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 بحيث أصبح،تحولت من ثقافة االختبار إلى ثقافة التقويم
ّ  حدثت:ممخص
ّ تغيرات في األطر الفكرية لتقويم الطالب بعدما
 وييدف،ويستخدم ألغراض تكوينية لمتعمّم والتّغذية الراجعة بدالً من األغراض الختامية
ُ التقويم متكامالً مع التعمم والتدريس
 كما، وتركيزه عمى العمميات باإلضافة إلى النتاجات النيائية،إلى قياس ميارات التفكير العميا بدالً من المعرفة والتذكر

وتحولت اختبارات
.أصبح التقويم ُيجرى في سياق واقعي يتفاعل الطالب مع المعمم وزمالئو بدالً من محتويات مصطنعة
ّ
وتحولت المسؤولية من المعمم
،متعددة تُجرى طوال فترات التعمم
ّ الورقة والقمم التي تُجرى في نياية مدة دراسية إلى أدوات
ّ
 ومشاركاً في وضع المحكات بعدما كانت من، وأداء زمالئو، وتقويم أدائو،فعاالً في تعمّمو
ّ إلى الطالب ليصبح عنص اًر

 كما أُدرجت محكات جديدة لقياس جودة لمتقويم مستندة إلى المقاربة االديومترية بدالً من المقاربة،مسؤولية المعمم
 ومن ثقافة،التحوالت من النظرية السموكية إلى النظرية المعرفية والبنائية
 تيدف ىذه الوقة البحثية إلى إبراز.السيكومترية
ّ
 مع إبراز التكامل، ومن المقاربة السيكومترية إلى المقاربة االيديومترية بالتركيز عمى أبعاد متعددة،االختبار إلى ثقافة التقويم

.بينيا في ممارسات التقويم الصفي
. ثقافة اختبار؛ ثقافة تقويم؛ إصالح تقويم؛ تقويم صفي:الكممات المفتاحية
Abstract: The shifted from testing to assessment culture undergone changes in student assessment
frameworks. The assessment became a part of learning and teaching used for formative instead for
summative purposes to provide feedback. It aims to measure higher thinking skills instead of
knowledge and remembering, and focus on the processes and final products. The assessment is also
conducted in a realistic instead of decontextualized context where student interacts with teacher and
his peers. The paper and pencil tests that are used at the end of the academic period have turned into
multiple tools that are conducted throughout the learning periods, and responsibility has shifted from
the teacher to the student, so the later become an effective participant in his learning, self- and peerassessment, and in setting criteria. In addition, the including of new assessment quality criteria based
on the edumetric approach instead of the psychometric approach. This paper aimed to highlight the
shifts from behavioral theory to cognitive and constructivist theory, from test culture to assessment
culture, and from the psychometric approach to the edumetric approach, focusing on multiple
dimensions, and high-lighting the integration of them in classroom assessment practices.
Keywords: Testing culture; Assessment culture; Assessment reform; Classroom assessment.
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 -1مقدمة
تغيرات واسعة في حركات إصالح أنظمة التعميم ألن األفراد يواجيون عالماً
شيد تقويم تحصيل الطمبة ّ
يتطّمب منيم معارف وقدرات جديدة ،ويحتاجون إلى أن يصبحوا متعمّمين مدى الحياة في محيط يتطمّب كفاءات

النقدي والتحميل والتركيب
وميارات جديدة ،وفي ىذا القرن يحتاج الطمبة إلى أن يكونوا قادرين عمى التفكير ّ
التوصل إلى استنتاجات ،ولمساعدة الطمبة عمى تطوير ىذه الميارات يتطمب إحداث تغييرات في ثقافة وممارسات
و ّ
موسعة ألداء الطالب ( Segers,
التقويم في المدرسة والفصول ،كما يتطمب مناىج دراسية جديدة إلجراء تقويمات ّ
.)Dochy & Cascallar, 2003

المتغيرة التي تتطمب من
تعد تناسب المتطمبات المستقبمية لمتعميم واحتياجاتو
فممارسات التقويم التقميدية لم ّ
ّ
الفرد اكتساب معمومات جديدة بأساليب ذاتية يوظفو في حل مشكالت متعددة غير متوقعة ،وىذا يحتاج إلى

تكييف سموكو ،وتنظيم تفكيره ذاتيا ،ويكون قاد اًر عمى التعاون والتواصل مع اآلخرين .وفي ىذا االطار أشارت

منظمين
متكيفين ،ومفكرين ،وذاتيين ،ومتعممين
) Birenbaum (1996أن األلفية الجديدة تتطمب إعداد أفراد ّ
ّ
ذاتيا قادرين عمى التواصل والتعاون مع اآلخرين ،ومن الكفاءات التي يجب أن يمتمكيا الفرد في ىذا العصر:
-كفاءات معرفية :مثل حل المشكالت ،والتفكير الناقد وصياغة التساؤالت ،والبحث عن المعمومات

المالئمة ،واصدار أحكام استناداً المعمومات ،واالستخدام الفاعل لممعمومات ،واجراء مالحظات وبحوث ،وابتكار
أشياء جديدة ،وتحميل البيانات وعرضيا بطرق مناسبة ،وتقديم معمومات شفيية وكتابية صحيحة.

 -كفاءات ما وراء المعرفية :مثل التفكير الذاتي ،والتقويم الذاتي ،والضبط الذاتي.

 كفاءات اجتماعية :مثل إدارة مناقشات وحوارات ومناظرات ،واالقناع ،والتعاون ،والعمل في المجموعات.وتحمل المسؤولية ،والفعالية الذاتية ،واالستقاللية،
 كفاءات وجدانية :مثل المثابرة ،والدافعية الداخمية ،والمرونة،ّ
والمبادرة ،والتحكم في المواقف الحرجة.
تحوالً جوىرياً في الفكر والممارسات التربوية ،كما تتطمب منيجيات جديدة
ولتحقيق ىذه الكفاءات يتطمب ّ
السياقية التي تؤ ّكد عمى ضرورة أن يعكس محتوى التقويم المنياج ،فأساليب التقويم
لمتقويم تستند إلى المقاربة ّ
يقدميا التقويم تفيد
عما تعمّمو الطالب دون الحاجة إلى ترتيبو أو تصنيفو ،والتغذية الراجعة التي ّ
تُصمم لمكشف ّ
قدرىا ،وتتيح فرصاً
شجع ىذه المقاربة أحكام المعممين وت ّ
جميع األطراف المعنية من طمبة ومعممين وآباء ،كما ت ّ
تأمالتيم (عالم.)2004 ،
متنوعة لمطمبة إلب ارز ما اكتسبوه من معارف وميارات وت ّ
شجع ّ
التحوالت من وجية النظر السموكية التي تيتم بتجزئة عممية التعمّم إلى عناصر بسيطة،
واستندت ىذه
ّ
وميارات جزئية يتم تعمّميا كوحدات منفصمة ،والمتعمم متمقي ًا سمبي ًا لممعمومات إلى وجية النظر المعرفية والبنائية

التي تنظر إلى التعمّم عمى ّأنيا عممية بنائية وديناميكية ُيفترض أن يقوم بتنظيم المعرفة بطريقة ذاتية ،وربطيا
وفعاالً
السابقة ،وتوظيفيا في حل المشكالت مستخدماً عمميات التفكير العميا ،ويكون دور المتعمم نشطاً ّ
بالمعارف ّ
في تكوين معارفو ،وتحقيق أىداف التعمم ،وفي تقويم أعمالو وأعمال زمالئو بتوجيو من المعّمم.

