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ميزان تقدير متعدد األبعاد لتقويم أداء طلبة 
قسم التربية الفنية في مادة الخط العربي 

د . كرمي حوا�س علي

الف�سل االول
تقدمي

يعد التقومي الرتبوي من الق�صـــايا التي اأثريت حولها جدال وا�صـــعا ، و�صـــغلت اهتمام الرتبويني 
و�صـــانعي ال�صيا�صـــات الرتبويـــة ، فقد عقـــدت املناق�صـــات واملناظرات واملوؤمتـــرات واحللقات 
الدرا�صـــية ف�صـــال عـــن البحـــوث والدرا�صـــات يف هذا ال�صـــاأن . ورمبا يت�صـــح ذلـــك من خالل 
االإ�صالحات والتغريات يف �صيا�صات التقومي واملنهجيات واالأ�صاليب واالأدوات التي ت�صتند اإليها 
عمليات التقومي واالختبارات يف كثري من دول العامل املتقدمة . ورمبا اأح�صت تلك الدول خطر 
اأو تخوف اأ�صـــحاب االأعمال اأو املوؤ�ص�صات احلكومية من افتقار الطلبة الذين �صين�صمون للقوة 
العاملـــة اإىل الكفايـــة املرجوة التي توؤهلهم للتناف�س يف االقت�صـــاد العاملي املت�صـــارع ، وهذا ما 
تفتقر اليه قوتنا العاملة ورمبا ب�صـــبب خمرجاتنا الرتبوية والتعليمية التي مل حت�س باالهتمام 

الكايف واملدرو�س .) 8 ، 2006  ، �س 82 (
 فاملمار�صـــات التقليديـــة لالمتحانات غالبا ما تعتمد على تطبيق اختبـــار واحد ملادة معينة يف 
نهايـــة مدة درا�صـــية حمددة ، وي�صـــتمل عادة على عدد حمـــدود من االأ�صـــئلة اأو املفردات التي 
تتطلب االإجابة عنها يف معظم االأحيان ا�صـــتدعاء املعلومات التي مت تخزينها اأثناء فرتة التعلم 
اأو التعـــرف عليها ، وي�صـــتند بناء هذه االختبارات عادة على املدخل ال�صـــيكومرتي ، وغالبا يف 
هـــذا املدخـــل يعترب االأهداف التعليمية منف�صـــلة عن اأ�صـــاليب حتقيقها . لذا نـــرى اأن خرباء 
القيا�س والتقومي هم من يقوم بت�صـــميم وبناء هذه االختبارات وحتليل نتائجها بدال من املعلم 
الـــذي قـــام بتنفيذ العملية التعليمية ، وقد اأدى هذا النظـــام التقوميي الذي يطلق عليه » نظام 
االمتحانات » اىل اعتبار اأن عمليتي التعليم والتقومي منف�صـــلتان ، حيث تقع م�صـــوؤولية العملية 
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االأوىل علـــى عاتق املعلم ، وم�صـــوؤولية العمليـــة الثانية على عاتق خرباء القيا�ـــس والتقومي . مما 
يجعل من �صـــدق هذه االمتحانات مو�صـــع �صـــك ب�صـــبب اعتمادها على اختبارات الورقة والقلم 
وتتطلـــب حدود زمنية لالإجابة عنها ، وتركيز التقومي علـــى النواجت ولي�س العمليات ، وغري ذلك 
من جوانب تعد هامة ، مثل عدم ارتباطها الوثيق ب�صياق حياة الطالب اأو حتى باالأهداف العامة. 

) 2 ، 2002 ، �س 114 (
  اأما املنظور اجلديد للتقومي ، اأو ما ي�صمى »بالتقومي البديل« ، فانه يوؤكد تكامل عمليتي التقومي 
والتعليـــم ، وتتخـــذ عملية التقومي اأ�صـــكاال متعـــددة غري مقننـــة باملفهوم ال�صـــيكومرتي ، ومهام 
التقـــومي تكون متنوعة ومثرية الهتمـــام الطالب ، وتتطلب توظيف مهارات التفكري واال�صـــتدالل 
وحل امل�صـــكالت ، وتقدير الدرجات لكل العمليات والنواجت ت�صـــتند اإىل حمكات ي�صـــارك الطالب 
يف  اإعدادها . ويكون تقرير النتائج على �صـــكل بروفيل و�صـــفي يعطي �صـــورة تف�صـــيلية عن اأداء 
الطالب .كما واأن هذا املنظور يتطلب بال�صـــرورة تو�صـــيع نطاق اأ�صـــاليب التقومي واأدواته لقيا�س 
هذه النواجت ، مثل مالحظة اأداء الطالب ، ونقده مل�صـــروعاته ونتاجاته وعرو�صـــه ، وملف اأعماله 
، وبذلـــك يت�صـــع نطاق املعلومات التي يتـــم جمعها عن الطلبة وتوظيف هـــذه املعلومات يف تقومي 
اأ�صاليب تفكريهم ومنط اأدائهم ، وتوثيق تعلمهم ، ومعرفة جوانب قوتهم و�صعفهم . ) 4 ، 2005 

، �س  73 (
  ومن خالل ذلك يت�صح اأن تعدد وتنوع اأغرا�س التقومي يتطلب تعدد وتنوع االأ�صاليب واالأدوات ، 
وعدم االقت�صار على اختبارات الورقة والقلم ، فهذه االختبارات تعد احد اأ�صاليب جمع املعلومات 
املتعلقـــة بتعلـــم الطالب ، والروؤية الوا�صـــعة للتقومي ت�صـــبح اأكرث مالئمة . الأنها تـــوؤدي اإىل جمع 
معلومات اأكرث عن الطالب وطريقة ا�صـــتخدام هذه املعلومـــات يف تقوميه ، فالتحول اإىل التقومي 
متعـــدد االأبعاد يعني تقومي ي�صـــتند اإىل املفهوم املو�صـــع للـــذكاء والقدرات الذي اأكـــده » جاردنر 
Gardner » و » �صرتنربج Stermberg »  . حيث ال يجب االقت�صار على تقومي القدرات اللغوية 

واملنطقية الريا�صية ، واإمنا يجب تقومي القدرات االأخرى .) 10 ، 1998 ، �س 44 (

م�سكلة البحث : تتلخ�س م�صكلة البحث يف االإجابة عن ال�صوؤال االآتي :
ما مدى مالئمة و�صـــالحية »ميزان تقدير متعدد االأبعاد مت ت�صـــميمه وبنـــاءه لتقومي اأداء طلبة 

ق�صم الرتبية الفنية يف مادة اخلط العربي   » . 

