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عمادة تطوير المهارات ... إنجاز متميز .. والتزام بالتطوير

الطالب تعلم  تقييم 

تقييم تعلم الطالب

تقييم تعلم الطالب و و�سع الدرجات من �سلبيات التدري�س التي ال مفر منها رغم ا�ستمتاع العديد 

من اأع�ساء هيئة التدري�س به، فقد �سمعت كثريا منهم يعلقون بقولهم اإن التدري�س عمل رائع اإال فيما عدا 

الت�سحيح، وا�ستنادا اإىل عدد �سكاوى الدار�سني التي يتلقاها اأع�ساء هيئة التدري�س ب�ساأن الدرجات يتبني 

بال �سك اأن نظرة الطالب لعملية الت�سحيح لي�ست اإيجابية اأكرث من نظرة املعلمني. ومع ذلك من املحتم 

على اأع�ساء هيئة التدري�س تقييم تعلم الطالب و و�سع الدرجات على اأ�سا�سه. يف هذا الكتيب �ساأركز على 

عملية تقييم الطالب و لي�س على و�سع الدرجات؛ الأنني اعتقد اأنه كلما اأجدنا كاأع�ساء هيئة تدري�س يف 

تقييم تعلم الطالب اأ�سبحت عملية و�سع الدرجات اأقل اإرهاقا.

يجب على املعلم اتخاذ عدة قرارات مهمة اأثناء ت�سميمه خلطة تقييم تعلم طالبه،        و برغم عدم 

وجود ترتيب معني لتلك القرارات �ساأبداأ مبا يبدو يل نقطة البداية املنطقية و من ثم اأم�سى قدما حتى 

اآخر نقطة.

التقييم التصحيحي مقابل التقييم التحصيلي

ي�سري التقييم التح�سيلي ملا و�سفته م�سبقا يف الفقرة االفتتاحية – وهو تقييم تعلم الطالب بغر�س 

و�سع الدرجاتن وهذا النوع من التقييم هو املاألوف لدى الطالب و املعلمني والذى عادة ما يرتبط مب�ساعر 

اأو  – وحدة درا�سية  �سلبية لدى الطرفني. ومن املعتاد اإجراء التقييم التح�سيلي يف نهاية عملية التعلم 
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الطالب تعلم  تقييم 

م�سروع اأو مقرر باأكمله، و ب�سبب توقيت اإجرائه ال ي�ستفيد الطلبة عادة من هذا التقييم. و اأو�سح مثال على 

ذلك هو االختبار النهائي للمقرر الدرا�سي. فاأق�سى ما يعلمه الطالب حينها هو تقديراتهم يف االمتحان 

دون اأي فكرة عن اأدائهم فيه. و باملثل فتوقيت ت�سلم اأي م�سروع اأو بحث )اإن وجد( ثم اإعادته ال ي�سمح 

للطلبة مبعرفة راأى املعلم يف اأدائهم حتى يتمكنوا من حت�سينه. ويتوقع الطالب عادة احل�سول على اآراء 

ع�سو هيئة التدري�س يف اأدائهم من خالل اختباراتهم على مدار الف�سل الدرا�سي و لكن مقدار هذه االآراء 

يتباين ب�سدة و كذلك قدر االهتمام الذى يوليه الطلبة بها – وهكذا فاإن من �سلبيات التقييم التح�سيلي 

هو اأن عملية اإبداء الراأي يف االأداء ال تفيد كثريا تعلم الطالب – هذا اإن حدث.

يف املقابل جند اأن الغر�س االأ�سا�سي للتقييم الت�سحيحي هو تزويد الطالب بالراأي يف اأدائهم. فمثال 

ميكن للمحا�سر اإجراء اختبارات ق�سرية على املادة ب�سكل يومي و لكن ال ي�سيف درجاتها اإىل جمموع 

درجات الطالب. و هكذا يح�سل الطالب على راأى »ت�سحيحي« عن مدى تقدمه على مدار درا�سته للمقرر؛ 

و ال يعترب ذلك تقييما »حت�سيليا« الأن درجاته غري م�سافة. التقييم الت�سحيحي يوفر للطالب معلومات عن 

جودة اأدائه يف املادة )مثل: القراءة و املذاكرة ومعاجلة املادة(. فاإن مل يكن الراأي باأدائه جيدا ي�ستطيع 

الطالب تغيري منهجه جتاه املادة قبل خ�سوعه للتقييم التح�سيلي الذي ت�ساف درجاته للمجموع. و من 

نف�س املنطلق ي�ستطيع ع�سو هيئة التدري�س تغيري منهجه جتاه املقرر بناء على نتائج التقييم الت�سحيحي 

)كنجلوزى 2000(. فمثال اإذا كنت اأقوم بتدري�س مقرر معني  و اأجريت فيه تقييما ت�سحيحيا فقد اكت�سف 

م�ساعدة  يف  اأمال  بالتدري�س  منهجي  تغيري  اأقرر  قد  وهكذا  ما.  نقطة  يف  �سيئ  الطالب  جميع  اأداء  اأن 

الطالب على تعلم املزيد ب�سكل اأف�سل. و باملقابل قد اأقرر اأن اأداة التقييم امل�ستخدمة �سعبة للغاية اأو غري 

مالئمة لطريقتي يف ال�سرح، اأو قد ا�ستنتج باأن الطالب مل ياأخذوا التقييم الت�سحيحي على حممل اجلد 

واأنني هكذا ل�ست بحاجة لتغيري اأي �سيء يتعلق بطريقتي يف التدري�س. قد ت�سدق هذه النقطة االأخرية اذا 

وجدت اأداء بع�س الطالب متميزا و البع�س االآخر �سيئا. هذه النتيجة �ستخربين باأن االختبار الت�سحيحي 

مل يكن �سديد ال�سعوبة طاملا اأدى فيه بع�س الطالب على نحو جيد، ولكنني قد اأرى احلاجة الأجراء املزيد 

من الت�سخي�س ملعرفة �سبب االأداء ال�سيء لبع�س الطالب.