النظر المعرفية والبنائية ظيرت مفاىيم ومصطمحات جديدة في مجال التقويم ،مثل :تقويم
وبفضل وجية ّ
الرسمي ،والتقويم
األداء ،التقويم الحقيقي ،التقويم المباشر ،والتقويم البنائي ،والتقويم العرضي ،والتقويم غير ّ

المضمن في المنياج ،والتقويم المستند إلى المنياج ،وغيرىا ).(Birenbaum, 1996
المتوازن ،والتقويم
ّ
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وتمخضت ىذه الحركة الجديدة نتيجة ضغوط متواصمة تتعمق أساساً باالختبارات السائدة في المدارس ،والتي ال
ّ
المتغيرة ،والنواتج التعميمية المرجوة ،والمناىج الدراسية الجديدة ،وعممية
تعكس بدرجة كبيرة األىداف التربوية
ّ

النظر الحديثة لمتعمم ).(Gipps, 1994
التدريس ،وعممية التعمّم التي تتناسب مع وجيات ّ
بتطورات متعاقبة استندت إلى أطر فكرية متباينة ،فالتقويم كعممية ارتبطت
مر التقويم
باإلضافة إلى ذلك ّ
ّ
الصفي المقاربة
بتوجيات جديدة في تقويم تحصيل الطمبة ،ومن األطر الفكرية التي ّ
حالياً ّ
وجيت ممارسات التقويم ّ
محددة مسبق ًا،
السيكومترية التي ترّكز عمى المقارنة بين تحصيل الطالب بأقرانو أو بمستوى أداء أو درجة قطع ّ

السياقية التي ترّكز عمى وضع عممية التقويم في سياق عممية التعمم والتعميم ،واختبار الطمبة في مواقف
والمقاربة ّ
طبيعية ،وتقديم تغذية راجعة لتحسين التعمم والتدريس وتخطيط المناىج واتاحة الفرصة لمتقويم الذاتي ،والمقاربة

وتقدمو ،ومدى استفادتو من
التفريدية التي ترّكز عمى تحديد تفصيمي إلنجازات كل طالب ،وجوانب قصورهّ ،

عما تعمّمو وما استطاع
الفرص التعميمية ،ومشاركتو في األنشطة من أجل الوصول إلى صورة شاممة قدر االمكان ّ
أن يؤديو (عالم.)200 ،
تحولت ثقافة االختبار القائمة عمى النظرية السموكية في
واستناداً إلى األطر الفكرية السياقية والتفريدية ّ
المقدمة من طرف المعمم ،وتوجيو عممية االختبار إلى تقويم
التعّمم والتعميم ،اعتبرت المتعمم متمقي سمبي لممعرفة
ّ
مستوى الميارات والكفاءات المعرفية الدنيا التي تعتمد عمى تكرار ما تم تدريسو في القسم ،وتقتصر عمى

استخداميا ألغراض ختامية ) .(Birenbaum, 2003واعتبار عممية التقويم منفصمة عن التدريس بحيث تختمف
فترات التعمم عن فترات التقويم ،وطريقة التقويم األكثر شيوع ًا واستخدام ًا في ثقافة االختبار ىي االجابة االختيارية

طبق بواسطة اختبارات الورقة والقمم ،وتُجرى في القسم
(االختيار المتعدد ،الصواب والخطأ ،عبارات الربط) التي تُ ّ
قوم النواتج النيائية بدون األخذ بعين االعتبار
تحت ظروف صارمة ال تسمح باستخدام الوسائل أو األدوات .وتُ ّ
العمميات ،كما تبقى عممية تطوير االختبارات والمحكات التي يتم عمى أساسيا إصدار أحكام عمى تحصيل الطمبة

غير معروفة لدييم (  .)Baartman, Bastieans, Kirschner & Van der Vleuten, 2007وفيما يتعمق
بجودة التقويم تعتمد عمى المقاربة الس يكومترية في تطوير االختبار ،وتقدير درجاتو ،وتفسير نتائجو .وقد استوحيت

تتميز بالموضوعية ،وتتطمب مستويات عالية من
من قياس القدرات الثّابتة نسبياً تستند إلى أداءات المتعمّمين التي ّ
التقنين بسب طبيعة ثقافة االختبار.
تحولت من ثقافة االختبار التي استندت باألساس إلى االختبارات الموضوعية (االختيار من متعدد،
ّ
الصواب والخطأ ،الربط ،االجابة القصيرة) لمتأكد من تحقّق النواتج التعميمية إلى ثقافة التقويم التي استندت إلى
أدوات وأساليب تقويم متعددة ومتنوعة قائمة عمى األداء ( ;Birenbaum, 1996 ; Dierick & Dochy, 2001

وتتضمن في كثير
مجرد االجابة عمى اختبارات الورقة والقمم،
تحولت عممية التقويم من ّ
ّ
 .)Gipps, 1994حيث ّ
متعدد تقيس معارف وميارات منفصمة إلى عممية متكاممة تتضمن
من األحيان عمى أسئمة ذات االختيار من
ّ
ميمات واقعية يتم فييا توظيف الطالب تمك المعارف والميارات ،وتتطمب ميا ارت التفكير العميا (عالم.)2004 ،

عبر عنيا
وانتقدت المقاربة السيكومترية ّ
وي ّ
تتطورُ ،
بشدة باعتبار ّأنيا تنظر إلى القدرات عمى ّأنيا ثابتة ال ّ
ومتطورة عبر الزمن ،وجمع أدلة عن جودة التقويم
بواسطة عالمة ،في حين أن ثقافة التقويم تعتبر القدرات متغّيرة
ّ
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تتطّمب محكات جديدة (كالواقعية ،الشفافية ،العواقب التربوية) نابعة من المقاربة االيدومترية بدالً من المقاربة
السيكومترية التي تستند إلى الصدق والثبات التقميديين (.)Baartman, 2008 ; Dierick & Dochy, 2001

المتخصصين في القياس والتقويم التربوي الحديث (مثال:
انصبت جيود بعض
وفي بداية القرن الحالي
ّ
ّ
السعدوي2018 ،؛ الدوسري2004 ،؛ عالم2004 ،؛ ; Baartman, 2008 ; Baartman et al., 2007
;Birenbaum, 1996 ; Dochy, 2001 Dierick & Dochy, 2001 ; Segers & Dochy, 2006

لمتحوالت من النظرية السموكية إلى النظرية المعرفية
 )Segers et al., 2003في وصف الحدود الفاصمة
ّ
والبنائية ،ومن ثقافة االختبار إلى ثقافة التقويم ،ومن المقاربة السيكومترية إلى المقاربة االيديومترية ضمن متصل
يتعمّق بأبعاد التقويم المتعددة.

