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يمكن استخدام التقييمات ألغراض متنوعة؛ منها الكشف عن الطالب الموهوبين إللحاقهم ببرامج الموهوبين؛ وتقديم 
تغذية راجعة مستمرة لتوجيه عملية التعلم؛ وتحديد مدى تحقيق الطالب لألهداف المنشودة )على سبيل المثال، 

غرض من هذه الورقة هو تزويد أولياء األمور والمعلمين األهداف التعليمية والوجدانية( ضمن برامج الموهوبين. وال
الوطنية لألطفال  الجمعية وغيرهم من القائمين على رعاية الطالب الموهوبين بأفضل الممارسات التي أقرتها 

دور التقييمات في الكشف عن الطالب الموهوبين إللحاقهم  -( فيما يتعلق بالغرض األول NAGCالموهوبين )
 وبين. ببرامج الموه

 

الوطنية لألطفال الموهوبين بأن عملية الكشف عن الطالب الموهوبين إللحاقهم ببرامج الموهوبين   الجمعيةتؤمن 
والمتفوقين يجب أن تقوم على ممارسات قياس موثوقة؛ ومنها عملية اختيار أساليب التقييم السيكومترية الدقيقة 

فسيرها من جانب أفراد معتمدين أو حاصلين  المتسقة والمتوافقة مع أهداف البرنامج وغاياته؛ وإجراء التقييمات وت 
الوطنية   الجمعيةعلى دورات تدريبية معنية بهذا األمر، وتطبيق قرارات االلتحاق ببرنامج الموهوبين بنزاهة؛ كما ترى  

 لألطفال الموهوبين أن هناك ممارسات محددة تدعم ممارسات القياس هذه. 
 

ات التقليدية في الكشف عن الطالب الذين ال يحظون عادة بالتمثيل أجريت مناقشات مهمة مؤخًرا بشأن دور التقييم
الكافي في برامج الموهوبين، بما في ذلك الطالب الموهوبون ذوو الخلفيات الثقافية واللغوية المتنوعة، والدخل 

ظية المنخفض، إضافة الى استخدام التقييمات البديلة مع هؤالء الطالب، مثل: اختبارات القدرات غير اللف
(Lohman, 2005  ترى .)الوطنية لألطفال الموهوبين أن التقييمات المختارة لالستخدام في الكشف عن   الجمعية

الطالب الموهوبين يجب أن تكون بالغة الدقة ومناسبة لسمات الطالب الذين يجرى تقييمهم، ويجب أن تهدف إلى 
. يجب على مسؤولي البرنامج اختيار تقييمات ضم طالب من مختلف الثقافات، واألعراق، والظروف االقتصادية

سيكومترية دقيقة ومتسقة ذات معايير مناسبة لفئة الطالب والبرامج، واستخدامها بشكل مناسب لالختيار )انظر 
Lohman, 2005 وفوق ذلك، من الضروري أيًضا أن يعي مستخدمو االختبارات وواضعو السياسات أن .)

األمثل لمسألة التمثيل غير الكافي لهؤالء الطالب فلكل أسلوب تقييم قيود تتعلق التقييمات البديلة ليست الحل 
 بالموثوقية والصالحية، وينبغي عدم استخدام أنواع التقييمات البديلة هذه بمفردها للكشف عن األطفال الموهوبين.
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قرار استخدام االختبار ثمة مسألة أخرى تستدعي االهتمام فيما يتعلق بالكشف عن الطالب الموهوبين، وهي: 
الجماعي مقابل االختبار الفردي، والذي يتم تحديده غالًبا حسب توفر الموارد وسمات األطفال المراد تقييمهم. يمكن 
الحصول على بيانات تقييم أكثر دقة عن طريق االختبار الفردي لألطفال الصغار جًدا واألطفال ذوي السمات 

ال ذوي القدرات االستثنائية المزدوجة. وبالنسبة إلى هؤالء األطفال فمن المهم واالحتياجات الخاصة، مثل: األطف
أن يكون الشخص القائم باالختبار على علم وإطالع واسع بهذه الفئة العمرية التي يجري تقييمها، باإلضافة إلى 

 تلقيه دورات تدريبية على إجراء عمليات التقييم. 
 

