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  مقــــــدمــــــة

تجدید محاولة و   إصالح قطاع التربیة والتعلیم تواجه بالدنا في الوقت الراهن  من أهم التحدیات التي   

وهذا أدى إلى  ،السابقة مشكلة تجزئة المعارف التي میزت المناهجوذلك بعدما واجهت  التربویة، مناهج

النظام التعلیمي یشكو من ضعف في تراكم المعارف لدى المتعلم دون إقامة روابط بینها، حیث أصبح 

  جودة مخرجاته.

ة جیة جدیدیعتمد بیداغو  ، أن ذلكبإصدار أمریة إصالح تربوي جدید المسؤولون ولحل هذه المشكلة قام   

السابقة (المقاربة ، وهي عبارة عن امتداد للمقاربات بالكفاءات""المقاربة بـ وسومةفي التدریس الم

لتحقیق أهدافها المنشودة التي تسعى إلى االرتقاء بالمتعلم  هذه البیداغوجیا وجاءت ،بالمضامین واألهداف)

  المستقبلیة . قفمن خالل تثمین المعارف المكتسبة وجعلها صالحة االستعمال في الموا

لدى تالمیذ السنة األولى ابتدائي والسنة األولى  2003المقاربة الجدیدة عام  شرع في تطبیق هذه   

  .2005متوسط، غیر أن تطبیقها في التعلیم الثانوي تأخر قلیال حیث طبقت عام 

حیث ركزت على التقویم التكویني الذي یسایر أحدثت هذه البیداغوجیة تغییرا على مستوى نظام التقویم    

ویعالجها ضمن  ،لكشف النقائص وتشخیص اإلختالالت ة التعلمیة، والذي یستخدم كأداةالعملیة التعلیمی

وتقدیر لمدى تطور الكفاءات وعامل تعلم  ،إجراءات استدراكیة دائمة ومنتظمة مما یجعل منه أداة قیاس

  ).2008المتعلم (بن سي مسعود، 

الواقع الحالي للتقویم التكویني في ضوء ومن منطلق هذه المعطیات جاءت دراستنا الحالیة للكشف عن    

منهجیة مقسمة إلى جانب نظري وجانب تطبیقي وذلك وفق خطة  س بالكفاءات في المرحلة الثانویةالتدری

  :كالتالي
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فرضیات الدراسة، أهدافها، أهمیتها، المفاهیم   ،شكالیةاإل ویتضمن: اإلطار العام للدراسة :ولالفصل األ

   .اإلجرائیة

  :ویشمل النظري:الجانب 

ویتضمن هذا الفصل مفهومي المقاربة والكفاءة، ، یتمثل في" مقاربة التدریس بالكفاءات" ثاني:الفصل ال

خصائص الكفاءة، أنواع الكفاءة، أنواعها، مستویاتها ومكوناتها، كما تعرضنا إلى مفهوم المقاربة 

لمقاربة بالكفاءات، أهمیتها، خصائص التدریس بالكفاءات، مبادئها، عن ابالكفاءات، لمحة تاریخیة 

أهدافها، دور المعلم والمتعلم في مقاربة التدریس بالكفاءات، استراتیجیات التعلم في المقاربة بالكفاءات، 

ة مزایا المقاربة بالكفاءات، صعوبات تطبیقها في النظام التربوي الجزائري، وأخیرا أفاق تطبیق المقارب

   بالكفاءات في الجزائر. 

ویتضمن مفهوم التقویم التربوي، لمحة تاریخیة حول تطور ، ""التقویم التربويیتمثل في ثالث: الفصل ال

التقویم التربوي، أهمیة التقویم، أسس التقویم، أهدافه، وظائفه، خطواته، أنواعه، االتجاهات الحدیثة في 

  تعترض هذه العملیة.التقویم، أدواته وأخیرا الصعوبات التي 

  وقسم إلى قسمین:  ،"المنظومة التربویةالتقویم التربوي في "في الفصل الرابع: یتمثل

ویتضمن مفهوم التقویم التربوي في الجزائر، تطور  األول: الذي خصصناه للتقویم التربوي في الجزائر، -

التقویم في المدرسة الجزائریة، المبادئ األساسیة للتقویم في النظام التربوي الجزائري، إجراءات تقویم أعمال 

التالمیذ وتنظیمه، تعدیالت خاصة بعملیات تقویم أعمال التالمیذ، تعدیالت خاصة بكشوف نتائج التقویم 

  لتعلیمیة الثالث وأخیرا صعوبات التقویم في المنظومة التربویة. في المراحل ا
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تقویم عن الویتضمن مفهوم التقویم التكویني، لمحة تاریخیة ، یتمثل في "التقویم التكویني": الثاني -

التكویني، أغراض التقویم التكویني، أهدافه، خطواته، مراحله، أدواته، االعتبارات التي ینبغي مراعاتها في 

وره وفي األخیر لتقویم التكویني، عالقة التقویم التكویني بالتغذیة الراجعة، واقع التقویم التكویني وأوجه قصا

  التقویم التكویني.   كالت تعرضنا إلى مش

  ویشمل فصلین: الجانب التطبیقي:

"اإلجراءات  :خامسال الفصل إجراءات الدراسة  منهج الدراسة،، ویتضمن "للدراسة المنهجیةیتمثل في 

اإلجراءات الدراسة األسالیب اإلحصائیة المستعملة، و حدود الدراسة، أدوات جمع البیانات و  ،االستطالعیة

  األساسیة.

 ، ویتضمن عرض البیانات وتحلیلها  "،ومناقشتها نتائج الدراسة تمثل في "عرضی :لسادسالفصل ا

 .تقدیم مجموعة من المقترحات خالصة عامة و وأخیرا مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات،



   ولالفصل األ 

  اإلطار العام للدراسة

 .الدراسة إشكالیة -1

 .الدراسة فرضیات -2

 الدراسة. دافأه -3

 الدراسة. میةأه -4

 .اإلجرائیة للدراسة تحدید المفاهیم -5
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   :الدراسة إشكالیة - 1

منظومتها هتماما كبیرا بالمجال العلمي والتربوي، فهي تحاول باستمرار إصالح تولي دول العالم ا   

فالتقدم الحضاري ال یتأتى إال من خالل  المعرفي والتكنولوجي. التطور تالءم مع تل اوتطویره التربویة

  إصالح النظام التربوي القائم على التخطیط الجید،  والتنفیذ والتقویم.

كما هو معروف في السنوات األخیرة أدخلت الدول على مناهجها التعلیمیة إصالحات جذریة بهدف    

  مواكبة التغیر والتطور حیث انتهجت بیداغوجیا التدریس بالكفاءات.

بذل  1989ففي عام  «ومن بین الدول التي انتهجت تیار التدریس بالكفاءات: فرنسا، بلجیكا وكندا.    

فوصفوا كراسات الفرنسیون مجهودا كبیرا في تضمین برامج التعلیم االبتدائي والثانوي الكفاءات التربویة، 

  compétences)ة یعرض تتضمن الكفاءات المراد إكسابها في نهایة الطور،حیث أشاروا إلى كفاءات

transversales)  ترتبط بمواقف المتعلم وتتضمن عبارات: أن یكون المتعلم قادرا على أن یحلل أو أن

(كندا) فقد أشارت وزارة التربیة في تصریحها الخاص بالسیاسة التربویة لسنة  أما في كیبیك ...إلخ.یقیم

أصدرت الحكومة البلجیكیة مرسوما حددت  1999إلى مفهوم الكفاءات المستعرضة. وفي سنة  1997

  ).2004(بوعالق،  »فیه أسس الكفاءات التعلیمیة التي سیقوم علیها النظام التعلیمي في بلجیكا

حیث شهدت المنظومة  الدول السابقة  في تطبیق بیداغوجیا الكفاءات،  تجارب استفادت الجزائر من   

على ُطبقت  تم بناء مناهج جدیدة و ،2003/2004التربویة  إصالحات عدیدة من بینها إصالحات 

  السنة األولى ابتدائي واألولى متوسط.   تالمیذ



	اإلطار العام للدراسة                               																																الفصل األول                             
 

 
6 

عبارة عن امتداد للمقاربة باألهداف، وتسعى إلى محاولة ما عجزت عنه المقاربة  الكفاءات فبیداغوجیا   

السابقة وتمكین المتعلم من تحصیل المعارف وٕاعطاء معنى لما تم تعلمه، وخلق وضعیات مناسبة 

  لتوظیف المكتسبات في حیاته المستقبلیة.

من مبدأ أن المدرس له أن ُیقدم ) أن مقاربة الكفاءات تنطلق 2004لبصیص( أشار وفي هذا الصدد   

ومعلومات وخبرات جاهزة، وفي نفس الوقت ال یكتفي التلمیذ بما یعرف ویفهم من للتلمیذ معارف 

  مصطلحات ومفاهیم، بل ینبغي أن یوظفها في وضعیات متنوعة ومختلفة في كل األوقات.

جوانبه المعرفیة والوجدانیة والمهاریة تهتم مقاربة الكفاءات بتعلیم المتعلم كیف یتعلم، وهذا بتطویر    

للوصول إلى مستوى المهارة المطلوبة التي تسمح له بحل مشاكله الیومیة. ولحل المشكلة على الفرد أن 

  ).2008یتخیل ما یفعله لالنطالق في تلك الحالة المبدئیة نحو الهدف المنشود(عن: شتوي، 

، وكان البد لهذا التطبیق من توفیر 2005لیم الثانوي عام ُطبقت بیداغوجیا التدریس بالكفاءات في التع   

مناخ مالئم من حیث توعیة وٕاطالع كافة األساتذة بمختلف تخصصاتهم بهذه المقاربة الجدیدة وكیفیة 

  اتجاهاتهم و، وتكوینهم في هذا المجال وكذلك معرفة مقاربة بالسابقة العمل بها، واإلیجابیات التي أتت بها

  المقاربة والتخلي عن المقاربة السابقة التي تعودوا علیها.  تبني هذهاستعدادهم ل

، في هذا الصدد نجد دراسات حاولت الوقوف أمام مقاربة الكفاءات من حیث دراستها من جوانب عدة   

اتجاهات أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة بالتعلیم الثانوي نحو )، حول 2009( فقد بینت دراسة بوجمعة

  ، أن أساتذة التربیة البدنیة یمتلكون اتجاهات إیجابیة نحو التدریس بالكفاءات. التدریس بالكفاءات

)، أن اتجاهات المشرفین التربویین نحو بیداغوجیا الكفاءات في التعلیم 2010كما توصلت دراسة سدید(   

رفین التربویین نحو مقاربة االبتدائي إیجابیة، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بین اتجاهات المش

  الكفاءات وفقا لمتغیر الخبرة والمؤهل العلمي ومتغیر نوع التكوین.
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   ) صعوبات تطبیق المقاربة )، في دراسة حول 2010كما أشارت في نفس السیاق دراسة العطوي 

 ظهورإلى ، وتوصلت الدراسة  بالكفاءات في المدرسة الجزائریة من وجهة نظر معلمي التعلیم االبتدائي

حسب درجة حدتها الصعوبات التي یواجهها معلمي المرحلة االبتدائیة في تطبیق المقاربة بالكفاءات 

، ثم صعوبات التكامل بین %54.46الصعوبات المفاهیمیة بنسبة فجاءت وارتفاعها وبنسب متقاربة 

، في حین لم یتم %51.87، ویلیها الصعوبات التكوینیة بنسبة %52.63التعلیم النظري والتطبیقي بنسبة 

  .%24.62تمثل الوسائل المادیة صعوبات حادة حیث ظهرت بنسبة منخفضة 

إلى معرفة مدى تحقیق تالمیذ السنة الخامسة للكفاءات التي  وتسعى)، 2011كما نجد دراسة لعمارة (   

  ق معظم الكفاءات. والتعرف على آراء المعلمین فیما یخص العوامل المفسرة لعدم تحقی یتضمنها البرنامج 

   وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

نقص تكوین المعلمین یؤدي بتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي إلى عدم تحقیق الكفاءات المقررة في  -

  محتوى منهاج الریاضیات في ظل المقاربة بالكفاءات.

اءات المقررة في محتوى منهاج الریاضیات عدم االهتمام األسري یؤدي بالتالمیذ إلى عدم تحقیق الكف -

  في ظل المقاربة بالكفاءات.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى اقتناع أساتذة التعلیم الثانوي )، 2011كما نجد دراسة عتیق (   

بالمقاربة بالكفاءات، أیضا كشف إیجابیات المقاربة بالكفاءات في میدان التدریس بالثانویة، أخذ نظرة عن 

تطبیق المقاربة بالكفاءات في التعلیم الثانوي والتفطن واالنتباه إلى نقائص تطبیق هذه المقاربة في  واقع

  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: المیدان التعلیمي.

تأیید األساتذة باختالف تخصصاتهم فكرة المقاربة بالكفاءات، إضافة إلى إبدائهم استعداد التدریس وفق  -

الكفاءات، وفي األخیر یقترح أساتذة التعلیم الثانوي بدائل تقویمیة إلنجاح تطبیق المقاربة المقاربة ب

  بالكفاءات.
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حول درجة معرفة معلمي السنة الخامسة ابتدائي للوضعیة )، 2012كما بینت دراسة معوش (   

وصلت الدراسة إلى أن ، وتاإلدماجیة وفق منظور التدریس بالمقاربة بالكفاءات وعالقتها باتجاهاتهم نحوها

معلمي السنة الخامسة ابتدائي على درجة عالیة من المعرفة للوضعیة اإلدماجیة، وبینت الدراسة أیضا 

عدم وجود فروق بین درجة معرفة معلمي السنة الخامسة للوضعیة اإلدماجیة وفقا لمتغیر الجنس، المؤهل 

  العلمي والخبرة العملیة.

ت تهدف إلى إعادة النظر في مختلف عناصر العملیة التعلیمیة من حیث فمقاربة التدریس بالكفاءا   

األهداف، المحتویات، وسائل التعلیم، طرق التدریس، وأسالیب التقویم. فالتقویم یشكل إحدى الركائز 

  األساسیة في عملیة تحسین نوعیة التعلیم ومردود المنظومة التربویة.

س الكفاءات أعطى من الناحیة النظریة جانب التقویم أهمیة إن تأسیس المناهج التعلیمیة على أسا   

كبیرة وهو یركز على التقویم التكویني الذي یرمي إلى تعدیل وتصحیح االعوجاج الخاص بكفاءات 

من التقویم في نفس الوقت أداة قیاس لمدى تقدم وتطور الكفاءات (بن سي مسعود، المتعلم، مما یجعل 

2008.(  

 یالزم العملیة التعلیمیة التعلمیة،  بالكفاءات یستدعي من المعلم تطبیق التقویم التكویني الذيفالتدریس    

یعمل على توفیر تغذیة راجعة لكل من المعلم والمتعلم حول العملیة التعلیمیة، كما أنه یساعد المتعلم و 

علیها وهذا بمساعدة  على معرفة نقاط القوة لدیه فیدعمها، ومعرفة نقاط الضعف فیبذل جهدا للتغلب

   المعلم. 

أما على مستوى الممارسة، فنجد التقویم التربوي لم ینل االهتمام الكافي، حیث یالحظ أن أشكال التقویم    

) 2008المتداولة ال توحي بأن التقویم التكویني معمول به،  وهذا ما أشارت إلیه الباحثة بن سي مسعود (

  في دراستها.
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 دراسة"جهني وهانتالتي تناولت موضوع التقویم التكویني نجد دراسة جهني وهانت  ومن بین الدراسات   

(Ghani et Hunt,1991)  ، حیث قدما بحثا للتحقق من استخدام التقویم التكویني بدال من التقویم

 الختامي في مناهج اللغة في المدارس الثانویة بمالیزیا، وتم ذلك من خالل األدوات التالیة:

  الحلقات الدراسیة. -

  الزیارات المیدانیة. -

  تحسین عملیة التقویم الشامل لخطة التقویم بصفة عامة. -

  من نتائج البحث ما یلي:

إعداد حلقة دراسیة لتحدید قنوات االتصال للقیام بتطویر مناهج اللغة في ضوء التقویم التكویني مع  -

وأیضا تقدیم االستشارات الفنیة في مجال جمع البیانات توسیع استخدام هذا النوع من التقویم في مالیزیا 

  ).2010من أجل التحقق من تقویم الموضوع (المطیري،

   ) حاول الكشف عن الممارسات التدریسیة لدى معلمي الصفوف )، 2000كما نجد دراسة الصعیدي 

ن على معلمي مشرفا تربویا ممن یشرفو  25المبكرة في التقویم المستمر، وتم ضبطها وعرضها على 

 الصفوف المبكرة.

كشفت نتائج الدراسة على قائمة بالممارسات التدریسیة الالزمة لمعلمي الصفوف المبكرة في التقویم 

  المستمر وضمت المحاور التالیة:

 مبادئ التقویم المستمر. *

 خطوات التقویم المستمر. *

 الخطوات المستخدمة لجمع البیانات. *

 التقویم.النشاطات المترتبة على نتائج  *
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  كما توصلت الدراسة إلى:

جمیع مبادئ التقویم المستمر تمارس من قبل جمیع المعلمین ولكن بدرجات متفاوتة أعالها  *

 االكتفاء بتقویم واحد للمهارة المتقنة وأدناها درجة االختیار المناسبة لتقویم المهارة.

تقویم القبلي والتقویم ضعف ممارسات المعلمین لخطوات التقویم المستمر ذات العالقة بال *

 التشخیصي.

هناك ضعفا ملحوظا في ممارسات المعلمین للنشاطات المترتبة على نتائج التقویم المستمر،  *

 خصوصا تلك النشاطات المترتبة على التغذیة الراجعة.

وأوصت الدراسة بضرورة تفعیل دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلمین وتوعیتهم بالممارسات    

یحة للتقویم المستمر، والعمل على إیجاد فرق تدریب المعلمین، مع توفیر أدلة إجرائیة لقیاس وتقویم الصح

  ).2010 المهارات (المطیري،

التعرف على واقع التقویم المستمر وزیادة فعالیته في تدریس العلوم  )،2000دراسة الناجم (وحاولت    

الشرعیة الشفهیة. والتوصل إلى توصیات ومقترحات لتطویر وتحسین تطبیق التقویم المستمر في تدریس 

معلما  480العلوم الشرعیة الشفهیة، وقد استعمل الباحث المنهج الوصفي المسحي على عینة مكونة من 

ربویا حیث تمحورت عناوین محاور االستبیان في: أهداف التقویم المستمر، وسائل وجوانب مشرفا ت 42و

  التقویم المستمر، المعوقات التي تواجه معلمي العلوم الشرعیة في تحقیق أهداف التقویم المستمر.

وتوصلت الدراسة إلى أن أغلب أفراد عینة الدراسة لم یتم إلحاقهم بدورات تدریبیة في مجال التقویم،    

%، ولم یتحقق من أهداف التقویم التكویني إال هدف واحد كما یراه 90حیث كانت النسبة أكثر من 

تقویمهم المستمر المعلمون، إضافة إلى استخدامهم ألسلوبي المناقشة الصفیة والمالحظة المستمرة في 

لطالبهم. أهم المعوقات التي تعیق المعلمین في تحقیق أهداف التقویم التكویني كثرة عدد الطالب في 

الصف الدراسي الواحد، عدم تنظیم دورات تدریبیة في  للمعلمین والمفتشین، عدم وجود دلیل واضح 
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نب المعرفي، وأخیرا تعود الطالب على ومتكامل عن التقویم التكویني، قلة اهتمام ولي أمر الطالب بالجا

  الحفظ واالستظهار.

قام ببحث للتحقق من استخدام التقویم التكویني في مناهج  ،Ediger,2002)دراسة إدجار (كما نجد    

 القراءة، وأشارت الدراسة إلى وجود مجموعة من األدوات التي تحقق ذلك مثل:

 مراقبة المعلمین. *

 ي ینفذها الطالب.قائمة المهام القرائیة الت *

 تصنیف الطالب للجداول والرسوم الواردة في الموضوع. *

 االستعانة بالبیانات المكتوبة. *

 اختبارات المعلمین. *

 المناقشة في الصفوف. *

 نماذج التقییم الذاتي. *

 أراء اآلباء/ المعلمین.  *

مكن معرفة أسالیب وتم تدریب المعلمین من خالل تقدیم بیانات لهم في بدایة العام الدراسي حتى ی   

  ).2010 التقویم التكویني(المستمر) المتبعة في المنهج القرائي المقرر على التالمیذ (المطیري،

حیث قام بإجراء بحث عن واقع التقویم المستمر لمهارات القراءة )، 2003كما بینت دراسة هادي (   

والمحفوظات في الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة. هدف من خالله إلى الكشف عن مدى مراعاة 

التقویم المستمر ألهداف تعلیم القراءة والمحفوظات، ورصد المشكالت التي تحول دون تطبیق التقویم 

قراءة والمحفوظات والتوصل إلى حلول مناسبة تسهم في االرتقاء بمستوى التقویم المستمر لمهارات ال
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المستمر لمهارات القراءة والمحفوظات في الصف الرابع والخامس والسادس من المرحلة االبتدائیة للمهارات 

  المنصوص علیها في الئحة التقویم المستمر.

  وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج:

  ستمر یراعي أهداف تعلیم القراءة والمحفوظات التالیة:التقویم الم

إجادة التالمیذ للقراءة الصامتة في نهایة الصفوف العلیا وعدم تدریبهم علیها من بدایة الصفوف العلیا  *

 من المرحلة االبتدائیة، وكذلك عدم تنمیة المیل إلى القراءة لدى التالمیذ.

التالمیذ في مهارات القراءة والمحفوظات هي األسالیب التالیة: أكثر األسالیب استخداما عند تقویم  *

 المالحظة، التمارین الصفیة، الحوارات والمناقشة والواجبات المنزلیة.

توصلت الدراسة إلى أهم المشكالت التي تحول دون تطبیق التقویم المستمر وهي قلة الدورات    

حد، وضعف تفاعل أولیاء األمور، وكما اقترحت الدراسة التدریبیة، وكثافة أعداد التالمیذ في الصف الوا

بعض الحلول مثل: عمل دورات تدریبیة للمعلمین في التقویم المستمر، تقلیص محتوى مقررات القراءة 

والمحفوظات وبناءه وفق المهارات المطلوبة، وٕایجاد استمارة تقویم بدیلة. كما أشارت نتائج البحث إلى أن 

%) 80) بنسبة(20) مهارة من (13( ءة والمحفوظات في الصف الرابع راعت قیاستدریبات كتاب القرا

(12( وراعت تدریبات كتاب القراءة والمحفوظات في الصف الخامس ابتدائي قیاس ) 25) مهارة من 

) 18%) وراعت تدریبات كتاب القراءة والمحفوظات في الصف السادس االبتدائي قیاس (85بنسبة (

  ).2010 %) (المطیري،95بة بلغت() بنس25مهارة من (

أجرى بحثا لتنفیذ برنامج في اثني عشر أسبوعا، ، حیث  Tardif,2006)ترادیف ( دراسةكما حاولت    

استهدف توفیر فرص غیر تقلیدیة في التقویم التكویني، والغرض من هذه الدراسة هو وصف وجهة نظر 

 مدى نجاح البرنامج وتحقیق أهدافه. -الطالب على:  
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  كیف یمكن تحسین البرنامج. -

ولقد أجریت مقابالت مع الخریجین بعد االنتهاء من دراسة البرنامج، وكشفت النتائج أن أهداف    

البرنامج تم إنجازها، وشملت التوصیات التأكید باستخدام التقویم التكویني حیث یعتبر أكثر مالئمة 

ى المستوى الجامعي وتوضیح اآلثار اإلیجابیة المترتبة للمتعلمین مع التأكید على هذا النوع من التقویم عل

  ). 2010 (المطیري، على ذلك واآلثار السلبیة في حالة عدم القیام به على الوجه األكمل

قام ببحث للتحقق من أثر التقویم التكویني في  Panichas,2006)دراسة بانشیس (ونجد أیضا    

المناهج الدراسیة ومختبر الكیمیاء والمقررات المرتبطة بها، حیث تشیر النتائج إلى أن المناهج الدراسیة 

الحالیة هي مناهج تقلیدیة في محتواها، في حین أن االهتمام بالتقویم التكویني یركز على البنیة المفاهیمیة 

ستیعاب المفاهیم، وما تتضمنه هذه المفاهیم من جوانب وجد مثل: شعور الطالب بالثقة للتعلم، مثل ا

 واإلنجاز، عالوة على إبراز الجانب التعاوني فیه.

وكشفت نتائج البحث عن أهمیة التقویم التكویني الذي یكسب الطالب بعض الجوانب مثل التعاون    

لى أهمیة التعلم التعاوني ألنه یشیر إلى نشاط الطالب والدافعیة لإلنجاز، والثقة بالنفس كما أكدت ع

  ).2010 (المطیري، وتحصیلهم للمعلومات بأنفسهم

ببحث لدراسة حالة للتحقق من استخدام ثالثة من المعلمین للتقویم  )Garner,2007( جارنركما قام    

ب المرحلة الثانویة، ولقد لطال onlineالبنائي، وتصمیم مقرر له ونشره عبر الشبكة الدولیة للمعلومات 

الحظ المعلمون في أثناء تدریس هذه الدورات أنها مخصصة لشخص واحد، وبعد ذلك قدمت ورشة عمل 

 للطالب لعرض فنیات التقویم التكویني، وسعى البحث لمحاولة التوصل إلى إجابة عن أسئلة منها:

لمعلمون والمبثوثة عبر الشبكة الدولیة إلى أي مدى كانت عملیة التقویم التكویني التي یستخدمها ا -ا

  للمعلومات عالیة في المدرسة؟
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ما التغییرات التي اتبعت لممارسة التعلیم عبر االنترنت وما فنیات التقویم التكویني التي اتبعت  - ب

  للتحقق من ذلك وما إجراءات ذلك؟

في وجود إطار استخدام التقویم  ما المعاییر و القوائم  الرجعیة، أو غیرها من التصمیمات التي أثرت -ج

  التكویني من خالل المشاركة والمعلمین عبر االنترنت؟ 

  وكشفت نتائج البحث عما یلي: 

 أن التقویم التكویني كان یستخدمه جمیع المعلمین في ثالث درجات متفاوتة. *

ومطالب عدم قیمة التقویم التكویني عبر الشبكة الدولیة للمعلومات بسبب المناهج الدراسیة  *

المعلمین، وعدم االمتثال للطالب ولحاجاته للتقویم المستمر(التكویني)، وعدم وجود إطار رسمي للمساءلة، 

 والتغذیة المرتدة لتحسین الدورات التدریبیة للمعلمین.

أثبت أنه من الصعب الحصول على الدورات التدریبیة، ألنها تتكون من ألف إطار وهذا یمثل  *

  ).2010 عبر االنترنت (المطیري،صعوبة لدى الطالب 

وحاولت دراسات تناول موضوع التقویم التكویني أو ما یسمى بالتقویم المستمر من ناحیة صعوبات    

بعنوان "واقع التقویم المستمر في الصفوف  ، )2006تطبیقه، ومن بین هذه الدراسات نجد دراسة الشهري (

هة نظر المعلمین والمشرفین وأولیاء األمور بمحافظة الطائف"، المبكرة من المرحلة االبتدائیة للبنین من وج

هدف من خالله الوقوف على اإلیجابیات والسلبیات التي ظهرت بعد تطبیق التقویم المستمر في الصفوف 

المبكرة من المرحلة االبتدائیة والتعرف على الصعوبات التي واجهت تطبیقه وتحدید الممارسات المختلفة 

 278معلما و 223من التقویم وذلك من خالل استبانات صممت لهذا الغرض وطبقت على  مع هذا النوع

  مشرفا تربویا.  13ولي أمرو

  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:
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ضعف اهتمام األسرة بنتائج التقویم المستمر وتأثر نتائجه بذاتیة المعلم وعدم فهم أولیاء األمور للتقویم  -

  أدلة تساعد المعلم على التطبیق الجید لنظام التقویم المستمر.المستمر وعدم وجود 

ومن أهم توصیات الدراسة: االهتمام بالتقویم المستمر وجعله جزءا من برامج إعداد معلم الصفوف  -

المبكرة، كما أوصت بوضع آلیات موحدة لتطبیق عملیة التقویم المستمر على مستوى اإلدارات التعلیمیة 

التطبیق الفردیة وتصمیم مقاییس موضوعیة مقننة لكل مهارة یقوم على أساسها  لتجنب اجتهادات

  المفحوص بشكل علمي دقیق.

تقویم فاعلیة أدوات التقویم التكویني في ) من خالل دراسته حول 2006كما حاول الباحث الغافري (   

 الدراسة  علمیها، كما هدفتمادة التربیة اإلسالمیة في التعلیم األساسي من وجهة نظر مشرفي المادة وم

إلى الكشف عن الصعوبات التي تواجه المعلم في تطبیق هذه األدوات، وطبقت الدراسة على عینة مكونة 

  .استبانةمعلما ومعلمة، واستخدم الباحث  247مشرفا ومشرفة للمادة، و 22من 

  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

  أكثر فاعلیة في تقویم أداء الطلبة من األنشطة.المالحظة واالختبارات  -

وجود صعوبات بدرجة كبیرة في تطبیق هذه األدوات في المادة. ویوصي الباحث بضرورة تفعیل أدوات  -

التقویم التكویني وتطویرها كي تؤدي دورها في المادة بشكل أفضل، كما یوصي بالتخفیف من األعباء 

  ى له تفعیل هذه األدوات وتفادي صعوبات تطبیقها.الملقاة على عاتق المعلم كي یتسن

   )  الساحقة من في دراستهما أن األغلبیة )،2011وفي نفس السیاق بین كل من عواریب واألعور 

نسبة  المدرسین في جمیع مراحل التعلیم بالجزائر ال یمارسون التقویم المستمر، حیث بلغت

المدرسین غیر  الباحثان سبب ذلك إلى عوامل كثیرة تجعل%) من عینة الدراسة، وأرجع 16,82هؤالء(

وكثرة التالمیذ في  قادرین على ممارسة التقویم المستمر، ومن أهم هذه العوامل كثافة البرنامج الدراسي،

  .القسم، وقلة الوسائل واإلمكانیات، وغیر ذلك من العوامل
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بن سي اءات والتقویم التربوي نجد دراسة ومن بین الدراسات التي حاولت الجمع بین التدریس بالكف   

هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع التقویم في التعلیم االبتدائي في ظل المقاربة حیث ، )2008مسعود (

بالكفاءات، ومحاولة التعرف عما إذا كانت الممارسات التقویمیة الحالیة من طرف معلمي التعلیم االبتدائي 

التقویم التكویني وجعله عامال أساسیا من عوامل تعلم التلمیذ وتجاوز  في الواقع تتجه نحو اعتماد

األسالیب التقویمیة التقلیدیة التي تجعل من التقویم غایة في حد ذاته و ال وسیلة من وسائل تحسین التعلم 

  ورفع مردود المنظومة التربویة.

  واستخدمت الباحثة استبانة .معلم ومعلمة  في التعلیم االبتدائي ن  120طبقت الدراسة على 

  توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:

  التقویم في المدرسة االبتدائیة ال یزال تقویما تقلیدیا.   -

تطبیق التقویم التكویني في المدرسة االبتدائیة تواجهه صعوبات بیداغوجیة وتنظیمیة منها نقص  -

  التكوین.

حیث هدفت الدراسة للكشف عن واقع  )،2011بن عمارة (دراسة الباحثتان بوعیشة و كما أشارت    

ممارسة معلمي المرحلة االبتدائیة للتقویم التربوي في ضوء التدریس بالكفاءات من وجهة نظر المفتشین 

اعتمدت الدراسة على المنهج و  التربویین، ومدى مواكبتها للممارسات القائمة على التدریس بالكفاءات.

  مفتش للغة العربیة في المرحلة االبتدائیة. 79الدراسة في االستبانة وطبقت على  الوصفي كما تمثلت أداة

  وتوصلت الدراسة إلى ما یلي:

  معلم المدرسة االبتدائیة للتقویم وفق مقاربة التدریس بالكفاءات. ةعدم ممارس -

وأوصت الدراسة بإعداد برنامج تدریبي تكسب المعلمین مهارات وخبرات حول التقویم في ضوء التدریس  -

بالكفاءات، إضافة إلى تحسین نوعیة التكوین مما یسمح بتطویر المهارات التعلیمیة للمعلمین وربط قنوات 
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ك للوضعیات التقویمیة االتصال والحوار بین المفتشین والمعلمین، كما أوصت الدراسة على إنشاء بنو 

  وبناء االختبارات وشبكات التقویم لتسهیل عمل المعلم وٕارساء موضوعیة ودقة لنتائج التقویم.

وعلى هذا األساس، ال یمكن اعتبار تكوین المتعلم في ظل بیداغوجیا الكفایات عملیة تلقي وتفریغ    

به في الطریقة التقلیدیة، بل التكوین المعلومات التي یكون قد حفظها عن ظهر قلب ، كما كان معمول 

عملیة تشمل مجموع األنشطة والوضعیات البیداغوجیة والوسائل الدیداكتیكیة التي یكون هدفها األساسي، 

كالمفاهیم والمبادئ والمهارات والمواقف التي تجعله  قادرا  ایات وتنمیة معارفه:هو إكساب المتعلم الكف

) تمثل savoir scientifique( " المعرفة العلمیةأخرى. ذلك ألن  على ممارسة ما أكتسبه في مواقف

وتقنیات ثقافیة، ال  فعال في حد ذاته و لیس جوهرا " أي هي فعل یرمي إلى إكساب المتعلم مفاهیم علمیة

  ).2012بوطابة،  :عن( یمكن تحقیقها إال من خالل القیام بعملیة التقویم التكویني

أن معظم المعلمین الجزائریین یفتقرون لمكونات التقویم  نجد المیداني الواقعبالنظر واالحتكاك ب لكن   

لهذا .دیر المخرجات بقیمة أو عالمة )التكویني وفق بیداغوجیا الكفایات ، وال زالوا  متشبثین بالتقییم (تق

ص في یة وبالخصو جاءت هذه الدراسة لمعرفة المزید عن واقع التقویم التكویني في المدرسة الجزائر 

الدراسات السابقة التي تم عرضها نتوصل إلى القول أن هذه الدراسات  من وانطالقا ة،المرحلة الثانوی

في تحدید أهداف الدراسة،  ساهمت في إعطاء نظرة شاملة للبحث الحالي،حیث استفادت الباحثة منها

المنهج المناسب  واستخدام الدراسة،، المؤهل العلمي، الخبرة المهنیة، التكوین)، أداة سن(ال ت الدراسةمتغیرا

  لموضوع الدراسة، وكذلك ضبط فرضیات الدراسة.

كما تبین للباحثة من خالل إطالعها على األدب التربوي وفي حدود علمها لم تجد أي دراسة تناولت    

قیام بهذه لل هاموضوع واقع التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات في التعلیم الثانوي، وهذا ما شجع
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ومدى استخدام األساتذة لهذا النوع من التقویم  الدراسة للكشف عن واقع التقویم التكویني في الثانویة 

  .تطبیق التقویم التكوینيالتعرف على صعوبات أیضا و 

  وانطالقا مما سبق یمكن طرح التساؤل التالي: 

  ضوء التدریس بالكفاءات ؟تقویم التكویني في لل أساتذة التعلیم الثانوي استخدام ما واقع *

  :لدراسةتساؤالت ا

  بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام مقاربة التدریس بالكفاءات؟. فروق كهل هنا. 1

بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس  فروقهناك هل . 2

  بالكفاءات؟.

كویني في ضوء التدریس بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات التقویم الت فروق. هل هناك 3

  بالكفاءات؟.

 فرضیات الدراسة: -2

  كإجابة مؤقتة على تساؤالت الدراسة تم صیاغة الفرضیات التالیة:

  الفرضیة األولى: .1:2

 بالكفاءات .خدام مقاربة التدریس بین أساتذة التعلیم الثانوي في است فروقهناك  -
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  الفرضیة الجزئیة األولى:

مادة لطبیعة  هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات وفقا -

  التدریس.

  الفرضیة الجزئیة الثانیة:

قدمیة في لطبیعة األ هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات وفقا -

  التعلیم.

  الفرضیة الجزئیة الثالثة:

  لتكوین.ا مراتعدد هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات وفقا ل -

  الفرضیة الثانیة: .2:2

  بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات . فروقهناك  -

  الفرضیة الجزئیة األولى:

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا  -

  مادة التدریس.طبیعة ل

  الفرضیة الجزئیة الثانیة:

فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا  هناك -

  ألقدمیة في التعلیم.طبیعة ال
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  الفرضیة الجزئیة الثالثة: 

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا  -

  لتكوین.ا مراتعدد ل

  الفرضیة الثالثة:.3:2

ي في ضوء التدریس بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات التقویم التكوین فروقهناك  -

  بالكفاءات .

  الفرضیة الجزئیة األولى:

التقویم التكویني في ضوء  تطبیق هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات -

  مادة التدریس.طبیعة التدریس بالكفاءات وفقا ل

  الفرضیة الجزئیة الثانیة:

التقویم التكویني في ضوء   تطبیق  هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات  -

  ألقدمیة في التعلیم.طبیعة االتدریس بالكفاءات وفقا ل

  الثالثة:الفرضیة الجزئیة 

التقویم التكویني في ضوء  تطبیق هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات -

  لتكوین.ا مراتعدد التدریس بالكفاءات وفقا ل
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 أهداف الدراسة:  -3

  تتلخص أهداف الدراسة في:

 المرحلة الثانویة.التعرف على الواقع الحالي للتقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات في  - 1

من حیث  مقاربة التدریس بالكفاءات تطبیق التعرف على الفروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في - 2

 تكوین).الو  األقدمیة(مادة التدریس،  متغیرات الدراسة

من حیث متغیرات  التقویم التكوینيالتعرف على الفروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام  - 3

 تكوین).الو  األقدمیة(مادة التدریس،  الدراسة

الكشف على أهم العراقیل التي یمكن أن تواجه أساتذة التعلیم الثانوي في تطبیق التقویم التكویني في   - 4

 ضوء التدریس بالكفاءات.

تقدیم بعض الحلول أو المؤشرات التي یمكن أن تساعد أساتذة التعلیم الثانوي للتغلب على العراقیل   - 5

 هم أثناء تطبیقهم للتقویم التكویني.التي تواجه

 أهمیة الدراسة:   -4

 تتجلى أهمیة الدراسة من خالل:

تناول موضوع التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات لما له من أهمیة كبیرة في العملیة  - 1

 (موضوع الساعة). التعلیمیة التعلمیة، وهو من المواضیع الجدیدة

أهمیة تقویم المتعلم في المنظومة التربویة الجزائریة، و الهدف من التقویم إعداد الفرد الكفء مستقبال  - 2

 القادر على تحمل مسؤولیاته وخدمة مجتمعه. 

(الحقیقي) لفلسفة التدریس بالكفاءات الذي یسمح بإعداد وتربیة المتعلم وتزویده  التطبیق الفعلي - 3

 .المستقبلیة  وتطبیقها في حیاته یفیة الحصول علیهابالمعارف وك
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قلة الدراسات على حد علم الباحثة التي تناولت جانب التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات،  - 4

 .حیث تعد هذه المقاربة جوهر اإلصالحات التي قامت بها المنظومة التربویة الجزائریة 

حسین جانب التقویم التكویني في ضوء قد تسهم هذه الدراسة في اتخاذ إجراءات وخطوات عملیة لت - 5

 .  التدریس بالكفاءات

 :المفاهیم اإلجرائیة للدراسة -5

   تم االعتماد في هذه الدراسة على المفاهیم التالیة:

تشخیصیة عالجیة تهدف إلى تحسین جوانب القوة ونواحي الضعف  هو عملیة التقویم التربوي : .1:5

   أستاذ التعلیم الثانوي وفقا لطبیعة المادة التي یدرسها. في مختلف أدوات التقویم التي یستخدمها

هو عملیة تمارس خالل الحصة التعلیمیة، یتم فیها تقدیر مستوى تعلم المتعلم التقویم التكویني: .2:5

   والتعرف على طبیعة الصعوبات التي تواجهه أثناء التعلم والعمل على معالجتها.

عام  الجزائریة وزارة التربیة الوطنیة تبنتهافلسفة بیداغوجیة عبارة عن التدریس بالكفاءات:  .3:5

، تهدف إلى تنمیة قدرات المتعلم المعرفیة والوجدانیة والنفس حركیة قصد الوصول به إلى 2003/2004

  مستوى الكفاءة التي تسمح له باالنخراط في الواقع وحل مشاكله الحیاتیة. 

  فهي تسعى إلى جعل المعارف المدرسیة صالحة االستعمال في المواقف الحیاتیة.  

الشخص المعد إعدادا بیداغوجیا وأكادیمیا لممارسة مهنة التدریس في هو أستاذ التعلیم الثانوي:  .4:5

حیاة التعلیم الثانوي وفق المنهاج التربوي، ویتمثل دوره في إیصال المعلومات للمتعلمین وٕاعدادهم لل

   المستقبلیة.
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  تمهید:

جدیدة في تطویر شهدت الجزائر إصالحات شاملة في منظومتها التربویة، حیث تبنت بیداغوجیا    

في  العملیة التعلیمیة، وترتكز هذه المقاربة على تقییم ما تعلمه واكتسبه المتعلم من كفاءات وتجسیدها

  الواقع المعاش لمواجهة تحدیات الحیاة والتكیف مع األوضاع الجدیدة.

فأسلوب التدریس بالكفاءات جاء كرد فعل للمناهج المثقلة بمعارف غیر صالحة وأیضا مكمل    

  لبیداغوجیا التدریس باألهداف.

التربوي، والمفاهیم وسنحاول في هذا الفصل التطرق إلى تعریف المقاربة، تعریف الكفاءة في المجال    

المرتبطة بها، خصائص الكفاءة، أنواعها، مكوناتها، تعریف المقاربة بالكفاءات، نشأة المقاربة بالكفاءات، 

أهمیتها، أهدافها، خصائص التدریس بالكفاءات، متطلبات التدریس بالكفاءات، مكانة المتعلم في مقاربة 

لم في مقاربة التدریس بالكفاءات، وأخیرا التقویم التكویني في التدریس بالكفاءات، العالقة بین المعلم والمتع

  ضوء التدریس بالكفاءات.

 ):Approcheمفهوم المقاربة(  .1

  لغة: - أ

  ).1979من َقُرَب ُقْربَا وُقْرَباَنا: دنا، فهو قریب (الزاوي، 

  المقاربة هي كیفیة دراسة مشكل أو معالجته، أو بلوغ غایة.

  اصطالحا: -ب

):" المقاربة هي تصور نظري مكون من مجموعة مبادئ یتأسس علیها 2005اللحیة ( تعریف      

  ).2008: بوعیشة، عنبرنامج دراسي(
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هي تصور مشروع عمل قابل لإلنجاز، على ضوء خطة أو إستراتیجیة تأخذ في وعّرفت أیضا:"    

من طریقة ووسائل ومكان الحسبان كل العوامل المتداخلة في تحقیق األداء الفعال والمردود المناسب 

  ).2005وزمان وخصائص المتعلم"(حاجي، 

وتعني المقاربة الخطة المّوجهة لنشاط ما، مرتبط بتحقیق أهداف معینة، في ضوء إستراتیجیة تربویة 

تحكمها جملة من العوامل، والمؤثرات تتعلق بثالث عناصر أساسیة هي: المدخالت، العملیات، 

  ).2012: هویدي، عنالمخرجات (

 مفهوم الكفاءة:  .2

  لغة:  - أ

  عّرف في القاموس الفرنسي على أنها: التوافق، القدرة على التكیف.