اأهمية البحث : تتجلى اأهمية البحث باالتي :-  
قـــد يكـــون لتطبيق هذا النوع مـــن التقومي اأهمية يف القيام باأن�صـــطة معرفيـــة واأدائية ثرية  1 .

تتخطى حدود املوؤ�ص�صة التعليمية .
تزويـــد املحكمني واملدر�صـــني مبيزان تقدير لتقييم اأداء الطلبـــة يف مقررات الرتبية الفنية  2 .

ي�صهل القيام بعملية التقييم  .  

اأهداف البحث : يهدف البحث احلايل اإىل :-
ت�صميم وبناء ميزان تقدير متعدد االأبعاد لتقومي اأداء طلبة ق�صم الرتبية الفنية 
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حدود البحث : يقت�صر البحث احلايل على : 
ا�صـــتمارة تقومي متت �صـــياغة وت�صـــميم مفرداتها وفقا ملفهوم التقومي متعـــدد االأبعاد واإمكانية 

اعتمادها .

م�سطلحات البحث :
        Evaluation Multiple Measures : التقومي متعدد الأبعاد

ميكن تعريفه اإجرائيا باأنه » تقومي ملدى وا�صع من القدرات واملهارات ، وال يقت�صر على اختبارات 
الورقة والقلم ، ويتطلب من املتعلم تنفيذ اأن�صطة ومهارات تبني مدى جودة تعلمه »                            

                                                                         
 -:  Performance  الأداء-

يورد الباحث تعريفا اإجرائيا لالأداء وهو : 
مقدار االجناز الذي يحققه املتعلم يف حمتوى تعليمي معني ،  بعد اإخ�صاعه الأداة تقييم و تقومي 

والتي تظهر يف نتائج حت�صيله خالل اأداء املهام املطلوبة وب�صكل عادل 
الف�صل الثاين : االإطار النظري  : 

   Performance Evaluation : مفهوم تقومي الأداء
  اإن تقومي االأداء يتطلب اأن يظهر املتعلم بو�صوح ، اأو يربهن ، اأو يقدم اأمثلة اأو جتارب اأو نتاجات 
ميكن اعتمادها دليال على حتقيقه م�صتوى تعليميا معينا ، وميكن ا�صتخدام هذه االختبارات يف 
تقومي اأنواع خمتلفة من التفاعالت �صـــواء مع االأفراد اأو االأجهـــزة واملعدات اأو املواقف التعليمية 
، ولعـــل اختبـــارات االأداء امليكانيكي ،  واختبارات الكفاءة يف ت�صـــغيل االأجهزة واملعدات اأو العمل 
عليهـــا ، واختبارات االأداء احلركي كما يف العمل امل�صـــرحي اأو العمل اليدوي كاالأ�صـــغال اليدوية 
وكذلـــك النحـــت ، تعد اأمثلة لهـــذه اال�صـــتخدامات ، ويتم تقدير هـــذه االداءات اأثنـــاء تنفيذها 

ا�صتنادا اإىل املالحظة املنتظمة .) 13 ، 2001 ، �س 61 ( 
  كمـــا وميكن يف هذه احلاالت تقييم النتاجات النهائية اأو العمليات املت�صـــمنة يف االأداء وتقدير 
درجة اأو م�صـــتوى جودتها ا�صـــتنادا اإىل موازين تقدير ت�صـــمم لهذا الغر�س ، واهم ما مييز هذه 
املهام اأنها مبا�صـــرة ووظيفية اأو حقيقية ، اأي متاثل مواقف حياتية فعلية خارج نطاق ال�صـــف ، 

واأنها اأي�صا ال تتطلب بال�صرورة ا�صتخدام الورقة والقلم . ) 16 ، 2000 ، �س 42 ( 
  ومع هذا فانه ميكن اعتبار اختبارات املقال التي تتطلب اإجابة مفتوحة ، اأو اإن�صـــاء ا�صـــتجابات 
حرة ، اأو حل م�صـــكالت ، احد اأ�صـــاليب تقومي االأداء ، ب�صرط اأن يكون �صياقها واقعيا ، اأي تتناول 

مواقف طبيعية ولي�صت م�صطنعة كما هو احلال يف االختبارات التقليدية . 
خ�صائ�س التقومي الرتبوي متعدد االأبعاد :

  يتميز التقومي الرتبوي متعدد االأبعاد باأ�صاليبه املتنوعة بخ�صائ�س متيزه عن التقومي التقليدي 
ومن اأهمها : -

حتقيـــق م�صـــتويات تربوية وتعليمية متميـــزة : حيث يهدف اإىل حتقيق م�صـــتويات تربوية متميزة 
اأو نواجت تعليمية حمددة مت�صـــعة النطاق ، تتطلب اإبـــراز مهارات الطالب املتنوعة ونتاجاته التي 
تتميـــز بالواقعية يف اإطار مناهج درا�صـــية قائمـــة على التفكري ، وعمليات تدري�س توؤكد �صـــمولية 
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االأن�صـــطة التعليمية ، وايجابية م�صـــاركة الطالب ، ومبادراته وتوجيهـــه بدال من تلقينه ، وكذلك 
م�صاعدته يف بناء معرفته خالل تفاعله مع بيئته ، ومروره بخربات ثرية ذات معنى . 