 من اإيجابيات التقييم الت�سحيحي اأنه ال يتعني على املعلم ق�ساء وقت طويل يف و�سع الدرجات عك�س 

التقييم التح�سيلي. فاأ�سئلة اخليارات املتعددة ميكنها اأن حتدد ما اإذا كان الطالب قد تعلموا احلقائق 

للمعلم حينها  كتابي ميكن  ت�سحيحي  تقييم  ا�ستخدام  املقرر. يف حالة  لنجاحهم يف  ال�سرورية  االأولية 

االعتماد على املعلومات الناجتة يف تنبيه الدار�سني اإىل االأفكار واملفاهيم اخلاطئة و ال�سائعة التي ك�سف 

)مثل  الكتابة  يف  معني  �سكل  اأو  الأ�سلوب  الطالب  ا�ستخدام  املفرت�س  من  كان  اإذا  فمثال  التقييم.  عنها 
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الطالب تعلم  تقييم 

اأ�ساليب MLA  اأو APA اأو Turabian( فاإن اختبار التقييم الت�سحيحي قد يك�سف االأخطاء 

ال�سائعة لدى عدد كبري منهم. عندها ميكن للمعلم كتابة قائمة بها و توزيعها على كل الطالب بدال من 

ا�ساعة الوقت يف ت�سحيح ورقة كل طالب على حدة و و�سع درجات و اعادتها له.

امليزة االأخرية اأي�سا للتقييم الت�سحيحي هو امكانية ا�ستخدامه ب�سكل متكرر اأكرث من التقييم   

التح�سيلي على مدار املقرر الدرا�سي. فقد ا�ستخدمت على �سبيل املثال نظم جتاوب الطالب )كليكرز( 

ال�سابقة.  الدرو�س  الدر�س/  ملراجعة  اأ�سئلة  بب�سع  حما�سرة  كل  اأ�ستهل  فكنت  �سنوات  لعدة  ف�سويل  يف 

كل  على  النتائج  عر�س  اأ�ستطيع  بذلك  و  الكليكرز.  با�ستخدام  اإجاباتهم  ب�سرعة  الطالب  ي�سجل  حيث 

املفاهيم  اأنا من حتديد  اأمتكن  و  ال�سابق،  للدر�س  ا�ستيعابهم  الف�سل فيتمكن الطالب من معرفة مدى 

اخلاطئة و ال�سائعة بني الطالب - اإن وجدت - فاأقوم باإعادة �سرحها �سريعا قبل البدء بالدر�س اجلديد. 

العر�س  اآلة  اأو  الباوربوينت  االأ�سئلة من خالل  الكليكرز يف ف�سولك ميكنك عر�س  تقنية  تتواجد  اإن مل 

)بروجيكتور( اأو حتى طبع االأ�سئلة على اأوراق )ولكن لو مل تطلب منهم رفع اأياديهم باالإجابة فلن تتمكن 

من معرفة نتائج كل طالب الف�سل يف حينها(. ميكنك اأي�سا اأن ت�سمح للطالب بت�سحيح اأوراقهم طاملا 

اأن الهدف االأ�سا�سي للتقييم الت�سحيحي هو ا�ستفادتهم.

�سي�ستخدم. من  املنهجني  اأي  املعلم هو حتديد  اأول قرارات  فاإن  ال�سابقني  التقييم  يف �سوء منهجي 

الوا�سح �سرورة ا�ستخدام بع�س اختبارات التقييم التح�سيلي لو�سع الدرجات. كما اأنه ال يوجد اأي الزام 

با�ستخدام التقييم الت�سحيحي. و لكن اإذا كان هدف املعلم االأ�سا�سي حت�سني تعلم الطالب فان اال�ستعانة 

بالتقييم الت�سحيحي �سيكون اأمرا جيدا.

التقييم عال المخاطر في مقابل التقييم المنخفض المخاطر

النجاح  يتوقف على  املخاطر  التقييم عال  اأن  الت�سحيحي يف  و  التح�سيلي  التقييمان  يت�سابه هذان 

االختبار  مقبولة يف  درجة  اإحراز  عليه  يتعني  االختبار، حيث  على  كبري  اأو  كامل  ب�سكل  للطالب  النهائي 

النهائي للتخرج من الكلية. هذا املثال ال�سابق يو�سح العالقة بني التقييمني عايل املخاطر و التح�سيلي، 

وفى املقابل ال يلعب التقييم منخف�س املخاطر اأي دور - اأو دور �سغري- يف و�سول الطالب لهدف ما. و 

بهذا تندرج كل التقييمات الت�سحيحية حتت نوعية التقييم منخف�س املخاطر. و لكن اذا اتخذ التقييم 

التح�سيلي �سكل اختبار ق�سري بدرجات قليلة من املجموع الكلى للطالب ي�سبح هو اأي�سا تقييما منخف�س 

املخاطر.

