغيواب الطالووب فوي الفقورة )ـو أموا حضوو4

الطالب ، فحضوره للمحاضرة يدل على اهتمامه وحرصه على االستفادة وهوو موا يجوب 

ان وهوو % مون المشواركين فوي االسوتبي80التشجيع عليه من قبل المحاضر وقد أكد ذلك 

  يعتدون بالحضور .% منهم قالوا أنهم ال20مؤشر إيجابي بالرغم من أن 

وهووي علووى التوووالي : مجموعووة اختبووارات تحريريووة ،  15، 9،  8،  2أمووا العبووارات  ـوو5

مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة ، هل توزع الدرجة علوى جول موا ذكور أعواله ، هول 

تفضل المزاوجة بين األسئلة المقالية والموضوعية في االختبارات ؟ حيث كانوت نسوبتها  

المشوواركين فووي االسووتبيان ، وهووو مؤشوور جيوود ، ويوودل علووى أن هووؤالء % موون عوودد 75

حريصون على استخدام العديد من الوسائل في تقييم الطالب وهو موا يودعو إليوه األساتذة 

 % منهم أجابوا )بال(  .25التقويم التربوي الحديث بالرغم من أن 

% أكودوا علوى 72.5 ـ بالرغم من صعوبة إجوراء االختبوارات الشوفوية كاختبوار إال أن6

( وربمووا يقصوودون اسووتخدامها فووي بدايووة المحاضوورة 3اسووتخدامهم لهووا فووي الفقوورة رقووم )

لربطها بالمحاضورة السوابقة ، وفوي أثنائهوا لتنشويط الطوالب وشودهم إلوى الودرس ، وهوذا 

عمل إيجابي ومهم لكسور الوروتين التقليودي فوي المحاضورات ، ومعرفوة الطالوب المتوابع 

 من غيره .

% مون 70ير من األساتذة يستخدمون ورقات العمل في تقييم الطالب وقد أكد ذلوك ـ كث7

المستجوبين وهو عمل شائع في األوساط الجامعية ويشجع الطالب على البحث والقراءة 
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والكتابووة بأسوولوب علمووي ويكووون ذلووك موون خووالل وضووعه موون أسووس تقيوويم الطالووب ولكوون 

 األسلوب في التقييم . % من األساتذة ال يستخدمون هذا30لألسف أن 

أما بالنسبة لمشراف على االمتحانات في الفقرة الثامنة من خالل األستاذ بنفسه علوى  ـ8

% موونهم أن يقووم بنفسووه باإلشوراف علووى %62.5الموادة التوي يقوووم بتدريسوها فقوود فضول 

سوه قالوا ال . والتقويم الصحيح هو الذي يتولى فيه األستاذ بنف %5.37االمتحان لمادته و

ألنه أدرى بها وبطالبه ويكون عادة أحورص مون غيوره علوى ؛ اإلشراف على امتحاناته 

 . تقريبا  سيرها بطريقة أفضل وبدون غش

علووى المقاليووة فووي االختبووارات ـوو وبخصوووص تفضوويل اسووتخدام األسووئلة الموضوووعية 9

العديودة إال وبالرغم من حداثتها ، وأن علماء التربيوة اليووم ينوادون باسوتخدامها لميزاتهوا 

% ال يفضلون استخدامها ويسرون 45أنه يالحظ من خالل االستبيان أن هناك ما نسبته 

% مون أجوابوا بونعم مون العودد 55على التمسك بالنظام القديم وهي األسئلة المقالية وفقط 

 اإلجمالي .

هول تعطوي  درجوة أعموال السونة علوى االمتحوان النصوفي  11ـ أما بخصوص الفقورة 10

% منهم أنه يعطي الدرجة علوى االمتحوان النصوفي فقوط وهوذا مخوالف 25أكد  فقط حيث

لمبدأ التقويم الحديث الذي يدعو إلى استخدام التقويم المستمر من خالل إجوراء مجموعوة 

من االختبارات مع استخدام وسائل أخورى فوي تقوويم الطالوب ، وقود يوثلج الصودر وجوود 

 .ط في تقدير درجة الطالبتحان النصفي فق% من المستجوبين ال يعتمدون على االم75

ـوو وبخصوووص تفضوويل األسووئلة المقاليووة علووى الموضوووعية فووي االختبووارات الووواردة 11

% أنهووم 32.5أنهووم ال يفضوولونها ولكوون أجوواب % 67.5موون االسووتبيان أكوود  13بووالفقرة 

موا يفضلون األسئلة المقالية على الموضوعية أي حوالي ثلث المستجوبين أو أكثور قلويال 

زالوا يستخدمون األسئلة المقالية في اختبواراتهم وهوذا يودعو إلوى االسوتغراب ونحون فوي 

 األلفية الثالثة ومازال بعض األساتذة يستخدم األسئلة المقالية فقط .

% أن االمتحان النصفي والنهائي هوو األفضول فوي تقيويم 37.5ـ وأخيرا يرى حوالي 12

جوودا فووي التقووويم التربوووي الحووديث وهووو التقووويم الطالووب بووالرغم موون مخالفتووه لمبوودأ مهووم 

المسووتمر أو التكووويني إال أنووه مازالووت نسووبة كبيوورة موون األسوواتذة يعتقوودون أن االمتحووان 

 النصفي والنهائي هو األفضل .
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 توصيات البحث :

 من خالل نتائج البحث يوصي الباحث باآلتي :   

تؤكود فيهوا علوى أهميوة اسوتخدام  على الجامعة أن تعمم نشرات على أساتذة الكليواتــ 1

 أو الذي يطلق عليه التقويم التكوويني التقويم التربوي الحديث من خالل التقويم المستمر

، واستخدام وسائل متنوعة في التقويم وعدم االقتصار على االمتحان النصفي والنهائي 

 فقط .

وعودم ، ميزاتهوا ــ توعيوة أسواتذة الجامعوات بأهميوة اسوتخدام األسوئلة الموضووعية وم2

 اللجوء الستخدام األسئلة المقالية فقط في االختبارات نظرا لكثرة عيوبها .

ـووـ التأكيوود علووى أهميووة مشوواركة الطالووب فووي المحاضوورة ، وحضوووره لهووا ، وورقووات 3

العمل مع استخدام نظام االختبارات ، واألسئلة الشفوية بين الحين واآلخر كلها عوامول 

 الطالب وتدفعه إلى بذل المزيد من الجد واالجتهاد .تساعد في تقييم 

ــ أفضل وسيلة للتقليل من الغش في االمتحانات هو تورك األسوتاذ يالحوظ علوى مادتوه 4

بنفسووه فووي االمتحووان بقوودر اإلمكووان ، وهووذا يجووب أن يكووون فيووه تعموويم موون الجامعووة 

 بالخصوص لمعالجة عملية الغش المتفشية بين الطالب .

لنظر في اللوائح المعمول بها في االمتحانات وتحديثها مع األساليب الحديثوة ــ إعادة ا5

 في التقويم التربوي الحديث .
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