ال�صتنـــاد اإىل مهـــام اأدائيـــة واقعيـــة : اإن التقـــومي التقليدي ي�صـــتند غالبا اىل اأنواع من االأ�صـــئلة 
واملفردات االإخبارية التي تتطلب اأحيانا االختيار من بني بدائل معطاة تتعلق مبعلومات ب�صـــيطة 
م�صـــتقاة من الكتب املدر�صـــية ، ال يوظف فيها الطالب عادة عمليات معرفية عليا . بينما التقومي 
متعدد االأبعاد ، يتطلب ا�صتجابات متاثل بقدر كبري العمليات العقلية التي ي�صتخدمها الطالب يف 
حل امل�صكالت الواقعية . فمعظم مهام االأداء حتتاج من الطالب بذل جهد يف التو�صل اإىل اأحكام 
معقدة تتطلب حتليل امل�صـــكلة ، وتعريف خمتلف بدائل حلها ، ومهارة كتابة اأ�صـــلوب احلل الذي 
يراه منا�صـــبا ، اأو عر�س احلل �صـــفويا ، اأو اأي �صـــيغة اأخرى ، مربرا ومف�صرا هذا احلل ، وبذلك 

ميكن تتبع امل�صار الذي اختاره الطالب وا�صتخدامه يف حل امل�صكلة اأو اتخاذ القرار .
التقـــومي املبا�صـــر لـــالأداء : يحـــاول التقـــومي متعدد االأبعاد قـــدر االإمكان تقومي �صـــلوك الطالب 
واأداءه بطريقة مبا�صرة ، اأي خالل ال�صياق الذي ا�صتخدم فيه االأداء ، ويقوم املعلم باحلكم على 
نتاجات اأداء الطالب يف ال�صـــف الدرا�صـــي اأو يتم احلكم عليها بوا�صطة جمموعة من املحكمني 
املوؤهلني اإذا تطلب االأمر ذلك . ويتطلب االأمر اأن تكون حمكات االأداء وا�صحة وحمددة للقائمني 
بالتحكيم وللطلبة مل�صـــاعدتهم يف التقومي الذاتي الأدائهم ا�صـــتنادا اإىل هذه املحكات ، من اجل 
توجيه اأن�صطتهم وتعلمهم ، فالتقومي متعدد االأبعاد يهدف اإىل اإحداث تكامل بني املنهج الدرا�صي 

وعمليتي التعليم والتقومي . 
الهتمـــام والتعـــرف علـــى منو وتقدم الطالـــب عر الزمن : حيث يهتم هـــذا النوع من التقومي 
بفح�ـــس اأعمال الطالب وات�صـــاقها مـــن اجل معرفة كيفية تقـــدم الطالب ومنـــوه ، ويتمثل ذلك 
يف ملفـــات اأعماله وتتبع م�صـــودات عمله وخططـــه واأعماله ، لتعطي �صـــورة كاملة عن النتاجات 

النهائية للطالب . 
يعتمـــد علـــى نظام التقومي القائم على الكفاية : وهو عملية االهتمام بالتو�صـــل اإىل موؤ�صـــرات 
تعطي �صـــورة وا�صـــحة عن اأداء كل طالب دون مقارنته باأداء اأقرانه ، اأو اأداء عينة ممثلة لهوالء 
االأقران، فعلى الرغم من انه ميكن اأي�صا جمع معلومات عن كيفية ا�صتجابة جمموعة كبرية من 
الطلبة ملهام االأداء اإال اأن االهتمام االأ�صا�صـــي يرتكز يف تقييم الطالب بالن�صبة مل�صتويات الكفاية 
ومـــدى متكنه منها متمثال يف توظيفه ملهاراته يف �صـــياقات ذات معنـــى . ) 10 ، 1998 ( ) 13 ، 

 ) 2006 ، 8 ( )2001
متطلبـــات التقـــومي متعـــدد الأبعاد :   يعد التقومي متعدد االأبعـــاد نظاما فرعيا يتكامل مع بقية 
مكونـــات املنظومـــة التعليميـــة ، ويتفاعل معهـــا ، ويوؤثر فيها ويتاأثـــر بها . فالتقـــومي هنا يتطلب 
اال�صـــتناد اإىل م�صتويات تربوية متميزة ينبغي اأن يحققها الطلبة وتتوازى معها املناهج املدر�صية 
، وعمليتا التعليم والتقومي ، فهذه امل�صـــتويات ينبغي اأن تعك�س املنظور اجلديد للتقومي وت�صـــميم 
وتنفيذ ا�صـــرتاتيجيات فاعلة ت�صـــاعد الطلبة علـــى حتقيق هذه امل�صـــتويات وتقومي مدى حتققها 
بطرق عادلة و�صـــادقة ومنا�صـــبة وا�صتخدام نتائج هذا التقومي يف حت�صـــني واإثراء تعلم الطلبة . 