التحوالت في التقويم الصفي من النظرية السموكية إلى النظرية
تيدف ىذه الورقة البحثية إلى استعراض
ّ
المعرفية والبنائية ،ومن ثقافة االختبار إلى ثقافة التقويم ،ومن المقاربة السيكومترية إلى المقاربة االيديومترية مرتكزةً
عمى أبعاد مختمفة؛ وىي محتوى التقويم ،وعالقتو بالتعمم والتدريس ،ووظيفتو ،وسياقو ،وأساليبو ،ومسؤوليتو،

الصفي.
وجودتو ،وابراز التكامل بين
الثقافتين والمقار ْ
ْ
بتين لتجديد ممارسات التقويم ّ
 -2مفهوم ثقافة االختبار وثقافة التقويم:

مقننة بالمعنى
ُيؤ ّكد المنظور الجديد لمتقويم عمى تكامل عمميتي التقويم والتعميم ،واتخاذه أشكاالً ّ
متعددة غير ّ
التوجو بثقافة
ويطمق عمى ىذا
ميمات أصيمة ومعقّدة ،وتكون
السيكومتري،
ّ
متضمنة في عممية التعميمُ ،
ّ
ويتضمن ّ
ّ
محل االختبار ،بحيث تكون ميمات التقويم متنوعة ،ومثيرة
حل التقويم
ّ
التقويم ( .)Birenbaum, 2003وقد ّ
الىتمام الطمبة ،وواقعية ،وتتطمّب توظيف ميارات التفكير ،واالستدالل ،وحل المشكالت ،وتقدير الدرجات لكل من

العمميات والنتاجات استناداً إلى محكات يشارك الطمبة في وضعيا وتطويرىا ،ويكون تقرير النتائج في شكل مممح
وصفي ُيعطي صورة تفصيمية عن أداء الطالب (عالم.)2004 ،
ويؤكد المنظور التقميدي لمتقويم عمى انفصال عمميتي التقويم والتعميم ،واتخاذه شكالً واحداً مقنناً يشتمل
ُ

التوجو
ويسمى ىذا
متعدد ،وتكون غير
عمى عينة محدودة من أسئمة االختيار من ّ
ّ
متضمنة في عممية التدريسُ ،
ّ
بثقافة االختبار ( .)Baartman, 2008ويقوم خبراء القياس والتقويم بإعداد ىذه االختبارات وتحميل نتائجيا بدالً
من المعمم ،كما تعتبر عمميتي التقويم والتعميم منفصمتان ،ويقوم المعمم بمسؤولية التعميم وخبراء القياس واالحصاء

بمسؤولية التقويم ،مما يجعل ىذه االختبارات غير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألىداف التعميمية ،أو بسياق حياة

الطمبة ،وتكون عمميات تصحيح االختبارات ،وتقدير درجاتيا مخفية عن الطمبة ،كما تعتمد االختبارات عمى الورقة
محددة لإلجابة عمييا ،وال ُيسمح ليم باستخدام المصادر أثناء إجابتيم ،ويركز التقويم
والقمم ،وتتطمب فترة زمنية ّ
عمى النتاجات النيائية وليس عمى العمميات ،ويقتصر تقرير النتائج عمى درجة كمية واحدة (عالم2004 ،؛
.)Segers, Dochy & Cascallar, 2003

وفي ىذا االطار تتّصف ثقافة االختبار حسب سيجرز ) Segers (2001بالخصائص التالية:
 التدريس والتقويم أنشطة منفصمة ،بحيث أن األول يكون من مسؤولية المعمم واآلخر مسؤولية خبير القياس. -في أحيان كثيرة ال يشارك الطالب في تصميم االختبار ،وكتابة األسئمة فضالً عن تطوير محكات التقويم،

وعممية التصحيح ،وتبقى لغ اًز بالنسبة لو.
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 في الغالب تكون العبارات أو الميمات مصطنعة ،وغير مرتبطة بتجارب حياة الطالب. غالبية عبارات االختبار ذات إجابة اختيارية تُستخدم لقياس معارف غير سياقية ،ووحدات منفصمة عنالموضوع.

 في كثير من األحيان تكون االختبارات من الورقة والقمم ،وتُطبق في القسم تحت قيود الوقت ،ومنع استخدامالوسائل واألدوات المساعدة.
ومتعددة تقوم عمى ميمات مفتوحة أو ممفات
كما تتطمّب ثقافة التقويم أدوات وأساليب تقويم جديدة شاممة
ّ
أعمال أو تجارب مخبرية أو مشروعات أو ميمات لممحاكاة أو تقويمات ذاتية أو تقويمات من األقران .ويذكر
( )Dochy, 2009بأن أدوات وأساليب المندرجة ضمن ثقافة التقويم تتصف بخمسة خصائص ميمة:

 تتطمب بناء معارف وليس إعادة إنتاجيا ،وامكانية بناء وتبادل المعارف وعالقاتيا أىداف ميمة لمتقويم.الجيدة.
 -توظيف المعارف في مواقف حقيقية ىدف جوىري لممارسات التقويم ّ

لمسياق ،فالطالب ال يحتاج فقط إلى معرفة "ماذا" لكن "متى" "أين"
 تتطمب منظوراتّ
متعددة ،وتكون حساسة ّ
"لماذا"؟ وىذا يتضمن أدلة ال تتوقف عمى االجابات بل البحث عن األسباب.
فعال في مناقشة محكات التقويم ،وانجاز الميمات ،والتقويم
 اندماج الطالب بشكل نشط في عممية التقويم ،ودوره ّالذاتي ،وتقويم األقران.
 -تكون مندمجة في عممية التعمم ،ومنسجمة مع طريقة التدريس ،ومع بيئة التعمم.

تختمف ثقافة االختبار عن ثقافة التقويم في العديد من األبعاد؛ من حيث مرجعيتيا ،ومنيجيتيا ،وأدواتيا،

متعددة؛ محتوى التقويم ،وعالقتو بالتعمم ،ومسؤوليتو،
تتضمن أبعاد
وأساليبيا ،وممارساتيا ،وتفصميما حدود
ّ
ّ
التحوالت التي طرأت في ىذه األبعاد من
وسياقو ،ووظيفتو ،وأساليبو ،وتقدير جودتو .سوف يتم التفصيل في
ّ

منظور ثقافة االختبار مقابل ثقافة التقويم ،ومن منظور المقاربة السيكومترية مقابل المقاربة االيديومترية.
التحوالت في التقويم الصفي
-3
ّ
التحوالت من نظرية التعمّم السموكية إلى النظرية المعرفية والبنائية:
-1.3
ّ

التعرف عمى األطر الفكرية
من الميم قبل أن نتناول
ّ
التوجيات التي انبثقت منيا األساليب الحديثة لمتقويم ّ
لمتوجيات والممارسات
القديمة لمتعمّم التي تمخضت منيا االختبارات التقميدية ،والتي الزالت تُمثّل إطا اًر مرجعياً
ّ

التعرف عمى ظيور
التعميمية الحالية ،وتحديد مدى ارتباطيا بانتشار وتطبيق األدوات واألساليب الجديدة .وكذلك ّ
الصفي ،وجعمتيا تتناسب مع
نظريات التعمّم الحديثة ،ومبادئيا ،وتطبيقاتيا التي ّ
غيرت من ممارسات التقويم ّ

التحديات الحالية لمتعميم.
ّ

ترى النظرية السموكية بأن التعمم يحدث من عمميات ترابطية متسمسمة وتراكمية لممعارف الجزئية ،فالتعمّم

المكونة لو،
يكون خطي ًا ومتتابعاً يحدث بتراكم التعّمم السابق ،وبواسطة تجزئة التعمم المستيدف إلى عناصره
ّ
وتدريسيا الواحدة تمو األخرى ،وانتقال أثر التعمّم يكون محدوداً بمقدار تشابيو مع الموقف األصمي الذي حدث فيو

التعّمم (السعدوي .)2018 ،وتُعنى عممية التعمم أساساً بنقل المعارف من مصادر خارجية إلى الطالب ،وترى بأن
الميارات المعقّدة يمكن تجزئتيا إلى ميارات بسيطة يمكن تعمّميا بطريقة مستقمّة عن سياقيا .ويكون وفقيا المعمم
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يشجع
مالكاً لممعمومات ومشاركاً نشطاً في عممية التدريس ّ
يقدم لمطالب المعمومات ويستقمبونيا بطريقة سمبية مما ّ
لدييم حفظ ىذه المعمومات وترديدىا ،مما يشجع التعمم السطحي ،بدالً أن يتواصل المعمم مع طمبتو ،ويوصل
رسالتو (عالم.)2004 ،

واالختبارات من وجية النظر السموكية تجسيد مباشر ألىداف التعمم ،واتّجيت أساساً إلى االختبارات
الموضوعية الستخداميا بشكل متكرر لمتأ ّكد من اتقان المتعمّم لميدف التعميمي ،وتجسيد مباشر ألىداف التعمم
مركزة عمى صيغ االجابة االختيارية التي تقيس المعارف الجزئية ،ولذلك فان طريقة التقويم التي تتناسب مع التعمم

التجزيئي والسطحي يركز عمى المعارف األساسية ،واستدعاء وتكرار ما تم تعمّمو في الصف ،واالجابة عمى أسئمة
تقيس قدرات حفظ وتذكر المعمومات.

