
 (1)التقويم -1

يات ال ربليالتقمام بىاص ربلا قب اصببل ا أصبح التقوبم وارامله بياابعالتالبمالتمبز ااهللهبل

جزءلياالا ق زأاهنالتنظوالتقا رلرىالرالتقز  حرىا.االنزاازل بىالتوبماالتايبم نا ربمالالمقلبللااال ربىا

يادراالالسبقنلدالتب التلمارناالااأياتوزلاالا لكناإ بملل اابعالتل بللالتقمابماإل للالتقوم وانقر ىا

.ااcarol weissامنلهجاتوم لعات  رمدالتقعاابلت اإلن بلاالتال ربىالتقمام بى.ار يبرماصبل رلار بزا

،ارمما سقخزلالتمسبلل ااان التقويم عملية تعتمد على المقارنة بين الواقع وما يجب ان يكونلت ا

لالسبببقءقلءارالاقحبببل ليالتلوبببلاليالتيخلبببرىاراا-لتللكنبببىاص ربببلات لبببتالتحرلنبببليالتل  مابببىاه ببب ا 

لتلا مهببليالرالتوببز لياراتم ربب التلمقببم ا..التببدارلاالسببقخزللارل ببزذالرالص ببماهببنامببل التمسببلل ا

 قمقفاع  انمعالتلا مهليالتل  ماىات مداع  الالسقءسل ليالتلمزدذالتقعارضارلالتوبللواابلتقوم وا

تالتحرلنبليا،ارتكبنامنبليا،اصلتكاع  انمعالتانلمالتلبملداقرلسبيا،ارتبرنامنبليارسبر ىاه  ب ات لب

منببليانمعببلااهببنااScrirenرسببلل اهقاببزدذاتنلسببواصبب انببمعاهببنالتز لسببىا.ارصلببلا ببلصماسببكم ءرنا

 Summativeاوالتقااااويم ال  ااااا  اFormativeاوهمااااا تقااااويم التكااااوين او ال  ااااا لتقوببببم وا

Evaiuationا مضب اها مهبلياتسبرواابعات بم مالتلبنرجاابللاهم  بىالتقنءربلافتقويم التكاوين،اا

ارقواعووالالنقرلءاااما التقويم ال  ا  رمل التلا مهلياتخزلالتولللرنااال رىاانلءارتنءرلالتحمنلهجا.ا

.ارالصبببىااألمزلاببيهببنالتحمنببلهجا.الدا وببزلاها مهبببليارإ  ببل ليا ببملاهببز اتمورببب التحمنببلهجا

اع ب امبل التلا مهبليا.ات لسئمترن رقبزا كبمااالتل نا ومهمااالاقرل التحمنبلهجارلتلملاوبىاع ربياانبلءي

اعل رىاهسلعزذاالتخلداقمل اهلاتقمسرنارت م مالتحمنلهجالرالتغلليالرالالسقلمل ااعاتنءرل ا.

ا

ا

 (1)أنواع التقويم  -2

ناهبنالتلوبمل،ارتبراءلتيبع  مظاأااعل رىالتقوم واعل رىاشله ىاتقنلرلانمل عاهقابزدذاهبنا

عالتلحلشببما.اابب الاالت ببمر يالااتكببمااقمللبب التقوببم واهمضببمعرىاالضبباىات ورببل التلمضببمع

لا.ااكلملبالتقوم وا سقخزلاقملل التقوز مالتلمضبمعرىا.اصلبلا سبقخزلاقمللب التقوبم والتللتربىال  بل

تبكا لكبناالللاارلااصلن اامنلياهملرالياالسقحالداعرمبالتقوز مالتبللتعاقبز الالهكبلاا.ارع ب اد

ليالل ظببليارلتحرلنببلاانءببمبااببرنانببمعرناهببنالتقوببم واع بب السببل الت م وببىالتغلتحببىااببعاجلببتالت

الت مر  ىات ورل ااعالتقوم وا.ا

 :ـ ال وع االول 

                                                
ا1 اقانيما،التولممذ،اهمصزالتكقلبات لتورل ارلتقوم وارتم ر التلحل لذااعاصمذالترزاا-(اصلللالتز ناعحزالتم لناد ر ش)ارآامرا(ا 1)ا

ا.ا17.اصا2002،ا
ا.ا19،اصلتللز التسلا اصلللالتز ناعحزالتم لناد ر شا)رآامرا(ا،اا(1)



.الدا   ب التلبز بالتب ارسبلل الراأدرليالتوربل التللتربىار بزملاابعاعل ربىالتقوبم واصلبلااتقويم ذات 

ا مزثادتكا رنا اقلزالتقوم واع  التلولا ىالتيخلرىا.

 : ثان ـ ال وع ال

ياع  اراتقويم موضوع  سلل الراأدرليالتورل التلمضمعرىااعاجلتالتلل ظليا.الدا اقلزالسلسل

ا رنا سقزععالألهما.ااااإاللتكلرىاعناهمضمعالتقوم وا،ارالا    الت التورل التللتعا



 -:(1)شروط عملية التقويم  -3

 لاا ملع التيلملااعاتللرواامنلهجالتقوم وا. .1

 لاا كماالتقوم واهسقلمليا. .2

يا. .3  لاا كماالتقوم واتالرنرل

 ن اع  السل اع لعا.لاا ح .4

 

 (2)-ع اصر عملية التقويم : -4

نلصبمالراأدلءاالعبوالراام ب اتملعب اعا-عنزاتوبم واأياامنبلهجاتا رلبعالراتبز  حعاهب ليا

ا-عزذات للااهلل سىالتقوم وااءلع رىا.ارقزا زدياثلثىاعنلصما لرسىات قوم وامعا 

التلاماىالتقلهىاالت ملنوالتءنرىات يعءالتل  مباتوم لي. .1

 تمز زالترزفالرالالمزلفاهناعل رىالتقوم وا. .2

لتوبببز ذاع ببب اهلل سبببىاعل ربببىالتقوبببم واالبببلاابببعادتبببكارضبببتالالاقللصبببليارتبببملاما .3

 لالهكلنليا.ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

 أهمية التقويم  -5

ا- ا(2)ت قوم والملرىاصحرمذاتقمزداالتنولقالآلترى

التقوم وا مزداقرلىالالمزلفالتقا رلرىارلتقز  حرىارتمضرمرلا.ا-1

قيببلفالتقا رلرببىارلتقز  حرببىارلصاتألمببزلفزالملرببىالت مللبب التلسببقخزهىارهببز اتمورورببلاتمز بب -2

مللب اقنمل عالتومذارلت افااعاعل ربىاتنءربلالتلبنرجاتلسبلعزذالتوبللواالتقبز  واع ب اهامابىا

 تز  حرىا.

