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 التقييمالرصد و: التقويم و6الوحدة 

 المادة التوجيهية مدخل إلى أدلة التقييم 6.4

 واألفكار الحالية عن أدلة التقييم وكيفية  تشرح هذه المادة األبحاث
 استخدامها في الصفوف الدراسية.

  لمناقشة بين قادة المدرسة والمعلمون قبل البدء في كتابة إنها بداية
ار إط /قيمأدلة التقييم أو استخدامها لتقييم الطالب في كفاءات

للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم،  الكفاءات الطالبية
 (.2014كفاءات لمتعلمي القرن الحادي والعشرون )

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

 ل في المدرسة قب إطار الكفاءات الطالبيةفريق تنفيذ  يستخدمها
 في المدرسة. / القيماتخاذ قرار بشأن تقييم الكفاءات

  تستخدم في اجتماعات فريق عمل المدرسة عند مناقشة عملية تقييم
 .إطار الكفاءات الطالبيةكفاءات 

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 
 

 قادة المدرسة 

  األقسامرؤساء 

 كافة أعضاء الهيئة التعليمية 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 التواصل 

 التفكير الناقد 

 التعاون/ العمل الجماعي 

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

 

  قبل طرح هذه المادة للنقاش، يجب التأكد من أنه قد تم تغطية
 التالية:المواد 
 طار الكفاءات الطالبيةقراءة متعمقة إل 1.6 -

متطلبات اإلطار "قسم  –لمجلس أبوظبي للتعليم 
 "وأمثله عليه

 التقييم؟الرصد والتقويم و هوما  6.1 -
 ؟دليل لتقييم الكفاءات  6.2 -
 مؤشرات األداء إلطار الكفاءات الطالبية؟ 6.3 -

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 

 
  المادة في اجتماع فريق العمل أو اجتماع كامل عرض هذه

 للمدرسة

 الفريق العمل في مجموعات أعضاء اطلب من 

  يقوم كل فرد بقراءة المادة ويظلل الجوانب التي يود مناقشتها
 بشكل أكبر

  تقوم كل مجموعة بتسجيل أفكارها وتسليمها لفريق التنفيذ ليأخذ
 األفكار بعين االعتبار.

 

هذه المادة كيف يمكنك تطبيق 
 التوجيهية؟

 هذه المادة التوجيهية 

 .أوراق كبيرة لكتابة التعليقات واآلراء 

 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

 عمل  التي كتبها فريق التأملية التعليقات يناقش فريق التنفيذ
 الخطوة التالية من التخطيط.اآلراء في  ستخدم هذهوي المدرسة

 

 التالية؟ما هي الخطوات 
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 مدخل إلى أدلة التقييم 6.4

 ما هي أدلة التقييم؟

 

يه أدلة التقييم بين ما تعنتختلف المفاهيم عتستخدم أدلة التقييم بشكل كبير في الصفوف الدراسية على مستوى العالم ولكن عادة ما 

أدلة التقييم هي أدوات تقييم يمكن أن يستخدمها المعلم والطالب أيضاً. تحتوي معظم أدلة التقييم على أوصاف للمعايير  .تربويونال

 المطلوبة إلنجاز كل مستوى )مثال: من ضعيف إلى ممتاز( ويظهر للطالب والمعلمين كيف يكون شكل التقدم.

 

 

 

 

 

 م لها ثالث خصائص هامة:( أن أدلة التقيي1997يقترح بوفام )

س )على سبيل المثال: دليل التقييم الذي يقّيم كفاءة الثقة بالنف المعايير التي على أساسها يتم التقييميجب أن توضح  .1

اء انظر مؤشر االديركز على األفكار األساسية للتحدث عن المشاعر والتحكم في العواطف واالستعداد إلنجاز المهام )

بوظبي أمجلس من الالثقة بالنفس في قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه من إطار الكفاءات الطالبية للمدراس الخاصة 

 (32، صفحة 2014للتعليم، 

 