في حين ترى النظرية المعرفية التعمم بأنو عممية بنائية نشطة يقوم فييا المتعممون بالبحث عن المعمومات

تأمالت جديدة ،وليس مجرد استقبال المعرفة،
الجديدة لحل المشكالت ،واعادة تنظيم ما يعرفونو فعمياً لتحقيق ّ
فالتعمم ىو توسيع وانتقال لمفيم ،وعممية تتصل باكتساب وتذكر وتوظيف المعارف (.)Raby & Viola, 2016
كما تفترض بأن جميع أنواع التعمم تتضمن التفكير ،فالتعمّم يحدث عندما يعمل المتعمّم بنشاط في بناء مخططات

يوظفيا في فيم المادة المتعممة ،واعطاء معنى وداللة لما يتعمّمو ،فالطالب ىو الذي يبني المعرفة استنادا إلى
المعمومات نتيجة جيد نشط من جانبو لتجريد معنى منيا وربط ىذا المعنى بالحقيقة الخارجية (عالم.)2004 ،

ويتم التعمّم بوضع المعمم لممتعمم في مواقف يستطيع فعمياً بناء معارفو وتطوير كفاءاتو ،فالوضعية ذات

عد أداة محورية في التعميم وفق النظرية البنائية االجتماعية ،وتعطي أىمية كبيرة لممعارف التي يمتمكيا
المغزى تُ ّ
التحول من منطق انتقال المعارف
ويفترض من المعمم تسييل التفاعالت بين المتعمّمين ،فالبنائية تفترض
المتعمّمُ ،
ّ
من المعمم إلى المتعمم إلى منطق التعمّم وبناء المتعمم لممعارف بنفسو (.)Jonnaert & Masciorta, 2007

وقد شكمت المبادئ والمفاىيم التي قدمتيا نظريات التعمم الحديثة مرتك از ىاماً التجاىات التقويم الحديث

التحول من القياس التربوي الذي يتضمن الوصف الكمي الدقيق إلى التقويم التربوي الذي ال
وأساليبو ،وفرضت
ّ
يتضمن في كثير من األحيان الجانب الكمي (الدوسري .)2004 ،كما فرضت إعادة النظر وفقاً لموصف الكيفي
لمستويات تعمم الطالب ،وجوانب القوة والضعف في أدائو ،لذلك يجب إعادة النظر أيضاً في المحكات التقميدية

المطبقة في النموذج التقميدي لمقياس والتقويم (.)Gipps, 1994
لتقدير الصدق والثبات
ّ

التحوالت من ثقافة االختبار وثقافة التقويم:
-2.3
ّ
التغيرات الرئيسية التي حدثت في
لخص الباحثون (ّ )Baartman, 2008 ; Segers et al., 2003
تصو اًر لجوانب التقويم التي تختمف فييا
تحولت من ثقافة االختبار إلى ثقافة التقويم ،وقد ّ
قدموا ّ
عممية التقويم التي ّ

ثقافة االختبار عن ثقافة التقويم في سبعة أبعاد مختمفة (أنظر إلى الجدول  1في المالحق).

التحول من االختبارات غير السياقية والتجزيئية إلى االختبارات السياقية الواقعية،
ُيظير المتصل األول
ّ
التوجو نحو االختبارات الموضوعية ذات أسئمة اختيارية مثل :االختيار من متعدد ،والصواب
وتبين الممارسة
ّ
ّ
التحول من وصف كفاءة الطالب
ويظير المتصل الثاني
والخطأ إلى استخدام التقويم بممفات األعمال ،والمشروعُ .
ّ

التحول
تصور عن كفاءتو بمممح يعتمد عمى قياسات متعددة ،ويصف المتصل الثالث
بواسطة عالمة إلى تقديم
ّ
ّ
من مستويات كفاءة دنيا تقوم أساساً عمى إعادة إنتاج المعارف إلى مستويات عالية تقوم عمى ميارات تفكير عميا.
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متعدد األبعاد يتضمن ما وراء المعرفة ،وأبعاداً وجدانية واجتماعية
وضح المتّصل الرابع بأن الذكاء
ّ
وي ّ
التقدم
وميارات حسية وحركية ،وييتم المتصل الخامس
بالتحول نحو إدماج التقويم في عممية التعمم ،فمدى النمو و ّ
ّ

تغير في المسؤولية من المعمّم إلى
جوانب قوة في التقويم تؤ ّكد بأنو أداة ديناميكية
متطورة .ويشير المتصل السادس ّ
ّ
التحول .وفي األخير
الطالب في عممية التعمم والتقويم ،وتزايد استخدام التقويم الذاتي ،وتقويم األقران كأمثمة ليذا
ّ

التحول من تقويم التعمم نحو تقويم متوازن لمتعمم والتقويم من أجل التعمم كأداة لمتعمم والتغذية
يبين المتصل السابع
ّ
ّ
الراجعة الفورية.
التحوالت من ثقافة االختبار إلى ثقافة التقويم ،بالتركيز عمى وصف مختمف
سوف يتم التفصيل في تناول
ّ
العمميات المتعمقة بالتقويم التي انتقمت من الممارسات التقميدية المنبثقة من نظرية التعمم السموكية ،ووصف

التحوالت في ممارسات التقويم في ضوء ثقافة التقويم المنبثقة من مبادئ ومفاىيم نظرية التعمم المعرفية والبنائية.
ّ
محددة البنية كاالختيار من متعدد،
التحول من اختبارات مصطنعة وتجزيئية غير سياقية تستند إلى أسئمة ّ
ّ
واالجابة القصيرة ،وملء الفراغ ،والصواب والخطأ تكشف فقط عما يعرفو الطالب ،واعادة إنتاج المعارف من
خالل استرجاعيا أثناء االمتحان ،فال يوجد دليل كاف ومباشر عمى ميارات التفكير العميا (عالم .)2019 ،إلى
أدوات وأساليب ذات سياقات حياتية مستمدة من واقع الطالب تعتمد عمى التقويم بممفات األعمال ،والمشروعات،
وتقدم معمومات كافية حول ما
متعددة من أداء الطالب وكفاءتو بطريقة مباشرةّ ،
والتقويم باألداء تكشف عن جوانب ّ

يعرفو وما يستطيع أداءه.