يجب على املعلم اأن يقرر االأهمية الن�سبية للتقييمات امل�ستخدمة يف ف�سوله. فكلما قل عدد االختبارات 



10

الطالب تعلم  تقييم 

التح�سيلية زادت خماطرها و العك�س بالعك�س. و لكن من ال�سعب على الطالب النظر اإىل اختبار اأو بحث 

اأ�سا�سي على اأنه منخف�س املخاطر طاملا يتعني عليهم اإكماله.         و ارتباطا بهذا اجلانب اأظهرت االأبحاث 

فل�سرتوم  و  )اأبوت  ب�سببها  اأداوؤه  يتح�سن  و  بل  املتكررة  االختبارات  يف�سل  الطالب  من  اأكرب  عددا  اأن 

1977؛ باجنرت و داونز و كولك و كولك 1991؛ بيكهام   و رو 1977(. تبني هذه النتائج تف�سيل الطالب 

لالختبارات املنخف�سة املخاطر عن املرتفعة حيث ي�سكل كل منها ن�سبة اأقل من املجموع النهائي. 

التفكير بنتائج تعلم الطالب

بعد اأن تقرر نوعية التقييم الذى �ست�ستخدمه �ستكون تقريبا جاهزا لبدء العمل على اأداة التقييم. اأوال 

يجب اأن تقرر ما الذى تود تقييمه – ما الذى ترغب يف تعليمه لطالبك؟ بالطبع يف الظروف املثالية البد و 

اأنك قد و�سعت م�سبقا نتائج لتعلم طالبك للمقرر اأو  الوحدة التي تدر�سها- ان مل تكن كذلك طالع كتيب 

�سميث )2011( عن املو�سوع. 

هناك ثالث اأفكار رئي�سة يف كتيب �سميث )2011( جديرة بالذكر. اأولها: اأن نتائج التعلم يجب اأن 

تنبع من اأهدافك للتعلم. تذكر اأن اأهداف التعلم عامة و �ساملة و لكن نتائج التعلم حمددة. ثانيا: يجب 

�سياغة نتائج تعلم طالبك بطرق ميكن قيا�سها. فال ميكنك و�سع تقييم لتعلم الطالب على �سيء ال ميكن 

قيا�سه. ثالثا: ترتبط نتائج تعلم الطالب عادة مب�ستوى اأو نوعية تعلم الطالب. يعد ت�سنيف بلوم )1956( 

اأحدث منه  ن�سخة منقحة  اأي�سا  توجد  الطالب، كما  لتعلم  املختلفة  امل�ستويات  �سيوعا على  االأكرث  املثال 

)اندر�سون و كرازول 2001( و كذلك ن�سخة ت�سنيف بلوم الرقمية )ت�سر�سز 2008(. تذكر اأن امل�ستوى 

الذي يتعلم فيه الطالب املعلومة يحدد امل�ستوى الذي ميكنك عنده تقييم هذه املعلومة. فاإذا طلبت مثال 

من الطالب حفظ قائمة باأبرز املتخ�س�سني يف جمالك فال تتوقع منهم حتليل اأعمال اأحدهم اأو معرفة 

اأوجه الت�سابه و االختالف بني اأعمال اثنني منهما، لذا من املهم اأن تتذكر اأن امل�ستويات املختلفة للتعلم 

تتمثل يف ا�ستخدام »اأفعال خمتلفة« – تلك »االأفعال« التي يجب اأن تظهر يف اأهدافك للتعلم. و هكذا يجب 

اأن تقيم بطريقة تتما�سى مع االأفعال التي ا�ستخدمتها يف تلك االأهداف.

للتقييم اأنواع خمتلفة؛ اإحدى الت�سنيفات تق�سمه اإىل جمموعتني رئي�ستني: مو�سوعي  وغري مو�سوعي 

مو�سوعي«  »غري  من  بدال  »�سخ�سي«  مل�سطلح   )2009( �سو�سكي  ا�ستخدام  رغم  و   .)2009 )�سو�سكى 

فاإنني اأف�سل تفادى هذا امل�سطلح الأنه قد يعنى �سمنيا املحاباة اأو التحيز يف و�سع الدرجات. فالتقييم 

اأو ال�سح و  اأ�سئلة اخليارات املتعددة  اأي اختبار ميكن ت�سحيحه باحلا�سوب مثل:  اأ�سا�سا  املو�سوعي هو 

اخلطاأ اأو املطابقة اأو ملء الفراغات. التقييم املو�سوعي يتطلب اإجابات اإما �سحيحة اأو خاطئة بالكلية 
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الطالب تعلم  تقييم 

مبعنى ان كل �سوؤال تكون اإجابته اإما �سحيحة اأو خاطئة بن�سبة100%؛ فال توجد اإجابة ت�ستحق جزء من 

اأو ما �سابه.  اأو البحث  درجة ال�سوؤال. و باملقابل ي�ستمل التقييم غري املو�سوعي على مهام مثل: الكتابة 

وكما ذكر �سو�سكي فاإنه من غري ال�سحيح اأن التقييم املو�سوعي يعتمد على الكم اأما غري املو�سوعي فعلى 

الكيف. فالكثري من التقييمات غري املو�سوعية ت�سري لبيانات كمية.

من املهم اأن يتنا�سب نوع التقييم مع اأهدافك للتعلم. فالتقييم املو�سوعي �سيفيد يف قيا�س اأداء الطالب 

يف امل�ستويات الدنيا لت�سنيف بلوم )1956( اأو الت�سنيفات امل�سابهة له. و لهذا فاإن كنت تقدم لطالبك 

كما كبريا من املعلومات اجلديدة متاما عليهم فاإن التقييم املو�سوعي مثل: اأ�سئلة اخليارات املتعددة اأو 

ال�سح و اخلطاأ �سي�ساعدك ب�سرعة و �سهولة على معرفة القدر الذي تعلمه الطالب.