 المعايير )مثال: قد يكونلكل من المستويات المختلفة لكل من  أوصاف واضحةيجب أن يحتوي دليل التقييم على  .2

  "(يمكنني استخدام أساليب مختلفة للتحكم بعواطفيلتحكم في العواطف هو "الوصف ل

 

دد مستوى تقدم ية التي تحاألساس عناوين. في معظم أدلة التقييم تعتبر هذه المستويات إحرازيجب أن يكون لدليل التقييم  .3

المراحل التي يمر بها الطالب  يمكن أن يكون هناك طرق أخرى لوصفغالباً ما تكون مراحل دراسية أو التعلم و

"غير حل المقترحة هي المرا( 2014لمجلس أبوظبي للتعليم )للمدارس الخاصة  إطار الكفاءات الطالبية)مثال: يستخدم 

  "كلي مكتسب، وأساسي وناشيء ومتطور واتقان جزئي واتقان

 

 أدلة تقييم الكفاءات

حتى تكون كفاءات إطار الكفاءات الطالبية فّعالة يجب تقييمها بطريقة هادفة مناسبة للمعلمين والطالب وأولياء األمور، وتستخدم 

أداة للقيام بعملية التقييم هذه. من المهم أن تستخدم المدارس مؤشرات االداء إلطار  أدلة التقييم للوصول إلى هذا الهدف وهي أيضاً 

( عند إعداد واستخدام أدلة التقييم في تقييم الكفاءات. تم توفير 2014الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )

 نسختين من مؤشرات االداء وهما:

o  قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه من  1عه في كل كفاءة وفي كل مرحلة دراسيةلما يجب توقمؤشرات االداء(
 (61إلى  23( )صفحات 2014إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )

 
o أساسي وناشيء ومتطور ومتقن جزئياً ومتقنلكل كفاءة بها خمس مستويات أداء:  مؤشرات االداء 

اإلطار وأمثلة عليه من إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )قسم متطلبات 
 (.58إلى  46( )صفحات 2014)

 

                                                           
عدم توفر القدرة في جميع المدارس على تدريس جميع الكفاءات في ( 2014)يدرك إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  1 

لتقديم الدعم للمدرسة في " خارطة طريق(  "11صفحة )خارطة طريق لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة : 5يقدم الجدول . جميع المراحل الدراسية

 . ل األربع للتعليمعملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراح

التعريف األكثر تقبالً ( ألدلة التقييم هو 2002إن تعريف هايدي أندرادي )  

هو ملف يحدد المستوى المتوقع من مهمة ما عبر وضع معايير ووصف مستويات الجودة من ضعيف إلى ممتاز"."   
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في قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه من إطار  62)انظر الجدول في الصفحة مؤشرات االداء تتوافق هاتين المجموعتين من 

هذه سيكون مفيداً مؤشرات االداء ( وعليه فإن البدء بأي من 2014أبوظبي للتعليم )الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس 

 عند إعداد أدلة التقييم.

 

 مثال على دليل تقييم:

(9دليل التقييم لجل المشكالت )من رياض األطفال إلى الصف   
 

9-7الصفوف   6-1الصفوف    رياض االطفال 

متطور -3 جزء من متقن  -4  المعيار  تأسيسي -1 ناشئ  -2 

استخدام 
المعرفة إليجاد 

 حلول مناسبة

 يمكنني استخدام
 ومهاراتي معرفتي
 مناسب حل إليجاد

 او للتعرف للمشكلة
 محتملة مشكالت على
 .معين موقف في

يمكنني حل أنواع 
مختلفة من المشكالت 

باستخدام طرائق 
ووسائل تكنولوجيا 

 .ومهارات مختلفة

توضيح المشكلة يمكنني  يمكنني حل المشكالت
 بكلماتي التعبيروحلها ب

 أنواع يمكنني حل ربط الحلول
 المشكالت من مختلفة

 بين ما تتراوح 
 إلى بسيطة مشكالت
 وتقديم معقدة مشكالت

 سياق في حلول
 .المشكلة

 الحلول يمكنني ربط
 بطرائق بالمشكالت

 تم التي للمشكلة مناسبة
 .حلها

 الحلول ربطيمكنني 
 

 الحلول ربطيمكنني 
 

 