وهذا يتطلب مراعاة بع�س اجلوانب منها :-
ربـــط التقـــومي مبنظور م�صـــتقبلي للتعلـــم : فتقومي تعلـــم الطلبة يعـــد احد املتطلبات االأ�صا�صـــية 
للربامـــج التعليميـــة الناجحة يف التعليم ، حيث انه ي�صـــاعد يف حتديد اجلوانـــب واملجاالت التي 
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تتطلب حت�صينا وتبني ما اإذا كانت هذه الربامج قد اأفادت الطلبة بالفعل ، لذلك فان توجه هذا 
التقومي ينبغي اأن ي�صتند اإىل املنظور امل�صتقبلي للتعلم يف موؤ�ص�صاتنا التعليمية وهذا التوجه يجب 

اأن يكون وا�صحا وحمددا . 
ربـــط التقـــومي بالأهداف التعليميـــة : يجب اأن ترتبط اأغرا�س التقومي وا�صـــتخداماته ارتباطا 
وثيقا مبا ت�صـــعى املوؤ�ص�صـــة التعليمية من حتقيقه من م�صتويات اأو نواجت ، وهذا الربط ي�صاعد يف 
احل�صـــول على معلومات متجددة توجه االأن�صطة اجلارية وتر�صد اإىل القرارات املتعلقة باملناهج 

وعملية التعليم والتخطيط امل�صتقبلي . 
الهتمـــام بالتوقيتـــات : حيث اأن التقومي متعدد االأبعاد ي�صـــتغرق وقتا اأطول مما يتطلبه التقومي 
التقليدي ، لذا يجب البدء يف تنفيذه ب�صكل متزامن مع بداية تنفيذ املهام التعليمية اأو يف م�صتهل 
العام الدرا�صي اأو مع ابتداء اأي برنامج تدريبي اأو تعليمي ، ومتابعته متابعة م�صتمرة اأثناء عملية 

التعلم . 
التكييف وال�صتعداد لتغيري املمار�صات التعليمية : مبا اأن التقومي باأ�صكاله كافة والتقومي متعدد 
االأبعاد ب�صـــكل خا�س يعد من �صـــميم عمـــل املعلمني من حيث املتابعة والتوجيـــه والتنظيم ، فاأن 
تغيري املمار�صـــات التقليدية التي اعتادوا عليها يتطلب بال�صـــرورة تغيريا يف تفكريهم واأفعالهم 
ملتطلبات هذا النوع من التقييم ، وهذا يعني اأن املوؤ�ص�صة التعليمية واملعلمني ينبغي اأن تراقب عن 

كثب م�صار تنفيذ هذا التقومي وما يرافقه من عوائد . 
اإتاحـــة الفر�ـــض لتعلـــم وا�صتخـــدام اأ�صاليب التقومي متعدد الأبعاد : فكل جديد يتطلب فر�صـــا 
متعـــددة لفهمـــه وتعلمـــه ، واملعلمـــون يحتاجون اإىل مثـــل هذه الفر�ـــس لتعلم وبناء وا�صـــتخدام 
االأ�صـــاليب اجلديدة لهذا النوع من التقومي ، حيث اأن هذا االأ�صـــلوب من التقومي هو اأكرث تعقيدا 
من االأ�صاليب التقليدية ، ويتطلب تدريبا مهنيا م�صتمرا ذا نوعية متميزة ومناق�صات بني املعلمني 

داخل املوؤ�ص�صة التعليمية ، واإعطائهم الفر�صة والوقت الإظهار انعكا�صاتهم واقرتاحاتهم  . 
التحقق من نوعية التقومي  : فهذا التقومي ينبغي اأن يفي ب�صروط وحمكات متعددة ، مثل ال�صدق 
واالت�صـــاق ، والدقة العلمية ، واالت�صـــاق املنطقي ، وغري ذلك ، كما يجب اأن يرتبط ارتباطا وثيقا 
مبهارات ومعارف مهمة مرتبطة باملحتوى التعليمي واملناهج الدرا�صية املقررة ، كما وي�صتند اإىل 

م�صتويات عمل متميزة . ) 4 ، 2005 ( ) 2 ، 2002 ( ) 10 ، 1998 ( 
يعتمـــد تقومي االأداء على تقدير درجات م�صـــتويات متعددة الأداء الطلبة اأو  طرق تقدير الأداء :  
ا�صتجاباتهم ، وذلك لعدم وجود ا�صتجابة حمددة �صحيحة اأو خاطئة ملهام االأداء . لذلك ي�صتند 
هـــذا التقـــومي اإىل حمكات وموازين تقدير لكل من هذه امل�صـــتويات التـــي يتطلب اإعدادها عناية 
تامـــة ودرايـــة بنوعية املهام املعرفية واالأدائية املختلفة ، فميزان التقدير هو نظام للتقدير ميكن 
ا�صتخدامه لتحديد م�صتوى كفاءة الطالب يف اأداء مهمة معينة اأو توظيف للمعارف اأو املفاهيم ، 
ويعرف هذا النظام امل�صـــتويات املختلفة للكفاءة لكل حمك من املحكات املحددة تعريفا اإجرائيا 

وا�صحا ودقيقا ، وتوجد طرق متعددة لتقدير االأداء لعل اأهمها :-   
  1-  الطريقة الكلية      .                               2-  الطريقة التحليلية      . 

  Holistic Method : اأوال : الطريقة الكلية
 وتعتمد هذه الطريقة على تقييم جميع جوانب حمكات االأداء اأو اال�صـــتجابة دون ف�صل بينهما ، 
واإعطاء تقدير اأو درجة كلية واحدة لهذه اجلوانب جمتمعة على اأ�صـــا�س اأن مكونات مهمة معينة 
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تكون مرتابطة ، ولي�س هناك مربر ملحاولة الف�صـــل بني عنا�صـــرها . ويف�صـــل عادة كتابة و�صف 
خمت�صر لالأداء ، اأو متثيل للنتاج لكل نقطة من نقاط ميزان التقدير . 