 رلرببىاتمز ببزالتلبباماليالتقببعاتملجببياتنءرببلالتلببنرجارهاماببىالتظببمرفالتقببعاتاببمبالتال رببىالتقا -3

 رىالتقعاتمملادرااتنءرلالالمزلفا.رلتقز  ح

                                                
 .20،اصلتللز التسلا اصلللالتز ناعحزالتم لناد ر شا.اا(1)
 .20،اصانءنالتللز صلللالتز ناعحزالتم لناد ر شا.اا(2)
ا.اا24،اصا9198ا-اغزلدا ا،،اه لاتالتقا روالتالتعاالالاقحل ليارلتورل ارلتقوم وااعالتقمارىالتم لضرىقلسوالتلنزالريا.ا)رآامرا(.اا-1



تمز ببزاصببماالتلببنرجا سببلعزاع بب ا بب التليببلص ارتموربب التملجببليالتخلصببىات مصببملالتبب ا -4

 لتلسقم ليالتا رلاللاالا.

تمز بببزاصبببمااعنلصبببمالتلبببنرجا)لتربببزفارلتلمقبببم ارلت م وبببى(اتملعبببعاقبببز ليالتلعحبببرنا -5

 رلسقازلدلتروالتخلصىاللاالا.ارإهكلنرلترو

 تلنرجاتملععاهسقم ليالتنلمالتليارص التريالتلعحمااللاالا.تمز زاصمااعنلصمال -6

 تمز زاهسقم التلعحرنارهز الالدترواهللاتا لم ا. -7

لارلابتارهربمد ازالتقوم وارسر ىاتسلعزاع  االع رىالتقا روارلسبق ل ذالتلعحبرنانمبما)لسبق ل ذ(ا -8

 لتلعحرنانممالتقا وا.

از  حعارمب لالسلسرىالتقبعاتقا ب اابلتلنرجالتقبالاالتقوم وا  وعالت مءاع  التك رماهنالت ملنو -9

  مو التغمضاللاالا.

عبلدذارع  اضمءاهلاتوزلاسنل االتقوم والت التلسقم التلنيمدارعنزادتكا لكبنالارأارمل -10

مصبملالتنظماالتلنرجالتلمضمعالرالتلازات قز  والرالتبقا وااولبزالجبملءاتغربمليااربياتغبمضالت

 التلنرجالت التلسقم التل  مبا.

ملا ومهبلاا  واع  اص التوبلللرناابعاه بللالتقبز  والرالتبقا والراأياه بلاليالابم ااتلتك

عاتمبلالياابعالاا الب التلبز بالجبملءاتوبم لهب ليات قوبم والملربىاتكلبنااال رىاتوم واهسبقلمذاتلبلا

يااعاهقغ عارملتبيار ءبلتقز  وارلت اوارلتلسقم التليارص التريالتلعوارهلالدلاصلاالتلنرجاهلللل

صبملاضاللاالا.ار  واع  التلز باهملعلذاالتظمرفالتلمر ىاالتلعوارلتءم ب اص ربلات مالتغم

الت التلسقم التل  مبا.

ا

  .أسس التقويم -6

يات غببمضا يارهمووببل ياالاببزاهببناتملاممببلاتكببعا كببماالتقوببم وانلجمببل لاات ال رببىالتقوم لرببىاأسسببل

ا- ا(1)لتلمضمعاهنالج يار لكنال  للامل الالسنااللا  تع

نامببماااببزنلاعببار رببقواالت ملنببوانءسببرلالتقببعاتمصببزملا،اهببلاالألمببزلفتحطالتقوببم والاا ببم .1

الالمزلفاالاالتلا مهليالتقعاسمفاتمل اع ررلاتناتكمااصلدقىا.

يا .2 توم واالاا كماالتقوم واشلهلياالا وقلماع  اتملر التلا مهلياا ا  والاا يل ال  ل

 لتلرل ليا.

لااتقملامااريالدرليالتقوم وارمعاصءليالتلزبالاا وملالتقوم واع  السناع لرىاالان ا .3

 رلت حليارلتلمضمعرىا.

                                                
اا.ا30،اصالتللز التسلا ريا)رآامرا(ا اقلسوالتلنزالا(1)



  بببوالسبببقخزللاه لمعبببىاهقنمعبببىاهبببنالدرليالتقوبببم وا،اابببلا وقلبببماع ببب الالاقحبببل ليا .4

 لتلل ظىاه ليا.اص س مبلتقملر رىااوطاا ا  والااتسقخزلالدرليالام ا

 

 -التقويم ف  التربية الرياضية : -6

لمنياتقمارىالتم لضرىاعبنايربم اهبنالتا بملالالابم ا،ارتنبلرلاه بالا خق فالتقوم وااعال

التاز زاهنالتلخقلرنااعاع والتنءنارلتقمارىا.