  ).Foulquié,1971الكفاءة هي القدرة سواء القانونیة أو المهنیة المطلوبة ألداء وظائف معینة(

  ).2009، بن ذهیبةیقصد بالكفاءة القدرة على العمل وحسن تصریفه( -

  إصطالحا: -ب

بهدف مواجهة یكون الفرد قادرا على تعبئتها التي  Potentialités"الكفاءة هي مجموعة من اإلمكانات    

  ).2013: بلخیري، عنوضعیة جدیدة، وهي مكتسبة وال تتحقق إال من خالل أفعال ملموسة" (

هي مجموعة معقدة، مركبة من عناصر المعرفة والخبرة التي تقبل التحدیث إال  الكفاءة   

  ).2006)(وزارة التربیة الوطنیة، contexteبالقرینة(

): هي مجموعة من اإلمكانات(الوجدانیة والمعرفیة النفس Taouinet" )2005"تاعوینات  تعریفأما    

   .حركیة) التي تسمح للفرد من أداء نشاط بفعالیة
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): هي قدرة عمل فاعلة لمواجهة مجال مشترك من المواقف التي یمكن (Perrenoudتعریف "بیرنو"   

التحكم فیها بفضل توفر كال من المعارف الضروریة، والقدرة على توظیفها عن درایة في الوقت المناسب، 

  ).2001: العرابي، عن( من أجل التعرف على المشاكل الحقیقیة وحلها

الكفاءة هي مجموعة من المعارف والقدرات والمهارات المكتسبة عن " ):De Ketel( دیكاتل" ویعرفها   

  ).2013: فیزازي، عن( طریق التعلم، بحیث تشكل خبرات مرتبطة فیما بینها في مجال معین"

) الكفاءة عل أنها:" مجموعة القدرات التي تمكن المتعلم من التعامل Xavier" )2004" زافیيك ویعّرف   

  مع وضعیة ما بطریقة مالئمة".

اقف :" القابلیة على تطبیق المبادئ والتقنیات الجوهریة في المو فعرفها بأنها )Good ")1973" جودأما    

  ).2006مسعود،  و العملیة"( زكریا

) والمعارف savoirs):" الكفاءة هي مجموعة متكاملة من المعارف(Nagels" )2015" ویعّرف   

  ) التي تسمح التعامل مع المواقف والتكیف، وأداء مهمة أو مشروع، وحل مشكلة.savoir- faireالفعلیة(

  ).Adib,2013وتعرف الكفاءة أیضا:" هي معرفة أو قدرة التلمیذ المعترف بها في مواقف التعلم"(   

المهام هي كفاءات قابلة للتحویل تمكن أداء العدید من " إلى أن الكفاءة عامة: "Bouallag" ویشیر   

یضیف نفس الباحث قائال:" إّن الكفاءة  .المختلفة، ویطلق علیها في األدب التربوي بالكفاءات المستعرضة"

وبعبارة أوضح،  داء التي تمثل الحد الالزم والضروري لتحقیق هدف ما...تعني مختلف أنواع وأشكال األ

ارسات المبنیة التي تساعد في تسهیل وأشكال المم تعتبر الكفاءة مجموع القدرات والمهارات واألداءات

  ).2004(بوعالق،  العملیة التعلیمیة/التعلمیة المعرفیة منها والوجدانیة والنفس حركیة أهدافتحقیق 

أنها:"مجموعة منظمة ووظیفیة من الموارد( معارف، قدرات، مهارات...) والتي  وعرفت الكفاءة على   

  ).2005(یوب،  تسمح أمام جملة من الوضعیات بحل مشاكل وتنفیذ نشاطات أو إنجاز عمل"
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السابقة لمفهوم الكفاءة، یمكن القول أن الكفاءة هي مجموعة متكاملة من المعارف  اتریفمن خالل التع   

والقدرات واإلمكانات والمهارات التي ُتمكن المتعلم بمواجهة وضعیات جدیدة والتكیف معها وٕایجاد الحلول 

  المناسبة لها.

 المفاهیم المرتبطة بالكفاءة:. 1.2

  من بین المفاهیم المرتبطة بمصطلح الكفاءة نجد: القدرة، المهارة، األداء، االستعداد.

هي مجموعة من االستعدادات التي یجب أن یوظفها الفرد لمواجهة مختلف ): Capacité( القدرة ·

الوضعیات سواء كانت فكریة أو بدنیة، فهي استعداد مكتسب یسمح للفرد بالنجاح في أداء أي نشاط، 

 ).2011ال تكون حقیقیة إال إذا كانت متینة تتطور بالتجربة والتعلم(لعمارة،  وهي

المهارة هدف من أهداف التعلیم یشمل كفاءات المتعلمین وقدرتهم على أداء ): Habilité( المهارة ·

 مثل: مهارات القراءة مهام معین بكیفیة دقیقة أو متناسقة أو ناجعة، ویترجم هذا األداء في أهداف مهاریة

 ).2008: بوعیشة، عن(

هدفا بیداغوجیا یضاف إلیه وصف الوضعیة التي یعتبر ): Performance( األداء أو اإلنجاز ·

: زایدي، عنسیكون فیها السلوك النهائي مالحظا، بمعنى أن اإلنجاز هو مؤشر القدرة واالستعداد(

2009.( 

هو قدرة ممكنة، أي وجود بالقوة، أو أداء متوقع سیتمكن الفرد من إنجازه  ):Aptitude( االستعداد ·

 فیما بعد، عندما یسمح بذلك عامل النمو والنضج أو عامل التعلم. واالستعداد هو نجاح كل نشاط

  ).2012مصنوعة، (

 خصائص الكفاءة:. 2.2

  )2011لعمارة، ( تتمیز الكفاءة بمجموعة من الخصائص وهي:
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ترتبط الكفاءة بمجموعة من القدرات والمعارف والمهارات لذلك فإن توظیف مجموعة من اإلمكانات:  ·

 أهم میزة لها تتمثل في جمعها المنظم لتلك الوحدات التي یستثمرها المتعلم في سیاق ذو داللة وفائدة له.

تمتاز الكفاءة بطابعها العملي والنهائي، فالتلمیذ یقوم بتوظیف مجموعة من التعلیمات  الغایة النهائیة: ·

 تهدف إلى تحكمه في عمل أو حله لمشكلة مطروحة في أنشطة مدرسیة.

أي وضعیات ذات مجال إذ ال یتم تحدید كفاءة أو فهمها إال من خالل االرتباط بفئة وضعیات:  ·

على الرغم من إمكانیة تحویل بعض الكفاءات من مادة إلى أخرى إال وضعیات توظف فیها هذه الكفاءة 

 أنه تبقى بعض الكفاءات متمیزة عن بعضها البعض.

توظف الكفاءة في غالب األحیان معارف ومهارات معظمها من المادة  الخصوصیة والتعلق بالمادة: ·

ذ مهارة أو قدرة حل المشكالت الواحدة أي أنها ترتبط بمجال معین أو مهنة مثال قد تُنمي في التلمی

 الریاضیة لكن هذا ال یعني أننا ُننمي مهارة التربیة العلمیة أو التعبیر الحر.

حیث یمكن قیاس كفاءة العمل المنجز من طرف المتعلم ونوعیة الناتج الذي توصل قابلیة التقویم:  ·

الناتج الذي قدمه المتعلم ومدى  إلیه وحتى وٕان لم یكن ذلك بشكل دقیق حیث یتم تحدید معاییر مثل نوعیة

استجابته لشروط العمل، كما یمكن تقویمها من حیث النوعیة العملیة التي قام بها المتعلم بغض النظر 

 عن النتائج وذلك بالحكم على السرعة في إنجاز العملیة واالستقاللیة واحترام اآلخرین.

ع تتداخل فیها عدة مواد بشكل یشابه الواقهي القدرة على معالجة وضعیات مختلفة خاصیة التحویل:  ·

 .المعاش المتمیز بطابعه المركب

  والشكل التالي یوضح خصائص الكفاءة:
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  .(الشكل من وضع الباحثة)ة یوضح خصائص الكفاء ):01كل رقم(ش

 أنواع الكفاءات: .3.2

، میز المجلس الوطني الفرنسي 1991نظرا ألهمیة الكفاءات، فقد تعددت أنواع الكفاءات، ففي عام    

  :الكفاءاتللبرامج التعلیمیة بین ثالثة أنواع من 

  . كفاءات في مجال التحكم اللغوي.1

  بالمواد الدراسیة.. كفاءات مرتبطة 2

  . كفاءات ممتدة أو مستعرضة.3

وفي كندا میزت الوثیقة الصادرة عن وزارة التربیة، والمعروفة بالتصریح الخاص بالسیاسة    

  بین أربعة أنواع من الكفاءات: 1997) عام Déclaration de la politique éducativeالتربویة(

  الفكري).. الكفاءات الفكریة(طرق أو مناهج العمل 1

  العمل في مجموعات). - . الكفاءات المنهجیة( تنظیم عمل ما2

  . الكفاءات المرتبطة بالمواقف والسلوكیات.3

  .)2004: بوعالق، عن( . الكفاءات التواصلیة4

 
 توظیف اإلمكانات

 التعلق بالمادة

 قابلة للتحویل

 االرتباط بمجال واحد الكفاءة

 قابلة للتقویم

 ذات غایة نهائیة
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  )، فقد قسم الكفاءات في المجال التربوي إلى قسمین:2000( أما الدریج   

  . كفاءات نوعیة خاصة.1

  مستعرضة(ممتدة). . كفاءات2

  لشكل التالي یوضح أنواع الكفاءات:وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  .(الشكل من وضع الباحثة) یوضح أنواع الكفاءات ):02( شكل رقم

  الكفاءات النوعیة الخاصة:: أوال

عبارة عن كفاءات ترتبط بنوع محدد من المهام التي تندرج في إطار مواد دراسیة أو ضمن مجاالت    

تربویة أو بمیادین معینة للتكوین، كما ترتبط الكفاءة الخاصة بمجاالت الشخصیة المعرفیة والمهاریة 

  ).2006بوكرمة، ( والوجدانیة

والجغرافیا والعلوم الطبیعیة  یاضیات واللغة والتاریخاسیة كالر فهذا النوع من الكفاءات مرتبط بمادة در    

وغیرها، ونجدها تتشكل من أحداث وفرضیات ونظریات وقوانین تحدد حلقها المعرفي وتكون عناصر كل 

  مادة منظمة.

 

 أنواع الكفاءات

 كفاءات مستعرضة كفاءات نوعیة خاصة
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  الكفاءات النوعیة الخاصة بمادة التاریخ:  والشكل التالي یوضح   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).2004(بوعالق،   الخاصة بمادة التاریخ یوضح الكفاءات النوعیة ):03( شكل رقم

  المستعرضة):ثانیا: الكفاءات الممتدة (

: بوعالق: عن( التي یمتد مجال تطبیقها وتوظیفها إلى سیاقات جدیدة..."" :هي الكفاءات الممتدة   

2004.(  

خطوات عقلیة ومنهجیة مشتركة بین مختلف المواد الدراسیة والتي یستهدف  وتمثل هذه الكفایات   

  تحصیلها وتوظیفها خالل عملیة إنشاء المعرفة والمهارات المأمولة. ومن أمثلة هذه الكفاءات:

 

 كفاءات نوعیة خاصة بالتاریخ

 كفاءات مهاریة كفاءات معرفیة

القدرة على 

التعرف على 

أثار من 

 الماضي

القدرة على معرفة 

 التنظیم الزمني

تحدید مؤشرات 

زمنیة، استخدام 

وسائل التعبیر 

 الزمني

القدرة على 

استثمار المصدر 

 التاریخیة



 مقاربة التدریس بالكفاءات                  الفصل الثاني                                              

 

 
33 

  * القدرة على التحلیل والتركیب.

  * القدرة على التقویم الذاتي.

  * القدرة على الحوار.

  في مجموعة عمل واكتساب روح العمل الجماعي. االندماج* القدرة على 

) الكفاءات المستعرضة في مجال اللغة حیث یبین أن اللغة األم هي 2004( ویوضح الباحث بوعالق   

مفتاح التعلم ویتوجب على المتعلم امتالك االستعداد والرغبة للتواصل مع الغیر، فالتحكم التدریجي في 

  عة من الكفاءات التفاعلیة والمتمثلة فیما یلي:اللغة األم سیكتسب المتعلم مجمو 

  ).Les démarches mentales( * خطوات التفكیر

  ).Manière d'apprendre( * طریقة أو كیفیة التعلم

): وتستعمل بكیفیة مباشرة في بناء المعرفة لدى Situations relationnelles( * المواقف العالئقیة

  أساس تكوینه المستمر بعد نهایة تكوینه المدرسي. المتعلم، وتشكل

  والشكل التالي یوضح خطوات تحقیق كفاءة مستعرضة بتعلیم اللغة:
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  ).2004(بوعالق،  كفاءة ممتدة وتتعلق بتعلیم اللغة: یوضح خطوات تحقیق )04شكل رقم(

 مستویات الكفاءة:. 4.2

للكفاءة مستویات باعتبارها مفهوما تطوریا یبني تدریجیا عبر مستویات متدرجة من السهل إلى    

الصعب، ومن البسیط إلى المركب، تظهر في تعلمات التالمیذ خالل مراحل متوالیة، إذ یتحقق كل 

  ).2011(لرزق،  مستوى منها في مرحلة تعلیمیة معینة

  

 

 اللغة

 الكفاءات المستعرضة(الممتدة)

 المواقف العالئقیة طریقة التعلم الخطوات الفكریة

 فهم المعلومة
التعرف على الذات  -

الثقة.اكتساب  -  

  التعرف على الغیر. -

 قبول االختالف. -

 معالجة المعلومة

حفظ المعلومة   

 وتوظیفها
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  :Compétence de base)( . الكفاءة القاعدیة 1

هي المستوى األول من الكفاءات، وتتصل مباشرة بالوحدة التعلیمیة وهي األساس الذي یبني علیه بقیة    

الكفاءة وٕاذا أخفق المتعلم في اكتساب هذه المهارة بمؤشراتها المحددة فإنه سیواجهه صعوبات في بناء 

  ).2011(بن سي رضوان،  الكفاءة الالحقة

  ):Compétence d'étape( . الكفاءة المرحلیة2

تعبر عن الكفاءة المقصودة والمحققة لمرحلة تعلیمیة أي من خالل كفاءات مرحلیة مثال آلیة التواصل    

إلقاء كلمة، إبداء رأي،...)، ویطلق علیها الكفاءة الوسطى ألنها تتوسط بین الكفاءة القاعدیة والكفاءة (

  ).2009(زایدي،  الختامیة

فهي مجموعة من المهارات تسمح بممارسة نشاط أو مهمة بشكل فعال في وضعیات بیداغوجیة    

  ).2004(وزارة التربیة الوطنیة،  وتساعد على اكتساب الكفاءة

  ):Compétences finale( . الكفاءة الختامیة3

أو طور هي مجموعة من الكفاءات المرحلیة، ویمكن بناءها من خالل ما ینجز في سنة دراسیة    

  ).2009تعلیمي(جغدم، 

ومن خالل هذه الكفاءة یستطیع المعلم التعّرف على  ،یها دیكتال " بالكفاءة المبّكرة"وهذه الكفاءة یسم   

  ).2012(عسعوس،  أهم الصعوبات التي تواجه المتعلمین ومعالجتها

 مكونات الكفاءة:.5.2

یتناولها التعلم، ألن فعل التعلم یخص هذه األشیاء إنها األشیاء التي ): Continue( المحتوى -أوال

  بالضرورة، وألننا عندما نتعلم فإننا نتعلم بعض األشیاء.

  قام العدید من الباحثین بتصنیف لمحتویات التعلم، حیث صنفوها في ثالثة أنماط من األشیاء: وقد   



 مقاربة التدریس بالكفاءات                  الفصل الثاني                                              

 

 
36 

  * المعارف المحضة(الصرفة).

  * المعارف الفعلیة(المهارات).

  رف السلوكیة (المواقف).* المعا

  مثال: وهذه المعارف الضروریة التي یستند إلیها التعلم الكتساب كفاءة من الكفاءات   

  * معرفة قاعدة نحویة( معرفة صرفة).

    * استعمال مفردات في وضعیات مناسبة(مهارة).

  .(بلمرسلي، بدون سنة)(سلوك)  جل تجاوز صعوبات االستعمال* التركیز من أ

ریة ومكتسبات حاصلة في محیط هي أشكال من الذكاء وفق استعدادات فط): Capacité( القدرة -ثانیا

  ).2008(بن سي مسعود،  معین

هي مجموعة ظروف تضع المتعلم أمام مهام ینبغي تأدیتها وهو ال  ):Situation( الوضعیة - ثالثا

یمتلك كل الموارد الالزمة لذلك، معناه أن الوضعیة تقترح تحدیا معرفیا للمتعلم یوظف فیها قدراته ومعارفه 

د (معلومات التلمیذ القبلیة) وموار  لمعالجة اإلشكال أو حل المشكل المطروح مجندا في ذلك موارد شخصیة

(لعمارة،  (وثائق، تعلیمات، أسلوب العمل..إلخ) موارد المدرسو  جماعة( معلومات أعضاء الفوج)ال

2011.(  
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  والشكل التالي یبین مكونات الكفاءة:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .(لعمارة، مرجع سابق)یلخص مكونات الكفاءة  ):05ل رقم (شك

  

  

 تتكون الكفاءة من:

معارف ومعلومات وحقائق ومفاهیم وقوانین ونظریات 

 یستند إلیها األداء السلوكي.

 سلوك أدائي یعبر عنه بمجموعة من األفعال واألداءات.

إطار من االتجاهات والقیم والمعارف والمعتقدات 

 .والسلوك الوجداني والمهاري

 .مستوى معین لنتائج األداء
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  وتكون الوضعیة ذات داللة إذا: 

  من التلمیذ یستفید من معارفه في معالجة الواقع.* جعلت 

  * جعلته یشعر بفعالیتها وجدواها في عالج عمل معقد.

  .(بن سي مسعود، مرجع سابق) مختلف المواد في حل مشاكل معقدة * سمحت له بتفعیل

  تعریف المقاربة بالكفاءات: .3

المستهدفة في نهایة أي نشاط تعلیمي، أو نهایة مرحلة  هي تصور بیداغوجي ینطلق من الكفایات   

استراتیجیات التكوین في المدرسة من حیث مقاربات التدریس، والوسائل التعلیمیة، تعلیمیة تعلمیة لضبط 

  ).2013(بلخیري،  وأهداف التعلیم، وأسالیب التقویم وكیفیة إنجازها

بالكفاءات تحدد مكانة المعارف في الفعل، هذه المعارف المقاربة " ):Perrnoud )1998تعریف أما    

  ).2003(وزارة التربیة الوطنیة،  تشكل موارد حاسمة لتحدید طبیعة المشاكل وحلها، واتخاذ القرارات

مذهب بیداغوجي حدیث یسعى إلى تطویر كفاءات المتعلمین " ّرفت المقاربة بالكفاءات بأنها:عو    

  ).2013(سلیماني،  لتحدیات في وضعیات مختلفةوالتحكم فیها عند مواجهة ا

المقاربة بالكفاءات هي طریقة في إعداد الدروس والبرامج التعلیمیة، وذلك من " ونجد تعریف أخر:   

خالل التحلیل الدقیق للوضعیات التي یتواجد فیها المتعلمون أو التي سوف یتواجدون فیها، تحدید 

إلى أهداف  وتحمل المسؤولیات الناتجة عنها وكذلك ترجمة هذه الكفاءاتالكفاءات المطلوبة ألداء المهام 

  معدن، بدون سنة).و  وأنشطة تعلمیة (حدیدان



 مقاربة التدریس بالكفاءات                  الفصل الثاني                                              

 

 
39 

وعّرفت أیضا:" هي فلسفة تربویة لكونها تحمل تصورا جدیدا لتكوین إنسان واع وبناء وهي طریقة بناء    

الفلسفة أن كل متعلم في نهایة مساره  للمناهج وهي أساس بنائها في كل مستویات التعلم، وتنطلق هذه

الدراسي یجب أن یكون قادرا على مجابهة وضعیة مع معقدة والرد بفعالیة مهما كان المستوى الدراسي 

  (وزارة التربیة الوطنیة، بدون سنة). الذي بلغه

والتلقین إلى ونجد تعریف أخر:" المقاربة بالكفاءات أو المدخل بالكفاءات االنتقال من منطق التعلیم    

في الحیاة منطق التعلم عن طریق الممارسة والوقوف على مدلول المعارف ومدى أهمیتها ولزومیتها 

تنفیذ على إشراكه في مسؤولیات القیادة و الیومیة للفرد، وبذلك تجعل من المتعلم محورا أساسیا لها، وتعمل 

  (منهاج التربیة البدنیة والریاضیة). عملیة التعلم

غوجیة وظیفیة تعمل على التحكم في مجریات فاءات هي بیداالمقاربة بالك"): 2005( تعریف حاجيأما    

م فهي اختیار الحیاة بكل ما تحمله من التشابك في العالقات وتعقید في الظواهر االجتماعیة ومن ث

عارف منهجي یمّكن المتعلم من النجاح في هذه الحیاة على صورتها، وذلك بالسعي إلى تثمین الم

  المدرسیة وجعلها صالحة االستعمال في مختلف مواقف الحیاة".

  مقاربة بالكفاءات:عن . لمحة تاریخیة 4

  الكفاءات:. التطور التاریخي لمقاربة 1.4

مفهوم الكفاءة في نهایة القرن التاسع عشر في مجال الشغل ثم انتقل ثم تبلور في مطلع القرن  ظهر   

العشرین عندما استعمل في مجال التكوین المهني، حیث ارتبط استعماله بالكفاءة المهنیة كما أنه صار 

تكوین، إذ أصبح مرتبطا دریبات العسكریة. ثم ّطور ووظف أخیرا في میدان التربیة والتعلیم والمرتبطا بالت
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: بن سي عنببناء المناهج التعلیمیة وهو ما صار معروفا في األوساط التربویة "بالمقاربة بالكفاءات" (

  ).2008مسعود، 

" وتطور في Competency- based educationوولد هذا االتجاه البیداغوجي المسمى أصال"    

الوالیات المتحدة األمریكیة، وهو عبارة على حركة بیداغوجیة متمحورة حول الكفاءات ظهرت في نهایة 

 Minimumو" "Competency- based educationالستینات وبدایة السبعینات متأثرة بتیارین هما: "

competency اصة أولیاء التالمیذ التیار األول عقب شعور أفراد الشعب األمریكي وخ "، وقد ظهر

بنقص الكفاءات لدى المدرسین مما تسبب في ضعف النظام المدرسي بینما الثاني كان نتیجة اضطراب 

شعبي حدث في الوالیات المتحدة األمریكیة بسبب تراجع مردود تالمیذ التعلیم الثانوي، وقد ظهر هذا 

تالمیذ لقبولهم في مختلف الكلیات ومراكز النقص في مردود الروائز واالختبارات التي كانت تطبق على ال

  التكوین المهني.

من كلیات  Stephen Sunderland, Audie Cohenومن مؤسسي حركة التكوین بالكفاءات نجد:   

" من Soeur Joel read" و" The College of Human Servicesالخدمات اإلنسانیة بنیویورك"

" L'antioch School Lawمن " Jean Cohenو"" "Edgard" وAlverno de Milwaukeeكلیة "

  ).2010(قرایریة،  في واشنطن

وعّرف تیار الكفاءات عمره الذهبي في النصف الثاني من سنوات السبعینات ومع بدایة الثمانینات    

لوحظ تراجع في االهتمام بهذا التیار نتیجة بعض األخطاء التي ظهرت علیه، وكذلك بعض المبالغات 

  ارضین الذین وصفوه بالنفعیة.وظهور المع

  لمشاریعها التكوینیة.وعلى العموم فإن كل التیارات البیداغوجیة األمریكیة التي جعلت من الكفاءة قاعدة    
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 L'Educationومن الوالیات المتحدة األمریكیة إلى كندا ثم إلى أروبا، تزاید االهتمام بالتربیة على الكفاءة"

à la Compétence .مما أدى إلى تزاید تطبیقاتها "  

، ولم تدخل إلى التعلیم االبتدائي إال 1979ففي فرنسا یعود تاریخ ظهور بیداغوجیة الكفاءات إلى سنة    

  ، وكانت تهدف إلى إدماج التعلمات كمسعى جدید في الفعل التعلیمي.1993في سنة 

 1993الي إدخال هذه البیداغوجیة في سنة أما في كندا فقد أعلنت المدیریة العامة للتعلیم االكم   

  ).2008: بن سي مسعود، عن( بتطبیقها في برامجها للتكوین العام وما قبل الجامعي

أما في الجزائر، ومنذ بضع سنوات تم تأسیس لجان تحت إشراف وزارة التربیة الوطنیة لبناء برامج    

لتنفیذها في السنة  2003عام  لبرامج حیز التطبیق، ودخلت هذه اتتضمن الكفاءات المراد إكسابها للتالمیذ

  األولى من التعلیم االبتدائي وفي السنة األولى من التعلیم المتوسط. 

  . الخلفیة النظریة لمقاربة التدریس بالكفاءات:2.4

یتفق أغلب الباحثین على أن مقاربة الكفاءات نشأت نتیجة للصراع بین نظریتین في التعلم هما:    

"  Jean Piaget) التي یتزعمها العالم السویسري "Théorie Constructivismeالنظریة البنائیة(

  ).2004(بوعالق،  ""Pavlov والعالم الروسي "watsonوالنظریة السلوكیة التي یتزعمها العالم األمریكي"

  استجابة.   (مثیر    فالنظریة البنائیة ظهرت كرد فعل للمدرسة السلوكیة التي تحصر التعلم في مبدأ

أما المنظور البنائي فینطلق من أن حصول التأثیر یستلزم وجود قابلیة في الجسم هي الذات (مؤثر         

  ).2008الذات       استجابة) (بن سي مسعود، 
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ه إن النظریة البنائیة تنطلق من مسلمة مفادها أن الفرد الذي یتعلم نادرا ما یوظف كل طاقاته وقدرات   

أثناء التعلم، ومن ثمة، فإن تطویر القدرات إلى أعلى مستوى یمكن أن یتم من خالل تبني طرائق وأسالیب 

بیداغوجیة معرفیة، فالهدف األسمى في هذه النظریة لیس تزوید المتعلم بمعارف ومعلومات جاهزة، بقدر 

را على استثمار قدراته حركي لكي یصبح قاد ف نشاطه العقلي والوجداني والنفسما هو تطویر وتكیی

  وطاقاته بشكل فعال.

  فالهدف إذن هو مساعدة المتعلم أثناء مواجهة المواقف والمهام على:

  * معرفة كیفیة استقبال المعلومات وتحلیلها.

  * التعرف على االستراتیجیات المعرفیة التي یفضلها أثناء عملیات التفكیر واالستدالل والتخیل...

* الوقوف على كیفیة تخزینه للمعلومات سواء تعلق األمر بالذاكرة القصیرة المدى أو المتوسطة المدى أو 

  الطویلة المدى.

  .)2004(بوعالق،  ین طریقته في التفكیر وفي التعلم* تحس

وأثرت البنائیة على التصورات التعلیمیة حیث وجه الفعل التربوي نحو وضعیات تفاعلیة تثیر لدى    

 -لمتعلم الحاجة إلى البحث وصیاغة المشكالت وخلق فرص المبادرة واإلبداع، وهي ما یسمى بالوضعیةا

المشكلة، حیث تقوم هذه التصورات التعلیمیة التعلمیة على فكرة تتمثل في جعل المتعلم في وضعیات 

له باكتساب  تتماشى ووتیرة وأسلوب تعلمه حیث یواجه من خالل هذه الوضعیات مواقف إشكالیة تسمح

معارف ومفاهیم، وتمكنه من االرتقاء من مجرد استقبال المعلومات عبر الحواس إلى التمثیل والبناء، 

 بلالیعرف"، وال تأتي عن الحواس  تنتقل من شخص "یعرف" إلى شخص "ویعتقد بیاجیه أن المعارف ال
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یلها وتنظیمها في شكل ُبنى یبنیها الشخص بواسطة تمثیلها في شكل صور وخطط ذهنیة وقوم المخ بتسج

  تجعل الفرد یتصرف بشكل مرضي إزاء وضع من األوضاع. عملیاتي

فالمقاربة البیداغوجیة التي تتبنى التدریس بالكفاءات وتعتمد على التصور البنائي لعملیة التعلم، تنطلق    

لألنشطة والعملیات الذهنیة التي سینجزها المتعلم على  من نشاط التلمیذ حیث تكلف الوسائل الدیداكتیكیة

  ).2010أن یسهم بشكل فعال في بناء تعلماته (قرایریة، 

  . أهمیة المقاربة بالكفاءات:5

  .)2006(وزارة التربیة الوطنیة المغربیة،  تمتاز المقاربة بالكفاءات بما یلي:

ءات تكسب التعلمات معنى لدى التلمیذ، وال تبقیها ومعنى ذلك أن المقاربة بالكفا . وظیفیة التعلمات:1.5

  مجردة، وذلك بالعمل على ربطها باهتمامات المتعلم وحاجاته بشكل عملي ووظیفي.

  وذلك ألن هذه المقاربة تعمل على: . فعالیة التعلمات:2.5

مل، وبما أن * ترسیخ التعلمات وتثبیتها، حیث أن حل المشكالت إجراء أساسي لتعلٍم یتم بالترسیخ والع

  المقاربة ترتكز على حل المشكالت فإنها سبیل بیداغوجي لترسیخ التعلمات وتنمیتها.

* االهتمام بما هو جوهري وأساسي، فالتعلمات لیست كلها جوهریة، ولكن هذه المقاربة تتمركز حول 

  التعلمات التي لها طابع جوهري وفعال.

أخرى، فقد أثبتت دراسات علوم التربیة أن التمكن العمیق في مجال أي  * جعل العالقات قویة مع تعلمات

تعلم یفترض أن یدخل هذا التعلم في عالقة جدلیة مع تعلمات أخرى مرتبطة به، وبما أن بناء الكفاءات 

یقوم على إقامة روابط وعالئق بین مختلف التعلمات المرتبطة بموضوع معین، فإن المقاربة بالكفاءات 

  طابع الفعالیة في بناء التعلمات.تكتسي 
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ویتجلى ذلك في الربط بین مختلف التعلمات التي یكتسبها التلمیذ . بناء وتأسیس التعلمات الالحقة: 3.5

من جهة وفي توظیف هذه المكتسبات ضمن وضعیات تعلمیة ذات معنى، تتجاوز الحیز المخصص 

ربط التدریجي بین التعلمات یمكن من بناء لمستوى دراسي معین من جهة أخرى، وبهذا المعنى فإن ال

نسقي تعلمي أكثر شمولیة، توظف فیه المكتسبات والتعلمات من سنة ألخرى، ومن طور تعلمي إلى آخر، 

بقصد بناء كفاءات أكثر تعقیدا، ومن هذا المنظور یمكن القول بأن المقاربة بالكفاءات تتیح بناء تعلمات 

  لمات السابقة واالمتدادات المرتقبة.الحقة، تأخذ بعین االعتبار التع

ومعنى ذلك أن المقاربة بالكفاءات ترتبط أساسا بوضعیات تعلمیة تبنى  . اعتماد الوضعیات التعلمیة:4.5

حول المضامین الدراسیة لتكون منطلقا لبناء الكفاءات فإن تعلق األمر بمحتوى مادة دراسیة واحدة كانت 

  محتوى تتقاسمه مواد عدة تعلق األمر بكفاءات مستعرضة.الكفاءة نوعیة، وٕان تعلق األمر ب

على خالف القدرة فإن الكفاءة قابلة للتقویم أي قیاس أثر التعلمات من خالل  . القابلیة للتقویم:5.5

   .اییر دقیقة كجودة االنجاز ومدتهمع

  . خصائص التدریس بالكفاءات:6

مقاربة یدور حول المتعلم وینطلق من مبدأ الفروق أي أن التعلیم في إطار هذه ال. تفرید التعلیم: 1.6

  الفردیة بین التالمیذ كما یشجع على استقاللیة المتعلم ویفتح المجال أمام مبادراته وآرائه وأفكاره.

تمتاز هذه المقاربة بأنها تحرر المدرس من الروتین وتشجعه على  . حریة المدرس واستقاللیته:2.6

  التعلیمیة التي تؤدي إلى تحقیق الكفاءات المستهدفة.اختبار الوضعیات والنشاطات 

أي أن التقویم وفق هذه المقاربة ال یقتصر على فترة معینة وٕانما یسایر العملیة . التقویم التكویني: 3.6

  التعلیمیة.

  ویتم ذلك من خالل توظیف المعارف وٕاخراجها من اإلطار النظري إلى اإلطار. تحویل المعارف: 4.6
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العملي التطبیقي، حیث تتجسد تلك المعارف في أداء سلوكي ملحوظ تظهر نتائجه في انجاز یقوم به 

  .)2008: بوعیشة، عن( مشكلة أو منتوج یعود بالنفع علیهالفرد وقد یكون هذا االنجاز خروج من 

لتحقیق الكفاءات تحقیق التكامل بین المواد أي أن الخبرات التي تقدم للمتعلم تقدم في إطار مندمج . 5.6

  ).2011عور، األ و (عواریب المستعرضة

  النظر إلى الحیاة من منظور علمي ونفعي.. 6.6

  تفعیل المحتویات والمواد التعلیمیة في المدرسة وفي الحیاة.. 7.6

(زاللي،  جیه إلى اكتشاف المادة التعلیمیةجعل المتعلمین یتعلمون بأنفسهم عن طریق حسن التو . 8.6

2013(.    

  . مبادئ مقاربة التدریس بالكفاءات:7

): أي استرجاع التلمیذ لمعلوماته السابقة قصد ربطها بمكتسباته La Construction. مبدأ البناء(1.7

  الجدیدة وحفظها في ذاكرته الطویلة.

  ): یعني ممارسة الكفاءة بغرض التحكم فیها.L'application. مبدأ التطبیق(2.7

أي تكلیف المتعلم بنفس المهام اإلدماجیة عدة مرات قصد الوصول ): L'itération. مبدأ التكرار(3.7

  به إلى االكتساب المعمق للكفاءات والمحتویات.

یسمح اإلدماج بممارسة الكفاءة عندما تقرن بأخرى كما تتیح  ):L'intégration. مبدأ اإلدماج(4.7

  لیدرك الغرض من تعلمه. للمتعلم التمییز بین مكونات الكفاءة والمحتویات وذلك

یسمح هذا المبدأ لكل من المعلم والمتعلم بالربط بین أنشطة ): La Cohérence. مبدأ الترابط (5.7

  .)2008لتي ترمي كلها إلى تنمیة الكفاءة (بن سي مسعود، التعلیم وأنشطة التعلم وأنشطة التقویم ا

یة إلى مهمة مستهدفة باستعمال معارف أي االنتقال من مهمة أصل): Le Transfert( . التحویل6.7

  ).2006علي، و  (الطاهر وقدرات مكتسبة في وضعیات مغایرة لتلك التي تم فیها التعلم
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  بالكفاءات: المقاربة والشكل التالي یوضح مبادئ 

      

   

     

  

  .(الشكل من وضع الباحثة)بالكفاءات  مقاربةادئ الیبین مب ):06لشكل رقم(ا

  . أهداف مقاربة التدریس بالكفاءات:8

  ) أهداف مقاربة التدریس بالكفاءات فیما یلي:2005یوضح حاجي( 

  طاقات وقدرات المتعلم الكامنة، لتظهر وتنفتح وتعبر عن ذاتها. * إفساح المجال أمام

  * ربط التعلیم بالواقع والحیاة.

  * العمل على تحویل المعرفة النظریة إلى معرفة نفعیة.

  * استخدام أدوات منهجیة ومصادر تعلیمیة متعددة مناسبة للمعرفة وشروط اكتسابها.

  لتالمیذ.* تساهم في تحقیق النجاح ألكبر عدد من ا

  * االستبصار والوعي بدور العلم والتعلیم في تغییر الواقع وتحسین نوعیة الحیاة.

  

 

 مبادئ المقاربة بالكفاءات

 مبدأ التحویل مبدأ الترابط مبدأ اإلدماج  مبدأ التكرار مبدأ التطبیق مبدأ البناء
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  دور المعلم في مقاربة التدریس بالكفاءات: .9

تعطي المقاربة بالكفاءات أهمیة للمتعلم بجعله محور العملیة التعلیمیة، ما یجعل دور المعلم یختلف    

عن دوره في التعلیم التقلیدي الذي أعطى أهمیة دور للمعلم ومادة التعلیم، أما دور المعلم  االختالفكل 

  ).2011(بوكرمة ودحدي،  في المقاربة بالكفاءات یتلخص فیما یلي:

التعلمیة، ذلك یجعله یقوم بأنشطة  -التي تجعل المتعلم محور العملیة التعلیمیةُیحدد البیداغوجیا:  - 1

 له، وبإنجاز المشاریع وحل المشكالت، ویتم ذلك إما فردیا أو جماعیا.ذات معنى بالنسبة 

یحفز المتعلمین على العمل وفق طریقة التعلیم النشط، قصد تولید الدافع للتعلم  تحفیز المتعلمین: - 2

 واإلنجاز، ذلك بتكلیفه بمهمة تناسب وتیرة عمله، وتتماشى ومیوله واهتمامه.

ات الجدیدة، ما یوكلوالس االتجاهاتالمعلم بتنمیة المهارات وٕاكساب یقوم  تنمیة المیول والمهارات: - 3

)، والنفس االنفعالیةیستلزم منه العمل على تنمیة قدرات المتعلم المختلفة: العقلیة (المعرفیة)، العاطفیة (

 الحركیة، وقد تتحقق هذه العملیة إما منفردة أو مجتمعة.

التعلمیة، وعلیه  - ویركز على نشاط المتعلم في العملیة التعلمیة الفروق الفردیة: االعتباراألخد بعین  - 4

في مختلف  لالستعمالأن یربط التعلیم بحیاة المتعلم، من خالل تثمین المعارف المدرسیة بجعلها قابلة 

 مواقف الحیاة، من خالل تحویل المعرفة العلمیة إلى معرفة نفعیة أدائیة.

صمم المعلم مخططات إنجاز المشاریع لتحقیق الكفاءات ی التخطیط لوضعیات ونشاطات التعلم: - 5

المستهدفة، ویعمل على أن تكون وضعیات التعلم مستقاة من الحیاة في صیغة مشكالت ترمي عملیة 

 التعلم إلى حلها بتوظیف القدرات العقلیة.

یمیة، أحكام المادة التعل اكتشافبتوجیهه إلى  جعل المتعلم یتعلم عن طریق الممارسة الذاتیة: - 6

 وٕاشراكه في مسؤولیة قیادة وتنفیذ عملیة التعلم.
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حیث یتمكن المتعلم من تعدیل مفاهیمه السابقة،  مساعدة المتعلم في عملیة التقویم الذاتي: -7

 واكتساب طریقة علمیة لحل المشاكل التي یمكنها أن تصادفه في حیاته الیومیة

  دور المتعلم في مقاربة التدریس بالكفاءات:. 10

تتطلب المقاربة بالكفاءات مشاركة المتعلم في التكفل بالمهمة، ولیس الحضور الجسمي فقط، بل    

مشاركة ومجهود یشمل التخیل والتخمین، وهذا ما یحرر المتعلم من التلقي غیر الفعال إلى المشاركة 

  )2008ة، (بوعیش الفعالة، ویمكن تلخیص أدوار المتعلم في ضوء التدریس بالكفاءات فیما یلي:

لوحده حتى ولو كان بصدد تأدیة  االنعزالفالمقاربة بالكفاءات ال تمكن الطالب من  العمل الجماعي: -1

مهمة موكلة إلیه، سواء كانت مشروعا أو إشكاال معقدا تستدعي تكافل فریق، ویستلزم قدرات مختلفة في 

 إطار تقسیم المهام وتكاملها بین أعضاء الفریق.

حیث یمارس المتعلم األنشطة التعلیمیة في شكل وضعیات ذات داللة بالنسبة  في النشاط: االشتراك -2

 إلیه تأخذ شكل مشكلة أو إنجاز ما.

المشاركة في تحدید أهداف وغایات یتوخى بلوغها وتقویم األعمال المنجزة في ضوء تلك األهداف  -3

 والغایات.

جعل التلمیذ مسؤوال عن تعلماته، وذلك بتجنید كل إن المقاربة بالكفاءات تهتم بالتحلي بالمسؤولیة:  -4

 موارده الداخلیة والخارجیة من أجل بلوغ الهدف المحدد (إنجاز مشروع أو حل مشكل).

ونستخلص مما سبق أن دور كل من المعلم والمتعلم في مقاربة التدریس بالكفاءات هي أدوار متكاملة،    

  وكل دور یكمل اآلخر.
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  التعلم القائم على المقاربة بالكفاءات:استراتیجیات . 11

  أوال: الوضعیة المشكلة في المقاربة بالكفاءات:

هي الوضعیة التي یكون فیها المتعلم أمام عقبة أو تناقض، یجعله یعید النظر في معارفه ومعلوماته.    

كل ما اكتسبه هي مشكلة تدعو التلمیذ إلى طرح مجموعة من التساؤالت، ویتعین علیه أن یستحضر فیها 

من مفاهیم، قواعد، قوانین، نظریات وغیرها من الخبرات، وذلك في مختلف المواد (شرقي وبوساحة، بدون 

  سنة).

فالمتعلم ال یقدم له المعلومة جاهزة بل تفتعل له مشكلة یصل من خاللها إلى المعلومة بنفسه، ویتبویبها    

  من األستاذ.

  )2009: زایدي، عن( المشكلة في المراحل التالیة: -ویتحدد التعلم عن طریق الوضعیة   

وفیها یوجه المدرس المتعلمین إلى الوضعیة المشكلة، فیحدد لهم أهدافها  مرحلة عرض المشكلة: -1

 ویصف آلیاتها على أعضاء الفوج.

وتحصل بفهم معطیات الوضعیة، واستیعاب المفاهیم واألفكار، تنظیم الفوج وتوزیع مرحلة التهیئة:  -2

 هام على أعضاء الفوج.الم

 وتتم من خالل: مرحلة الدراسة والتعلم: -3

ضبط المعلومات واختیار أنجع الطرق للحل، للتعرف على المعلومات الجدیدة الالزمة للحل المفترض  ·

 وتسجیلها.

 البحث عن الحل المناسب للمشكلة المطروحة. ·
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  أهمیة الوضعیة المشكلة:

 تسمح للتلمیذ بالتعلم الحقیقي. - 1

 التلمیذ فعاال.تجعل  - 2

 تنمي لدیه القدرة على التحلیل والمقارنة واالستنتاج وٕاصدار األحكام (تنمي جمیع القدرات العقلیة). - 3

 تمثل أسلوبا متمیز إلدماج المكتسبات. - 4

 ذات داللة ومعنى بالنسبة للمتعلم. - 5

  معاییر اختیار وضعیة مشكلة:

وضعیة مشكلة البد من اعتبارات أساسیة تكون بمثابة معاییر تحدد وضعها وهي: السند  لبناء   

(Support) والمهمة المبنیة على التعلیمیة ،(Consigne).  