 فمثال لتقدير درجات عينات من كتابة ق�صـــة ق�صـــرية اأو كتابة م�صـــرحية مدر�صية ، تتم انتقاء 
الكتابات التي متثل كل نقطة من نقاط امليزان لتكون مبثابة املرجعية التي ميكن مقارنة الكتابات 
االأخرى بها . اأو ميكن ا�صـــتخدام اأ�صـــلوب اآخر يعتمد على ت�صـــنيف النتاجات يف جمموعات من 
م�صـــتوياتها اأو درجاتها كما هو احلال يف تقدير درجات اأ�صـــئلة املقال . وبعد االنتهاء من تقدير 
درجـــات جميـــع النتاجات ، ميكن مراجعة كل جمموعة ملعرفة ما اإذا كانت النتاجات التي تنتمي 

اإىل جمموعة معينة لها نف�س امل�صتوى تقريبا . 
وتتميز الطريقة الكلية ب�صـــهولة تطبيقها ، وتنا�صـــب كثريا من النتاجات ، وال�صـــكل   )      1      ( 

يو�صح مثاال مليزان تقدير و�صفي لكفاءة الطالب اللغوية .  ) 3 ، 2000 ، �س 122 ( 

�صكل رقم )     1    ( يو�صح ميزان تقدير و�صفي “ كلي “ للكفاءة اللغوية .

  Analytic Method : ثانيا : الطريقة التحليلية
تعتمـــد هذه الطريقة على جتزئة الو�صـــف العام للعملية اأو النتاج الكلي اإىل عنا�صـــر اأو مكونات 
منف�صلة ، ويعطى تقديرا لكل عن�صر اأو مكونة منها ، وهذا يتطلب اإجراء حتليال �صلوكيا للعملية 
اأو النتـــاج املـــراد تقييمه ، وذلك من اجل حتديد مكوناته املهمة ، و�صـــياغتها �صـــياغة و�صـــفية 
وا�صـــحة يف م�صتويات متدرجة على وفق ميزان تقدير قيمي لكل من هذه املكونات، وهناك اأنواع 

خمتلفة من هذه املوازين من اأهمها :-  ) 9 ، 2001 ، �س 53 ( 

  Checklists : قوائم املراجعة
 وهي قوائم ت�صـــتمل على املكونات اأو العنا�صـــر التي يتم تقديرها يف عملية اأو نتاج معني ، ويقوم 
املعلـــم مبالحظـــة كل هذه العنا�صـــر اأثناء اأداء الطالـــب للعملية ، اأو يف النتـــاج النهائي لتحديد 
مـــا اإذا كانت العمليـــة املعينة اأو النتاج حتقق حمكات االأداء كل على حدة ، وي�صـــع املعلم عالمة  
)  �صـــح  ( اأمـــام املحـــك الذي حتقق ، وذلك داللة على انه مت مالحظـــة هذا املحك وانه متوافر 
بدرجة مر�صـــية والدرجة التي تقدر لكل حمك هي عدد العالمات التي و�صـــعت اأمامه . وال�صكل 

) 2  ( يو�صح قائمة مراجعة لبع�س املهارات االأولية يف مادة اخلط العربي . 
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�صكل )     2     (   قائمة مراجعة لبع�س املهارات االأولية يف مادة اخلط العربي
     العالمات   املحك 

وتتميز قوائم املراجعة باأنها اب�صـــط طرائق تدوين املالحظات املبا�صـــرة الأن�صطة متنوعة ، كما تتميز 
بوظيفتها الت�صخي�صية مما ي�صاعد يف اإلقاء ال�صوء على تقدم الطالب يف اكت�صابه للمهارات املعرفية 
اأو االأدائيـــة ، وحتديـــد جوانـــب قوته و�صـــعفه يف كل مكونه من مكونات هذه املهـــارات ، وذلك لتعرف 
اجلوانب التي حتتاج اإىل مزيد من التح�صـــني ، وميكن ا�صـــتخدام هذه القوائم يف تقييم كفاءة طلبة 
خمتلفني اأو الطالب نف�صه يف مرات متكررة لتعرف تقدمه عرب الزمن . ) 14 ، 2001 ، �س 78 (   كما 
وميكن اأن يقوم املعلم بتحويل عدد العالمات لكل حمك من املحكات اإىل ن�صبة مئوية ، فمثال يح�صل 
طالب معني على ن�صبة 80% من حمكات اأداء مهارة معينة ، اأو اأن يحدد املعلم م�صتويات معينة لتقدير 
اأداء الطلبة يف املحكات جمتمعة ، ثم يبني عدد العالمات التي تقابل االأداء املتميز ، واجليد ، واملقبول 

، وال�صعيف ، وبذلك ي�صتطيع و�صع تقديرات عامة لكل طالب يف املهارات املرجوة . 

  Rating Scales :  موازين التقدير
  تعد هذه املوازين من الطرائق التحليلية يف تقدير مكونات االأداء كل على حده ، بحيث ال يوؤثر تقدير 
اإحداها يف تقدير بقية املكونات ، ويتم تقدير كل مكون على مت�صـــل اأو ميزان تقدير ي�صـــمل اأق�صام اأو 
نقـــاط متدرجة ولي�صـــت ثنائية ، كما يف قوائم املراجعة . وتوجد اأنواع متعـــددة من موازين التقدير ، 

لعل اأكرثها ا�صتخداما االآتي :- 

   Numerical Rating Scales : موازين التقدير الرقمية
ي�صـــتخدم هذا النوع من املوازين يف التقدير العـــددي اأو الرقمي ملكونات عمليات اأو نتاجات يقوم بها 
الطالب ، وت�صـــاغ هذه املكونات يف عبارات ب�صـــيطة ، بحيث ميكن مالحظة ال�صـــلوك الذي ت�صري اإليه 
، وياتـــي كٌل منهـــا قيـــم ترتاوح بني 1 ، 5 مثال ،     وال�صـــكل )   3    ( ميثـــل ميزان تقدير رقمي لبع�س 

املهارات االأولية . ) 10 ، 1998 ، �س 164 ( 
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�صكل )  3  ( ميزان تقدير رقمي  لبع�س املهارات االأولية :

 

  Graphic Rating : موازين التقدير البيانية
ي�صتخدم هذا النوع من املوازين يف تقدير م�صتويات جودة العمليات والنتاجات دون تقدير رقمي 
لهذه امل�صتويات ، واإمنا ت�صتخدم اأو�صاف معينة بدال من االأرقام . كما يف ال�صكل )   4  (   . )10 