اوزاعماياص اهناهملزا سناعلرياراهملزانلمالتز نا ضملااع  النيا)عل رىاتوز ما

)عل رببىاهنظلببىاترببلااا نببي،ارعماببياقلسببوالتلنببزالريارآاببمرااا(1)شببله اتكبب اقببم ارقلقببليالتءببمد(

ا.(2)(رأدرلترللسسرلارهحلدلرلارقمقرلا

لتارمبااإل رل )لتمكواع  الالشرلءالرالالاملدااا نياعا رناعماياهملزاصحمعا سلنرنا

.ار بم اجبلاما(3)رقم وىامزفالتءمرضالالسلسرىالتقبعاع ب السلسبرلا بقواتنظبروالتالب ارت بم م (

ازقببىالتحرلنببليارجمدترببلااقببمل لياالصببىالتخببلدعحببزالتملرببزاأاالتقوببم واعحببل ذاعببنا)لتقمصبب التبب ا

ا.(4)رصل رقرل(

و او للماوا  ا لألشااا التقاويم هاو تقادير قيماة ساوا  أ اان لااام نباتوبزلارهناصب اهبل

  ار .احكام بغية التطوير نحو االفضل معتمدين ف  ذلك على القياس واالخت وإصدارللمواضيع 

التم لضببعارت ببم ماببعالتل ببللاارلألسلسببرىتببللاتاببزاعل رببىالتقوببم واهببنالالهببم التلرلببىا

عالتم لضببرىا،اهببنااببللاهاماببىالتق ببم التملصبب ااببعالتلسببقم التم لضبباتألتاببلبلتلسببقم التاببللا

اتلعحرنارلتءم  ا.ا

)ارتازالالاقحل ليارلتورلسليالدلذاهرلىاهبنالدرلياجلبتالتحرلنبليالرالتلا مهبليات مقبمفا

ا.(5)ع  ا وروىالتلسقم التحزنعارلتلرل يااعاهخق فالالني ى(

 

 تقييم ال -7

اليالسقخزللاعل رىالتقورروااعاصلاىالتل بلاليارالصبىاابعالتل بللالتم لضبعاهبنالالهبم ا

لتلرلبىارلت ببمر  ىاتلببلاتببمام اهبناتوببز ماشببله ات لسببقم ليارلتحبملهجارلتلنببلمجالتقببعاترببزفالتبب ا

وسايلة علمياة م ماة للتعارى علاى مادو التطاور الحاصال فياب أو اسا ا  ت م م ارمعاالتكاتازا

                                                
دل التءكمالتاماعاا-،التولممذا التورل ااعالتقمارىالتم لضرىارع والتنءنالتم لضعا:هملزا سناعلرياراهملزانلمالتز نا ضملااا(1)

 .ا27،اصاا2000،ا
 .26،اصلتللز التسلا اا:قلسوالتلنزالريا)رلامرا(ا(2)
 .89ص  1995 دل التءكمالتاماع،-،لتولممذ 2،ق1،جلتورل ارلتقمارىالتحزنرىالتقوم وارا:هملزاصحمعا سلنرناا(3)
ا1989،اجلهابىااغبزلدا،ه بلاتالتقا بروالتابلتعا،لال لبلءاابعالتل بللالتم لضبعاارهحبلد لالاقحبل لياا:اس م سعال لبزا-قرنانلجعا(4)

 .29ص

 .111قلسوالتلنزالريا)رلامرا(ا لتللز التسلا ا،اصا-1



ر أ  ار هذا التطور رصلبلاأشبل اإتربيااو ذلك تحديد نقاط القوة والضاع  وتقويم اا بماا يحقاد تقادما

" بأنب اصدار الحكم على قيمة االشيا  أو األفارا  أو الموضاوعاه هاو هل ء التولشارآاملاا

من مفاهيم التقيايم وتتطلاب عملياة التقيايم اساتادام المعاايير أو الم اتوياه أو المحكااه لتقادير 

ر مع ااى التح ااين أو التعااديل أو التطااوير الااذ  يعتمااد علااى هااذا هااذا القيمااة   مااا يتضاامن ايضااا

ا.(1)"االحكام

عملياااة م اااتمرة ت ااادى الاااى االرتقاااا  والتقااادم باااالفر  أو رصبببلتكاعبببمفالتقوربببروامبببما)ا

الجماعة، وه  عملية واسعة وأ ثر شموالر من القيااس واالخت اار إذ إن اا عملياة تحدياد الوضاع 

ا.(2)(اهر وارت اط االشيا  المعروفة من اجل عمل الحكم للقيمالراهن ل عض الظوا
ا

 أنواع التقييم: -8

رمنببليانمعببلااهببنالتقورببرواصببنء اع بب اأسببل الت م وببىالتغلتحببىااببعاجلرببتالتلل ظببليا

ارلتحرلنليالت مر  ىات وروااال رىالتقورروارملل 

لتقوربرواع ب التلولا بىار زملا رنا اقلبزااالمقاييس الذاتيةرممالتليا    اإتريالتلز بالت ا

ا.(3)امقاييس التقدير الموضوعيةلتيخلرىاأرا رنا قوالسقخزللا

ااالتقييم الذات ا-أ

رمببمالتقورببروالتلقلمصببزا ببملالتببلليار انببعالاال كببللالتءببمداتكببمااهمتح ببىااللتببيار كببماا

ا.(4)لصزل امل الال كللاع  اهال رمادلترىاه  التلقاىالرالتلكلنىالالجقللعرى

 الموضوع التقييم  - 

رمعا)اعل رىالتمصملالت ال كللاهمضمعرىاع  اقرلىالالشرلءاأرالالشبخلصاأرالتلمضبمعلياااا

ا.(5)اعاعل رىالتقورروارلتقعا ق  وااررلالسقخزللالتلال رماأرالتلسقم لياأرالتلمكليا(

رصببلتكا اقلببزالتلببز بااببعامببللالتنببمعاهببنالتقورببرواع بب التلا مهببلياالسببقخزللالتلوببل رنا

صورببل الت ببملارلتببملااتقمز ببزاهسببقم التنلببمالتحببزنعاإدا اقلببزالتقورببروالتلمضببمعرىااالتلمضببمعرى

ياع  التلول رنالتلمضمعرىااعاجلرتالتلل ظليالتكلرىاعناهمضمعالتقورروا ا.(6)أسلسل

 أ واه التقييم -9

 االخت ار اوالر/ 

                                                
ا،ا2000،ادل التءكمالتاماعات  حلعىارلتنيمارلتقمل ت،الال دا،ا1،اقلتورل ارلتقوم وااعالتقمارىالتخلصىملاا اهل ء التولشارآاا-1

 .22-21صااااااااااااااااااااااااااااااا

اا،اهنيب ذالتلابل ف،الالسبكنز  ى،اهلبم،لتوربل الت سبلرىارلاقحبل ليالالدلءالتممصبعهملزالاملمرواشملتي،اهملزاجلاماام   ادتر اا-2

