
 

 

وقد وصلت الفروق الفردٌة فً عالمنا العربً إلى 
مرحلة أصبح من الضروري التحول إلعداد مقاٌٌس 

  ٌ م االستراتٌجٌات والمهارات التً ٌستخدمها عملٌة تق
التالمٌذ فً تعلمهم وحل مشكالتهم. وعند تطبٌق 

كلً فً التقوٌم، ٌمكننا تحسٌن وبرنامج متكامل 
الً تغٌٌر سلوكٌاته قدرات ومهارات التلمٌذ، وبالت

نه من التفاعل بعد توضٌح احتٌاجاته، مما ٌمك  
اإلٌجابً مع مقررات البرنامج المدرسً، مع األخذ 
باالعتبار البٌبة التً ٌعٌش فٌها التلمٌذ من جمٌع 

نه من نواحٌها. لٌس ذلك فحسب، بل  التركٌز وٌمك 
على المنهج المدرسً، فٌراجع محتواه ومستواه. 

لى أسالٌب واستراتٌجٌات التعلٌم التً نظر بدقة إٌو
ٌمارسها المعلم فً الصف. عندها ٌصبح التعلٌم 
مناسبا ومتوافقا مع خصابص وحاجات المتعلم 

 الفردٌة.
وخالل العقدٌن األخٌرٌن، تم استخدام مقاٌٌس الذكاء 
ومقاٌٌس التحصٌل المقننة بهدف التشخٌص فقط، إذ 

ات ركزت على حاصل التعلم وأهملت العملٌ
واالستراتٌجٌات التً مارسها التلمٌذ خالل تعلمه 
وفً حله للمشكالت التً تواجهه. وكانت النتٌجة 
عدم معرفة اإلجابة عن األسبلة التالٌة: ماذا تعلم 
فالن؟ كٌف ٌتعلم ؟ ولماذا لم ٌتعلم؟ وقد فسرت نتابج 
هذه االختبارات بشكل خاطا. فكان تحلٌلها وصفٌا 

، تقوم بشرح الحالة من جمٌع أكثر مما كان إٌضاحٌا
نواحٌها. فكان من المستحسن عدم استخدام مقاٌٌس 
مقننة لقٌاس الصعوبات التعلَمٌة، ألن قٌمة قٌاسها 
محدودة الختالف هذه الصعوبات كما وكٌفا. وٌنصح 
الكثٌرون بعدم استخدام مقاٌٌس الذكاء المقننة بهدف 

ٌس من المستحسن استخدام مقاٌ إنهاتخاذ قرارات. 
ة مما  ٌَ متعددة األوجه لتشخٌص الصعوبات التعلم
ٌساعد على تكوٌن أحكام علمٌة معترف بها. على أن 
تتضمن هذه المقاٌٌس اختبارات تقٌس االستعدادات 

 والقدرات، والصحة النفسٌة، والتحصٌل المدرسً.
 

  

 
تعد البطارٌة نتاج لقاح مجموعة من المقاٌٌس واالختبارات 

س التربوي إذ تتكون من مجموعة فً حقول علم النف
اختبارات دٌنامٌكٌة، تأخذ بعٌن االعتبار استراتٌجٌات 
التعلم، واالستدالالت العملٌة الواجب اعتمادها فً التعلٌم 

فرة فً واقع اوبناء على المعلومات المتو ل.واإلرشاد والتأهٌ
على و التربٌة الخاصة ألطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة،

اقع وتقٌٌمه، وتوصٌات العدٌد من العلماء فً تحلٌل ذلك الو
حقل علم النفس التربوي، كان من الضروري إعداد أداة 

 .كبطارية االختبارات النمائيةتشخٌص 
 

 ما هي الفئات المستفيدة؟
تالمٌذ المدارس من ذوي االحتٌاجات الخاصة، وهم:  

 المتفوقون، الموهوبون، والمتأخرٌن دراسٌا. 
 

 مها؟من يمكنه استخدا
المعلمون والمعلمات، االختصاصٌٌن فً حقول التربٌة وعلم 

 النفس وعلم االجتماع، وطلبة التربٌة الخاصة. 
 

 ؟لبطارية االختبارات النمائيةلماذا نحن بحاجة 
ٌشكو حقل القٌاس المدرسً والنفسً فً بلدان عربٌة كثٌرة 
من نقص فً وسابل القٌاس واالختبارات المقننة التً ٌمكن 

تالمٌذ المدارس وفقا لمعاٌٌر وطنٌة. إن أكثرٌة  معا مادهتاع
مقننة على بٌبات غربٌة، و هذه المقاٌٌس واالختبارات أجنبٌة

. دون تكٌٌفهاونقوم نحن باستخدامها على بٌباتنا العربٌة 
 واستدراكا منا لهذا الواقع والنقص والفراغ، تم إعداد 

ا فً البٌبات العربٌة لٌتم اعتماده بطارية االختبارات النمائية
 ضمن الواقع الممكن.

ولقد تبٌن أن أكثر من ثلثً األدوات المستخدمة فً 
فر فٌها المحددات السٌكومترٌة اتوتالتشخٌص والتصنٌف ال 

للقٌاس المالبم، من حٌث الصدق والثبات والمعاٌٌر. 
فالمقاٌٌس المعدة للتشخٌص والتصنٌف ال ٌمكن استخدامها 

لتغٌرات التً تحدث لألطفال غٌر مع التطورات أو ا
العادٌٌن أثناء عالجهم. ومن ثم فهً أمٌل إلى المقاٌٌس 

ه قٌسالقصٌرة المدى من حٌث المدى العمري الذي ت
لذا ٌحتاج األمر إلى استخدام مقاٌٌس أخرى تالبم  معاٌٌرها.

مجتمعاتنا العربٌة بما تتمٌز به من خصابص اجتماعٌة 
 وثقافٌة تختلف طبٌعتها عن غٌرها من المجتمعات.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