، 1998 ، �س 166 (  
�صكل )    4    ( يو�صح ميزان تقدير بياين  .
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  Scoring Rubrics  :  موازين التقدير الو�صفية 
يعد هذا النوع من املوازين االأكرث ا�صـــتخداما يف تقومي االأداء ويتطلب �صـــياغة اأو�صاف خمتلفة 
متثل م�صتويات متباينة لالأداء الفعلي للطالب يف كل مكونة من مكونات ال�صمة اأو املهارة املطلوبة 
، ويقوم املعلم باختيار الو�صـــف الذي ينطبق على اأداء الطالب على وجه التقريب ، وت�صتمل هذه 

املوازين غالبا على مكونات عدة اأهمها :-  ) 12 ، 1999 ، �س 88 () 17، 2000، �س 83 (
�صـــمة اأو بعُد اأو اأكرث ، يتم يف �صـــوء احلكم على ا�صتجابة الطالب   ب - تعريفات واأمثلة لتو�صيح 

معنى كل �صمة اأو بعُد 
ج - ميزان متدرج من القيم  Scale  يُ�صـــتند اإليه يف تقدير كل بعُد   د - م�صـــتويات متيز تتعلق 
مب�صـــتويات اأداء ي�صـــاحبها مناذج اأو اأمثلة لكل م�صـــتوى . وال�صكلني )  5   ( و )   6    ( يو�صحان 

موازين تقدير و�صفية ملهارات اخلط العربي 

�صكل )    5   ( ميزان تقدير و�صفي حتليلي ملهارة الطالب يف اخلط العربي
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�صكل )  6   ( يو�صح ميزان تقدير و�صفي كلي ملهارة الطالب يف اخلط العربي
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اأبعاد موا�صفات مهام االأداء :
هناك بع�س االأبعاد التي ت�صاعد يف انتقاء املهام املنا�صبة التي حتدد كيفية ا�صتجابة الطلبة لها، 

مثل :- 
الوقـــت الـــالزم الجناز املهمة : فاملهـــام تختلف يف الوقت الذي ي�صـــتغرقه الطالب يف اجنازها ، 
فبع�س املهام تتطلب وقتا ق�صـــريا مثل حل امل�صـــائل والواجبات داخل ال�صـــف الدرا�صي يف حني 
يتطلب البع�س االآخر مدة زمنية قد ت�صـــتغرق اأ�صـــابيع عدة اأو ف�صـــل درا�صـــي ، مثل م�صـــاريع اأو 

اأعمال ونتاج الطلبة .
اأمنـــاط املهارات التي تتطلبها املهمة : ال�صـــيغ املتنوعة ملهام االأداء رمبا تتطلب مهارات معرفية 
خمتلفة الجنازها ، فبع�س املهام تتطلب توظيف املعرفة الفكرية ، والبع�س االآخر يتطلب معرفة 

اإجرائية ، وهذا يعتمد على طبيعة املهمة ومدى تعقد متطلباتها .
اجناز املهمة فرديا اأو جماعيا : بع�س املهام تتطلب م�صـــاركة جمموعة من الطلبة الجناز جميع 
مراحلها مثل امل�صـــاريع امل�صـــرتكة واملناظـــرات واملناق�صـــات الهادفة ، اأو رمبا تتطلب امل�صـــاركة 
اجلماعية يف بع�س اجلوانب فقط ، اأو قد يكون ن�صاط اآخر يتطلب عمال فرديا من جانب الطالب 

ال�صتكمال املهمة .
ال�صبط الذاتي : تختلف مهام االأداء اختالفا كبريا يف هذا البُعد ، اإذ اأن هذه املهام رمبا ترتاوح 
بني تقييد حرية الطالب يف حتديد معامل املهمة “ اأي مو�صـــوعها ، وم�صـــادرها ، واإجراءاتها ، 
ونتاجاتها ، واإعطائه احلرية الكاملة يف انتقاء املهمة و�صـــياغتها وتنفيذها ، وكلما كانت املهمة 
حمدودة ومبا�صـــرة قلت حريـــة الطالب يف ابتكار اإجراءات اأدائها ، فقـــد تتطلب يف هذه احلالة 
منطا معينا لالإجابة ال�صحيحة ، بينما املهام املو�صعة مثل امل�صروعات فاإنها ت�صمح للطالب اإبراز 
مهاراتـــه املتنوعـــة دون تقييد ، ممـــا ميكنه من توظيف مهارات ال�صـــبط الذاتي . ) 7 ، 1999 ، 

�س 58 ( 
مـــن خالل ما تقدم يت�صـــح اأن هـــذا النوع من التقـــومي الرتبوي يتطلـــب اأدوارا جديدة للمعلمني 
واملتعلمـــني يف التقـــومي لذلك فان هذا النوع من التقومي لي�س جمرد ا�صـــتبدال اأ�صـــاليب تقليدية 
باأ�صـــاليب جديدة ، فمثال ينبغي اأن ي�صـــرتك جميع املعلمني يف اإجابة اأ�صـــئلة حمورية مهمة تتعلق 
بت�صـــميم اأ�صاليب التقومي وحمكات وم�صتويات تف�صري البيانات امل�صتمدة من هذه االأ�صاليب ، اإذ 
اأن ذلـــك ال يحدث عادة يف نظم التقومي التقليديـــة ، كما اأن التقومي متعدد االأبعاد يتطلب جهدا 
وفكرا وتخطيطا منهجيا جديدا ، وتنظيما مرنا ، وم�صـــادر تعلم متعددة ومتنوعة ووقتا اأطول ، 

وموارد مالية كافية ت�صمح بتنفيذه ب�صكل فاعل . 
درا�صات �صابقة : 

