ﻛﯿﻒ ﺗﺘﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ '؟ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ھﻨﺎك ﺗﻜﺮار أو إﻋﺎدة ﻋﻤﻞ أﻷﺷﯿﺎء ﻓﻲ 'اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ'.
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻓﻘﻂ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ أﺷﯿﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﻟﻄﻼب أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ،
ﺑﺄﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﺘﻮﻗﻌﮫ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﯿﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻹظﮭﺎر أﻟﺒﺮاﻋﺔ أﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ.
ﺗطﺑﯾق ﺗوﻗﻌﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ أﻟﻣﺳﺗوي ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻠطﻼب اﻟذﯾن ھم ﺑﺻدد اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ
ﻣﻌرﻓﺔ أﻟﻣﺣﺗوى ،ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻛﺳﯾﺔ ،أوﺣﺗﻰ ﺿﺎرة.
اﻟﻣﻌﻠم اﻟذي ﯾ ًدﻋﻰ أﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋداد اﻟطﻼب ﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌﻣل ﺑﻌدم ﻗﺑول إﻋﺎدة
أو ﺗﻛرار أﻟﻌﻣل ،ھذا أﻟﻣﻌﻠم ﯾﺟﮭل أﯾﺿﺎ ً أن اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻌﻼ ﯾذدھرون وﯾﺗﺣﺳﻧون
ﻓﻲ ﻣﮭﻧﮭم ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة أو ﺗﻛرار أﻟﻌﻣل ﻣرة و ﻣرة أﺧري.
اﻟﺟراﺣﯾن ﯾﺗﻣرﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺛث ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﺿﻰ  .اﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن واﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن ﯾﻌﯾدون ﺧطط أﻟﺗﺻﻣﯾم و أﻟﺑﻧﺎء ﺣﺗﻰ ﺗﻔﻲ ﺑﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ أﻟﻣﺑﻧﻲ .اﻟطﯾﺎرﯾن ﯾﺗﻣرﻧون ﻋﻠﻲ أﺟﮭزة أﻟﻣﺣﺎﻛﺎة و
أﻟرﺣﻼت أﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﺑوط و اﻹﻗﻼع ﻣﺋﺎت اﻟﻣرات ﻗﺑل ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻟطﯾران ﻣﻊ
رﻛﺎب ﺣﻘﯾﻘﯾن .اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺟﺞ ﻗﺑل ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ .اﻟﻣدرﺳﯾن ﯾﺻﺑﺣون أﻛﺛر وأﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ و إﺧﺗﺻﺎﺻﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗدرﯾس
اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻧﻔﺴﮫ ﻋﺪة ﻣﺮات ،وﻛﻞ ﻣﺮة ﯾﻘﻜﺮون ﻣﻠﯿﺎ ﺑﯿﻦ أﻟﻄﺮﯾﻘﺔ أﻟﻨﺎﺟﺤﺔ و أﻟﻐﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ.
إﺧﺘﺒﺎرات ﻋﺎﻟﻢ أﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ  :إﻣﺘﺤﺎن أﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺲ ،إﻣﺘﺤﺎن أﻟﻘﺒﻮل ﻟﻜﻠﯿﺔ أﻟﻄﺐ،
إﻣﺘﺤﺎن أﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ،إﻣﺘﺤﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ أﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ .ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻄﯿﺎر  .اﻣﺘﺤﺎن ﺷﮭﺎدة
ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ اﻟﺴﯿﺎرات .ﯾﻮم ﻣﻦ أﻷﯾﻠﻢ ﺳﯿﻮاﺟﮫ طﻼﺑﻨﺎ ﺑﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت أﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﺒﺎر ،وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ أﻟﻌﻤﻞ . .ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ ذو ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻋﺎﻟﯿﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﯿﺎة أﻟﻨﺎس ﻋﻠﻲ ﺻﺤﺔ ھﺬه اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻛﻤﻘﯿﺎس دﻗﺔ أﻟﻜﻔﺎﺋﺔ و
أﻹﺧﺘﺼﺎص اﻟﻔﺮدي  .ﻛﻞ ﻣﻦ أﻹﺧﺘﺒﺎرات ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدﺗﮫ ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ
أﻹﺋﺘﻤﺎن أﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻗد ﺗم إﺳﺗﺧدام أﻟدرﺟﺎت و أﻟﻧﻘﺎط ﻟوﻗت طوﯾل.
ﻟﻤﺎذا إﺻﻼﺣﮫ إذ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﮫ أﺧﻄﺎءا؟
ھﻧﺎك اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻷدﻟﺔ ﻟدﻋم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ .ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﻟدﯾﻧﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗوﺿﺢ أن اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ) .ﺑﮭﺎ أﺧطﺎء(.
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اﻷﺳﺋﻠﺔ و أأﻹﺟﺎﺑﺎت