من ناحية ثانية فاإنه من ال�سعب للغاية كتابة اأ�سئلة - متعددة اخليارات مثال- لتقييم مهارات الطالب 

اخلا�سة بالتحليل و التقييم و االأبداع. لذا اإن كنت ترغب يف تقييم مهارات التفكري العليا تلك فاالأغلب 

اأنك �ستكون بحاجة ال�ستخدام التقييم غري املو�سوعي؛ و الذي تتواجد منه اأنواع عدة ميكنك االختيار من 

بينها. ميكنك اأن تطلب من الدار�سني ا�ستكمال بع�س املهام التي يجب خاللها اال�ستفادة من املواد التي 

تعلموها مبزجها على نحو جديد و مبتكر. فعلى �سبيل املثال ال احل�سر ميكن ا�ستخدام الفرو�س الكتابية 

اأو االختبارات املقالية اأو تقدمي التقارير حول كتاب اأو بحث ما اأو عمل امل�ساريع.

اأود اإ�سافة نوع ثالث للتقييمني املو�سوعي و غري املو�سوعي و الذي ي�سمل املنهجني معا و ي�سمى »تقييم 

اأف�سل   .)1993 وكرو�س  اجنلو  )CATS؛  الف�سل  داخل  التقييم  بتقنيات  اأي�سا  املعروف  و  املتعلم«؛ 

�سخ�سيا ا�ستخدام امل�سطلح االأول الأن التقييمات التي جترى يف الف�سل ال تركز كلها على املتعلم. ي�سف 

اجنلو و كرو�س )1993( منوذج تقييم الف�سل اخلا�س بهما بتقييم املتعلم الأنه يهدف لتعديل �سلوكيات 

بع�سو هيئة  تلك اخلا�سة  تغيري  اأكرث فعالية من حماولة  الطلبة  �سلوكيات  تغيري  اإن  املعلم.  الدار�سني ال 

بغ�س  مقرر  اأي  يف  ا�ستخدامها  من  يتمكنون  للتعلم  جديدة  طرقا  يتعلموا  الذين  الطالب  الأن  التدري�س 

النظر عن ت�سرفات املعلم. ومن االأهداف الرئي�سة لتقييم املتعلم حماولة حت�سني مهارات الطالب فوق 

االإدراكية – “مهارات التفكري بطريقة تفكريه و تعلمه” )اجنلو و كرو�س 1993، �س 4(. هذا النقا�س 

الف�سل.  بداية هذا  ناق�سناه يف  و  �سبق  الذى  الت�سحيحي  بالتقييم  يذكرك  قد  املتعلم   بتقييم  اخلا�س 

فتقييم املتعلم ي�ستهدف بالفعل عملية الت�سحيح. فقد و�سف اجنلو و كرو�س طريقة ال CATS حتديدا 

باأنها ذات طبيعة ت�سحيحية. ان كنت مهتما بتطبيق تقييم املتعلم يف ف�سولك ف�ستجد 50 فكرة خمتلفة 

اأمثلة لتقييماتهما تلك. من ال�سمات املفيدة   1 لتنفيذه وردت بكتاب اجنلو و كرو�س. وي�سم جدول رقم 

بالكتاب اأن املوؤلفني اأوردا م�ستوى تقييماتهما م�سنفا وفق ت�سنيف بلوم )1956(.
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جدول 1

�أمثلة لتقييم�ت �ملتعلم من كت�ب �جنلو و كرو�س )1993( 

ورقة الدقيقة الواحدة

قبل انتهاء الدر�س بب�سع دقائق توقف و اأ�ساأل طالبك االإجابة على �سوؤالني: »ما اأهم ما تعلمته من 

در�س اليوم؟« و »ما هو اأهم �سوؤال مل تتم اجابته؟« )اجنلو و كرو�س 1993،        �س 148(

التي  املعلومة  تقييم  على  الطالب  يحفز  لكنه  و  فح�سب  التذكر  على  القدرة  يقي�س  ال  االأول  ال�سوؤال 

ب�سكل  املعلومة  ا�ستوعبوا  قد  الطالب  كان  اذا  ما  للمعلم  بالطبع  تك�سف  التذكر  جزئية  اأن  كما  تلقاها. 

�سحيح اأم ال. اأما ال�سوؤال الثاين فيمثل نقطة بداية جيدة ليبداأ منها املعلم الدر�س التايل.

أصعب النقاط

اأ�ساأل طالبك »ماهي اأ�سعب النقاط يف ....؟« )اجنلو و كرو�س 1993، �س154(. ميكنك ملء النقاط 

ال�سابقة باأي من الكلمات املحفزة التالية: الدر�س، املحا�سرة، الف�سل، الفيلم، الفر�س اإلخ. يوفر تقييم 

املتعلم هذا لع�سو هيئة التدري�س فكرة عما وجده الطالب اأو يجدونه �سعبا، و يف �سوء ذلك �سيعيد املعلم 

التاأكيد على نقاط حمددة بدال من جلوئه للتخمني.

