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الثانى الفصل

النظريات

وصفية نظريات.أ

التقويممفهوم.1

كمـا أنـه التقومي يف اللغة مأخوذ من تقومي الشـيء، أي تبينـت قيمتـه وتعـدل واسـتوى.

ويف .يعــين: إعطــاء قيمــة لشــيء أو أمــر أو شــخص تبعــاً لدرجــة توافقــه مــع غــرض منشــود

التالميـــذ نتيجـــة تطبيقـــه كميـــاً االصـــطالح الرتبـــوي: تقـــدير ووزن مـــا حققـــه املـــنهج يف منـــو 

وكيفيا تبعاً لتحقيق أهداف عملية التعليم ومعرفة عوامل الضعف والقوة.

وهناك عدد من املفـاهيم عـن التقـومي الرتبـوي  يركـز كـل واحـد منهـا علـى بعـد أو أكثـر 

ار من أبعاد العملية التقومي، ومنها من يعترب التقومي مرادفاً للقياس ، ومنهـا مـن اعتـربه إصـد

: 33حكم، ومن تلك التعاريف أنه

عملية وصف دقيق للحصول على أو توفري املعلومات املفيدة للحكـم علـى بـدائل .أ

القرارات.

العملية اليت تسمح بالوصول إىل حكم عن قيمة الشيء..ب

، مكتبـــة الرشـــد، مكـــة التقـــومي الرتبـــوي للمتعلمـــني لـــدى العلمـــاء املســـلمنيعبـــد اهللا، عبـــد اهللا أمحـــد، 33
3هـ، ص: 1423املكرمة. 
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حتديد مدى التطابق بني األداء واألهداف..ت

حتقيقها، فهو يعيننـا حتديد ما بلغناه من جناح يف حتقيق األهداف اليت نسعى إىل.ث

علـــى حتـــدي املشـــكالت وتشـــخيص األوضـــاع ومعرفـــة العقبـــات لتحســـني العمليـــة 

التعليمية ورفع مستواها وحتقيق أهدافها.

تقــدير مــدى صــالحية أو مالئمــة شــيء يف ضــوء غــرض ذا صــلة. أي اختــاذ قــرار .ج

حول مالئمة أو صالحية العمل الرتبوي لتحقيق أغراض تربوية.

علــى املعلومــات واســتخدامها للتوصــل إىل أحكــام توظــف بــدورها عمليــة احلصــول.ح

يف اختاذ القرارات.

هــو األســلوب تســتخدم فيــه املعلومــات والبيانــات الــيت مت مجعهــا بواســطة القيــاس  .خ

كأساس إلصدار حكم.

. 34إصدار أحكام عن العملية التعليمية.د

وللتقــــومي .35أعــــوجتصــــحيح وتعــــديل مــــا و بيــــان قيمــــة الشــــيءاملعــــىن اللغــــوي للتقــــومي

اســـتعماالت عديـــدة كـــالتقومي الـــزمين وتقـــومي البلـــدان والتقـــومي الرتبـــوي الـــذي يـــراد بـــه أحـــد 

:36ثالثة أشياء

.اجلميل حممد عبد السميع شعلة، التقومي الرتبوي للمنظومة التعليمية، دار الفكر العريب، القاهرة34
23م. ص: 2000هـ/1421

3-2. ص:1429اململكة العربية السعودية جامعة امللك سعود كلية الرتبية. منرية السياري، التقومي،35
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بيان قيمة حتصيل التلميذ ومدى حتقيقه ألهداف الرتبية..1

تصحيح تعلمه أي ختليص التلميذ من نقاط الضعف يف حتصيله..2

واالمتحانات.حتديد أيام الدراسة والعطل املدرسية .3

:37هناك عدة تعريفات علمية للتقومي فمنهاالتعريف التقومي 

–احللـــول –األعمـــال –إصـــدار حكـــم لغـــرض مـــا علـــى قيمـــة األفكـــار :التقـــومي هـــو-

املواد وأنه يتضمن استخدام احملكات واملستويات واملعايري لتقدير مـدى كفايـة األشـياء 

ودقتها وفعاليتها.

عملية منهجية حتدد مدى حتقيق األهداف الرتبوية من قبل التالميذ وأنه والتقومي هو:-

.يتضمن وصفاً كمياً وكيفياً باإلضافة إىل حكم على القيمة

التقومي عملية أعطـى الناتيجـة املنظمـة علـى شـيء، والتقـومي عمليـة لنالـة نتيجـة منظمـة -

.38على معلومات ملعرفة إستجابة شيء

مي بأنـه: عمليـة التحقيـق بالتجربـة أو اإلختبـار مـن جمـاالت ) التقـو Alkinعرف ألكني (-

قرار معني موضـع اإلهتمـام وانتقـاء البيانـات املناسـبة، ومجـع وحتليـل هـذه البيانـات مـن 

. 39أجل التوصل إىل معلومات تلخيصية تفيد صانعي القرار يف اإلختيار البدائل

، مرجع سابق.منرية السياري36
.40سامي حممد ملحم، القياس والتقومي، ص37

38http://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/10/16/metode-penelitian-
evaluasi-pengantar/03/08/2014
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proactiveالتقومي؛ يشمل أكثر مـن مسـتوى، فهنـاك التقـومي البنـائي - evalution الـذي

يصاحب األداء ويهدف إىل تصحيح املسار ولذلك يطلق عليه أداء التصحيح الذايت 

self correcting mechanism وهنالــك نــوع أو مســتوى آخــر مــن مســتويات التقــومي

أو تقــومي التطــابق ألنــه يبحــث عــن مطابقــة األداء discperancyيعــرف بتقــومي التبــاين 

الك مسـتوى ثالـث يبحـث عـن تقريـر أثـر الضـغوط االجتماعيـة والثقافيـة للهدف. وهن

علــى املدرســة، والتخــاذ القــرارات الفعالــة للتعامــل مــع تلــك الضــغوط واملــؤثرات ويعــرف 

40هذا املستوى بتقومي االحتماالت.

وهو حتديد ،حديث العهد يف الرتبية والتعليم، وإن كانالتقومي معروف منذ القدم-

أي أن التقومي وسيلة إلدراك نواحي القوى ،معني أو حدث معنيمدى قيمة شئ 

.لتأكيدها واالستزادة منها والوقوف علي نواحي الضعف لعالجها أو تعديلها

ا الفرد أو اجلماعة ملعرفة ما - وعليه ميكن حتديد معىن التقومي بأنه "العملية اليت يقوم 

عف ومن عوامل النجاح أو يتضمنه أي عمل من األعمال من نقاط القوة والض

.الفشل يف حتقيق غاياته املنشودة منه على أحسن وجه ممكن

ول املتوسطة يف ضوء معايري ، تقومي كتاب العلوم املطور للصف األبندر بن خالد حسن عسيالن39
21، ص: 2011. خامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، اجلودة الشاملة

، القاهرة: دار الثقافة للطباعة 3ط–. أساسيات املنهج وتنظيماته–حممد عزت عبد املوجود آخرون. 4
157-156ص–م1981والنشر، 
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تلك العملية املنهجية اليت تتضمن مجع املعلومات عـن مسـة معينـة بالقيـاس الكمـي -

أو غريه، مث استخدام تلك املعلومات يف إصدار حكم علـى تلـك السـمة يف ضـوء 

.41أهداف حمددة سلفا لنعرف مدى كفايتها

: 42ولكن فيها املعين يرشد إليها يعينالكلمة التقومي يف اإلسالم غري مثبوت 

284احلساب يعين يفسر وحيسب ويظن مكتوبة يف سورة البقرة :-

)2البلى يعين مصيبة وإمتحن (سورة امللك: -

أهمية التقويم .2

يف هناك عدة نقاط تربز من خالهلا أمهية التقومي، وخطورة األدوار اليت يلعبها 

ال :43الرتبوي وميكن إمجاهلا يف آاليتا

برنامج ، أوقد أصبح جزءا أساسيا من كل منهجترجع أمهية التقومي إىل أنه-

. أو ذلك الربنامج للمساعدة تربوي من أجل معرفة قيمة، أو جدوى هذا املنهج

إلغائه أو االستمرار فيه يف اختاذ قرار بشأنه سواء كان ذلك القرار يقضي ب

9: ص.حائلم) 1997هـ/1418( األندلس،، دار القياس والتقومي. غامن، حممود حممد41
223ص: 2003. كالم موليا، بندوغ، علم تربية اإلسالميوليس، رمي42
. نــدوة أســس تقــومي الــربامج األكادمييــة يف التعلــيم العــايل. طنيالبــابعبــد العزيــز بــن عبــد الوهــاب43

شـوال ، ص 28-25.  ه1418لريـاض.التعليم العايل يف اململكة العربية السـعودية : رؤى مسـتقبلية ، ا
ـ 662-643ص :
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. مبا أن جهود العلماء واخلرباء ال تتوقف يف ميدان التطوير الرتبوي فإن يرهوتطو 

.ية يعتمدون عليها يف هذا التطويرالتقومي الرتبوي ميثل حلقة هامة وأساس

" فإنه ميكننا القول بأن هذا الركنألن التشخيص ركن أساسي من أركان التقومي -

لى رؤية امليدان الذي يعملون على أمر التعليم عيساعد القائمنيالشخصية "

دان هو الصف الدراسي، أو الكتاب، أو فيه بوضوح وموضعية سواء كان هذا املي

بوية وغريها من ، أو حىت العالقات القائمة بني املؤسسات الرت املنهج، أو اخلطة

.املؤسسات األخرى

نتيجة للرؤية السابقة فإن كل مسؤول تربوي يف موقعه يستطيع أن حيدد نوع-

ه مما يعمل على العالج املطلوب ألنوع القصور اليت يكتشفها يف جمال عمل

.حتسينها وتطويرها

، وليكن التلميذ مثال ميثل له حافزا جيعله نتائج التقومي على الشخص املقومعرض-

، وقد يدفعه هذا حنو ذاته ومن تقدمه بالنسبة لزمالئهيدرك موقعه من تقدمه هو

ه اجليد حتسني أدائه ويعزز أداء

ؤدي التقومي للمجتمع خدمات جليلة، حيث يتم بوساطته تغيري املسار، ي-

ا تتجنب األمة عثرات الطريق ا ويوفر ، ويقلل من نوتصحيح العيوب، و فقا

، واجلهد املهدورين .عليها الوقت
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يستمد التقومي أمهيته األساسية يف خمتلف امليادين من ضرورة االعتماد عليـه يف قيـاس و 

األهداف املنشـودة مـن كـل عمليـة ويف كـل ميـدان وخباصـة يف امليـدان قدير مدى حتقق.وت

: 44التعليمي حيث تظهر أمهية فيما يلي

وركنًا من أركان عملية يعترب التقومي ركنًا أساسيًا يف العملية الرتبوية بصفة عامة،.1

بناء املناهج بصفة عامة

، بل تعـداه لمـواد املختلفةالدراسي ليعد التقومي مقصورًا على قياس التحصيل مل.2

، وبذلك اتسعت جمالته ات شخصية التلميذ من شىت جوانبهاقياس مقومإىل

.وتنوعت طرقه وأساليبه

أصبح التقومي يف عصرنا احلاضر من أهم عوامل الكشف عن املواهب ومتييز .3

.أصحاب االستعدادات وامليول اخلاصة وذوي القدرات واملهارات املمتازة

التقومي ركن هام من أركان التخطيط ألنه يتصل اتصاًال وثيقًا مبتابعة النتائج وقد .4

يكشف التقومي عن عيب املناهج أو الوسائـل أو عن حضور يف األهـداف فينتهي 

إىل نتائج وتوصيات تعرض على التخطيط ، مث تأخذ سبيلها للتنفيذ حيث تبدأ 

.املتابعة

املكتبة املكية، مكة 3بعة ، طمدخل إىل القياس الرتبوي والنفسي.عبد السالم، فاروق، وآخرون44
23ص: م1994هـ/1414املكرمة
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على معرفة مدى التقدم يف العمل املدرسي حنو يساعد كل من املعلم والتلميذ.5

بلـوغ أهدافه وعلى تبني العوامل اليت تؤدي إىل التقدم أو حتول دونه مث على 

.دراسته ما يلزم عمله للمزيد من التحسن والتطور

أهداف التقويم ووظائفه.3

:45اليت حيققها ومن أمههالتقومي  األهداف ا

معينة، أو به شخسيةعلى الكتابالتوجيه واإلرشاد: نتيجة للتقومي يقوم .أ

.تشجيع باالستمرار على حنو األفضلنشاطات صفية أو بيتية أو 

نقل أو ترفيع الطالب من صف آلخر: وهذا يتمثل يف االختبارات الفصلية .ب

اية العام، أو ما يطلق عليه اختبارات النقل. واختبارات 

م: وذلك قبل التدريس، حيث يفيد ذلك يف معرفة مستوى .ت الطالب وقدرا

عملية بناء وتصميم األهداف التعليمية واألنشطة بوجه عام. 