ﻛم ﻋدد أﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اأﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ھذا اﻟﻧظﺎم ﻣن اﻟدرﺟﺎت ﻗﻲ وﻻﯾﺔ اﯾو ؟
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻻ ﺗﺤﻘﻆ ﻓﻲ ﺳ ًﺠﻼﺗﮭﺎ ھﺬه أﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ،إﻻ أن
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  55ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻈﺎم أﻟﺘﻘﯿﯿﻢ أﻟﺠﺪﯾﺪ.
Executive Director of Teaching & Learning
515-242-7938 | noelle.tichy@dmschools.org
grading.dmschools.org

www.dmschools.org

ﻠﯾمﯾﻠﻌﺗﻟا بﻌ ارﯾﺑﻛ ارود ةدﻋﺎﺳﻣ ﻲﻓ بﻟﺎط لﻛ نأ ﻰﻠﻋ بﯾﺟﯾ
لاؤﺳﻟا :دﯾرﺗ اذﺎﻣ ﺎﻣدﻧﻋ نوﻛﺗ نأ ؟رﺑﻛﺗ
فﯾﻛ نﻛﻟو ﺗﺗنﻛﻣ ﺎﻧﯾﻣﻠﻌﻣو ﺎﻧﺳرادﻣ ﺑ مﺎﯾﻘﻟاﻲﺑﺎﺟﯾأ رود دﻛﺄﺗﻟأو
نﺄﺑ بﻼطﻟا نوﺑﺳﺗﻛﯾ تارﺎﮭﻣﻟا تاردﻘﻟاو قﯾﻘﺣﺗﻟ مﮭﻓادھأ
مﮭﻣﻼﺣأو؟
ﻲھ ،قرطﻟأ يدﺣإ نﯾﺳﺣﺗﺔﯾﻔﯾﻛ دﺻرﻟأ و نﻋ غﻼﺑﻹا مدﻘﺗﻟا
ﺔﺑﻠطﻠﻟ ﻲﺳاردﻟا ﺔﯾﺳاردﻟا لوﺻﻔﻟا ﻲﻓ.
رﯾﺛﻛﻟا رﯾﻐﺗ دﻘﻟ مﯾﻠﻌﺗﻟا لﺎﺟﻣ ﻲﻓ ﻲﺿﺎﻣﻟا نرﻘﻟا لﻼﺧ .نﻛﻟ
فﺳﻸﻟ ادﺣاو ﺎﺋﯾﺷ مﻟ رﯾﻐﺗﯾ :ووھ مادﺧﺗﺳا ﻟأ ﻰﻟﺎﺗﻟأ مﺎظﻧ
ﻰﻠﻋ تﺎﻗﺎطﺑ رﯾرﻘﺗﻟا لأ مﺎظﻧ (A,B,C,D,F .) ،
سرادﻣ يوﻣ يدﺔﻣﺎﻌﻟا ﺗ لوﺣﺗ ﻰﻟإ مﺎظﻧ ﺳﺣﻣو دﯾدﺟ وھو ن
مﺎظﻧﯾﯾﺎﻌﻣ رتﺎﺟردﻟا ﺎﮭﯾﻟإ رﺎﺷﻣﻟأ  -بﻼطﻟا ةدﻋﺎﺳﻣﻟ
نﯾﻣﻠﻌﻣﻟاو روﻣﻷا ءﺎﯾﻟوأو نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ ﺔﻓرﻌﻣ لﻣﻌﻟا لوﺻﻔﻟا ﻲﻓ
ﺔﯾﺳاردﻟا ﯾﻲﻓ رﯾﺳ و ،ﺢﯾﺣﺻﻟا هﺎﺟﺗﻻاﯾ رﯾﺷوﺣﻧ فادھﻷأ
مﻼﺣأ قﯾﻘﺣﺗﻟ تﺎﺑﻏرو بﻼطﻟأ.