إعادة الصياغة الموجهة

من  معينة  نوعية  اإىل  متوجهني  باأ�سلوبهم  العامة  املفاهيم  بع�س  عن  التعبري  طالبه  املعلم  ي�ساأل 

امل�ستمعني و بهدف حمدد و متفادين ا�ستخدام اللغة اال�سطالحية اخلا�سة بهذا العلم. وهكذا يتخطى 

الطالب مرحلة احلفظ املجرد و من ثم �سب املعلومات على ورقة االختبار. فالطالب الذين ال ي�ستوعبون 

املادة جيدا �سيجدون �سعوبة يف التعبري عنها باأ�سلوبهم اخلا�س.

مثال من مقرر اأنظمة قاعدة البيانات )بعلوم احلا�سب(: بلغة مب�سطة و يف اأقل من خم�س دقائق اأعد 

�سياغة ما قراأته عن فريو�سات احلا�سب - مثل فريو�س مايكل اجنلو - لنائبة رئي�س �سركة تاأمني كربى و 

امل�سئولة االأوىل عن تاأمني قاعدة البيانات. هدفك هو اإقناعها باإنفاق املال و الوقت الالزمني حلماية اآالف 

من من�سات العمل احلا�سوبية )اجنلو و كرو�س، �س233(. 

تصميم أدوات التقييم

بتقييمها ميكنك حينها  الذى ترغب عنده  امل�ستوى  و  تقييمها  تود  التي  التعلم  لنتيجة  اختيارك  بعد 
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الطالب تعلم  تقييم 

التقييم اخلا�س بك والتي �ستعد بداية  اأهم خطوة لتطوير مقيا�س  بالتاأكيد  التقييم. هذه  اأداة  ت�سميم 

احلل ملع�سلة التقييم - اإن كنت قد اتبعت فعال اخلطوات ال�سابقة عن كثب. و �سبب اأنها بداية احلل اأن 

جل املطلوب منك يف هذه املرحلة هو كتابة بع�س النقاط التي تتنا�سب مع هدف التعليم الذى اخرتته 

وا�سعا يف االعتبار »الفعل« الذى ا�ستخدمته ل�سياغة ذلك الهدف و م�ستوى التعلم الذى تتوقعه و املتوافق 

مع اإحدى ت�سنيفات املعلم؛ و هذا لتتمكن من كتابة نقاط �سحيحة.

ين�سح �سو�سكي )2009، �س167( بالبدء بكتابة نقاط و كاأنها »م�سودة لو�سع اختبار«. واملق�سود بها 

بب�ساطة خمطط لو�سع االختبار و الذى ي�ستمل على كامل اأهداف التعلم التي ترغب من طالبك مذاكرتها 

ي�سملها االختبار.  اأن  تود  التي  املهمة  االأهداف  الأي من  اإغفالك  و ي�سمن هذا املخطط عدم  لالختبار، 

باأهمية  لي�ست  باملنهج  نقاط  عن  اختبار  اأ�سئلة  تكتب  كنت  اإذا  ما  اإدراك  على  املخطط  �سيعينك  كذلك 

اأهداف التعلم التي و�سعتها. اأي معلم احتفظ بالعديد من اختباراته التي كتبها بدون خمطط على مدار 

مزاولته للمهنة �سيدرك متاما اإمكانية الوقوع ب�سهولة يف  هذا اخلطاأ. و من هنا فاإن املخطط �سي�ساعدك 

يف حتديد نقاط االختبار املهمة  يف �سوء اأهدافك للتعلم و لي�ست الواردة بالكتاب الدرا�سي املقرر. فمثال 

قد ترى اأن الف�سل االأول من الكتاب يت�سمن معلومات اأقل اأهمية من املوجودة بالف�سلني الثاين و الثالث 

االختبار  وخمطط  للتعلم  اأهدافك  على  اعتمادا  و  الثالثة.  الف�سول  على  االختبار  ا�ستمال  من  بالرغم 

�سي�سم االمتحان عندئذ اأ�سئلة على الف�سلني الثاين و الثالث اأكرث من االأول. بدون ذلك رمبا كنت �ست�سع 

اختبارا به ع�سر اأ�سئلة على كل ف�سل من الثالثة – اأي اختبار ال يتما�سى متاما مع اأهداف التعلم.

الطالب:  اأحد  من  اأحيانا  ي�سدر  قد  الذى  النقد  تفادى  على  االختبار  خمطط  �سي�ساعدك  واأخريا 

»يبدو اأن هذا االختبار قد جاء من خارج ما در�سناه بالف�سل«. لن يكون هناك اأي تناق�س طاملا اأطلعت 

طالبك على اأهداف التعلم و قمت بتدري�س املعلومات املرتبطة بها و و�سعت االختبار اآخذا يف االعتبار 

تلك االأهداف.

كتابة نقاط جيدة تصلح ألسئلة الخيارات المتعددة

و�سع �سو�سكى )2009، �س 170-171( و هالز و مار�سال )2004، �س 65-88( قائمة ببع�س الن�سائح 

قاموا بتجميعها من خرباء االختبارات و العديد من االأبحاث و ذلك لكتابة اأ�سئلة ذات خيارات متعددة 

جيدة. و لكن يجب اأن ت�سع يف اعتبارك ما اأ�سار اليه �سو�سكي با�ستحالة اتباع كل الن�سائح بال ا�ستثناء. 