 أن تكون المشكلة ذات معنى بالنسبة للمتعلم. - 1

 أن تكون في مستوى التالمیذ. - 2

 أن تثیر التساؤالت. - 3

 أن تكون مرتبطة بالواقع. - 4

 اكتساب معرفة ذات طابع عام (مفاهیم، قواعد، نظریات،...).أن ینتج عنها  - 5

  المشكلة: -مكونات الوضعیة

  المشكلة في عاملین أساسین: -تتمثل مكونات الوضعیة
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  :(Support)أوال: السند 

  ویتضمن مجموع العناصر المادیة التي تقدم للمتعلم لحل المشكل، وهي كالتالي:

 المجال أو اإلطار الذي تمارس فیه الكفاءة (سیاق تربوي، اجتماعي، علمي،...). ویقصد به السیاق: *

وتعني المراجع الحدیثة التي تتأسس علیها الوضعیة (مرجع زمني، مرجع مكاني، مرجع  المرجعیة: *

 حدثي...)، وهناك من یدمج المرجعیة في المعلومات.

وبها المتعلم، في مقاربة الوضعیة بجانب وتعني مجموع المعطیات التي سینطلق منها المعلومات:  *

الموارد الداخلیة والخارجیة، وهي منطلقات المتعلم في اإلنجاز سواء كانت رئیسیة أو مشوشة (معلومات 

 معرفیة، أنظمة لغویة، قواعد، مفاهیم...).

(مثال: نص من سبعة أسطر،  وهي هدف الوضعیة التي یجب التقید بها الوظیفة: * في اإلنجاز 

 استعمال مولد وأسالك وبرغي...).

  :(Consigne)ثانیا: المهمة 

(مثال: إنجاز عرض، تركیب دارة كهربائیة...)     هي مجموع التعلیمات الخاصة بما سینجزه المتعلم، 

  ).2011(بوكرمة ودحدي، 

  المشكلة من خالل الجدول التالي: -ویمكن توضیح خطوات الوصول إلى حل مناسب للوضعیة   
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  ).2006المشكلة (زكریاء ومسعود،  -: یوضح خطوات الوصول إلى حل للوضعیة)01جدول رقم (

 الوضعیة  اختیار - 1

  المشكلة.

 أن تقع المشكلة فیما یعرف بمجال التحدي. −

 أن ترتبط بالكفایات المحدد المراد تحقیقها. −

  بالنسبة للتلمیذ.أن تكون المشكلة ذات داللة ومعنى  −

  تحدید الوضعیة. - 2
 تحلیلها: عناصرها المكونة لها. −

  تشجیع التالمیذ على طرح التساؤالت. −

  جمع المعلومات. - 3

 مساعدة التالمیذ للوصول إلى المعلومات. −

 التمییز بین المعلومات والبیانات. −

  مساعدتهم على التمییز بین الرأي الشخصي والحقیقة. −

  الحلول الممكنة. اختیار - 4

 الحلول والبدائل الممكنة. اقتراح −

 لحل الوضعیة اإلشكالیة. احتماالأكثرها  اختیار −

  اختیار صحة الحلول المحتملة. −

الوصول إلى حل  - 5

  المشكلة.

 مساعدة التالمیذ للوصول إلى النتائج. −

 عرضها بشكل واضح. −

  التأكد من صحتها باختیارها في وضعیات متشابهة. −
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  اإلدماج: -ثانیا: وضعیة

هي وضعیة تخص إدماج مكتسبات المتعلم، والتأكد من كفاءته، وتستعمل أیضا في تقویم مدى تحكمه    

  ).2013في الكفاءة المستهدفة، وفي هذه الحالة تعالج بشكل فردي (باللموشي وبوعامر، 

غایة معینة،  وبهذا یصبح اإلدماج یربط بین الموارد المكتسبة والمنفصلة لغایة تفعیلها وتوظیفها لتحقیق   

  أي التعاطي مع وضعیة مشكلة.

التعلمي یتطلب من المتعلم الربط بین مكتسبات تعلمه السابقة  -فعملیة اإلدماج في المجال التعلیمي   

  والجدیدة في إطار معین، أو من عدة أطر مختلفة ومكتسبات حالیة.

  أنواع اإلدماج: -

یفید اإلدماج الجزئي في كونه مرحلة تأتي بعد فهم التعلمات الجدیدة والتدرب علیها،  اإلدماج الجزئي:   - أ 

قة ویتم هذا اإلدماج من خالل وضعیات مشكلة تسمح للمتعلم بتعبئة موارده الجدیدة، وربطها بموارده الساب

 درج في الصعوبة والداللة والمعنى.لمقاربة تلك الوضعیات التي تن

هو إدماج نهائي مرتبط بالكفاءة، بحیث تقدم للمتعلم وضعیات، هدف قصد تعبئة  اإلدماج النهائي:   -ب 

كل موارده المكتسبة السابقة والجدیدة في إطار التعلمات الحدیثة لمقاربة تلك الوضعیات وتحقیق الهدف 

 ).2011دحدي،  (بوكرمة و

  ثالثا: وضعیة التقویم:

یقصد بتقویم الكفاءة، تقویم القدرة على إنجاز نشاطات وأداء مهام، ال تقویم المعارف والمعلومات، مما    

یستلزم من المعلم إیجاد أنشطة، ووضعیات تسمح للمتعلم باستغالل جمیع موارده (المعارف، المهارات، 

  ات، القدرات).یالسلوك
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معرفة  بواسطتهاي والسلوكي والمواقفي، حیث یمكننا تنطلق علمیة تقویم الكفاءات من األداء المعرف   

مدى تحكم المتعلم في الكفاءة المكتسبة، لهذا البد من معرفة مستوى الكفاءة في عملیة التقویم (من 

الكفاءة القاعدیة إلى الكفاءة الختامیة) المراد قیاسها، فهي كفاءة تتحقق بصفة مستمرة (بوكرمة ودحدي، 

2011.(  

التعلم القائم على المقاربة بالكفاءات من خالل تقدیمهما  إستراتیجیة "بوكرمة ودحدي"احثان ویوضح الب   

  ).2001(بوكرمة ودحدي،  وهو كما یلي: لمثال نموذجي خاص بمادة "التربیة العلمیة والتكنولوجیا"

 الهواء الخلیط من الغازات. :(Domaine de compétence)تحدید مجال الكفاءة  - 1

 .االحتراقصیاغة الكفاءة لترجمة التعلمات المطلوب التحكم فیها: یشرح كیف یتم  - 2

المشكلة: كنت في الخارج تلعب أمام بیتك، فإذا بك تالحظ حادث راح ضحیته سكان  -سند الوضعیة - 3

 .باالختناق"، فبعد دخولك إلى البیت، حاولت شرح ماهیة الموت باالختناقالبیت نتیجة "الموت 

؟ ذلك باستعمال اختناقارح كتابیا في نص ال یتعدى عشرة أسطر، لماذا مات سكان البیت المهمة: اش - 4

 خطوات التفكیر العلمي والمصطلحات العلمیة التي تعلمتها.

 السیاق: تعلیمي تعلمي، وقائي من الحوادث التي تسببها الغازات السامة في البیوت. - 5

 وزمني ومكاني معا، مشاهد الحادثة. بصري -المرجعیة المقصودة: الحدث نفسه، مرجع سمعي - 6

 الموارد المستعملة: داخلیة وخارجیة. - 7

 المشكلة وتتمثل في: -عملیات كامنة تنشط عن طریق الوضعیةموارد داخلیة:  *

 توظیف مصطلحات علمیة وأسلوب علمي. مهارة لغویة: −

 إنشاء جمل دالة، تنسیق األفكار بأسلوب علمي. مهارة كتابیة: −

 وصف، تركیب، تحلیل، تعبیر، دمج، معالجة، إنجاز... مهارة فكریة: −
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 التأثر بالحادث، التحذیر من الخطر ومد ید المساعدة. مهارة اجتماعیة تكون مستقبلیة: −

 الوقایة خیر من العالج، العمل بالنصیحة،... مهارة تربویة: −

 موارد خارجیة: *

 تجارب في المدرسة خاصة بالموضوع. −

 حفیة عن الموضوع.خبرة في الموضوع، مقاالت ص −

 مشاهد (حیة، تلفزیة)، بحوث سابقة. −

 العلمي والتواصل لحل المشكل. االستداللالتوظیف: توظیف  - 8

المتعلم كفاءات التعلم وتطبیقها في وضعیات  باكتسابمشكلة تسمح  -نستنتج مما سبق أن وضعیة   

أخرى، وذلك من خالل مساعدة المعلم بتقدیمه أنشطة متنوعة على شكل وضعیات، یستفید منها المتعلم، 

أما عملیتي اإلدماج والتقویم، حیث یتم التعلم من خالل اإلدماج الجزئي والختامي، في حین یتم التقویم 

   .فاءات وتطبیقها في الواقع المعاشح للمتعلم من اكتساب كفي وضعیات مختلفة، والذي یسم

  مزایا المقاربة بالكفاءات:.12

  ).2011(لعمارة،  تساعد المقاربة بالكفاءات على تحقیق األغراض اآلتیة:   

هي تلك التي تجعل  إن أحسن الطرق البیداغوجیة تبني الطرق البیداغوجیة النشطة واإلبتكاریة: -1

التعلمیة والمقاربة بالكفاءات جاءت لتكریس ذلك إذ أنها تقحم المتعلم في  -المتعلم محور العملیة التعلیمیة

 أنشطة ذات معنى بالنسبة إلیه.

وذلك بتبني طرق بیداغوجیة نشطة لتولید لدى المتعلم الدافع للعمل،  تحفیز المتعلمین على العمل: -2

یة التعلیمیة بالواقع المعاش، واستغالل مكتسباته في المدرسة وخارج المدرسة لحل لذلك یجب ربط الوضع

 مشكالت یفترض أن تكون جدیدة.
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تعمل هذه المقاربة على تنمیة  الجدیدة: والسلوكیاتتنمیة المهارات واكتساب االتجاهات والمیول  -3

على الوضعیات/  اعتمادالحركیة، ا -قدرات المتعلم العقلیة المعرفیة والعاطفیة االنفعالیة والنفسیة

 المشكالت، وٕاعداد المشاریع التي ینبغي أن تنطلق من واقعه المعاش، وأن ترتبط به.

إن المقاربة بالكفاءات ال تعني استبعاد المضامین وٕانما إدراجها عدم إهمال المحتویات (المضامین):  -4

لة لالستعمال، األمر الذي یسمح برفع مدلولها، في إطار ما ینجزه المتعلم لتنمیة كفاءاته، وذلك یجعلها قاب

ألنها تربط واقع المتعلم وحیاته من كل جوانبها النفسیة واالجتماعیة، فالمحتویات ال تقدم الحلول 

للمشكالت، وٕانما تساعد على طرح هذه األخیرة مع وضع الفروض والتكهن بالنتائج، ومن ثمة اتخاذ 

ذا المنظور ال یعبر عن قیمتها بكمیة المعارف والمعلومات التي یكتسبها القرارات المناسبة. إن الكفاءة به

التلمیذ، وٕانما بالجواب عن السؤال: لماذا نعلمه هذه المحتویات في حین تجذبه تلك؟ وكذلك بمدى قدرته 

 على توظیفها في حیاته الیومیة.

تعتبر المقاربة بالكفاءات أحسن دلیل على أن الجهود المبذولة من  اعتبارها معیار للنجاح المدرسي: -5

واعتمادها على بیداغوجیة التحكم  االعتبارأجل التكوین ستأتي بثمارها، وذلك ألخذها الفروق الفردیة بعین 

  صعوبات تطبیق المقاربة بالكفاءات في النظام التربوي الجزائري:. 13

ات صعوبات كثیرة، منها عدم التحضیر الكافي للشروع في تطبیق هذه یعترض تطبیق المقاربة بالكفاء   

  المقاربة، وصعوبة فهم المقاربة نفسها، وتوجد صعوبتین في مستویین أساسیین هما:

إذا أردنا أن ُنقّوم المعلم على مستوى أدائه المهني، فإن هذا التقویم  على مستوى تكوین المعلمین:  -1

 ات أساسیة:یأخذ في االعتبار ثالث كفاء

تتعلق بكل ما له صلة بالتكوین التخصصي أي التكوین في المادة العلمیة التي  الكفاءة المعرفیة: *

قوة  االرتباطوثیق بین كفاءة المعلم المعرفیة، ونتائج التالمیذ الدراسیة ویزداد هذا  ارتباطُیدرسها. ویوجد 
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المعلم عاجزا عن التدریس بالمستوى الالزم، إذا لم كلما تقدم التلمیذ في المراحل الدراسیة، حیث یصبح 

یكن تكوینه التخصصي متینا. وهذا على خالف المرحلة االبتدائیة التي یستطیع المعلم تغطیة ضعف 

 تكوینه بجهد بسیط یمكنه من التحكم في الجانب المعرفي للمنهاج.

ارف على أحسن صورة ممكنة، ویقصد بها كل ما یتعلق بكیفیة إیصال المع الكفاءة البیداغوجیة: *

وتستند هذه الكفاءة على فهم المتعلم والتحكم البیداغوجي، أي أن برامج التكوین البد أن تكون متضمنة 

... في المرحلة التي یدرس واالنفعالیةلشتى المعارف التي یزودنا بها علم النفس حول المتعلم الذهنیة 

وجیة التي تمكن المتعلم من المتابعة السلیمة، وما تستلزمه فیها، كما یحب أن تتضمن كل الدعائم البیداغ

من عناصر التشویق وحسن توظیف الوسائل التعلیمیة، وتطبیق الطرق واالستراتیجیات المناسبة في 

 التدریس وتحقیق التفاعل الصفي، والتحكم في األسالیب التقویمیة...

بتكوینه القاعدي أو  اءاالكتفیعد بإمكانه  ة المعاصرة لمإن المعلم في المدرس القدرة على البحث: *

التكوین أثناء الخدمة إلنجاز مهمة على أحسن وجه، بل البد له من قدرة ذاتیة تمكنه من المواكبة 

المستمرة للمستجدات في میدان التربیة خاصة على المستوى البیداغوجي، حیث أصبحت المعارف أكثر 

ومن بین هذه   ب جهدا ذاتیا مستمرا لتحسین األداء البیداغوجي. تعقیدا وتطبیقاتها أكثر صعوبة مما یتطل

الكفاءات الثالث، نجد الكفاءة البیداغوجیة األكثر تأثیرا على أداء المعلم باعتبار أن الجانب المعرفي، 

بالتالمیذ، ویسهل على مستوى المعلم فیه، والقدرة على البحث  االحتكاكیمثل مطالبا تظهر نتائجه بمجرد 

  ).2011: لكحل، عنزالت مطلبا بعید المنال عند المعلم الجزائري ( ما

تكوین المعلمین والمفتشین للتدریس وفق  ویضیف الباحث من خالل تجربته وحكم مشاركته في تأطیر   

المقاربة بالكفاءات، فإنه وقف على الصعوبات التي تواجه المعلمین في تطبیق المقاربة بالكفاءات 

  والمتمثلة فیما یلي:
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 عدم فهم الخلفیة النظریة للمقاربة الجدیدة. −

قدمون الدروس دون أي تغییر عدم تمییز هذه المقاربة عن المقاربة باألهداف، وهو ما جعل الكثیرون ی −

 في كیفیة التقدیم، أو التكیف مع متطلبات المقاربة الجدیدة.

 عدم التحكم في تطبیق توجیهات الوثائق الموافقة للمناهج. −

 إلى مرحلة بناء المعرفة. االنطالقعدم التحكم في تطبیق مراحل الحصة التعلیمیة بدءا من وضعیة  −

 اط التقلیدیة القائمة على المذكرات والمواضیع الجاهزة.عدم القدرة على التخلص من األنم −

 عدم التحكم في الوسائل التعلیمیة وتنویعها حسب متطلبات المقاربة الجدیدة. −

صعوبات في تطبیق األسالیب التقویمیة المناسبة خاصة ما تعلق منها بالوضعیة مشكلة والوضعیة  −

  اإلدماجیة.

 على مستوى التقویم: -2

مربط الفرس في المقاربة الجدیدة، فأغلب الصعوبات التي یواجهها المعلمون ترتبط بهذا  یعتبر التقویم   

العنصر، وذلك نظرا للتعقیدات الموجودة في التقویم وفق هذه المقاربة، وهذه الصعوبات ناتجة عن ضعف 

وضوع، التكوین الذي یتلقاه المعلمون في هذا المجال، فضال عن وجود مفتشین یتحكمون في هذا الم

خاصة أن معظم المعلمین شرعوا في تطبیق المقاربة الجدیدة، بعد تخرجهم من ممارسة التكوین وممارسة 

  التدریس بالمقاربة القدیمة لزمن طویل.

  ومن أبرز الصعوبات التي یواجهها المعلمون في تطبیق التقویم وفق المقاربة بالكفاءات نجد:   

فهم المصطلحات األساسیة في التقویم وفق المقاربة بالكفاءات منها: (الوضعیة مشكلة، اإلدماج،  عدم −

 مستوى الكفاءة، تجنید الموارد).

 وتقنینه وفق متطلبات المقاربة. االمتحانصعوبة بناء  −
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 صعوبة بناء سلم التصحیح. −

 صعوبة استخراج المؤشرات والمعاییر والتفریق بینهما. −

التقویم على خلفیة المقاربة باألهداف، فأصبح التغییر في اسم المقاربة فقط، بینما التطبیق بقي  تطبیق −

 ).2011دون تغییر (لكحل، 

  أفاق تطبیق المقاربة بالكفاءات في النظام التربوي الجزائري:. 14

، فإنه لتطبیق هذه الكفاءات كمقاربة في صیاغة المناهج یتطلب إعدادا دقیقا وتحضیرا مكثفا اعتمادإن    

المقاربة البد من توفر مجموعة من الشروط كفیلة بإنجاح العملیة، ومن بین أهم هذه الشروط یمكننا ذكر 

  )2011(لكحل،  ما یلي:

 مراعاة الخصائص واإلمكانات والموارد المالیة والبشریة التي یتوفر علیها النظام التربوي. −

بتكوین العنصر البشري على كافة المستویات، وبصفة خاصة المعلمین الذین تقع على  االهتمام −

 عاتقهم مهمة تنفیذ المنهاج الجدید.

 تحریر المعلم من قیود النمطیة وجعله أكثر حركیة وفتح مجال المبادرة أمامه. −

أكد من خالله على إعداد المعلمین على كافة األنماط التقویمیة، وذلك من خالل تكوین نوعي یتم الت −

 استیعاب هذه األنماط وتطبیقها بما یتناسب مع المقاربة الجدیدة.

 توسیع الوسائل التقویمیة بصفة واضحة وبیداغوجیة إلى الوسائل األقل استعماال في التقویم التقلیدي، −

ة وسجل صفیة، مثل: المالحظالوبصفة خاصة تلك الوسائل المرتبطة بتقویم أداءات التلمیذ الصفیة وال

 الكفاءات المحققة...

التفتح أكثر على الحیاة غیر المدرسیة للتلمیذ حتى نفهم ما یحتاج إلیه من كفاءات یوظفها في حیاته  −

 الیومیة.
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المتابعة المستمرة ألداءات المعلمین ومراقبة المشاكل التي تعترضهم في تطبیق المقاربة الجدیدة  −

 تطلب األمر ذلك. وبالتالي إدخال التعدیالت الالزمة كلما

 العمل على تحقیق إشراف تربوي كفؤ، یكون دعما للمعلم في تحقیق المستوى المطلوب. −

، ارتجالیاوبدون توفر هذه الشروط، فإننا ال نتوقع نجاحا لتطبیق هذه المقاربة، فتلغى حینئذ قرارا    

  ..ستكون نتائجه وقیمة على مستقبل النظام التربوي الجزائري

  خالصة:

لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى تعریف المقاربة بالكفاءات، المفاهیم المرتبطة بالكفاءة، خصائص    

الكفاءة، أنواعها، مستویاتها، مكوناتها، كما تطرقنا إلى تقدیم لمحة تاریخیة لمقاربة التدریس بالكفاءات من 

تم الحدیث عن أهمیة المقاربة حیث نشأتها، والخلفیة النظریة التي تأسس علیها هذه المقاربة، كما 

بالكفاءات، خصائص التدریس بالكفاءات، مبادئها، أهدافها، وتم عرض دور كل من المعلم والمتعلم في 

ضوء التدریس بالكفاءات، وأیضا استراتیجیات التعلم في هذه البیداغوجیة (المقاربة)، مزایا المقاربة 

نظام التربوي الجزائري، وفي األخیر تطرقنا إلى أفاق بالكفاءات، وصعوبات تطبیق هذه المقاربة في ال

  .اربة في النظام التربوي الجزائريتطبیق هذه المق



  ثالثالفصل ال

  التقویم التربوي: مفاهیم، وظائف وٕاجراءات
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  تمهید:

التقویم التربوي مكونا هاما من مكونات العملیة التربویة، واحد المرتكزات األساسیة التي یقوم  یعتبر   

علیها التعلیم في جمیع مراحله، وقد بینت البحوث التربویة أنه ال یمكن إحداث تطویر في أهداف ومحتوى 

  المنهج وطرائق التدریس إال باالعتماد على نتائج التقویم.

ي التطرق إلى إبراز أهم التعاریف التي تناولت مفهوم التقویم، التعرف على تاریخ التقویم، وسیتم فیما یل   

أهمیته، أهدافه، خصائصه، أنواعه، وظائفه، خطواته، أسالیبه، وفي األخیر الصعوبات التي تواجه 

  التقویم.

  مفهوم التقویم:  -1

  لغة:  أ.

(سورة التین،  الى:" َلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِویٍم"ذكرت كلمة التقویم في القرآن الكریم، في قوله تع

  ). ]04اآلیة[

  .)Micro,1971التقویم: هو الحكم على قیمة أو ِسعر( -

 Le petit" تعني في القاموس الفرنسي: "تحدید سعر القیمة وأهمیة شيء(Evaluationكما نجد كلمة"

Larousse,1980 .(  

  ).2004منظور: هو قیمة الشيء (الكبیسي، وعرفه ابن  -

  ): هو تقدیر قیمة الشيء أو الحكم على قیمته وتصحیح أو تعدیل ما أعوج.2005وعرفه عثمان ( -

  ": قوم یعني بحث بدقة عن القیمة أو الثمن. Le Robertوفي القاموس الفرنسي"  -



 التقویم التربوي                                                                          لثالثالفصل ا 

 

 
63 

  ب.اصطالحا:  

  ومجاالت تطبیقاته:تعددت مفاهیم التقویم، وذلك نتیجة تنوع میادین 

: التقویم هو إصدار حكم على األشیاء واألعمال وطرق التدریس وغیرها عند Bloom (1967)تعریف    

استعمال المحكات أو المعاییر و المستویات، لتقدیر مدى كفایة األشیاء ودقتها وفعالیتها، ویكون التقویم 

  ).2007(الكبیسي،  كمیا أو كیفیا

(بالقیاس الكمي أو غیره)، ثم  عملیة التي تتضمن جمع معلومات عن سمة معینةوعّرف أیضا: هو ال   

استخدام هذه المعلومات في إصدار حكم على هذه السمة في ضوء أهداف محددة سلفا لتعرف مدى 

  ).1989ٕابراهیم، و  النهرو  (سمارة كفایتها

المتعلقة بجانب من جوانب العملیة تعریف "ثورندایك": التقویم هو العملیة الكاملة لتحدید األهداف     

  ).2001(عبد الهادي،  التربویة، وتقویم مدى تحقیق هذه األهداف

): هو عملیة متكاملة ومستمرة تبدأ من التخطیط وبعد التنفیذ أیضا فهي 2002( تعریف حسن منسي   

  و وضع.عملیة تشخیصیة وعالجیة ووقائیة ونمائیة للوصول بالعمل أو بالشيء إلى أفضل وجه أ

): هو العملیة التي یقوم بها الفرد أو الجماعة لمعرفة مدى النجاح أو الفشل في 2005( تعریف الوكیل   

تحقیق األهداف العامة التي یتضمنها المنهج وكذلك نقاط القوة والضعف به حتى یمكن تحقیق األهداف 

  ). 2011المنشودة بأحسن صور ممكنة (عفافة،

هو عملیة تخطیط للحصول على معلومات أو بیانات أو حقائق عن موضوع ): 2010( تعریف بطرس   

معین بطریقة علمیة إلصدار حكم علیه بغرض التوصل إلى تقدیرات كمیة وأدلة كیفیة تسهم في اتخاذ أو 

  اختیار القرار األفضل ألجل التطویر والتحسین.
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ة منظمة ومستمرة، تهدف إلى إصدار حكم من خالل التعریفات السابقة یمكن القول أن التقویم هو عملی   

  على قیمة الشيء.

  مفهوم التقویم التربوي:  -2

  من أبرز التعریفات التي أعطیت للتقویم التربوي ما یلي: 

التقویم هو جمع معلومات تتسم بالصدق والثبات والفعالیة، وتحلیل De Ketele(1982):  تعریف   

اییر خاصة باألهداف المسطرة في البدایة وذلك بهدف اتخاذ درجة مالئمة تلك المعلومات لمجموعة مع

  قرار.

  ): هو تقدیر مستوى كفاءة التلمیذ.Hadji )1989تعریف    

): التقویم هو عملیة تشخیصیة وقائیة عالجیة هدفها الكشف عن مواطن الضعف 1997( تعریف كراجة

  تسهم في تحقیق األهداف المنشودة.و القوة بقصد تطویر عملیات التعلیم والتعلم بالصورة التي 

): هو العملیة التي یتم بواسطتها إصدار حكم معین على مدى وصول العملیة 2001( تعریف عقل   

التربویة إلى أهدافها، ومدى تحقیقها ألغراضها، والكشف عن نواحي النقص فیها أثناء سیرها، واقتراح 

    الوسائل المناسبة لتالفي هذا النقص.

یضا على أنه : هو ما یتم بموجبه إصدار حكم موضوعي یحقق هدفا تربویا یسعى إلیه كل من وعّرف أ 

 (حویج المناسب في المكان المناسب"الدرسین والمدرسین، وهذا الهدف یتحدد في مقولة:" وضع اإلنسان 

  ).2002أبو المغلي، و  بالخطیو 
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التقویم في مجال التربیة بأنه:" العملیة التي ترمي إلى معرفة مدى النجاح أو الفشل في  وعرف      

تحقیق األهداف العامة التي یتضمنها المنهج. وكذلك نقاط القوة والضعف حتى یمكن تحقیق األهداف 

  ).2003المنشودة بأحسن صورة ممكنة" (حلمي والمفتي، 

(النظام التربوي و  یق أهداف تربویة في نظام تعلیمي معینوعّرف أیضا: هو الحكم على مدى تحق   

  ).2004المناهج التعلیمیة، 

ونجد تعریف آخر: التقویم هو التفحص المستمر لكل المعلومات المتوفرة الخاصة بالطالب والمعلم    

د الطلبة والبرنامج المدرسي، والعملیة التعلیمیة التعلمیة، وذلك للوقوف على درجة التغیر الحاصل عن

عدس، و  التقيو  ة التي تقدم لهم...(الكیالنيوتكوین أحكام صادقة عنهم وعن فعالیة البرامج المدرسی

2009.(  

ویعّرف أیضا: التقویم التربوي هو جمع معلومات ضروریة كافیة منتقاة من مجموعة االختبارات،       

(األسود،  ولكي نتخذ قرار االنطالق من األهداف التي حددناها، فالتقویم هو الذي یبلغ لنا هذه المعلومات

2008(.  

تي یوّفرها القیاس، بهدف إصدار كما یعرف التقویم التربوي على أنه:" عملیة استخدام المعلومات ال   

حكم على مدى تحقیق األهداف التربویة، ودراسة اآلثار التي تحدثها بعض العوامل، والظروف التي تسّیر 

  ).2008العناني، ( صول إلى هذه األهداف أو تعّطلهاالو 

بار األهداف التقویم التربوي: هو عملیة إصدار حكم كمي وكیفي حول إنتاجیة العملیة التربویة، باعتو 

المسطرة سلفا، وذلك قصد الكشف عن مكامن الضعف والخلل فیها، ثم القیام بتعدیلها وتصحیحها لتالفي 

  ).  2009عزوز، و   الشبانيو   أجوطیتو  الدركاويو   سعديو   الغني(عبد  ذلك الضعف مستقبال
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إصدار أحكام على قیمة من خالل التعریفات السابقة، نتوصل إلى القول أن التقویم ال یقتصر على    

  األعمال و األشیاء فقط، بل هو أیضا عملیة تشخیصیة عالجیة وقائیة.

  لمحة تاریخیة حول التقویم التربوي: -3

عند النظر في المسیرة التاریخیة للتقویم التربوي بشكل عام، یمكن مالحظة أنه مّر بمحطات شكلت له    

طلعات كل حقبة زمنیة، واألهداف التربویة المرسومة، وقد أطر أو قوالب فكریة وٕاجرائیة تتوافق حسب ت

اقتضت الظروف المستجدة حالیا إحداث تغییر جوهري في البنیة التحتیة للتقویم التربوي، وكان أقوى هذه 

المستجدات هو تغییر أدوار الفاعلین، وتحول الدور من المعلم الملقن إلى المعلم المسیر والموجه للتعلم، 

  كیز من ماذا نتعلم إلى كیف نتعلم.وتحول التر 

أن معظم العلماء أوضحوا في كتاباتهم عبر القرون مزاولة اإلنسان  (Popham)"بوفام" یرى و    

غیرهم من أعمال، وما تشتمل علیه  للعملیات التقویمیة، وممارسة التقویم ما یقومون به أو ما بقوم به

  ).2000البیئة من جوانب ال تحصى (عبد السمیع وآخر، 

وقد ظهرت مصطلحات مرادفة لمصطلح التقویم في الكتابات القدیمة التي ترجع إلى عهود ما قبل    

أباطرة  أن التقویم اللفظي جزء أساسي من قیاس نتائج التعلم، كما استخدم "سقراط"التاریخ، فقد اعتبر 

م االمتحانات واختبارات الكفاءة لتقدیر أداء المرشحین للعمل بالحكومة  ق. 200الصین في سنة 

والوظائف الخدمیة، وكان استخدام التقویم في هذه الفترات القدیمة ألغراض تعلیمیة، وقیاس التعلم 

  والمعرفة والمهارات المختلفة.

یأخذ مكانه ویصبح تخصصا مستقال، إال مع بدایة الثورة  وبالرغم من الجذور القدیمة للتقویم، فلم   

م القتران التقویم بتطور النظم التعلیمیة 1930و 1800الصناعیة في أروبا، وقد تطور تطورا بالغا ما بین 
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األروبیة، حیث ظهرت الكتابات المبكرة في القیاس النفسي واالختبارات، وقد اتسع مجال التقویم لیشمل 

وتقویم البرامج والمؤسسات، باإلضافة إلى تقویم المتعلمین، وقد ازدهر مع بدایة القرن تقویم المعلم 

  ).2003العشرین (منسي، 

  أهمیة التقویم التربوي: -4

التقویم عملیة ضروریة لكل من المعلم والمتعلم، ذلك ألن التقویم یقیس درجة تمكن المتعلم من تحقیق    

أي برنامج تعلیمي هو وصول كل فرد إلى مستوى عال من التحصیل  األهداف، والمعیار النهائي لنجاح

  والكفاءة.

  ویمكن تلخیص أهمیة التقویم في النقاط التالیة:

  تحدید األهداف التربویة. - 1

  معرفة مدى استعدادات المتعلمین لتعلم الخبرات التعلیمیة الجدیدة. - 2

ن الضعفاء وتحدید برنامج عالجي لهم واكتشاف معرفة قدرة المتعلمین على التعلم وتشخیص المتعلمی - 3

  ).2007(الكبیسي،  مما یتعرضه من مشاكل وعقبات وذلك بواسطة االختبارات التشخیصیة

الحكم على طرق التدریس المستعملة، فعندما ال یحصل الطالب على نتائج عالیة في الدرجات أو  - 4

لوب التدریس أو عملیة التقویم أو مدى االستفادة العالمات فإن ذلك یعني وقوع خطأ ما، وقد یكون في أس

  ).2002(منسي،  من النشطة التعلیمیة

القیام بدور كبیر في عملیة اإلرشاد النفسي الذي هو شكل من أشكال المساعدة والتوجیه بل وخلق  - 5

  الوعي واإلحساس بالمشكالت التي تصادف التالمیذ وفهمها والتكیف معها.
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التقویم التربوي تمكن في كونه الوسیلة التي تساعدنا على تقویم أعمالنا المدرسیة، وتكشف لنا  فأهمیة   

النقاب عن المدى الذي تحرزه في تحقیق أهداف المنهج، أو كما عبر عن ذلك بعض المربین، بأن التقویم 

  نظام ألحكام الرقابة على اإلنتاج.

كم على فاعلیة العملیة التدریسیة التعلیمیة، زادت في العصر فأهمیة التقویم التربوي الذي یستهدف الح   

(فالوقي،  الحدیث، وفي السنوات األخیرة ترجع زیادة االهتمام بالتقویم التربوي إلى عدة عوامل وهي:

1997(  

  التطور العلمي والتقدم النفسي والتفجر المعرفي. - 1

  التجدید التربوي واإلصالح التعلیمي. - 2

  بالتربیة والكفایة الخارجیة للعملیة التعلیمیة كمتغیر أساسي في التنمیة.االهتمام  - 3

ى عن طریق رفع كفایتها تعمیق القیم المهنیة للتربیة وزیادة التنافس بینهما، وبین المهن األخر  - 4

  .اإلنتاجیة

من حیث كشف یتضح من خالل ما سبق أن التقویم التربوي یتمیز بأهمیة كبیرة في العملیة التربویة، و    

قدرات المتعلمین ومیولهم، وكذلك حفزهم على مواصلة المنوال والتقدم، أیضا تقدیم المساعدة لهم بعد 

  الكشف عن نواحي الضعف والقوة أثناء العملیة التعلیمیة.

  أسس التقویم: -5

عملیة التقویم التربوي على العدید من األسس التي یجب مراعاتها عند تخطیط وتنفیذ هذه  ترتكز   

  العملیة، حتى تصل وتحقق األهداف المسطرة، ویمكن إجمال هذه األسس فیما یلي:
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أن یتحقق تنسیق التقویم مع أهداف المنهج، بمعنى أن یتصل بما ینبغي إنجازه، فإذا كان البرنامج  - 1

یرمي إلى نمو الشخصیة للتلمیذ فإن عملیة التقویم یجب أن تقلل من الفروق الفردیة في األداء، التدریسي 

  ).2002أبو مغلي، و  الخطیبو  (أبو حویج وتكثر من المقارنات الجماعیة

البد أن یكون التقویم شامال لكل أنواع ومستویات األهداف التعلیمیة، ألن العملیة التعلیمیة تمثل  - 2

  ).2005عثمان، ( ر أجزاؤه بعضها في البعضنظاما تؤث

أن یكون التقویم مستمرا، وهو مساعدة الطالب والمدرس على معرفة ما وصل إلیهم، تقدم نحو تحقیق  - 3

أهدافه، إذ أن هناك عوامل وجوانب قوة یجب تنمیتها، وعوامل وجوانب ضعف یجب إزالتها أو التعدیل 

  ).1999(الطیب،  ا صار جنبا إلى جنب مع التدریسمنها، على األقل وهذا ال یأتي إال إذ

أن یتم التقویم بطریقة تعاونیة یشارك فیها كل من یؤثر في العملیة التربویة ویتأثر بها، كالمعلمین  - 4

والمدربین والمشرفین التربویین في التربیة وأفراد من البیئة كالخبراء وأولیاء األمور من ذوي الخبرة، ویجب 

أبو حویج وآخرون، ( فرص للتقویم الذاتي من جانب الطالب وأیضا من جانب المعلم أن تكون هناك

2002.(  

" كانت عملیة التقویم 1993( ویؤكد "عبد السالم وآخرون"    ) على أهمیة التعاون في التقویم بقولهم: 

اتفاق الجمیع وحتى عهد مسؤولیة المعلم وحده، وكانت ترتبط بأدوات قیاس التحصیل أي االختبارات، ومع 

على أن محور العملیة التعلیمیة هو التلمیذ، إال أن إعطاءه دورا ذا قیمة في عملیة التقویم لم یتم إال في 

  اآلونة األخیرة.
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فتشجیع التلمیذ على ممارسة التقویم الذاتي، والمشاركة فیه یكسبه قوة حقیقیة وفهما جیدا لنفسه    

أهداف، وال یقتصر عناصر التقویم على التلمیذ والمعلم، بل تتعداها  واستقاللیة في تقریر ما یصل إلیه من

  ).2008، األحمدي( إلى األب والمدیر و المشرف التربوي

أن یراعى في التقویم الناحیة اإلنسانیة، حیث أن الغرض منه هو كشف عیوب التعلم، ومنها العمل  - 5

فقط لالنتقال أو الرسوب، ولیس العقاب بل  على التغلب علیها ولیس الغرض من التقویم إصدار أحكام

(مذكور،  أسلوب لتحقیق الذات وتنمي العالقة بین المتعلمین وكل من یساعدهم على تحقیق الذات

1998.(  

  ).2003(السید،  أن یراعي في التقویم االقتصاد في الوقت والجهد والمال - 6

  الشكل التالي یبین خصائص عملیة التقویم التربوي :و 

           

   

   

  

   

  

       

 .)2005(ملحم،  یوضح خصائص التقویم التربوي ):07شكل رقم(

 

 خصائص التقویم التربوي

 الستمراریةا الموضوعیة التشخیص التعاونیة الشمولیة المالئمة

 یشارك فیها كل من :

 المدرس المشرف المدیر التلمیذ األولیاء
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  أهداف التقویم التربوي: -6

تولي الممارسات التربویة الحدیثة التقویم التربوي أهمیة كبیرة لما یحققه من أهداف تعلیمیة محَددة    

  تتعلق بكل من المتعلم والمدرس والمنهاج الدراسي:

Ø :األهداف المتعلقة بالمتعلم 

  ضعفه.معرفة مدى تقدمه نحو الهداف وتحدید نقاط  -

  الكشف عن میوله واتجاهاته ورغباته. -

  )2003سالم،  و (سید لمسؤولیة من خالل التقویم الذاتياالعتماد على نفسه وتحمل ا -

یعمل على دفع المتعلم إلى المذاكرة والتحصیل، كما یتیح له الفرصة بالمرور بخبرة قلق قد تسهم في  -

  ).2000(قطامي وآخرون، واإلبداع سرعة التعلم، وبالتالي قد تدفعه إلى اإلنجاز

  ).2002(منسي،  اختبار الطالب لتوزیعهم ضمن مسارات أكادیمیة أو مهنیة خاصة بهم -

Ø :األهداف المتعلقة بالمدرس 

الحكم على كفاءة المدرس وتحدید مدى فاعلیة الطرق واألسالیب التي یستخدمها في التدریس.حیث  -

 لى أن التقویم یّزود المدرس بتغذیة راجعة عن فاعلیة تدریسه) إ2003( تشیر"سهیلة محسن الفتالوي"

: األسود، عن(أهداف، محتوى، وطریقة)، وبذلك یكون التقویم عملیة تشخیصیة، وقائیة، عالجیة (

2014.(  

  إعداد سجل لكل من متعلم یستطیع من خالله مساعدته وتوجیهه وتحدید مدى تقدمه نحو األهداف. -

  ).2014: حریزي، عن( لم لدى تالمیذه واتخاذ اإلجراءات المناسبة للعالجتشخیص صعوبات التع -

  ).2010وضع درجات للتالمیذ والحكم على مدى كفایتها قصد اتخاذ قرار مناسب (خطوط،  -
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الهدف من التقویم هو رفع مستوى الخبرات التربویة للمدرسین  أن) 2006ویذكر "محمود سلمان الربیعي"(

باستثمار مهاراتهم واستعداداتهم ودراسة المواقف وحصر اإلمكانات وٕاعداد الوسائل للتنفیذ، ومّدهم بكل 

جدید في مجال عملهم بما یحّقق النمو المهني وتحقیق أحسن النتائج بأحدث الطرق للوصول إلى مستوى 

  ).2014سود، : األعن( أفضل

Ø :األهداف المتعلقة بالمنهاج الدراسي 

 )2008: بوعلي، عن( أهداف التقویم فیما یلي: Dominique,(1978)یحدد 

  تحسین نوعیة التعلیم والطرق والوسائل البیداغوجیة. -

  اختیار البرامج وذلك عن طریق تجدید محتویاتها وتنویع الطرق البیداغوجیة. -

   .توضیح محتوى التعلیم -

ومنه یمكن القول أن التقویم التربوي یقوم بعدة أهداف، حیث أنه یساعد المتعلم في الكشف عن میوله    

واتجاهاته ورغبته نحو الدراسة، كما یساعد في الكشف عن نقاط القوة وتعزیزها، والكشف عن مواطن 

االختبارات وتحدید مدى فاعلیة الضعف ومساعدته على التغلب علیها، كما یساعد المدرس على إعداد 

  األسالیب التي یستخدمها في التدریس.

  :وظائف التقویم -7

  للتقویم وظائف متعددة من أهمها:    

الحكم على قیمة الهداف التعلیمیة التي تتبناها المدرسة والتأكد من مراعاتها لخصائص وطبیعة الفرد  - 1

ة الدراسیة، كما یساعد التقویم على وضوح هذه األهداف المتعلم ولفلسفة وحاجات المجتمع وطبیعة الماد

  ودقتها وترتیبها حسب األولویة.

مساعدة المعلم على معرفة تالمیذه فردا والوقوف على قدراتهم ومشكالتهم وبهذا یتحقق مبدأ الفروق  - 2

  ). 2005(عثمان،  الفردیة
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  توضیح األهداف التعلیمیة. - 3

  ).2004(النظام التربوي والمناهج التعلیمیة،  لتربویة التي تطبقمعرفة مدى فاعلیة التجارب ا - 4

(عبد الغني  تشخیص مالمح الوضعیة وتحدید سماتها، والكشف عن الثغرات والصعوبات القائمة - 5

  ).2009وآخرون، 

) بأننا ال نستطیع أن نتقدم خطوة واحدة ما لم نتعرف على المستوى العلمي لتلمیذ 2001ویوضح عقل(   

فإذا توصلنا  ،في مادة ما، فالبد أن نتعرف على المستوى الذي توصلنا إلیه من بلوغ األهداف المرجوة ما

من العملیة التعلیمیة، ونستطیع التعرف على التالمیذ الموهوبین الذین  یدلتحقیقها فإننا نكون قد حققنا ما نر 

میذ المتأخرین دراسیا الذین لم یتمكنوا من تمكنوا من تحقیق الهداف المرجوة، كما یمكننا التعرف على التال

  تحقیق جمیع أو معظم األهداف.

التعرف على نواحي القوة والضعف في تحصیل الطالب للمواد الدراسیة، لیعمل على تدعیم نواحي  - 6

  القوة، ویسعى لعالج الضعف.

المعلمین من اكتشاف مدى فعالیة جهودهم التعلیمیة في إحداث نتائج التعلم المرغوب فیه، عن  تمكین - 7

طریق تحدید األهداف الخاصة بالمواد التي یقومون بتدریسها وقیاسها، ومواضع الضعف عند طلبتهم 

  فیعملون على تعدیل أسالیبهم التعلیمیة في ضوء ذلك.