درا�صة : �صليم 1996  “ درا�صة حتليلية لتقارير اأ�صاليب التقييم يف الرتبية الفنية والتي ي�صتخدمها 
معلمو التعليم االأ�صا�صي ، درا�صات وبحوث موؤمتر التعليم االأ�صا�صي “ احلا�صر وامل�صتقبل “ كلية 

الرتبية ، جامعة حلوان ، جمهورية م�صر العربية “ .
حتددت م�صـــكلة البحث يف درا�صـــة التقييم كاأحد جوانب العمليـــة التعليمية الهامة ،   
واأ�صـــئلة االمتحانات كاأحد و�صـــائل التقييم التي ي�صـــتخدمها املعلم لتحديد مدى فعالية تدري�صه 
ومـــدى كفايته يف تقييم ناجت التعلم ، وقد هدفت الدرا�صـــة اإىل تقييـــم اأداء املعلم يف احد املهام 
االأ�صا�صية يف التدري�س ، الأنه يعك�س مدى كفاية العملية التعليمية متمثلة يف تقييم اأ�صئلة امتحان 
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الرتبيـــة الفنية للم�صـــتوى الثالث من التعليم االأ�صا�صـــي ، وقد اتبعت الدرا�صـــة املنهج الو�صـــفي 
التحليلي لتحليل اأهداف وحمتوى مقرر الرتبية الفنية ، ودرا�صة اأ�صاليب التقومي واأهمية االأ�صئلة 
كاإحـــدى املهارات الالزمـــة يف اإعداد املعلم التي تعد موؤ�صـــرا لقدرته على تقييم تدري�صـــه ، وقد 
تو�صـــلت الدرا�صـــة اإىل نتائج عدة منها اهتمام معلم الرتبية الفنية بو�صـــع اأ�صئلة االمتحانات يف 
جانـــب واحد من جوانب النمو وهو اجلانب املهاري فقـــط ، واإغفال اجلوانب االأخرى ، وارتباط 
االأ�صـــئلة االمتحانية بثـــالث حماور كالتعبري الفني والت�صـــميم اأالبتـــكاري والروؤية الفنية وعدم 

حتديد م�صتوى لالأداء الذي يبعد تقييم املعلم عن املو�صوعية يف احلكم . 
درا�صـــة : اإبراهيم 1998   “ تقومي اأداء طالب الفرقة الرابعة بكلية الرتبية الفنية لبع�س مهارات 
التدري�س ، درا�صة ميدانية ، درا�صات يف املناهج وطرق التدري�س ، العدد الرابع ، اجلمعية امل�صرية 

للمناهج وطرق التدري�س ، جامعة حلوان ، جمهورية م�صر العربية  “ .
حتددت م�صـــكلة الدرا�صة يف اأ�صاليب تقومي اأداء الطالب / املعلم يف مادة الرتبية الفنية واختالف 
معايري احلكم فيها والعوامل التي حتتاج اإىل درا�صـــات للك�صف عن مدى العالقة بني مكونات هذه 
املادة وبني جناح اأداء الطالب / املعلم فيها ، بحيث تكون درجاته معربة عن م�صـــتوى اأدائه ، وقد 

حددت الباحثة م�صكلة بحثها على �صكل ت�صاوؤالت كاالأتي :
ما مقومات بطاقة مالحظة لتقومي م�صتوى اأداء الطالب / املعلم لبع�س مهارات التدري�س .

ما م�صتوى متكن اأداء الطالب / املعلم لبع�س مهارات التدري�س يف مادة الرتبية الفنية امليدانية. 
وقد هدفت الدرا�صـــة اإىل حتديد مهارات التدري�ـــس الالزمة الإعداد معلم الرتبية الفنية واإعداد 
بطاقـــة مالحظة لتقومي م�صـــتوى اأداء الطالب / املعلم ملهارات التدري�س والوقوف على م�صـــتوى 
التمكـــن مـــن االأداء لبع�س مهـــارات التدري�س لطلبـــة الفرقة الرابعة بكلية الرتبيـــة الفنية . وقد 
اتبعت الدرا�صـــة املنهج الو�صفي التحليلي يف درا�صة مفهوم مهارات التدري�س واأهميتها وحتليلها 
واإعـــداد بطاقـــة مالحظة لتقومي هذه املهارات وا�صـــتطالع الراأي فيها ملعرفة مـــدى موثوقيتها . 
وقد تو�صـــلت الدرا�صـــة اإىل نتائج عدة ، منها ، تطوير اأ�صـــاليب اأداء الطالب / املعلمني ملهارات 
التدري�ـــس ، بحيث تكون درجات الطالب معربة تعبريا �صـــادقا عن م�صـــتوى اأدائهم ، وت�صـــمني 
مقرر املناهج وطرق التدري�س ببطاقة مالحظة لتقومي اأداء الطالب / املعلمني ملهارات التدري�س 

وتدريب الطالب على ا�صتخدامها .
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الف�سل الثالث  : االإجراءات
 

منهج البحث :
 اتبـــع الباحـــث يف بحثه احلـــايل املنهج الو�صـــفي ، خالل عر�صـــه لالإطار النظري ، ودرا�صـــاته 
ال�صـــابقة ،  وتف�صـــريها ، وحتليل مفردات اأدوات بحثه وحتديد فقراتها مبا يتالئم وبناء ميزان 

تقدير متعدد االأبعاد . 

اأدوات البحث :
 اعد الباحث عددا من االأدوات مبا يخدم اأغرا�س البحث احلايل ، منها :- 

ميزان تقدير رقمي لبع�س املهارات االأولية يف اخلط العربي  1 .
ميزان تقدير بياين تبني درجة تكرار املهارة يف اخلط العربي  2 .

ميزان تقدير و�صفي حتليلي ملهارة الطالب يف اخلط العربي  3 .
ميزان تقدير و�صفي كلي ملهارة الطالب يف اخلط العربي  4 .