كل ما عليك هو التمعن يف تلك االأفكار و مقارنتها باأ�سئلة اخليارات املتعددة التي ت�سعها فان وجدت اأنك 

تخالفها اىل حد بعيد اأعد النظر يف طريقتك.
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بقدر االإمكان – فاالأ�سئلة الطويلة ت�سيب الطالب باحلرية خمت�سرا  �سوؤاال  •  اكتب 
فر�سا  الطالب  لكل  يكون  اأن  – يجب  للمفردات(  اختبار  يكن  )ان مل  �سهال  اأ�سلوبا  ا�ستخدم    •

مت�ساوية لفهم ال�سوؤال بغ�س النظر عن مهارتهم اللغوية

•  تفادى االأ�سئلة املرتابطة – فال يجب ا�ستخدام الطالب ملعلومات وردت يف �سوؤال ما الإجابة �سوؤال 
اآخر، اأو اأن يكون عجز الطالب عن اجابة �سوؤال ما مرتتب على اخفاقه يف اجابة �سوؤال قبله

لفهم  االإجابة  الطالب قراءة خيارات  على  يتعني  فال   – ذاته  حد  يف  متكامال  ال�سوؤال  اجعل    •
ال�سوؤال

�ساكلة »اأي من التايل ....« – فقد يظلم الطالب البطيئني على  ال�سوؤال  •  تفادى 
الذى يعتمد على املعلومات العامة – يجب اأن يكت�سب الطالب املعلومة يف ف�سلك  ال�سوؤال  •  تفادى 

و لي�س من خربات �سابقة

بكتابتها  النفي )مثال  اأداة  بالتاأكيد على  تتمكن قم  ان مل  – و  ال�سوؤال  يف �سيغة  النفي  تفادى    •
بحروف كبرية اأو ثقيلة اأو لون مغاير( – فالطالب املتوتر قد ال يقراأ اأو يرى اأداة النفي

•  تاأكد من اأن كل االإجابات �سحيحة نحويا – تفادى ا�ستخدام النحو للتلميح باالإجابة ال�سحيحة
االأ�سئلة نف�س عدد االإجابات – ان كان هناك ثالث خيارات  كل  تت�سمن  اأن  ال�سروري  من  •  لي�س 

فقط )مثل »تزيد« - »تقل« - »تظل على حالها«( اكتف بهم

•  رتب خيارات االإجابة منطقيا – ان كان لها  )مثال رتب االأعداد ت�ساعديا اأو تنازليا اأو رتب الكلمات 
اأبجديا(، ا�ستخدم ذلك لت�سهل على الطالب اختيار االإجابة ال�سحيحة ان كانوا يعرفونها

•  اجعل خيارات االإجابة مت�ساوية الطول تقريبا – فالطالب الذين يوؤدون جيدا باالختبارات يعلمون 
اأن االإجابة االأطول عادة �سحيحة

اأحد من اخليارات ال�سابقة« – فالطالب قد يعلم االإجابات غري ال�سحيحة و لكنه  •  تفادى خيار »ال 
ال يعلم االإجابة ال�سحيحة؛ اأن كان من ال�سروري اللجوء لتلك ال�سيغة فا�ستخدمها اأكرث من مرة: 

مرة اجابة �سحيحة و مرة خاطئة

اأو الطالب  بطيء القراءة  الطالب  تظلم  اأن  ميكنها   – ال�سابقة«  اخليارات  »كل  خيار  تفادى    •
الذين اختاروا اجابة �سحيحة بدون اكمال قراءة باقي اخليارات. كما اأنها قد تكافئ الطالب على 

عدم فهمه التام )فاذا كان هناك خياران �سحيحان فان عبارة »كل اخليارات ال�سابقة« البد اأنها 

�سحيحة(
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جيدا �ستعينك على معرفة �سبب اخفاق الطالب يف اجابة ال�سوؤال  امل�ساغة  و  اخلاطئة  •  االإجابات 
– �سع اجابة خاطئة ت�سبه نوع اخلطاأ الذى يقع فيه الطالب

•  ا�ستخدم فقط االإجابات اخلاطئة التي ي�سك الطالب باأنها �سحيحة – فاإ�سافة مزيد من االجابات 
اخلاطئة على نحو جلى ال جتعل منه �سوؤاال جيدا )تذكر اأنه لي�س من ال�سروري اأن يكون لكل �سوؤال 

اأربع اأو خم�س اجابات خاطئة(

هذه بالفعل قائمة ن�سائح مطولة و �سبب ذلك اأن اأ�سئلة اخليارات املتعددة من اأكرث اأ�سكال االختبارات 

�سيوعا. لذا كر�س االأخ�سائيون الرتبويون الكثري من الوقت و اجلهد لدرا�ستها. يحب اأن تتذكر اأنك ل�ست 

بحاجة التباع كل الن�سائح طوال الوقت. اأجعل هدفك تعزيز ممار�ستك فى و�سع اختبارات جيدة و تفادى 

االأ�سئلة ال�سعبة و املربكة.

كتابة أسئلة مقالية جيدة

اأحد اأ�سباب جلوء املعلم لالأ�سئلة املقالية من اأجل التقييم هو امكانية كتابتها يف وقت ق�سري مقارنة 

باأ�سئلة اخليارات املتعددة – ان كانت جيدة. و لكن كما ات�سح موؤخرا لعدد كبري من املعلمني فان ال�سوؤال 

املقايل املكتوب يف عجالة قد ي�سعب للغاية على الطالب اإجابته و/اأو على املعلم ت�سحيحه ب�سكل �سليم. و 

لتفادى ذلك ميكن اتباع عدة ن�سائح هدفها تي�سري كتابة االأ�سئلة املقالية. و�سع هالز و مار�سال )2004، 

�س159-165( قائمة من ت�سع نقاط لكتابة اأ�سئلة مقالية جيدة.