 .8،اص1999ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .24،اص2000،اهلز اسح ادصم هل ء التولشارآاملاا اا-3

 .78،اص1994،التل  ىالت زللم ىات قمارى،ا1،اقتم ر التلملر الالسلسرىات قوم والتلز رسعقلممالت لاع اا-4

 .79،اص1994،اا السلتاللز نءنالتقلممالت لاعا اا-5

 .24،اص2000،اا السلتاللز نءنالتهل ء التولشارآاملا اا-6



اعببنا(انوببليا2004صلببلا اماببياع ببعاسب ملاجببملدا)ا(1)"ااالخت اار مااا هااو إال تماارين مقا ن"ا

ر يببرماصلببللالتببز ناعحببزاا(2)"طريقااة م ظمااة لمقارنااة ساالوأ شاكااين أو أ ثاارصببمراااببلياا نببيا"ا

أن االخت اااراه الموقفيااة والقري ااة ال اا ب ماان المواقاا  التاا  "ا(اإتبب 2002لتببم لنا)رآاببمرا(ا)

تواجب الالعب بالم اراة تؤ   إلى تحديد قادراه الالع اين فا  اختياار أن اب الم ااراه التا  تتفاد 

"ارتقمقفاقرلىالالاقحل اع  اهز ا(3)المواق  ،  ما تمتد الى التفكير الاا  بالواج اه الاططيةو

ل تحلقيالتموروعاارناأدلءالتلخقحماتيارابرناأدللبياابعالتلملقبفالألابم التلللث بىاهبنا رلتبيالتم رءربىا

 هااو قياااس قاادرة الفاار  علااى أ ا  عماال معااين وفااد ضااواب (ا1992.ر اماببيارجرببياهم ببمبا)(4)"

ا اا(6)ت إرمنلياهنا وسوالالاقحل ليا،ا(5)اوصيغ علمية  قيقة

ا اتاقلببزاع بب التلاببل رمارلتلسببقم ليارلتلمكببلياامربباا لكببناعببناقم ورببلااخت اااراه موضااوعيةا-1

اإصزل اأ كللاهمضمعرىا.

ا. مالتللتعاأرالالعقحل يااعاتوم والألدلءز اتاقلزاع  التقوااخت اراه اعت ارية-2

ا

ا

تللروالالاقحل ااعالتل للالتم لضبعاانبل  اهبناابللاه لمعبىاهمل ب ا لبماصللا ولزااال رىا

ياهببنا رببااثو ببيالتا لببعا ارببلااغرببىالعببزلد ات ق حربب ار ق ببلناهاماببىاصببل رقياتارنببىالتحمبباات م حرببل

أن االخت اار ي  اى (ا"ا1986.ار مصزا)اأ لبزاأهبرنارهملبزاعحبزالتاز بز(ا)(7)توم لي،اتا رللتيارتونرني

.ار ببم ا)اهببمرلااعحببزالتل رببزارهملببزاجلسببوالترلسببميا(ا(8)"ا ة معروفااةعلااى وفااد شااروط محااد

ر "(ا2003) ، وعمليااة (9)ان ب ااا  االخت ااار أو تكااميمب يع اا  " ان لالخت ااار مواصاافاه وشااروطا

المراحاال التاا  يماار ب ااا االخت ااار بغيااة أعاادا ا للتط يااد ويتضاامن معرفااة صااالحيتب لعي ااة ال حاا  

ر من حي  ا اتجري يا

ا اأياهاماىاهسقم التلاماىارقز تياع  التقلررزاارنالالاملد.اثقلب العلم  -1

  اأيات ثرماهوزل اصزقيارثحلتيارهمضمعرقي.اتقويمب -2

 .اعدا  التعليماه الااصة ب ياقاه اجرا اتب -3

                                                
 .30،اص1980لتولممذا،ادل التءكمالتاماع،االتورل ااعاصمذالترز،صلللاعحزالتملرز،اهملزاصحمعا سلنرن اا-1

 .8،ص2004،التولدسرى،الت رفات  حلعى،الالاقحل ليارلتورل ارلال للءااعالتل للالتم لضعع عاس ملاجملدالتمكروا اا-2

اا2002،التولممذ،ات حروليا–لتورل ارلتقوم وارتم ر التلحل  ليااعاصمذالترزانظم لياصلللالتز ناعحزالتم لناد ر ش)ارآامرا( اا-3

ا.24،صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .8،ص2004،التسلا اانءنالتللز ع عاس ملاجملدالتمكروا اا-4

 .224،اص1992،ااغزلدا،دل التمكلىات  حلعىارلتنيم،قملل التحماالتا لعارهنلم يم مبا ارجرياها-5

6 ا- eman1.htm..Opcit. march.2005. 

ا،اعلبلا،اهمسسبىالتبم لبات نيبمارلتقمل بت،ا1،اقلتوربل ارلتقوربرواابعالتقماربىالتم لضبرىهمرلااعحزالتل رزارهملزاجلسوالترلسمي اا-ا7

 .36،اص2003ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .394-393،اص1986،الالسكنز  ى،التءنرىات  حلعىارلتنيم،اصمذالتوزلات لقوزهرنأ لزاأهرنارهملزاعحزالتاز ز اا-ا8

 .30،اص2003،انءنالتللز التسلا همرلااعحزالتل رزارهملزاجلسوالترلسمي اا-ا9



  اردتكاهنااللات حروياع  اعرنىاهل  ىات ل قلتااغمضالشقولبالتلال رماتي.اتق ي ب -4

قحببل ارانللببيا سببقنزاع بب الالسببقخزللالتا لببعارلأله بب اهلببلار دالعببل ا ق بب اتنببلاتمصرببواأيالا

،ار مصبزا)اعلبلداصبل وا لسبمالتيبلخلنعا(ا(1)تإل للءاصللاممالسقخزلهياابعاتم رب ات بكالالاقحبل لي

(اأاالالاقحببل ليارلتلوببل رنالدرلياهرلببىات لببتالتحرلنببلياإدالنرببلارسببر ىاهببنارسببلل التقوببم وا2019)

ىالالاقحل اع  اهز ال تحلقيالتموروعاارنالدلءالتلخقحمارتاقحماصم ذاهناصم التورل ارتقمقفاقرل

ا.(2)تيارارنالدلليااعالتلملقفالالام التلللث ىاهنا رلتيالتم رءرى"

خ ببطاأ ببز ارسببلل التقورببروارلتقيببخريارلتقمجرببيااببعالتلنببلمجارلتحببملهجارلتاصلببلا اببزالالاقحببل 

ز اثم،ارتيبرماامضبماالتب اهبلتلخق ءىات لسبقم ليارلتلمل ب التالم بىاجلراربلااربعاتوبملاابزر اهبم

التقوزلارلتن لاااعاتمور الالمزلفالتلمضمعرى.