ﻣﺎ ھو ﻣﻌﺎﯾﯾر أﻟدرﺟﺎت أﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ))SRG؟
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻌﺎﯾﯾر أﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﮭﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟذي
ﯾﺗم ﺟﻧب ﻟﺟﻧب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل أﻟﻣﺛﺎل ،أﻟوﺻف أﻟﻣﻛﺗوب ﻟﻣﺎ
ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن أﻟطﺎﻟب أن ﯾﻌرﻓﮫ وﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣددة.
و ﺑﻣﻌﻧﻰ اﺧر،
ﺗﮭدف إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام أﻟﻣﻌﻠﯾﯾر أﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛدﻟﯾل أﻟﻘﺎﺋد ﻟﻣﺎ ﯾدرس وﯾﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻣدارس.
ﻣﺎ ھﻲ ﻓواﺋد ﻣﻌﺎﯾﯾر أﻟدرﺟﺎت أﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ؟
ﺗﺣﺳﯾن اﻻﺗﺻﺎل وردود ﻓﻌل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻶﺑﺎء ،اﻟطﻼب واﻟﻣدرﺳﯾن ﺳوف ﯾﺗﻣﻛن
اﻵﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت واﻟطﻼب ﻣن رؤﯾﺔ ﻣﻧﺎطق أﻟﺿﻌف و أﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت
اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺟل أﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑدﻻً ﻣن رؤﯾﺔ درﺟﺎت أﻹﺧﺗﺑﺎرات أو اﻟواﺟﺑﺎت
اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ و أﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن ﻣﺎذا ﺗﻛون أﻟﺧطوةا أﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﺳوفﯾﺗﻣ َﻛن اﻟﻣدرﺳﯾن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ
اﻟدروس أﻟﺗﻲ ھم ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗدرﯾﺳﮭﺎ ﻟﻠطﻠﺑﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﻛن اﻟطﻼب ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدون ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ وأﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﻓرص ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻹﺗﻘﺎﻧﮭﺎ.
ﻣﺎ ھﻲ أﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت أﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﻣدارس دى ﻣوى أﻟﻌﺎﻣﺔ؟
ﻓرﻗﺔ أﻟﻌﻣل ﻣﻛون ﻣن  25ﺷﺧص ،ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣدرﺳﯾن وﻣﻧﺳﻘﻲ اﻟﻣﻧﺎھﺞ،
واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن وأﺧﺻﺎﺋﯾﯾن أﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت أل  SRGﻋﺑر أﻟﻘطر .وﻗد
ﻗﺎﻣوا ﺑوﺿﻊ  6ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻣﻧطﻔﺔ ﻟﺗﺳﺗﺧدم ﻛﺈطﺎر
ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ أﻟﺗﻔﯾﯾم:

.1

ﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌﯾﺎر ﻟﻘﯾﺎس أﻟدرﺟﺎت ،ھذا أﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻛون ﻣن  4ﻧﻘﺎط
ﺛﺎﺑﺗﺔ .1 4

.2

ﺳﯿﻌﺘﻤﺪ أﻟﺪرﺟﺎت أﻟﺤﺮﻓﯿﺔ أﻟﻤﺎﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر أل  4درﺟﺎت ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
أﻹﺣﺮاز ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺴﺘﻮى أﻟﺼﻒ .ﯾﺘﻢ إﯾﺮاد ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ,إﻧﺠﺎز
اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﻮان
ﻣﮭﺎراتاﻟﻤﻮاطﻨﺔ واﻟﺘﻮظﯿﻒ وأﻟﺬي ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ '. DMPS

 3ﺗﺳﺗﻧد أﻟدرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ ،وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر )أﻹﺧﺗﺑﺎرات ،ﻋﻣل
أﻟطﺎﻟب أﻟﻔردى(.
 4ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم أﻹﻧﺟﺎز ﺣﺳب أﻟﻣﻌﯾﺎر أﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻟﻠﻣواﺿﯾﻊ أﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،و
ﯾﻘدم أﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺄﺳﺗﺧدام ﻣﻌﯾﺎر أﻟﻧﻘﺎط  4 1وﺑﻌدھﺎ ﯾﺣول أﻟﻧﻘﺎط إﻟﻰ
أﻟدرﺟﺎت ﺑﺄﻟﺣروف A,B,C,D,F
 5ﺳوف ﯾﻛون ﻟدي أﻟطﻼب ﻓرص ﻣﺗﻌددة ﻹظﮭﺎر اﻟﻛﻔﺎءة.
 6ﺳوف ﺗﻣﻧﺢ ﺗرﺗﯾﺑﺎت و ﺗﻌدﯾﻼت إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻌض أﻟطﻼب.
ﺣﺳب أﻹدراك وأﻹﺳﺗﯾﻌﺎب أﻷﻛﺎدﯾﻣﻰ .