أبو ( قیقة عن مدى تقدم أبنائهم، وعن الصعوبات التي یواجهونهاتزوید أولیاء األمور بمعلومات د - 8

  ).2002حویج وآخرون، 

اتخاذ القرارات التربویة، حیث تستخدم نتائج التقویم التربوي في تصنیف المتعلمین حسب مستویاتهم  - 9

خدم نتائج التقویم التحصیلیة، واالنتقاء من بین المتقدمین لاللتحاق بالمراحل التعلیمیة المختلفة، كما تست

  في المقارنة بین فعالیة السیاسات التعلیمیة التي تطبق في المراحل التعلیمیة المختلفة.
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للتقویم دور مهم في عملیتي اإلرشاد النفسي والتربوي عن طریق تزوید المرشد بمعلومات من  -10

التربوي المسترشد بمعلومات  المسترشد تساعده في مهمته، وتحقق أهداف اإلرشاد، كما تمد نتائج التقویم

  ).2007(منسي،  یره الكتشاف ذاته والتعرف علیهایحتاج إلیها في اتخاذ قرارات معینة، وتستث

  ) إلى وظائف التقویم التربوي في العملیة التعلیمیة حیث ذكر:2008یشیر"سید وسالم"(

ا تكون بمثابة فروض تحتاج *المساعدة في الحكم على قیمة األهداف التعلیمیة، فاألهداف عند صیاغته

إلى عملیة تقویم تبین مدى صداقتها أو خطئها، مما یؤدي إلى اإلبقاء على األهداف الصالحة واستثناء 

  األهداف غیر الصالحة.

*المساعدة في رفع مستوى العملیة التعلیمیة عن طریق تحدید مدى تقدم التالمیذ نحو األهداف التربویة 

  ت الالزمة لتمكینهم من تحصیل تلك األهداف بالمستوى المطلوب.المقررة، واتخاذ القرارا

*الحكم على مدى فعالیة التجارب التربویة قبل تطبیقها على نطاق واسع، مما یساعد في ضبط التكلفة، 

  ودون إهدار الوقت والجهد.

  حنون علیه.*المساعدة في تحدید مسار حدوث التعلم، فالتالمیذ یركزون في عملیة التعلم على ما سیمت

ومنه نستخلص أن التقویم التربوي ساهم في تشخیص حالة المتعلم، معرفة عناصر القوة والضعف لدیه، 

  والحكم علیه بالنجاح أو الرسوب. 

  :التربوي وظائف التقویم والشكل التالي یوضح
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  ).2007(عالم،  ف التقویم في العملیة التدریسیةیوضح وظائ ):08شكل رقم(

  خطوات التقویم: -8

  یتضمن التقویم التربوي عدة خطوات:

Ø  :االبتعاد عن العشوائیة، وفي تحدید حیث یساعد في رسم الخطط التي تؤدي إلى تحدید األهداف

الوسائل التي تستعمل في تنفیذ تلك الخطط، فینبغي أن یتسم الهدف من التقویم بالدقة والوضوح، وأن 

 ).2009(شحادة،  یركز على المجال المراد تقویمه فعال

Ø  :التي یراد تقویمها والمشكالت التي یراد حلها.تحدید مجاالت التقویم 

Ø  حیث تعد في هذه الخطوة الوسائل واالختبارات والمقاییس والقوى البشریة للقیام یم: االستعداد للتقو

 بعملیة التقویم.

 

تعزیز التقویم 

 يالذات

استثارة الدافعیة 

 للتعلم

في العملیة وظائف التقویم 

 التدریسیة

 زیادة فاعلیة التعلم    مصدر للتعلم
 التشخیص
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Ø  :البد من البدء بعملیة التقویم من االتصال بالجهات المختصة التي سوف یتناولها من أجل التنفیذ

التقویم وصوال إلى  على عملیةتفهم هذه الجهات بأهداف التقویم العملیة ومتطلباتها والتعاون مع القائمین 

  .)2005(ملحم،  أفضل النتائج

Ø   :تحلل البیانات وتسجل في صورة یمكن منها االستدالل واالستنتاج ویستعان تحلیل وتفسیر البیانات

في هذه الخطوة باألسالیب اإلحصائیة والتوضیحیة المختلفة، وتفسیر البیانات في صورة تتضح بها 

        ).2008(خنفري،  ة تمهیدا للوصول إلى حكم أو قرارتاحالمتغیرات والبدائل الم

Ø إن عملیة التقویم ال تنتهي بمجرد إصدار األحكام على النتائج التي التعدیل مسبقا لنتائج التقویم :

توصل إلیها التقویم، وٕانما یستمر التقویم إلى تقدیم المقترحات المناسبة للوصول إلى األهداف المنشودة 

 ).2003كوافحة، ت إن وجدت وٕاثراء مواطن القوة (التقویم، وهو عالج المشكالمن 

Ø  تجریب الحلول المقترحة بهدف التأكد من سالمتها من جهة، ومن جهة أخرى من أجل دراسة مشكالت

  ).2005التطبیق واتخاذ اإلجراءات الالزمة لعالجها (ملحم، 

  الشكل التالي یوضح خطوات التقویم التربوي:
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  ).2005یوضح خطوات التقویم التربوي (ملحم،  ):09شكل رقم(

من خالل ما سبق یمكن القول أن التقویم التربوي یقوم على أساس خطوات متتابعة ومتسلسلة، من    

أجل التعرف على النجاح الذي أحرزه المتعلم خالل فترة تعلمه، وأیضا التعرف على الصعوبات التي 

  تعترضه في مشواره التعلیمي وذلك من اجل اإلصالح. 

  أنواع التقویم: -9

في العملیة التدریسیة ال یقتصر على نوع واحد، وٕانما یتضمن أنواعا متعددة تختلف إّن التقویم    

  باختالف الغرض منه، والقرارات التي یود المعلم اتخاذها استنادا إلى نتائج التقویم.

  

 

 خطوات التقویم التربوي

تحدید المجاالت التي یراد تقویمھا 
 والمشاكل التي یواجھھا

 تحدید األھداف التربویة      

 االستعداد للتقویم تنفیذ عملیة التقویم

إعداد الوسائل و 
االختبارات 
 والمقاییس

إعداد القوى 
البشریة 
 المدبرة

تحلیل البیانات واستخالص                         
 النتائج

 التعدیل وفق نتائج التقویم     تجریب الحلول والمقترحات
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    یوضح أنواع التقویم:والشكل التالي  

   

   

  

  

  

  ).2007(عالم،  اع التقویم في العملیة التدریسیةیوضح أنو  ):10شكل رقم(

بعض الباحثین التقویم إلى نوعین على أساس الطریقة الغالبة في تدوین المالحظات وتسجیل  یقسمو     

  ما هو ضروري من البیانات إلتمام عملیة التقویم.

v  :هو تقدیم موضوعي یستند إلى المقاییس الموضوعیة في جمیع البیانات والمالحظات النوع األول

 الكمیة عن الموضوع المراد تقییمه.

v  :هو تقدیم ذاتي یستند إلى المقاییس الفردیة(الذاتیة) في عملیة التقویم، ومثال ذلك ما النوع الثاني

 .)2002(أبو حویج وآخرون،   التقدیر المتنوعةیحصل في المقابلة الشخصیة وفي مقاییس 

) قد حددا أنواع التقویم وفقا لفترات Noizet &Caverniفي حین نجد كال من" نوازت" و"كفاریني"(   

القیام به، بحیث قد یكون مستمرا داخل القسم خالل الفترة التعلیمیة، أو محددا في فترات زمنیة لغرض 

  (De Landsheere,1986)الحكم النهائي باالنتقال أو الرسوب

العملیة التدریسیةأنواع التقویم في   

 

 التقویم القبلي التقویم البنائي التقویم النهائي

 أنواع التقویم في العملیة التدریسیة
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العملیة التعلیمیة، والتقویم  أما "رجاء محمد عالم" فقد فرق بین التقویم البنائي الذي یهدف إلى تصحیح   

  ).1994الفاربي وآخرون، ( النهائي، وهو إصدار حكم نهائي علیها

التقویم  - التقویم القبلي(البدائي)،  -فقد حدد ثالثة أنواع رئیسیة للتقویم وهي:  (Therer, 1999)أما   

  التقویم الختامي. -التكویني، 

أولي، بنائي، تشخیصي، نهائي) فالنوع األول ( بعة أنواعكما لجأ البعض إلى تقسیم التقویم إلى أر    

التشخیصي) لكشف الصعوبات، أما األخیر ( یمارس قبل العملیة التعلیمیة، أما الثاني أثناءها، والثالث

  یمارس لمعرفة تحقق األهداف المسطرة.

لعملیة التعلیمیة، ) أمد التقسیمات التي اهتمت بتقویم كل مرحلة من مراحل اBloomیعتبر تقسیم (و    

  وسوف نستعرض أنواع التقویم السابقة:

  :Placement Evaluationأوال: التقویم القبلي( التمهیدي) 

  تعریفه: - أ

التقویم الذي یتم قبل أو في بدایة تقویم البرنامج الدراسي بالفعل، وذلك لتحدید نقطة البدایة  "هو   

  ).2007الصحیحة للتدریس" (معمریة، 

أیضا:" هو تحدید أداء الطالب في بدایة التدریس( تقویم تصنیفي) وخاص باألداء المبدئي وعّرف    

  ).2003للطالب قبل البدء في تدریس الوحدة الدراسیة" (كوافحة، 
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  أهدافه: -ب

  .)2010(المطیري،  وتتمثل أهدافه في النقاط التالیة:

ü مستوى المتعلم تمهیدا للحكم على قدراته في مجال من المجاالت باستخدام اختبارات القدرات أو  تحدید

 االستعدادات باإلضافة إلى المقابالت الشخصیة إلصدار حكما بمدى قدرته للدراسة التي تقدم إلیها.

ü .توزیع المتعلمین في مستویات مختلفة حسب مستوى تحصیلهم 

ü التعرف على خبرات الطلبة السابقة سواء كان في بدایة الوحدة أو الحصة الدراسیة  

  :Formative Evaluation ثانیا: التقویم البنائي(التكویني)

  تعریفه: - أ

"هو عملیة تقویمیة منظمة في أثناء التدریس وخالل الفصل الدراسي، وغرضها الوقوف على نقاط    

  .)1989( سمارة وآخرون،  ومعالجتها"الضعف في التدریس 

وعّرف أیضا:" هو تقویم مستمر مالزم لعملیة التدریس ومصاحب لها جنبا إلى جنب، ویستخدم للتعرف    

  .)2001(عقل،  على مدى تحقیق األهداف واالستفادة من التغذیة الراجعة في تعدیل المسار

هدفه األساسي أن یقدم بسرعة للمتعلم معلومات مفیدة عرفه (هارمن): "یكون التقویم تكوینیا إذا كان و    

  .)1999(حثروبي،  عن تطوره أو ضعفه، وهو وسیلة من وسائل معالجة هذا الضعف"

  أهدافه: -ب

  .)2002(أبو حویج وآخرون،  والمتمثل في :

ü .معرفة مدى إتقان عمل تعلیمي معین 

ü 2014حریزي، : عن( الكشف عن األجزاء التي تعلمها بالمستوى المالئم(.  
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ü .تحدید مستویات القوة والضعف ونواحیها عند المتعلم خالل تعلمه 

ü إعطاء التغذیة الراجعة المنظمة والمستمرة لكال الطرفین المعلم والمتعلم 

  Diagnostive Evaluation: ثالثا: التقویم التشخیصي

  تعریفه: - أ

مستوى المتعلمین وخلفیاتهم المعرفیة ومستوى استعدادهم، وعلى أساسه  "هو إجراء قد یتم لغرض تحدید   

  ).2008ُیقوم تخطیط محتوى التعلم وأنشطته" (عطیة، 

وعّرف أیضا:" هو تلك اإلجراءات التقویمیة التي یقوم بها المعلم حین یبدأ الطلبة في تعّلم خبرات    

  ).2002(أبو حویج،  تعلیمیة جدیدة"

  نوع من التقویم إلى التأكد عن مدى االستعداد لتعلم موضوع جدید.یهدف هذا الو    

) أّن التقویم التشخیصي یهدف إلى قیاس المعلومات والقدرات المكتسبة عند 2005یضیف (عواضة، و    

  المتعلم، وٕاحصاء الثغرات لدى المتعلمین للعمل على عالجها.

  أهدافه: -ب

  )2008(بن سي مسعود،  . في بدایة الدرس:1

  * یمكن المدرس من اختیار األهداف وتحدیدها بشكل یسمح له ببناء أهداف جدیدة.

* یسمح للتلمیذ اإلفصاح عن معاناته المعرفیة والمنهجیة في معالجة معارفه السابقة لكي یتمكن كل من 

  المدرس والتلمیذ من تعدیلها أو تصحیحها.

  تالمیذ الصف الواحد.* یمكن المدرس من تحدید المستویات المتفاوتة بین 



 التقویم التربوي                                                                          لثالثالفصل ا 

 

 
82 

* یمكن المدرس من معرفة جوانب النقص في معارف ومهارات التالمیذ وتحدید األخطاء الشائعة 

   .المرتكبة من قبلهم

  )2010(خطوط،  . في بدایة مرحلة دراسیة:2

  * یمكن المعلم من تشخیص قدرات ومهارات تالمیذه.

لسابقة أي مكتسباتهم القبلیة قصد تعزیز نقاط القوة * الوقوف على الحصیلة النهائیة لمعارف التالمیذ ا

  وعالج نقاط الضعف.

  * یساعد المعلم من تحدید نقطة انطالق صحیحة واتجاه صحیح قصد أهداف تربویة الحقة.

   نجاحه في تحقیق األهداف المرسومة* یساعد في تقدیم التغذیة الراجعة للمعلم عن مدى 

  :Summative Evaluation )ثالثا: التقویم النهائي (الختامي

  تعریفه: - أ

یقصد به العملیة التقویمیة التي یجري القیام بها في نهایة برنامج تعلیمي أو دورة أو سنة دراسیة،    

  ).2014(حمدان،  بحیث یكون التلمیذ قد أتم متطلباته في الوقت المحدد إلتمامها

 وعّرف أیضا:" هو ذلك التقویم الذي یتم بعد جلسة التعلم أو نهایة الدورة، أو ستة أشهر، سنة واحدة   

كتابة أسئلة) ولكن لیس بالضرورة عدة وضعیات، اختبارات ( استجوابوالتقویم الختامي یأخذ على شكل 

  كتابیة.
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التحریریة والشفویة والعملیة، والنشاطات یرتبط التقویم النهائي بأهداف المقرر، ومن أدواته االختبارات و    

العملیة للطالب، والتقاریر واألبحاث، فهو یمدنا بمعلومات للحكم على تحقیق المقرر وفعالیة التدریس 

  ).2003(كوافحة، 

  أهدافه: -ب

  أهداف التقویم النهائي فیما یلي: )2007حدد (معمریة، 

  * معرفة مدى تحقیق األهداف.

  للمتعلم لیقّوم بموجبها. * تسجیل درجات

  * منح شهادات للمتخرجین.

  * اتخاذ قرارات إداریة في نتائج التقویم كالنجاح والرسوب والطرد.

  * التنبؤ بأداء المتعلم في المستوى الدراسي المناسب لقدراته ومیوله.

  * وضع كل متعلم في المكان الدراسي المناسب لقدراته ومیوله.

  ل التوجیه واإلرشاد التربوي.* اتخاذ قرارات في مجا

) أّن التقویم النهائي أو التحصیلي هو ذلك النوع الشائع االنتشار سواء 2009وتضیف (بورصاص،    

، وهو األكثر ألفة بینهم بحیث یتمثل في الفروض واالمتحانات بین التالمیذ، أو المعلمین أو المسؤولین

الفصلیة أو السنویة، أو تلك التي تسمح للناجحین فیها بالحصول على مختلف الشهادات، كما تتمثل 

أهمیته في تقویم الناتج النهائي للعملیة التعلیمیة، ومدى تحقق األهداف المنشودة من البرامج أو المناهج 

 الدراسیة. 
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   :وفیما یلي جدول توضیحي ألنواع التقویم التربوي

  یبین أنواع التقویم التربوي. ):02جدول رقم(

  مقتضیات التقویم  أهداف التقویم  موقع التقویم  أنواع التقویم

  التقویم

  التشخیصي

  قبل بدء

  عملیة التعلم

  تحدید مستوى التالمیذ والفروق بینهم. -

  تحدید نقطة انطالق الدرس. -

  الكشف عن المواقف. -

  تقدیم بعض الحلول لمعالجة النقائص. -

قبل الدرس(أسئلة، فروض،  -

  انجازات).

  في بدایة الدرس أسئلة وأنشطة. -

في دورة دراسیة أو وحدة تعلیمیة  -

  مهام مقترحة.

  التقویم

  التكویني
  عملیة التعلم أثناء

  التعرف على مدى مسایرة التالمیذ للدرس. -

  صعوبات والعوائق.الكشف عن ال -

  تعدیل وتصحیح المسار. -

  التحكم في العناصر الفعل التعلیمي. -

  عند انتقال من عمل ألخر. -

  عند انتقال من أهداف ألخرى. -

أسئلة جزئیة مالئمة لألهداف  -

  اإلجرائیة.

  التقویم

  النهائي

عند نهایة عملیة 

  التعلم

  قیاس الفروق بین األهداف المرجوة والمحققة. -

  قیاس العالقة بین عناصر الفعل التعلیمي.-

  قیاس مستوى التالمیذ ونتائج التعلم. -

  فتح قنوات تواصل بین المعنیین بالتكوین. -

عند نهایة وحدة تعلیمیة أو دورة  -

  دراسیة.

  األسئلة تركیبیة وشاملة. -

  الهداف العامة من التدریس.-

  .2004، والمناهج التعلیمیة النظام التربوي :مأخوذ من
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  الشكل التالي یوضح التقویم بمعناه الشامل:

  

    

      

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)2010(خطوط،  یوضح التقویم بمعناه الشامل ):11شكل رقم(

 امتحانات. ·

 اختبارات. ·

 .فروض محروسة ·

 واجبات منزلیة. ·

 المعلم. ·

 المتعلم. ·

 المؤسسة التربویة. ·

 تشخیصي. ·

 تكویني. ·

 .نهائي ·

  

  

من 
 نقوم؟ 

 

  

كیف 
  نقوم؟

 

 

  نوع 

 التقویم

 تكوین  المتعلم. ·

 تحسین أداء ·

 .المتعلم

 نتائج  ·

 معارف ·

 سلوكات  ·

 استعدادات ·

 اتجاهات ·

 ماذا نقوم؟من اجل  التقویم

  متى 

 ؟نقوم

 في بدایة التعلم. ·

 .أثناء عملیة التعلم ·

 في نهایة التعلم. ·
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رغم اختالف األنواع الثالثة للتقویم إّال أن هناك تكامل فیما بینها، ، من خالل ما سبق یمكن القول   

وبالتالي فإننا نحتاج أن نستخدم هذه األنواع الثالث عندما نعتمد خطة شاملة للتقویم، من أجل االستفادة 

  من ممیزات كل نوع وتحقیق األهداف المسطرة.

  أدوات التقویم التربوي: - 10

تربوي البد من استخدام أدوات معینة لقیاس ذلك العمل، فقد یستخدم الباحث أكثر عند القیام بأي عمل    

من أداة من أدوات التقویم لذا من المفروض أن یكون المقّوم واضعا في ذهنه مسبقا األداة المناسبة التي 

ة یستخدمها، ومن المستحسن التنوع في أدوات التقویم حتى على تحقیق الكثیر من األهداف المرجو 

  ).2002(منسي، 

هذه األدوات تسایر كل المراحل التعلیمیة فقد یكون مع بدایة الدرس لغرض التشخیص، أو أثناءه    

لغرض المراقبة أو عند نهایته لمعرفة مدى حدوث تغیرات، وهذا ما یبرز أهمیتها خالل الحصة أو 

وتؤكد بعض الدراسات والندوات مجموعة حصص أو خالل فترة قصیرة كالیوم أو طویلة كالسنة الدراسیة، 

  ).1998التي تتعقد لغرض تطویر األدوات التقویمیة  وتوجیهها وفقا ألهداف الدرس( النشواتي، 

سنحاول في هذا الجزء إبراز أهم األدوات التقویمیة التي یجب االعتماد علیها لتقدیر تحصیل المتعلم و    

  في المراحل الدراسیة المختلفة وهي:

I. (الروائز) االختباراتTests:  

یعّرف االختبار على أنه طریقة منظمة لتحدید مستوى تحصیل الطالب لمعلومات ومهارات في مادة    

 قطامي( كان قد تعلمها من خالل إجاباته عن عینة من األسئلة التي تمثل محتوى المادة الدراسیة دراسیة

  ).2001قطامي، و 
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أداة قیاس یتم إعدادها بخطوات منظمة للخروج بخصائص مرغوبة بحیث یتم الحصول  راالختباویعد    

  ).2002(منسي،  بواسطتها على بیانات كمیة تساعد في إنجاح الهدف الذي استخدم من أجله

صفات االختبار الجید أن یكون مستواه معقوال من حیث الصعوبة والسهولة، فاالختبار الصعب  ومن   

  جدا ال یجیب علیه أحدا واالختبار السل جدا ال یجیب علیه جمیع التالمیذ.

  وتصنف االختبارات إلى األنواع التالیة: 

  االختبارات التحصیلیة: -1

أو مهارة معینة نتیجة تعلیم خاص كاختبارات القراءة وتهدف إلى قیاس تحصیل الفرد في موضوع    

والحساب واختبارات الكفایة على اآللة الكاتبة، ویستخدم هذا النوع من االختبارات لتقویم برامج التعلیم من 

  حیث صالحیتها ومالءمتها، وكذا مدى فعالیة طرق التدریس المستعملة وهذا لغرض تحسینها.

صیلیة أحد أهم وسائل القیاس التربوي األكثر شیوعا في نظم التعلیم المختلفة وتعتبر االختبارات التح   

في العالم، والقصور في إعدادها یؤدي بالضرورة إلى تتبعات سالبة في عملیات التعلیم والتعلم، وفي 

  ).2007عملیة التقویم التربوي خاصة(منسي، 

  تنقسم االختبارات التحصیلیة إلى نوعین:

  الختبارات الشفهیة.: االنوع األول

  االختبارات التحریریة، وهذه بدورها تنقسم إلى قسمین هما: النوع الثاني:

  االختبارات الموضوعیة. .2                  االختبارات المقالیة .1
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  واالختبارات الموضوعیة تنقسم إلى أربعة أنواع:

  الصواب والخطأ. اختبار .2             اختبار االختیار من متعدد..1

  اختبار التكملة. .4                     اختبار المزاوجة.. 3 

  والشكل التالي یوضح أدوات التقویم التربوي:   

   

  

  

     

   

  

  

  

  

  ).2007(منسي، یوضح أدوات التقویم التربوي  ):12شكل رقم(

  

 االختبارات التحصیلیة

 االختبارات التحریریة االختبارات الشفهیة

 االختبارات الموضوعیة
 المقالیةاالختبارات 

 التكملة المزاوجة االختیار من متعدد الصواب والخطأ اإلجابة ذات المفتوحة اإلجابة ذات المقیدة
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  النوع األول: االختبارات الشفویة:

یوجه الفاحص للمفحوص أسئلة شفویة، ویستجیب المفحوص بالطریقة نفسها، وهي من أقدم  وفیها   

أنواع االختبارات. وتستخدم في تقویم مجاالت معینة من التحصیل كالقراءة الجهریة وٕالقاء الشعر وتالوة 

  ).1989(سمارة وآخرون،  القرآن الكریم

) أن هذه األسئلة قد تأخذ صفة االختبارات الحقیقیة عندما یعمد المدرس إلى 1997( كراجة یضیفو    

تسجیل االستجابات وتقدیرها واستخدامها كوسیلة تقییم سریعة ومفاجئة، وال یقتصر أهمیة االختبارات 

الشفهیة على ربط الدرس بسابقه أو محاولة ربط أجزاء الدرس ببعضها البعض، بل أن المعلم قد 

  دمها في التقویم كوسیلة تعویضیة لالختبارات التحریریة.یستخ

  )2007(عالم،  مزایا االختبارات الشفویة: - أ

تمّكن المعلم من سْبر مدى عمق فهم الطالب لموضوع معین، مما یقدم بعض األدلة عن عملیات  - 1

  التفكیر التي یستخدمها الطالب.

من جانب الطالب ألسئلة تتناول مثیرات مختلفة. فمثال  ُتمكِّن المعلم من مالحظة ردود أفعال متنوعة - 2

إذا تردد الطالب في اإلجابة، أو ارتبك في ُنطقه لكلمات معینة مناسبة، أو ظهرت علیه عالمات القلق، 

  فإن المعلم ربما یأخذ ردود األفعال هذه في االعتبار عند تقییم الطالب .

وُیقدِّم له المعلم تغذیة راجعة فوریة،   ،ره أثناء االختبالطالب یوضح إجابتُتمكِّن المعلم من جعل ا - 3

ویمكن عندئذ أن ُیبین الطالب وجهة نظره بمزید من الوضوح، وُیضیف معلومات جدیدة، أو یعید صیاغة 

  إجابته بطریقة أخرى.
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قال ُتعد أسلوب تقویم شخصي بدرجة كبیرة، وربما تكون في بعض األحیان أكثر فاعلیة عن أسئلة الم - 4

  في قیاس معارف الطالب، حیث إن الطالب لن یستطیع في االختبارات الشفویة إخفاء ضعف معارفه.

تساعد المعلم في تحدید جوانب القوة والضعف في تحصیل الطالب والصعوبات التي یواجهونها لكي  - 5

  .یجري التغلب علیها

  عیوب االختبارات الشفویة:-ب

ذلك إلى تفاوت األسئلة المطروحة على الطالب من حیث الصعوبة  ال تعطي نتائج دقیقة ولعل مرد - 1

وتأثر إجابات البعض منهم بالخوف والخجل واالرتباك أو اللجلجة وعدم القدرة على التعبیر السلیم، هذا 

بجانب تأثرها بذاتیة المدرس سواء في عملیة صیاغة األسئلة أو في تقدیر الدرجة التي یستحقها الطالب 

  فعال.

هذا النوع من االختبارات ال یخدم بعض أغراض العملیة التعلیمیة خصوصا عندما یتعلق األمر  - 2

بالحكم على عمق فهم الطالب وقدرتهم على استنباط الحقائق والتعلیل للنتائج أو تحلیلها ألن الوقت 

هم سطحیة وعدم المسموح به لن یعطیهم المجال لتنظیم إجاباتهم والتي تستغرق وقتا طویال فتظهر إجابات

  التعمق.

یؤخذ على هذه االختبارات أنها قد تستغرق وقتا طویال حین إجرائها خصوصا عندما یكون عدد  - 3

  ).1997األسئلة المطروحة على كل طالب كثیرة (كراجة، 

  ). 2007(عالم،  نظرة المعلم الذاتیة لكل طالب، وانعكاس ذلك على تقدیراته - 4
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  التحریریة: النوع الثاني: االختبارات

تعتبر االختبارات التحریریة من أهم وسائل التقویم وهي االختبارات التي یراد بها تقویم التالمیذ في نهایة  

  كل فصل وهي امتحانات النقل والشهادات، وتعتبر  من أهم وسائل تقویم المتعلم وتحدید مستواه.

  المقالیة واالختبارات الموضوعیة.وتنقسم االختبارات التحریریة إلى نوعین: االختبارات 

  أوال: االختبارات المقالیة:

  وهي االختبارات ذات اإلجابة الحرة، ویطلق علیها أحیانا اسم االختبارات اإلنشائیة أو التقلیدیة.

تعد اختبارات المقال من أقدم األنواع وأكثرها شیوعا بین جمیع المعلمین، وذلك لسهولة وصفه، فهو أكثر 

  ).2003(كوافحة،  المعلمین رغم عدم توفر الصدق والموضوعیة في نتائجه قبوال بین

  )2008البوالیز، و  (القمش أ. مزایا االختبارات المقالیة:

  إعطاء الحریة للتلمیذ في اإلجابة وتنظیم وترتیب معلوماته والتوصل إلى نتائج من خالل التفكیر. - 1

  لدیه األصالة والطالقة والمرونة والجدة. تساعد التلمیذ على االبتكار وبالتالي تنمي - 2

تفكیر، نقد،...) والتلمیذ الذي یحفظ المعلومات دون ( تمیز بین التلمیذ الذي یستخدم العملیات العقلیة - 3

  فهم.

توضح آراء واتجاهات التالمیذ في موضوعات المنهج بما یتیح الفرصة لمعالجة بعض أخطاء بناء  - 4

  المناهج وٕاعدادها.
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  ب. عیوب االختبارات المقالیة:

  ال یمكن أن تقیس تحصیل الطالب في جمیع ما درس، وهي تعتمد في إجاباتها على محفوظ الذاكرة - 1

  ).2008بوعلي، (

  عدم ثبات نتائج االختبارات المقالیة نظرا للعوامل الذاتیة التي تتدخل في عملیة التصحیح - 2

  ).2008خنفري، ( لیة وقتا كبیرااالختبارات المقاتتطلب عملیة تصحیح  - 3

(كوافحة،  ال یتمكن الطالب من اإلجابة نتیجة غموض األسئلة، ألن معرفة السؤال تصف الجواب - 4

2003.(  

  ).2008العناني، ( ال تغطي جزء هام من المنهاج - 5

  ثانیا: االختبارات الموضوعیة:

المقالیة، وقد اشتهرت باسم الموضوعیة لما یطلق علیها اسم االختبارات الحدیثة مقارنة باالختبارات    

  ).1989سمارة وآخرون، ( تمتاز به من دقة

واالختبارات الموضوعیة ال تتأثر بذاتیة المصحح وذلك بسبب وجود جواب محدد لكل سؤال وبذلك ال    

على  یختلف علیه في تصحیحه اثنان، كما أن األسئلة تكون شاملة للمادة أو لمعظم أجزائها مما یساعد

  ).2003كوافحة، ( قیاس قدرة الطالب بدقة ومن ثم الوقوف على نقاط ضعف وقوة التلمیذ
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v :أنواع االختبارات الموضوعیة 

  ):True- False Type( أ. اختبار الصواب والخطأ

 هي األكثر شیوعا وتتألف من جملة یطلب من المتعلم أن یحكم فیها إذا كانت الجملة صحیحة أو خاطئة

  ).2003التربیة، (وزارة 

وفي هذا النوع من االختبارات یقوم التلمیذ أو المفحوص بوضع إشارة معینة أمام االختیارین أو    

بالتأشیر على أحد الرمزین (ص)، (خ) أو(نعم)، (ال) أو بوضع عالمة(+) إذا كانت العبارة صحیحة، 

  .)2002(أبوسل،  ) إذا كانت العبارة خاطئة-وعالمة (

  مثال: 

  خطأ الجزائر إحدى دول إفریقیا صحیح تمثل

 أنماطه: ·

إذا كانت العبارة (×) ضع بین القوسین عالمة( ~) إذا كانت العبارة صحیحة، وعالمة النمط العام:  -

  خاطئة.

  یطلب من المفحوص أن یصحح الجملة إذا كانت خاطئة.نمط لماذا:  -

خاطئة فیشطب الكلمة الخطأ   یطلب من المفحوص أن یصحح الجملة إذا كانتنمط التصحیح:  -

  ویضع بدال منها الكلمة التي تجعل الجملة صحیحة.

   مثال:

  .بیروتعاصمة الجمهوریة السوریة مدینة       

  دمشق.عاصمة الجمهوریة السوریة مدینة       

  مدینة بیروت. الجمهوریة السوریةعاصمة  أو      

  .)2008 والبوالیز، (القمش بیروتلیست مدینة الجمهوریة السوریة عاصمة       
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یوضح عدة جمل في كل سؤال مع شمل كل جملة على كلمتي( الصح) و( الخطأ) المنط العنقودي:  -

  ).1999(الظاهر وآخرون، 

  * مزایا اختبارات الصح والخطأ:

  تغطیتها لمعظم أجزاء المادة حیث نقوم بتمثیل المادة أو المقرر تمثیال شامال. - 1

  حیحها فهي ال تستغرق وقتا طویال وال تتطلب مجهودا كبیرا في قراءة اإلجابات.سهولة تص - 2

  .)1997(كراجة،  لطالب الصغار السن أكثر من غیرهمتناسب ا - 3

  *عیوب اختبارات الصح الخطأ:

  %.50ارتفاع نسبة التخمین والتي تصل إلى  - 1

 ولیس العملیات العلیا مثل الفهم والتحلیلسهولة قدرة المتعلم على الحفظ واالستظهار لبعض الحقائق  - 2

  .)2013(وزارة التربیة الكویتیة،  واالستنتاج واالستنباط والتعلیل

  ):Mating Type( اختبارات المزاوجة أو المطابقة أو الربط -ب

هذا النوع من أكثر االختبارات الموضوعیة أهمیة وفائدة، نظرا ألن عنصر الموضوعیة فیه  یعتبر   

"الصواب  متوفرة بدرجة كبیرة، والسبب في ذلك أن عنصر التخمین فیه أقل بكثیر مما هو في اختبار 

  ).2008والخطأ" مما یزید من عامل الثبات لهذا االختبار(بوعلي، 

ات شائع عند المدرسین ومرغوب للتالمیذ أیضا حیث یطلب من التلمیذ الربط وهذا النوع من االختبار    

  بین ما هو موجود في القائمة" أ" والقائمة "ب".

  مثال: 

  اربط بین العواصم والبلدان التالیة:

  بیروت     دمشق   األردن  - 1

  بغداد    سوریا  - 2
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  عدن       عمان  العراق   - 3

  )1997(كراجة،  * مزایا اختبارات المزاوجة:

تمتاز بقدرتها على قیاس بعض القدرات العقلیة مثل التحلیل والتعلیل وٕادراك العالقات بین مجموعة  - 1

  المثیرات واالستجابات.

  قلة فرص التخمین واحتمال النجاح عن طریق الصدفة أو الحظ. - 2

في هذا النوع من االختبارات هناك مجال الستخدام الصور واألشكال الهندسیة والتي قد یجد المدرس  - 3

  . أهمیة في وضعها في مواد كالجغرافیا والعلوم العامة كاألحیاء والفیزیاء

  ).1997كراجة، ( * عیوب اختبارات المزاوجة:

طبیعتها تؤكد على أهمیة الحفظ واإلشهار نها شأن االختبارات الموضوعیة األخرى حیث أن أش - 1

  للحقائق والمفاهیم.

تصمیم هذه االختبارات یتطلب وضع قوائم تحتوي على أكثر من خمس عبارات، ما یعني استخدام  - 2

المدرس العدید من األوراق والصفحات والتي تكون مكلفة مادیا أثناء األعداد والطبع ومصدر ملل وسأم 

  . اد الصفحاتللطالب بسبب كثرة أعد

  اختبارات التكملة وملء الفراغ: - ج

المطلوب من التلمیذ هو القراءة المنقطعة ثم وضع اإلجابة الصحیحة، وتستعمل هذه التقنیة في التعلیم و    

  ).2013: فیزازي، عنالمبرمج (

التحییز أو وهذا النوع من االختبارات یعتمد على قیاس قدرة الطالب على الحفظ ال على التعرف أو    

  الربط وهو یستخدم مع األطفال وفي المدارس االبتدائیة بكثرة.

  

  



 التقویم التربوي                                                                          لثالثالفصل ا 

 

 
96 

  مثال:

  )1997ولد الرسول محمد صلى اهللا علیه وسلم في عام...................... (كراجة، 

  * مزایا اختبارات التكملة: 

  سهولة الصیاغة. - 1

  تشجیع الطالب على حفظ المعلومات. - 2

  .)2004البرغوثي وآخرون، و  مهیداتو  الثوابیة( سهولة التصحیح - 3

  اختبار الترتیب: -د

وهي األسئلة التي فیها إعادة ترتیب مقترح من قبل المعلم كمراحل تطور ظاهرة معینة حسب التسلسل    

  الزمني لحدوثها.

المستویات التي ویمتاز هذا النوع من االختبارات بأنها تصلح في كل المستویات التعلیمیة وخاصة مع    

لم یتحكم التالمیذ فیها بعد على الكتابة بصورة جیدة ولیس لهم القدرة على طرح األفكار ومناقشتها 

  ).1991، بسیوني(

  مثال:

  إَن ظاهرة نزول المطر تحدث وفق المراحل التالیة:

  تكاثف بخار البحار والمحیطات. - 1

  تبَخر میاه البحار والمحیطات. - 2

  تشكل السحب. - 3

  .)2013: فیزاري، عن( رسقوط المط - 4
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  اختبار اإلجابة القصیرة: -ه

وفي هذا النوع من االختبارات الموضوعیة یطلب من الطالب أن یجیب بعبارة أو عبارتین على كل سؤال 

كثیرة وصیغ وحقائق تتطلب الحفظ كما هو الحال في مواد  وهو مناسب للمواد التي تتضمن تعاریف

  الفیزیاء واألحیاء و الهندسة.

  مثال:

  الزاویة القائمة هي.......................................................... - 1

  ).1997تعرف الكتلة بأنها.......................................................... (كراجة،  - 2

  ):Multi- choise( اختبار االختیار المتعدد -و

هو االختبار الذي یسمح للمتعلم أن یختار بین اثنین أو أكثر من اإلجابات التي تبدو صحیحة ویمكننا 

  استخدام جداول اإلجابة:

  خطأ. ................... صحیح -

  األقل أهمیة. .............. األكثر أهمیة -

 صیاغة األسئلة كتابة اإلجابة الصحیحة ثم البحث عن ما یسمى االنتباه ویستحسن أثناء   

Distracteurs)(  معناه اإلجابات غیر الدقیقة إلدراجها في القائمة المقترحة، ویجب اقتراح على األقل

  أربعة خیارات الجتناب الخیار العشوائي.

  ).Touhami,2009( ومن میزات هذا النوع من االختبار أنها سریعة وسهلة التصحیح -

  سریعة وسهلة التصحیح. -

  مثال:

  واحد من التالیة یعتبر من رواد المدرسة السلوكیة:

  .)2003بیاجیه   (كوافحة،  - سكنر            د -أدلر             ج -فروید             ب -أ
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  * مزایا االختبارات الموضوعیة:

عدم تأثر النتائج بالحكم الذاتي للمصحح وهذا یعني وتعني الموضوعیة في االختبارات الموضوعیة:  - أ

  إخراج رأي المصحح الشخصي من عملیة التصحیح.

صدق المحتوى هو أن یقیس االختبار جمیع أجزاء المحتوى وبالنسب الصحیحة الصدق والثبات:  -ب

ما یؤدي إلى ویحقق األهداف واالختبار غیر الصادق تكون نتائجه غیر ممثلة للمستوى الحقیقي للطلبة م

  .)2005(عرفات،  م ثباته حیث یختلف حوله المصححونعد

تتكون االختبارات الموضوعیة من عدد كبیر من األسئلة خالفا لالختبارات المقالیة، وهذه الشمولیة:  - ج

  الكثرة تتیح الفرصة لتغطیة مساحة كبیرة من المادة المراد إجراء االختبار فیها فتمثلها تمثیال جیدا.

سمارة ( ة ال تحتاج لمعلم متخصص لیصححهافاالختبارات الموضوعی هولة اإلجراء والتصحیح:س -د

  ).1989وآخرون، 

  ).2005عثمان، ( ال یحتاج من التلمیذ إلى مجهود كبیر لإلجابة -ه

  (رسم خطوط، وصل كلمات،....). یضفي جوا من اللعب السیما في الصفوف االبتدائیة -و

 ضوعیة:* عیوب االختبارات المو 

  صعوبة في وضع األسئلة. - 1

  .)2003(كوافحة،  لى منح الشخص القدرة على التعبیرال تساعد ع - 2

  ).1999الطیب، ( تكلفتها باهضة، تكلف الورق وأجور الطباعة - 3

  تسمح بالتخمین أو النجاح بطریقة الصدفة. - 4

  .)2008البوالیز، و  القمش( بإیجاد عدة نماذج لألسئلةالغش فیها سهل، ویمكن معالجة ذلك  - 5
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II.:االختبارات األدائیة  

هي االختبارات التي تقیس أداء األفراد بهدف تعرف بعض الجوانب الفنیة في المادة المتعلمة وفي    

وموضوعیة، وبذلك فهي  بعض المهارات التي ال یمكن قیاسها باالختبارات الشفهیة أو الكتابیة من مقالیة

 ال تعتمد على األداء اللغوي المعرفي للطالب، وٕانما تعتمد على ما یقدمه الطالب من أداء عملي في الواقع

  ).2007علوان، (

في هذا االختبار یطلب ممن یتم اختبارهم تنفیذ و انجاز بعض المهام الحقیقیة العملیة، وهو یصمم    

 Authenticلعام. وهذا النوع من االختبارات یعرف "بالتقویم الموثوق فیه"(لیقیم االستعدادات أو الذكاء ا

Assessment ،بطرس) "اختیار من متعدد"  ) وهو األكثر شیوعا، وحل بدیل لالختبارات من نوع 

2010.(  

  وتتفرع االختبارات األدائیة إلى عدة أنواع:   

وصف التلمیذ لظاهرة ما كتابیا أو متعلقة باألداء على الورقة كالرسوم والمنحنیات  أ. األداء الكتابي:

  البیانیة أو كتابة قصة أو قصیدة.

كالتعرف على آلة و تسمیة مكوناتها والقدرة على تحدید دور كل جزء ب. أداء متعلق بتحدید النوع: 

  منها.

لمیذ للمهارات الالزمة إلجراء تجربة داخل مراقبة مدى اكتساب الت ج. األداء على نموذج للمحكات:

  مخبر.

  كالقدرة على كتابة مقدمة لنص كلي.د.األداء في موقف ممثل للموقف الكلي: 

ویتطلب االعتماد على هذا النوع من االختبارات تحدید نوع األداء المطلوب أي الدرجة التي تعبر عن    

اء مثل المالحظة أو قوائم التقدیر وتوجیه التالمیذ إلى التحكم واإلتقان وتحدید طریقة متابعة مستوى األد
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بعض التعلیمات المفیدة لذلك كتوضیح لبعض األدوات التي یمكن استعمالها أو بعض العوائق التي 

  ).2001(حامل،  تواجهه عند قیامه بهذا األداء

III.:المالحظة 

محدد من السلوك اإلنساني ) المالحظة على أنها:" تمثیل لنوع 2001( یعرف محمد زیاد حمدانو    

  التربوي أو فئات مختارة منه بصیغ یمكن معها قیاس التدریس والتعرف على درجة كفایته".