التحول من أدوات تقويم نمطية في كثير من األحيان ،فمعظم أنواع االختبارات ذات صيغة اختيارية تُعطى
ّ
بواسطتيا درجة كمية بعد نياية فترة دراسية معينة ،إلى أساليب متنوعة ومتعددة تيتم بفحص أنماط مختمفة من
تقدم ونمو الطالب ،وتتمثل ىذه
أعمال الطالب عبر فترات من الزمن ،والتأكد من اتساقيا لمتعرف عمى كيفية ّ
األساليب في ممفات األعمال التي تتبع سجالت عممو ،وخططو لتُعطي صورة كاممة عن النتاجات النيائية

لمطالب ،كما يتم مالحظة أنشطتو الفردية التي تعكس مثابرتو ،وذاتيتو ،وأنشطتو الجماعية التي تعكس اىتمامو
بالتعاون في أداء ميمة معينة .باإلضافة إلى أساليب أخرى تيتم بانعكاسات الطالب وتأمالتو نحو أعمالو واصداره

أحكاماً عن أعمال زمالئو بما ُيعرف بالتقويم الذاتي ،وتقويم األقران.
في كثير من األحيان تستند االختبارات إلى صيغ االجابة االختيارية من بين بدائل معطاة تتعمق بمعمومات
بسيطة ال يوظف فييا الطالب عمميات معرفية عميا ،بينما تتطمب أدوات التقويم الجديدة استجابات مبنية تماثل
بقدر كبير العمميات المعرفية التي يستخدميا الطالب في حل المشكالت الواقعية ( & Gulikers, Bastiaens

 .)Kirschner, 2004فمعظم ميمات التقويم الجديد تحتاج من الطالب بذل مجيودات لمتوصل إلى أحكام مع ّقدة
تتطمب تحميل المشكمة ،وتحديد بدائميا ،وطريقة حميا ،وعرض الحل ،وتقديم مبررات ليذا الحل ،وبذلك يمكن تتبع
المسار الذي اختاره واستخدمو الطالب في حل المشكمة أو في اتخاذ القرار (عالم.)2004 ،

في ضوء ثقافة التقويم ينصب االىتمام أكثر بالتقويم التكويني أو التقويم من أجل التعمم إلظيار الطالب

وتقدمو نحو أىداف التعمّم ،وتدعيم تعمّمو ،وتوجييو نحو أنشطة التعمم لتحقيق أىداف
لنقاط قوتو ونقاط ضعفوّ ،
التعمم المرجوة ( .)Dierick & Dochy, 2001وتستخدم االختبارات لقياس ما تعممو الطالب لتحقيق أغراض

ختامية في نياية التعمم ،وتركيزىا عمى النتاجات النيائية ومنح العالمات لتحديد انتقالو ،في حين تتم في ثقافة
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التقويم الموازنة بين الوظيفة الختامية والوظيفة التكوينية بعناية ،ويصبح التقويم جزءاً من دورة مستمرة ومتواصمة

لمتقويم من أجل التعمم ،وتقديم التغذية الراجعة ( .)Birenbaum, 2003وبالتالي فميمات التقويم ينبغي أن ترتبط
تقدم أيضاً تغذية راجعة لممعمم والطالب ضمن
عدت الميمة ألغراض ختامية ،فيجب أن ّ
بعمميات التدريس ،فاذا اُ ّ
وظائف التقويم من أجل التعمم ،وضمن ما يسمى بالتقويم كعممية تعمّم.

البعد يستند إلى تطبيق اختبار واحد بعد نياية مدة دراسية معينة لقياس تعمّم أو
تقميديا التقويم أحادي ُ
متعدد يسيم
فتحول إلى تقويم ّ
تحصيل الطالب ،بحيث تكون فترات التعّمم منفصمة عن فترات التقويم ،وأما حالي ًا ّ
في إمكانية تكامل التقويم مع التعمم والتدريس داخل الصف ،بحيث أصبح التعمم والتقويم مترابطان .فالتقويم يساعد

ويحدد التوقعات الدراسية االيجابية ،وتمثيل المعارف
الفعالُ ،يكسبو المعمومات المفيدة،
ّ
الطالب عمى التعمم ّ
شجع عمى تغيير مناخ غرفة
وي ّ
والميارات (عالم ،)2004 ،كما يساعد الطالب عمى تعديل أساليب تعمموُ ،
يقدمو من تغذية راجعة عمى التعديل الفوري لمتدريس لفترة مستقبمية قريبة ،واعطاء
الصف ،ويساعد المعممين بما ّ
فرصة أخيرة لمتعديل (.)Popham, 2011
تستند االختبارات التحصيمية إلى فمسفة تربوية تبحث في إبراز الفروق الفردية بين الطمبة ،وعمى التعمم
متفوق بين زمالئو دون تحديد ما يمتمكو من ميارات وظيفية بناءة،
التنافسي لحصول الطالب عمى مركز نسبي ّ
تعد تناسب المتطمبات المستقبمية لمتعميم واحتياجاتو
وتشخيص نقاط قوتو وضعفو .فممارسات التقويم التقميدية لم ّ

المتغيرة التي تتطمب من الطالب اكتساب معمومات جديدة بأساليب ذاتية يوظفيا في حل مشكالت متعددة غير
ّ
كيف سموكو ،وتنظيم تفكيره ذاتيا ،ويكون قاد اًر عمى التعاون والتواصل مع اآلخرين
متوقعة ،وىذا يحتاج إلى أن ُي ّ

(السعدوي.)2018 ،

وتوسع نطاق النواتج التعميمية الميمة تتطمّب بالضرورة
التوجو الجديد لمتعمم ،والتحصيل ،والذكاء المتعدد،
ّ
ّ
توسيع نطاق أساليب التقويم وأدواتو لقياس ىذه النواتج .فالتقويم التقميدي يركز في الغالب عمى قياس قدرات

الطالب عمى إظيار ما اكتسبو من معارف باستخدام اختبارات تعتمد عمى الورقة والقمم ،أما التقويم الجديد بمنظوره
الواقعي المتّسع فيركز عمى أداء الطالب ،ومياراتو ،وأدائو المنظم ،مما يتطمب أساليب وأدوات متعددة ومتنوعة،
مثل مالحظة أداء الطالب ،ونقده لمشاريعو وعروضو ونتاجاتو ،وممفات أعمالو ،وتقديره ألعمال معينة باستخدام
موازين متدرجة (عالم.)2004 ،

تحوالت بعض ميزات صيغ التقويم (أنظر الشكل 1في المالحق) من االجابة االختيارية إلى
استم اررية ّ
ألنيا منفصمة
بأن أسئمة الصواب والخطأ ،واالجابة القصيرة واالختيار من ّ
متعدد أقل واقعية ّ
تقويم األداء ،يتضح ّ
عن السياق ،بحيث تكون معظميا مصطنعة ،وأقل تعقيداً معرفياً فيي تقيس ميارات التفكير الدنيا ،وتقيس

طور االختبار ،وأقل تكمفة بحيث
محتويات دراسية أكثر اتساعاً وشمولية ،وتكون إجابة الطالب اختيارية ّ
يحددىا ُم ّ
أن تطبيقيا ،وتصحيحيا أكثر سيولة .أما صيغ تقويم األداء التي تتضمن المقاالت ،والمشاريع ،والمحاكاة،
وعينات األعمال ىي ميمات ذات سياقات أكثر واقعية من حيث النتاجات والعمميات ،وأكثر تعقيداً ،بحيث

تعمقاً في تغطية المحتوى الدراسي ،وتحتاج إلى إنشاء
تستدعي ميارات التفكير العميا كالتحميل ،واالستدالل ،وأكثر ّ
ولكنيا أكثر تكمفة من صيغ االجابة االختيارية ،بحيث تتطمب وقتاً أطول لتطبيقيا ،وتقديرىا باعتبارىا
إجابةّ ،

تقيس العمميات والنتاجات.
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يجب أن يتم األخذ بعين االعتبار تحديد الصيغة المالئمة لمتقويم في وضعية تقويم معينة ،فمثال إذا كانت
فإن أساليب التقويم المعتمد عمى األداء يكون استخدامو أفضل
الواقعية والتعقيد المعرفي كميزات أساسية ّ
عينات األعمال) ،في حين إذا كانت تستيدف اتساع تغطية المحتوى والفعالية
(المقاالت ،المشاريع ،المحاكاةّ ،
كأمور أساسية في التقويم يجب استخدام صيغة االجابة االختيارية كاالختيار من متعدد ،الصواب والخطأ ،االجابة