ا

ر الى تحقيق ا ه    : (3)ومن اغراض االخت اراه وأهداف ا الت  ن عى  ا ما

الصقيلفالتلمممارن. -1

 تمز زاهسقم ليالتلعحرن. -2

 رضتالتحملهجارلتخ طالتلنلسحى. -3

 توم والتال رىالتقز  حرى. -4

 ل لدذالتميحىااعالتقز  و. -5

 لتلول نىاهتالتءمبالالام . -6

 هاماىالتءمربالتءمد ى. -7

 لتقنحم. -8

يا)ال كبللالتيبعءا( ،اصلبلا ق بلنالتقونبرناتمز بزاشبمرقات حرب الالاقحبل ا(4) ءرواهنالتقونرناتغم ل

ياتلحزأاهملعلذاضحطالتامله اجلرارلاتمثمااعالتظلممذالتقعاتحمباااقمضبتاتا رلبليا ياتحال تمز زليادقرول

ا(5)لألام .اليلصمالتلال رمارهنالتلسقمسناتمز زا مرفالإلجملءلالجملءارلتقلمر ارت

ياابعالتيبعءا تللاالتمصفالتزقر اتال رىالتقونرناممالنس للالتاملهب ارلتلبمثمليارت لنسبرلاجلرابل

لالاقحبل ليالتقبعاتا بعالتمكبواالتلملداتونرني،اتللاا ااهءرملالتقونبرناابعاهمضبمعرلامبما)اتونبرن

ا(6).(حل ليااـلت ل اتمور الترزفالتليا نحغعاتمورويااعامبللالالاقحبل لتلمر ااعاهكمنليامل الالاق

إااإعببزلدالتلاببل رماهببنالتخ ببمليالتلرلببىااببعاعل رببىاتونببرنالالاقحببل ار ملبب ااع ررببلاااببزات حربب ا،ا

                                                
 .30،اص2003،التللز التسلا انءنهمرلااعحزالتل رزارهملزاجلسوالترلسمي اا-ا1

 .67صا،2019عللا،اا،ادل التمضلاات نيم،(رلالسنالتا لرىلالاقحل ليالتءسرمتمجرىارلتكرلرللرىا)التق حرولياعللداصل وا لسم اا-5

 .69،اص2019،انءنالتللز التسلا  ااعللداصل وا لسمالتيلخلنعا-1

 .73،اص2000دل اصلد ،اارمري،اا،1،اق13،اه  زالتامبتسلاالتء  اجلللالتز ناهملزااناهكملاأاناهنظم  ااماا-2

 .37،اص1995،التولممذ،ادل التءكمالتاماع،ا3،اق2،اجلتقوم وارلتورل ااعالتقمارىالتم لضرىهملزاصحمعا سلنرن اا-3

 .53،اص1997،ا،ادل التءكمالتاماع،التولممذاالألسنالتءسرمتمجرىا–لتقز  واأامالتالاأ لزاعحزالتءقلا اا-6



لالاقحل ليالتقعالاقرمياتورل الألاالدالألسلسرىات ظلممذاأرااازات حرب اا ل  بىالالاقحبل لياع رربل،ا

لال رما مجتالت اأاالتز جليالتقبعا ملب اع رربلالتوبللواالالاقحبل اأرالتوربل اتابزارأااسحوارضتالت

ياالاهان اترلاإالاالول نبىاد جبليالتءبمداالقمسب ليالتل لمعبىا،ارع ربيا  بواتمم  ربلا د جلياالهل

لتبب اهاببل رما قبب انسببق رتاتورببروا لتببىالتءببمداأللءالالاقحببل ليالتقببعا خ ببتاإتررببلاالاببزاهببنالتمسببلل ا

عناقم  اتمم  التز جليالتخللالت اد جلياهارل  ىاإداإاالال للءامبمالتمسبر ىالتقبعاالال لللرى

ا(1)تسقال اإل  لدالتلال رم.

صللاتازالالاقحل لياهنالتامله الألص مالسقاللاليااعاعل رىالالاقحل الت رزارلتمقبمفاع ب ا

زالالاقحبل ارسبر ىاهرلبىاقز ليالتلعواألنرلاتاقلزاع  الألس مبالتا لعالتزقر اعنزالالاقحل ا،ار اب

  والالعقللداع ررلاألنرلاهمتح ىاالتورل ارإاالاق فااعاااضالأل رلا،ارتياتام ءلياهقازدذادليا

ا.(2)تكاترلاأملرىاالصىات لءمدليالتلسقال ىااررلله لماارل زارإااتازديا،ارص

زا يبل امل اهان الالهقملاارص لىالاقحم اتانبعالهقمنبياأراجمابيارقب رلالاقحل ااعالت غىا

ا–رجلرارببلاتانببعا)التق ماببىااProofأراTrial اببعالت غببىالالنك رز ببىااك لببىااTestلتبب اتءظببىالاقحببل ا

ا(3)لتحمملاا(اأيات حر الألدلءاأرالالاقحل اع  اعرنىاهنالالاملد.ا–لالهقملاا

صللاعمفاقلسوا سنا سرنالالاقحل اا نيا"اقم وىاهنظلىاتلول نىاس مياامد ناأراأص بما

ضببمععاهوببنناتارنببىاهببناسبب مي.ارلالاقحببل اأعببوارأشببل اهببنالتورببل اإداإاالالاقحببل ارأنببياقرببل اهم

ا(4) سق زلالسقالللاقملل التحماالتا لعاه  التورل ارلتلل ظىارلتق م و.