هو أسلوب تقییمي شائع االستعمال وعادة یقوم به المعلم عند قیام الطالب بالواجبات و المالحظة    

نات والمعلومات وعند طرح األمثلة واألنشطة العدیدة التي تخدم المنهاج المدرسي، أو عند جمع البیا

 واألسئلة، وعن طریق المالحظة یستطیع المعلم أن یبني صورة عن نمو الطالب وقدراتهم وتفاعلهم"

  ).2002منسي، (

  * أدوات رصد المالحظة:

  یمكن أن یتم رصد المالحظة بطرق عدة منها:

  على المالحظ أن یكون سریعا في تدوین مالحظاته لتغیر السلوك السریع. أ. أخذ المالحظات القصیرة:

ات التي یرغب في مالحظتها، ویراقب البیئة ییضع المالحظ قائمة بالسلوكب. استخدام قوائم الشطب: 

مقابل السلوك الذي حدث أو أن یسجل هذا (×)  التي یالحظها مستخدما هذه القائمة بحیث یضع إشارة

  ین القائمة حسب تسلسل وقوعه معتمدا على تدوین المالحظة.السلوك من ب

في هذا النوع یتم رصد السلوك المالحظ ویتم تدوین مستوى حدوث ج. قوائم التقدیر(ساللم التقدیر): 

السلوك مثل( ممتاز، جید جدا، جید، متوسط، مقبول، ضعیف) وهو أدق من قوائم الشطب وقد یأخذ 

تدریجا آخر مثل:( دائما، غالبا، أحیانا، نادرا) حیث یتم بواسطته تحدید المستوى الذي وصل إلیه الطالب 

  ا. عند قیامه بعمل م

  ) كما هو مبین بالجدول:Lakert( إَن مثل هذا التدریج یسمى بمقیاس لیكرت
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  .یقیس مشكالت الطلبة بطیئي التعلمقوائم التقدیر  ):03جدول رقم(

الرقم 

  المتسلسل

  

  الفقرة

لیست مشكلة 

  عندي

مشكلة بدرجة 

  قلیلة

مشكلة 

بدرجة 

  متوسطة

مشكلة 

  بدرجة كبیرة

          الذهن.أعاني من السرحان وشرود   1

          ألعب مع منهم أصغر مني سنا.  2

          أشعر بإهمال أفراد أسرتي لي.   3

          بالكالم أثناء اإلجابة. أتلعثم  4

          أشعر أن المعلمین ال یهتمون بي.  5

  )2002(منسي، مأخوذ من: 

  )2010خطوط، ( أ. ممیزات المالحظة:

  تالمیذه.إتاحة الفرصة للمعلم لمعرفة مدى تقدم  - 1

  اكتشاف المشاكل التي تواجه المتعلم والقیام بمعالجتها. - 2

  توفر معلومات عن السلوك المالحظ في ظروف طبیعیة. - 3

  توفر فرصا كثیرة للتشخیص. - 4

  .كن الحصول علیها بطرق تقویم أخرىتنفرد في الحصول على معلومات ال یم - 5

  )2003(كوافحة،  ب. عیوب المالحظة:

  تا طویال.تتطلب وق - 1

  قد تتدخل العوامل الذاتیة لذا قد ُیشك في نتائجها. - 2
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صف فالمعلم ال یكون ُیغیر الشخص المالحظ عندما یحضر الموجه أو مدیر المدرسة إلى غرفة ال - 3

  .سلوكه طبیعیا

IV.)المقابلةInterview:( 

المباشر بین شخصین: هي وسیلة تقویمیة جیدة، حیث یعتمد استخدام هذا األسلوب على التفاعل    

المقابل و المعلم، وعلى هذا األخیر أن یشرح الغرض من المقابلة وبعد التأكد من تعاون المستجیب یبدأ 

بطرح األسئلة التي یكون قد حددها مسبقا وعلى المعلم أن یسجل أجوبة المستجیب كما هي، وقد تكون 

  ).2002منسي، ( المقابلة فردیة أو جماعیة

  ابلة:أ. مزایا المق

  الحصول على معلومات ال یمكن الحصول علیها بوسائل أخرى من مشاعر وانفعاالت العمیل. - 1

  .)2003(كوافحة،  رصة للعمیل للتعبیر عن انفعاالتهتتیح الف - 2

  ب. عیوب المقابلة:

  انخفاض الصدق والثبات. - 1

  تحتاج إلى وقت طویل. - 2

  عدم توفر أدوات تسجیل المقابلة. - 3

V.حالة: دراسة 

یعتبر أحد األدوات الهامة في التقویم، إذ یتم من خالله دراسة التالمیذ الذین تدن كافة أدوات التقویم    

األخرى على تخلفهم عن زمالئهم، ویتم جمع البیانات الالزمة عن مثل هذه الحاالت عن طریق التعرف 

  ).1999(الظاهر وآخرون،  عن وضع األسرة، مستوى دخلها
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VI.س:المقایی 

  . مقاییس الذكاء:1

یلجأ المدرس لهذه المقاییس لمعرفة المستوى العقلي للتالمیذ ومدى تكیفهم مع المواقف الجدیدة، وكما    

" أن الذكاء هو القدرة على الفهم، والحكم على األشیاء والتفكیر العملي السلیم، والتأقلم حسب "Binetیرى 

  ).2003(ماهر،  لقدراتهم واكتشاف الفروق الفردیة بین التالمیذالظروف للوصول إلى التشخیص الحقیقي 

  . مقاییس القدرات:2

، كما یتمكن من معرفة قدرة تالمیذه تمكن المدرس من وضع تالمیذه في مواقف تعلیمیة تالئمهم   

الجسدیة أو الحسیة أو االجتماعیة أو الحسابیة، وهذا ما یسمح له بالتخطیط للسیر في درس جدید بناءا 

(الظاهر  على هذه القدرات كالقدرة على حل بعض المسائل الریاضیة التي تعتبر كمدخالت للوحدة الجدیدة

  ).1999وآخرون، 

  . مقاییس المیول:3

تستخدم من أجل توجیه الطلبة االتجاه الحقیقي لالنخراط في التخصص الذي یتناسب مع میوله    

وقدراته، كما یمكن بواسطته الحكم على برنامج التوجیه داخل المدرسة هل استطاع أن یوجه الطلبة إلى 

  االتجاه الصحیح، علمي، أدبي، تجاري، صناعي، زراعي...

الطالب تتوقف على قدرته واختیاره لمواضیع محددة تعتمد على میوله وال إَن عالمة  Strong: "ویرى   

  ).1999(الظاهر،  تعتبر الكفاءة في العمل أو التقدم في الدراسة وحدهما كافیان للحكم على نجاح التلمیذ

  . مقاییس االتجاهات:4

 ا وذلك باإلجابة ب"تدرس اتجاهات األفراد، وتتألف من عدة أسئلة یبین المجیب موقفه من مضمونه   

  نعم أو ال"، "أوافق أو ال أوافق".
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  . مقاییس الشخصیة:5

عبارة عن أسئلة عدیدة تتناول جمیع جوانب الشخصیة من حیث القوة والضعف مثل: انبساطه،    

انطواءه، مهارات اجتماعیة، عالقات عامة، طریقة ملء وقت الفراغ، ثم بعدها نحكم ونتیجة إجاباته على 

  .)2003كوافحة، ( سئلة على شخصیته وفق معاییر محددةهذه األ

) أن مهام المدرس ال یتوقف في إیصال المعلومات وتحقیق 1999ویضیف (الظاهر وآخرون،    

األهداف بل تمتد إلى معرفته للخصائص الشخصیة للمتعلمین من خالل اكتشافه لمدى تكیف المتعلمین 

المشكالت التي تظهر في بروز شخصیات غیر سویة بمساعدة مع المواقف التعلیمیة، ومحاولة حل 

  المؤهلین بذلك.

  ویمكن للمدرس االعتماد على بعض األدوات منها:

  اإلجابة على االستبیانات التي تشمل مجموعة بنود والتي تحتوي الصفات المرغوب دراستها. -

  االعتماد على الطرق االسقاطیة لمجموعة كلمات أو عبارات أو صور. -

  القیام بمقابالت مع التالمیذ وذلك قصد اكتشاف حاالتهم االنفعالیة ومزاج شخصیتهم. -

  االتجاهات الحدیثة في التقویم:  - 11

  ) اتجاهات حدیثة في التقویم:1986القرشي، ذكر(

التقویم الشامل الذي تنادي به التربیة الحدیثة، والذي یمتد لیشمل جمیع جوانب شخصیة الطالب في  -

برنامج شامل ومتوازن للتقویم، ال یقتصر على نوع واحد من أسالیب التقویم وجمع البیانات، وٕانما  إطار

  تنوع فیه األسالیب حسب تنوع األهداف وأنماط السلوك المراد قیاسها.

  ینظر االتجاه الحدیث إلى االمتحانات وعملیة التقویم على أنها جزء متكامل من العملیة التربویة. -
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  التقویم في االتجاه الحدیث على نماذج ونظریات القیاس النفسي.یعتمد  -

استنباط أنواع جدیدة من أسالیب التقویم التي تتسم بالمرونة، وتعتمد على الثقة المتبادلة بین المعلم  -

 والطالب، وتزید من ثقة الطالب نفسه كاختبار الكتاب المفتوح، واالختبار المنزلي، واألبحاث والمشروعات

  ).2008، األحمدي: نع(

  . صعوبات التقویم:12

  تواجه عملیة التقویم التربوي عدة صعوبات:

معظم البرامج التربویة إما أنها بغیر أهداف، أو أن أهدافها مصاغة بطریقة عامة،  تحدید األهداف: -1

  أو أن أهداف البرنامج لیست هي األهداف المعلنة.

أن تكون مصاغة بطریقة قابلة للقیاس، ولكن الواقع أن هذه النتائج كأهداف یجب قیاس النتائج:  -2

  النتائج من الممكن أن تكون عملیة قیاسها صعبة أو مستحیلة.

أیة دراسة تقویمیة البد من أن تركز على إصدار حكم، وهذا الحكم البد أن ال یتأثر  إصدار الحكم: -3

  .)1999لظاهر وآخرون، (ا علقة بالشخص الذي یصدر هذا الحكمبجوانب الشخصیة المت

نقص البیانات، أو المعلومات التي یجب توفرها  مما یعیق التقویم أحیانانقص في المعلومات:  -4

  ).2002كأساس للقیام بعملیة التقویم (ملحم، 

  ومن هنا نستخلص أن عملیة التقویم التربوي عملیة تواجهها صعوبات تعرقل مسارها.
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  خالصة:

لكل من المعلم والمتعلم، تهدف إلى قیاس  عملیة ضروریة عملیة التقویم التربوي نتوصل في األخیر أن   

  درجة تمكن المتعلم من تحقیق األهداف التعلیمیة والحكم على فاعلیة العملیة التدریسیة.

كما یساعد التقویم المعلم على التعرف على مستوى المتعلمین وخلفیاتهم المعرفیة ومستوى استعداداتهم  

والكشف عن نواحي القوة والضعف والعمل على عالج النقص والضعف الذي یعاني منه المتعلم. وبالتالي 

توفر أدوات تقویمیة ودقیقة تكشف عن مدى تحقق الحكم علیه بالنجاح والرسوب وهذا من خالل  

فها واستخدامها تقویم أداء المتعلمین وذلك من خالل تنویع أدوات التقویم من حیث هدو  األهداف التربویة

قَوم األداء الكتابیة والشفویة، ومنها ما یكشف عن المیول ومنها ما یكشف في عملیة التقویم، فمنها التي تُ 

عن مناطق القوة والضعف، وبالتالي تحلیل وتفسیر النتائج بطریقة موضوعیة من أجل الوصول إلى الخلل 

 والعمل على عالجه.
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  تمهید:

اهتمت التربیة القدیمة بضرورة قیاس مدى تحصیل التالمیذ من حقائق ومعلومات ذلك ألن وظیفة    

المدرسة كمقیاس لمعرفة مدى ما حصله التلمیذ من حقائق ومعلومات وكان لذلك آثار ضارة على نفسیة 

فالتقویم في نظر هذه التربیة عبارة عن  ووضع البرامج والطریقة للتدریس، ،التلمیذ وعلى نظم المدرسة

   مقیاس لمدى تحصیل التلمیذ للمعرفة ووسیلة االمتحان.

أصبح الهدف منها هو مساعدة التلمیذ على أن ینمو نموا متكامال من جمیع الجوانب  وبتطور التربیة،   

واالجتماعیة واالنفعالیة، مما یؤدي إلى تغییر سلوكه، وذلك كل تلمیذ حسب إمكانیاته الجسمیة والعقلیة 

واستعداداته محققا ألهدافه وأهداف المجتمع، وبالطبع إذا اختلف الهدف من التربیة، اختلف التقویم وأصبح 

نشاط واإلدارة هو األسلوب أو الوسیلة التي تعرف بها إلى أي حد أن البرنامج وطرق التدریس وأوجه ال

  .)1980 ،(وزارة التربیة المدرسیة قد حققت األهداف المرجوة منها

وبما أن المفهوم الجدید للمدرسة ال یحصر وظیفتها في تحصیل المتعلمین للمعارف والسلوكات والقیم،    

 یتأتى ذلك بل تتعداه إلى ضمان القواعد الضروریة الندماج النشء في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة، وال

  إال بتعلیم رفیع یمكن من بلوغ مستوى راق من المعارف والكفاءات.

ولما كان التقویم في صلب العملیة التربویة، وألنه یشكل حجر الزاویة في اإلصالح البیداغوجي،    

 وتعدیل األداء التربوي، خاصة عملیة تعلم المتعلمین فقد تغیر مفهومه من مجرد كم یستعان به التخاذ

قرار في تحدید المسار الدراسي للمتعلم، إلى عملیة بیداغوجیة ضمن إستراتیجیة متكاملة في عملیة التعلیم 

  والتعلم.وفیما یلي نستعرض للتقویم التربوي في المدرسة الجزائریة.
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 أوال:التقویم التربوي في الجزائر

  مفهوم التقویم التربوي في الجزائر:  -1

"هو أسلوب نظامي یهدف إلى تحدید مدى تحقیق األهداف المسطرة للعملیة التربویة، وهو ممثل في    

كل الوسائل المستعملة اللتقاط المعلومات الخاصة بمكتسبات التالمیذ، وبنجاعة الطرق والبرامج، وكذا 

لعملیة التربویة السندات التعلیمیة المستعملة لذلك، وهو یهدف كذلك إلى كشف مواطن الضعف في ا

  .)1998(وزارة التربیة الوطنیة،  وتداركها باقتراح البدائل والوسائل"

  تطور التقویم في المدرسة الجزائریة: -2

  التقویم البیداغوجي ما قبل اإلصالحات األخیرة: .1:2

التقویم المطبق سابقا یعطي األولویة للحصیلة الدوریة لمكتسبات التالمیذ المعرفیة، وینحصر أساسا  إن   

  في االستعمال اإلداري مرتكزا على تنقیط عددي ومعطیات إحصائیة ترتبط باالمتحانات الرسمیة.

خاذ القرارات فالتقویم بذلك مختزل في مجرد القیاس البسیط للمعارف المكتسبة، وموظف لمجرد ات   

المرتبطة بالمسارات الدراسیة للتالمیذ (تدرج، إعادة، توجیه تالمیذ السنة التاسعة أساسي واألولى 

  ثانوي...).

ونظرا لهذا الواقع، فإن مفهوم التقویم كان ینبغي أن یوضح ضمن إشكالیة اندماج مع مسار عملیة    

  ییر.التعلیم والتعلم، والتحكم الفعلي في دینامیكیة التغ

وباعتبار التقویم عنصرا أساسیا في العملیة التعلیمیة التعلمیة یواكبها في جمیع مراحلها ویلعب دورا    

أساسیا في الوقوف على مدى تحقق األهداف التربویة، فإن مفهوم التقویم قد تغیر من مجرد كم یستعان 
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ن إستراتیجیة متكاملة في عملیة التعلیم به التخاذ قرار في تحدید المسار للتلمیذ إلى عملیة بیداغوجیة ضم

والتعلم، وفي هذا المجال أصدرت وزارة التربیة الوطنیة عدد من النصوص: قرارات وزاریة، مناشیر تخص 

أوت  12المؤرخ في  98/أ.ع/1011هذا الجانب المهم من العملیة التعلیمیة بدایتها المنشور الوزاري رقم 

لعام للتقویم التربوي، ونص على مبادئه األساسیة، واقترح بعض ، حدد هذا المنشور اإلطار ا1998

  الترتیبات القاعدیة. 

                                                   كما تطرق المنشور إلى المراحل الثالثة التي یجب أن تتضمنها عملیة التقویم البیداغوجي وهي:   

م، وتحلیل المعطیات، وتأویلها، وذلك باللجوء إلى وسائل وتهدف إلى جمع، تنظی مرحلة القیاس: - أ

  مختلفة منها: االستجواب، االختبارات، االمتحان، ...

ویتم فیها إبداء الرأي، وٕاصدار أحكام اعتمادا على معطیات موضوعیة، ولیس على مرحلة الحكم:  -ب

 أساس أحكام مسبقة أو آراء شخصیة تطغى علیها الذاتیة.

وتلي مرحلة الحكم الناجم عن المعطیات الموضوعیة التي وفرها القیاس، وقد یتعلق ار: مرحلة القر  - ج

تربوي (تعدیل، دعم، إعادة القرار إما بالمسار الدراسي للتلمیذ (تدرج، انتقال، إعادة توجیه)، وٕاما بالفعل ال

المؤرخ في جانفي  08القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة رقم  ینص )1011(المنشور الوزاري رقم:  توجیه)

  على المواد التالیة:   2008

إن التقویم عملیة تربویة تندرج ضمن العمل المدرسي الیومي لمؤسسة التربیة والتعلیم، یحدد  :69المادة 

التقویم ویقیس دوریا مردود كل من التلمیذ والمؤسسة المدرسیة بمختلف مركباتها، وتحدد كفایات التقویم 

  بموجب قرار الوزیر المكلف بالتربیة الوطنیة.
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رسي للتالمیذ عن طریق العالمات العددیة والتقدیرات التي یمنحها یتم تقویم العمل المد :70المادة 

المدرسون بمناسبة المراقبة الدوریة لألنشطة التربویة، ویحدد الوزیر المكلف بالتربیة الوطنیة طبیعة مراقبة 

  األنشطة التربویة، وترتیبها تماشیا والمستویات التعلیمیة والمواد الدراسیة.

األولیاء بصفة منتظمة بعمل أبنائهم، ونتائج عملیات التقویم الدوریة، والقرارات  یتم إعالم :72المادة 

  النهائیة المترتبة عنها بواسطة:

 الوثائق الرسمیة الخاصة بكل طور تعلیمي. *

      .)2008(القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة،  االجتماعات المشتركة بین األولیاء والمدرسین *

 المنشور المبادئ األساسیة للتقویم التربوي:  كما حددت في هذا    

یجب أال تفصل عملیة التقویم عن عملیة التعلیم والتعلم، بل یجب أن تكون بعدا أساسیا فیها.                                         -

لوقوف على الفعل البیداغوجي، وأن تستغل نتائجه في دعمه أو إعادة  یجب أن یكون التقویم محطة ل -

  توجیهه لتحقیق األهداف المحددة له. 

یجب أن یسعى أعضاء الفریق التربوي إلى إكساب محتویات الفروض واالستجوابات واالختبارات التي  -

  یخضع لها التالمیذ درجة عالیة من الموضوعیة والدقة.

اء الفریق التربوي بسلم التصحیح والتنقیط الذي یجب أن یوضع عند بناء یجب أن یعتني أعض -

  المواضیع واالعتناء بالتصحیح النموذجي في القسم.

یجب أن یحرص أعضاء الفریق التربوي على مصداقیة العالمات التي تمنح للتالمیذ بحیث یجب أن  -

  تعبر عن مستوى اكتساب فعلي وحقیقي.

بالمسار الدراسي للتالمیذ قرارات بیداغوجیة محضة من صالحیات مجالس  تبقى القرارات الخاصة -

  المعلمین واألساتذة.
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-1998كما حدد المنشور الوزاري اإلجراءات الكبرى التي شرع في تطبیقها إبتداءا من الدخول المدرسي 

  وهي: 1999

  معلمین واألساتذة .یتم االرتقاء من سنة إلى أخرى في كل طور تعلیمي على أساس قرار مجلس ال -

لالرتقاء من سنة إلى أخرى في كل طور ولالنتقال  10/20أو  05/10یشترط الحصول على معدل  -

  من طور إلى طور.

یمكن لمجلس المعلمین أو مجلس األساتذة أن ینقذ بصفة استثنائیة بعض التالمیذ الذین ال یستوفون  -

  هذا الشرط السابق.

لمواد التي تعتبر كوسائل الكتساب المعرفة تثمن نتائجه وتضاف إلى ینظم فحص والئي مشترك في ا -

  نتائج التقویم المستمر لحساب معدل قبول تالمیذ السنة السابقة.

یبقى القبول في السنة األولى ثانوي خاضعا لإلجراءات الساریة المفعول ، شریطة الحصول على  -

  المعدل المشار إلیه أعاله.

  .2000دیسمبر  05المؤرخة في  253و 251.250مناشیر هذا باإلضافة إلى ال -

حددت هذه المناشیر اإلطار التنظیمي واإلجراءات التطبیقیة الخاصة بعقلنة استعمال الزمن المخصص    

  للدراسة والقضاء على هدره.

فإنه تناول إعادة تنظیم التقویم المستمر في النظام التربوي، ویقترح مجموعة من  253أما المنشور    

  -2000اءا من السنة الدراسیة اإلجراءات المتعلقة بتقویم أعمال التالمیذ، والتي شرع في تطبیقها إبتد

  .)2008 ،(خنفري 2001

  التقویم البیداغوجي واإلصالحات األخیرة: .2:2

إن المقاربة المعتمدة في إطار تطبیق اإلصالح، تستلزم بالضرورة تطور الجهاز الحالي لتقییم    

مكتسبات المتعلمین، نحو صیغة تتماشى أكثر مع الممارسات البیداغوجیة التي تقترحها المناهج الجدیدة، 
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 13و/أ.ع/المؤرخ في /و.ت.2039وفي هذا اإلطار أصدرت وزارة التربیة الوطنیة المنشور الوزاري رقم 

والذي جاء فیه: أنه "ونظرا للصلة الوطیدة القائمة بین ممارسات التقویم وعملیة التعلم، فإنه  2005مارس 

من الهام جدا أن تكون هذه الممارسات متجانسة مع خصوصیات المناهج الجدیدة المبنیة على أساس 

ة األولى على المعارف وحدها، بقدر ما تركز على المقاربة بالكفاءات، هذه المقاربة التي ال تركز بالدرج

بتعدد مجاالت  التربویة الوطنیة، یشكل التقویم التنمیة الشاملة للمتعلم"، و"في إطار تنفیذ إصالح المنظومة

ركیزة أساسیة لعملیة تحسین نوعیة التعلیم الممنوح ومردود  -تطبیقه ومختلف إستراتیجیاته ووظائفه 

  .)2005(وزارة التربیة الوطنیة، مارس منظومتنا التربویة"

حیث جاء في هذا المنشور الوزاري تعریف للتقویم على أنه: "لیس أداة مساعدة ووسیلة اتخاذ قرار    

وتسییر وظیفي فحسب، بل هو ثقافة یجب تنمیتها لدى كل المتدخلین في المسار التربوي، وٕادراجها ضمن 

  دینامیكیة شاملة إلحداث تغییر نوعي".

وأن التقویم البیداغوجي "من أهم المحاور األساسیة لنظام التقویم الذي یدعو إلى تطویر فعلي    

للممارسات التقویمیة السائدة حالیا في المیدان، بحیث تنسجم مع أهداف اإلصالح وروح المناهج التعلیمیة 

  الجدیدة".

لضمان تربیة ذات نوعیة یجب وجود كما وضح في هذا المنشور الوزاري أنه من أجل إرادة التغییر    

  تفاعل قوي بین فعل التعلیم وفعل التقویم، أین أسندت للتقویم وظیفتین أساسیتان هما:

 المساعدة على تعدیل مسار التعلیم والتعلم. *

 إقرار كفاءات التلمیذ. *

  حیث تتخذ هاتان الوظیفتان عند التطبیق األشكال التالیة:
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یمارس خالل النشاط ، ویهدف إلى تقییم التحسن المحقق من طرف التلمیذ،وفهم تقویم تكویني:  - أ

طبیعة الصعوبات التي تعترضه أثناء التعلم،ویهدف التقویم إلى تحسین المسار التعلمي للتلمیذ أو 

  تصحیحه أو تعدیله.

ف إلى التعرف یمارس عند نهایة وحدة تعلیمیة أو سنة دراسیة أو طور تعلیمي، یهد تقویم تحصیلي: -ب

  على مستوى تنمیة الكفاءات.

كما تناول المنشور المبادئ المنهجیة التي ترتكز علیها النظرة الجدیدة لتقویم التعلمات والتي یمكن    

  تلخیصها فیما یلي:

ال یتناول التقویم من منظور تنمیة الكفاءات معارف منعزلة، بل هو معالجة تهدف إلى الحكم على  - 1

طور البناء، مدرجا لمختلف الموارد المشكلة للكفاءة حیث أن إعداد التالمیذ لهذا النوع من  الكل وهو في

  توظیف مجموعة مكتسبات أساسیة. -لحلها  -التقویم یتطلب اختبارهم في وضعیات معقدة، تتطلب 

وجوب إدماج ممارسات التقویم في المسار التعلمي، حیث تمكن من إبراز التحسینات المحققة  - 2

واكتشاف الثغرات المعرقلة لتدرج التعلمات، ومنه تحدید العملیات المالئمة لتعدیل عملیة التعلم وللعالج 

البیداغوجي، حیث ال یجب أن یشكل الخطأ عالمة عجز وٕانما مجرد مؤشر لصعوبات ظرفیة ضمن 

لیة عالجیة هادفة مسار بناء الكفاءات، أین یجب استغالل الخطأ بصفة أنیة لتشخیص أسبابه والقیام بعم

  لعرقلة التعلمات الالحقة.

أدوات التقویم التحصیلي البد من أن تعتمد على جمع معلومات موثوق منها بشأن المستویات  - 3

  التدریجیة للتحكم في الكفاءات المستهدفة، قصد تكییف التدخل البیداغوجي وفق الحاجات الممیزة للتالمیذ.

قتها بمالحظات ذات مدلول نوعي، لتشكل دعما لمجهود التعلم من إن النتائج المدرسیة یجب مراف - 4

  جهة ومن جهة أخرى تعتبر وسیلة تضمن عالقات بنائیة بین التلمیذ، المعلم والولي.
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یجب اعتماد التقویم على وضعیات، تجعل التلمیذ على وعي الستراتیجیاته في التعلم، وتمكنه من  - 5

  ءمتها وفعالیتها. تبني موقفا تأملیا لتقدیر مدى مال

v :تطرق هذا المنشور الوزاري لإلجراءات القاعدیة لتلك المبادئ المنهجیة والتي یمكن تلخیصها فیما یلي 

وأشكالها،  یتم إعداد مخطط سنوي للتقویم في مطلع السنة الدراسیة، تحدد فیه فترات عملیات التقویم  - 1

ا األخیر فترات القیام بعملیات التقویم وذلك لكل مادة ومستوى دراسي، كما یجب أن یتضمن هذ

التشخیصي، التحصیلي واالندماجي وعملیات العالج البیداغوجي بالتوافق مع أهداف المناهج التعلیمیة 

  وتدرج التعلمات الواردة فیها، مع وجوب إبالغ هذا المخطط للتالمیذ واألولیاء ومفتش المادة أو المقاطعة.

لتنظیم فحوص تشخیصیة تتناول  - وبصفة إلزامیة  -ول المدرسي "تخصص األیام األولى للدخ - 2

اللغات األساسیة (اللغة العربیة، الریاضیات واللغات األجنبیة) لمراقبة مكتسبات التالمیذ القبلیة، وتنظیم 

  أنشطة الدعم والعالج، وذلك قبل الشروع في تناول المناهج الجدیدة".

لم للتقویم التكویني وتكون على أشكال متنوعة وهي األسئلة وجوب وجود فترات تتخلل عملیة التع - 3

الشفویة،االستجوابات الكتابیة، التمارین إلخ...والتي تعتبر بمثابة مراقبة مستمرة لما لها من أهمیة في 

 26/0.0.6/2005حساب المعدالت الفصلیة للتالمیذ، الشيء الذي نص علیه المنشور الوزاري رقم:

ویم أعمال التالمیذ وتنظیمه، حیث یحسب المعدل الفصلي على مستوى التعلیم والخاص بإجراءات تق

  المتوسط كالتالي:

  )2×+(االختبار2+الفرض1المعدل الفصلي = المراقبة المستمرة+ الفرض

                                               5  

  .)2005 (وزارة التربیة الوطنیة،
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الفروض واالختبارات على االسترجاع أو التطبیق اآللي للمعارف، إذ یجب یجب أن ال تركز مواضیع  - 4

أن تطرح وضعیات تتطلب من التلمیذ توظیف مكتسباته وٕادماجها،قصد إقرار مستوى معین من التحكم في 

  كفاءة ما.

لغات على المؤسسات التعلیمیة القیام بتقویم نهائي لمختلف أطوار التعلیم لقیاس درجة التحكم في ال - 5

  األساسیة.

لالرتقاء من سنة إلى أخرى في كل المستویات یجب الحصول على معدل أدنى یساوي أو یفوق  - 6

  .10/20أو 05/10

من خالل كل ما سبق نالحظ أن المنشور قد تطرق إلى أنواع التقویم التربوي،فتراته،أشكال إجرائها،    

تصور الجدید للتقویم یندرج في إطار البیداغوجیة، حتى إلى طریقة صیاغة أسئلة االختبارات، وأن "هذا ال

المتمیز باالنتقال من منطق تعلیم مؤسس على تلقین المعارف، إلى منطق مؤسس على تنمیة كفاءات 

  مستدامة اندماجیة وقابلة للتحویل".

تطرق المنشور في األخیر إلى ضرورة إعالم األولیاء بالمعلومات المتعلقة بأعمال أبنائهم، وذلك  كما   

  من أجل وعي كل الفاعلین في العملیة التربویة، والوصول إلى تعاون كل األطراف لبناء نوعیة التعلیم.

  .)2010 نیة،(النشرة الرسمیة للتربیة الوط المبادئ األساسیة للتقویم في النظام التربوي: -3

  یجب أال تفصل عملیة التقویم عن عملیة التعلیم التعلم، بل یجب أن تكون بعدا أساسیا فیها. - 1

یجب أن یكون التقویم محطة للوقوف على الفعل البیداغوجي وأن تستغل نتائجه في دعمه أو إعادة  - 2

  توجیهه لتحقیق األهداف المحددة له.

بوي إلى إكساب محتویات الفروض واالستجوابات واالختبارات التي یجب أن یسعى أعضاء الفریق التر  - 3

  یخضع لها التالمیذ درجة عالیة من الموضوعیة والدقة.
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یجب أن یعتني أعضاء الفریق التربوي بسلم التصحیح والتنقیط الذي یجب أن یوضع عند بناء  - 4

  المواضیع واالعتناء بالتصحیح النموذجي في القسم.

أعضاء الفریق التربوي على مصداقیة العالمات التي تمنح للتالمیذ بحیث یجب أن یجب أن یحرص  - 5

  تعبر عن مستوى اكتساب فعلي وحقیقي.

تبقى القرارات الخاصة بالمسار الدراسي للتالمیذ قرارات بیداغوجیة محضة من صالحیات مجالس  - 6

  .المعلمین واألساتذة 

  طبیعة التقویم في الجزائر: -4

یسعى المشرفون على التربیة إلى جعل التقویم جزء ال یتجزأ من العملیة التعلیمیة باعتباره الطریق     

الوحید الذي یساعد على الكشف عن تحقیق األهداف التربویة، ومنه تصب القرارات والمناشیر الوزاریة في 

   .)1998 (وزارة التربیة الوطنیة، هذا االتجاه

یم بعملیة التعلیم ضروریة، وعلى األساتذة األخذ بتقییمات الفروض واالستجوابات إن ربط عملیة التقو    

(المراسلة  واالختبارات والعمل بدقة على منح تقییمات لفظیة أو عددیة معبرة بصدق عن مستوى التالمیذ

  .)2003، 02الوزاري رقم 

ملمة بمختلف المعارف النظریة كما تتطلب هذه المرحلة التنویع في األدوات التقویمیة باعتبارها    

والتطبیقیة، وذلك بتنویع المواد التعلیمیة ویتحدد النجاح من مستوى ألخر بحصول التلمیذ على األقل على 

نصف المعلومات، وذلك بعد جمع المواد بمعامالتها، والحصول على المعدل السنوي من معدل الفصول 

  التعلیمیة الثالثة في السنة الدراسیة.

كما تتمیز هذه المرحلة بالعمل ببطاقة المتابعة والتوجیه التي ستلتزم مراقبة عمل التالمیذ منذ انتقالهم    

إلى السنة األولى متوسط وتنتهي سنوات التعلیم المتوسط بنجاح التلمیذ في شهادة التعلیم المتوسط والتي 
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األخیرة من التعلیم المتوسط مع إعطاء  تمزج فیها عالمة امتحان التعلیم المتوسط بالمعدل العام للسنة

ضعف المعدل المتحان شهادة التعلیم المتوسط، ویكون إصدار الحكم باالنتقال إلى مرحلة أخرى، وهي 

  "التعلیم الثانوي" أو الرسوب والفشل.

إذا كانت تلك الرغبة قویة في إعطاء التقویم أهمیة كبرى في هذه المرحلة فإنها تصطدم بمجموعة    

ائق وجوانب، وبالتالي یكون هدف أستاذ المادة هو السعي إلتمام البرامج باإلضافة إلى صعوبات عو 

مرتبطة بعدم القدرة على التقویم التشخیصي، والعمل الدائم بالتقویم التكویني مما یصعب الحكم والوصول 

هذه المرحلة بصعوبات إلى تقویم عادل وحقیقي یبرز قدرات التالمیذ، كما تصدم العملیة التقویمیة في 

تدارك المعلومات السابقة في ظل التوزیع الزمني المحدد لساعات الدراسة، وبالتالي عدم القدرة على 

  االستدراك وبالتالي ال یجد األستاذ الوقت الالزم لتصحیح  وتعدیل الواجبات التي یكلف التالمیذ القیام بها.

  إجراءات تقویم أعمال التالمیذ وتنظیمه: -5

  إجراءات التقویم: .1:5

تقوم الفرقة البیداغوجیة للمؤسسة التعلیمیة (قبل االنطالق في تطبیق المناهج الدراسیة للسنة الجاریة)    

باستغالل وتحلیل النتائج الدراسیة التي حققها التالمیذ في نهایة السنة الدراسیة السابقة، وكذا نتائج 

یذ مختلف مستویات التعلیم في مطلع السنة الدراسیة یقوم الفحوص التشخیصیة التي تم إجراؤها على تالم

مجلس التعلیم بإعداد مخطط سنوي للتقویم على ضوء التوزیعات السنویة المعدة من طرف مدرسي كل 

مادة والمتضمنة مخططات التقویم، والمشاریع العالجیة البیداغوجیة، یحدد في هذا المخطط البرنامج 

لقسم، أشكال وفترات التقویم حسب كل مستوى وكل مادة وأسالیب مختلف األولي الخاص برفع مستوى ا

النشاطات المتعلقة بالتقویم والعالج البیداغوجي التي ستنظم طوال السنة الدراسیة، ویكون هذا المخطط 

  قابال للتعدیل حسب التدرج في التعلمات.
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یتم عن طریق المراقبة المستمرة والمنتظمة یأخذ التقویم البیداغوجي أشكاال متنوعة خالل السنة الدراسیة، -

  للتعلمات، ویكون على شكل:

 استجوابات شفویة وكتابیة. *

 عروض ووظائف منزلیة. *

 فروض محروسة. *

 اختبارات. *

تنظم هذه النشاطات حسب التدرج في التعلمات الواردة في المناهج الدراسیة الرسمیة، وتتخلل هذه    

إدماج مكتسبات التالمیذ طبقا لمبدأ اإلدماج المنصوص علیه في التعلمات المنتظمة نشاطات خاصة ب

  المنشور.

ومن ثمة، ینظم المدرس حصصا یدرب من خاللها التالمیذ على توظیف واستعمال المعارف والمهارات    

المكتسبة قصد إیجاد الحلول المناسبة لوضعیات، مشكلة التي تتمیز في البدایة بالبساطة والسهولة ثم 

  تدریجیا. تتعقد 

بعد هذه الحصص ینظم المدرس نشاطاته الخاصة بالتقویم، تهدف إلى وضع التالمیذ في وضعیات    

  مشكلة تستلزم توظیف مكتسباتهم، تجرى هذه العملیات في نهایة:

 كل وحدة تعلم على شكل استجوابات أو فروض محروسة. ·

 عدة وحدات تعلم على شكل فرض محروس أو اختبار. ·

وهكذا فإن اختبار الفصل األول یهدف إلى توظیف معارف التالمیذ المكتسبة خالل هذه الفترة، وٕاذا    

كان  اختبار الفصل الثاني یسمح للتالمیذ بتوظیف معارفهم ومهارتهم المكتسبة خالل الفصلین األولین، 

  فإن اختبار الفصل الثالث سیقوم بصفة شاملة كل تعلمات السنة.
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سبة للتقویم في نهایة األطوار، فسیكون على شكل امتحان یقیس مدى تحكم التالمیذ في اللغات أما بالن   

  األساسیة وفقا لمستویات الكفاءات المسطرة في كل طور تعلیمي.

وعلیه، فإن اختبارات التقویم البد أن تستجیب لمجموعة من المبادئ التي تضمن المصداقیة،    

  ین التالمیذ وذلك بالحرص على:الموضوعیة، العدل واإلنصاف ب

  تحدید األهداف البیداغوجیة المراد قیاسها من خالل التقویم. - 1

تنویع محتوى المواضیع لیتجاوز مجرد مراقبة حفظ المعلومات، یطلب من التلمیذ توظیف المعارف  - 2

  والمهارات المكتسبة في وضعیات مشكلة.

  یف إجراءات تعود علیها التلمیذ في القسم.تقدیم وضعیات جدیدة وذات داللة تتطلب توظ - 3

  إعداد مواضیع تتمیز بالوضوح والدقة واالعتناء بصیاغة التعلیمات المقدمة للتالمیذ. - 4

  بناء أسئلة تقیس فعال ما یجب أن تقیس وفقا لألهداف المسطرة. - 5

  تحدید السندات الالزمة لحل المشكلة المطروحة. - 6

  زمة إلنجاز النشاط وأخذه بعین االعتبار في إعداد الموضوع المقترح للتالمیذ.تحدید المدة الزمنیة الال - 7

  وضع معاییر لتقییم اإلنتاجات المكتوبة في المواد األدبیة والنشاطات العملیة. - 8

  إعداد ساللم تنقیط دقیقة ومفصلة. - 9

ن التطبیقیة في القسم، وعلى ذلك، فإن اختبارات التقویم بمختلف أشكالها واالستجوابات، التماری   

الواجبات المنزلیة، الفروض...البد أن تصحح على أن ترفق العالمة المسندة لها بمالحظات نوعیة خاصة 

بكل تلمیذ،ال تكون من النوع الذي تعودنا علیه إلى یومنا هذا (غیر كاف، ضعیف، متوسط، حسن، جید 

ذ أو الصعوبات التي یواجهها، وكذا مستویات جدا، ممتاز)، وٕانما تعبر عن النتائج التي حثها التلمی

الكفاءات التي وصل إلیها وتوجیهات تقدم للتلمیذ لضمان السیر الحسن لمسار التعلم.كما ینظم المدرس 
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حصصا خاصة بتصحیح الفروض واالختبارات تبنى من خاللها األجوبة النموذجیة باللجوء إلى تقنیات 

  .)2005 ،2039(المنشور الوزاري رقم جماعيالتصحیح الفردي والتصحیح الوأسالیب 

  تنظیم التقویم في المراحل التعلیمیة الثالثة: .2:5

  على مستوى التعلیم االبتدائي: .1:2:5

التالمیذ في مرحلة التعلیم االبتدائي إلى متابعة مستمرة ومدعمة لیتمكن المعلم بالتفطن للثغرات  یحتاج   

والصعوبات بشكل مبكر یسهل تداركها وٕاصالحها وبالتالي تدارك التسرب المدرسي.لذا یتم مراقبة 

  التعلمات عن طریق: 

  وذلك بتكثیف األسئلة الشفویة واالستجوابات الكتابیة قصیرة المدة. المالحظة الیومیة: -

والتي یجب إعدادها كامتداد للتعلمات التي تتم في القسم، ویحدد عددها حسب  الوظائف المنزلیة: -

  أهداف المادة ووتیرة التالمیذ في التعلم، كما تصحح هذه الوظائف في القسم قصد تدارك الثغرات.

والتي تنظم على النحو اآلتي: ثالثة اختبارات في الفصل األول، ثالثة اختبارات الشهریة: االختبارات  -

  في الفصل الثاني واختباران في الفصل الثالث.

وینظم كل اختبار (بصفة إلزامیة) مباشرة بعد النشاطات المخصصة إلدماج المكتسبات، لذا فإن المعلم    

توى اكتساب التالمیذ، لیتمكن من تكییف نشاطاته التعلیمیة أو المدرس مطالب بجمع معلومات حول مس

  وطرق تدریسه لمتطلبات القسم والتكفل بالتالمیذ الذین یعانون من صعوبات في التعلم.

أما بالنسبة للمعدل الفصلي العام، فإنه یعوض بمعدل شهري عام الذي یحتسب بجمع المعدالت    

  د.الشهریة للمواد وتقسیمه على عدد الموا

كما یحتسب المعدل الشهري للمادة بجمع العالمة المحصل علیها في االختبار الشهري ومعدل    

  العالمات المحصل علیها في الفترة التي سبقت هذا االختبار تقسیم اثنین.

  كما یحتسب المعدل السنوي في نهایة السنة الدراسیة على النحو اآلتي:   
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  المعدل السنوي للمادة =  مجموع المعدالت الشهریة للمواد  

  العدد اإلجمالي لالختبارات  

  المعدل السنوي العام =  مجموع المعدالت السنویة لكل مادة 

  العدد اإلجمالي للمواد  

ضمن ویتم تبلیغ األولیاء بنتائج أبنائهم كل شهر، وذلك عن طریق إرسال الدفتر المدرسي لهم، والذي یت   

عالمة االختبار الشهري والعالمات المحصل علیها في فترة ما قبل االختبار،على أن تكون هذه العالمات 

  مرفقة بمالحظات وصفیة حول تدرج التعلمات.

Ø :ترتیبات خاصة بالسنة األولى ابتدائي 

ماته خالل الفصل یقدم المعلم أو المدرس تقییما لسلوك التلمیذ في القسم، لمستواه التحصیلي وتدرج تعل   

األول، وبالتالي تمنح عالمات ألعمال تالمیذ السنة األولى ابتدائي إبتداءا من الفصل الثاني، وتنظم 

) اختبارات خالل السنة الدراسیة، ثالثة اختبارات في الفصل الثاني واختباران في الفصل 05خمس (

  الثالث، ویقسم المعدل السنوي لكل مادة على خمسة.

ر اإلشارة على ضرورة القیام بالمالحظة الدقیقة من طرف المعلم لسلوك هؤالء التالمیذ الذین كما تجد   

یلتحقون بالمدرسة ألول مرة بغیة الكشف عن مختلف أشكال العوائق (بصري، سمعي، نفسي،عسر القراءة 

  والفهم...) وتبلیغها لألولیاء والطبیب المدرسي.

Ø  االبتدائي :التقویم في نهایة أطوار التعلیم 

توحد االختبارات النهائیة للفصل الثالث في كل مادة اللغة العربیة، الریاضیات واللغة األجنبیة بالنسبة    

لتالمیذ السنتین الثانیة والرابعة ابتدئي، وذلك لقیاس مدى تحكمهم في اللغات األساسیة في نهایة كل طور 

  من أطوار التعلیم االبتدائي.
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المیذ أقسام نهایة التعلیم االبتدائي، فإن تقویم تعلماتهم یخضع لنفس التدابیر الخاصة أما بالنسبة لت   

بالمستویات السابقة، فتنظم اختبارات شهریة خالل السنة الدراسیة بالنسبة لجمیع المواد المدرسة في هذا 

  رسة.المستوى على أن توحد مواضیع جمیع االختبارات خالل السنة الدراسیة على مستوى المد

وتعتبر االختبارات النهائیة من الفصل الثالث في كل من مادة اللغة العربیة، الریاضیات واللغة األجنبیة    

بمثابة تدریب التالمیذ لظروف امتحان نهایة التعلیم االبتدائي، أما المواد التي ال یتشكل منها االمتحان 

  .)2005 ،2039الوزاري رقم(المنشور  فتخضع الختبار عادي على مستوى المؤسسة

  على مستوى التعلیم المتوسط: .2:2:5

  یتم تقویم األعمال الفصلیة للتالمیذ من خالل المراقبة المستمرة والمنتظمة التي تكون على شكل:    

  استجوابات شفویة وكتابیة، عروض، أعمال تطبیقیة، أعمال موجهة وذلك في جمیع المواد. -

وظائف منزلیة في جمیع المواد ویكون تنظیمها بوتیرة أكثر في اللغات األساسیة (اللغة العربیة،  -

  الریاضیات واللغة األجنبیة األولى).