القصيرة (.)Johnson, Penny & Gordon, 2009

ألنو يؤدي إلى جمع معمومات أكثر عن
فالمنظور
الموسع لمتقويم والتعمم يصبح أكثر مالءمة؛ وذلك ّ
ّ
متعددة تُعطي صورة أكثر
وموجو بالعمميات ،ويستند إلى أساليب وأدوات
الطالب ،ويتناسب مع الحياة الواقعية،
ّ
ّ

متعدد األبعاد يعني أن تقويم الطالب يجب أن يستند إلى المفيوم
فالتحول إلى التقويم
ثراء عن تعّمم الطالب،
ّ
ّ
الموسع لمتعمّم والذكاء والقدرات ،وال يقتصر عمى تقويم القدرات المنطقية والمفظية ،واّنما يجب تقويم قدرات أخرى
ّ
كالقدرات الرياضية والموسيقية والتفاعل مع األفراد (عالم.)2004 ،

تقدم ،فان ثقافة التقويم تفيد في توجيو تدريس المعمم نحو التقويم ،وتفيد كل الطمبة في إثراء
وبناء عمى ما ّ
ً
ويصبح دور المعمم نشطاً يمتد إلى إعداد أنشطة تقويم األداء تغطي أنشطة التعمم ،والى استخدام
التعمّم وتحسينوُ ،
معارفو المينية لفيم معنى أداء الطمبة ،ويتخذ مبادرات في صفو ،ويصبح دور الطالب مختمفاً في عمميات التكامل

بين التدريس والتقويم ،فيو فاعل في بناء تعمّماتو ،ومشاركتو في عممية التقويم ،ويتحمل مسؤولية إدارة عممية

تعمّمو ،وىذا يتطمب صو اًر متنوعة من التقويم تربط التقويم بالتدريس ربطاً مباش اًر لمتأكد من قدرة الطمبة عمى
وتحمل مسؤولية تعمّميم الذاتي.
توظيف المعارف ،وميارات التفكير ،وحل المشكالت في مواقف حقيقية،
ّ

التحوالت من المقاربة السيكومترية إلى المقاربة االيديومترية:
-3.3
ّ
ونقدم بعض التغييرات في اآلراء السائدة حول جودة
وصفنا خصائص ثقافة التقويم في الفقرات السابقةّ ،

التقويم ،أو من تقاليد السيكومترية إلى ما يسمى أحياناً بااليديومترية ،ويمكن اعتبار المقاربة السيكومترية عمى ّأنيا
وصف لما يتناسب مع ثقافة االختبار ،بينما يتم وصف المقاربة االيديومترية كبديل لتفسير خصائص ثقافة

التقويم ،وغالباً ما يتم تقديم المقاربتين السيكومترية وااليديومترية عمى أنيما متناقضتان ،وقد تم وصفيا عمى النحو

التالي (أنظر الجدول  2في المالحق).

تتُخذ الق اررات التربوية المتعمقة بالطمبة في السيكومترية استناداً إلى اختبارات خارجية أكثر من استنادىا إلى
التقويم الصفي ،وترّكز عمى مقارنة تحصيل الطالب بزمالئو ،أو بمستوى أداء أو درجة قطع محددة مسبق ًا ،وذلك

موحدة تتطمّب تقنين محتوى االختبار ،وصيغ عباراتو ،وطريقة تطبيقو ،وتقدير درجاتو ،ويجب
باستخدام اختبارات ّ
موحدة قدر االمكان (عالم .)2004 ،وتستند االيديومترية إلى المقارنة محكية
أن ُيختبر جميع الطمبة في ظروف ّ
حدد ما يجب تعمّمو ،أو
المرجع ،بحيث ال يتم مقارنة المتعممين مع بعضيم البعض ،ولكن إلى المحكات التي تُ ّ
المقاربة المرجعية الذاتية أو الشخصية التي تقارن أداء المتعممين بإنجازاتيم.

المقننة ،ويتحكمون في
كما توكل عممية التقويم إلى
متخصصي القياس واالحصاء الذين ُي ّ
عدون االختبارات ّ
ّ
يحددون ما سوف ُيختبر فيو الطمبة ،وما يتم تعمّمو العتقادىم بأن المعممين غير
ممارسات المعممين ،فيم الذين ّ

قادرين عمى تقويم أداء طمبتيم ،مما يقمّل من مسؤوليات المعممين ،وال يتح الفرصة لمطمبة لتقويم تحصيميم
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وتقدميم الدراسي ،مما رسخ فكرة انفصال التقويم عن التدريس والتعمم ،واقتصاره عمى عمميات االنتقاء ومنح
الشيادات والمحاسبة (السعدوي.)2018 ،
ويتم تقويم أداء الطمبة وتحصيميم بواسطة االختبارات الموضوعية أو المقننة التي تشتمل بدرجة أساسية

عمى أسئمة االختيار من متعدد نظ اًر لموضوعية تصحيحيا ،وسرعة االجابة عمييا ،وتصحيحيا بطريقة آلية،
وتغطيتيا لممحتوى الدراسي ،مما يسيم في فعاليتيا من حيث الوقت والتكمفة واتّساق الدرجات ( & Linn, Baker
 . )Dunbar, 1991ويتم الحصول عمى ثبات درجات االختبارات بتقنين أو توحيد محتوى االختبار ،وصيغ

عباراتو ،وطريقة تطبيقو ،وتقدير درجاتو ( .)Birenbaum, 1996في حين أن عممية التقويم ليست مقننة وفقاً

لممقاربة االيديومترية فيي حساسة لممنيج ،ومحتوى الميمات حقيقي ُيعطي لمطالب فرصة لمتعمم ،وتكون ليا فائدة
عممية في حياتو خارج المدرسة .فعممية تقويم أداء الطالب أو كفاءتو يجب أن يتم بالمالحظة البشرية التي
كمقدر ألن عمميات أو نتاجات الطالب معقّدة تتطمب أحكاماً ذاتية ( Cronbach, Linn,
يتصرف فييا المعمم
ّ
 .)Brennan, & Haertel, 1997وتتضمن أيضاً تزويد الطالب بتعميقات نوعية عن أدائو أو نتاجو كتغذية
تحول التقويم من التركيز عمى توحيد عمميات إعداد االختبار،
راجعة تُ ّ
نمي لديو القدرة عمى التأمل الذاتي .وبالتالي ّ
واختيار صيغ أسئمتو ،واجراءات تطبيقو ،وتصحيحو إلى قياسات متعددة تتطّمب التحقّق من قابمية مقارنة أداء

المقومين والميمات والفترات.
الطالب ونتاجاتو عبر ّ
يتم اختبار أداء الطمبة في كثير من األحيان باستخدام أسئمة االختيار من متعدد التي تتطمب إجراءات فنية
عالية إلعدادىا ،وتطبيقيا ،وتصحيحيا ،بينما يتم التقويم وفقاً لممقاربة االديومترية بواسطة ميمات مفتوحة،

ومشكالت ينشئ فييا الطالب إجابة ،ويتم تقويميا بطرق ذاتية بإصدار أحكام مينية تعتمد عمى محكات
ومستويات أداء في تقويم جيوده ،ويتم االعتماد في تقدير عمميات نتاجات الطالب بواسطة قواعد التقدير التي

تتطمب إصدار أحكام ذاتية عوضاً عن عدد األسئمة الصحيحة االختيارية التي أجاب عنيا الطالب.