•  خذ مايلزمك من الوقت لكتابة االأ�سئلة – فكما ذكرت اآنفا ال�سوؤال املكتوب بعجالة قد يت�سح اأنه 
�سوؤال غري جيد لذا اأكتب اأ�سئلتك وخذ وقتك لتقييمها قبل ا�ستخدامها

اأ�سئلتك فى �سوء اأهدافك للتعلم – متاما مثل اأ�سئلة اخليارات املتعددة يجب اأن تنبع االأ�سئلة  •  اأكتب 
املقالية من اأهداف التعلم

م�سكلة و اطلب حلها – ميكنك ا�ستخدام اأ�سئلة اخليارات املتعددة لتقييم كم  �سوؤال  كل  يف  •  اطرح 
املعلومات لدى الطالب اأما ال�سوؤال املقايل فيجب اأن يحملهم على ا�ستخدام هذه املعلومات ب�سكل 

ما – عادة باال�ستعانة مبهارات تفكري اأعلى

يجيب كل الطالب على �سوؤالك ذو امل�سمون  اأن  يف  ترغب  اأنك  يقينا   – بو�سوح  امل�سكلة  حدد    •
املحدد – ان ا�سطر الطالب لتف�سري معناه ف�سي�سبح لديك يف الغالب تف�سريات خمتلفة

امل�سكلة حمدودة – االأ�سئلة املقالية عادة اأ�سمل من اأ�سئلة اخليارات املتعددة ولكن ال�سوؤال  •  اجعل 
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ال�سديد االت�ساع �سي�سيب الطالب باحلرية الفتقادهم للمق�سود  منه

االأ�ستاذ؟« فقط حدد بو�سوح  يريد  ماذا  »ترى  الطالب  تخمني  – تفادى  وا�سحة  توجيهات  •  اعط 
هل تريد اأمثلة اأو جمل كاملة اأو ر�سم بياين اأو اأي �سيء اآخر

اختبارات خمتلفة حيث  اأدوا  كاأنهم  و  الطالب  بذلك جتعل  الأنها   – االختيارية  االأ�سئلة  تفادى    •
�سيختار الطالب اأ�سئلة خمتلفة طبقا لقدراتهم املتنوعة عندها قد ي�سع املعلم درجات اأعلى على 

اأ�سئلة بعينها. اأي�سا اذا علم الطالب م�سبقا بوجود اأ�سئلة اختيارية قد ال ي�ستذكرون كامل املادة 

العلمية

لو مل تكتبه �سع ت�سورا لالإجابة  – حتى  الدرجات  توزيع  و  للت�سحيح  خمططا  �سوؤال  لكل  •   �سع 
م�سداقية  من  يزيد  و  الدرجات  و�سع  اأخطاء  من  املخطط  هذا  يقلل  ذهنك.  يف  النموذجية 

الت�سحيح

االأ�سئلة املقالية دون  – ت�سحيح  االأخطاء  من  للتقليل  الدرجات  لو�سع  منظمة  عملية  ا�ستخدم   •
معرفة باأ�سماء الطالب يقلل من االنحياز ال�سلبى اأو االإيجابي. ت�سحيح ال�سوؤال لدى كل الطالب 

قبل االنتقال ل�سوؤال مقايل اآخر �سي�ساعدك على تذكر خمطط الت�سحيح

استخدام نماذج لتصحيح األسئلة المقالية

معلمني  عدة  قيام  عند   ي�ستخدم  و  املقايل  ال�سوؤال  لت�سحيح  قيا�سي  اإر�سادي  النموذج هو خمطط 

بت�سحيح نف�س ال�سوؤال لدى اأعداد كبرية من الطالب – مثال ت�سحيح ق�سم االأ�سئلة احلرة يف اختبارات 

القبول املتقدمة يف الواليات املتحدة حيث يقوم مئات امل�سححني بت�سحيح اآالف من اأوراق االإجابة. يقوم 

فريق من قراء ال�سوؤال املتمر�سني بو�سع منوذج و من ثم تدريب قراء اآخرين لل�سوؤال على ا�ستخدامه و 

هكذا يتم ت�سحيح مقاالت كل الطالب با�ستخدام نف�س املعايري رغم تعدد امل�سححني.

لو�سع منوذج يجب عليك اأوال حتديد كل االأبعاد و العنا�سر التي �ست�سحح على اأ�سا�سها ال�سوؤال املقايل 

)اأو اأي ن�ساط اآخر مثل بحث اأ�سا�سي اأو عر�س مقدم بالف�سل ..(. قدم هالز و مار�سال )2004، �س 203( 

منوذجا ا�ستخدم لت�سحيح مقال يف مقرر للكتابة باللغة االإجنليزية. قرر املعلم ت�سحيح املقال على اأ�سا�س 

االأفكار و امل�سمون والتنظيم و اظهار الراأي ال�سخ�سي و اختيار املفردات و �سال�سة اجلمل و االأ�سا�سيات 

)كالهجاء و عالمات الرتقيم(. بعدها كان على املعلم اأن يقرر ماذا كان �سي�سع درجات مت�ساوية على 

املعايري ال�ستة ال�سابقة اأم ال – و الأنه مقرر للكتابة فقد خ�س�س درجات مت�ساوية. و اأخريا و�سل املعلم 

اعطاء  و  على حدة  معيار  كل  لتقييم  للدرجات  توزيع  نظام  تطوير  و هي  النموذج  و�سع  نقطة يف  الأهم 
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مثال. قرر املعلم و�سع مقيا�س من ثالث درجات لكل معيار. خ�س�س املعلم مثال ملعيار االأفكار و امل�سمون 