فرضین محروسین في جمیع المواد، تحدد مدة كل واحد منها،حسب الحجم الساعي األسبوعي المسند  -

  للمادة.

  اختبار واحد في نهایة الفصل. -

م االختبارات أسبوعین قبل نهایة كل فصل وتحدد رزنامة االختبارات وفقا لمخطط التقویم الذي تم تنظ;   

إعداده في بدایة السنة الدراسیة تفادیا لتنظیمها في فترات مغلقة خالل الفصلین األول والثاني، ویمنع منعا 

مواضیع االختبارات،تترك الحریة باتا تسریح التالمیذ خالل فترة االختبارات وفترة مجالس األقسام بشأن 

  للمدرس في قسمه لبناء مواضیع االختبارات باستثناء: 

أقسام نهایة التعلیم المتوسط التي تنظم فیها اختبارات موحدة على مستوى المؤسسة في الفصول  -

  الثالثة، تواخیا لتكافؤ الفرص بین التالمیذ الذین سینتقلون إلى التعلیم ما بعد اإلجباري.
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  اختبارات الفصل الثالث التي توحد على مستوى المؤسسة بالنسبة لكل مستویات التعلیم.  -

  أما المعدل الفصلي فإن حسابه یتم على النحو اآلتي: 

 .01المراقبة المستمرة: معامل   ·

 .01الفرض المحروس األول: معامل   ·

 .01الفرض المحروس الثاني: معامل  ·

 .02االختبار: معامل  ·

  )] 2×+ (االختبار  2+الفرض  1الفصلي = [المراقبة المستمرة + الفرض  المعدل

        5  

  .)2039(المنشور الوزاري رقم                                                           

  على مستوى التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي: .3:2:5

یخضع تقویم أعمال التالمیذ الفصلیة لنفس الترتیبات الخاصة بالتعلیم المتوسط، وتنظم االختبارات    

الفصلیة أسبوعین قبل نهایة كل فصل، وتحدد رزنامة االختبارات وفقا لمخطط التقویم الذي تم إعداده في 

ول والثاني، ویمنع منعا باتا بدایة السنة الدراسیة، تفادیا لتنظیمها في فترات مغلقة خالل الفصلین األ

  تسریح التالمیذ خالل فترة االختبارات وفترة مجالس األقسام.

  تترك الحریة للمدرس في قسمه لبناء مواضیع االختبارات باستثناء:  و 

  أقسام السنة األولى ثانوي التي تنظم فیها اختبارات موحدة على مستوى المؤسسة في الفصول الثالثة. -

لفصل الثالث التي توحد على مستوى المؤسسة بالنسبة لكل مستویات التعلیم الثانوي والتي اختبارات ا -

  تكون بمثابة تدریب التالمیذ على ظروف إجراء امتحان البكالوریا بالنسبة ألقسام السنة الثالثة ثانوي.
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االختصاص یحدد عدد الوظائف المنزلیة حسب األهداف المسطرة لكل مادة على أن تكثف في مواد    

لكل شعبة، فعلى سبیل المثال یلزم على تلمیذ الشعب األدبیة تحریرها مقاال أدبیا ومقاال فلسفیا مرة في 

  الشهر بینما ینجز تلمیذ الشعب األخرى هذا النشاط مرة في الفصل.

یم یخضع تقویم أعمال التالمیذ في مواد تخصص للتعلیم التكنولوجي لنفس الترتیبات الخاصة بالتعل   

  الثانوي العام مع الحث على متابعة ومراقبة األعمال المنجزة في الورشات.

بالنسبة لهذه المواد التي تتطلب تجارب في المخابر وأعمال في الورشات، وفضال عن التطبیقات التي    

تنجز بصفة منتظمة في حصص الورشات، فإنه یطلب من التالمیذ تصور وٕاعداد ثم إنجاز مشروع یقیم 

  .)2039(المنشور الوزاري رقم ه التلمیذ في نهایة كل فصل لیكون بمثابة االختبار الفصليعلی

  تعدیالت خاصة بعملیات تقویم أعمال التالمیذ:  -6

، طبقا ألحكام 2005الذي وضع حیز التنفیذ ابتداء من سبتمبر  بعد تطبیق التقویم البیداغوجي   

المؤرخ في  05.26) و(المنشور رقم 2005مارس  13المؤرخ في  2039.05المنشورین (المنشور رقم 

)، وبناءا على دراسة ومتابعة كیفیة تطبیق إجراءات تقویم أعمال التالمیذ في المیدان، 2005مارس  15

 2005.26دخال تعدیالت في بعض اإلجراءات التي ینص علیها المنشور رقم تبین أنه من الضروري إ

المتعلقة بتنظیم التقویم السیما منها وتیرة عملیات التقویم وطریقة حساب المعدالت الفصلیة لنتائج تقویم 

  أعمال التالمیذ.

یها في المنشورین لذا، فإن هذا المنشور یتناول التعدیالت المساس بالمبادئ واألحكام المنصوص عل   

  المذكورین.

  تتمثل هذه التعدیالت فیما یلي:
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  على مستوى التعلیم االبتدائي: .1:6

  تتم مراقبة التعلمات في هذه المرحلة من التعلیم عن طریق:

  وذلك بتكثیف األسئلة الشفویة واالستجوابات الكتابیة قصیرة المدى.  المالحظة الیومیة: -

التي یجب إعدادها كامتداد للتعلمات التي تتم في القسم، ویحدد عددها من طرف الوظائف المنزلیة:  -

الفریق التربوي حسب أهداف المادة ووتیرة تعلم التالمیذ، كما تصحح هذه الوظائف في القسم قصد تدارك 

  الثغرات.

  والتي تنظم على النحو اآلتي:  االختبارات الكتابیة: -

بالنسبة للغات األساسیة (اللغة العربیة، الریاضیات واللغة األجنبیة)، ثالثة اختبارات في الفصل  - 1

  األول، ثالثة اختبارات في الفصل الثاني واختباران في الفصل الثالث.

  بالنسبة للمواد األخرى، اختبار فصلي واحد. - 2

  حساب المعدل الفصلي العام في نهایة كل فصل كاآلتي:

Ø المعدل الفصلي للمادة: حساب 

یحسب معدل المراقبة المستمرة التي تشمل كل النشاطات التي تنجز في فترة ما قبل االختبار والمذكور  -

  ).02أعاله، ویضرب هذا المعدل في (

  ).03یحسب معدل االختبارات الشهریة بالنسبة للغات األساسیة،ویضرب هذا المعدل في ( -

للمواد التي ینظم فیها اختبار فصلي واحد، تضرب العالمة المحصل علیها في االختبار في  بالنسبة -

)03.(  
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  ویحسب المعدل الفصلي للمادة على النحو اآلتي : -  

  )3× ) + (معدل االختبارات 2×(معدل المراقبة المستمرة المعدل الفصلي للمادة = 

                                                     5  

Ø : حساب المعدل الفصلي العام 

  تجمع معدالت المواد وتقسم على عدد المواد.

Ø : حساب المعدل السنوي العام 

  )03یحسب المعدل السنوي العام بجمع المعدالت الفصلیة الثالثة وتقسیمها على (

  ویتم إبالغ األولیاء بنتائج أبنائهم.

في نهایة كل شهر بالنسبة للغة العربیة والریاضیات واللغة الفرنسیة (عالمة االختبار الشهري  -

والعالمات المحصل علیها في فترة ما قبل االختبار) بعد االنتهاء من تصحیح كل اختبار، وذلك عن 

  طریق كراس االختبارات وكراس القسم .

  اد المدونة في الدفتر المدرسي.في نهایة كل فصل بالنسبة لمعدالت جمیع المو  -

أما بالنسبة للسنة األولى ابتدائي فیخضع تقویم أعمال تالمیذ هذا المستوى خالل الفصلین الثاني    

والثالث لنفس الترتیبات الخاصة بالمستویات العلیا لمرحلة التعلیم االبتدائي، باستثناء الفصل األول الذي 

(المنشور  ك التلمیذ في القسم، مستواه التحصیلي وتدرج تعلماتهیقدم المعلم خالله مالحظات حول سلو 

  ).2039.2:5الوزاري رقم 
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  على مستوى التعلیم المتوسط:  -

  یتم تقویم أعمال التالمیذ من خالل المراقبة المستمرة والمنتظمة التي تكون على شكل:   

استجوابات شفویة وكتابیة، عروض، أعمال تطبیقیة، أعمال موجهة، وظائف منزلیة، مشاریع ویكون  -

تنظیم وتیرتها ومدة إنجازها وفقا ألهداف المادة، على أن تكثف في اللغات األساسیة (اللغة العربیة، 

  الریاضیات واللغات األجنبیة).

ریاضیات واللغات األجنبیة وفرض واحد في المواد فرضین محروسین في كل من مادة اللغة العربیة وال -

  األخرى.

  اختبار واحد في كل مادة في نهایة الفصل. -

Ø :حساب المعدل الفصلي للمادة 

  یحسب المعدل الفصلي للمادة وفقا للمراحل اآلتیة:

 حساب المراقبة المستمرة التي تشمل : *

ر (استجوابات شفویة وكتابیة، عروض، أعمال كل أعمال التالمیذ التي تنجز في فترة ما قبل االختبا -

  تطبیقیة، أعمال موجهة، وظائف منزلیة، مشاریع).

  عالمة الفرضین بالنسبة للغات األساسیة. -

  عالمة الفرض بالنسبة للمواد األخرى. -

  ).02ویضرب هذا المعدل في (

  ).03ضرب العالمة المحصل علیها في االختبار في (

 )2005 ،2039(المنشور الوزاري رقم للمادة على النحو اآلتي:ویحسب المعدل الفصلي  *
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  )3×) + (عالمة االختبار  2×المعدل الفصلي للمادة = (معدل المراقبة المستمرة 

             5  

  على مستوى التعلیم الثانوي: .3:6

  تقویم أعمال التالمیذ من خالل المراقبة المستمرة والمنتظمة التي تكون على شكل: یتم   

استجوابات شفویة وكتابیة، عروض، أعمال تطبیقیة، أعمال موجهة، وظائف منزلیة، مشاریع، ویكون  -

و تنظیم وتیرتها ومدة إنجازها وفقا ألهداف المادة،على أن تكثف في مواد التخصص للجذوع المشتركة أ

  لمختلف الشعب المحددة في الملحق المرفق.

فرضین محروسین في مواد التخصص للجذوع المشتركة أو لمختلف الشعب، وفرض واحد في المواد  -

  األخرى.

  اختبار واحد في كل مادة في نهایة الفصل. -

Ø :حساب المعدل الفصلي للمادة 

  یحسب المعدل الفصلي للمادة وفقا للمراحل اآلتیة:

 معدل المراقبة المستمرة التي تشمل: حساب *

كل أعمال التالمیذ التي تنجز في فترة ما قبل االختبار(استجوابات شفویة وكتابیة، عروض أعمال  -

  تطبیقیة ،أعمال موجهة، وظائف منزلیة، مشاریع).

  عالمة الفرضین بالنسبة لمواد التخصص. -

  عالمة الفرض بالنسبة للمواد األخرى.-

  ).02معدل في (ویضرب هذا ال

  ).03ضرب العالمة المحصل علیها في االختبار في (

 ویحسب المعدل الفصلي للمادة على النحو اآلتي: *
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 )3×) +( عالمة االختبار 2×المعدل الفصلي للمادة = (معدل المراقبة المستمرة 

   5  

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الترتیبات ما هي إال تعدیالت أدخلت على نظام التقویم البیداغوجي لتحسین    

تنظیم عملیات التقویم على المستویات الثالثة: االبتدائي، المتوسط والثانوي، وأن إجراءات التقویم 

جع  تبقى ساریة المفعول، المشار إلیهما في المرا 26ورقم  2039المنصوص علیها في المنشورین رقم 

  وعلى وجه الخصوص اإلجراءات المتعلقة ب:

  إعداد المخطط السنوي للتقویم. - 1

  تنظیم النشاطات المخصصة إلدماج المكتسبات قبل االختبارات. - 2

إعداد مواضیع الفروض واالختبارات التي یجب أن ال تنصب على استرجاع المعارف بقدر ما یجب  - 3

  تطلب من التلمیذ توظیف مكتسبات وٕادماجها.أن تطرح وضعیات ت

  تنظیم النشاطات المخصصة إلدماج المكتسبات قبل االختبارات. - 4

إعداد مواضیع الفروض واالختبارات التي یجب أن ال تنصب على استرجاع المعارف بقدر ما یجب  - 5

  أن تطرح وضعیات تتطلب من التلمیذ توظیف مكتسبات وٕادماجها.

رات في نهایة أطوار التعلیم االبتدائي (السنتین الثانیة والرابعة) والتعلیم المتوسط (السنتین تنظیم اختبا - 6

  األولى والثالثة) والتي تهدف إلى قیاس مدى التحكم في اللغات األساسیة في نهایة كل طور.

  المنع البات لتسریح التالمیذ خالل فترة االختبارات وفترة مجالس األقسام. - 7

  النتائج المدرسیة من خالل المالحظات النوعیة المرافقة للعالمات العددیة.دعم  - 8

  استغالل النتائج الدراسیة لتنظیم أنشطة العالج البیداغوجي. - 9

  وضع المعلومات المتعلقة بأعمال التالمیذ في متناول األولیاء. -10
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ي إحاطة إجراءات التقویم بالموضوعیة نظرا ألهمیة التقویم في عملیة التعلیم والتعلم، فإنه من الضرور    

  .)2039(المنشور الوزاري رقم  والشفافیة القصوى

  تعدیالت خاصة بكشوف نتائج التقویم في المراحل التعلیمیة الثالث:  -7

المؤرخ في  05.128إن التعدیالت التي طرأت في وتیرة عملیات التقویم والتي حددت في المنشور رقم    

، أدت بالضرورة إلى تكییف كشوف نتائج التقویم في جمیع مراحل التعلیم االبتدائي 2006سبتمبر  02

  .2006والمتوسط والثانوي حسب وتیرة التقویم المنتهجة ابتداء من سبتمبر 

  لدفتر المدرسي:ا .1:7

یعوض الدفتر المدرسي للتلمیذ كشوف نتائج التقویم لمرحلة التعلیم االبتدائي المتداولة غلى غایة الیوم    

ومعلم اللغة الفرنسیة في  في المدارس االبتدائیة، یمأل هذا الدفتر معلم اللغة العربیة ومعلم اللغة األمازیغیة

نهایة كل فصل، تدون فیه مختلف نتائج التقویم (المراقبة المستمرة، االختبارات الشهریة واالختبارات 

 128الفصلیة) في الخانات المخصصة لها، ویحسب معدل العالمات كما هو مبین في المنشور رقم 

ابع النوعي التي تبرز استعدادات المتعلم المشار إلیه سابقا، وتسجل فیه مالحظات المعلمین ذات الط

  وٕامكاناته وقابلیته للتعلم مع التقدیرات الموضوعیة لتدرجه والصعوبات المالحظة وتوجیهات لعالجها.

 یتضمن الدفتر المدرسي ما یلي: *

صفحات مخصصة للسنة األولى من التعلیم االبتدائي التي تسجل فیها مالحظات نوعیة عن سلوك  -

ي القسم وقدرته على التكیف والتدرج في تعلماته خالل الفصل األول، وكذا نتائج التقویم الشهري المتعلم ف

والفصلي خالل الفصلین الثاني والثالث حیث تدون النتائج العددیة لتقویم أعمال التلمیذ ومكتسباته في كل 

  مادة تعلیمیة إلى جانب المالحظات النوعیة.

ة،الثالثة والرابعة ابتدائي والخامسة أساسي: وفیها تدون النتائج صفحات مخصصة للسنوات الثانی -

  العددیة لتقویم أعمال التلمیذ ومكتسباته في كل مادة تعلیمیة إلى جانب المالحظات النوعیة.
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صفحات مخصصة للسنة النهائیة من التعلیم االبتدائي: تسجل فیها النتائج العددیة لتقویم أعمال  -

الفصلیة إلى جانب المالحظات النوعیة، إضافة إلى النتائج التي تحصل علیها التلمیذ التالمیذ الشهریة و 

  في امتحان نهایة مرحلة التعلیم االبتدائي ومعدل القبول في السنة األولى من التعلیم المتوسط.

حتفظ یسلم الدفتر المدرسي لولي التلمیذ في نهایة كل فصل ویعاد إلى إدارة المدرسة بعد توقیعه، ی   

بالدفتر المدرسي على مستوى إدارة المدرسة خالل فترة تمدرس التلمیذ في المدرسة االبتدائیة ویحول مع 

  وثائق الملف المدرسي إلى المتوسطة المستقبلة عند نجاح التلمیذ في نهایة مرحلة التعلیم االبتدائي.

متمدرس بها قصد االلتحاق بمدرسة ابتدائیة في حالة ما إذا غادر التلمیذ المدرسة االبتدائیة التي هو    

  أخرى یسلم الدفتر المدرسي مع ملف التلمیذ إلدارة المدرسة االبتدائیة المستقبلة.

  مالحظة هامة:

كراس لالختبارات الشهریة والفصلیة المنظمة في جمیع المواد التعلیمیة لمرحلة التعلیم  یخصص   

االبتدائي، وتسلم كراریس االختبارات ألولیاء التالمیذ لإلطالع علیها والتوقیع في نهایة كل شهر بعد أن 

  سم.تصحح االختبارات من طرف المعلمین، وتعاد الكراریس إلى المعلم لیحتفظ بها في الق

  كشوف نتائج التقویم لمرحلة التعلیم المتوسط: .2:7

تعوض الكشوف المرفقة لهذا المنشور الكشوف المتداولة في مؤسسات التعلیم المتوسط، وهي كشوف    

فصلیة تمأل من طرف أساتذة المواد وتدون فیها مختلف نتائج التقویم (تقویم نشاطات التالمیذ 

لفرض األول، الفرض الثاني واالختبارات) في الخانات المخصصة لها أمام المختلفة"الصفیة والالصفیة"، ا

  كل مادة تعلیمیة، ویحسب معدل العالمات كما أشرنا إلیه سابقا.

تنجز الكشوف الفصلیة في نسختین،تسلم نسخة لولي التلمیذ في نهایة كل فصل وتحفظ النسخة الثانیة  -

  في إدارة المؤسسة.
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  ویم لمرحلة التعلیم الثانوي:كشوف نتائج التق .3:7

تعوض الكشوف المرفقة لهذا المنشور الكشوف المتداولة في مؤسسات التعلیم الثانوي، وهي كشوف    

فصلیة تمأل من طرف أساتذة المواد وتدون فیها مختلف نتائج التقویم (تقویم نشاطات التالمیذ المختلفة 

 لي واالختبارات) في الخانات المخصصة لها أمام ك"الصفیة والالصفیة"، الفرض األول، الفرض الثان

  مادة تعلیمیة، ویحسب معدل العالمات كما أشرنا إلیه سابقا.

لنسخة الثانیة تنجز الكشوف الفصلیة في نسختین، تسلم نسخة لولي التلمیذ في نهایة كل فصل وتحفظ ا -

  في إدارة المؤسسة.

  صعوبات التقویم في المنظومة التربویة الجزائریة:  -8

إن العملیة التقویمیة صعبة في كل المجاالت وخاصة عند التعامل مع السلوك اإلنساني لهذا تكون    

معقدة في الحكم على الحصیلة التي وصلت العملیة التعلیمیة إلى تحقیقها سواء في مهارات التالمیذ 

  امل مع المواقف و حل المشكالت.ومعارفهم أو قدرتهم في التع

إن سبب هذا التعقید تملیه الطبیعة البشریة باعتبار اإلنسان كائن حي و في تفاعل وتغیر مستمر، هذا    

یجعل التقویم عملیة مركبة تتداخل فیها عدة متغیرات دخیلة كتغیر حالة الفرد وتغیر نموه حسب ما تملیه 

  . یضا الوسط الذي یعیش فیهعلیه الفطرة والوراثة ویملیه علیه أ

  ومن بین الصعوبات نجد:

قیاس األستاذ وحكمه على التالمیذ قد ال یعبر تماما عما هو في الواقع، فقد یمیل حكمه إلى الذاتیة  *

ویجد نفسه یفضل مجموعة على أخرى ویتساهل في تقییم سلوكهم ومنح النقطة التي إذا كانت عنده تعتبر 

 التلمیذ معلومة توضح له مكانته داخل الفصل ودرجة تفوقه في تحقیق األهدافحكما، وتعتبر عند 

 .)2006، (خنیش
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التلمیذ في التقییمات الثالثیة أو  عدم إدراج العالمات التي تمنح لمختلف النشاطات التي یقوم بها *

السنویة، وٕان اعتمد علیها في ظل األهمیة التي تمنح للفروض المحروسة أو االختبارات الفصلیة، ومن 

بین هذه النشاطات الواجبات المنزلیة التي یقوم بها التلمیذ، ورغم التأكید على االعتماد علیها كأسلوب 

(وزارة التربیة  ف لغرض تقدیم الدعم كما ورد في بعض المناشیرللتقییم المستمر ومعالجة نقاط الضع

  .)93ـ186الوطنیة رقم 

ولكن یواجه األستاذ صعوبة في كیفیة مراقبة هذه الواجبات في ظل ارتباطه بدروس أخرى، مما یجعله    

لتشخیص  یخصص فترات قصیرة و غیر كافیة وهو ما یلغي الدور المنوط بهذه الواجبات باعتبارها أسلوبا

  معلومات تالمیذه واقتناع األستاذ باالنتقال إلى درس جدید.

نقص التدریب العملي على كیفیات إعداد األدوات التقویمیة  یؤدي إلى صعوبة التحكم فیها ویتحتم  *

استعمالها في غیر المواقع المناسبة لها، ألن الحصول على المعلومات الدقیقة التي توضح مدى الوصول 

ف المرجوة یتطلب وضع أداة قیاس دقیقة، والتي تعتبر من أهم مراحل التقویم وعدم معرفة إلى األهدا

األسس الصحیحة لبناء االختبارات وصیاغة األسئلة یؤدي إلى عدم تعبیر نتائجها عن حقیقة مستوى 

  التالمیذ مما یؤدي إلى الوقوع في خطأ القیاس.

بل موعد تطبیقها وبطریقة ال یراعي فیها مستوى األهداف إن اللجوء إلى عدم إعداد هذه االختبارات ق   

التي تم تحقیقها یؤدي إلى عدم صدق هذه االختبارات، مما یفتح مجاالت للتخمین في اإلجابة أي ال 

تقیس هذه االختبارات ما وضعت لقیاسه فعال كما یجعلها غیر ثابتة رغم أن الصدق و الثبات من أهم 

  ویم الجید.الشروط التي یتطلبها التق

إن لجوء التالمیذ إلجابات مختلفة على سؤال واحد یكون نتیجة عدم صیاغة فقرات السؤال بصیغة    

فیها، مما یؤدي إلى عدم الرضا عن التقییم التي یقوم بها األستاذ وهو ما یمكن مالحظته  دقیقة وال لبس
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ة على التمیز بین الفروق الفردیة في عدم القدرة على صیاغة أسئلة متساویة السهولة والصعوبة وقادر 

  . الكامنة بین التالمیذ

صعوبات استعمال األدوات التقویمیة، عند تفحص هذه األدوات نجد أنها تتم بطریقة تقلیدیة و آلیة    

خالیة من اإلبداع، كما أنها ال تشمل قیاس كل الجوانب لدى التالمیذ وذلك لعدم القدرة على التنویع فیها 

تركز على اكتشاف قدرات التالمیذ على االستظهار والحفظ، وهذا نتیجة عدم توفر المهارات وعادة ما 

الالزمة لالعتماد على أدوات أخرى أو عوائق تؤدي باألستاذ إلى اختیار أقرب السبل وأسهل األدوات 

  . لتقویم تالمیذه

ها لمجاالت السلوك بل یتمثل إن صعوبات استعمال األدوات التقویمیة ال تقتصر فقط على عدم شمولیت   

أیضا في صعوبة إیجاد األسئلة الالزمة للوقوف على معلومات التالمیذ السابقة، أو المدخالت التربویة 

وعدم القدرة على تنشیط اهتمامات التالمیذ، وبالتالي ال تكون هناك تغطیة القدرة على تتبع التالمیذ 

في العملیة التدریسیة وعدم القدرة على تصحیح األخطاء التي للدرس، ویلغي دور التغذیة الراجعة الفعالة 

یقع فیها التالمیذ، ألن كفاءة المدرس تقاس على مدى تحكم تالمیذه في الدرس والمعارف والمهارات التي 

  یحصلون علیها.

ة إن لجوء األستاذ إلى االختبارات المقالیة تواجهه صعوبات عدم القدرة على وضعها بأسسها الصحیح   

مما یؤدي إلى عدم تعبیرها عن المستوى الحقیقي لتالمیذه، رغم أن االختبارات المقالیة هي األكثر شیوعا 

في االستعمال عند غالبیة األساتذة باعتبارها األسهل لالستعمال، ولكن صیاغتها تكون بطریقة غیر دقیقة 

  .ویجعلها عرضة للتخمین في اإلجابة، إضافة إلى عدم صدقها و ثباتها

إن لجوء األستاذ إلى االختبارات الموضوعیة غیر كاف حتى ولو كانت الرغبة قویة في استعمالها،    

حیث تصطدم بعدم إتقان إستراتیجیات بنائها، فمثال یصعب على األستاذ إیجاد الكلمات المناسبة التي 
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ل الفهم للعبارة بصورة یمكن إخفاؤها، ویطلب من التالمیذ ملء الفراغات بها باعتبار ذلك یتطلب توصی

جیدة، وأن تكون الكلمة الملغیة معبرة بدقة عن السلوك المراد قیاسه، وهو ما یتطلبه أیضا االعتماد على 

اختبارات المطابقة، حیث تلزمه أن یضع البدائل بصورة دقیقة ومتقاربة وهي المهارة التي تنقص األساتذة 

میذ اكتشاف البدیل الصحیح بكل سرعة، أما فیما یتعلق صیغونها بصورة یسهل على التالمما یجعلهم یُ 

باالختبارات األدائیة فقلیال ما یجد األستاذ الفرصة الالزمة لوضع تالمیذه في مواقف أداء كإعادة تنفیذ 

  .)2006، خنیش ( تجربة مثال و هذا لنقص اإلمكانیات

إن اعتماد األستاذ على المقابلة كأداة للتقویم یتطلب التحكم الالزم في كیفیات إجرائها وهذا ما یفتقر له    

أساتذتنا رغم األهمیة الكبیرة التي تملیها، وخاصة عند الرغبة في قیاس القدرة على التعبیر والفهم وٕایجاد 

عاالت التلمیذ والتغیرات التي تطرأ لدیه كما الصعوبات التي یعاني منها التالمیذ ألنها تتطلب مالحظة انف

یصعب على األستاذ التوفیق في إجراء مقابلة شخصیة مع تالمیذه والقیام بتدوین مالحظاته في الوقت 

المناسب وترك ذلك إلى ما بعد المقابلة یجعله یفقد الكثیر من المعلومات التي قد تكون مهمة في معرفة 

  .)1991(عمیرة، ذه في جمیع المجاالتمدى حدوث تطور في سلوك تالمی

إن من بین األدوار الرئیسیة لألستاذ هو مالحظة سلوك تالمیذه ألن المالحظة تمكنه من معرفة    

التغییر أو التطور الذي یحدث عندهم إال أن االعتماد على المالحظة المباشرة في مؤسساتنا صعب 

وك و تغییر بعض الوسائل السمعیة والبصریة داخل المنال باعتبارها تتطلب وضع بطاقات مالحظة السل

القسم الدراسي كما أن القیام بذلك في ظل االكتظاظ الكبیر لألقسام الدراسیة تجعل األستاذ یتخلى عن 

قوائم أو مقاییس التقدیر كأدوات للمالحظة،وهذا نظرا لعدم قدرته على مالحظة كل عملیة یقوم بها كل 

م بالتغذیة الراجعة مباشرة و خاصة أنه مرتبط بمدة زمنیة محددة للدرس وبفترة التالمیذ و یقوم بمراقبته

  محددة أیضا إلتمام البرنامج الدراسي. 
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رغم استحواذ قطاع التربیة على میزانیة كبیرة من  ومن بین صعوبات التقویم نجد الصعوبات المادیة،   

عض المجاالت غیر مجال البحث العلمي، وتطویر الموارد المالیة للدولة، إال أنها غالبا ما توجه إلى ب

ملیار دینار یالحظ أن نسبة  124المقدرة بـ  1998العملیة التعلیمیة ومنها التقویم وتفحص میزانیة سنة 

% المتبقیة منها أي توفیر 5% منها وجهت لتسدید أجور إطارات وأساتذة وعمال قطاع التربیة ونسبة 95

المدرسي خاصة، وتوفیر بعض المراجع والكتب، والقیام بندوات تربویة مع شراء الوسائل التعلیمیة والكتاب 

بعض المعدات وصیانتها وهذا ما یجعل األستاذ یلجأ إلى العمل بصورة آلیة خالیة من اإلبداع في ظل 

العوائق التي تحیل دون االعتماد على بعض الوسائل التقویمیة المكلفة، وهذا ما یجعله مجبرا على 

مال االختبارات الشفهیة أو المقالیة باعتبارها غیر مكلفة و یبتعد عن استعمال االختبارات الموضوعیة استع

أو االعتماد على المالحظة المباشرة التي تطلب تخصیص بطاقات المالحظة أو االعتماد على الوسائل 

لدافعیة، الذكاء، القدرات، السمعیة البصریة أو االعتماد على بعض المقاییس لقیاس المیول، االتجاهات، ا

  .)1993، (غیاث وذلك لصعوبة الحصول علیها أو التكالیف المادیة التي تتطلبها

  ومن بین صعوبات التقویم نجد صعوبة التصحیح ووضع الدرجات وتفسیرها:   

تصحیحها ارتباطا وثیقا یجعل عدم القدرة على  إن ارتباط إعداد االختبارات المختلفة مع كیفیات   

إعدادها أو اختیار األدوات التقویمیة الالزمة لتنفیذها یعود بالسلب على كیفیة تصحیح هذه االختبارات، 

  وٕان العالمة أو النقطة الممنوحة ال تعبر عن الواقع المنجر من وراء العملیة التعلیمیة.

قویم كبیرة وخاصة في ظل عدم وجود اختالف حول تصحیح نفس إن درجة تعرض األستاذ لعدوى الت   

الورقة  والذي ال یعود إلى ثبات األدوات التقویمیة،بل إلى االعتقاد أن من قام بتصحیح ورقة التلمیذ منح 

  لها عالمة معبرة فعال دون التأكد من ذلك أو كنتیجة لكثرة االنشغاالت أو لكثرة عدد األوراق المصححة.
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لجوء إلى ربط التصحیح باإلجابات النموذجیة التي تعدها مدیریات التربیة أو الدیوان الوطني إن ال   

لالمتحانات والمسابقات یقلل من التعبیر بصدق عن مستوى التلمیذ، حیث كثیرا ما یتفادى األساتذة 

اإلجابات  االبتعاد عن اإلجابات النموذجیة اللتزامه بذلك، ولكن هذا یجعله یستغني عن الكثیر من

  الصحیحة.

  التقویم التكویني:ثانیا: 

تسعى أي منظومة تربویة إلى تطویر أنظمتها التربویة ومن بین هذه األنظمة نجد نظام التقویم، ومن    

  بین أنماط التقویم نجد التقویم التكویني والذي یعد مكونا هاما من مكونات العملیة التعلیمیة التعلمیة.

  وسنتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم التقویم التكویني، أصوله التاریخیة، أغراضه، أدواته...

 مفهوم التقویم التكویني:  -1

للتقویم التكویني عدة تسمیات: التقویم البنائي، التقویم المستمر، التقویم المرحلي، التقویم التطویري،    

مرة أثناء عملیة التعلیم حیث یبدأ من بدایتها إلى التقویم اآلني، وجمیعها تتفق على أنها عملیة مست

  نهایتها.

یعَرف التقویم التكویني على أنه:" تقویم یوفر المعلومات الالزمة لضبط التعلیم والتعلم. فالتقویم    

التكویني ُیزود كل من المعلمین و الطالب على فهم الطالب عند إجراء التعدیالت في الوقت المناسب. 

 ,Garrisonت تساعد على ضمان الطالب على تحقیق أهداف التعلم المستهدفة" (هذه التعدیال

Ehringhaus.( 

كما عَرف أیضا على أنه:" تقویم یوفر تغذیة راجعة و معلومات خالل العملیة التعلیمیة ویقیس تقدم    

  )http://www.azwesten.edu/../assessment/.../formativeالطالب(
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فهو أول من اقترح التقویم التكویني في مجال تطویر المناهج الدراسیة،  Scriven  (1967)تعریف   

حیث یرى أن هذا النمط من أنماط التقویم یضم جمع البیانات المختلفة والمالئمة أثناء بناء المناهج، 

فق البرامج الجدیدة أو تجربتها وذلك على أساس أن أي تعدیالت في المناهج أو البرامج یجب أن تتم و 

  ).2009: جغدم، عن( لهذه البیانات

التقویم التكویني:" هو ذلك التقویم الذي یهدف إلى مساعدة المعلم على تحسین تعلیمه وتحقیق أهداف  

  التعلم".

"هو ذلك التقویم الذي یهدف إلى مساعدة المعلم على تشخیص نقاط الضعف والقوة في تعلیمه وٕاجراء  أو:

  )Ploudre, 1993زمة من تعلیم أفضل"(التصحیحات و التعدیالت الال

وعَرف أیضا:" هو تقویم یدمج في عملیة التدریس، وهو موجود بهدف تزوید المعلم والمتعلم بالتغذیة 

الراجعة، والتعرف على الصعوبات، كما یهدف إلى مساعدة الطالب على التقدم. ومثال على ذلك: طرح 

  ).Therer, 1999( أسئلة مفتوحة للتحقق من الفهم، وعرض تمارین

)، فیعرف التقویم التكویني بأنه:" مجموعة من البیانات أو المعلومات واألحكام 2000أما تعریف المنسي( 

التي تساعد في مراجعة البرامج والخطط التعلیمیة وتطویرها، ویهدف هذا التقویم إلى إیجاد األساس الذي 

التقویم في فترات زمنیة متتابعة خالل  یتم بموجبه التقویم لنتائج العملیة التدریسیة، وذلك باستعمال أدوات

  الفصل أو العام الدراسي".

):" التقویم التكویني یستخدم للتعرف على نواحي القوة والضعف، وعلى مدى 2001( ویضیف عقل  

تحقیق األهداف، واالستفادة من التغذیة الراجعة في تعدیل المسار نحو تحقیق هذه األهداف، وفي تطویر 

  و المنهج".عملیة التعلیم أ

) بتعریف التقویم التكویني على أنه:" ذلك التقویم الذي یستعمله 2002كما قام أبو حویج وآخرون( 

  المعلمون بین حین وآخر مع استمراریة عملیة التعلیم".
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) إلى أن التقویم التكویني یستخدمه المعلمون في مراقبة ومتابعة عملیة تعلیم الطالب 2007( وأشار عالم

مجموعات. وُیقدم هذا التقویم معلومات مستمرة یمكن أن یستفید منها المعلم في تعدیل العملیة  كأفراد و

  التدریسیة.

وعَرف أیضا:" هو التقویم الذي یحدث عدة مرات في أثناء تطبیق برنامج ما، ویكون في صورة اختبارات 

الراجعة وتكون نتائجه مؤشرا لما تكوینیة قصیرة  تركز في أهداف سلوكیة محددة تستند إلى مبدأ التغذیة 

  ).2008(ناجي،  ینبغي أن یتبع في مرحلة الحقة

كما عَرف أیضا:" هو التقویم الذي یسمح باكتشاف التالمیذ والصعوبات التي تواجههم طوال فترة التعلم، 

  ).Desy, 2010فهو تقویم نوعي وكمي"(

تعریف آخر: التقویم التكویني یستخدم لغرض إبالغ التلمیذ على التقدم الذي أحرزه ولیس فقط على  ونجد

  )in: Adib, 2013الصعوبات التي تواجهه، وبالتالي فهو في خدمة التلمیذ(

التقویم التكویني یتم أثناء العملیة التعلیمیة، ویهدف إلى النهوض بالمتعلم والتعرف على الصعوبات و    

  ).Frunza, 2014تي تواجهها حیث یتم تشخیصها وعالجها واتخاذ الخطوات الالزمة لتصحیحها(ال

) إلى أن" التقویم التكویني ال یكتفي بإعطاء معلومات للمعلم عن فعالیة 2005ر عثمان(اشأكما    

یر في تعلیمه ومعلومات للمتعلم عن جودة تعلمه، بل یذهب أبعد عن ذلك كون أنه یدعو المعلم للتفك

  إستراتیجیة جدیدة ذات هدفین:

. كیف یمكن إعادة توجیه التعلم بالنسبة للتالمیذ الذین لم یتحقق عندهم الهدف، أو تحقق بشكل غیر 1

  كاف؟

  . كیف یمكننا إثراء وتوسیع قدرات وكفاءات التالمیذ الذین تحقق عندهم الهدف؟2
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خالل التعریفات السابقة یمكن القول أن التقویم التكویني هو تقویم منظم ومستمر یستعمل خالل  من   

العملیة التعلیمیة، حیث یزود كل من المعلم والمتعلم بتغذیة راجعة، ویكشف عن الصعوبات التي تواجه 

  المتعلم خالل عملیة التعلم و معرفة مدى التقدم الذي أحرزه.

 تقویم التكویني:لعن ا لمحة تاریخیة  -2

) 1981)، وفي عام(Gronbakh &Sciven) على ید (1967( مصطلح "التقویم التكویني" ظهر عام   

  ُسلط الضوء على التقویم التكویني من خالل المنشور الوزاري لكن لم یطبق من قبل المعلمین.

  و التالي: جویلیة أین حّدد التقویم التكویني على النح 24)، جاء المرسوم 1997في عام(

" ینجز التقویم خالل النشاط بهدف تقییم التقدم الذي یحرزه التلمیذ وفهم طبیعة الصعوبات التي تواجهه  -

  أثناء التعلم، فهو یهدف إلى تحسین وتصحیح أو تعدیل مسار التلمیذ".

  ، على النحو التالي:2004مارس  03تم تعدیل هذا المرسوم في 

تلمیذ التقدم على أساس وتیرته، وتطبیق التقویم التكویني ووسائل تعلیمیة  " كل مؤسسة تعلیمیة تسمح لكل

  مختلفة".

  ماذا عن الیوم؟

في الوقت الحاضر، التقویم مازال بكثیر یطبق على شكل اختبارات، استجوابات، وامتحانات نهایة    

  المرحلة والتي َشوهت خطوات التعلیم.

الواقع في مثل هذا النوع من التقویم، فالهدف األول من التعلیم هو التعلم على النجاح في  وفي   

  االمتحان.

وفي الوقت الحالي نجد الكثیر من البحوث والدراسات تسلط الضوء على أهمیة التقویم التكویني، وتركز    

  عیة مشكلة.اهتمامها على كیفیة تعلم التلمیذ واالستراتیجیات التي تستخدم لحل وض
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ویتضمن التقویم التكویني التغییر في الممارسة التعلیمیة، وایجابیاته أكثر تركیزا على التالمیذ وعلى    

  ).Desy, 2010تعلمهم(

 أغراض التقویم التكویني:  -3

  یمكن تحدید أغراض التقویم التكویني فیما یلي:   

  الطریقة أو األسلوب الذي یَدرس فیه.بواسطته یتعرف المعلم ویتمكن من الحكم على مدى صالحیة  -

یمكنه معرفة مدى مناسبة هذه المادة للطلبة هل تتناسب مع إمكانیاتهم العقلیة والجسمیة فإذا كانت  -

جید یمكن مالحظته كذلك فإن نتائجهم تكون جیدة عالوة على أن تفاعلهم مع المادة یكون أیضا بشكل 

  ).2003كوافحة، ( من قبل المعلم

  تعلم التلمیذ وتوجیهه في االتجاه الصحیح. قیادة -

  تحدید الخلل في تعلم التلمیذ تمهیدا لربطه بالمعلم أو المتعلم أو المنهاج. -

  .)2004(الثوابیة وآخرون،  یانات لتشخیص عدم فعالیة التدریسالحصول على ب -

  لمناسب.یبین للمتعلم أخطاءه في وقت مبكر، مما یمكنه من التخلص منها في الوقت ا -

یجعل المتعلمین مستعدین بشكل عفوي لالمتحانات النهائیة ولن یحتاجوا إال إلى مذاكرة بسیطة، فیقل  -

  قلقهم ومخاوفهم من االمتحان ویقل رسوبهم.

  .)2007(معمریة،  بتغذیة راجعة عن التعلیم والتعلمتزوید المعلم والمتعلم  -

  التالمیذ من نقاط الضعف.وضع خطة للتعلم العالجي وتعمیمه لتخلیص  -

  تقویة دافعیة التعلم لدى التالمیذ وذلك نتیجة لمعرفته الفوریة لنتائجه وأخطائه وكیفیة تصحیحها. -

  تثبیت التعلم(زیادة التعلم). -

البوالیز، و   (القمش زیادة انتقال أثر التعلم وذلك عن طریق تأثیر التعلم الجید السابق في التعلم الالحق. -

2008(  
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 أهداف التقویم التكویني:  -4

  المتعلم وتصحیح مساره وتوفیر المعلومات التي توجه العملیة التعلیمیة التعلمیة. كفایة معرفة -

  تحفیز الطالب نحو عملیة التعلم. -

  إعطاء تغذیة راجعة للطالب. -

م نفسها التي إعطاء تغذیة راجعة للمعلم حول فعالیة طرق وأسالیب التدریس والوسائل وعملیة التقوی -

  .)2006(عبید،  استخدمت في التعلیم

  تحدید الخلل في تعلم المتعلم تمهیدا لربطه بالمعلم أو المتعلم أو المنهج. -

  الحصول على بیانات لتشخیص عدم فعالیة التدریس. -

  .)2007(معمریة،   من عوامل عدم التعلم أو صعوبتهإعادة النظر في المنهج وتعدیله إذا كان عامال -

  إطالع أولیاء األمور على مدى تحسن أداء أبنائهم. -

 خصائص التقویم التكویني: -5

  ) خصائص التقویم التكویني فیما یلي:2010یوجز المطیري(

یتسم بالتتابع واالستمرار، بحیث ال یتوقف عند مرحلة زمنیة معینة (قبل الدرس أو في أثنائه، أو بعد  - 1

  العام الدراسي حتى نهایته. االنتهاء منه). وهو مستمر منذ بدء

الغایة منه تحدید مواطن القوة والتفوق ومواطن الضعف والقصور لدى الطالب فیما تعلموه بحیث  - 2

یعین المعلم اتخاذ السبل والوسائل الكفیلة المعینة على إثراء مواطن القوة وزیادتها والتغلب على مواطن 

  الضعف وٕازالتها.

المعلم بتغذیة راجعة عن نتائج طرق العرض داخل القسم، وعن مدى مناسبتها في التدریس وهل  یزود - 3

  یحتاج إلى تعدیل أم ال.
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والتي یستخدمها  هذا النوع من التقویم له أدواته مثل: االختبارات، الواجبات المنزلیة، المالحظة... - 4

  المطلوب تقویمها. المعلم بشكل متوازن حسب الموقف التعلیمي وحسب المهارات

  أن تعدد أسماءه لیس فیه عیبا وٕانما توحي كثرة األسماء بوجود مضامین متعددة وزوایا نظر مختلفة. - 5

أنه تقویم یأخذ في عین االعتبار طبیعة العصر المعرفیة والتكنولوجیا واالنفجار المعلوماتي وعلیه  - 6

  یتوجب تدریب الطالب على كیفیة الحصول على المعلومة.