استخدام التقومي كأداة لتحسني املنهج املدرسي ليزداد متشيا مع  مستوى التالميذ .ث

وطبيعتهم عامة، أو كأداة  لتوجيه نشاط التالميذ يف اجتاه أهداف املنهج 

سي املنشودة. املدر 

القاهرة: مكتبة مضر، 5بعةطال. أسسها وتنظيمها وتقومي أثرهاعبد اللطيف فؤاد أبراهيم. ملناهج، 451
57:م ص 1980
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الوصول إىل معلومات تفيد يف إعداد تقارير عن التالميذ ترسل إىل أولياء أمورهم .ج

لتساعد على تعاون األسرة مع املدرسة يف تربية التلميذ الرتبية املتكاملة 

46املنشودة.

وكل هذه األهداف اليت ذكرناها، توضح لنا وظائف التقومي يف العملية الرتبوية، 

47يلقي ضوءا على وظيفة أو أكثر من وظائف التقومي.فكل هدف منها

معرفة أثر املواد وطرق التدريس املستعملة يف عملية التعليم: ذلك أن التقومي يزود .ح

املعلم بتغذية راجعة عن مدى مالئمة املواد وطرق التدريس املستعملة ملستوى 

م، مث تعديل ما يلزم يف ضوء ذلك. م ورغبا الطالب، وقدرا

فة مدى ما حتققه املدرسة من واجبات وأعباء: وذلك لنقل تلك الصورة بثقة معر .خ

إىل املسئولني واملهتمني وأولياء األمور، للحد من االنتقادات املوجهة من قبل 

تمع للمدرسة، وبيان رسالتها الرتبوية، مع ما تقوم به من مسؤوليات أفراد ا

.48إلعداد وتربية األجيال الناشئة

القاهرة: مكتبة مضر، 5بعةطال. أسسها وتنظيمها وتقومي أثرهاعبد اللطيف فؤاد أبراهيم. ملناهج، 1
57م ص 1980

57ص -نفس املرجع.، عبد اللطيف فؤاد أبراهيم 2
هـ. 1418م/1998، دار الفكرعمان،مبادىء القياس والتقومي يف الرتبيةالزيود، نادر فهمي، وآخر: 48

14ص: 
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تعريف أولياء األمور مبستوى أبنائهم: وذلك من خالل املعلومات الواقعية .د

واملوضوعية والشاملة اليت يوفرها التقومي عن الطالب، مما يساعد يف وضع األسس 

الصحيحة للتعاون بني البيت واملدرسة.  

تيسري مهمة  اإلدارة املدرسية: فالتقومي يساعد اإلدارة املدرسية على حتقيق .ذ

داف التعليمية واإلدارية وتشخيص مواطن القوة والضعف يف املنهج، األه

واألساليب واألنشطة وتصنيف الطالب، ويفيد كذلك يف الكشف عن الضعف 

.ة من معامل، ومكتبة ومالعبيف التسهيالت املدرسي

التنبؤ: نظرًا لثبوت سلوك الفرد نسبيًا فإنه ميكننا التنبؤ بسلوكه، وبواسطة التقومي .ر

نا التعرف على املستوى احلايل للفرد وما لديه من قدرات وإمكانات ميكن ميكن

االستفادة منها ملعرفة أداءه مستقبًال.

خدمة أغراض البحث العلمي: حيث ميكن االستفادة من التقومي يف معرفة أثر .ز

تطبيق برنامج تعليمي معني، أو مدى مالئمة طريقة من طرق التدريس، أو 

.49الت التعليميةللمشكاحللول املقرتحة 

14ص، مرجع السابق: ، دار األندلسالقياس والتقومي. حممود حممدغامن، 49
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وظائف التقويم .4

، تـــرتبط وظـــائف التقـــومي بالغايـــة احملـــددة لـــه، أو بطبيعـــة القـــرار الـــذي ســـيتم اختـــاذه

:50ميكن إمجال وظائف التقومي فيما يلي

ا توجيه(orientation)وظيفة التوجيه- حنو أنشطة تعلمية التقومي: ويقصد 

بداية قبلوينجز هذا النوع من التقومي معينة، أو حنو شعبة مالئمة لقدراته.

تعلمات جديدة، للوقوف على مدى متكن التالميذ من مكتسبات سابقة، تعترب 

تتعلق ضرورية للتعلم. وميكن أن يعتمد هذا التقومي على وضعية إدماج

ا سابقا، أو أدوات اختبارية أخرى يتم استثمارها  بالكفايات اليت مت اكتسا

اسني :لتحقيق هدفني أس

.حتديد مؤهالت التلميذ ملواصلة تعلم جديد.1

اليت قد تعوق السري العادي تقدير املخاطر.2

. للتلميذ

أنشطة خمتلف : ولتحقيقها، ينجز التقومي خالل(régulation)وظيفة التعديل-

، لتدارك نقص أو فراغ ما. وتستعمل (التعلم العادي وتعلم اإلدماج)التعلم

االمتحانات والنتائجالتوعية الصحيةاألندية الرتبويةشؤون تربويةشؤون إدارية، عبد الكرمي احلياين50
http://www.khayma.com/machreq/evaluation.htmالـتــواصــــل
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. ويتمثل اهلدف من هذا النوع من جمال التقومي التكويينالوسائل املعتادة يف

تتحقق وظيفة التعديل إذا مت استثمار هذه . و التقومي يف تشخيص أخطاء التالميذ

وتنفيذها. ويف هذا الصدد، (remédiation)األخطاء يف وضع خطة للعالج

:51ميكن اتباع املراحل التالية إلجناز تشخيص فعال

خصوصا الشائعة، حسب طبيعتها.تصنيف األخطاء، و .1

ا..2 حتليل هذه األصناف لتحديد أسبا

وضع خطة عالجية لتدارك األخطاء..3

: وتتجلى يف املصادقة على امتالك التلميذ (certification)وظيفة املصادقة-

. وينجز مشكلة- التعلمات األساسية، وقدرته على إدماجها يف حل وضعية

اية  ن النجاح التعلم اخلاص بكفاية، للتأكد من أالتقومي للمصادقة يف 

مستحق، وأن الفشل مربر.

اية التعلمات اخلاصة بكفاية أو ويعتمد هذا النوع من التقومي ، الذي ينجز يف 

على وضعية مكافئة للوضعية اليت اعتمدت إلدماج التعلمات، شريطة بإحدى مراحلها،

وتقتضي املصادقة ضرورة االهتمام باإلجنازات أن تكون جديدة بالنسبة للتالميذ.

3عبد الكرمي احليان، املرجع السابقة . ص: 51
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الصحيحة (النجاحات) فقط، دون اعتبار األخطاء. فاملقاربة بالكفايات تندرج ضمن 

.52بيداغوجيا النجاح

أساس التقويم .4

تتطلــب عمليــة التقــومي تــوافر عــدد مــن املبــادىء واألســس الــيت ينــيب عليهــا ليكــون 

ــــا،وينبغــــتقوميــــاً ســــليماً، وحيقــــق غاياتــــه، وهــــذه املبــــادىء ي علــــى القــــائم بــــالتقومي مراعا

واألسس هي:

ــــة حتديــــد مــــاينبغي تقوميــــه مــــن معــــارف ومهــــارات - أن يكــــون هادفاً:تعــــد عملي

نقطــة االنطــالق يف عمليــة التقــومي،واجتاهــات يــراد احــداثها يف ســلوك الطلبــة،

ــذا املعــىن يوصــف التقــومي احلــديث بأنــه تقــومي هادف،ويشــرتط يف األهــداف  و

الرتبوية أن تكون واضـحة وحمـددة ومرتبطـه بسـلوك معـني قابـل للتقومي،والتقـومي 

اهلــــادف يعطــــي املســــؤولني عــــن العمليــــة التعليميــــة مؤشــــراً عــــن مــــدى حتقيــــق 

كون األهــــداف،فإذا كانــــت األهــــداف غــــري واضــــحة وغــــري مصــــاغة بدقــــة،الي

املكتبة املكية، مكة 3، طبعة مدخل إىل القياس الرتبوي والنفسي. عبد السالم، فاروق، وآخرون52
34. ص: م1994هـ/1414. املكرمة
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لـــذا مـــن الضـــروري أن تســـري ،درجـــة حتقيـــق األهـــدافاحلكـــم دقيقـــاً والنعـــرف 

.53عملية التقومي يف خط يتماشى مع مفهوم املنهج وفلسفته وأهدافه

:ويعتــرب التقــومي شــامالً عنــدما ينصــب علــى مجيــع اجلوانب،وهــذا مــا الشــمول-

معــىن ذلــك أن نُقــوِّم طالبــاً فجيــب أن تقــوم بــه عمليــة التقــومي، فــإذا أردنــا أن

نـَُقــوِّم كافــة اجلوانــب يف ذلــك الطالــب وهــي اجلوانــب العقليــة واجلوانــب الثقافيــة 

.،واجلوانب االجتماعية واجلوانب االنفعالية، واجلوانب الفنية

: إن التقـــومي جـــزء اليتجـــزأ مـــن العمليـــة التعليميـــة،إذا الميكـــن أن االســـتمرارية-

، ب أن يكــون التقــومي مســتمراً لــذا جيــتســري وأن تســتمر بــدون عمليــة التقومي،و 

ويقصـــد باالســـتمرارية امتـــداد عمليـــة التقـــومي مـــع مـــدى األداء حيـــث تبـــدأ مـــن 

ايتـــه،ومعىن ذلـــك أن تعلـــيم الطالـــب  بدايـــة املوقـــف التعليمـــي وتســـتمر حـــىت 

وتقوميه جيب أن يستمر جنباً إىل جنب.

ومعىن التكامل أن يتم التقومي بعدة جماالت وهي::التكامل-

بني الوسائل املستخدمة يف عملية التقومي.تكامل.1

تكامل بني عملية التقومي وعملية التدريس..2

) دار الكنـــدي للنشـــر 2001،األردن(1،طوالتقـــومي يف التعلـــيم والـــتعلمالقيـــاس ، علـــي مهـــدي كـــاظم53
2ص: والتوزيع. 
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تكامل بني الوسائل املختلفة املستخدمة يف عملية التقومي.3

تكامل بني التقومي والنظم املختلفة للتعليم والتعلم ..4

ومعنـــاه أن تقـــوم بـــه جمموعـــة مـــن األفـــراد أو اجلماعـــات تتعـــاون فيمـــا :التعـــاون-

بينهـا مـن أجـل حتقيـق املطلوب،وبعبـارة اخــرى أن يشـرتك فيـه كـل مـن لـه صــلة 

بالعملية التعليمية.

معنــــاه االقتصــــاد يف الوقــــت واجلهــــد والتكــــاليف :أن يكــــون التقــــومي اقتصــــاديا-

والتقــومي االقتصــادي يف الوقــت يتطلــب مراعــاة وقــت املعلــم و الطــالب. وهــذا 

حبيــث يقتطــع وقتــاً يعــين أال يصــرف تقــومي الطالــب املعلــم عــن أعمالــه األخــرى 

.54أكثر مما ينبغي

بــل يقــع إن التقــومي لـيس غايــة العمليــة التعليميــة :أن يكـون وســيلة ولــيس غايــة-

مل مفاصل تلك العملية،اذ من  يف اخلطوة الرابعة،ونتائجه هي تغذية راجعة 

خاللــه حنكــم علــى مــدى جناحهــا أوفشــلها،أي أنــه وســيلة للكشــف باســتمرار 

عــــن نقــــاط الضــــعف والقــــوة يف مناهجنــــا وطرائقنــــا التدريســــية.لذلك جيــــب أال 

مـــن التقـــومي يف مبعـــىن أال يكـــون اهلـــدف يكـــون غايـــة لـــدى املعلـــم أوالطالـــب.