 

  إيجابيات أدلة التقييم

 تدعم تعلم الطالب بأشكال مختلفة: أن أدلة التقييم يقترح البحث

  أحد هذه األشكال هو أن أدلة التقييم تمكن الطالب من معرفة كيف سيتم تقييمه وما الذي يتوقعه المعلم منه؛ وعادًة ما

 (. 2000)أندرادي،  به من المعلومات وال يخبر الطالبيحتفظ المعلم بهذا النوع 

 (.2000هداف واضحة ألنفسهم )أندرادي، اعد أدلة التقييم الطالب في وضع أتس 

 ( أن مهارة الطالب في إيجاد وحل 2000أقرانه، وجدت أندرادي ) قويمالذاتي وت ويمعندما كانت تستخدم أدلة التقييم للتق

 المشكالت في أعمالهم وأعمال زمالئهم قد تطورت. 

 شكل بة التقييم الطالب أيضاً تغذية راجعة محددة ومفيدة عن نقاط القوة لديهم والجوانب التي يجب تطويرها تمنح أدل

 . من أي طريقة تقليدية للتقويم أكبر
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لدروس وشرحها )بوفام، اتخطيط تستخدم أدلة التقييم في 

(.  عندما يستخدم المعلم أدلة التقييم فيكون هذا بمثابة 1997

تذكير يومي لما يجب تدريسه وما ال يجب. وضمن مجموعة 

من المعلمين فإن ألدلة التقييم فائدة كبيرة في ضمان وجود فهم 

مشترك بين المعلمين للمحتوى أو المهارات التي يجب تدريسها 

في أحد وحدات المنهاج. تعد فائدة أدلة التقييم أو ممارستها 

في الصف  إيجاد الفروق الفرديةأيضاً في أنها تشجع على 

الدراسي وذلك ألن تدرج المستويات ضمن دليل التقييم يعني 

أنه يمكن كتابته ليعكس أعمال الطالب الموهوبين والطالب 

 الذي يواجهون صعوبات في التعلم.

 

 

 سلبيات أدلة التقييم

من المهم تذكر أن أدلة التقييم هي كأي أداة تقييم أخرى بها بعض العيوب، فعند إعداد أدلة التقييم يكتب بعض المعلمين المعايير 

ا أحد األساليب الذي يمكنناألوصاف فتكون عامة وغير محددة مما يجعل استخدام أدلة التقييم صعب على المعلمين والطالب.  أو

در التعلم الموجودة في خطط ومصا على مستويات تسلسل بناءً  أدلة التقييم توصيفاتكتابة خاللها تجنب هذه المشكلة هو  من

 المنهاج. 

لطالبية ا يجب على المعلمين استخدام مؤشرات االداء عند كتابة أدلة التقييم من قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه إلطار الكفاءات

 (2014من مجلس أبوظبي للتعليم المدارس الخاصة )

ن الالزم والذي يؤدي إلى عدم التزام الطالب والمعلمين أكبر مأدلة التقييم طويلة أو مفصلة بشكل  الكثير من يمكن أن تكون

 خدامها.ب والمعلمين استباستخدام أدلة التقييم في عملية التقييم، فيجب أن تكون أدلة التقييم دقيقة حتى يستطيع الطال

 

شائعة شكل دقيق، فيجب أن يكون المعلم على دراية باألخطاء الترتبط معظم سلبيات أدلة التقييم بعدم تطبيق المعلمين لهذه األدلة ب

 (:2006التي تحدث عندما يقّيم أعمال الطالب باستخدام أدلة التقييم )مير وريتش وكادي، 

 

 عندما يقوم المعلم بوضع الطالب في الجزء خطأ التساهل :

عيف ضفي الجزء ال همن دليل التقييم ألنه يود تجنب وضع الممتاز

اف وضع أوصهذا الخطأ عبر دليل التقييم )يمكن التقليل من في 

 واضحة وموضوعية ويمكن مالحظتها(.