ﻛﯾف ﯾﺧﺗﻠف دور أﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻧظﺎم أل SRG؟ ﻓﻲ أﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠدرﺟﺎت
،ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺑﺎ أﻟﻐرض ﻣن إﻋطﺎء أﻟﺗﻔﯾﯾﻣﺎت ھو إدﺧﺎﻟﮭم ﻓﻲ ﺳﺟَ ل ﺗﻔرﯾرات
اﻟطﺎﻟب.
أﻣﺎ ﻓﻲ أﻟﻧظﺎم أﻟﺟدﯾد ھذه أﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﻣﻌطﺎة ﻟﻐرض ﺗﺣدﯾد أﻟﻔرص اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
اﻟطﻼب.
ھل ﺑرﺟﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ ﺳﺣل ً أﻟﺗﻘرﯾر؟
ﻛﻼ ،ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ .
ﻛﯾف ﻧﻛﺗب ﺗﻘرﯾر ردود أﻟﻔﻌل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﻟﻧﻘﺎط ﻓﻲ ﺳﺟل ً أﻟﺗﻘرﯾر؟
ﻛل ﻣن اﻟﻣدرﺳﯾن و اﻟطﻼب ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻣﻔﯾﺎس ﻋﺎ م  ،ﯾﺷرح ﻛل أﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن  ،4 1ﻓردود أﻟﻔﻌل أى
أﻟﺗﻌﻠﯾﻔﺎت ﺗﻛون ﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل أﻟﻣﺛﺎل  .“ :ﯾﺣﺻل أﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  2ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾ ًد ﻋﻰ أن ﺷﺊ ﻗد ﺣدث ،و ﻟﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ  3درﺟﺎت وﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﺗوﻓﯾر أﻷد ة ﻟدﻋم
أﻹ ًد ﻋﺎء"
ﻛﯾف ﺗﺣول أﻟﻣﻌﺎﯾﯾر )أﻟﻧﻘﺎط( أﻟﻰ درﺟﺎت ) (A,B,C,D,F؟
ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أﻷدﻟﺔ )أﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وأﻹﺧﺗﺑﺎرات( ﻟﻛل ﻣوﺿوع ﺗﻌﻠﯾﻣﻰ ﻓﻲ أﻟﺻف
أﻟدراﺳﻰ .وﻋﻧد ﻧﮭﺎﯾﺔ أﻟﻔﺗرة ﯾﻘوم أﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﻔﺣص أﻷدﻟﺔ و ﺗﻘرﯾر أﻟدرﺟﺔ أﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل
ﻣوﺿوع ،وﺑﻌدھﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻛل أﻟدرﺟﺎت .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﻣﺗوﺳط ھذه أﻟدرﺟﺎت إﻟﻰ درﺟﺔ ﺣرﻓﯾﺔ
ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺗﺎﻟﻲ :

 ) Aﺔﺑﺗرﻣ(فرﺷ
A
B
C
D
F

4.00 -3.50
3.49 -3.00
2.99 -2.50
2.49 -2.00
1.99 -1.75
1.74 -0.00

ﻛﯾف ﯾﺄﺛر ھذا أﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ أﻟﻣﻌدل أﻟﺗراﻛﻣﻰ  GPA؟
ﻓﻲ أﻟﺗﻘرﯾر ،ﯾﻌطﻰ اﻟطﻼب ﻧﻘﺎط ﺗﺗراوح ﻣن  4 1ﻛل ﻓﺗرة ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻘدم أﻟطﺎﻟب
أﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ .ﺗﺣول أﻟﻧﻘﺎط أﻟﯨﻰ درﺟﺎت ﻋﻧد ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة .ﯾﺗم ﻋﻣل ﻧﺻوص أﻟﻛﻠﯾﺔ و
أﻟﻣﻌدل أﻟﺗراﻛﻣﻰ ﻟﻠطﺎﻟب ﺑﻧﻔس أﻟطرﯾﻘﺔ أﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾوﺟد إﺧﺗﻼف او ﻓرق ﺑﯾﻧﮭﺎ
و طرﯾﻘﺔ ﻋﻣل أﻟﻣﻌدل أﻟﺗراﻛﻣﻰ  GPAﻓﻲ أﻟﻣﺎﺿﻲ.
ﻣﺎ ھو ﺷﻌور )رأى( اﻟﻛﻠﯾﺎت ﺗﺟﺎه ھذا أﻟﻧظﺎم؟
ﺗرﯾد اﻟﻛﻠﯾﺎت أن ﯾﻛون أﻟﻣﻌدل أﻟﺗراﻛﻣﻰ )ﻣﺗوﺳط أﻟدرﺟﺎت( ﻟﻠطﺎﻟب أداة ﺗﻌﻛس
د َﻗﺔ ﺗﻌﻠم وﻓﮭم اﻟطﺎﻟب .ﺗرﺗﺑط ھذه أﻟدرﺟﺎت ﺑﺄداء أﻟطﺎﻟب ﻓﻲ أﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ذوى
أﻟراھﻧﺎت أﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﺗﻘﯾﯾﻣﺎت وﻻﯾﺔ آﯾوا.
ھل ﺗواﺟﮭﻧﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻧد ﻧﻘل درﺟﺎت ھذا أﻟﻧظﺎم إﻟﻰ أﻟﻛﻠﯾﺎت ﻟﻐرض أﻟﻘﺑول؟
ﻻ ،ﯾزال أﻟطﻼب ﯾﺗﻠﻘون أﻟدرﺟﺎت وﻛذﻟك أﻟﻣﻌدل أﻟﺗراﻛﻣﻰ /ﻣﺗوﺳط أﻟﻠدرﺟﺎت ) .(GPA
ﻛﯿﻒ ﯾﺴﺎﻋﺪ ھﺬا أﻟﻨﻈﻢ ﻓﻲ إﻋﺪاد أﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻜﻠﯿﺔ؟ ﯾﺳﺎﻋد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط أﻟﺿﻌف و
أﻟﻘوة ﻓﻲ أﻟطﻠﺑﺔ و ﯾﻣدھم ﺑدواﻓﻊ ذاﺗﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ أﻷھداف ،وﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣن ﺗطوﯾر ﻋﺎدات
دراﺳﯾﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻹﺗﻘﺎن أﻟﻣﻌﺎﯾﯾر .و ﺑﺄﻟطﺑﻊ ﺗﻠك ﻛﻠﮭﺎ ﺟواﻧب ھذا أﻟﻧظﺎم و أﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ
ﻣﺳﺎﻋدة أﻟطﻼب ﻓﻲ أﻟﻛﻠﯾﺔ.
أﻟﻦ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﻟﺪرﺟﺎت ﻧﻈﺮأ ﻟﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق درﺟﺔ A؟
ﻧﺣن ﻧﺗوﻗﻊ اﻟﻌﻛس .ﺣﺻول أﻟطﺎﻟب ﻟدرﺟﺔ  Aﯾﺗطﻠب ﻣﻧﮫ أن ﯾﺛﺑت أﺗﻘﺎﻧﮫ ﻟﻛل
أﻟﻣواﺿﯾﻊ أﻟدراﺳﯾﺔ .وﻧظرا ﻋﻠﻰ أﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﻌد ﻧﻌطﻰ ﻧﻘﺎط )درﺟﺎت( إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﮭﺎم ﻏﯾر
أﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ  ،ﻓﺳوف ﯾﺣﺗﺎج أﻟطﺎﻟب ﺑﻣوﺟﺑﮫ إﻟﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ طرق ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣﺳﻧﺔ ﻟرﻓﻊ
درﺟﺎﺗﮫ.
أﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛﺎﻓﺄ ﺟﮭود أﻟطﻠﺑﺔ ،إﻧﺿﺑﺎطﮭم ،وإﻛﻣﺎل أﻟواﺟب أﻟﻣﻧزﻟﻰ ؟
ﻧﻌم ،ھذه اﻷﻣور ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ أﻟﺗﻌﻠﯾم  ،ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج درﺟﺎت ،ھﻲ ﻣﺟرد ﺳﻠوﻛﯾﺎت و ﻟﯾﺳت أھداف ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ .أﻟطﺎﻟب ﻣﺳؤؤل ﺗﻣﺎاﻣﺎ ﻋن ﺗطوﯾر ھذه أﻷﻣور .وﯾﻘدم ﺗﻘرﯾرھﺎ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻋﻧوان ﻣﮭﺎرات
أﻟﻣواطﻧﺔ و أﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ .DMPS
ﻟﻣﺎذا ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺟزء ﻣن اﻷدﻟﺔ؟
ﻧرﯾد ﻓﻘط أن ﻧﺷﻣل أدﻟﺔ ﻧﺣن ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯾن أن أﻟطﺎﻟب ﻗد أﻛﻣل أﻟﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﻟوﺣده ،و ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل
ﻣن ﻏﯾر ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن طرف آﺧر.