العملية التعليمية احلكم على جناح الطالـب أوفشـله،بقدر مـايكون اهلـدف هـو 

23. املرجع السابق. ص: علي مهدي كاظم54
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ـــا مـــن اجـــل تطويرهـــا وإدخـــال املســـتحدثات  غعـــادة النظـــر يف خمتلـــف خطوا

.55الرتبوية فيها

معنــــاه أن يبــــىن علــــى الصــــدق والثبــــات :أن يبــــىن التقــــومي علــــى أســــاس علمــــي-

.56ملوضوعية والتنوع والتمييزوا

،كجــــزء اليتجــــزأ منــــه،وأاليكون يكــــون التقــــومي يف نفــــس املوقــــف التعليميأن -

بعيداً عن املوقف التعليمي.

جيـــب ان تتنـــوع اســـاليب وأدوات التقـــومي :التنـــوع يف اســـاليب وأدوات التقـــومي-

ـــال الـــذي نقومـــه،ففي  حـــىت يتســـىن لنـــا احلصـــول علـــى معلومـــات أوفـــر عـــن ا

فاالختبــارات،علــى وســيلة واحــدة،تقــومي الســلوك اإلنســاين يصــعب االعتمــاد 

وغريها يكشف كل منها عن جانب من جوانب السـلوك واملقابلة،واملالحظة،

ـــــة، ـــــه أمهي ـــــى اســـــلوب واحـــــد منهـــــا ل ـــــا النســـــتطيع أن نقتصـــــر عل وذلـــــك فغنن

،األردن: دار الكنــــدي للنشــــر 1) القيــــاس والتقــــومي يف التعلــــيم والــــتعلم،ط2001(علــــي مهــــدي كــــاظم55
.األردن: مجعيــة عمــال املطــابع 1الرتبــوي،ط) القيــاس والتقــومي 1408ســليمان أمحــد عبيــدات(و 35ص:.والتوزيــع
70ص: التعاونية

) مدخل إىل القياس الرتبوي والنفسي 1414فاروق،عبد السالم ، ميسرة طاهر،،حيىي مهين، (56
26-22ص: ،،مكة املكرمة:املكتبة املكية3ط
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الصــورة الــيت فحســب،بل ينبغــي ان نســتعني بعــدد معقــول منهــا حــىت تكتمــل

.57نريد أن حنكم عليها

الواســـع للمـــنهج فيتنـــاول التقـــومي اجلوانـــب املختلفـــة لشخصـــية اعتمـــاد املفهـــوم -

املتعلم و يهتم بالتغيري احلاصل يف سلوكه يف االجتاه املرغوب فيه.

إجراء التقومي يف ضوء األهداف الرتبوية.-

اســـتخدام أســـاليب  وأدوات متنوعـــة وعـــدم االعتمـــاد علـــى أســـلوب واحـــد أو -

أداة واحدة .

ـــا ويقـــود إىل تفســـري التحليـــل الـــدقيق للنتـــائج و - ها مبـــا يكفـــل حســـن االنتفـــاع 

السلبيات.أحكام سليمة مبقتضاها وبعد حتديد دقيق لإلجيابيات و 

املقرتحــــات لتطــــوير اجلوانــــب املختلفــــة للمــــنهج أو باعتمــــاده وضــــع البــــدائل و -

ـــة فشـــله و بالكامـــل أن ثبتـــت ســـالمت بيـــان وجهـــة النظـــر يف ه أو إلغـــاؤه يف حال

.58متخذ القرارالبديل املفضل ملساعدة

: 59التاليةالتقومي يف) األسس408م: 2001شوق (أضافو 

ر الكندي ): دا2001(،األردن1بعة طال،القياس والتقومي يف التعليم والتعلم.علي مهدي كاظم57
20ص: للنشر والتوزيع
:دار األمل للنشر اربد.تطويرها–تقوميها –تنفيذها –املناهج بناؤها ، الشبليإبراهيم مهدي58

198-197ص: م).2000(.التوزيعو 
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ال يتأثر بالعوامل الشخصية أو غريها.موضوعياً و أن يكون التقومي-

أن يكون التقومي صادقاً فيقوم ما يراد تقوميه فقط..-

يستمر مصـاحباً للعمليـة يث يبدأ مع بداية إعداد املنهج و أن يكون مستمراً حب-

ايتها. التعليمية حىت 

أن ختتلف فيه املستويات مبا يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.-

نـــواحي جيــاً، أي أنـــه يصــف نــواحي القــوة و عالأن يكــون التقــومي تشخيصــياً و -

.الضعف يف عمليات األداء

يف التايل:عند الكاتب ميكن تلخيص أسس التقومي و 

من-املتعلم-العملية التعليميةأن يكون التقومي شامالً يشمل ( جوانب-

األدوات والوسائل كاالختبارات بأنواعها).-يقوم بعملية التقومي

أن يكون التقومي مستمراً.-

أن يكون التقومي موضوعياً.-

أن يكون التقومي مرتبط باألهداف.-

ـــا–عناصـــرها –املنـــاهج الرتبويـــة املعاصـــرة: مفاهيمهـــا ، مـــروان. أبـــو حـــويج59 . أسســـها و عمليا
269. ص: م2000عمان: الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر و التوزيع. 
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أنواع التقويم .5

املعايري حسب لتقومي وختتلف حسب الغرض منها, و هناك العديد من األنواع ا

، داخلية والظروف اخلارجية احمليطةقومي يشمل كافة مراحل الربنامج ومكوناته الفالت

اليت ال ميكن أن تتم بدون لمدخالت والعمليات واملخرجات و بوصفه عملية مستمرة ل

البيئة اخلارجية من جهة أخرى. بنيلتفاعلية بينها من جهة وبينها و النظر إىل العالقات ا

دف و  مع احملصلة النهائية للمشكلة, حتديد مدى قدرة الربنامج على التعاملذلك 

.60حتديد مستوى اخلدمات احلالية مقارنة مبستوى اخلدمات املطلوبةو 

ممكن تناول أكثر أنواع التقومي تكرار يف املراجع هو التقومي القبلي أو تقوميو 

:التقومي النهائي االستعدادات وتقومي التكويين و 

عملية التقومي اليت تتم قبل تطبيق الربنامج و : Readinessتقومي االستعدادات -

مثل دراسة حالة ، ما للحصول على معلومات أساسية حول عناصره املختلفة

الفئة املستهدفة من الربنامج قبل تطبيق الربنامج عليها مث حماولة االستفادة 

يسمى أحيانا بتقومي ات يف وقت الحق ألجل املقارنة, و من هذه املعلوم

لتقومي للعناصر اليت يتم تقوميهامدى مالئمة األساليب املتبعة يف ا

60العوامل املؤثرة على تقومي الربامج التدريبية مبعهد اإلدارة العامة اململكة العربية السعودية ، العمري, عوض
، هـ1423. الرياض:جامعة امللك سعودرسالة ماجستري غري منشورة, .دراسة ميدانية على املركز الرئيس للمعهد

30ص: 
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عدة مرات فهو يدل على التقومي الذي حيدث: Diagnosticتقومي التكويين -

, فهو يهتم باملالحظة الربنامج كما يركز على التوصيل أثناء تطبيق برنامج ما

دف تقومي الربنامج أثناء التطبيإىل مؤشرات عن مدى إجناز أهداف  ق 

ليتم حمتواه وأساليبه وتستخدم املعلومات بغرض التحسني وإعادة تصميم و 

يركز و ,يق الربنامج يف مراحله األوىلالتصدي للمشكالت اليت تظهر أثناء تطب

على العمليات أكثر من النتائج وغالبا ما يكون أسلوب نوعي

Formativeالتقومي النهائي - س التقومي التكويين ليلفرق بني التقومي النهائي و فا:

ن حىت يف استخدام نفس لكفقط يف توقيت جتميع البيانات و 

اية الربنامجالتقومي النهائالبيانات,و  , وبناء عليه يتم اختاذ ي هو الذي يتم يف 

حياول تربير ميكن االستمرار فيه أو إيقافه و القرار فيما إذا كان ذلك الربنامج

.61تكلفة الربنامج مقارنة بالبدائل املتاحة

Contextتقومي احملتوى أو تقومي السياق العام - Evaluation: يوفر املعلومات

فهو يتوجه يف و .62ن خالهلا تتشكل األهدافاخلاصة باالحتياجات اليت م

دراسة مدة فاعلية أساليب القياس والتقومي السائدة يف مدارس . الدي, ابتسام و السويدي, موزةاخل61
البحوث: اإلمارات العربية املتحد: قسم البحوث .1997/1998دولة اإلمارات العربية املتحد العام الدراسي 

16-165الرتبوية
الرياض:.املنهجيةاسات االجتماعية األسس النظرية و تقومي الربامج والسي، غازي و محاد, وليدالصوا, 62

21. ص: هـ1425. مركز البحوث معهد اإلدارة العامة
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األساس إىل تشخيص نقاط الضعف أو القوة يف املؤسسة الو الربنامج أو 

شام لو تعرف املشكالت وتوفري املنطلق الالزم للتحسني من املشروع بشكل 

األداء والفعالية, واملساعدة على إعادة صياغة األهداف ملقابلة 

.63االحتياجات

Inputتقومي املدخالت- Evaluation يتوجه إىل إعطاء وصفة للربنامج الذي

نوع من التقومي يفهو يساعد هذا الميكن ان حيدث التغيري املطلوب. و 

ذلك من خالل و .64راء خطط قد تفشل أو تكون مكلفةحتاشي السعي و 

التصاميم ط القوي والضعف لالسرتاتيجيات و توفري املعلومات حول نقا

. 65البديلة إلشباع أهداف معينة

Processتقومي العملية - Evaluation: يسمى أحيانا تقومي العمليات الداخلية: و

فيذها اإلجراءات املختارة خالل تناالسرتاتيجيات و راقبة يوفر املعلومات مل

أي أن جهد التقوميي ، للمحافظة على نقاط القوي وإزالة نقاط الضعف

ض تقدمي تغذية راجعه لإلداريني , لغر رة عن تقومي للربنامج أثناء عملهعبا

، م2004.دار الفكراألردن:الطبعة األوىل..لقياس والتقومي الرتبوي احلديثا، راشد الدوسري63
470ص:

471نفس املرجع، ص:  64
الرياض:.املنهجيةاسات االجتماعية األسس النظرية و تقومي الربامج والسي، الصوا, غازي و محاد, وليد65

34. ص: هـ1425. مركز البحوث معهد اإلدارة العامة
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املسئوليني علن الربنامج حول املدى الذي التزمن فيه فعالية الربنامج و 

من املصادر املتاحة يف مدى اإلفادة الزمين ونفذت وفقا للخطة, و دول باجل

, وتعرف مدى مراجعتهامعلومات تساعد يف تعديل اخلطة و توفري, و اخلطة

.66قيام املسؤولني يف الربنامج بأدوارهم كما خطط هلا

Productتقومي النواتج - Evaluation) املنتجات:يعدم أو تقومي املخرجات

تقرير ما إذا كانت مدى مت حتقيق األهداف و ت إىل أي معلوما

املناهج قد طبقت بشكل صحيح لتقرير إلغاء يات واإلجراءات و االسرتاتيج

ا .67األهداف تعديلها أو االستمرار 

ومي الشائعة هي تقومي من خالل العرض السابق بأمكننا االستنتاج من مناذج التقو 

.تقومي النتائجالعمليات,و 

فهدف تقومي العملية هو حتديد نواحي ،:Process Evaluationتقومي العمليات.1

القصور يف التصميم اإلجرائي مبعىن إن العناصر اليت مت ختطيطها للربنامج ال 

البعض يقوم بتقومي العملية على نفذ كما تصورت يف األصل ووضعت و ت

، ص:م2004.دار الفكراألردن:الطبعة األوىل..لقياس والتقومي الرتبوي احلديثا، راشد الدوسري66
432

472، مرجع السابق. ص: راشد الدوسري67
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ا اختيار اجلهد املوضوع للربنامج وم به خمتص التقييم كعمليقو .68أساس أ

