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 والتقييمالتقويم والرصد  :6 الوحدة

 والتقييم؟والرصد التقويم ماهو  6.1
 

التوجيهية ادةالم  

 والتقويم والتقييم. رصدتوضح هذه المادة الفرق بين ال 

  فالهدف منها أن تكون بداية نقاش للمعلمين في كل مدرسة
اءات في تتعلق بالقيم والكفالتي  الرصد والتقويم والتقييملمناقشة 

للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي  إطار الكفاءات الطالبيةب كتا
 (.2014كفاءات لمتعلمي القرن الحادي والعشرون ): للتعليم

 

؟يةالتوجيهما الهدف من هذه المادة   

 في المدرسة خالل إعداد األهداف  مجموعة التنفيذستخدمه ت
 التقويمية في الخطة اإلجرائية للمدرسة.

  يستخدم في اجتماعات فريق العمل عندما يتم تعريف الفريق بقيم
 .إطار الكفاءات الطالبيةوكفاءات 

 ؟التوجيهيةمتى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 
 

 قادة المدرسة 

 رؤساء األقسام 

 جميع أعضاء  الهيئة التعليمية 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 ؟التوجيهية

 التعاون/ العمل الجماعي 

 التواصل 

 التفكير النقدي 

الكفاءة التي يتم ممارستها عند تطبيق هذه 
 المادة مع المعلمين هي:

 

 :ًقبل تقديم هذه المادة للنقاش، يجب عرض هذه المواد أوال 
 الكفاءات الطالبية إطارهيكل نشاط  1.1 -
متعمقة إلطار الكفاءات الطالبية لمجلس قراءة  1.5 -

 الملخص التنفيذي قسم -أبوظبي للتعليم 
لمجلس  طار الكفاءات الطالبيةقراءة متعمقة إل 1.6 -

 "متطلبات اإلطار وأمثلة عليه"قسم  -أبوظبي للتعليم 

 هل اّطلعت على هذه المصادر أوالً؟
 
 

  اجتماع الفريق أو اجتماع الهيئة التعليمية.عرض هذه المادة في 

  اطلب من كل فرد قراءة المادة وتظليل النقاط التي يريد التعمق
 في مناقشتها.

   فكارهم عن "كيف ن أربع مجموعات واطلب منهم مناقشة أكو
دلة التي تثبت فهم طالبنا للقيم والكفاءات في يم األدقسنقوم  بت
 المدرسة؟"

 يل أفكارها ومن ثم تسليم الورقة التي تقوم كل مجموعة بتسج
هذه األفكار بعين  لتأخذ مجموعة التنفيذنت فيها األفكار إلى دو  

 االعتبار.

 ؟التوجيهيةكيف يمكنك تطبيق هذه المادة 

 .نسخ من هذه المادة 

 .أوراق بحجم كبير لتسجيل األفكار 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

 تجمعيها. تم بمراجعة األفكار التي مجموعة التنفيذقوم ت 

 عملية جمع األدلة في المدرسة. استخدم هذه األفكار في دعم 

 حول جمع األدلة  اوأفكاره ابتسليم خططه مجموعة التنفيذقوم ت
 إلى فريق عمل المدرسة.

 ما هي الخطوات التالية؟
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 والتقييم؟والرصد  ما الفرق بين التقويم  3.1

 

 المقدمة

عندما نقوم بتطوير قيم وكفاءات الطالب فإننا نعمل على ذلك جنباً إلى جنب مع عائالتهم والمجتمع من حولهم في عملية تطوير 

  العمر. مدىمستمرة 

 

 

 

 

م المحرك األساسي إلرشادات القيم والكفاءات. يعتبر تقوي أال تكون عملية التقويم هيضمان بي يجب أن نقوم كتربويين وبالتال

كاديمية المنهاج األ جوانبتجربة القيم والكفاءات في لللطالب فرص ر يوفتب التربويين يجب أن يقوم. عملية ليست سهلةالكفاءات 

 ووفقاً لكفاءاتنا.قيمنا  اًء علىبنضي حياتنا كأفراد في إصدار األحكام إننا نق أو في المراحل الدراسية.