وبين أنه نظًرا إلى أن استخدام التقييمات جزء ال يتجزأ من عملية الكشف، فمن الوطنية لألطفال الموه  الجمعية ترى  
الواجب أن يتحمل مستخدمو االختبار مسؤولية التأكد من إجراء جميع االختبارات بعدل ونزاهة. وتشمل هذه 

ين المعنيين بعمليات الممارسات التخزيَن المناسب لمواد االختبار قبل وأثناء االختبار وبعده؛ وتدريب جميع الموظف
اإلدارة و/ أو التصحيح ورصد الدرجات، وتطبيق التقييمات المناسبة من الناحية التطورية والمالئمة لألغراض التي 
وضعت من أجلها فقط؛ وتفسير نتائج التقييم للفئة المستهدفة المناسبة؛ والحفاظ على سرية أداء الطالب في جميع 

 األوقات.
 

ية لألطفال الموهوبين إلى استخدام تقييمات متعددة في الكشف عن الطالب الموهوبين، وترى الوطن   الجمعيةتدعو  
أيًضا أن الجمع بين البيانات المتباينة من التقييمات المتعددة يجب أن يتم بطريقة ال تكشف فقط عن الطالب 

ل تكشف أيًضا عن الطالب الذين هم في حاجة ماسة إلى طرق تدريس تفوق ما هو متبع في المنهاج الدراسي، ب
 الذين يظهرون قدرات متقدمة للحصول على تعليم عالي المستوى خارج حدود المنهاج الدراسي التقليدي.

 

 الجمعية لتنفيذ أفضل ممارسات التقييم الموثوق ألغراض الكشف عن الطالب إللحاقهم ببرنامج الموهوبين، تدعم 
لعديد من الجهات ذات العالقة والمصلحة، ومنها: المعلمون، وأولياء  الوطنية لألطفال الموهوبين التعاوَن بين ا

األمور، وغيرهم من القائمين على رعاية األطفال الموهوبين، باإلضافة إلى إدارة التعليم العام على مستوى المنطقة 
العادل والمتسق  التعليمية والدولة. يضمن هذا التعاون أن يثمر تطبيق ممارسات القياس المناسبة عن االستخدام

 للتقييمات ألغراض الكشف عن الموهوبين إللحاقهم ببرنامج الموهوبين. 
 
 



3 

 

 

بغض النظر عن نوع التقييمات المستخدمة للكشف عن الطالب الموهوبين إللحاقهم بالبرامج أو ما إذا كان يجري  
تقييم الطالب فرديًّا أو جماعيًّا، ثمة خمس ممارسات متفق عليها تتعلق باستخدام التقييمات بوصفها أدوات للكشف. 

ف الموهبة الذي حددته الدولة، أو المنطقة التعليمية، أو يجب أن يتوافق اختيار أدوات التقييم مع تعري  -أواًل 
المدرسة. تعد درجة توافق أداة التقييم مع تعريف الموهبة جانًبا مهًما في مسألة صدق األداة. عالوة على ذلك، 

ج  يجب أيًضا مواءمة أي أساليب تقييم مستخدمة في عملية الكشف مع أهداف برنامج الموهوبين، وغاياته، والنتائ 
(. يجب على Feldhusen, Asher, & Hoover, 1984المرجوة للطالب نتيجة للمشاركة في هذا البرنامج )

مسؤولي البرنامج دراسة أهداف البرنامج، وغاياته بعناية، باإلضافة إلى دراسة القدرات، ومستويات التحصيل 
مام( الالزمة للنجاح في البرنامج من أجل والسمات األخرى للطالب )على سبيل المثال: الحافز، والمثابرة، واالهت

 اختيار األدوات التي توفر بيانات صحيحة وأكثر صدًقا فيما يتعلق بفرص نجاح الطالب.
 