ا

 وه اأ نوعان من االخت اراه ف  المجال الرياض : 

 أوالر: اخت اراه مق  ة

ياإدا وملااإعزلدملااحملءااعاه للالتورل ،ارلتقونرنا  انعاأااتلاقحل اهملصءليارشبمرقل

ع لربببىا  حببب اابببعاضبببملرلاالالاقحبببل التلوبببننامبببمالاقحبببل اأع بببعاهبببناقحببب ات از بببزاهبببنالتارنبببلياأرا

لتل لمعببليااببعا ببمرفاهوننببىارلشببقو اتببياهاببل رمااببلتقونرنا رببزفاتقمز ببزالتببملااأرالت وبب التا لببعا

ا(5)تلاقحل .

ر: االخت اراه الت  يقوم بوضع ا ال اح   ثانيا

                                                
ا،اأقمر بىاسبنىا19-16لتح ل  ىالتاملقرىاالاقحل ليالت رلقبىالتحزنربىات بلبالتلم  بىالالعزلد بىااللبمارلااعحزالتل رزالاملمرو اهما-1

 .ا7،اص1995دصقم ل ،اص رىالتقمارىالتم لضرى،اجلهاىالتحلمذ،اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا،اأقمر ببىاااااااااااااااااااااااااااا بىارإ  ببلداا ل  بىالاقحبل ات قورببروارلتقنحبماالسبقم اأدلءاالعحببعالتقبننتلبلروارتونبرنالاقحببل لياهرل هكبعاجحبل اعببمدذ اا-2

 .26،اص2014دصقم ل ،اص رىالتقمارىالتم لضرى،اجلهاىالتحلمذ،اااااااااااااااااااااااااا

 .21،اص1998،التولممذ،همصزالتكقلبات نيم،ا1،اقلتلزا الت التورل ااعالتقمارىالتحزنرىارلتم لضرىهملزانلمالتز نا ضملا اا-3

 635،اص1998ا،،ادل التءكمالتاماعات  حلعىارلتنيمارلتقمل ت،التولممذ1،اقأسنالتقز  والتم لضعقلسوا سنا سرن اا-4

ا،دل التكقبلبا،التولممذا1،اقنظم ليارت حروليا–لتورل ارلتقوم وارتم ر التلحل لذااعاصمذالترزاصلللالتز ناعحزالتم لنا)رآامرا( اا-5

ا.29،اص2002ت نيم،اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا



رمببعانلببطاهببنالالاقحببل ليالتقببعا وببملالتحل ببااا عببزلدملاصمسببلل اقرببل اتوز م ببىاريرببما

هوننببىاأرايرببما سببلرىا،اإدلاتاببل السببقالللالالاقحببل ليالتلوننببىاتكمنرببلايرببماهنلسببحىا لببح اهببنا

رلتمبلاليا،ا(1)لت مر يارضتاااضالالاقحبل ليالت ز بزذاأراانل مبلاتقمورب الألمبزلفالتلنيبمدذ.

ا(2)لاقحل لياجز زذارانلءملامع.التقعاتسقزععاتللرو

 ااعنزهلا قحرناأاالالاقحبل ليالتلنيبم ذاابعالتلملجبتالتلقخللبىايربماهنلسبحىاتأليبملض

 رممل.لتالهىاتحمنلهجالتورل اهنا راالتمق التلسقغمبااعالتقنءرلارهسل ىالأل ضارياااااااا

 اسبقالللاللاتق  بواعنزهلا ظرماأاالالاقحل ليالتلنيم ذايرماهقل ىااعالتحرئىالتلم رىاألنر

 ااضالألجرزذارلألدرليالتخلصىالتلك ءىالت لن.اااااااا

 اهبناااعالتمبلاليالتقبعاالاتبلصماارربلالتللبلد اارلنبلياصلاربىاعبنالالاقحبل اه ب ا التغبمض

 لالاقحل ارقم وىالالدلءارتا رلليالالاقحل ارقملل ا سلبالتز جلي.اااااااا

 لت اصزقيارثحلتي.اعنزهلا ءقوزالالاقحل الت اهلا يرماإ لللرل 

 اعااببلتملجببىالتبب اتونببرناااببضارسببلل التورببل التلمضببمعرىاتإلاببلدذاهنرببلااببعاتوببم والألدلءا

 ااضالألني ىالتم لضرى.اااااااا

 امبزثاتلتقاز ليالتقعاقزات مأاع  اقملنرناااضالالتالبارقملعزملارلتق م ليالتقبعاقبزا

 .التنسحىالت اا طالت اوارأسلتروالتقز  واااااااا
ا

 القياس   2-1-2-2

هرلببلاتاببزديالتك لببليارتببزلا  التلاببلنعالتلقا وببىااللبب   التورببل االنببيا لكببناإ  ببلاا

يارابب اإقببل اهاببرناهببنا هءرببملامببللالتللبب   ااكمنببيا"اتوببز مالألشببرلءارلتلسببقم لياتوببز ملياصلرببل

ياأاادقىاهلانمل اع رياهبنانقبللجاتقمقبفاع ب ادقبىالألدلذالتلسبقال ،ا(3)لتلول رنالتلز جى"ا ىاع لل

اعالتورل ارع  اعمله اأام ا،اارماعلرذاع  اأنيالتقوز مالتكلعات ظبملممالتلخق ءبىامبماعل ربىا

هول نبىاردتبكاألااقرببل التيبعءاالتنسبحىاتإلقببل التكلبعاأرالتلوربل التخببلصااربلار ق بلناهول نببىا

ا.(4)نقر ىالتورل ااغرممل

ل التاببللامببما(اعببنااببملدالتحرببعار)سببلامي("الاالتوربب2007رتنوبب اتر بب التسببرزاام ببليا)

هول نىاتمصبزاابعاصبم ذاعزد بىاصلول نبىالالقبمللاابلتلقمارلألرللااابلتكر مجمللارتقمبملانقر بىا

                                                
ا،اه حابىادل التمكلبى،اقبمباتلبلرواا ل  بليالالاقحبل ليارلتوربل اابعالتقماربىالتم لضبرى رزارثللمادلرداس للا اه  سلااام حطاا-1