فقط  لقيم والكفاءات وليسالكتساب الطالب اوالتقويم والتقييم هي الضمان رصد ولذلك نسعى في المدرسة أن تكون عمليات ال

 . تحقيقها بطريقة ما

 رصدال

 مبادرة ما. وقد تم تعريف الرصد في هذا السياق بـ:الرصد يعني التحقق ومراجعة ومراقبة مستوى تطور أو 

   

  تطبيق القيم والكفاءات في الفصل الدراسي وفي المدرسة ككل.التحقق من وضوح 

 .يراقب المعلمين طالبهم خالل ممارستهم القيم والكفاءات 

 .يتم تضمين القيم والكفاءات في التخطيط الدرسي وإرشادات الدرس 

  يقوم بها المعلمين والطالب. -في الكفاءات المطبقةسرد قصصي لمشاركات الطالب وتقدمهم 

 

في المراحل األولى من عملية التطوير، فتقيس مدى توفر األدلة على وضوح القيم والكفاءات في  رصدغالباً ما ُتطب ق أساليب ال

ضوح القيم والكفاءات فيجب حينها التركيز على كيف يقوم الصفوف الدراسية وفي المدرسة ككل. وعندما تتوفر األدلة على و

 الطالب بتسجيل تجاربهم مع القيم والكفاءات.

 

جلس للمدارس الخاصة لم إطار الكفاءات الطالبيةمن كتاب  (االعتبارات الخاصة بتصميم إطار الكفاءات الطالبية)يقترح قسم 

ف تعري ملفعداد "إل" المستوياتعن " الكفاءات إطارضمنة في المعلومات المتب االستعانة( 11( )صفحة 2014أبوظبي للتعليم )

  باعتبارها إحدى طرق مراقبة تطوير الكفاءات الفردية لدى الطلبة وتسجيلها. "الطلبةات كفاءل

 التطور.  مجاالتتحديد نقاط القوة وة مع الطلبة في نقاشمي التعريف الكفاءات ف يمكن استخدام ملف 

 ذاتها. حد في أساسية قدرة بمثابة بهم الخاص التعليم تخطيط في بدور واضطالعهم الطلبة مشاركة اعتبار يمكن 

 من كجزء البيانات تلك استخدام يتم تجميع البيانات الخاصة بالطلبة استناداً إلى ملف التعريف الخاص بهم، ويمكن 

  1.المتكاملة المدرسة منهج على القائمة والمراجعة التخطيط عملية

 

                                                           
  1 إطار  الدراسي من كتاب فصلال داخلكفاءات ال كيفية تنميةمراقبة  – الدليل اإلرشادي للمدارسصيل واألمثلة في قسم تجد المزيد من التفا

 (23( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) الكفاءات الطالبية

. نعيشها التي الحياة في المختلفة المجاالت في هذه أدوارنا بتطوير ونقوم ومواطنين كأفراد نحن من بتعريف القيم تقوم

 دماجاالن من تمكننا التي اآلليات تمنحنا التي( السمات) الكفاءات و والصفات المهارات من فريدة مجموعة هي والكفاءات

 لنا األنسب الوظيفة أو والعمل كأفراد، من نحن المميزة والكفاءات القيم من المجموعة هذه تحدد.  حولنا من العالم مع

 .الدولة في كمواطنين به سنقوم الذي والدور
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 التقويم

 . 2(1998الدقيقة والمرتبطة بتقدم المتعلم )بالك ووليام، التقويم هي عملية تجميع وتحليل واستخدام المعلومات 

 

إن الهدف من التقويم هو دعم عملية التدريس والتعلم بطريقتين أساسيتين أال وهما: تطوير تعلم الطالب وتطوير جودة برامج 

 في: إن تجميع معلومات التقويم واستخدامها يساعد التعليم. 

  لتالية اتطوير تعلم الطالب عبر توفير األدلة الالزمة التي توضح وجوب انتقال الطالب للمرحلة

 .للمعلمين والطالب

  التخطيط للخطوات التالية من تعلم تهم فيساعدلقدرات طالبهم ومفهم  تطوير المعلمين 

 .طالبهم

  عملية  للخطوة التالية في إعطاء الطالب التغذية الراجعة والتغذية المسبقة لمساعدتهم على التقدم

  تعلمهم.