يجب أال يستند الكشف عن الطالب الموهوبين والمتفوقين إلى تقييم واحد. عوًضا عن ذلك، يجب جمع   - ثانًيا
لخصائص المختلفة المتوافقة مع تعريف برنامج الموهوبين، وأهدافه، العديد من األدلة التي تقيس المفاهيم، وا

((، ويفضل أن تشمل األدلة أشكال متنوعة )على سبيل Callahan, Tomlinson, & Pizzat, 1993وغاياته،  
قة ومتسقة المثال، ورقة وقلم؛ تقييم األداء(. وبفضل البيانات السيكومترية الموثوقة والمتعددة المستمدة من بيانات دقي 

تم الحصول عليها من مجموعة متنوعة من المصادر، يمكن تكوين صورة أكثر شمواًل ودقة عن الطالب يبنى على 
أساسها االختيار، على سبيل المثال: إذا كنت تحاول قياس قدرة الطالب في الرياضيات، فقد تتضمن الخيارات 

وله إجابة محددة )على سبيل المثال: تقييم من نوع    المناسبة: اختبار تحصيل في الرياضيات خاص بمجال معين،
االختيار من متعدد(، وتقييم اإلجابة المبنية )على سبيل المثال: تقييم األداء(؛ حيث يحل الطالب مسائل في بيئة  

ومات، واقعية وموثوقة، لكن عند استخدام تقييمات متعددة، من المهم أن توفر هذه التقييمات أنواًعا مختلفة من المعل
باإلضافة إلى قياس البناء المفاهيمي، أي القدرة على التفسير الرياضي، بشكل مختلف. على سبيل المثال: على 
الرغم من تجميع أجزاء متعددة من المعلومات، فإن إجراء التقييمات التي لها شكل االستجابة نفسه، قد يؤدي بشكل  

لنفع لآلخرين. وهنا، يجب على مسؤولي البرنامج التفكير غير عادل إلى إلحاق الضرر ببعض الطالب، وتحقيق ا 
في استخدام مجموعة متنوعة من أشكال االستجابة عند اختيار التقييمات المحددة التي سُتستخدم في عملية  
الكشف، واختيار أساليب التقييم الحساسة إلدماج الفئات التي ال تحظى بالتمثيل الكافي، وكذلك الطالب ذوي 
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الثقافية واللغوية المتنوعة، والطالب ذوي الخصائص الثنائية أو الموهوبين الذين لديهم صعوبات تعلم  الخلفيات 
 مثاًل.

 
يجب أن تحاكي شروط التقييم البيئَة الحقيقية قدر اإلمكان، حيث يمكن للطالب إظهار معارفه، ومهاراته،  -ثالًثا 

يد من احتمالية حدوث تأثيرات سلبية غير ضرورية على أداء وقدراته بالكامل. إن عدم اإللمام ببيئة التقييم، يز 
 American Educational Research Association, American Psychologicalالطالب )

Association, National Council on Measurement in Education, 1999)  على سبيل المثال: إن ،
يمية في مقصف مدرسة ثانوية في أحد أيام السبت، وتقييم طالب  اختبار بعض طالب الصف الثاني بالمنطقة التعل

آخرين من الصف نفسه داخل محيط الفصل الدراسي، ال يصب في مصلحة هؤالء الطالب الذين تمت معاقبتهم  
 ربما، وأجري تقييمهم خارج بيئتهم الحقيقية. 

 
خدمين واسعي االطالع فيما يتعلق بالوثائق  تقع على عاتق موظفي النظام المدرسي مسؤولية أن يكونوا مست  -رابًعا  

  ,Joint Committee on Testing Practicesالفنية لكل تقييم مستخدم في عملية الكشف عن الموهوبين )
(. يجب على مطوري التقييم وواضعيه أو القائمين على نشره تضمين معلومات عن الخصائص السيكومترية 2004

ق، والثبات(، ويجب فقط استخدام التقييمات ذات الخصائص السيكومترية المناسبة لألداة )على سبيل المثال: الصد 
في الكشف عن الطالب الموهوبين. في حالة عدم وجود هذه المعلومات، يجب على المسؤولين تحديد صدق األداة 

 وثباتها لفئات متنوعة من السكان قبل استخدامها في أي عملية كشف. 
 