 خطوات التقویم التكویني: -6

  ) خطوات التقویم التكویني فیما یلي:2010یلخص الشهابي(

تحدید أسالیب و أدوات التقویم التي سیتم استعمالها للتأكد من سیر عملیات التعلیم والتعلم في االتجاه  -

  الصحیح.

  الخبرات التعلیمیة التي تساعد التالمیذ على تحقیق األهداف الموضوعة. تحدید -

  تحدید النتاجات التعلیمیة المتوقع تحقیقها من طرف التالمیذ. -

  تحلیل نتائج التقویم المستمر عن طریق تحلیل األخطاء وتشخیص الصعوبات الخاصة بكل تلمیذ. -

العالج المناسبة لتالفي جوانب القصور وتجاوز  تشخیص أسباب العجز التعلیمي، وتحدید أسالیب -

  الصعوبات التي تعترض التالمیذ لتعزیز التعلم.

 مراحل التقویم التكویني: -7

الشك أن مراحل التقویم التكویني ترمي بالدرجة األولى إلى التقدیر الموضوعي لكافة المظاهر    

م مع األخذ بعین االعتبار األهداف المراد المرتبطة بتعلیم _ التعلم كالمردود الدراسي وصعوبات التعل

تحقیقها، قصد اتخاذ القرارات الممكنة لتصمیم خطوات عملیة التعلم. ولتحقیق هذا، یرى المختصون في 

هذا المجال أن هناك ثالث مراحل مستمرة ومتكررة في التقویم التكویني، البد من احترامها من طرف 

  ).2012(بوطابة،  تخدم المعلم والمتعلم في نفس الوقتالمكون عند عملیة التعلم ذلك كونها 
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  ):Etape Prédictive.المرحلة التنبؤیة( 1.7

یتم في هذه المرحلة تحدید مستوى الكفایات التي یمكن للمتعلم أن یكتسبها، وذلك حسب األهداف    

علم على علم بما یجب التربویة المراد تحقیقها، ما یتطلب من المعلم اإلعالن عن الموقف حتى یكون المت

تعلمه، أو النشاط الذي یجب أن یقوم به، حیث تسمح هذه المرحلة للمتعلم على إدراك بالمعرفة العلمیة 

 Outils diagnostiques "  المراد تعلمها، أما بالنسبة للمعلم فهي تسمح بإدراك اإلمكانات التشخیصیة "

خصیة المتعلم: الكفایات المعرفیة والنفس حركیة تساعده في تشخیص مستوى الكفاءات المكونة لش التي

والوجدانیة مما یؤدي إلى الكشف عن االستعدادات الفردیة، وضبط المساعي البیداغوجیة وكذا تنظیم 

  ).2012المادة التعلیمیة (بوطابة، 

  ):Etape Diagnostique. المرحلة التشخیصیة (2.7

یمیة من البدایة إلى النهایة، حیث یكتشف المعلم من خاللها تجرى العملیة التشخیصیة طیلة الفترة التعل   

مستوى كفاءات المتعلم الخاصة بالمجاالت الثالثة، مما یساعده على اختیار وسائل التقویم وضبط عملیة 

التعلیم ذلك بالرجوع إلى الوراء والتفكیر في التخطیط المالئم للموقف، أما بالنسبة للمتعلم فتسمح له هذه 

ة بادراك النقائص والصعوبات الخاصة بتعلمه، ما یجعل المرحلة التشخیصیة ذات وجهین تخص المرحل

  ).2006في نفس الوقت المعلم والمتعلم (بوكرمة، 

  ):Etape Inventaire. مرحلة الجرد (3.7

بإحصاء تتم هذه العملیة في نهایة الفترة التعلیمیة القصیرة المدى، حیث یقوم المعلم في هذه المرحلة    

الكفاءات المعرفیة، والكفاءات العقلیة والوجدانیة التي اكتسبها المتعلم، حیث تساعد نتائج الجرد كل من 

المعلم والمتعلم على إدراك مستوى الكفاءات ومستوى صیاغة المفاهیم الجدیدة وتقدیر مدى تحقیق 

  ).2006: بوكرمة، عناألهداف التربویة التي حددت في المرحلة التنبؤیة (
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  والشكل التالي یبین مراحل التقویم التكویني:

  

  

  

  

  

  

  

  

  .(الشكل من وضع الباحثة)    یوضح مراحل التقویم التكویني ):13شكل رقم(

 أدوات التقویم التكویني:  -8

یختلف المعلمون في استخدام أدوات التقویم، وهذا راجع إلى المهارة التي یریدون قیاسها، أو المادة التي    

یدرسونها إضافة إلى قدرة التلمیذ على األداء قد تتالءم مع أداة، وال تتالءم مع أداة أخرى، غیر أنه كلما 

) إلى 2007الصدد یشیر الكبسي( تنوعت أدوات التقویم كلما كانت نتائج التقویم صادقة، وفي هذا

األدوات التي یستخدمها المعلم في التقویم التكویني: المناقشة الصفیة، المالحظة، الواجبات البیتیة، 

  اإلرشادات.(أو العالجیة) والنصائح  و  ضافیةالدروس اإل

) فقد أوضحا أن هناك أدوات عدیدة تستخدم في هذا النمط، ومن بینها: 2010( أما القمش والبوالیز   

  األسئلة، االختبارات القصیرة، التمارین الصفیة، قوائم التقدیر والوظائف المنزلیة.

 

 مراحل التقویم التكویني

 مرحلة الجرد المرحلة التشخیصیة المرحلة التنبؤیة 



  المنظومة التربویةبوي في التقویم التر                                                  الفصل الرابع   

 

 
148 

الخاص بإجراءات تقویم أعمال التالمیذ  26/0.0.6/2005وبالرجوع إلى المنشور الوزاري رقم:    

ما یلي: األسئلة الشفویة، االستجوابات الكتابیة، التمارین، وظائف منزلیة، فروض وتنظیمه فقد حَددها ك

  محروسة واختبارات.

أن على المدرس بعد الحصص أن ینظم نشاطاته  2005، 2039كما ینص المنشور الوزاري رقم    

م. فهذه الخاصة بالتقویم، حیث تهدف إلى وضع التالمیذ في وضعیات مشكلة تستلزم توظیف مكتسباته

  العملیات تجرى في نهایة:

v .كل وحدة تعلم على شكل استجوابات أو فروض محروسة 

v .عدة وحدات تعلم على شكل فرض محروس أو اختبار 

  وفیما یلي توضیح لبعض أدوات التقویم التكویني الشائعة االستخدام:

  . االختبارات التحصیلیة القصیرة:1.8

التكویني شیوعا وألفة بالنسبة للتلمیذ. ویعد أداة من أدوات التقویم والزال تعتبر أكثر أدوات التقویم    

ساري المفعول، ولكن الجدید أنه لم یعد األداة الوحیدة في التقویم في ضوء إجراءات التقویم التكویني 

  (الحارثي، بدون سنة).

ن القدرات المعرفیة وتستخدم االختبارات التحصیلیة لرصد حصیلة اكتساب التالمیذ لمجموعة م   

والكفایات المستهدفة من الدرس، للتعرف على درجة ومستوى تحكمهم في محتویات المضمون وكذلك 

الوقوف على الصعوبات التي یعاني منها التالمیذ في بعض المفاهیم وبالتالي معرفة إلى أي حد تم تحقیق 

  ).2014(حمدان،  األهداف المسطرة

  وسریعة، وتنقسم من حیث طریقة أدائها إلى: فهذه االختبارات تكون دوریة
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Ø .اختبارات تحریریة 

Ø .اختبارات شفویة 

Ø .(أدائیة)اختبارات عملیة 

  ) أهم وظائف االختبارات التحصیلیة القصیرة فیما یلي:2014ویلخص "حریزي"(   

 . تعكس األهداف المختلفة للتحصیل إلدراك مدى تقدم المتعلم، ومدى اكتسابه لكل هدف من هذه1

  األهداف، وذلك بما اكتسبه من معلومات ومهارات واتجاهات.

. تكشف عن نواحي القصور في تحصیل التلمیذ، ونواحي الضعف في انجازه، وذلك لمعرفة أسباب ذلك 2

  الضعف، ومن ثمة العالج الالزم له.

  یلیه.. تكشف عن مدى استعداد التالمیذ لالنتقال من مستوى تعلیمي معین إلى المستوى الذي 3

. تعتبر دوافع ومثیرات لكل من التلمیذ والمعلم، وتوضح لهذا األخیر االطمئنان على أدائه كما تمنح 4

  التلمیذ الثقة في النفس.

  . الواجبات المنزلیة:2.8

تعد الواجبات المنزلیة تطبیق لما یدرسه التلمیذ في المدرسة، وتعرف الواجبات المنزلیة على أنها:"    

 .(Cooper, Lindsay, Nye, 2000)بها المعلمون طالبهم بحیث یطلب منهم إنجازها"مهمات یكلف 

):" هي كل ما یكلف به التلمیذ من قبل المعلم خارج وقت الحصة بعد دراستهم 2009وعَرفها العمري( -

مل لموضوع ما، وقد یكون هذا التكلیف على شكل مادة تعلیمیة كالقراءة والكتابة والحساب أو تجارب أو ع

  وسائل تعلیمیة ذات ارتباط مباشر أو غیر مباشر بموضوع الحصة.

v :أهم وظائف الواجبات المنزلیة 

  . ربط التلمیذ بالمنهاج والكتاب المدرسي خارج الدراسة.1

  . تثبیت المعلومات التي ُشرحت في الصف للوقوف على مدى نمو المعلومات والمعارف.2
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ق إلیها المدرس بشكل مفصل، حتى تستكمل وتناقش في الدرس . استكمال جوانب الدرس التي لم یتطر 3

  الذي یلیه.

  . توفیر تغذیة راجعة مستمرة ومنظمة لكل من المعلم والتلمیذ.4

. تعوید التلمیذ على مبدأ التعلم الذاتي، واالعتماد على النفس في البحث والتقصي وتحلیل موضوعات 5

  الدرس.

  ل على عالجها وتالفیها في المستقبل.. تشخیص مواطن ضعف التلمیذ، والعم6

  .)2004، اوددال( . تعزیز التعلم بأسالیب أخرى7

  . المناقشات الصفیة:3.8

تدور بین المعلم والمتعلم أو بین المتعلمین أنفسهم داخل إطار الفصل أو خارجه وُیظهر الطالب من    

  سنة).، بدون خالله إتقانه للمهارة المراد تقویمه فیها( الحارثي

كما أن لها أهمیتها في التحصیل المعرفي وتنمیة الجوانب االنفعالیة من اتجاهات ومیول وقیم وجعل    

التقویم المستمر ذا هدف وقیمة، كما نجد أن المعلم یقَوم باستمرار ویتخذ قرارات ویصحح إجابات التالمیذ 

  ).2010، (المطیري ویعید النظر في أسلوب طرحه للفكرة وینوع في األمثلة

  یلي: ) أن من أهم وظائف المناقشة الصفیة ما1998ویشیر كل من"سالم والحلیبي"، (   

  * تنظیم عرض الدرس.

  * الكشف عن میول التالمیذ واهتماماتهم.

  * الكشف عن بعض المشكالت الشخصیة والنفسیة لدى التالمیذ.

  * بعث الحماس في نفوس التالمیذ للمشاركة.

  یص صعوبات التعلم.* المساهمة في تشخ

  * تثبیت المعاني والخبرات التي اكتسبوها.
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  * إظهار مدى تقدم التالمیذ في تحصیلهم.

  * توفیر تغذیة راجعة مستمرة ومنظمة لكل من األستاذ والتلمیذ.

  * التأكد من تحقق أهداف الدرس.

  . المالحظة:4.8

المالحظة من أكثر أدوات التقویم التكویني األكثر استعماال بعد تطبیق االختبارات، فهي عبارة  تعتبر   

  عن فترة زمنیة لمراقبة الفرد، وهذه المراقبة قد تكون لفرد أو عدد من األفراد یقومون بنفس العمل.

یرغب في  همة الفرد التيوتهدف المالحظة إلى تعرف المقوم على صورة واضحة وفهم كامل عن م

  ).2000حبیب، ( تقویمها

) أن أسلوب المالحظة یعد من أهم األسالیب الفاعلة المستخدمة في تقویم 1999( ویضیف أبو جاللة   

  تدریس مادة دراسیة تتطلب إجراءات مهاریة حركیة یصعب قیاسها باألسالیب الشفهیة أو التحریریة.

  ومن ممیزات المالحظة في التقویم ما یلي:

* تستخدم في قیاس تعلم المهارات الحركیة التي یصعب قیاسها بأسالیب االختبارات التحصیلیة( الشفهیة 

  والتحریریة).

* تعطي للمعلم تقویما سریعا عن التلمیذ أثناء عملیة التدریس وبذلك یمكن أن تستخدم مباشرة في توجیه 

مكنه استخدامها في تعدیل سلوك التلمیذ إلى العملیة التعلیمیة أي أنها توفر للمعلم معلومات مباشرة ی

  الفضل.

* عن طریق المالحظة یمكن الحصول على صورة قریبة من واقع التلمیذ نظرا النشغاله باإلجراءات 

  .)2004، اوددال: عن( فهذا یبعده عن جو القلق والتوتر العملیة ودون أن یشعر بعملیة المراقبة

  لمنظمة تقدم للعملیة التعلیمیة ما یلي :) أن المالحظة ا2000ویضیف عقیالن (

  * مالحظة قدرة التالمیذ على تطبیق المهارات المختلفة.
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  * مالحظة نضج التلمیذ أو النقص فیه.

  * مالحظة درجة انتباه التلمیذ.

  * مالحظة قدرة التلمیذ على العمل مع اآلخرین.  

وجها لوجه، تدور هذه المحادثة حول  عبارة عن محادثة سبق التخطیط لها. المقابلة الشخصیة: 5.8

بعض األسئلة المعدة مسبقا. ویمكن إجراء المقابلة الشخصیة مع فرد أو مجموعة من األفراد ذات الصلة 

  ).2000بالموضوع الذي نرغب في تقویمه (حبیب، 

للتلمیذ، ):" هي مجموعة من األسئلة الموجهة 1986والمقابلة في المجال التربوي كما یعرفها القرشي(   

  للتعرف على اتجاهاته ومیوله ومشكالته وسمات شخصیته، وعالقاته االجتماعیة".

  ومن مزایا المقابلة الشخصیة ما یلي:

  * الكشف عن سالمة النطق.

  * الكشف عن مستوى االرتباك أو الخجل في مواقف معینة مقابل الجرأة ومواصلة الحوار.

یة للتلمیذ، ومدى تأثیرها على تحصیله الدراسي وتقبله للمدرسة، * دراسة الحالة االقتصادیة أو االجتماع

  ).2014: حریزي، عن( وقدرته على التكیف المدرسي

  . المشاریع واألنشطة:6.8

أن المشاریع واألنشطة هي التي یقدمها المتعلم أو یشارك فیها مع زمالئه داخل القسم أو  یشیر الحارثي   

خارجه، وهو أداة من أدوات التقویم المعتبرة طالما أن المتعلم استطاع وتحت إشراف من معلمه أن یثبت 

هب وأیضا في من خاللها أنه اكتسب المهارة بدرجة اإلتقان. وهنا یبرز دور المعلم في اكتشاف الموا

معالجة بعض السلوكیات والتوجهات غیر المرغوب فیها لدى الطالب مثل: التعالي وٕابراز الذات على 

  حساب اآلخرین.
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    أدوات التقویم التكویني: یوضح و الشكل التالي

  

  

  

  

     

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  .(الشكل من وضع الباحثة) یوضح أدوات التقویم التكویني ):14الشكل رقم (

  

  

 

التقویم التكویني أدوات  

 

 المالحظة
االختبارات    

 التحصیلیة القصیرة

المقابلة 

ةالشخصی  

المشاریع 

 واألنشطة

 الواجبات المنزلیة

 المناقشات الصفیة
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 االعتبارات التي ینبغي مراعاتها في التقویم التكویني: -9

  المدرسي مراعاة عدة اعتبارات:یتطلب تنفیذ التقویم التكویني في الصف 

  . ما الغرض من التقویم التكویني؟:1.9

على الرغم من أن الغرض األساسي من هذا النمط هو مراقبة التقدم الدراسي للطالب نحو تحقیق    

مستویات متوقعة، إال أن الغرض األكثر تحدیدا یكون مدى تقدم فهم الطلبة لجزء أو أجزاء معینة من 

فالطالب یتباینون في مستوى كفایتهم في موضوع أو مهارات معینة، لذلك ینبغي أن یراعي الدرس. 

  التقویم البنائي هذه المستویات.

  . من ُیجري أو یشارك في التقویم التكویني؟:2.9

على الرغم من أن المعلم والطالب هما اللذان یشاركان في هذا التقویم، إال أن التوجهات المعاصرة نحو    

مدیر  مثل: المعلم، الموجه التربويالمستویات التربویة تؤكد مشاركة فئات أخرى في مثل هذا التقویم 

  المدرسة. 

  . ما الذي ینبغي تقویمه؟:3.9

في االمتحانات التي ُتجرى على المستوى المحلي أو القومي أي  إن محتوى التقویم یكون واضحا   

االمتحانات الخارجیة. أما في التقویم الصفي المستمر، فإنه ربما یختلف باختالف الطالب اعتمادا على 

خلفیاتهم وكفایتهم. إذ ربما یستخدم المعلم اختبارات تحریریة أو شفویة أو قوائم المالحظة، أو ملف 

تقویم الطالب لنفسه، أو تقویم األقران، من أجل الحصول على معلومات متنوعة عن  األعمال، أو

الطالب. وهذا یعتمد على طبیعة المادة الدراسیة ومتطلباتها، والمرحلة التعلیمیة، والمحطات التي یسعى 

  سبة لذلك.المعلم إلیها. وتترك له الحریة التخاذ قرار حول كیفیة تقویم أداء الطالب، واألدوات المنا
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  . كیف ُیجرى التقویم التكویني؟:4.9

)، ویمكن أن ُیقّوم الطالب Informal)، أو غیر رسمي(Formalیمكن أن یجرى المعلم تقویما رسمیا(   

  .)2007(عالم،  ك عدد من المعلمین في تقویم واحدبعضهم البعض اآلخر، كما یمكن أن یشار 

Ø :تفسیر نتائج التقویم التكویني  

) أنه عندما یجري المعلم اختبارا تحصیلیا لتالمیذه سواء كان كتابیا أو 2014یشیر الباحث حریزي(   

شفویا أم أدائیا ویصححه، فالبد له من تفسیر نتائجه، وذلك حتى یتمكن من إصدار أحكام مناسبة على 

ا. ولتفسیر هذه النتائج النتائج التي حصل علیها تالمیذه في هذا االختبار التحصیلي واتخاذ قرارات بشأنه

  فإنه یستند إلى نوعین من التقویم هما:

  التقویم معیاري المرجع، والتقویم محكي المرجع. 

 :) Norm Reference Assessmentالتقویم معیاري المرجع( )1

ویعرف هذا النوع من التقویم بأنه ُیقوم أداء الطالب في ضوء معاییر معینة، بحیث تسمح هذه المعاییر    

قارنة أداء الطالب بأداء غیره من الطالب من المستوى نفسه أي أن أداء اآلخرین یشكل قاعدة للحكم بم

  ).2002غانم، ( على مستوى أداء الفرد

فهذا النمط من التقویم له قیمة تشخیصیة لتحدید جوانب القوة والضعف في تحصیل كل طالب لمجموعة 

  ).2010: جخراب، عن( محددة من المعارف والمهارات

  ومن خصائص االختبارات معیاریة المرجع:   

  * تحدد هذه االختبارات بواسطة لجان متخصصة، بحیث تكون عامة على مستوى الدولة.

* یمكن عن طریق هذه االختبارات مقارنة أداء الطالب بعضهم بعضا، وهنا یمكن القول الطالب األول، 

  الطالب الثاني،....
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هذا المنط من وسائل التقویم الختامي، وتجري مرة واحدة في السنة، أو الفصل وتشمل المادة  * یعتبر

  كلها في أغلب األحیان.

* في هذا النمط، ینظر للمادة الدراسیة ككل، فامتحان اللغة العربیة مثال یتضمن القواعد والقراءة 

  فروع أخرى. والمحفوظات...إلخ، وهنا یحدد الطالب في بعض الفروع رسوبه في

  .)2002(غانم،  دد العالمة العلیا وعالمة النجاح* في هذا النوع من التقویم تح

  ):Criterion Reference Assessmentالتقویم محك المرجع( )2

یهدف هذا النوع من التقویم إلى التأكد من تمكن الطالب من بلوغ مستوى اإلتقان الذي تم تحدیده من قبل 

  ائصه كاألتي:المدرس، ویمكن تحدید خص

  )، حتى یتم تحقیق درجة التحصیل المحددة.Recycle) أو أعاد(pass* شعاره ناجح (

) الذي یذهب إلى قدرة جمیع الطلبة على بلوغ أقصى درجة من Bloom* یقوم على افتراض بلوم(

  النجاح.

  % من الطلبة تعلم المادة تعلما متقنا.95* یفترض أنه یستطیع 

  جمیع أنماط السلوك الذي تعلمه، ولیس عینة من السلوك.* یبني الحكم على 

  )2008عدس، و  (قطامي تحدید الحد األدنى لعالمة النجاح* یتم فیه 

 عالقة التقویم التكویني بالتغذیة الراجعة:  - 10

یعتبر التقویم التكویني عماد التغذیة الراجعة سواء باستعماله اختبارات دوریة لمجموعة من الطلبة في    

اختبارات محكیة المرجع) لكل طالب على حدة، أو ( ة أو باستعمال اختبارات تكوینیةتعلیمیة معین وحدة

  یكون أساسا الختبارات نهائیة.



  المنظومة التربویةبوي في التقویم التر                                                  الفصل الرابع   

 

 
157 

) أن هذا النوع من التقویم یزودنا بتشخیصات محددة لنواحي القوة والضعف Scriven 1967ویرى (   

الب سواء على مستوى المنهج الدراسي أو على مستوى الطلبة، ویزودنا بتغذیة راجعة عن المدرس والط

  ).2008ناجي، ( في أثناء العملیة التعلیمیة

التكویني بالنسبة لكل من المعلم والمتعلم فالتغذیة وتلعب التغذیة الراجعة دورا هاما في عملیة التقویم    

الراجعة تتیح الفرصة للمتعلم لیعرف ما إذا كان جوابه عن السؤال المطروح أو المشكلة المطلوب منه 

معالجتها صحیحا أم خاطئا وعلى المعلم بعد ذلك أن یبین للمتعلم إلى أي حد كان جوابه صحیحا أو 

یعلمه أیا األهداف التي نجح في تعلمها وأیا منها ما زال یتعثر في تعلمها،  خاطئا ولماذا كان كذلك، وأن

  ثم أین كان موقفه من تحقیق الهدف الكلي النهائي المرغوب فیه.

  وتتلخص أهمیة التغذیة الراجعة في النقاط التالیة:

ان المتعلم في حالة عدم * تعمل على إعالم المتعلم بنتیجة تعلمه، مما یقلل القلق والتوتر اللذین قد یعتری

  معرفته نتائج تعلمه.

أن إجابته عن السؤال كانت  * تشجیع المتعلم على االستمرار في عملیة التعلم، وخاصة عندما یعرف

  .)2008مسعود، بن سي ( صحیحة

  ویرى مؤیدو التقویم التكویني أنه یرتكز على:

  * التشخیص المبكر لمشكالت التعلم وصعوباته.

  یة لألخطاء لتجنب تراكمها.* معالجة فور 

  * تشجیع الطالب على تحقیق قدر من أدائه التعلیمي.

  * تدعیم األداء الصحیح وتعزیزه.

 المدرسوعلى هذا األساس یكون التقویم التكویني نموذجا علمیا للتغذیة الراجعة، وسالحا تربویا بید    

تعلم جید، فنظام التقویم التكویني مزدوج في المعلم) إلثبات فاعلیته كنمط  للتغذیة الراجعة في تكوین (
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ومعالجتها وظیفته التربویة، والتغذیة الراجعة تقوم أیضا بوظیفة تربویة مزدوجة تبدأ بتشخیص األخطاء 

  ).2008: ناجي، عن( وتقویة األداء الصحیح

 واقع التقویم التكویني وبعض أوجه قصوره:  - 11

كثیر من األنظمة التعلیمیة العربیة أهمیة التقویم المستمر أو تؤكد قوائم التقویم واالمتحانات في    

التكویني في مختلف المراحل الدراسیة، ویوكل األمر في هذا الشأن إلى المعلم الذي یقوم بمالحظة 

تالمیذه، ومتابعة تقدمهم الدراسي یوما بیوم من خالل االختبارات التحریریة والشفویة، والواجبات المنزلیة، 

من األعمال واألنشطة الصفیة. وُیخّصص للتقویم التكویني نسبة معینة من الدرجات الكلیة لكل  وغیرها

مادة دراسیة وفقا لطبیعتها ومتطلباتها.غیر أن هذا النمط من التقویم بممارسته الحالیة السائدة في المدارس 

رجع ذلك إلى مجموعة من ال ُیحقق في كثیر من األحیان أغراضه المرجوة التي أشرنا إلیها. وربما ی

  العوامل، لعل أهمها ما یلي:

افتقار التقویم المستمر إلى منهجیة علمیة واضحة أو خطة منظمة تراعي طبیعة المواد الدراسیة   )1

وأنشطتها بحیث تكون متسقة عبر الصفوف المدرسیة، والمواد المختلفة والمعلمین المختلفین في المدارس 

 المختلفة.  

النمط على أنه إجراء روتیني تفرضه سلطات علیا، دون إدراك المعلم إدراكا واعیا  النظر إلى هذا )2

 ألهمیة هذا النمط من التقویم في تحسین التدریس وٕاثراء تعلم الطالب والتكامل بینهما.

قلة خبرة بعض المعلمین بكیفیة تنفیذ أسالیب التقویم التكویني استنادا إلى منهجیة متسقة،  )3

لیب واختبارات تقلیدیة ذات نمط مألوف لدیهم الزمهم طیلة حیاتهم المهنیة وعدم تدریبهم واستخدامهم أسا

تدریبا كافیا على كیفیة بناء أدوات تقویم متنوعة بأسلوب علمي على قیاس المهارات العقلیة العلیا لدى 

 الطلبة.
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عدم توفر األدوات التشخیصیة في المواد الدراسیة التي یعدها خبراء القیاس والتقویم التربوي وخاصة  )4

أدوات قیاس األداء العملي، والمهارات اللغویة، كذلك مقاییس الجوانب الوجدانیة والسلوكیة، بحیث یمكن 

نب القوة والضعف لدى الطالب للمعلم أن یستخدمها أو ُیعد أدوات على نمطها، ویفید منها في تحدید جوا

 في هذه المهارات والسلوكات، واتخاذ السبل الكفیلة لعالج الضعف.

االقتصار في التقویم التكویني على رصد درجات ومأل بطاقات مدرسیة دون االهتمام في كثیر من  )5

سیة، ورفع مستوى األحیان بتوظیف نتائج هذا التقویم وما یقدمه من معلومات ثریة في تجوید العملیة التدری

 أداء جمیع الطالب.

عدم استناد التقویم التكویني إلى مؤشرات أداء محددة في ضوء مستویات تربویة للتمیز، من أجل  )6

تدریب الطالب وٕاعدادهم إعدادا جیدا للمشاركة الفاعلة في المنافسات الدولیة للتحصیل، ومتابعة نمو 

 الطالب بانتظام لتحقیق هذه المستویات.

سهام التقویم التكویني في تعلیم الطالب أسالیب تحسین أدائهم، وتجوید أعمالهم، وتنمیة عدم إ )7

إمكاناتهم ومهاراتهم في المراقبة الذاتیة لنوعیة هذه األعمال أثناء أدائهم استنادا إلى موازین تقدیر وصفیة 

  .)2007(عالم،  داءاتلأل

 التقویم التكویني: تمشكال  - 12

ویني في تقویم أعمال الطالب الجاریة خالل تدریس مقرر معین، إْن ُأیسر في یستخدم التقویم التك   

  تنفیذه، فهو یتطلب ما یلي:

* العنایة الواجبة باألهداف التعلیمیة المرحلیة والنهائیة، وعدم المغاالة في تأكید درجات اختبار ُطّبق 

ث توازن بین جمیع أسالیب التقویم باألمس على الطالب مهما اعتنى المعلم بتصمیمه، وٕانما ینبغي إحدا

  المستخدمة خالل المدة الدراسیة

  .* القدرة على بناء أسالیب تقویم مناسبة لألهداف المرجوة
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بالتخطیط، فكلما ارتبط التقویم التكویني بعملیة التدریس ارتباطا وثیقا، كان التخطیط أكثر  * العنایة

  تفصیال، وٕان لم یكن كذلك یصبح هذا التقویم محدود الفائدة.

  * االحتفاظ بسجالت تفصیلیة تفید المعلم وغیره من الجهات الخارجیة المعنیة.

في تعلم الطالب، وذلك فیما یتعلق بالزمن الذي یقضیه  * یوجد عدم اتفاق حول أثر التقویم التكویني

الطالب في أداء األعمال التي یتم تقویمها، فعندما یكون الطالب تحت ضغط متزاید ألداء األعمال 

والواجبات المتعلقة بالمقررات الدراسیة، فإن رغبتهم في التعلم تنخفض، وكذلك عندما یتم تقویم معظم ما 

یلجئون عادة إلى تبني المدخل االستراتیجي في تعلمهم، حیث یهتمون فقط باألعمال  یؤدیه الطالب، فإنهم

ه الطالب جهدهم  التي ُیركز علیها المعلم من أجل الحصول على أعلى درجات ممكنة، وبذلك ُیوجِّ

  ).2007عالم، ( نحو التقویم وتعلمهم

 خالصة:

من خالل هذا الفصل توصلنا إلى التعرف على جملة إجراءات التي تهدف إلى تحسین، تنظیم عملیة    

التعدیالت التي تم إدخالها  وأیضاالتقویم وطریقة حساب المعدالت الفصلیة لنتائج تقویم أعمال التالمیذ، 

   على كشوف نتائج التعلیم ابتدائي، متوسط وثانوي.

التقویم التكویني أهم مكونات التعلیم التربوي، ونمط من أنماط تقویم  أنومن جانب أخر توصلنا    

المتعلم، ویالزم العملیة التعلیمیة التعلمیة من بدایتها إلى نهایتها، حیث یزود كال من المعلم والمتعلم 

  علیمیة.بتغذیة راجعة، كما یعتمد هذا النمط على أسالیب تقویمیة متنوعة، والغرض منه تحسین العملیة الت
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  تمهید :

 واقع التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات في مرحلة التعلیم الثانوي.كشف الدراسة إلى  تهدف   

مفاهیم،  التربويبالمقاربة بالكفاءات ، التقویم في الجانب النظري كل ما یتعلق  الباحثة  تناولتحیث 

كن یبقى الجانب التكویني، لالتقویم  وظائف واتجاهات أیضا التقویم التربوي في المنظومة التربویة وكذلك 

، أكثروستظهر أهمیة هذا الجانب أكثر إذا اتبعناه بالجانب المیداني الذي نتعمق فیه  النظري غیر كاف

وهل حقا ُیطبق حقیقة التقویم التكویني في ضوء هذا الجانب الذي یكشف لنا عن حقیقة الجانب النظري 

  التدریس بالكفاءات في الواقع.

وٕاجراءات تطبیق المستخدمة، دوات األ، الدراسة االستطالعیةمنهج الدراسة، یتضمن هذا الفصل و    

  . اإلحصائیةالمعالجة وأسالیب الدراسة المیدانیة، 

  منهج الدراسة: -1

هو الطریقة العلمیة التي یتبعها الباحث للوصول إلى الهدف المراد تحقیقه، انطالقا من طبیعة  المنهج   

  المشكلة المراد دراستها، فهو بذلك تلك الخطة العامة التي یرسمها الباحث لتحقیق أهداف بحثه.

وُعرف على أنه األسلوب الذي یستخدمه الباحث في دراسته للظاهرة، ولما كانت الظواهر موضع    

الدراسة مختلفة، اختلفت المناهج المستخدمة في دراستها (عن: الطیب وبدران والدریني والبیالوي ونجیب، 

2005.(  

فالمنهج  سب لموضوع البحث.فبالنسبة  للدراسة الحالیة تم االعتماد على المنهج المسحي كونه المنا   

ومعلومات عن متغیرات قلیلة لعدد كبیر من األفراد ویطبق هذا المنهج  المسحي یعتمد على جمع بیانات 

  في كثیر من الدراسات من أجل: 
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  وصف الوضع القائم للظاهرة بشكل تفصیلي ودقیق. -

  ). 2000ائم(علیان و غنیم، تحدید الوسائل واإلجراءات التي من شأنها تحسین وتطویر الوضع الق -

فاألسلوب المسحي هو" جمع معلومات وبیانات عن ظاهرة للتعرف علیها وتحدید وضعها ومعرفة    

  .)2002ء تغیرات فیها" (الدویدري، جوانب الضعف والقوة فیها، لمعرفة مدى الحاجة إلجرا

  الدراسة االستطالعیة: -2

تحقیق الهدف من أي بحث أو دراسة یتطلب طریقة عمل تتضمن الدراسة االستطالعیة للتعرف  إن   

على المشكالت التي قد تحدثها األدوات المعتمدة في إنجاز البحث أو الدراسة، وكذلك التعرف على 

  العینة بخصائصها.

نة صغیرة قبل قیامه ببحثه فالدراسة االستطالعیة هو دراسة تجریبیة أولیة یقوم بها الباحث على عی   

  .)1984(معجم اللغة العربیة،  بهدف اختیار أسالیب الدراسة وأدواتها

ضروریة لكل بحث أو دراسة لیلتمس صاحبها الطریق ویتعرف عن معالمها، قبل أن ومن ثم فإنها    

  .)2000(معوض،  یخطو في خطوات التجریب

من  الحالیة ارتأینا أن نقوم بدراسة استطالعیة  حول موضوع الدراسة المیدانیةقبل الشروع في الدراسة    

 بإجراء مقابالت مع مجموعة من، حیث قمنا على بعض الجوانب الخفیة للموضوع أجل إزالة الغموض 

مستخدمة في هذا النوع من التقویم التكویني، األسالیب ال موضوع  أساتذة التعلیم الثانوي للنقاش حول

، بعد هذه ةساسیة  التي ستدور حولها الدراسب هذه المقابالت اتضحت بعض النقاط األ، عقالتقویم

على األفكار التي أعطاها األساتذة توصلنا إلى تحدید ما یجب فعله في الدراسة  الخطوة وبناء
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 استعمال المناشیر الوزاریة منعلى أفكار األساتذة من جهة  و  ءاالستطالعیة وذلك بتصمیم استبیان بنا

  جهة أخرى كذلك  اطالعنا على دراسات  سابقة في مجال هذا الموضوع.

، دون أن ننسى الهدف األساسي من وراء الدراسة من االستبیان مجموعة من العباراتتضو    

االستطالعیة هو محاولة الوصول إلى تصور حول كیفیة تصمیم أداة جمع البیانات، وكذلك عزل بعض 

  .ائدة منها في الدراسة وٕابراز المهمة منهاالمتغیرات التي نراها ال ف

  عینة الدراسة االستطالعیة: .1.2

 )07والبالغ عددهم (إلى عدد من المحكمین  االستبیان قمنا بتقدیم قبل إجراء الدراسة االستطالعیة    

د.موالي بسعیدة في جامعة مولود معمري بتیزي وزو، جامعة حسیبة بن بوعلي بشلف، جامعة  أساتذة

  ).04(ملحق رقم:  وأخیرا جامعة محمد بوقرة ببومرداس.

  و كان الغرض من التحكیم التأكد من:  

  .دراسة ـ مدى شمولیة العبارات لموضوع ال

  عبارات.الـ تحدید مدى وضوح 

  المناسبة وفقا لوجهة نظر المحكمین. العبارات مع إضافة بعض  العباراتـ تعدیل أو حذف 

  من صدق عبارات االستبانة وثباته . التأكد 

ü :زمان إجراء الدراسة االستطالعیة  

أفریل  06إلى غایة  2016مارس  07على مدار فترة زمنیة ممتدة من إجراء الدراسة االستطالعیة تم    

من والیة تیزي   أساتذة )80(ا ن أساتذة التعلیم الثانوي قوامهوذلك بتوزیع االستمارات على عینة م 2016

  ) التالیة:06(تعلى المؤسسات الس االستطالعیة وزو. والجدول التالي یوضح توزیع أفراد العینة
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 .لوالیة تیزي وزو تتوزیع أفراد عینة الدراسة االستطالعیة على الثانویات الس ):04جدول رقم (

 

 النسبة المئویة

 

  الجنس

 عدد األساتذة

  

 ذكر أنثى الثانویات

 ثانویة تیزي نتالثة" واضیة"  12  04  08 %15

 ثانویة حمكي إیدیر" تیزي وزو"   15  06  09 %19

 ثانویة سلیماني محمد" فریحة"  16  05  11 %20

 ثانویة لعرباس علي" بوغني"  12  03  09 %15

 ثانویة زعموم محمد "بوغني" 11 05  06 %14

 متقنة دحماني محمد" بوغني" 14 06  08 %17

 المجموع 80 29 51 %100

  .على الذكور  ) تغلب عدد أفراد العینة االستطالعیة من اإلناث04نالحظ من خالل جدول رقم(

   والشكل التالي یوضح خصائص أفراد عینة  الدراسة االستطالعیة.

 

  .خصائص أفراد العینة االستطالعیة ):15شكل رقم (

ثانویة تیزي 
نتالثة 

واضیة" " 

ثانویة حمكي 
تیزي " إیدیر

"وزو

ثانویة سلیماني 
فریحة"محمد  "

ثانویة لعرباس 
بوغني"علي  ".

ثانویة زعموم 
محمد 

بوغني" "

متقنة دحماني 
"  محمد

"بوغني
عدد األساتذة 12 15 16 12 11 14
الذكور 4 6 5 3 5 6
اإلناث 8 9 11 9 6 8
النسبة المئویة 15% 18,75% 20% 15% 13,75% 17,50%

12
15 16

12 11
14

4
6 5

3
5 6

8 9
11

9
6

8

15% 18,75% 20% 15% 13,75% 17,50%
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  :مكان إجراء الدراسة االستطالعیة .2.2

، ثانویة لعرباس عليمستوى الثانویات التالیة:  ىفي والیة تیزي وزو عل االستطالعیة الدراسةتم إجراء    

واضیة، دائرة بوغني، ثانویة تیزي نتالثة ببدائرة   المتواجدة متقنة دحماني محمد وثانویة زعموم محمد 

  ي وزو.تیز محمد بفریحة، ثانویة حمكي إیدیر بدائرة ثانویة سلیماني 

 :الدراسةأدوات  -3

  استخدمت الباحثة في عملیة جمع البیانات حول موضوع الدراسة األدوات التالیة:   

  . اإلطالع على دراسات سابقة ذات عالقة بموضوع الدراسة.1

  . االستعانة بالمناشیر الوزاریة لتصمیم  االستبیان.2

مقابلة مع بعض أساتذة التعلیم الثانوي حول أدوات التقویم المتداولة لدیهم وٕاعطاء نظرة عامة  .إجراء3

  ).01حول مقاربة التدریس بالكفاءات، وكل ذلك من أجل بناء األداة األساسیة للدراسة (ملحق رقم:

ن مجموعة من . االستبیان: وهو وسیلة من وسائل جمع البیانات، تعتمد أساسا على استمارة تتكون م4

األسئلة ترسل بواسطة البرید، أو تسلم إلى األشخاص الذین تم اختیارهم لموضوع الدراسة لیقوموا بتسجیل 

إجاباتهم عن األسئلة الواردة فیه وٕاعادته ثانیة، ویتم كل ذلك بدون مساعدة الباحث لألفراد سواء في فهم 

  ).1996األسئلة أو تسجیل اإلجابات عنها(عن: الشریف، 

كما نجد تعریف آخر لالستبیان: "هو أداة تتضمن مجموعة من األسئلة أو الجمل الخبریة، التي یطلب    

  ).2000من المفحوص اإلجابة عنها بطریقة یحددها الباحث، حسب أعراض البحث"(عن: علیان وغنیم، 
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  كیفیة بناء االستبیان:. 1.3

بعدة مراحل بدأت بمراجعة اإلطار النظري للبحث والدراسات  بناء األداة  مرتعملیة كما سبق وأن قلنا    

السابقة واإلطالع على المناشیر والمناهج التربویة الصادرة عن وزارة التربیة الوطنیة، وٕاجراء مقابلة مع 

  ) أساتذة. وتناولت المقابلة مجموعة من األسئلة.07(

في بناء االستبیان في صورته األولیة.  من خالل المعلومات التي تحصلت علیها الباحثة ساعدها    

) في X) محاور یطلب من األستاذ وضع عالمة (04سؤال موزع على أربعة( 35حیث شمل االستبیان 

  ).02(ملحق رقم:  الخانة التي تتماشى مع إجابته

وتم عرض االستبیان في صورته األولیة على مجموعة من المحكمین إلبداء رأیهم حول صدق األداة،    

) أمام الخانة التي تدل على أنها(واضحة) أو( غیر واضحة)، (مناسبة)أو Xوطلب منهم وضع عالمة (

  ).03ر مناسبة)، وٕاعطاء مالحظات عامة (ملحق رقم: (غی

  فكانت نتائج التحكیم كما یلي:

بعض العبارات صالحة ومالئمة لمحاور اإلستبانة، إال أنه البد من إعادة صیاغة بعض العبارات،  -

  وٕاضافة محاور أخرى لإلستبیان.

  حذف المحور الخاص بواقع التقویم التربوي. -

  تغییر سلم اإلجابة بعدما كان (نعم، ال) بسلم رباعي (دائما، غالبا، أحیانا، أبدا). -

  ). 05ملحق رقم: ه الثانیة (ومن خالل أراء المحكمین تم تعدیل االستبیان في صورت

  وتم حساب نسبة االتفاق لكل بند من بنود األداة بمعادلة كوبر:  

معادلة كوبر=                   
	عدد	مرات	اإلتفاق

عدد	مرات	عدم	اإلتفاق 	عدد	مرات	اإلتفاق
  ×100  
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  الخصائص السیكومتریة لالستبیان: . 2.3

  أوال: صدق عبارات اإلستبیان:

  ).1960لقیاسه (عبد السالم، الصدق هو أن یقیس االختبار ما وضع 

  وللتأكد من صدق االستبیان تم االستعانة بالطرق التالیة:

  صدق المحكمین(الصدق الظاهري): .1

صدق المحكمین على فكرة الصدق الظاهري لألداة، وهو إجراء یتمثل في تقدیم االستبیان في  یعتمد   

صورته األولیة إلى مجموعة من المحكمین بحیث یحدد كل محكم مدى عالقة كل عبارة من العبارات 

  بالمتغیر المطلوب قیاسه.

من یطبق علیهم، ویبدو مثل هذا كما یقوم هذا النوع على فكرة مدى مناسبة االختبار لما یقیس، ول   

الصدق في وضوح البنود، ومدى عالقتها بالقدرة أو السمة أو البعد الذي یقیسه االختبار(عبد الرحمن، 

1998.(  

عرض االستبیان في صورته األولیة على مجموعة من أساتذة التعلیم كما سبق وأن أشرنا سابقا، تم    

اعتمدت الباحثة  )، بغرض التحكیم  حیث04و 03) (أنظر الملحقین رقم: 07الجامعي والبالغ عددهم (

  مقیاس رباعي مكون من (مناسبة، غیر مناسبة)،( واضحة، غیر واضحة) .