  ًأفكارهم عن مدى فاعلية و بداء رراءهمالفرص للمعلمين إلوتتيح عملية التقويم أيضا

استراتيجيات التدريس التي يستخدمونها، وتتيح للمدارس القيام بمراجعة ذاتية لبرامجها 

 وسياساتها التعليمية.

 

 . تقويم البنائي والتقويم التكوينييوجد نوعان رئيسان للتقويم، هما: ال

 

 التقويم البنائي

وهو الممارسات التي توفر الدالئل للطالب والمعلمين التي تساهم في الخطوة -بالتقويم من أجل التعلميعرف أيضاً -التقويم البنائي 

 :(.  يتضمن هذا1998بالك ووليام، التالية من عملية التعلم )

 ليم والتعلم وليس فقط في نهايتها.ها خالل عملية التعقساليب التقويم اليومية التي يتم تطبيأ 

 قرارات عن الخطوات التالية في عملية التعليم والتعلم.  تخاذتمكن المعلمون من ا 

ن ما فجوة التعلم بين ما يتعلمونه حالياً وبي يتضمن أهم جزء في التقويم البنائي تلقي الطالب تغذية راجعة وتغذية مسبقة عن

 يريدون الوصول إليه.

 

 التقويم التكويني

(. 1998ك ووليام، )بال تلخيص التعلم"ل"يتضمن أساليب التقويم المستخدمة  -بتقويم التعلميعرف أيضاً – إن التقويم التكويني

عندما يكون التقويم منفصالً عن التعليم والتعلم، ففي هذه الحالة تكون عملية مراقبة ولكنها ال تعزز تعلم الطالب وغالباً ال تقدم 

 التغذية الراجعة للطالب.

العمليتين  فيمكن ربط ،ليس هذا ما يتم تطبيقهن عمليتا التقويم البنائي والتكويني منفصلتان، ولكن غالباً يعتقد الكثير من المعلمين أ

 واستخدام نفس أدوات التقويم ويمكن للمعلمين استخدام نفس المعلومات ألهداف عمليتي التقويم البنائي والتكويني. 

 

 

                                                           
2 Black, P., & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment [Electronic 

Version]. Retrieved 7 June 2007 from http://www.pdkintl.org/kappan/kbla9810.htm. 

 يتعين على كل مدرسة أن تحدد لنفسها معايير مالئمة لتقييم تطور الكفاءات لدى الطلبة 

 : وأحد أهم النقاط

 تقييم تستهدف الدراسية الصفوف بكافة الخاصة الدراسية المواد كل في الدروس جميع تكون أن نتوقع أن يجب أنه ال

 فضاًل  لديها الطلبة كفاءات في المحرز التطور لتحديد الالزمة اإلجراءات وضع حدة على مدرسة كل وتتولى .الكفاءات

 .ذلك يدعم الذي الدليل تقديم عن

 

http://www.pdkintl.org/kappan/kbla9810.htm
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( 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )  إطار الكفاءات الطالبيةفي كتاب  "أمثلةاإلطار و متطلبات"يطرح قسم 

توصيفات  هذه االداء مؤشرات، تطرح 3من رياض االطفال/ الصف األول إلى الصف الثاني عشر مؤشرات األداءمجموعة من 

وتعد نقاط بداية هامة الستخدام األساليب التقويمية المناسبة التي يجب لما يجب توقعه من كل كفاءة في كل مرحلة دراسية  واضحةً 

  4تطبيقها عند تقويم تطور كفاءات الطالب.

 

 التقييم

محدد المشروع كلمة التقييم لها معناها الهذا كثيرة من معاني التقويم ولكن في  ًة ما تستخدم كلمة التقييم بشكل مرتبط بمعان  عاد

 يتضمن التقييم: واستخدامها الخاص. 