نظام المدرسي مسؤولية التأكد من أن األشخاص الذين يديرون ويصححون ويرصدون  يتحمل موظفو ال -خامًسا 
درجات التقييمات المستخدمة في عملية الكشف مدربون تدريبًيا مناسًبا، وأن قرارات االلتحاق مستندة إلى بيانات 

 أو الضغط األبوي. موثوقة يمكن الدفاع عنها، وال تستند إلى العالقات الشخصية، أو االرتباطات السياسية، 
 

تختلف التقييمات في بعض األبعاد مثل: درجة تقنينها/ أن تكون معيارية )على سبيل المثال: استخدام عينات 
وطنية كبيرة مقابل عينات محلية(، وشكل االستجابة وطبيعتها )على سبيل المثال: بناء أو كتابة إجابة بداًل من  

وعرضها )على سبيل المثال: ورقة وقلم، محوسبة،  اختيار إجابة من مجموعة محددة مسبًقا(، وطرق تقديم المادة
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الوطنية  الجمعيةشفهية(، والمحتوى )مثل: الرياضيات(، أو بنية المفاهيم التي يجري تقييمها )مثل: اإلبداع(. ترى 
لألطفال الموهوبين أنه بصرف النظر عن نوع التقييم، يجب استخدام التقييمات التي توفر معلومات سيكومترية  

ومتسقة عن الطالب، بصرف النظر عن اللغة، أو الثقافة، أو الجنس، أو العرق، أو الوضع االجتماعي دقيقة 
واالقتصادي. فيما يلي ثالثة أنواع من التقييمات التي تستخدم غالًبا في الكشف عن الطالب الموهوبين للمشاركة 

 في برامج المتعلمين الموهوبين، وخدماتهم. 
 

األدوات الموضوعية: يختلف هذا النوع من التقييمات، التي لها إجابات محددة، والمستخدمة ألغراض  .1
الكشف؛ فقد تكون اختبارات معيارية باستخدام الورقة والقلم على المستوى الوطني، أو اختبارات محوسبة  

المستخدمة في المدارس، مطورة محليا، أو اختبارات معيارية، ومنها معظم اختبارات القدرات والتحصيل 
 NAGC position paper; “Use of WISC-IV for Giftedوكذلك اختبارات الذكاء )انظر 

Identification  عند استخدام هذا النوع من التقييمات، يجب أن يكون المستخدمون على دراية تامة .)”
إلى ذلك، يجب على مستخدمي    بأغراض االختبار، ولديهم دليل على ثبات نتائجه بدرجة كافية. باإلضافة

االختبار استخدام التقييمات ذات السقف المرتفع لقياس قدرات الطالب، أو مستوى تحصيلهم، وتخلو من  
 ,Joint Committeeتحيز الفقرات، وتدعم صدق أنواع القرارات التي ستُتخذ بناًء على نتائج التقييم )

2004.) 
 

التقييمات الصادقة والموثوقة، وملفات إنجاز الطالب، تقييمات ذات تقييمات األداء: تمثل تقييمات األداء و  .2
إجابة مبنية يكونها الطالب يمكن استخدامها في عملية الكشف. يقيس هذا النوع من التقييمات بشكل  
مباشر بنية االهتمام بمجال معين. ومن أمثلة تقييمات األداء: الفقرات ذات اإلجابات المفتوحة أو المقالية  

تدة، على سبيل المثال: قد ُيكلف الطالب بتقديم حجج لصالح أو ضد موقف معين بشأن موقف أو  المم
قضية ما، أو كتابة رد فوري على مطالبة ما، أو إجراء تقرير عن تحقيق علمي، وكتابته. تعد ملفات 