 .8ص،ا1993لتحلمذ،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا،التوبلممذا،دل التءكبما1،اقلالاقحبل ليالتلرل  بىارلتنءسبرىاابعالتل بللالتم لضبعهملزا سناعلريارهملزانلمالتبز نا ضبملا اا-2

 .167،اص1997لتاماع،اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .50،اص1995،التولممذ،ادل التءكمالتاماع،ا3،اق1،اجىلتورل ارلتقوم وااعالتقمارىالتحزنرىارلتم لضرهملزاصحمعا سلنرنا اا-3

 .10،اص1985،التولممذ،اهكقحىالالن  مالتللم ىا،االتقوم وارلتورل التنءسعارلتقمامي هز ىالتغم وا اا-4



ت ببكالتلول نببىالتبب العببزلدانسببلررلاد جببليارلتببز جليامببعاجلببتاد جببىارتانببعالتز جببىالتلمتحببىاأرا

اا(1)لت حوىا"

رتق حرولتربلاالااع والتورل امبماع بواشبله ا بزا اابعاجلربتالتا بملالت حراربىارلتقكنمتمجربل

ت ثرماالتغارهرواع  اجلرتالتنيلقليالتحيم ىاامراالااعزلالجملءالتورلسليالتزقروبىاعبناقلبزالرا

ياا نبيا"اتوبز ما يرماقلزا مديالت انقللجاس حرىاجزلياع  اص التلسقم لي،ار ءرواهنالتورل ال لللرل

ياراب القبل اهابرناهبنالتلوبل رنالتلز جبى رع ربيا ق ب اأاا.ا(2)"الالشرلءارلتلسبقم لياتوبز ملياصلربل

ا (3)لتورل ا ق ثمااحاضالتامله 

التيعءالتلملداأرالتسلىالتلملداقرلسرلا.ا-1

اأمزلفالتورل .ا-2

اى.ا لانمعالتلورل ا،رر زذالتورل التلسقا-3

ا ليا وملاالتورل ارجلتالتلل ظليا.تقز  والت التورل ارهز اللقما-4

اىارقحراببببىالتلورببببل ارعلققرلببببلاعملهبببب اأاببببم اهقا وببببىاا حراببببىالتظببببلممذالتلولسببببا-5

اانمعالتظلممذالتلولسى.ااااااااااااا

مببمالتمكببواأرالتلوببزل اأراا(ا"اا نببياتوببز ما ببملمما،اهببل2002صلببلاعماببيارجرببياهم ببمبا)

تقحببزلاه بب التلسبب مذاأرالتلمببمل اأرااتقغرببمارالالتلسببلاىاأرالتك ءببىاأرالتببزهن،ارلتورببل ار زتببياال

(انولياعنا رثاأ منبلثعا1988عحزالت حل اراس م سعاأ لزا).ار م اقرنانلجعا(4)لتز نلهمهرقم"

Ruth Abernathyاب االتوربل اعل ربىاتوم لربىارإجبملءاهنر بعاعلبمهعارهمضبمععارلتبليااا"

ا.(5) نقجاعنياها رلياصلرىات نقللج"

هبنااعءلتورل امماصلربىاهبلا مجبزااب التيب(ا"اا اا2005صللاتاماياإ للاا سرنالت للعا)

اا(6)".ا اهول رناهز جىادلياقرلىا قلرىاهقء اع ررلرالتخلصرىارألتلءىا

لل ارارببللا لكببنالتوببملاابب االتورببل اعل رببىاضببمر  ىاراللهببىات قوببم واأرامببماإ ببز التمسبب

روار لكننبلاهبناابللادتبكاأاانقنبلرلا سبحللاجبلءياابيالي بوالتللبلد اأنببملعاربتال ربىالتقوالتلرلبى

ا (8)(7)لتورل 

                                                
 .28،اص2007،التولممذ،ا4،اجلهاىا  ملا،اقلتورل ارلالاقحل ااعالتقمارىالتم لضرىتر  التسرزاام ليا اا-ا1

 .6،اص2004لت رفات  حلعىا،،التولدسرى،الالاقحل ليارلتورل ارلإل للءااعالتل للالتم لضعملدا اع عاس ملاجا-2

ا،اا1989،التحلبمذ،ه لاتالتقا بروالتابلتع،1،اجا اهمسمعىالتورلسليارلالاقحل ليااعالتقمارىالتحزنرىارلتم لضرى  سلااام حطاه رزا-3
 .9صاااااااااااااااااااااااااا

 .207،اص2002،ااغزلد،ادل التكقوات  حلعىارلتنيم،ااتحماالتا لعارهنلم يلرجرياهم مبا اا-ا4

ااغبزلد،اه حاببىالتقا ببروالتاببلتع،اا.لالاقحببل ليارهحببلد الإل لبلءااببعالتل ببللالتم لضببعقبرنانببلجعاعحببزالت حببل اراس م سبعاأ لببز اا-ا5

ا.30،صاا1988ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

5- www.iraqacad.org/lib/eman1.htm.march.2005. 

 .8،ص2004،اهلز اسح ادصم ع عاس ملاجملدالتمكروا اا-ا7

 .15،اص1985،اهلز اسح ادصم  هز ىالتغم و اا-ا8

http://www.iraqacad.org/


ذانوببرناقببملالتلعببواأرارلنببياأراعنببزاقرببل اقببما ا مببزثاعنببزهلاأوالر: القياااس الم اشاار

ذاهحلشبمذالتوح ىار لكنالسبقالللاجربللا)لتبز نلهمهرقم(الراجربللا)لتلبلنمهرقمالتلبللع(اهمشبمالتوبم

ا)التكر ميمللالراالتحلرنز(اريرمملاهنالتورلسليالألام .ا

ر: القياس غير الم اشر رااارنبىالصللااعاقرل اتملر التق لرلاابعاعبزداهبنالالسبئ ىا ااثانيا

ثالتنءسبرىاابعاه بللالتحمبمس مصرىالراقرل ادصلءالتقلهربلارلسبقازلدلتروالتنءسبرىاليالتوربل ا كبماا

توببز ليارلتقمام بىاقببزا  ب مالتحل ببااإتب الالسببقالنىااببحاضالتورلسبليالتنءسببرىارلتقمام بىاصورببل ال