اإجراءات ت�سميم وبناء اأدوات البحث : 

اأول : ت�صميم وبناء موازين متعددة الأبعاد وفق املنظور احلديث للتقومي 
هدف املوازين : اإن الهدف من ت�صميم وبناء موازين تقومي متعددة االأبعاد هو خلدمة االأغرا�س 
التعليمية ، وحماولة الإخراج تلك االأدوات مبا ي�صمن تي�صري مهمة تقييم املتعلم ب�صكل اأكرث عدال 
واأكرث و�صوحا ، الأنها حتمل اأوجه متعددة ، وتقدميها مبا ين�صجم واالأن�صطة اأو املحتوى التعليمي 

الآي من املقررات الدرا�صية . 

حمتوى املوازين  : 
خـــالل االطالع على االأدبيات وامل�صـــادر املتعلقـــة بالعلوم الرتبوية والنف�صـــية وطرائق التدري�س 
واأ�صـــاليب التقييم والتقومي ، فقد �صـــرع الباحث يف اختيار عدد من املفردات التي يراها تن�صجم 

مع اأ�صاليب التقييم احلديثة ، ومت ت�صمينها يف اأداة البحث وكانت كما ياأتي:- 
فقرات تقييم على وفق درجة حتقق املهارة يف نتاج املتعلم  1 .

فقرات تقييم على وفق م�صتوى جودة االأداء يف نتاج املتعلم ودرجة تكرارها  2 .
فقرات تقييم على وفق الو�صف املنا�صب الذي ينطبق على اأداء املتعلم  3 .

فقرات تقييم على وفق امل�صتوى الذي ميكن اأن يقيم يف �صوئه املتعلم  4 .

�سدق االأداة : 
مت عر�س ال�صـــورة املبدئيـــة مليزان التقومي على ال�صـــادة اخلرباء واملخت�صـــني يف جمال العلوم 
الرتبوية والنف�صـــية ، واالأخذ مبقرتحاتهم واآرائهم حول تعديل اأو حذف بع�س الفقرات التي يتم 
االتفاق عليها من قبل املحكمني وحتليلها ، حيث مت االأخذ بن�صبة “ 80 % – 100 % “ من تطابق 
اآراء ال�صادة املحكمني حول �صالحية اأو حذف اأو تعديل اأي من الفقرات بهدف التاأكد مما ياأتي 
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مدى مطابقة حمتوى االأداة لتحقيق اأهداف البحث  1 .
مدى مالئمة حمتوى فقرات االأداة مع م�صتوى املتعلمني  2 .
مدى مطابقة حمتوى االأداة مع طبيعة املحتوى التعليمي  3 .

الدقة العلمية وال�صياغة اللغوية ملحتوى االأداة  4 .
5 .

ويف �صـــوء اآراء ال�صـــادة املحكمـــني ، قام الباحث ب�صـــياغة مفـــردات االأداة واإجـــراء التعديالت 
الالزمة عليها لتكون على �صكلها النهائي ، وامللحق رقم ) 1 ( يو�صح ذلك . 

ثبات االأداة  :
قام الباحث با�صتخدام معادلة كوبر  Cooper   لغر�س ح�صاب ن�صبة االتفاق وكما   يلي : -

 
                                     عدد مرات االتفاق 

  100  x ن�صبة االتفاق = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            عدد مرات عدد االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق 

وقد بلغت ن�صبة االتفاق  87 % مما يعني اأن االأداة تتمتع بن�صبة ثبات جيدة وميكن ا�صتخدامها. 
الف�سل الرابع : 

التو�سيات : 
من خالل العر�س التحليلي للبحث ميكن اخلروج بالتو�صيات االآتية : - 

اإعداد اخلطط املنا�صـــبة من قبل املوؤ�ص�صـــات التعليمية لتفعيل دور موازين التقييم متعددة  1 .
االأبعـــاد وتطبيقهـــا يف ميدان العمل التعليمي ب�صـــكل فعلـــي ، وتقدمي الت�صـــهيالت الالزمة 

ملتطلبات تطبيقها. 
توعيـــة العاملني يف املوؤ�ص�صـــة التعليميـــة مبفاهيم واأبعـــاد موازين التقييم متعـــددة االأبعاد  2 .

واأهميتها يف ميدان الرتبية والتعليم 
�صـــرورة تدريب العاملني يف املجال الرتبوي والتعليمي على ت�صميم موازين تتفق واملحتوى  3 .

التعليمي للمقررات الدرا�صية ، ودورها االيجابي يف عملية التقومي والتقييم . 

املقرتحات :
 ا�صـــتنادا اإىل االإطار النظري والدرا�صـــات ال�صـــابقة ، يقرتح الباحث اإجراء درا�صـــات ا�صتكماال 
جلوانب البحث يف مو�صوعات اأ�صاليب ومنهجية التقييم والتقومي ، التي مل يتم البحث  فيها: -  

اثر ا�صتخدام ميزان تقومي متعدد االأبعاد يف اجتاهات طلبة ق�صم الرتبية الفنية نحو التعلم . 
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امل�سادر واملراجع 

اإبراهيم ، ليلى ح�صــــني ، تقومي اأداء طــــالب الفرقة الرابعة  1 .
بكليــــة الرتبيــــة الفنية لبع�ــــس مهــــارات التدري�س ، درا�صــــة 
ميدانية ، درا�صات يف املناهج وطرق التدري�س ، العدد الرابع 
، اجلمعية امل�صرية للمناهج وطرق التدري�س ، جامعة حلوان 

 . 1998 ،
جابــــر ، جابر عبد احلميد ، اجتاهات وجتارب معا�صــــرة يف  2 .
تقومي اأداء التلميذ واملدر�س ، دار الفكر ، القاهرة ، 2002 . 
، مدر�ــــس القــــرن احلــــادي والع�صــــرين الفعــــال ، دار الفكــــر  3 .

العربي ، القاهرة ، 2000 . 
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