 ؟درسة من غرس القيم والكفاءات في طالبهاق المقكيف تتح •

 فهم مستوى التميز في كل من القيم والكفاءات. علىاستخدام أدلة التقييم لمساعدة المعلمين والطالب  •

ال.تطبيق عمليتا التقييم الذاتي والمراجعة  •  الذاتية بشكل فع 

 

لس للمدارس الخاصة لمج إطار الكفاءات الطالبية( في كتاب االعتبارات الخاصة بتصميم إطار الكفاءات الطالبيةيطرح قسم )

إطار التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقييم تطبيق  لتأملية( مجموعة من األسئلة ا12( )صفحة 2014أبوظبي للتعليم )

 في المدرسة ككل: الطالبيةالكفاءات 

  في جميع المواد الكفاءات التي يشملها إطار الكفاءات مدرجة بالكامل في المناهج الدراسية األساسية بالمدرسةهل( 

 (؟الدراسية

  التي يشملها إطار الكفاءات جنباً إلى جنب مع الموضوعات الرئيسية للمواد  األقسام تخطط لتقديم الكفاءاتهل جميع

 ؟الدراسية

 هل تقدم للطلبة مجموعة كبيرة من المشروعات واألنشطة القائمة على األساليب البينية لتدريس المناهج الدراسية؟ 

  ؟دعماً شامالً إطار الكفاءات  التي يشملها كفاءاتالهل تدعم جودة التعليم والتعلم تطوير 

 ؟تطوير كفاءاتهمالطلبة وتمكينهم من تطوير كفاءاتهم لدعم المعلمين على جميع  عملهل ي 

  لجميع المعلمين؟ هناك برنامج تدريب وتطوير مالئمهل 

 ؟إطار الكفاءاتالمتضمنة في كفاءات الكافية لدعم تطوير  واردم توفر بالمدرسةهل ت 

  ؟م اإللكتروني/ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيالتعل للوصول إلىافية تتاح للطلبة فرص كهل 

  ؟لبة ومراقبتها بانتظامكفاءات الط تقييمهل يتم 

  ؟التعليمية المقبلةفي للمرحلة كاالشكل الب إعداد الطلبةهل يتم 

  ؟على الواقع العمليللتعرف  للطلبة فرص كافيةهل تتاح 

  الة القائمة على األساليب البينية لتدريس المناهج الدراسية كافية من األنشطة تقدم للطلبة مجموعة هل الداعمة والفع 

 ؟إلى دعم تطور الكفاءاتالتي تهدف 

  ؟تعد قيم إطار الكفاءات معروفة للكبار وللطلبة على حد سواء بالمدرسة ويقومون بممارستهاهل 

                                                           
عدم توفر القدرة في جميع المدارس على تدريس جميع الكفاءات في ( 2014)للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  إطار الكفاءات الطالبيةيدرك  3 

لتقديم الدعم للمدرسة في " طريق خارطة(  "12صفحة )طريق لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة خارطة : 5يقدم الجدول . جميع المراحل الدراسية

 .عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل األربع للتعليم
أبوظبي  للمدارس الخاصة لمجلس طار الكفاءات الطالبيةإل الدليل اإلرشادي للمدارسقسم   يرجى قراءةلمزيد من المعلومات عن التقويم المرتبط بتطوير القيم والكفاءات  4 

 (16( )صفحة 2014للتعليم )

 
 

التعلم  جلألكلتا العمليتين جوانبها اإليجابية وتحقق احتياجات الطالب والمعلمين في حاالت مختلفة، ولكن يقود التقويم من 

لنواتج مثمرة في إنجازات/تحصيالت الطالب وغالباً ما يعتبرها المعلمون والباحثون عامل ضروري في  -التقويم البنائي–

 (.1998الصف الدراسي. )بالك ووليام، 
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 الخاتمة

إطار يجب على كل مدرسة تطوير مجموعة واضحة من المستندات والسياسات الدالة على كيف يتم مراقبة قيم وكفاءات 

 وتقويمها وتقييمها في المدرسة. هذه المادة النقاشية تعتبر نقطة بدء هامة للنقاشات وعمليات اتخاذ القرار. الكفاءات الطالبية

 