.رج يف عملهم الروتيين اليوميقد يضم موظفي الربنامج لكنه ال يندمنفصل و 

امج املقابل الغرض من تقييم النتيجة هو حتديد نتائج الربن،تقومي النتائج.2

تعترب التجارب امليدانية العشوائية هي األسلوب املتبع لتقييم النتائج املتوقعة. و 

ا عندما جتر جيد ف ا تعطيالنتيجة أل النتائج األكثر ثبات وصدق حول إ

بالرغم من صرامة التجار العشوائية فقد ال تتكون صحيحة أو أثار الربنامج و 

مناسبة لبعض تقييم النتيجة العشوائية فقد ال تكون صحيحة أو مناسبة 

لبعض تقييم النتيجة. قد تكون هده النتائج غامضة عندما تطبق على الربامج

عندما تتغري التدخالت بطريقة ال ميكن معها تنفيذ و يف املراحل األوىل من ال

.69السيطرة على التجربة

تقومي الكتاب فمن الضروري أيضًا أن يشرتك فيه التالميذ واملعلمني وأما

: أن يبىن التقومي على أساس علم.واملوجهني وأولياء األمور ورجال الرتبية وعلم النفس

دقة وثابتة وموضوعية قدر التقومي صاأي جيب أن تكون األدوات اليت تستخدم يف

، ألن الغرض منها هو إعطاء بيانات دقيقة ومعلومات صادقة عن احلالة أو اإلمكان

الرياض: جامعة امللك الطبعة األوىل..تقومي الربامج واملشروعات االجتماعيةفهد املغلوث, 68
34، ص: هـ1417.سعود

190:،صهـ1425الدوسري,69
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وأن تكون متنوعة وهذا يستلزم أكرب عدد ممكن من ،املوضوع املراد قياسه أو تقوميه

دام الوسائل مثل االختبارات واملقابالت االجتماعية ودراسة احلاالت، فعند استخ

االختبارات مثال يطلب استخدام كافة االختبارات التحريرية والشفوية واملوضوعية 

ا يف أوقات خمتلفة ويف  والقدرات وبالنسبة الستخدام طريقة املالحظة يتطلب القيام 

: 70جماالت خمتلفة وبعدة أفراد حىت نكون على ثقة من املعلومات اليت نصل إليها

، ادياً يف الوقت واجلهد والتكاليفمبعىن أن يكون اقتصاً أن يكون التقومي اقتصادي.أ

فبالنسبة للوقت جيب أال يضيع املعلم جزءًا من وقته يف إعداد وإجراء وتصحيح 

.ه عن األعمال الرئيسية املطلوبةورصد نتائج االختبارات ألن ذلك سيصرف

أدوات يح يتوقف على صالحمبعىن أن التقومي الصح:أن تكون أدواتـه صاحلـة.ب

، وأن تقيس ما يقصد منها مبعىن أن ال تقيس القدرة على احلفظ إذا التقومي

، وأن تقيس كل ناحية رة التلميذ على حل املشكالت مثالوضعناها لتقيس قد

، وأن تغطي كل ما تشخيص النواحي وتفسريها بعد ذلكعلى حدة حىت يسهل

.يراد قياسه

70 http://www.hafaralbatin.com/showthread.php?t=50087
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خطوات تقويم.6

أن نلخص نستطيع يف ضوء ذلك، خبطوات متتابعة منسقةة التقومي متر عملي

:71خطوات التقومي فيما يلي

حتديد األهداف اذ مل حتقق األهداف يوجد خلل قبل االجتاه ألي مشروع او .أ

عمل البد من وضع اهداف ودراسة جدوى 

)واضحة–متوازنة –شاملة –دقيقة ينبغي ان تكون االهداف (.ب

االت حندد امل.ت شكلة اليت نريد العمل عليها او القضية حتديد ا

االستعداد للتقومي باالدوات منها االختبارات وجيب ان تكون االدوات .ث

.ة للمجال واهلدف ايل انا اسعى لهمناسب

التنفيذ حتديد الوقت مثل حتديد الوقت يف اختبارات التقيم البد من اختيار .ج

الوقت املناسب للتقومي ويف التصحيح ايضا البد من عدم تدخل ذاتية املعلم 

حتليل البيانات واستخالص النتائج نرتب ونظم املعلومات لالستفادة منها .ح

ُعمل للطالب (جمموع معرفة املتوسط احلسايب للتقومي او لالختبار الذي 

)د الطالب يعطي املتوسط احلسايبدرجات الطالب على عد

24املرجع السابق. ص: . التقومي الرتبوي،خليل احلوجيي71
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التعديل وفق نتائج التقومي طلعت النتائج للربنامج اذا وجد خلل كبري يف .خ

النتائج فال بد من وجود عالج وتعديل يف الربنامج ونشوف التغذية الراجعه 

.ئة املدرسيةونشوف اخللل من املعلم او الطالب او االسرة او البي

احللول وجنحت نطبقها ولو وجدناهاملجتريب احللول واملقرتحات اذا جربنا .د

.تغري وتعديل والتقومي الصحيح لهتنجح فالبد من اعادة احلسابات و 

:72يف التاليةاألخري خطوات التقومي وكذلك 

, مع ألساسي يف مؤشرات األداء الرئيسةهي حتديد االجتاه ا:اخلطوة األوىل-

. وجود االفرتاضات األولية

هي تعديل االجتاه األساسي, ليعكس الناتج الفعلي :اخلطوة الثانية-

لالفرتاضات األساسية 

هي حساب األثر املتوقع للربنامج على االجتاه األساسي :اخلطوة الثالثة-

املعدل 

قياسه هي مقارنة الفائدة املتوقعة مع األداء الفعلي الذي مت :اخلطوة الرابعة-

س فقط يف مراجعة تتم بعد التطيب(أثناء سري العمل يف املشروع ولي

72 Booth, R. (Jul/Aug1998).Programme management measures for programmes of action
.management Accouning; 76, 7; ABI/InFORM Global. Pg26
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أصبح التقومي يف جمال الرتبية والتعليم من األمور الراسخة بالنسبة للرتبية -

خاصة يف املدرسة احلديثة اليت يتناول التقومي جماالت وميادين والعاملني فيها،

خمتلفة منها:

الرتبيـــة احلديثـــة عـــن األســـاليب التقليديـــة ختتلـــف املمارســـات التقييميـــة يف.1

املتبعــة يف أن األوىل تطــور وتنجــز علــى أســس تربويــة ومنطقيــة هادفــة ذات 

أماأسـاليب التقيــيم التقليــدي ارتبـاط وثيــق بكـل مايتصــل بـالتعليم والــتعلم،

فتــتم يف الغالــب بشـــكل اجتهــادي وتتـــدخل فيهــا عوامـــل شخصــية مؤقتـــه 

ـــــــم أواملشـــــــرف  ـــــــب ختـــــــص املعل أوالنظـــــــام اإلداري باملدرســـــــة،هادفة يف أغل

.73األحيان إىل معرفة سريعة ملاهو عليه املعلم أوتالميذه من قوة أوضعف

أي ينقص التقييم التقليدي يف العادة اخلطوات الرئيسية للتقومي اليت ينبغي .2

تمــاد عليهــا كتغذيــة راجعــة اتباعهــا،لتكون نتــائج التقــومي دقيقــة،وميكن االع

عداد والتخطيط:اإلللعملية

ــــيء أدوات القيــــاس الالزمــــة لعمليــــة - يف ضــــوء األهــــداف مــــن عمليــــة التقــــومي 

التقومي،مثــل االختبــارات ووســائل القيــاس املختلفــة مــن ســجالت وتقارير،ونعــد 

، دار الفكر العريب، القاهرة. التقومي الرتبوي للمنظومة التعليمية،شعلةعبد السميعاجلميل حممد 73
32، ص: م2000هـ/1421
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خطــة مفصــلة تتضــمن توقيــت التطبيــق وحتديــد العينــات (ســواء أكــانوا طلبــه أم  

.74نية واإلدارية اليت تطبق ذلككتباً أم بيانات،وماشابه ذلك) والكوادر الف

ويف ضـوء خطـة التقـومي اعتماداً على أدوات القياس ووسائله،مجع املعلومات:-

يــــتم مجــــع املعلومــــات مبوضــــوع التقومي،حيــــث تتضــــمن هــــذه اخلطــــوات تطبيــــق 

مث نســجل هــذه البيانــات االختبــارات واملقــاييس علــى مــن يســتهدفهم التقــومي،

ا ومقارنتها بغريها من املعلومات.بطريقة واضحة تساعد يف سرعة  قراء

يف هــــــــذه اخلطــــــــوة يــــــــتم حتليــــــــل البيانــــــــات حتلــــــــيالً عمليــــــــاً حتليــــــــل البيانــــــــات:-

دقيقاً،واكتشــــــاف العالقــــــات املتداخلــــــة بــــــني الوســــــائل التمنوعــــــة املســــــتغلة يف 

التقييم،وذلك الختيار أجداها منفردة أوجمتمعة يف علميات التقييم املقبلة.

ويـــتم تفســـري البيانـــات تفســـرياً واضـــحاً واســـتخالص النتـــائج:تفســـري البيانـــات -

ومبســطاً علــى أســاس املعــايري املتضــمنة يف األهــداف،مع حتديــد مــواطن القـــوة 

أوماحيتاج إىل عالج. واستخالص أهم النتائج متهيداً إلصدار القرار. 

وفيهــا تُقــوم العمليــة التعليميــة إعتمــاداً علــى النتــائج الــيت مت إصــدار القــرارات:-

التوصـــــل إليهـــــا مـــــن قبـــــل املعنيـــــني بعـــــد أن يـــــتم تزويـــــدهم بـــــأهم التوصـــــيات 

): دار الكندي 2001(،األردن1بعة طال،القياس والتقومي يف التعليم والتعلم.علي مهدي كاظم74
33ص:للنشر والتوزيع
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ــــــــا النتائج،ويتخــــــــذون القــــــــرار أوالقــــــــرارات األنســــــــب  واملقرتحــــــــات الــــــــيت افرز

.75واألفضل

معايير التقويم .7

واضحة (Standards)على معايريإن املنطلق لبناء أي نظام تقومي جيب أن يعتمد 

وحمددة، ويقصد باملعايري يف مفهومها احلديث الوصف احملدد ملا جيب أن يتعلمه الطالب 

:76وللمعايري عادة شكالن رئيسان مها.ويستطيع عمله

content)معايري احملتوى.1 standards) وهي شبيهة مبا يطلق عليه عادة أهداف

جيب أن يعرفه الطالب، ويستطيع عمله يف املواد التعليم، وهي اليت حتدد ما 

.الدراسية املختلفة مثل: الرياضيات والعلوم

performance)معايري األداء.2 standards), وهي اليت حتدد مستويات التعلم

.املتوقعة من الطالب من معايري احملتوى

:يليوعلى ذلك فالتقومي اجليد ال بد وأن يتصف بعدة معايري، تتمثل فيما

املعيار األول: صدق وموضوعية التعبري عن األداء األصيل (الواقعي) للمتعّلم.أ

): دار الكندي 2001(،األردن1بعة طال،والتعلموالتقومي يف التعليم القياس .علي مهدي كاظم75
34ص:للنشر والتوزيع

76 http://mytopschool.yoo7.com/t34-topic
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.املعيار الثاين: استمرارية التقومي لتوجيه مسار عملية التعلم.ب

.يستمّر التقومي؛ لتوجيه مسار عملية التعلم

.: أساليبه، وأدواتهلتقومي كافة جوانب التعلم, وتنوعاملعيار الثالث: مشول ا.ت

. يشمل التقومي كافة جوانب التعلم, وتتنوع : أساليبه، وأدواته

بالشفافية,ومي, تتسماملعيار الرابع: توافر آليات ميسرة لعمليات التق.ث

.والعالنيةوالوضوح,

تتعدد جهات ومستويات .املعيار اخلامس: تعدد جهات ومستويات التقومي.ج

.التقومي

، ُيستثمر التقومي، لتنمية وتطوير املتعلم، ملعيار السادس: استثمار التقوميا.ح

.لتنمية وتطوير املتعلم

ة التعليميةليمفهوم الوس.8

قال اهللا تعاىل أُولئك الذين و الَوِسيلُة الُوْصلة والُقْرىب ومجعها الوسائل كلمة 

ُم الَوِسيَلَة أَيـُُّهْم أَقـَْرُب اجلوهري الَوِسيلُة ما  يـُتَـَقرَُّب به ِإىل الَغْري َيْدعون يـَْبَتغون ِإىل َرِِّ

يف اللغة )media(وكلمة الوسيلة ،77واجلمع الُوُسُل والوسائُل والتـَّْوسيُل والتَّوسُّلُ 