تعتبر المقاربة السيكومترية أن القدرات ثابتة نسبياً استناداً إلى إمكانية تمييزىا بين الطمبة ،بينما قدرات

وينظر إلى الذكاء
الطالب قابمة لمتغيير والتطوير في االيديومترية ،وُيتوقع أن تتغير كفاءة الطالب بمرور الوقتُ .
وتعد مصد ًار لمفروق الفردية ،بحيث يمكن تصنيف الطمبة وفق ًا
إلى ّأنو قدرة فطرية ثابتة يمكن مالحظتيا وقياسياّ ،
لمستوى ذكائيم ،وأن الذكاء ثابتاً لدييم  ،في حين أن قدرة الذكاء غير ثابتة ومتعددة األبعاد (.)Gipps, 1994
فالذكاء يتضمن قدرات متعددة كالقدرة البصرية المكانية ،والقدرة الجسمية الحركية ،والقدرة الموسيقية

االيقاعية ،والقدرة عمى التفاعل بين األفراد ،والقدرة المنطقية الرياضية ،والقدرة عمى معرفة مشاعر الفرد الذاتية.

كما أن التصور الجديد لمذكاء يتضمن عمميات ما وراء المعرفة إلى جانب عمميات المعرفة التي تؤدي إلى نمو

الذكاء من خالل عممية التعمم ،ويفترض أن العمميات المعرفية تتشكل بتفاعل الفرد مع بيئتو متأثرة بالظروف
واالجتماعية والثقافية التي تحدث فييا (.)Raby & Viola, 2016

ُيعتقد منذ فترة طويمة أن استخدام االختبارات أداة فعالة لمحصول عمى صورة شاممة وعادلة عن أداء
المجمعة بيما .وقد
الطمبة ،وأن الصدق والثبات شرطان ضروريان في أداة التقويم ،وسوف تتأثّر جودة البيانات
ّ
تساءل الكثيرون عن صدق وثبات أدوات تقويم الطمبة ،مما ش ّكك في جودة منيجيات التقويم التقميدية المستندة
عمى االستخدام الذي اقتصر عمى االمتحانات ( .)Dochy, 2009وتكون جودة التقويم الصفي التي تستند إلى
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ألنيا ال تتناسب مع متطمبات المقاربة االديومترية التي تسعى إلى
الصدق والثبات
كمحكين تقميدين غير كافية ّ
ْ
تتحدد فقط في الصدق والثبات ،وانماّ تسعى إلى البحث عن
الحصول عمى تقويمات صفية ذات جودة عالية ال ّ
محكات جديدة أكثر مالءمة (.)Linn et al., 1991

وقد اقتُرحت محكات جديدة لجودة ألدوات التقويم التي تستيدف تعزيز التكويني لمتعمم ،وضمان تصميم
تقويمات تتولّد منيا بيانات تناسب خصائص التقويم من أجل التعمم ،ومن بين المحكات التي تتناسب مع أغراض
التقويم الجديد مالءمة التقويم لمغرض ،والمالءمة لمتقويم الذاتي ،وواقعية الميمات ،وشفافية أدوات ومحكات

التصحيح ،وتحقيق العدالة بين الطمبة ،وتحقيق عواقب إيجابية ،وامكانية تعميم نتائج التقويم عبر الميمات
المقومين والفترات (.)Tillema, Leenknecht & Segers, 2011
و ّ
ومن منظور المقاربة االيديومترية تنتج من التقويم عالي الجودة معمومات دقيقة تُستخدم بفاعمية لتحسين
التعمم ،ويتم الحصول عمى ىذه المعمومات من التحديد الواضح ألغراض جمع المعمومات ،وتحديد أىداف التعمم،
وتجنب الظروف التي يمكن أن تؤدي
واستخدام أدوات تقويم مالئمة ،واختيار عينة ممثّمة بدقة لمتعمم المقصود،
ّ
الفعال لتخطيط التدريس والتدخالت ،واستخدام التغذية الراجعة الوصفية،
إلى ّ
تحيز النتائجُ .
ويستخدم التقويم ّ
واستخدام أساليب التقويم الذاتي وتقويم األقران لمساعدة الطمبة عمى فيم تقدميم ،وتحديد نجاحاتيم والمجاالت التي

تحتاج إلى المزيد من الدراسة ،وتتبع معمومات اإلنجاز وايصاليا بوضوح وبطريقة تتناسب مع احتياجاتيم.
 -4تكامل ثقافة االختبار مع ثقافة التقويم:

تجدر االشارة إلى ّأنو ال توجد صيغة واحدة يمكن أن تحقّق كل متطمبات التقويم ،وانما من األفضل التفكير
في مقاييس متعددة ،لذلك يمكن إدماج تقويم األداء مع اختبارات الورقة والقمم والتقويم المعتمد عمى التواصل
المتعددة المستندة
الشخصي ،واعطائيا جميعاً دو اًر لتحقيق األىداف والنواتج الميمة المستيدفة بالتقويم ،فاألدوات
ّ
إلى الورقة والقمم ليست قابمة لإلحالل التبادلي مع تقويم األداء ،حيث أن كل أنواع التقويم ىذه تقيس أنواعاً مختمفة
من النواتج التعميمية ،لذلك يجب مطابقة اليدف بالطريقة المالئمة لو (الدوسري.)2004 ،

ألن برامج التقويم
ويرى بعض المربين بأن األساليب الجديدة لمتقويم ال تمغي كمية االختبارات التقميديةّ ،
متعدد وتقويم األداء في الوقت نفسو ،فإدماج كالً منيا في
واالعتمادية الحالية تستخدم عادةً اختبارات االختيار من ّ
تحول في صيغ األسئمة (.)Johnson et al., 2009
تقويم الطمبة ّ
توجو جديد ظير كاستم اررية أو ّ
وتؤكد أدبيات التقويم في الوقت الحالي بأن ثقافة االختبار ال تتعارض مع ثقافة التقويم ،باعتبار أن

ظف جنباً إلى
االختبارات التقميدية كاالختيار من متعدد يمكن أن تفيد في قياس بعض األىداف التعميمية التي تُو ّ
جنب مع أدوات وأساليب التقويم الجديدة كممفات األعمال ،فعمى الرغم من تطوير أساليب وأدوات جديدة التي

ُينتظر أن يكون ليا مستقبل واعد إال أن االختبارات التقميدية ال يجب استبعادىا في تقويم الكفاءة.
وفي ىذا السياق أكد (  )Baartman, Bastiaens, Kirschner & van der Vleuten 2006عمى
ضرورة إدماج أدوات وأساليب التقويم الحديثة مع االختبارات التقميدية ،فميست أساليب بديمة ليا في برامج تقويم

مكممة تؤدي أدوا اًر مشتركة رغم أنيما نابعتين من متناقضتين ( .)Birenbaum, 1996ويمكن أن
الكفاءةّ ،إنما ّ
تُستغل االختبارات التقميدية التي تُستخدم في جمع معمومات عن تعمّم الطمبة كأدوات ميمة يمكن أن تفيد في

تحقيق أىداف معينة ،لذا فمن الضروري أن تستخدم متكاممة ومندمجة مع األساليب الحديثة (.)Dochy, 2009
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متعددة،
وال تقتصر أيضاً ثقافة التقويم عمى أسموب تقويم واحد ،وانما تتعدى إلى استخدام أساليب تقويم ّ

ومندمجة ،ومتكاممة مع بعضيا ( .)Dierick & Dochy, 2001ففي الوقت الحالي يتم في برامج تقويم الكفاءة
في بعض البمدان الجمع بين أدوات وأساليب تقويم مختمفة بما فييا االختبارات التقميدية لقياس المعارف كاالختيار
من متعدد ،واألساليب
المطورة حديثاً كممفات األعمال ،بحيث يمكن أن يكون ليا وظائف تكوينية وختامية وفقاً
ّ
ألىداف وسياق البرنامج التعميمي.