سلط الضوء على  إنجاز الطالب مثااًل لنوع آخر من تقييم األداء يقدم فيه الطالب "أفضل أعمالهم" التي ت
نقاط القوة في كل عمل، أو "عمل قيد اإلنجاز" حيث يظهر الطالب تحسنهم بمرور الوقت. عند استخدام 
هذا النوع من التقييمات، يتحمل مستخدمو االختبار مسؤولية ضمان تطبيق إجراءات تدريب عالية المستوى  

من أجل تحقيق معيار كاٍف لالتفاق  لتصحيح إجابات الطالب وتحديد درجات ورصدها، أو تقييم عملهم 
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(.  يمثل المعيار المقبول لالتفاق بين المقيمين تحقق نسبة  Moon & Hughes,  2002بين المقيمين )
 % من االتفاق بين اثنين من المقيمين يقيمون إجابة الطالب نفسه، مما يمكن اعتباره اتفاًقا تاًما. 80

 

كن لعمليات مالحظة سلوكيات الطالب داخل الفصل الدراسي،  مقاييس أو ساللم التقدير، المقابالت: يم  .3
والتي جمعت باستخدام ساللم التقدير المصممة لتقييم سمات الطالب أو سلوكياتهم، وكذلك مقابالت 
الطالب، أن توفر بيانات إضافية مفيدة، ال سيما حول الطالب الذين قد ال تكون مواهبهم واضحة في  

الوطنية أن الستخدام ساللم التقدير، والمقابالت   الجمعيةصيل التقليدية.   ترى اختبارات القدرات أو التح
دوًرا إضافيا فقط في عملية الكشف. من الصعب جًدا جمع هذه األنواع من المعلومات؛ حيث يتأثر جميع  

اع من  األفراد بالتحيز والحكم المسبق، حتى لو كان ذلك على مستوى الالوعي فقط. إذا تم جمع هذه األنو 
البيانات، فمن المهم إدراك أن للنوع االجتماعي، والثقافات، واألعراق واالنتماءات العرقية، والطبقات  
االجتماعية المختلفة طرًقا متنوعة في التواصل، والتي قد تؤثر في منظور المالحظ/ القائم بإجراء المقابلة  

على آراء الفرد وميوله تجاه هذه الفئات   حول السلوكيات التي تشكل الموهبة. من المهم أيًضا التعرف
الفرعية المختلفة من السكان. لتفادي تحيز المالحظ/ القائم بإجراء المقابلة في عملية الكشف، يجب على  
التربويين استخدام أدوات منظمة ذات معايير شاملة ولكنها محددة وواضحة لتوجيه وضمان مرجعية عملية  

(.  يتحمل مسؤولو البرنامج مسؤولية ضمان حصول األفراد الذين  Oosterhof, 2003جمع البيانات )
يجمعون هذه األنواع من البيانات على تدريب كاٍف على استخدام األداة، وكذلك معرفة مظهر أو مؤشرات 

 الموهبة في الفئات الفرعية المختلفة. 
 

 يأتي:  يتحمل مسؤولو البرنامج مسؤولية ضمان ما
 توافق عملية الكشف والتقييمات المستخدمة مع تعريف البرنامج للموهبة. .1
شمول العملية على تقييمات متعددة يتم دمجها بطريقة منطقية غير متحيزة ضد أي فئة فرعية معينة من   .2

 (.VanTassel-Baska, 2007الطالب )
 التقييمات المستخدمة تدعم قرارات استعداد الطالب لبرامج الموهوبين. وجود أدلة سيكومترية كافية في أنواع   .3
 تلقي جميع األفراد المشاركين في عملية التقييم التدريب الكافي إلدارة التقييمات، واستخدامها. .4



7 

 

 

اطالع مسؤولي البرنامج على أفضل الممارسات في مجال االختبارات، باإلضافة إلى أحدث األبحاث  .5
 بالكشف عن الطالب الموهوبين.  المتعلقة

تطبيق إجراء يتم من خالله تنفيذ تقويم دوري لعملية الكشف عن الموهوبين لضمان أنها تعكس أفضل   .6
 الممارسات في الكشف عن الطالب الموهوبين. 
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