ثالث درجات يح�سل عليها الطالب كاملة اذا ات�سم املقال “بو�سوح الفكرة الرئي�سية وقوة االأفكار ودقة 

التفا�سيل” )هالز و مار�سال 2004، �س 203(. و يح�سل الطالب على درجتني اذا كان مقاله ذو “فكرة 

و  2004، �س203(.  مار�سال  و  كافية” )هالز  تفا�سيل غري  و  و�سوح  بال  لكن  و  ادراكها  رئي�سية ميكن 

“بال فكرة رئي�سية و يفتقر للتفا�سيل” )هالز  اأخريا يح�سل الطالب على درجة واحدة اذا كان املقال 

2004، �س203(. و بهذه الطريقة ي�ستطيع املعلم ت�سحيح مقال كل طالب وفق تلك املعايري  و مار�سال 

 3 x ال�ستة با�ستخدام مقيا�س من 3:1 لكل منهم. و هكذا يح�سل املقال املمتاز على 18 درجة )6 معايري

درجات لكل منهم( و ال�سعيف جدا على 6 درجات )6 معايري x 1درجة لكل منهم(. ا�ستخدام منوذج 

يجعل الت�سحيح اأمرا �سهال على املعلم. و عند اعطاء ن�سخة منه لكل طالب مع درجاته �سيتوفر له راأيا 

مف�سال عن اأدائه من جمرد اعالمه بالنتيجة الكلية. وتعد هاتان النتيجتان اأمر مثايل فيما يخ�س عملية 

التقييم.

ملخص

من الوا�سح اأن تقييم الطالب ب�سكل دقيق عملية هامة اأكرث مما يعتقد بع�س املعلمني و )رمبا( معظم 

التعلم من  التدري�س املتمثلة يف تقييم  الطالب. و لكن بالنظر اىل الطبيعة اجلوهرية ملهمة ع�سو هيئة 

ال�سروري اأن يوليها الع�سو الوقت الكايف الأدائها على اأكمل وجه. الحظ الكم الذى اأفرد يف هذا الكتيب 

للحديث عن جوانب هامة للتقييم »قبل« البدء فعليا بكتابة اأداة التقييم. اأمتنى اأن يكون هذا النموذج قد 

جنح يف التاأكيد على اأهمية االعداد اجليد لتقييم الطالب قبل البدء يف كتابة االختبار. و باالأخري ميكن 

ا�ستخال�س اأهم النقاط الواردة يف هذا الكتيب على النحو التايل:

تكون ت�سحيحية اأو حت�سيلية قد  ال�سفية  •  التقييمات 
مقدار ما تعلمه الطالب و لي�س الدرجات يف  الراأي  اعطاء  هدفه  الت�سحيحي  •  التقييم 

غر�سه تقييم تعلم الطالب لو�سع درجات لهم التح�سيلي  •  التقييم 
النهائي  النجاح  لتقرير  احلاالت  معظم  يف  اأو  اأ�سا�سا  االختبار  ي�ستخدم  املخاطر  عال  التقييم    •

للطالب لهذا فالتقييم عال املخاطر هو حت�سيلي بطبيعته

املنخف�س املخاطر يلعب دورا �سغريا – هذا ان فعل – يف و�سول الطالب لهدف ما لهذا  •  التقييم 
فهو عادة تقييما ت�سحيحيا بطبيعته. و لكن لو كان التقييم التح�سيلي- اختبار ق�سري مثال – 

بدرجات قليلة من املجموع الكلى للطالب ي�سبح هو اأي�سا تقييما منخف�س املخاطر

•  تقييم تعلم الطالب مرتبط بو�سع نتائج لتعلم الطالب و التى تنبع بدورها من اأهدافك للتعلم
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الطالب بطريقة ميكن قيا�سها تعلم  نتائج  �سياغة  •  يجب 
نوعية تعلم الطالب و  مب�ستوى  عادة  مرتبطة  التعلم  •  نتائج 

اخليارات  اأ�سئلة  مثل  باحلا�سوب  ت�سحيحه  ميكن  اختبار  اأي  باالأ�سا�س  هو  املو�سوعي  التقييم    •
املتعددة اأو ال�سح و اخلطاأ اأو املطابقة اأو ملء الفراغات

القيام ببع�س املهام مثل الكتابة اأو البحث اأو غريها يت�سمن  املو�سوعي  غري  •  التقييم 
•  تقييم املتعلم يهدف لتح�سني �سلوكيات املتعلم ال املعلم، و لهذا عادة ما تكون ت�سحيحية بطبيعتها

تبداأ مب�سودة لو�سع االختبار – واملق�سود بها خمطط لالختبار ي�ستمل  اأن  تقييم يجب  اأداة  •  لو�سع 
على كل اأهداف التعلم التي تود اأن يذاكرها الطالب قبل االختبار

غري  و  املو�سوعية  االأ�سئلة  من  كل  بكتابة  اخلا�سة  املمار�سات  اأف�سل  بتوثيق  االأبحاث  قامت    •
املو�سوعية للتقييم

لت�سحيح  النموذج  ا�ستخدام  املقايل.  ال�سوؤال  لت�سحيح  قيا�سي  اإر�سادي  خمطط  هو  النموذج    •
االأ�سئلة غري املو�سوعية جتعل الت�سحيح اأكرث دقة و ات�ساقا
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