برنامج ، 15:. الطبعة األوىل، جزءبريوت–دار صادر ، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، لسان العرب77
اين , املكتبة الشاملةمرفق بالكتاب حواشي اليازجي ومجاعة من اللغويني، احملدث ا
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ا يف أكثر الكتب اليت 78"ةطي"الوساألندونسيا أصلها من اللغة الالتنية مبعىن . ومسيت 

.teaching mediumsتبحثها عن الوسائل التعليمية بللغة اإلجنلزية 

ة عند األعراب (القبيلة اليت تسكن يف البادية) كانت األسرة سائل الرتبيالو 

فاملثال األمسى أمامهم ما القبيلة هي الوسيلة األوىل لرتبية األطفال من العرب. والعشرية و 

م وقبيلتهم اليت ينتسبون إليها و  م وعشري ليت ايرونه وما يسمعونه وما يلفظونه يف أسر

نسب فمنها يتعلمون ما يفغلون وهم صغار وما البط القرابة والصلة و تربط بينهم بروا

. 79هم كباريقومون به و 

لتسهيل أنواع الوسائل ُتستخدم يف عملية التعليممجيع يُقصدمجال اإلوعلى سبيل 

الكتب واالجتاهات اإلجيابية. وهي تضمكتساب املفاهيم، واملعارف، واملهارات، والقيم،ا 

سمات، واخلرائط احلائطية،  املدرسية، والسبُّورات بأنواعها، والنماذج، والعينات، وا

والشرائح (الشفافيات)، وأجهزة اإلسقاط اخللفي، وأجهزة (اإلبيسكوب)، واألفالم، 

و(الراديو)، والتلفاز، وأشرطة (الفيديو)، واحلاسوب. والوسائل التعليمية كل أنواع 

32، ص: 1984فرودارمنط, قموس بیشار باحث إندونسیة, جاكرتا : بالي فستاكى. 78
8, صفحة : الرتبية اإلسالمية و فالسفتهاحممد عطية اإلبراش, 79
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ني املعلم على توصيل املعلومات واحلقائق للطالب بأسهل وأقرب الوسائل الىت تع

.80الطرق

الوسيلة" على وجه اإلمجال ) من التعريف عن "Elyأيلي (و )gerlachجريليج (

ا ا املادة أو حادثة البناء حل، و البشرفإ عرفة شيئ أو الطالب على مالة الطالب اليت يقدر

AECT"assosiation of Education and"لتنمية مهاراته أو موقفه املعني. و

Comunication Teknology ا “ يقولون أن الوسيلة كل أشكال واتصاالت يستخدم 

.81مستلمهوسيطة إليصالة اخلرب بني مصدره و ) Heinichقال أيضا هينيج (لنقل اخلرب، و 

عريفات عن الوسيلة فيما يأتى:التوقدم املفكرون 

ذا التعريف أن . ومن هيةأن الوسيلة هي أشكال لعملية االنتقالAectوعند .1

تكنولوجي االتصايل ومن احلاسوب بذاته.الوسيلة 

وعند "ألسون" أن الوسيلة هي تكنولوجية للتقدمي، التسجيل، وتصنيف الرمز .2

يج احلواسى اخلاصة وتركيبية املعلومة من خالل 

, ( الرياض: 1, ط.: املاهية و األسس و التطبيقات العملية, تكنولوجيا التعليمكدوك، عبد الرمحن 80
67)،  ص . 2000املفردات، دار

207, املصنعة وجانا فرميى, بندوغ, صفحة :  جيفى ريانا, طريقة التعليمرشدي سوليانا, 81
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ا ىف البيئة Aectمريكية مبا اقتبسه والوسيلة عند مجعية الرتبية الوطنية اإل.3 أ

الرتبوية هي ألة تستطيع أن تعاجل، تنظر وتسمع وتقرأ بالوسيلة املستخدمة لذلك 

النشاط.

هي عاقبة انقالب Commosions On Instructional Tecnologyالوسيلة عند .4

االتصال الذى يستطيع أن يستخدم للوصول إىل هدف التعليم.

والوسيلة الرتبوية عند "جاجىن" هي مكونات ىف بيئة الطالب لتهيجهم ىف أداء .5

التعلم

عطاء التهيج لدى املتعلم حىت جارية وعند "برجيس" أن التعلم هو وسيلة إل.6

82عملية التعلم.

الوسائل التعليمية "كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح 

م العادات معاين الكلمات وشرح األ فكار وتدريب الدارسني على املهارات وإكسا

وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من جانب املعلم على استخدام 

األلفاظ والرموز واألرقام.

عملية التعلم والتعليم، هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسنيإن الوسيلة التعليمية

يد التالميذ على العادات ، أو تعو املهاراتأو التدريب على،وتوضيح املعاين واألفكار

82http://khemakalyani.blogspot.com/2010/12/jenis-jenis-mediapembelajaran.html.
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، دون أن يعتمد املعلم أساسا فيهاةوغرس القيم املرغوب،الصاحلة، أو تنمية االجتاهات

.على األلفاظ والرموزواألرقام

موقف التعليمي لتوصيلوسائط اليت يستخدمها املعلم يفوهي باختصار مجيع ال

، وجلعل اخلرب أو املعاين للتالميذ جلعل درسه أكثر إثارة وتشويق، احلقائق، أو األفكار

. ، ومباشرة يف نفس الوقتالرتبوية خربة حية، وهادفة

الرغبة لديه ، وإجيادتعليم توصيل املعرفة إىل املتعلم، وخلق الدوافعيقصد بعملية ال

، أو أسلوب ةوجود طريق، وهذا يقتضيللبحث والتنقيب، والعمل للوصول إىل املعرفة

التعليم والتعلم ما تنطوي عليه خيفى على املمارس لعمليةيوصله إىل هدفه. لذلك ال

اخلربات احلسية اليت يصعب حتقيقها يف الوسائل التعليمية من أمهية كربى يف توفري

وكذلك يف ختطي العوائق اليت تعرتض عملية اإليضاح ،لظروف الطبيعية للخربة التعليميةا

.نفسهمد على الواقعإذا ما اعت

ا تستطيع أن  جتمعإن دور الوسيلة التعلمية ضرورية ىف عملية التعلم والتعليم أل

أن تلقي الرسالة الىت ستعرض لكل مادة أيضا وتستطيع على الدرساهتمام الطالب 

83دراسية.

83Abdul Hamid, Loc. Cit. Hlm 170
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وأما غرض الرئيسي من استخدام الوسيلة التعلمية فهو لزيادة وضوح الفهم، لتسهيل 

، للدافعو التجّذبعملية التعلم، وتسهيل الوصول إىل هدف التعلم. والغرض األخر

84يج الرغبة، وتركيز االهتمام، وهي متكن الطالب للتعلم فرديا أو مجاعيا.و 

وسائل التعليميةالأهمية .9

ا خماطبة حلواس اإلنسان، واحلواس هي املنافذ الطبيعية  أمهية الوسائل التعليمية يف كو

ني أنه جيب أن يوضع كل شيئ أمام احلواس كلما كان ذلك يعلم، ويرى بعض املربللت

ن املعرفة دائما تبدأ من احلواس. ولذلك دعا املنشغلون يف جمال التعليم إىل أممكنا إذ 

ا ترهق احلواس وتوقظها وتعينها على أن تؤدي  استخدام الوسائل التوضيحية، أل

عرفة.وظيفتها يف أن تكون أبوابًا للم

، وتتحدد أغراضها اليت تؤديها يف املتعلممن طبيعة نبع أمهية الوسيلة التعليميةوت

، اليت يراد للطالب تعلمهااألهداف اليت يتم اختيار الوسيلة لتحقيقها من املادة التعليمية

فالوسائل التعليمية اليت يتم اختيارها للمراحل ،مستويات منو املتعلمني اإلدراكيةمث من 

، أو املراحل سائل اليت خنتارها للصفوف العلياالتعليمية الدنيا ختتلف إلىحد ما عن الو 

.املتقدمةالتعليمية

84Ibid. Hlm 181
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هو من عناصر ئل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم على سبيلها فعالة و وساالأمهية 

ليمية، كما الثالثة من عناصر العملية التعليمية وهي: املعلم، واملتعلم، ومادة التعالرئسية 

:85يلخص يف اآليت

ناحية من استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم هيساعدأهميتها للمعلم: اوال 

على حسن عرض املادة، وتقوميها، والتحكم مث ا،كفايته املهنية، واستعدادهرفع درجة 

وامللقن إىل دور تغري دوره من الناقل وسائل التعليمية ، واليف إثارة دافعية طالبه،و ا

ب على حدود الزمن واملكان يف حجرة يعلى التغلو املخطط، واملنفذ، واملقوم للتعليم

وقعت يف زمن فات أو اليت الدراسة، وذلك من خالل عرض بعض الوسائل عن ظواهر

يف مكان بعيد.

متكنه من استغالل كل الوقت املتاح سائل التعليمية يف عملية التعلمية أيضا الو 

من كل و وّفر وقته وجهده املبذولني يف حتضري مواقف التعليمية وإعدادها.وتكل أفضلبش

يف تعليم اللغة املتعلمَ مُ لِّ عَ علم حينما يُـ امليعمل العملية السابقة هلا أمهية مهمة وهو 

العربية.

نصرالدين إدريس جوهر, وسائل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها (جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 85
. 2-1إندونيسيا) ص: –احلكومية 
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بد اليف عملية التعليموتكمن أمهية الوسائل التعليمية للمتعلمأهميتها للمتعلم: ثانيا 

تقوي العالقة بينه وبني املعلم، و ،، وترغبه يف التعلمعند املتعلماالستطالعبَّ تنمي حُ ل

ردو وبينه وبني زمالئه تشجعه و تزيد ثروته اللفظية سواء كانت عن احملسوس أم عن ا

على املشاركة والتفاعل مع املواقف الصفية املختلفة.

تساعد على توصيل املعلومات، واملواقف، ن أتكمن أهميتها للمادة التعليمية: ثالثا

واالجتاهات، واملهارات املضمنة يف املادة التعليمية إىل املتعلمني، وتساعدهم على إدراكها 

على إبقاء املعلومات حية وذات صورة واضحة و إدراكا متقاربا، وإن اختلف مستواهم

تبسيط املعلومات واألفكار وتوضيحها، وتساعد الطالب على القيام مث يف ذهن املتعلم

منهم.ةمطلوبكانتبأداء املهارات كما  

سيكولوجية التعليمية، ية الوسائل التعليمية يف جوانبأمهوإىل جانب ذلك 

ما كل الشروط األساسية اليت على حدوذلك ألن الوسائل التعليمية تستطيع أن توفر

ُحتدث عملية التعلم بصورة أفضل عند توافرها، -النفس الرتبوييعتقده علماء علم

:86وهي

طبعة األوىل, مصنع راجاغرافيندو, وسيلة الرتبوية (تعريف, تطوير, و فواده)عارف شردميا, و إخوانه, 86
17صفحة : 2012جاكرتا,  
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يتشوق املتعلم للمادة اليت يتعلمها، ويشارك كثريا يف العملية التعليمية التعلمية. .ب

والوسائل التعليمية تصمَّم إلثارة مشاركة املتعلم.

ة. والوسائل ميكن تطبيق ما يتم تعلمه يف حجرة الدراسة يف مواقف احلياة الواقعي.ت

التعليمية تنقل املتعلمني إىل ما هو قريب من احلياة الواقعية، أو تنقل العامل 

اخلارجي إىل داخل الصف.

ا. .ث املواد تقدم يف أصغر وحدة ممكنة حىت يتمكن املتعلم من متابعتها واستيعا

ء والوسائل التعليمية مثل التلفيزيون، واألفالم، واملعامل اللغوية، تصمم يف ضو 

هذا املبدأ.

املواقف التعليمية منظمة حىت يتمكن كل طالب من التعلم وفقا ملستواه..ج

جهاز التسجيل، والبطاقات، مية اليت التعرض على الشاشة مثلوالوسائل التعلي

ونصوص القراءة املتدرجة، تصمم للتعلم الذايت وتستخدم بشكل ميكن كل 

متلعم من اختيار ما يناسبه يف التعلم.