 عندما يقوم المعلم بالتشدد في تقييم الطالب بوضع خطأ التشدد :

الدليل ألنه يعتقد أن الطالب لن  الجزء الضعيف مني الطالب ف

هذا )يمكن التقليل من هذا الخطأ يصل أبداً إلى مستوى أعلى من 

 وضع أوصاف واضحة وموضوعية ويمكن مالحظتها.(عبر 

 يحدث عندما ال يستطيع المعلم اتخاذ قرار الوسط خطأ تفضيل :

 ) لتقييمل ابشأن تقييم الطالب فيكون معظم تقييمه في وسط دلي

)يمكن التقليل من هذا الخطأ عبر وضع عدد متعادل في مستويات 

 دليل التقييم(.

  أو  قدرات الطالب: عندما يتأثر المعلم بما يعتقده عن الهالةتأثير

يؤثر ذلك على تقييمه )يمكن التقليل من هذا الخطأ بما يتوقعه منه 

مع المعلمين اآلخرين، ويقوم المعلم بإرفاق دليل  التشاورعبر 

 على أعمال الطالب التي جعلته يتخذ قراره(.

 

 مدرسة االتحاد الوطنية الخاصة، أبوظبي

 أبوظبي الخاصة، الوطنية االتحاد مدرسة
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 واستخدام أدلة التقييم إعداد

يحتاج المعلم قبل استخدام دليل التقييم إلى دليل توجيهي لكيفية استخدام أدلة التقييم ويحتاج إلى الوقت لممارستها. إذا استخدم 

لمعلمين أدلة التقييم كطريقة لضمان االتساق، فيجب حينها التدرب بشكل تعاوني على الطرق المناسبة لوضع مجموعة من ا

الدرجات ألعمال الطالب. يؤكد البحث على أن أدلة التقييم الجاهزة من قبل )مثال: وجدها المعلم على اإلنترنت أو منشورة في 

(. 2000التي يعدها المعلمون بأنفسهم بالنسبة للطالب والمعلمين )أندرادي،  مصادر أخرى( ال تكون بنفس فاعلية أدلة التقييم

بشكل –يتطور فهم المعلم وتطبيقه ألدلة التقييم بشكل أكبر عندما يشارك في عملية إعدادها وعندما يقوم المعلم بإعداد أدلة التقييم 

 التركيز على الجوانب الهامة فضالً عن الجوانب األقل أهمية. فييساعده ذلك  -مستقل أو تعاوني

 

 إرشادات أدلة التقييم

 هذه بعض اإلرشادات لمساعدة المعلمين عند إعداد أدلة التقييم:

  ( استخدم مؤشرات 2014لمجلس أبوظبي للتعليم للمدارس الخاصة ) إطار الكفاءات الطالبيةمن  بمؤشرات التقييمابدأ

 في اإلطار. متطلبات اإلطار وأمثلة عليه األداء في قسم

  التميز.تكون الصورة مبنية أوالً على حتى المستويات األعلى  بكتابة أدلة التقييم من دائماً  ابدأ 

 .استخدم مصطلحات إيجابية يمكن لألطفال فهمها 

  التخطيط"(.استخدم ضمير المتكلم في الجمل )مثال: لكفاءة القيادة "يمكنني أن أساعد فريقي في 

 يمكن مالحظتها.موضوعية واكتب أوصاف محددة و 

 

 الخاتمة

ة اتخاذ قرارات سيكون مطلوب من كل مدرس

ويم وأدوات التق بشأن أساليب التقويم

إطار الكفاءات المستخدمة لتقييم كفاءات 

. يعد هذا الملف نقطة بداية هامة الطالبية

 للنقاشات والقرارات التي سيتم اتخاذها.
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