ر ببىات نقلتاو رببىاأراقرببل التيخلببرىااببلاتمجببزاتمبب الترببزالألجرببزذالتقببعاهببناشبب نرلاإع ببلءاهمشببما

التل  ماى.ا

اا(1)خكا ص القياس 2-1-2-3

ا قلفالتورل ااعالتقمارىالتم لضرىااازداهنالتخللليالملرلا 

التورل اتوز ماصلع. -1

 لتورل التلحلشماريرمالتلحلشم. -2

التورل ا مزدالتءمربالتءمد ى. -3

ا ا رببببببقوامببببببللالتنببببببمعاالول نببببببىالتءببببببمداهببببببتايرببببببم اهببببببناأقملنببببببيااالفااااااروا بااااااين األفاااااارا  -أ

انءسرلا(اردتكاارزفاتمز زاهمصز التنسحعااعالتل لمعى.ألتالماأرالالاقللصاا)التلفاأر

اماىانبمل ع امللالتنمعا رزفالت التنمل عالتلخق ءىااعالتءمدانءسياتلااالفروا ف  ذاه الفر  - 

 لتومذارلت افاالان اهول نىاقز لتيالتلخق ءىاهتااا رل.

ربل البرلارهلرزلتربلالتلخق ءبىاتبلتكاالتو اتخق بفالت للعبلياابعاالللالفروا بين الجماعاه -ج

اهروااعالتقءم  اارنالت للعليالتلخق ءى.

 :(2)العالقة بين القياس والتقييم والتقويم 3-1-2

ياهبنالتوربل ااربما سبح  لتلم  بىاالتقورروامماعل رىالص ماهمزرد ىاهنالتقوم وارأص بمالتسبلعل

رلقاربىارعل رىاني ىارهسبقلمذالالارمذاتلنتالتومل ليارإصزل الال كللااعاعل رىالتقوم و،ارمما

هرلىااالتلا وا  مياتوررلليات لتالتلا مهلياعناتملر الت لتواهنالج التخلداقمل لياتمام ى

رسبلل ارلتقوررواعل رىاجلتاها مهلياعنالت  حىاعللا امامنيار سق رامااعل يارمنلتكاقمللب ار

قواجلبتا بيارلتلل ظبىارقبزاص رمذات لتامل التلا مهبلياه ب الالاقحبل ليارلالسبقحرلنليارلتلوبلال

تقوربرواا مهبليالهلتحرلنليالتلقا وىاالتلقغرمالتمل زاأص ماهنالتللز ا،اأهلالتقوم وامماعل رىاتءسبرما

ارإصزل ال كللاع ررل.

                                                
 .25،اص2003 اهلز اسح ادصم همرلااعحزالتل رزارهملزاجلسوالترلسميا اا-1

 .ا11،اص2010،ادل التلرسمذ،اعللا،الال دا،ا1،اقلتقوم والتملقاعااعالتال رىالتقز  حرى اهملزاهل ء اتارحعا-2



  (1)المعايير 2-1-4

رمعالسل التمكبواهبنادلاب التظبلممذارتبرناهبناال جربلارتمبزداابعاضبمءالتخلبلليا

ارل  بىاتب التلابل رما مجبواتمم ب التز جبىالتخبللالتب اد جبلياهلتملقارىاترل التظلممذاالتمصملال

عبنالااارمعال ز الالمزلفالتملرسىالتقعانم زملاهبناعل ربىالتقونبرنالتخلصبىاالالاقحبل لياا بليا

تاهببهلببز التلاببل رمامببمالتببز جليالتخببللالتلسقخ لببىاهببنات حربب الالاقحببل لياع بب اعرنببىالتقونببرنا

اللرىالتلامراى.لالعقللداالتق صرزاع  الالسلتروالال ل

رمل التال رىا سقءرزاهنرلالتحل  ماالتل نا مرهمااهناتمم  التز جليالتخللالتلخق ءىالتقعا

 مل مااع ررلاهناعزذالاقحبل ليارلتقبعاتق بلنالسبقخزللالت لنربىارلتلسبلاىارلتقكبمل التب اتم ربزا

 اعل ربىارتقسبرر.(2)ت كالتم زليالتخلصىارالصبىاابعالسبقخزللالالاقحبل لياع ب اشبك اا ل  بلي

ا.(3)لتقوم واقسل التلال رماع  اعزذالنملع

 :(4)شروط استادام المعايير 2-1-4-1

  بواالااتكماا ز  ىاألنرلاالاتقغرماهتاهمر التبزهنارت ربماالبلليالالابملدارقبز لترواتبلل -1

العلدترلااازاه عاثلثاسنمليالرال اتا.

ىاهبتاابل رماالصبىاالتم لضبلااتكمااهنلسحىاتلسقخزللا)التلل رىا(ار انعاعزلالسبقخزللاه -2

 هول نقرلاا دلءاأنل ايرمالتم لضررن.

اعاالااتكماالتيمرقالتخلصىااق حر الالاقحل ارلضمىاتس ر التز جلياهنالالهم التلمزدذ -3

 انلءالتلال رم.

لدللربلاالااتكمااعرنىالتقونبرناهل  بىات ل قلبتالالصب عاأيالااتكبماالتلابل رمارلتلسبقم لياابع -4

 عرى.عالتليا  ح اع ريالالاقحل ليااازادتكاتكماالتلول نىاهمضملتموروعات ل قلتالالص 

 

                                                
 .26،ص1979،التولممذ،اهمسسىا رلالترمسف،التقوم وارلتورل ااعالتقمارىالتم لضرىارع والتنءنالتم لضعهملزاصحمعا سلنرن اا-1

 .26،اص9791،انءنالتللز التسلا هملزاصحمعا سلنرن اا-2

 .344،اص1979،اهلز اسح ادصم هملزا سناعلري،ارهملزانلمالتز نا ضملا اا-3

ا سلتىاهلجسقرمايرماهنيم ذ،اص رىالتقماربىالتم لضبرى،اتمز زاهسقم لياهارل  ىات لرل ليالالسلسرىااكمذالترز،انزل ا سرنالتنءلخ اا-ا4

 .15،اص2000جلهاىاالا ،ااااااااااااااااااااااااااا