املتعلم دائما هل هو يصيب أم خيطئ، ويتلقى التشجيع حني يصوب. يعرف.ح

ويف التدريبات املختربية تعطى اإلجابة الصحيحة بعد أن يأيت كل الطالب 

م. بإجابا
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فوائد الوسائل التعليمية.10

ىف جمال تعلم اللغات ة ىف جمال التعليم على حنو عام و كثري ة  للوسائل التعليمية فوائد

دف حتقيق األهاعلى حنو خاص إذا أحسن  داف املرسومة ستخدامها على وجه فعال 

فيما يلى قائمة بأهم هذه الفوائد كما أورادها مؤلفا التنيات الرتبوية يف للربنامج املعني. و 

ا : 87تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 

ه ىف التعلم.تنمي يف املتعلم حب اإلستطالع و ترغب.أ

تشوق املتعلم للتعلم وتزكي نشاطه يف قاعة الدرس. .ب

حترر املتعلم من دوره التقليدي أي جتعله مساركا بعد أن كان مستمعا وتقوي فيه .ت

روح االعتماد على النفس.

توسع جمال حواش املتعلم وإمكانيات اإلستفادة منها فتساعد علي تدريب اإلذن .ث

مة, والعني لتعليم جبميع احملتويات الصورة أو على مساع صوت احلرف أو الكل

املادة التعليمية املعرضة.

تساعد على معاجلة مشاكل النطق وحسن لفظ الكلمات واألصوات ..ج

تؤكد شخصية املتعلم وتقضي على خجله..ح

-تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرق,عمر الصديق عبد اهللا (عميد معهد الللغة العربية جامعة إفريقيا العاملية) 87
149- 148صفحة : 2007األيل, الدار العاملية للنشر و التوزيع, تدمك , الطبعةالوسائل-األساليب



59

تساعد على ربط أجزاء املعلومات ببعضها وربط األجزاء بالكل ومعرفة نسبة .خ

األشياء.

ردة بأقل األخطاء وأقصر تعلم املعاين الصح.د يحة للعبارات واملفردات الغامضة وا

األوقات وتنمي مفردات املتعلم.

تدفع املتعلم للتعلم بواسطة العمل وترغبه يف التعليم..ذ

تقوي روح التأمل يف متعلم وتساعده يف اإلستنباط املعارف اجلديدة. .ر

من املتعلمني بإدراك تساعد على نقل املهارات من صاحب املهارة إىل أكرب عدد.ز

حسي متقارب بعض النظر عن احملتوي الثقايف.

تساعد على جلب العامل إىل غرفة الصف أي تزكي احلس الزمان واملكاين لدي .س

املتعلم.

ا وذلك يؤدي إىل .ش تقوي شعور املتعلم بأمهية املعلومات واملعارف باكتسا

تعزيزها.

تصال اعاجل مشكليت إنفجار السكاين واملعريف بتسخريها لوسائل ت.ص

اجلماهريية يف العماليات الرتبوية.

املتعلم.توفر وقت كل من املعلم و .ض

تيسر وتسهل عملييت التعليم والتعلم..ط
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وسائل التعليميةالأنواع .11

التالميذ أن حتفز على التعلم, الوسيلة عند ججىن هي أنواع العناصر خمتلفة يف بيئة

األدوات املادية الىت توصل إىل وصية ختفيز التالميذ لتعلم  قال ايضا برق وسيلة هي و 

لكن هناك حدود الىت قدمتها الروابطة الوطنية للتعلم هي ككتب وأفالم وأشرطة. و 

تطيع يسن املطبوعة أم السمعية البصرية وينبغي أت يعاجلها و أشكال اإلتصالت سواء كا

ا .88من قرا

الوسائل التعليمية يف جهة التصنيف فيها كثرية تصنيف على حسب تفكري مفكري 

: 89الرتبوي يف التصنفية التالية

) يصنف عالمات الوسائل التعليمية RudiBretzالتصنيف عند رودي بريدز (.أ

إىل ثالثة عناصر وهي: األصوات والبصائر واحلركات. البصرية تفرق أنواعها إىل

)، والرموز من املادة اليت ميكن أخذها LineGraphicثالثة: صورة، وخطة (

) واملزياعية telecommunicationحبواس اإلنسانية. ويفرق بني وسيلة االتصال (

)recording حىت تكون فيها مثانية اخلصائص (وسيلة السمعية البصرية (

ة نصفي املتحركة، املتحركة، وسيلة السمعية البصرية السكتة, وسيلة السمعي

, جاكرتا, مهنع غري فنضو وسيلة الرتبية, تعريف و تطويرها و نوفعهاأصدقائه, عارف سردمان و 88
18, صفحة : 2009فريساد, 

27-20مرجع السابقة : صفحة : 89
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وسيلة البصرية املتحركة، وسيلة البصرية السكتة، وسيلة نصفي املتحركة، وسيلة 

البصرية، ووسيلة الطبيعية) 

)Duncanمرحلة الوسيلة عند الدنكان (.ب

وقال أندوس أن .حيث ينظر إىل تطوير التكنولوجييمية متنوعة من وسائل التعلال

وسائل ، و سائل املطبوعةىل: الوسائل السمعية، والو واع الوسائل التعليمية تنقسم إأن

ط مع الصوت، ووسائل وسائل اإلسقاالصوت، وإسقاط املتوسط (البصرية)، و مطبوعة 

لكائنات، ووسائل مواد وسائل ا، و سائل السمعية البصرية للتحركصوت احلركة، وو 

.90وسائل الكومبيوتر، و البيئةالبشرية و 

ا فيها اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية فتنقسم ممأما يف جمال تعليم اللغات األجنبية 

الوسائل التعليمية حسب مهارات اللغوية اليت تستخدم هذه الوسائل يف تعليمها، وهي: 

)، والوسائل التعليمية لتدريس ListeningAidsالوسائل التعليمية لتدريس االستماع (

)، والوسائل ReadingAids)، والوسائل التعليمية لتدريس القراءة (SpeakingAidsالكالم (

).WritingAidsالتعليمية لتدريس الكتابة (

تعليم على سبيل احلقيقية كثرية وسائل التعليمية املستخدمة يف عملية الالأنواع 

قون على اللغات هم يتفر وباحثأفكار موجودة يف سائر املربيني و كذلك مفاهيم أو و 

89جيت. صفحة : فمرجع السابقة, أ90
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ند املربيني ليست هناك وسائل التعليمية عالالفرق يف نظريات ات وسيلة التعليم. و معرف

وسائل التعلق باملتعريف الج و ذلك على حسب خلفية تعلمه قبل خر فروق بعيدة، و 

التعليمية.  

وسائل التعليمية من خالل مهارات اللغويةال.12

مهارات اللغوية من عليم وخاصة لنيلتالت مهمة يف عملية الآوسائل التعليمية ال

، كلها تطلب على املوجودة يف العاملىاألخر اتأهداف تعليم اللغة العربية واللغ

التعليميةوسائلالالكتابة. ة اإلستماع، والكالم، والقراءة، و مهار وهي األربعةاتهار امل

علم املبتعلقةة على سبيل  ترقية املهارات األربعة املمستخدمة يف عملية تعليم اللغة العربي

الوسائل التعليمية اليت تستخدم يف تعليم املهارات اللغوية كانت وفيما يلي . واملتعلم

:91ةاألربع

وسائل يستعملها معلمو عدةهناك، الوسائل التعليمية لتدريس مهارة االستماع.أ

اللغات يف تعليم مهارة االستماع ولن يقضي يف احلديث عنها وإمنا سنوميء إليها 

إميائات خفيفة بقصد إستكمال الصورة العامة ملهارة االستماع اليت جنتهد يف 

4مراجع السابقة, أوف جيت : 91
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ا يف هذه الورقة. ومن الوسائل اليت يشيع إستعماهلا يف تدريس هذه املهارة  بلور

: 92جند األيت

الصوتية. التسجيالت.أ

جهاز التسجيل..ب

خمترب اللغة..ت

الصور املركبة أو الصور املوضوعية..ث

اللوحات التعليمية املختلفة مثل : .ج

السبورة.1

اللوحة الوبرية.2

امللصقات اخلائطية.خ

األفالم املتحركة.د

أفالم التلفزيون التعليمية .ذ

أفالم الفيديو التعليمية.ر

: 93كما يف التاليةمهارة االستماعوسائل التعليمية لرتقية الستخدام اأهداف ما وأ

اللغة العربية للناطقني بغريها دراسات و تطبيقات معهد اللغة العربية جامعة إفريقيا عمر الصديق عبد اهللا, تعليم 92
150م , صفحة : 2010–ه 1431, الدار العاملية للنشر و التوزيع, اخلرطوم, العاملية
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تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة..1

فهم ما يسمع من حديث باللغة العربية وبإيقاع طبيعي يف حدود املفردات .2

اليت مت تعلمها.

احلركات الطويلة تعرف و التمييز بني األفكار الرئيسة واألفكار الثانوية.3

إدراك العالقات بني الرموز الصوتية والكتابية.مث واحلركات القصرية

متابعة احلديث ،التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل سياق احملادثة العادية.4

ة و وإدراك ما بني جوانبه من عالقات األصوات املتجاورة يف النطق واملتشا

فروق بني األصوات العربية وأصوات لغة إدراك أوجه التشابه والو يف الصورة

.وىلالدارس األ

االستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن.5

التغيريات يف املعىن مث إدراك مدى ما يف بعض جوانب احلديث من تناقضو 

الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة.

قاط أفكار املسرعني يف احلديث بسرعة التكيف مع إيقاع املتحدث: الت.6

والتمهل مع املبطئني فيه.

تصميم املنههج لتعليم اللغة العربية لإلجانب (حبث التجريب)عني مشس, جامعة–فتحي على يونوس كلية الرتبوية 93
197- 196صفحة : 1977دار الثقايف للطباعة و النثر, القاهرة, 
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وسائل التعليمية لتدريس مهارة الكالم، وأهمها ما يلي:ال.13

اللوحات الوبرية: وتستخدم لتدريب الطالب على النطق والكالم..أ

األفالم الثابتة: وتستخدم يف عرض منظم لسلسة من االطارات أوالصور .ب

التعبري عن تتابع الزمين للقصة، كما تستخدم  اليت تعني الطالب على

كمثريات لبعض العبارات واجلمل.

خمترب اللغة: ويستخدم لتدريب الطالب على تطبيق وممارسة ما سبق أن .ت

تعلموه يف الصف من والتلفظ، واملفردات، والرتاكيب اللغوية، واجلوانب 

احلضارية للغة.

:94ةالوسائل التعليمية لتدريس مهارة القراء.14

): وتستخدم ملساعدة الطالب على Falsh-Cardsالبطاقات الومضية (.أ

قراءة الكلمات، أوالتعبريات، أو اجلمل بدون جتريدها إىل املقاطع 

واحلروف. كما تستخدم إلمناء ثروة املفردات، وممارسة بعض القواعد 

النحوية.

): وهي أقل حجم من البطاقات ReadingCardsبطاقات القراءة (.ب

طالعية واالستيعاب.الومضية، وتستخدم للتدريب على قراءة اإل

مرجع السابقة 94
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): وهي مواد تعليمية متدرجة ReadingLaboratoriesمعامل القراءة (.ت

حسب مستوى الصعوبة، وتصمم خصيصا ملساعدة املتعلم يف تطوير 

مهارته يف القراءة من مرحلة إىل أخرى وفقا ملا لديه من القدرة.

نها اجلداول اليت تبني مواعيد الطائرات، ): مFormsاالستمارات (.ث

والقطارات، أو االستمارات اليت تستخدم لطلب العمل، أو لطلب 

اجلنسية، أو جواز السفر، أو التأشرية. وهذه الوسائل تدرب الطالب 

.على استيعاب املعلومات

لى تعليم القراءة باستخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم لألهداف املعينة ع

: 95أساس نظاريات تعليم اللغة العربية

القراءة للبحث، قد يقرأ املرء متهيدا لبحث يريد أن يكتبه، وهنا تكون .1

قراءته إنتقائية ألنه يقرأ ما يتعلق مبوضوع حبثه فقط.

القراءة للتلخيص، قد يقرأ املرء نصا َما من أجل تلخيصه، وهنا تكون .2

القاري يريد أن يكتشف األفكار القراءة متأنية ودقيقة وشاملة ألن

الرئيسية ويستبعد التفاصيل غري املهمة.