-5الخالصة:
توجيات وممارسات التقويم الصفي التي انتقمت من ثقافة
ىدفت الورقة البحثية إلى إبراز
التحوالت في ّ
ّ
االختبار إلى ثقافة التقويم ،ومن المقاربة السيكومترية إلى المقاربة االيديومترية؛ وذلك في أبعاد متعددة تمحورت
وبينت األدبيات التي تم
حول محتوى التقويم ،وعالقتو بالتعمم ،وسياقو ،ووظيفتو ،ومسؤوليتو ،وجودتو ،وطرقوّ .
التوجيات الحالية لمتقويم يجب أن تستند إلى ثقافة التقويم التي تحقّق جودة عالية في ممارسات
االطالع عمييا بأن
ّ
الصفي ،بحيث تربط عممية التقويم ارتباطاً وثيقاً بالتدريس والتعمّم ،وتقترح مجاالً أوسع من صيغ التقويم،
التقويم ّ
وتقدم ميمات ج ّذابة تستثير ميارات التفكير العميا لدى الطالب ،وتتيح لو فرصاً لتقويم أعمالو وتقويم أعمال
ّ
زمالئو ،وتُستخدم طرقاً كمية وكيفية في الوقت نفسو لتقدير أداء الطالب ،وترّكز عمى أغراض التقويم التكوينية،
وعمى قياس كالً من العمميات والنتاجات ،وتيتم بفحص جودة التقويم بواسطة محكات جديدة.

التحوالت من ثقافة التقويم إلى ثقافة االختبار في العديد من الجوانب واألبعاد التي جعمتو
وقد تمحورت
ّ
وبناء عمى أدبيات التقويم الجديدة انتقمت
يتخذ منحى جديداً يتطمّب إصالحاً عميقاً وجذرياً في التقويم الصفي.
ً
ممارسات التقويم من النظرية السموكية إلى النظرية البنائية والمعرفية ،ومن ثقافة االختبار إلى ثقافة التقويم ،ومن

التحوالت في األبعاد التالية:
وتتمخص ىذه
المقاربة السيكومترية إلى المقاربة االيديومترية.
ّ
ّ
 من االستناد إلى مبادئ النظرية السموكية إلى النظريات المعرفية والبنائية ،والبنائية االجتماعية.تشجع الدور السمبي لمطالب إلى الممارسات التي تؤكد عمى أن الطالب عنص ًار
الصفية التي ّ
 من الممارسات ّفعاالً ،ونشطاً ،ويبني معارفو بنفسو من خالل انجاز ميمات متنوعة ذات مغزى.
وميسر لمعممية التعميمية.
موجو
 من دور المعمم ناقل ومالك لممعرفة وسمطة ضاغطة إلى ّّ
 -من مناىج دراسية تقميدية ،وعممية تعميم جامدة ،ومعمومات منفصمة إلى التوجو نحو البحث ،ومسؤولية الطالب

تجاه تعمّمو ،وتكامل المعرفة ،والتعمم الجماعي التعاوني.

 -من االختبارات التقميدية التي تقيس التعمم السطحي لممعارف والميارات المنفصمة إلى انجاز ميمات أصيمة

المعمق وميارات التفكير العميا.
تقيس التعمم
ّ
السياقي الوصفي ،والتقويم المعتمد عمى األداء
 من االختبارات المقننة ،واالمتحانات التقميدية إلى التقويم ّالتحول التدريجي نحو التقويم ال ّشخصي.
والكفاءة ،و ّ
وتجدر االشارة إلى أن االستناد إلى ثقافة التقويم بدالً من ثقافة االختبار ،والمقاربة االيديومترية بدالً من

الصفي ال يقتصر عمى أدوات وأساليب التقويم الجديدة فقط ،واّنما تُدمج ىذه
المقاربة السيكومترية في التقويم ّ
التحول
األخيرة مع االختبارات التقميدية بطريقة متكاممة لمتأكد من تحقّق مختمف النواتج التعميمية .فمن الضروري
ّ
المتعدد ،ومن التقويم المنفصل إلى
من ثقافة االمتحان إلى ثقافة التقويم ،ومن االختبارات التقميدية إلى التقويم
ّ
04

02

2021

153 139

951

المتخصصين الذين ينادون بضرورة إدماج االختبارات
 بما يتوافق مع وجيات نظر الباحثين و،التقويم المتكامل
ّ
التقميدية بمختمف أنواعيا ذات الطابع الكمي مع أدوات وأساليب التقويم الجديدة ذات الطابع الكيفي بما ُيسمى
.بالتقويم البرامجي في جمع المعمومات عن أداء الطمبة
: االحاالت المراجع-

.)2 من النظرٌة إلى التطبٌق (ط: دلٌل المعلم للتقوٌم المعتمد على األداء.)2018( . عبد هللا، السعدوي
. مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج:الرٌاض
. مبادئ وتطبٌقات وقضاٌا معاصرة: القٌاس والتقوٌم التربوي الحدٌث.)2004( . حماد، الدوسري
. دار الفكر:عمان
: القاهرة. أسسه النظرٌة والمنهجٌة وتطبٌقاته المٌدانٌة: التقوٌم التربوي البدٌل.)2004( . محمود، عالم
.ًدار الفكر العرب
. دار المسٌرة: عمان.)6 القٌاس والتقوٌم فً العملٌة التدرٌسٌة (ط.)2019( . محمود، عالم
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: ممحق الجداول واألشكال البيانية-

 الحدود الفاصمة بين ثقافة االختبار وثقافة التقويم:)1( جدول
ثقافة التقويم

ثقافة االختبار

متعددة
ّ كفاءات

إعادة إنتاج المعارف

مندمجة

منعزلة

 العالقة بعممية التعمم.2

تكوينية

ختامية

 الوظيفة.3

)سياقي (حقيقي

غير سياقي

تعددة
ّ مزيج من أساليب تقويم م

)باألساس (اختيار من متعدد

السياق
ّ .4

 األساليب.5

المعمم

 المسؤولية.6

اديومترية

سيكومترية

المتعمّم

أبعاد التقويم
المحتوى.1

 الجودة.7

(Baartman, 2008 ; Segers et al., 2003) :المصدر

 الحدود الفاصمة بين المقاربة السيكومترية والمقاربة االيديومترية:)2( جدول
المقاربة االيديومترية

المقاربة السيكومترية

تطور الكفاءة
ّ
 ذاتية المحك/ محكية

السمات الثّابتة
ّ

مرجعية المعيار

 المرجع.2

المالحظة البشرية

الموضوعية

 الثبات.3

 وامكانية التعميم،القياسات المتعددة

التقنين

 القياس.4

تكوينية

ختامية

 الوظيفة.5

 عممية التعمم، التغذية الراجعة، ذات المغزى:تكامل محكات الجودة

الثبات ُمتطمّب سابق لمصدق

 الجودة.6

(Baartman, 2008) :المصدر
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أبعاد القياس
 الموضوع.1

صيغ تقويم األداء
عينات األعمال

المحاكاة

صيغ االجابة االختيارية
االجابة القصيرة

المشاريع
المقاالت

االختيار من متعدد

الصواب-الخطأ

أكثر واقعية

أقل واقعية

أكثر تعقيداً معرفياً

أقل تعقيداً معرفياً

أكثر عمقاً في تغطية المحتوى

أكثر اتساعاً في تغطية المحتوى

بنية االجابة من الطالب

مطور االختبار
بنية االجابة من ّ
أقل تكمفة

أكثر تكمفة

تحوالت بعض صفات صيغ التقويم
شكل ( :)1استمرارية ّ
المصدر(Johnson et al., 2009) :
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