م , صفحة : 1983, مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف, الرياض أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلويل, 95
112-113
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القراءة لإلعالم، قد يقرأ املرء ليسمع األخرون مثل ما يفعل املذيع يف .3

الراديو والتلفزيون.

القراءة لالختبار. قد يقرأ املرء إستعداداما، وهنا تكون القراءة دقيقة متأنية .4

ة املتكررة من أجل ضمان االستعاب وقد يضطر القاري إىل القراء

واحلفظ.

القراءة للمتعة. وقد يقرأ املرء من أجل املتعة ومتضية الوقت. ويف هذه .5

اخلالة ال يقرأ قراءة مركزة يف العادة.

القراءة للعبادة. قد يقرأ املرء تعبد اهللا مثلما حيدث حني يقرأ املرء .6

مايتيسرله من القرآن الكرمي.     

:96التعليمية لتدريس مهارة الكتابةوسائل ال.15

الشرائط الصوتية املسجلة اليت يستمع إليها الدارس مث يكتب ما متليه .أ

عليه.

الكلمات املتقاطعة اليت تعني الدارس على معرفة معاىن الكلمات .ب

وطريقة هجائها.

ن إدريس جوهر, وسائل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها (جامعة سونن أمبيل اإلسالمية نصرالدي96
4-3: إندونيسيا) ص–احلكومية 
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وبرامج اإلذاعة، والتلفيزيون اليت تزود الدارس ،األفالم السينمائية.ت

علومات اليت تلزمه يف كتابة موضوعات اإلنشاء واحملادثة.باألفكار وامل

الت (.ث وهي وسيلة تعليمية ):NewspapersandMagazinesاجلرائد وا

ا. مفيدة يف تعزيز التعلم وتزويد املتعلم بتقنية الكتابة ومضمو

معايير اختيار الوسائل التعليمية.16

بوسائل خمتلفة فعلى املعلم أن خيتار نيمبا أن تعليم أية مهارة لغوية ميكن أن يستع

من هذه الوسائل ما يناسبه ويناسب موقف التعليمي الذى جيد نفسه فيه، وذلك يف 

:97ضوء املعايري اآلتية

مدى مالءمة الوسيلة خلصائص املتعلمني: ويقصد بذلك أن على الوسيلة أن -

م السابقة، وأن تناسب تربط يف حمتواها وأنشطتها بفكر التالميذ وخربا

م على اإلدراك. قدرا

تعبريها عن الرسائل املرادنقلها، وصلة حمتواها باملوضوع: ويقصد بذلك أن -

على الوسيلة وحمتواها أن تتناسب مع موضوع مادة الدراسية.

ارتباطها باملنهج: ويقصد بذلك أن تليب وتالئم حمتوى املنهج، وأنشطته، -

التعليمية.وطريقة التدريس، وحتقيق أهداف 

168محدان, حممد, مرجع السابقة, صفحة : 97
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كان املدرسون يف املدارس يستخدمون الوسائل التعليمية يف عملية التعليم تؤدي 

م يف إلقاء  إىل استخدام الوسائل التعليمية املوجودة واملستعدة يف تلك  املدارس لتاو

مادة التعليمية دون تزوين حاجة التعلم والطالب، حىت يكون االستخدام على تلك 

ة ال تدافعا وال فيها أساس بالطالب اخلاصة املناسبة مبادة لتهدف الوسائل التعليمي

األهدف املرجوة.

استخدامها يف عملية تيف إختيار الوسائل التعليمية هناك عوامل مهمة وكان

ة، وخصائص الطالب، املرجو يةهدف التعليمأبالتعليم لتهدف أهداف التعليم املتعلقة 

كانت فيها السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية وجنس خطوات التعليم املورود اليت  

. 98املتحركة والسكوت وبيئة الطالب

جات التعليمية اختيار املوضوع عند تعلم اللغة العربية يشتمل على حايفوأساس

ناسب على أحوال هدف مهارات اللغوية. واستخدام الوسائل التعليمية البد أن تلت

ا حينما نياملتعلم يف الفصل وكذلك على مراحل املتعلم.يتعلمون 

وسائل التعليمية التصنيفات .17

التعليمية على ثالثة عناصر صنف خصائص الوسائل) rusdiBretz1977رشدي بريد (

غرافيك ، و : صورة البشرية،وحراكة. يفرق البشرية على ثالثةبشريى،: صوتوهي

125ص : 2002الطبقة األويل, جيفوتت فريس: جاكرتا, الوسائل التعليمية, بسريوالدين عثمان, أصناوير و 98
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)grafik إىل وسيلة السيار (هارموز مث ينقسم) وtransmisi(وتسجيالت)recording (

: 99اتهناك مثانية التصنيفتكونحىت

الشرائح :) مثلAudioVisualDiamوسيلة السمعية البشريةغري متحركة (ال.أ

هرية هرية بوجه خاص يف MicroscopicSlidesا يفيد عرض الشرائح ا

دروس العلوم البيولوجية كدراسة قطاعات عرضية يف جذور أو سوق أو 

بعض النباتات، وكذلك دراسة األنسجة، وبعض الكائنات احليوانية  أوراق 

.كاألميبا وبعض الكائنات النباتية كالفطريات والطحالب وغريها

جهاز عرض الشرائح ) مثل: AudioVisualGerak(وسيلة البشرية املتحركةال.ب

Slide)الشفافة املتالزمة بالصوت – SoundProjector) يف جمال حتسني

وضرورة مرافقة الكلمة املنطوقة للصورة ، وتطوير أداء جهاز عرض الشرائح

ب على ذلك الوضع بإدخال الصوت عن طريق إضافة يمت التغل، املعروضة

على جهاز عرض الشرائح (SoundRecorder)تسجيل الصويتالجهاز 

.ن املطلوبمليعمال معاً يف وقت واحد لتقدمي الصورة والكلمة مع التزام

هو جمموعة من الصور الشفافة املتتالية تتناول Filmstripالفيلم الثابت.ت

مم، وقد تكون 35موضوعها، مطبوعة على فيلم تصوير فوتوغرايف موجب

27, صفحة : مرجع السابقة, وسيلة التعليميةبسريوالدين أمثان, 99
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-30الصور بيضاء وسوداء، أو ملونة، ويتكون يف العادة من صورة أو 40

تشرح عبارة –أحيانا –إطارا كما نسميها، ويكون مع كل صورة

.موضوعها

هي عبارة عن أشرطة التسجيل) AudioDiam(وسيلة البشرية غري متحركةال.ث

أشرطة رقيقة من مادة البالستيك تغطى إحدى وجهيها مبادة مغناطيسية

.خليط من أكسيد احلديد وأكسيد احلديديك املغناطيسي

يعترب املذياع و)الرادي(اإلذاعة التعليمية : ) مثلAudioوسيلة السمعية (ال.ج

وسيلة تعليمية هامة زيادة عن دوره التثقيفي العام، حيث يصل تأثري ما 

االنتشار واالتساع يسمعها ماليني عديدة بيذاع باملذياع إىل منطقة كبرية 

.من الناس

) مثل : cetak(وسيلة الطباعيةال.ح

:األوليشمل الرسوم اخلطية، والثاين:وهي نوعانالرسوم والصور.1

الرسوم الكروكية والرسوم :عدة أنواع، منهاالرسوم وتضم . الصورهو 

.املسلسلة، والرسوم التوضيحية واللوحات، والرسوم البيانية واخلرائط

وهي اليت " الصور الشفافة"الصور نوعا. الصور: الرموز التصويرية.2

ا، ومنها الشفافيات  ينفذ الضوء من خالل املادة املرسومة عليها أو 
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هرية املعروضة، وائح الشفافة والفيلم الثابت،الشر و  الصور "والشرائح ا

وهي اليت ال ينفذ الضوء من خالهلا، مثال ذلك صورتك "املعتمة

الت .املوجودة يف البطاقة الشخصية والصور املطبوعة يف الكتب وا

.وفيما يلي عرض خمتصر هلذه الوسائل وأجهزة عرضها

وسائل التعليمية القواعد العامة الستخدام .18

: 100الوسائل التعليميةعدادإالقواعد اليت جيب مراعتها يفأوالً :

التفكري بالغرض أو األغراض اليت سوف حتققها الوسيلة، مما يساعد املدرس على .1

عداد أو اختيار الوسيلة التعليمية املناسبة .إحسن 

مكانات واإلاختيار الوسيلة التعليمية حسب موضوع التعلم وظروف الطالب.2

املتوفرة، سواء كانت مكانية أو زمانية .

ا دف اإل، الوسيلة اليت وقع اختياره عليهاأن يتعرف املعلم.3 حاطة مبحتويا

، وأهدافه وخربات التالميذ . وخصائصها، ومدى مناسبتها ملوضوع الدرس

، وعمل خطة الستخدامها يف ضوء األهداف أن يقوم بتجريب الوسيلة املختارة.4

حتقيقها.ةاملراد

)89-81, (الوسائل التعليمية و مستجدات بكنولوجيا التعليممجال بن عبد العزيز الشرهان, 100
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، حبيث يتكون لديهم صورة ة أذهان الطالب الستخدام الوسيلةأن يقوم بتهيئ.5

.ن موضوعها، والغرض من استخدامهاع

أن يقوم بتهيئة املكان على النحو الذي يساعد يف استخدام الوسيلة املختارة، .6

. اىل حتقيق الفائدة املرجوة منهااستخداماً يؤدي

ا : القواعد اثانياً  .التعليميةمالوسائلاستخدافيليت جيب مراعا

ىل إأسلوب مناسب يف استخدامها يؤدي و يئة املناخ املناسب الستخدامها.1

، وحتجب بعد أداء وظيفتهاالوسيلة عند احلاجةو ادراك التالميذ وحصول الفائدة

، أثناء سري الدرس .ديد الغرض من الوسيلة يف كل خطوةحت.2

، ويف عداد الدرسإاجلهد والدراسة حيث الوسيلة نصيبًا كبريًا منيويل املعلم .3

عرضها ال يستغىن عن الشرح .

ثارة إ، ويف ميذ بشكل فاعل يف اختيار الوسيلةاك التالرت حيرص املعلم على اش.4

.األسئلة

ت، وليستعليمالتعلم و اليمية وسيلة حيرص املعلم على أن تكون الوسيلة التعل.5

.فقط للتوضيح
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تقويم الوسائل التعليمية .19

نتكلم عن تقومي الوسائل التعليمية بعد استخدامها يف عملية التعليم فيها تقوميني 

كثريا ما تنتهي مهمة الوسائل التعليمية عند املعلم مبجرد االنتهاء من معروفان يف الرتبية.  

رض استخدامها فينصرف الطالب مباشرة بعد عرض الفيلم أو إجراء التجارب أو ع

ويعترب ذلك استخدام مبتور للوسائل التعليمية ال از.و مشاهدة برامج التلفاخلرائط أ

يؤدي الغرض من استخدامها. 

. 101نوعان: تقومي الرمسي وتقومي اإلمجايلينقسم إىل التقومي بالنسبة للوسائل التعليمية

استخدام الوسائل اهلدف من تقومي الرمسي جلمع البيانات عن فعالية مواد التعليمية ملعرفة

التعليميةاليت أن تكون فعاليةومناسبة. بعد أن ُعرَِفْت عن فعاليتها ومناسبتها يف عملية 

التعليم البد من قياماالستكمال للتعيني هل كانت مناسبة وفعالية مستخدمة يف األحوال 

: 102املعينة. فيها خطوات التقومي للوسائل التعليمية

ده، يالحظ املدرس الطالبني عند عملية التعليم تقومي واحد ضد الواحد مبرا.أ

باستخدام الوسيلة التعليمية املعينة وكان أحد منهما لديه مهارة جيدة على 

اآلخر.

الطبقة السادس العاسرة, غرافندو: الوسائل التعليمية, التعريف, التطوير, و الفوائد,عارف السردميان و إخونه, 101
182ص. 2012جاكرتا, 

183املرجع السابق . ص: 102
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تقومي جمموعة الصغرية، باستخدام الوسائل التعليمية للطلبة تتكون من عشرين .ب

يتها أنفار موكلة من األفراد املقصودة، ويف عمليتها يالحظ املدرس لفعال

ومناسبتها علي حسب أحوال التعليم.

تقومي امليدنية، يقصد به تقومي األخري عند التعلم للوسائل التعليمية يعين جبعل .ت

ا حقيقية التقومي.  أحوال التعليم كأ

تطويرات الجديدة التكنولوجيا التعليم.20

”art“" ويف اللغة اإلجنليزية مبعين teknoكلمة التكنولوجي جذره من اللغة الالتنية "

ناسبه إىل التعليمية فيكون للتكنولوجي ن ي" يعين العلم. وإlogosوالتعليم من كلمة "

اهتمام املفاهيم عن الوسيلة. فالتكنولوجي ليس ألة فقط ولكن هو فكر وعمل واحتاد 

.103ونظام متعلق بتطبيق العلم

:منها،مفهوم تكنولوجيا التعليمت من تعريفااأدبيات الرتبوية عديدتزخرو 

عرفت اللجنة الرئاسية لتكنولوجيا التعليم يف الواليات املتحدة األمريكية-

ا1977تكنولوجيا التعليم ( "طريقة نظامية لتصميم وتنفيذ وتقومي العملية :) بأ

التعليمية يف ضوء أهداف حمددة وعلى أساس نتائج البحوث يف االتصال وتعلم 

73ص : 2010املكتبةالتالميذ , جاكرتا. , الطبعةالثالثاللغة العربية و الطريقة التعليم (املفاهيم), أزهار أرشاد, 103
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وذلك بتوظيف جمموعة متآلفة من املصادر البشرية وغري البشرية اإلنساين 

".104للوصول إىل تعليم أكثر فاعلية

مة متكاملة تضم : "منظو أن تكنولوجيا التعليم عبارة عنHobanويرى هوبان-

يفأساليب العمل حبيث تعمل مجيعا واألفكار واآلراء و واآلالتاإلنسان فيها 

جمموعة أهداف حمددة".دف أو اهلإطار واحد لتحقيق 

لس الرب - اويعرفها ا "تطوير وتطبيق النظم :يطاين لتكنولوجيا الرتبية بأ

م اإلنسان".يعلتالوسائل لتحسني عملية واألساليب و 

ا طريقGalbraithويعرفها جالبريث - أسلوب ة يف التفكري أو منهج يف العمل و بأ

يستند األهداف احملددة له و نظم لتحقيق يف حل املشكالت يعتمد على مدخل ال

قق األهداف بأعلى حتالتطبيقية حىت بحوث يف كل ميادين اإلنسانية و إىل نتائج ال

درجة من الكفاءة واالقتصاد يف الكلفة.

) 1994((AECT)التكنولوجيا األمريكية لالتصاالت الرتبوية و تعرف الرابطةو -

ا:"علم يبحث يف النظرية و تكنولوجيا التعلي اصة بتصميم اخلةطبيقالتم بأ

ا وتقوميها من أجل التعلمتطويرها واستخدامها العمليات واملصادر و  ".وإدار

5ص : 1996باندوغ, كريا,التكنولوجيا التعلمي, الطبقة الرابعة, الرمياجا روشدي  موضفري, 104
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فعالية لأو الفهمةزيادوأما هدف تطبيق التكنولوجي التعليم يف عملية التعليم ل

عندما نستخدم برامج مثال (.لكنها كثريا ما تستهدف تغيريات تربويةاملمارسة احلالية، و 

لية من حيسن فعالية املمارسة احلامثال لشرح الدرس فإن ذلك يزيد و التقدمييةالعروض 

املطبوعة من ةلنسخاإلضافة إليها يف أي وقت على خالف احيث القدرة على تعديلها و 

.الكتب املدرسية

كثرية ومتنوعة متعلقة من خلفية اليت املتعددةالوسائط . تعريف املتعددةالوسائط : األول

وهو مصطلح واسع االنتشار ) Multimedia(باإلجنليزيةاملتعددة الوسائط ا و تبحث عنه

ريمز إىل استعمال عدة أجهزة إعالم خمتلفة حلمل املعلومات مثل (النص، احلاسوبيف عامل 

.)والتطبيقات التفاعليةالصوت، الرسومات، الصور املتحركة، الفيديو، 

وقدُعرِّفت الوسائط املتعددة املكونة من كلمتني حسب الرتمجة العربية 

)Multi(وتعين متعدد، و)Media (اوتعين وسيط :طائفة من أو وسيلة إعالمية، عرِّفت بأ

تطبيقات احلاسب اآليل ميكنها ختزين املعلومات بأشكال متنوعة تتضمن النصوص 

)Interactive(تفاعليةوالصور الساكنة والرسوم املتحركة واألصوات، مث عرضها بطريقة 

. وعلى هذا يتضح أن الوسائط املتعددة هي عبارة عن دمج 105وفقا ملسارات املستخدم

2013بندوغ : ألفابيتا, , الطبقة الثاينالوسائط املتعددة (مفاهيم و تطبيقها يف الرتبوية), مونري, 105
2صفحة : 
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بني احلاسوب والوسائل التعليمية إلنتاج بيئة تشعبية تفاعلية حتتوي على برجميات الصوت 

يديو ترتبط فيما بينها بشكل تشعيب من خالل الرسوميات املستخدمة يف والصورة والف

106.الربامج

أنتجتها التقنية يف ب اآليل من أبرز املستجدات اليت و يعد احلاس،يلب اآلو احلاس: الثاني

. وهي متر بثورة تعتمد على العلم والتقنية لتؤثر يف مجيع ميادين احلياة واليت القرن املاضي

االتتطوراتستقودنا إىل  ب فرض كثريًا من و . فظهور احلاسمتعددة وخمتلفة يف شىت ا

ب اآليل واضحة و املتغريات يف مجيع النواحي املعرفية والعلمية حىت أصبحت بصمة احلاس

املعامل يف مجيع امليادين لتشكل أداة قوية حلفظ املعلومات ومعاجلتها ونقلها .

لوصـف  سب اآليل وكـذلك املصـطلحاتتعددت األغراض اليت يستخدم فيها احلا

) 1998، ومن هذه االستعماالت كمـا تناوهلـا مهـدي علـي (كيفية استخدامه يف التعليم

يرمــــي هــــذا النــــوع مــــن التعلــــيم إىل االســـــتعانة :ســــاعدة احلاســــبالتعلــــيم مب:107مــــا يلــــي

ــــــة مــــــنهم  باحلاســــــب اآليل لتقــــــدمي مــــــادة تعليميــــــة إىل الدارســــــني يتطلــــــب املشــــــاركة الفعال

يل والـــيت تســـمى واالســـتجابة ملـــا تعلمـــه الـــدارس مـــن مـــادة علميـــة مـــن خـــالل احلاســـب اآل

، ويســتخدم عــادة هــذا النــوع مــن التعلــيم يف التــدريب وممارســة النشــاطات بالتغذيــة املرتــدة

الطبعة التجديد الرتبوي املدخل املمارسة التكنولوجي الوسائط املتعددة و التعليم, ديين دارموان, 106
45ص : 2012رمياجا روش كريا, باندوغ األوىل,

163مرجع السابقة, ص : 107
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املتعددة للمواقف التعليمية املتنوعة مع االستفادة من الكتب الدراسية أو الربامج التدريبيـة 

الوســائل التعليميـة كــاألفالم التعليميــة لتغذيـة املــادة الدراسـية علــى أن تتوافــق أو االسـتعانة ب

، ولكنــه مــن اخلطــأ أن يقــوم الــدارس باســتخدام لربنــامج وحمتــوى املــادة التعليميــةمــع مــادة ا

ـــرد شـــغل وقـــت الفـــراغ وإمنـــا جيـــب أن يكـــون هنـــاك انســـجام وتوافـــق بـــني  احلاســـب اآليل 

ر فاعليـــة يف يت تعطـــى مـــن خـــالل احلاســـب اآليل لتصـــبح أكثـــاملـــادة الدراســـية والـــدروس الـــ

العملية التعليمية .

يتكون من ) Internet(اسم إنرتنت يف اإلجنليزية (باإلجنليزيةالشبكة العاملية : الثالث

االسم "شبكة"، أي "الشبكة البينية" و اليت تعينnetاليت يعين "بني" و كلمةinterالبادئة

)"أو شبكة من شبكات"شبكة ما بني الشبكات"إنرتنت باعتبارهاداللة على بنية 

:باإلجنليزية a network of networks)أو (باإلجنليزية: interconnectednetworks)، مع و

هذا فقد شاعت خطأ يف وسائل اإلعالم العربية تسمية "الشبكة الدولية للمعلومات" 

. 108"اليت تعين "دويل"international"مة يف االسم هو اختصار كلinterظنا أن املقطع

التعليم اإللكرتوين هو (منقول:)تعريف التعليم اإللكرتوينرتونيكالكتاب اإللالرابع : 

ميكن تعريفه بأنه طريقة للتعليم باستخدام آليات أشكال التعليم عن بعد, و شكل من

بوابات اإلنرتنت من أجل احلديثة كاحلاسب والشبكات والوسائط املتعددة و االتصال
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كن من إدارة العملية بصورة متاملعلومات للمتعلمني بأسرع وقت وأقل تكلفة و إيصال 

دف جتربة :تقييم أداء املتعلمني. أهداف التعليم اإللكرتوينالتعليمية وضبطها وقياس و 

:التدريس اإللكرتوين أو املدرسة اإللكرتونية إىل حتقيق األهداف التالية

إدخال تقنية املعلومات كوسيلة لتعزيز مقدرة الطالب على التعلم إىل أقصى .1

.حدود طاقاته، وبذلك جيتاز التعليم والتعلم الطريقة التقليدية

تستطيع املدرسة اإللكرتونية أن تقدم للطالب من املعلومات واملعارف ماال .2

التقنية تستطيع املدرسة التقليدية تقدميه، بغرض االستفادة القصوى من 

احلديثة، واستخدام مهارات تدريسية تشبع االحتياجات والتوقعات املتنوعة 

.واملتباينة للطالب

تطوير شخصية الفرد روحًا وعقًال وجسدًا ووجداناً، وتنمية ميوله ومواهبه، .3

.واالرتقاء بقدراته ومهاراته

استخدام توفري بيئة تعليمية مرنة، وإعداد هيئة تعليمية مؤهلة وماهرة يف .4

.اسرتاتيجيات وأساليب تدريسية حديثة

، سواء أجهزة رة عن مزج احلاسب اآليل والفيديووهو عباالتفاعلي الفديو الخامس : 

الفيديو اليت تستخدم كاسيت أو اليت تستخدم ديسك وهي تتيح للمتعلم فرصة التفاعل 
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أفكار واكتساب مع الربنامج املوجود على الشريط أو القرص بطريقة تسمح له بتعلم 

.109خربات جديدة يف موقف تعليمي

البحوث السابقة.ب

ا املوضوع   ليس يف حبث السابق التقيت حبث مكتيب ولكن حبث العلمي متعلقة 

ذا البحث كثري منها البحث امليداين، لذلك ال اكتب هنا حبث الس ابق املتعلقة 

العلمي.

a. مفهوم العملي

رأ قيأما اإلجراءت الدراسة أو حبث العلمي يف هذا البحث حيث أن الباحث و 

مجال عن الوسائل التعليمية عندبحثياليت ةث العلميو بحالالكتب و منالبيانات املوجودة 

ا مفاهيمه. مورسي و يرهان لبن عبد العزيز الش ) يكتبان بتحليل 1995فيلت (فهم 

بني األسباب انويعلقةتكون واضحةومهالبيانات الإجراءت البحث لتجعل عن الكيفي 
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فيلت إجراءات البحث بإتباع  مورسي و بد واملرا.110الظناقبتها من بعض التوضيح و عو 

على أربعة اخلطوات التالية :) 1995(

من إختيار الباحث على البيانات هذا أول حتليل البيانات الكيفي و ،الفهم.1

املقصودة.يبحث عن املراد يف البيانات و 

يبحث عن الشيء اخلصائص من مشركها مبعىن) البيانات و Sintesisح (يترش.2

تعلقة ببحثه. ات املوجد الباحث املهمالبيانات املوجودة حىت

الباحث ينمي البيان كان و ،ختيار البياناتاات تشتمل على نظريات البيان.3

الصة. اخلنهمىيأخذ ناسبه بالبحث حتيالبديل مث 

البيانات ستعرف أن مقصود الشرهان عن الوسائل التعليمية إما من جهة وبعد حتليل

ا بتدريس اللغة العربية. املفهوم وتطويرات اجلديدة التكنولوجيا التعليم وعالقا

110http://masimamgun.blogspot.com/2010/06/analisis-data-kualitatif.html