  صالحیة فقرات االستبیان. -

  رات للمجال الذي تنتمي إلیه (مناسبة، غیر مناسبة).مدى مناسبة العبا -

  مدى وضوح العبارات (واضحة، غیر واضحة). -

  إبداء مالحظات (تعدیل، إضافة، حذف). -

  مدى مالئمة بدائل األجوبة (نعم، ال). -
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حات بعد استرجاع الباحثة نسخ التحكیم تم إعادة  صیاغة  األداة بتعدیل بعض الفقرات بناء على مقتر و    

الصفیة للكشف عن أستخدم المناقشات " ) التي تنص على ما یلي: 26المحكمین وحذف العبارة رقم (

) من اتفاقهم. وتم إضافة بعض %80التي لم تحصل على نسبة (" ، و اهتماماتهممیول المتعلمین و 

) عبارة، 55( الفقرات، وٕالغاء المحور الخاص بواقع التقویم التربوي، وهكذا أصبح االستبیان مكون من

  بعدها قامت الباحثة بوضع مقیاس رباعي مكون من (دائما، غالبا، أحیانا، أبدا).

  ) یوضح االستبیان في صورته الثانیة.05والملحق رقم(

  صدق االتساق الداخلي(الصدق البنائي): .2

قوة االرتباط بین درجات كل من مستویات األهداف ودرجات االختبار الكلیة وكذلك درجة  یقصد به   

  ).2011ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار و مستویات األهداف الكلي التي تنتمي إلیه(عزت، 

قامت الباحثة بالتحقق من صدق االتساق الداخلي بتطبیق االستبیان على عینة استطالعیة مكونة من 

) أستاذ وأستاذة بالمرحلة الثانویة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بین العبارات والمحاور المنتمیة 80(

إلیها، ومعامالت االرتباط بین العبارات والدرجة الكلیة لالستبیان، وذلك بتطبیق الحزمة 

  ).08) النسخة (SPSSاإلحصائیة(

  أوال: معامل االرتباط بین العبارات والمحاور:

  معامالت االرتباط بین العبارات ومحاور االستبیان: ):05رقم(جدول 

  

  األول: التدریس بالكفاءات المحور

  

الثاني: استخدام التقویم  محورال

  التكویني

  

الثالث: صعوبات تطبیق التقویم  محورال

  التكویني

  رقم

 العبارة 

  رقم قیمة معامل االرتباط

  العبارة 

  رقم قیمة معامل االرتباط

  العبارة

 قیمة معامل االرتباط

01 **0.433  20  *0.239  48  **0.347  

02  **0.418  21  *0.250  49  **0.529  
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03  **0.401  22  0.010  50  **0.498  

04  **0.496  23  **0.318  51  **0.606  

05  **0.506 24  **0.601 52  **0.499 

06  **0.391  25  **0.425  53  **0.407  

07  **0.396  26 **0.550  54 **0.460  

08  **0.708  27 **0.493  55  **0.354  

09  **0.478  28  0.181  _  _  

10  *0.254 29  **0.353 _  _ 

11  **0.543  30  **0.671  _  _  

12  **0.662  31  **0.626  _  _  

13  **0.462  32  **0.521  _  _  

14  **0.593  33  **0.306  _  _  

15 **0.341 34 **0.476  _ _  

16 **0.555 35 **0.510 _ _  

17 **0.437 36 **0.438 _ _  

18 **0.456 37 **0.502 _ _ 

19 **0.496 38 **0.510 _ _  

_ _ 39 **0.458 _ _  

_ _ 40 **0.352 _ _ 

_ _ 41 **0.298  _ _  

_ _ 42 0.130 _ _  

_ _ 43 **0.378 _ _  

_ _ 44 0.199 _ _ 

_ _ 45 0.188 _ _  

_ _ 46 **0.455 _ _  

_ _ 47 0.141 _ _ 

  0.05* دال عند                                                               0.01** دال عند   
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) أن قیمة معامل ارتباط بیرسون لكل عبارة من العبارات ذات داللة 05یتضح من خالل الجدول رقم(   

)، 44)،(42)، (28()، 22) ما عدا العبارات التالیة: (0.01) أو(0.05إحصائیة عند مستوى داللة (

)45) ،(47.(  

  ثانیا: معامالت االرتباط بین العبارات والدرجة الكلیة لالستبیان: 

  معامالت االرتباط بین العبارات والدرجة الكلیة لالستبیان. ):06جدول رقم( 

  

 األول: التدریس  محورال

  بالكفاءات

  

الثاني: استخدام التقویم  المحور

  التكویني

  

الثالث: صعوبات تطبیق التقویم  المحور

  التكویني

رقم 

 العبارة 

قیمة معامل 

 االرتباط

رقم 

  العبارة 

رقم  قیمة معامل االرتباط

  العبارة

 قیمة معامل االرتباط

01 0.201  20  **0.297  48  0.65  

02  **0.295  21  **0.468  49  0.209  

03  0.193  22  0.159  50  0.098  

04  **0.511  23  **0.444  51  *0.236  

05  **0.371 24  **0.458 52  0.203 

06  **0.398  25  **0.312  53  0.177  

07  **0.295  26 **0.426  54 0.006  

08  **0.493  27 **0.366  55  **0.363  

09  **0.395  28  *0.240  _  _  

10  **0.321 29  0.130 _  _ 

11  **0.455  30  **0.478  _  _  

12  **0.514  31  **0.394  _  _  

13  *0.226  32  **0.329  _  _  

14  **0.478  33  0.212  _  _  
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15 0.77 34 **0.360  _ _  

16 **0.439 35 **0.484 _ _  

17 **0.311 36 *0.249 _ _  

18 **0.333 37 **0.380 _ _ 

19 **0.550 38 *0.278 _ _  

_ _ 39 **0.392 _ _  

_ _ 40 **0.324 _ _ 

_ _ 41 0.184  _ _  

_ _ 42 *0.263 _ _  

_ _ 43 **0.383 _ _  

_ _ 44 *0.267 _ _ 

_ _ 45 *0.231 _ _  

_ _ 46 **0.300 _ _  

_ _ 47 0.196 _ _ 

 0.377** 03المحور  0.840**  02المحور 0.750** 01المحور

  0.05* دال عند                                                               0.01** دال عند 

) أن معظم معامالت االرتباط بین درجات العبارات والدرجة الكلیة 06من خالل جدول رقم( یتضح   

)، 03)، (01) ، ما عدا العبارات التالیة: (0.01) أو(0.05لالستبیان دالة إحصائیا عند مستوى الداللة(

)15) ،(22) ،(29) ،(33) ،(41) ،(47) ،(48) ،(49) ،(50) ،(51) ،(52) ،(53) ،(54.(  

كما نالحظ أیضا أن جمیع معامالت االرتباط بین المحاور والدرجة الكلیة لالستبیان ذات داللة إحصائیة 

  )، وهذا یؤكد أن االستبیان یتمتع بدرجة عالیة من االتساق الداخلي.0.01عند مستوى داللة (

  . صدق المقارنة الطرفیة لالستبیان( الصدق التمییزي):3

زي ، بحیث تم أخذ الدرجة الكلیة لالستبیان، والدرجة الكلیة لكل محور من تم إجراء الصدق التمیی   

). وبعدها تم 15) وعددهم (%27)، وأدنى درجة(15) وعددهم (%27محاوره، وتم أخذ أعلى درجة (
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إجراء المقارنة بین درجات المجموعتین (بین مرتفعي ومنخفضي الدرجات) باستخدام اختبار(ت) للفروق 

  متوسطات المجموعتین. للمقارنة بین

  ویتم حساب الفئة الطرفیة كالتالي:                      

  

  

  والجدول التالي یوضح صدق المقارنة الطرفیة:

  یمثل صدق المقارنة الطرفیة. ):07جدول (

  

  االستبیانمحاور 

  مجموعة األرباعي األعلى

  )15(ن= 

  األرباعي األدنىمجموعة 

  )15(ن= 

الداللة  "قیمة "ت

 المحسوبة

  لقیمة (ت)

الداللة 

  المعتمدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  0,05  0,00  20.77  3.67  29.93  3.60  57.53  التدریس بالكفاءات

  0,05  0,00  23.34  3.69  42.93  4.65  78.73  استخدام التقویم التكویني

صعوبات تطبیق التقویم 

  التكویني

21.46  1.24  10.46  1.24  24.17  0,00  0,05  

  0,05  0,00  17.24  7.84  94.20  9.26  148.26  لالستبیانالدرجة الكلیة 

) أن قیمة (ت) لدرجات محاور االستبیان والدرجة الكلیة جمیعها دالة 07یتضح من خالل جدول رقم (   

)، وهذا یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین األفراد مرتفعي الدرجات 0.05عند مستوى الداللة(

ومنخفضي الدرجات في جمیع بنود االستبیان، وهذا یدل على أن االستبیان یتمتع بدرجة عالیة من 

  الصدق.

 .100÷ العباراتعدد ×  27)= 27%(    
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  : لثباتثانیا: ا

إمكانیة االعتماد على أداة القیاس أو على استخدام االختبار، وهذا یعني أن ثبات یقصد بالثبات    

  االختبار هو أنه یعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما استخدم االختبار أكثر من مرة تحت ظروف مماثلة

  ).2002(صابرو خفاجة، 

براون و جتمان)،  -تخدام طریقة التجزئة النصفیة( سبیرمانقامت الباحثة بالتحقق من ثبات األداة باس   

  في حساب معامالت الثبات.   SPSSوحساب معامل ألفا كرونباخ، وتم استخدام البرنامج اإلحصائي 

  والجدول التالي یوضح ذلك: 

 االستبیان والدرجة الكلیة له بطریقة ألفا كرونباخ محاورمن  محورمعامالت ثبات كل  ):08جدول(

  وطریقة التجزئة النصفیة.

  

  االستبیان محاور

  

  عدد العبارات

الثبات    

بطریقة ألفا 

  كرونباخ

  الثبات بطریقة التجزئة النصفیة    

ارتباط 

  الجزأین

سبیرمان 

  براون

ألفا للجزء   جتمان

  األول

ألفا للجزء 

  الثاني

  0.71  0.66  0.76  0.76  0.62  0.80  19  التدریس بالكفاءات

  0.64  0.69  0.68  0.68  0.51  0.78  28  التكویني التقویم

  0.35  0.44  0.31  0.31  0.18  0.47  8  الصعوبات 

  0.71  0.82  0.50  0.51  0.34  0.82  55  الدرجة الكلیة

)، حیث 0.05) أن جمیع قیم معامالت الثبات دالة عند مستوى الداللة (08یتضح من خالل جدول (   

)، كما 0.76، 0.31براون، وجیتمان لمحاور االستبیان ما بین( - تتراوح قیم معامالت الثبات سبیرمان

  ).0.51، 0.34بلغت قیمة معامل الثبات للدرجة الكلیة (
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) بین محاور االستبیان، 0.80، 0.47كما تتراوح قیم معامالت الثبات باستخدام ألفا كرونباخ ما بین (   

)، وهذا یدل على 0.05بیان الدالة عند مستوى () درجة معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلیة لالست0.82و(

  أن االستبیان یتمتع بدرجة عالیة من الثبات.

  * تعدیل األداة: 

) لعدم تمتعهما بالداللة اإلحصائیة مع المحاور 47) و(22االستبیان بحذف العبارة (تم تصحیح    

) عبارة، موزع على ثالثة  53من (وكذلك مع الدرجة الكلیة لالستبیان، لیصبح االستبیان في األخیر مكون 

  محاور:

  ) عبارة.19الخاص بواقع التدریس بالكفاءات، ویشمل ( المحور األول:

  ) عبارة.26الخاص بواقع استخدام التقویم التكویني، ویشمل ( المحور الثاني:

  )06) عبارة (ملحق رقم:08الخاص بصعوبات تطبیق التقویم التكویني ، ویشمل( المحور الثالث:

  والجدول التالي یوضح تقسیم المحاور وتوزیع العبارات المنتمیة إلیها:

  : توزیع عبارات االستبیان وفق المحاور المنتمیة إلیه.)09جدول رقم(

  عدد العبارات  أرقام العبارات  المحاور  الرقم

  واقع التدریس بالكفاءات  01
1 -2- 3 - 4  - 5- 6  - 7- 8- 9- 10 - 11- 12- 

13- 14 - 15- 16- 17- 18 - 19.  
19  

02  
واقع استخدام التقویم 

  التكویني

20- 21 -22- 23- 24- 25 - 26- 27- 28- 29 - 

30- 31 - 32- 33- 34- 35 - 36- 37- 38 - 39-

40- 41 - 42- 43- 44- 45.  

26  

03  
صعوبات تطبیق التقویم 

  التكویني
46- 47 - 48- 49- 50- 51 - 52- 53 .  08  
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  فیما یخص سلم اإلجابة فقد اعتمدنا على السلم الرباعي كالتالي: ما

  بالنسبة للعبارات الموجبة.  ) المقابلة لإلجابات (دائما، غالبا، أحیانا، أبدا) 1، 2، 3، 4*(

  بالنسبة للعبارات السالبة.  ) المقابلة لإلجابات (أبدا، أحیانا، غالبا، دائما)4، 3، 2، 1*(

  العبارات الموجبة والسالبة ألداة الدراسة. توزیع ):10جدول (

  العدد  أرقام العبارات  العبارات

  العبارات اإلیجابیة

1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،8 ،10 ،12 ،16 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،

24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،

37 ،38 ،40 ،41 ،42.  

36  

  السلبیة العبارات
ـ، 50، 49، 48، 47، 46، 39، 17، 15، 14، 13، 11، 9، 7، 5

51 ،52 ،53.  

17  

  53  المجموع

 

    إجراءات الدراسة األساسیة:  -4

  مجتمع الدراسة:  .1.4

استخدام أساتذة التعلیم الثانوي للتقویم التكویني في ظل  ن الدراسة الحالیة هو معرفة واقعمالهدف    

  التدریس بالكفاءات.  

، وهو جمیع العناصر ذات دراسةجمیع األفراد الذین یشكلون موضوع مشكلة ال دراسةویقصد بمجتمع ال   

  ).2006العالقة بمشكلة الدراسة التي یسعى الباحث إلى أن یعمم علیها نتائج الدراسة (عن: عباس، 
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في الجنس،  یختلفون) أستاذ 1083( والبالغ عددهمویتكون مجتمع دراستنا من أساتذة التعلیم الثانوي    

    .األقدمیةو  ،، الشهادة العلمیةالسن، مادة التدریس

  والجدول التالي یبین عدد األستاذة المتواجدین في الثانویات التي تمت فیها الدراسة األساسیة.

  عدد األساتذة المتواجدین في ثانویات والیة تیزي وزو. ):11جدول رقم(

 الرقم الثانویة اسم الدائرة عدد األساتذة

 01 ثا/ العقید عمیروش تیزي وزو 59

 02 ثا/ فاطمة نسومر تیزي وزو 56

 03 ثا/ حمكي إیدیر تیزي وزو 30

 04 متقنة المدینة الجدیدة تیزي وزو 60

 05 ثا/ اسماعیلي علي وأبنائه مقلع 53

 06 ثا/ مقلع الجدیدة مقلع 32

 07 ثا/ عبد الرحمان اإلیلولي األربعاء ناث إیراثن 56

 08 ثا/ زعموم محمد بوغني 75

 09 ثا/ لعرباس علي بوغني 65

 10 متقنة دحماني محمد بوغني 75

 11 ثا/ بصالح أعمر تیقزیرت 44

 12 ثا/ تیزي نتالثة واضیة 45

 13 ثا/ كریم بلقاسم ذراع بن خدة 52

 14 ثا/ لعدالني أعمر معاتقة 44

 15 ثا/ سوق االثنین الجدیدة معاتقة 52

 16 ثا/ جبل عیسى میمون واقنون 35

 17 ثا/ جبلة متعددة االختصاصات واقنون 30
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 18 ثا/ منصري أعمر واسیف 58

 19 ثا/ دیواني محمد سعید ماكودة 54

 20 ثا/ یازورن سعید عزازقة 48

 21 ثا/ سلیماني محمد عزازقة 60

  

   :و كیفیة اختیارها عینة الدراسة.2.4

للدراسة لها أهمیتها، فالبد من أن تكون ممثلة تمثیال صحیحا للمجتمع األصلي باعتبار العینة المالئمة    

، ( ذوقان وآخرونالذي یعرف على أنه: " جمیع األفراد واألشخاص الذین یكونون موضوع مشكلة الدراسة"

فالعینة جزء معین أو نسبة معینة من أفراد المجتمع األصلي حیث تعمم نتائج الدراسة على  .)2003

  ). 2007جتمع كله (زرواتي، الم

   وتعرف العینة على أنها مجموعة من المشاهدات المأخوذة من مجتمع معین،ویفترض أن تكون   

 (عبد الخالق األصلي اإلحصائیات التي تتصف بها هذه المشاهدات ممثلة لمعالم المشاهدات في المجتمع

  ).2007شوكت،  و

وممثلة لعناصر المجتمع أفضل تمثیل، بحیث یمكن تعمیم من مجتمع البحث، فهي مجموعة جزئیة    

  ).2001نتائج تلك العینة على المجتمع بأكمله وعمل استدالالت حول معالم المجتمع (النبهان، 

البسیطة في اختیار عینة الدراسة، نظرا  على العینة العشوائیةفي هذه الدراسة  وعلیه تم االعتماد   

(أي یتشابه معظم أفراده في معظم لمحاسنها كونها األسلوب األ مثل، ألن المجتمع المدروس متجانسا 

الصفات التي تكون المجتمع)، وكذلك تعطى نفس فرص االختیار لجمیع مفردات المجتمع دون تدخل 

  .)2009(بوعالق، الباحث
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وزو،  ثانویة على مستوى والیة تیزي 21على  نسخة )1020(االستبیانات الموزعة  نسخ وبلغ عدد   

) 243(والمقدرة ب النسخ، حیث باقي نسخة )877(استرجاع وبعد توزیع االستبیانات على أفراد العینة تم 

  .)877( من )43(كاملة والمقدرة بالغیر  النسخ إلغاءاسترجاعها من أصحابها، كما تم  یتم لم

من  )%77(ما یمثل، وهو أستاذ  لمختلف المواد التعلیمیة 834  عینة مكونة من ضبطتم  وهكذا   

  وهي العینة التي سوف نعتمدها في هذه الدراسة. المجتمع األصلي.

  عینة الدراسة: خصائص .3.4

ذوي من أساتذة التعلیم الثانوي، وتم تطبیق استمارة الدراسة على أفراد  الحالیة تتكون عینة الدراسة   

  :الخصائص التالیة

  .التكوینو  األقدمیة ، الشهادة العلمیة ، مادة التدریس، اسم الثانویة ،السن ،* الجنس

  متغیر الجنس: .1.3.4

 .توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس ):12جدول (

  النسبة المئویة  التكرارات  الجنس

  37%  307  الذكور

  63%  527  اإلناث

 %100  834  المجموع

   ) % في 37أستاذا أي بنسبة  307) نالحظ أن عدد أساتذة الذكور بلغ 12من خالل الجدول رقم 

  %.63أستاذة أي بنسبة  527مقابل ذلك نجد 



 اإلجراءات المنهجیة للدراسة                                                           خامسالفصل ال

  

 
181 

 

 سالدائرة النسبیة ألفراد عینة الدراسة حسب الجن ):16شكل(

من مجموع أفراد العینة،  )%37) أن أساتذة التعلیم الثانوي من الذكور یمثلون (16یبین الشكل رقم (   

من مجموع أفراد العینة، حیث بلغ  )%63( اإلناث یمثلنأستاذا)، في حین أن  307حیث بلغ عددهم (

أستاذة)، وذلك ألن عدد اإلناث في جمیع الثانویات التي أجریت فیها الدراسة یفوق عدد  527عددهن (

    الذكور.

 متغیر السن: .2.3.4

  السن. توزیع أفراد عینة الدراسة حسب ):13جدول (

  النسبة المئویة  التكرارات  السن

20  - 30  280  33.57%  

31  - 40  272  32.61%  

  %33.81  282  فأكثر 41

  %100  834  المجموع

  

132,51

227,48
الذكور

اإلناث
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سنة أي  30و 20أستاذا تتراوح أعمارهم ما بین  280) نالحظ أن 13( جدولمن خالل    

% في حین بلغ عدد 32.61سنة أي بنسبة   40و 31أستاذا یتراوح عمرهم بین  272% و 33.57بنسبة

  .%33.81أستاذا أي بنسبة مئویة قدرها  282سنة فأكثر 41أعمارهم  األساتذة الذین تتجاوز 

  

  نسبة أفراد عینة الدراسة حسب السن. ):17شكل (

  متغیر المؤسسة التعلیمیة: .3.3.4

  الدراسة حسب المؤسسات التعلیمیة توزیع أفراد عینة ):14جدول (

  المؤسسات التعلیمیة
  األساتذة

  النسبة المئویة  المجموع
  اإلناث  الذكور

 %3.59  30  20  10  ثانویة مقلع الجدیدة "مقلع"

  4.31%  36  22  14  ثانویة دیواني محمد سعید "ماكودة"

  4.31%  36  20  16  ثانویة اسماعیلي علي وأبنائه "مقلع"

  5.27%  44  30  14  ثانویة عبد الرحمان اإلیلولي "األربعاء ناث إیراثن"

  5.03%  42  29  13  ثانویة لعدالني أعمر"معاتقة"

  4.31%  36  23  13  متقن یازوران سعید "عزازقة"

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20 - 30 31 - 40 فأكثر 40
%33,57 النسبة المئویة 32,61% 33,81%

33,57% 32,61% 33,81%

 نسبة أفراد عینة الدراسة حسب السن     
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  3.95%  33  19  14  جبلة متعددة االختصاصات "واقنون"

  4.55%  38  22  16  ثانویة تیزي نتالثة "واضیة"

  2.63%  22  13  09  ثانویة كریم بلقاسم "ذراع بن خدة"

  3.35%  28  17  11  ثانویة جبل عیسى میمون"واقنون"

  2.99%  25  18  07  ثانویة العقید عمیروش "تیزي وزو"

  3.71%  31  23  08  ثانویة حمكي إیدیر"تیزي وزو"

  8.51%  71  41  30  ثانویة فاطمة نسومر"تیزي وزو"

  5.99%  50  36  14  ثانویة منصري أعمر"واسیف"

  4.07%  34  22  12  ثانویة سوق االثنین الجدیدة "معاتقة"

  3.83%  32  20  12  "ثانویة سلیماني محمد "فریحة

  6.23%  52  31  21  ثانویة زعموم محمد "بوغني"

  6.71%  56  36  20  "بوغني" لعرباس عليثانویة 

  7.79%  65  37  28  متقنة دحماني محمد "بوغني"

  4.19%  35  25  10  ة الجدیدة "تیزي وزو"متقنة المدین

  4.55%  38  23  15  ثانویة أعمر بصالح "تیقزیرت"

  المجموع
307  527  834  

  
100% 

834  
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  یبین توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المؤسسات التعلیمیة. ):18شكل (

، متفاوت) أن توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المؤسسات التعلیمیة 18() والشكل 14یبین الجدول (   

وأقل فئة %)، 8.51بنسبة ( نسومر ةفاطمحیث أن أكبر فئة ممثلة لعینة الدراسة تتواجد في ثانویة 

  ). %2.63متواجدة في ثانویة العقید عمیروش بنسبة (

  :مادة التدریسمتغیر  .4.3.4

  توزیع أفراد العینة حسب مادة التدریس. ):15جدول (

 المادة المدرسة التكرارات النسبة المئویة

  الریاضیات 74 8.87

 اللغة األمازیغیة 54 6.47

 اللغة العربیة 110 13.18

20 22 20

30 29

23
19

22

13
17 18

23

41
36

22 20

31
36 37

25 23

10
14 16 14 13 13 14 16

9 11
7 8

30

14 12 12

21 20

28

10
15

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المؤسسات التعلیمیة

اإلناث

الذكور
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 اللغة الفرنسیة 85 10.19

 اللغة االنجلیزیة 50 5.99

 اللغة األلمانیة 10 1.19

 اللغة االسبانیة 08 0.95

 العلوم الطبیعیة 65 7.79

 العلوم الفیزیائیة 78 9.35

 هندسة میكانیكیة 26 3.11

 التربیة البدنیة 28 3.35

 اإلسالمیةالتربیة  78 9.35

 الفلسفة 53 6.35

 والجغرافیا ریخاالت 75 8.99

 تسییر واقتصاد 18 2.15

 اآللي اإلعالم 16 1.91

 موسیقى 06 0.71

 المجموع 834 100
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  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب مادة التدریس. ):19شكل (

(15الجدول (یبین     ) توزیع أفراد عینة الدراسة حسب مادة التدریس متفاوت، حیث أن 19) والشكل 

)، وأقل فئة ممثلة ألساتذة الموسیقى بنسبة %13.18ألساتذة اللغة العربیة بنسبة (أكبر فئة ممثلة 

  )، حیث یظهر تفوق عدد الشهادات الجامعیة على شهادات المدرسة العلیا لألساتذة.0.71%(

  متغیر الشهادة العلمیة : .5.3.4 

  :ة العلمیة من خالل الجدول التاليیتوزع أفراد العینة حسب الشهاد

  توزیع أفراد العینة حسب الشهادة المحصل علیها. ):16(جدول 

  النسبة المئویة  التكرارات  الشهادة العلمیة

 % .77  643  شهادة جامعیة

  %23  191  المدرسة العلیا لألساتذة

  100%  834  المجموع

0

2

4

6

8

10

12

14

8,87

6,47

13,18

10,19

5,99

1,19 0,95

7,79
9,35

3,11 3,35

9,35

6,35

8,99

2,15 1,91
0,71
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  الشهادة العلمیة. توزیع أفراد عینة الدراسة حسب ):20( رقم شكل

 الجامعیةنالحظ أن عدد األساتذة الحاصلین على شهادة  )20(رقم والشكل )16(الجدول من خالل   

عدد األساتذة  المتخرجین من المدارس العلیا لألساتذة بلغ عددهم  أما%، 77أستاذا أي بنسبة  )643(هو

  %.  23أي بنسبة قدرت  أستاذا )191(

  متغیر األقدمیة : .6.3.4

  عدد سنوات التدریس من خالل الجدول التالي: یتوزع أفراد العینة حسب

  توزیع أفراد العینة حسب عدد سنوات التدریس. ):17جدول (

  النسبة المئویة  التكرارات  عدد سنوات التدریس

 %43  355  سنوات 5 - 1

  %16  132  سنوات 10 - 6

  %42  347  فما فوق 11

  100%  834  المجموع

       

0

200

400

600

800
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لألساتذة 

643

191 التكرارات
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  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب عدد سنوات التدریس ):21شكل (

نة تتوزع حسب عدد سنوات التدریس نجد أن نسبة أفراد العی )21شكل (و  )17جدول (من خالل    

   :يكتال

ما %، أما الذین درسوا 43أستاذا أي بنسبة  355هو )سنوات  5و  1(عدد األساتذة الذین درسوا ما بین 

  %، في حین نجد أن عدد األساتذة الذین درسوا16أي بنسبة 132  سنوات فقد بلغ عددهم) 10-6(بین 

  %.  42أستاذا أي بنسبة  347فأكثر  )سنة 11 (

  متغیر التكوین: 7.3.5

  من خالل الجدول والشكل اآلتیین : التكوین عدد مرات یتوزع أفراد العینة حسب

  

  

  

  

43%

16%

42%
سنوات 5 - 1

سنوات 10 - 6

سنة فما فوق 11
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  التكوین.  مرات عدد توزیع أفراد العینة حسب ):18جدول (

  النسبة المئویة  التكرارات  عدد مرات التكوین

 %71.58  597  تكوین واحد

  26.61%  222  تكوینین

  1.79%  15  اثنینأكثر من 

  100%  834  المجموع

 

  

 عدد مرات التكوین.  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب ):22شكل رقم (

  كما یلي : مرات التكویننجد أن نسبة أفراد العینة تتوزع حسب عدد  )22شكل(و  )18(جدولمن خالل    

فقد تلقوا تكوینین %، أما الذین 71.58أستاذا أي بنسبة  597هو  تلقوا تكوین واحدعدد األساتذة الذین 

فقد بلغ  فأكثر  تلقوا تكوینین%، في حین نجد أن عدد األساتذة الذین 26.61أي بنسبة  222 بلغ عددهم

  %.  1.79أستاذا أي بنسبة  15عددهم
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     حدود الدراسة: .4.4

بالكفاءات في المرحلة واقع استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس تتمثل دراستنا في البحث عن    

  المكانیة و الزمانیة فیما یلي:الدراسة  ، تمثلت حدودالثانویة

 الحدود الزمانیة: .1.4.4

 2016 مارس ي بدایة شهر، حیث بدأت الدراسة المیدانیة ف یوم 80 فيالمیدانیة  الدراسة  تم انجاز   

  األساسیة.الدراسة وفي هذه المدة تم القیام بالدراسة االستطالعیة و  ،2016ماي  19 غایة إلى

 الحدود المكانیة: -2.4.4

و الملخصة  ةثانوی 21وزو في مؤسسات التعلیم الثانوي، والتي بلغت  أجریت الدراسة في والیة تیزي   

  في الجدول التالي:

  .أسماء الثانویات وأماكن تواجدها في جمیع مراحل الدراسة ):19( رقم جدول

  المؤسسات التعلیمیة.  ئراو الد

  متقنة المدینة الجدیدة. ،ثانویة العقید عمیروش،  ثانویة فاطمة نسومر، ثانویة حمكي إیدیر  دائرة تیزي وزو.

  ، الثانویة الجدیدة.اسماعیلي علي وأبنائه  ثانویة  دائرة مقلع.

  ، ثانویة سلیماني محمد.ثانویة یازورن سعید  دائرة عزازقة.

  .ثانویة عبد الرحمان اإلیلولي  إ.أ.ن. دائرة

  .متقنة دحماني محمد لعرباس علي،  ثانویة ثانویة زعموم محمد،  دائرة بوغني

  .ثانویة بصالح أعمر  دائرة تقزیرت.
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  الثانویة الجدیدة، ثانویة تیزي نتالثة.  دائرة واضیة

  ثانویة كریم بلقاسم.  دائرة ذراع بن خدة

  .ثانویة لعدالني أعمر ، ثانویة سوق االثنین الجدیدة   دائرة معاتقة

  .االختصاصات، جبلة متعددة ثانویة جبل عیسى میمون  دائرة واقنون

  .ثانویة منصري أعمر  واسیفدائرة 

  .ثانویة دیواني محمد سعید   دائرة ماكودة

 

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة: -5

اإلحصاء هو العلم الذي یبحث في جمع البیانات وتنظیمها وعرضها وتحدیدها واتخاذ القرارات بناءا    

  ).1987( حسنین،  علیها

اإلحصائیة هو الوصول إلى مؤشرات كمیة تساعدنا على التحلیل والهدف من استخدام المعالجة    

  ).2009، بن ذهیبة( والتفسیر والـتأویل والحكم، والتي تتماشى مع مشكلة البحث وأهدافه

اعتمدت الباحثة في تحلیل نتائج الدراسة على الحزمة اإلحصائیة المستخدمة في العلوم االجتماعیة و    

)SPSS ) المختصر للعبارة ((Statistical Package for Social Sciences  08النسخة.  

  ونشیر فیما یلي إلى األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة:
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  اإلحصاء الوصفي: - أ

  وفیه تم استعمال:

  * التكرارات والنسب المئویة لتمثیل عینة الدراسة وخصائصها.

  الستجابات أفراد عینة الدراسة على عبارات االستبیان.* المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  * استخدام الرباعیات لتصنیف البیانات المتعلقة بأفراد عینة الدراسة إلى مستویات.

  اإلحصاء االستداللي: -ب

دالت اإلحصائیة اار مدى تحقق فرضیات الدراسة وعدم تحققها، حیث تم استعمال المعوبه یتم اختب

  التالیة:

  .لحساب صدق االتساق الداخلي لالستبیان): Personمعامل االرتباط بیرسون(* 

   .لحساب داللة الفروق بین المتوسطات): T test* استخدام اختبار "ت"(

  لحساب ثبات أداة الدراسة .): Cronbach's Alfa * معامل ألفا كرونباخ (

لحساب الثبات بطریقة التجزئة لتعدیل أداة الدراسة براون، ومعادلة جتمان:  -* معادلة سبیرمان

  النصفیة.

  لدراسة الفروق بین مجموعات الدراسة.): ANOVA One Way* تحلیل التباین أحادي االتجاه (
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  خالصة: 

، الدراسة من حیث منهج الدراسةتطرقنا في هذا الفصل إلى اإلجراءات المنهجیة للدراسة    

الدراسة األساسیة، عینة الدراسة وخصائصها، مكان وزمان إجراء الدراسة، أدوات االستطالعیة، مجتمع 

جمع البیانات من فكرة بناءها إلى الصورة النهائیة، كما تطرقنا إلى األسالیب اإلحصائیة  المستخدمة في 

  تحلیل المعطیات.

وتفسیرها  لهاوتحلی عرض البیانات واستخالص النتائجإلى  وسوف نتطرق في الفصل الالحق    

  والتعلیق علیها.



 
 

  دسالسا الفصل

  ومناقشتها وتفسیرها نتائج الدراسةعرض وتحلیل 

  .تمهید

  نتائج الدراسة المیدانیة. وتحلیل عرض -1

  الدراسة. اتنتائج متغیر  وتحلیل عرض .1:1

توسط الحسابي واالنحراف المعیاري نتائج الدراسة على أساس الم وتحلیل عرض .2:1

  (اإلحصاء الوصفي).

نتائج الدراسة على أساس اختبار الفروق ذات االتجاه  وتحلیل عرض .3:1

  ) ANOVAاألحادي(

  ( اإلحصاء االستداللي). 

  ومناقشة نتائج الدراسة المیدانیة.تفسیر  -2

  تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة األولى. .1:2

  ومناقشة نتائج الفرضیة الثانیة. تفسیر  .2:2

  تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة الثالثة.  .3:2

  .ما نستنتجه من الدراسة -3

  خالصة عامة. -

  قائمة المراجع. -

  المالحق. -
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 تمهید:

سنتطرق في هذا الفصل إلى عرض النتائج التي توصلت إلیها الدراسة المیدانیة، وتفسیرها بناءا على    

 المعالجة اإلحصائیة التي أجریت.

  :نتائج الدراسة المیدانیة وتحلیل عرض -1

 الدراسة: اتنتائج متغیر  وتحلیل  عرض .1:1

 التدریس بالكفاءات: محور   - أ 

بین القیم األعلى والقیم األدنى، تم االعتماد  لتقسیم التوزیع التكراري إلى أقسام وتحدید القیمة الوسیطة   

على الربیع الثاني أو شبیه الوسیط. حیث بلغت قیمة الربیع الثاني لدرجات التدریس بالكفاءات ألفراد عینة 

 )، حیث أن:44الدراسة (

  ) هي فئة منخفضي تطبیق التدریس بالكفاءات.44الفئة الذین تقل أو تساوي درجاتهم ( *

 ) هي فئة مرتفعي تطبیق بالكفاءات.44زید درجاتهم عن (الفئة الذین ن *
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 التدریس بالكفاءات. محور درجات أفراد عینة الدراسة في ):20جدول رقم (

    

(20جدول رقم (یتبین من خالل   ) 449) أن أغلبیة درجات األفراد تتمركز في الفئة األولى بتكرار 

) 286، وهي فئة منخفضي تطبیق التدریس بالكفاءات، وتلیها الفئة الثانیة بتكرار ((53,84%)وبنسبة 

، وهي فئات الدرجات المرتفعة، (9,59%)) وبنسبة 80، وتلیها الفئة الثالثة بتكرار ((34,29%)وبنسبة 

  وبالتالي فإن أغلبیة أفراد العینة من أساتذة التعلیم الثانوي هم منخفضي تطبیق التدریس بالكفاءات.

  

  

  

  

 الفئة

  العینة           

 الدرجة

 عدد أفراد العینة

 % التكرار

1 ≥ 44 449 %53,84 

2 ]45-50[ 286 %34,29 

3 ]51-56[ 80 %9,59 

4 ]57-62[ 15 %1,80 

5 ]63-68[ 03 %0,36 

6 ]69-74[ 01 %0,12 
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  تصنیف أفراد عینة الدراسة حسب التدریس بالكفاءات. ):23شكل رقم (

من أفراد عینة الدراسة منخفضي استخدامهم للمقاربة  53.84%)) أن (23شكل رقم(یتضح من خالل    

 هم مرتفعي االستخدام لمقاربة التدریس بالكفاءات. 46.16%)بالكفاءات، و(

 استخدام التقویم التكویني:محور   -ب 

بین القیم األعلى والقیم األدنى، تم االعتماد  لتقسیم التوزیع التكراري إلى أقسام وتحدید القیمة الوسیطة   

على الربیع الثاني أو شبیه الوسیط. حیث بلغت قیمة الربیع الثاني لدرجات واقع استخدام التقویم التكویني 

 )، حیث أن:60ألفراد عینة الدراسة (

  ) هي فئة منخفضي استخدام التقویم التكویني.60الفئة الذین تقل أو تساوي درجاتهم ( *

 ) هي فئة مرتفعي استخدام التقویم التكویني.60الفئة الذین نزید درجاتهم عن ( *

 

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

44أكثر من  46,16%
44أقل أو یساوي  53,84%

46,16%

53,84%
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  درجات أفراد عینة الدراسة في استخدام التقویم التكویني. ):21جدول رقم (

(یتبین من خالل     ) 440) أن أغلبیة درجات األفراد تتمركز في الفئة األولى بتكرار (21جدول رقم 

) 229، وهي فئة منخفضي استخدام التقویم التكویني، وتلیها الفئة الثانیة بتكرار ((52,76%)وبنسبة 

، وهي فئات الدرجات (14,15%)) وبنسبة 118، وتلیها الفئة الثالثة بتكرار ((27,46%)وبنسبة 

 المرتفعة، وبالتالي فإن أغلبیة أفراد العینة من أساتذة التعلیم الثانوي هم منخفضي استخدام التقویم

  التكویني.

  

  

  

 الفئة

  العینة    

 الدرجة

 عدد أفراد العینة

 % التكرار

1 ≥ 60 440 %52,76 

2 ]61-66[ 229 %27,46 

3 ]67-72[ 118 %14,15 

4 ]73-78[ 38 %4,55 

5 ]79-84[ 07 %0,84 

6 ]85-90[ 02 %0,24 
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  تصنیف أفراد عینة الدراسة حسب استخدام التقویم التكویني. ):24شكل رقم(

) من أفراد عینة الدراسة مرتفعي االستخدام للتقویم (47.24%) أن 24شكل رقم (یتضح من خالل    

 ) هم منخفضي استخدامهم للتقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات.52.76%التكویني، و (

  صعوبات استخدام التقویم التكویني:محور   - ج 

بین القیم األعلى والقیم األدنى، تم االعتماد  لتقسیم التوزیع التكراري إلى أقسام وتحدید القیمة الوسیطة   

على الربیع الثاني أو شبیه الوسیط. حیث بلغت قیمة الربیع الثاني لدرجات صعوبات استخدام التقویم 

 )، حیث أن:16التكویني ألفراد عینة الدراسة (

  م التكویني.) هي فئة یعانون من صعوبات استخدام التقوی16الفئة الذین تقل أو تساوي درجاتهم ( *

 ) هي فئة ال یعانون من صعوبات استخدام التقویم التكویني.16الفئة الذین نزید درجاتهم عن ( *

  

  

60أكثر من 

60أقل أو یساوي 

44

46

48

50

52

54

عدد أفراد العینة
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 استخدام التقویم التكویني.درجات أفراد عینة الدراسة في صعوبات  ):22جدول رقم (   

   

  ) 463) أن أغلبیة درجات األفراد تتمركز في الفئة األولى بتكرار (22جدول رقم (یتبین من خالل   

  ، وهي فئة األساتذة الذین یعانون من صعوبات في استخدام التقویم التكویني، وتلیها (55,52%)وبنسبة 

  ، (8,63%)) وبنسبة 72، وتلیها الفئة الثالثة بتكرار ((34,41%)) وبنسبة 287الفئة الثانیة بتكرار (

  فإن أغلبیة أفراد العینة من أساتذة التعلیم الثانوي یعانون من  وهي فئات الدرجات المرتفعة، وبالتالي

  صعوبات في استخدام التقویم التكویني.

  

  العینة       الفئة

 الدرجة  

 عدد أفراد العینة

 % التكرار

1 ≥ 16       463 %55,52 

2 ]17-20[ 287 %34,41 

3 ]21-24[ 72 %8,63 

4 ]25-28[ 11 %1,32 

5 ]29-32[ 01 %0,12 
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  تصنیف أفراد عینة الدراسة حسب صعوبات استخدام التقویم التكویني. ):25شكل رقم(

تطبیق  ) من أفراد عینة الدراسة  یعانون من صعوبات55.52%) أن (25شكل رقم (یتضح من خالل    

) من أفراد العینة ال یجدون صعوبة في استخدام التقویم 44.48%التقویم التكویني، في حین نجد (

 التكویني.

  نتائج الدراسة على أساس المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري: وتحلیل عرض .2:1

  المیدانیة . تم استخدام المتوسط الحسابي في تحلیل نتائج الدراسة
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أفراد العینة من أساتذة التعلیم الثانوي في متغیرات  .1:2:1

  الدراسة:

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أساتذة التعلیم الثانوي في متغیرات الدراسة. ):23جدول رقم (

 االنحراف

 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

 عدد األساتذة

 البیانات       

 المتغیرات

 

6.16 43.97  

 

834 

 

 التدریس بالكفاءات

 استخدام التقویم التكویني 60.41 7.49

3.46 16.12 
صعوبات تطبیق التقویم 

 التكویني

  

(یمثل     ) المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ألفراد عینة الدراسة وفقا لمتغیرات 23جدول رقم 

)، 43.97الدراسة، حیث یتضح لنا من خالل الجدول، أن المتوسط الحسابي للتدریس بالكفاءات یقدر ب(

)، أما بالنسبة لصعوبات تطبیق 60.41أما المتوسط الحسابي الستخدام التقویم التكویني فیقدر ب(

  ).16.12ة للتقویم التكویني فبلغ المتوسط الحسابي(األساتذ
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واقع حول المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أفراد العینة من أساتذة التعلیم الثانوي  .2:2:1

  التدریس بالكفاءات حسب المواد الدراسیة:

واقع التدریس حول المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أساتذة التعلیم الثانوي  ):24جدول رقم (

  بالكفاءات حسب المواد الدراسیة:

 االنحراف

 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

 عدد

 األساتذة

 البیانات     

 المواد الدراسیة

 اللغة العربیة 110 44.73 5.15

 اللغة الفرنسیة 85 43.89 3.99

 اللغة االنجلیزیة 50 44.04 4.34

 اللغة األمازیغیة 54 45.74 4.12

 اللغة األلمانیة 10 46.10 3.92

 اللغة االسبانیة 08 47.87 6.89

 الریاضیات 74 44.41 4.60

 العلوم الطبیعیة 65 45.16 4.07

 العلوم الفیزیائیة 78 43.02 7.25

 هندسة میكانیكیة 26 46.30 3.83

 التربیة البدنیة 28 46.17 4.88

 التربیة اإلسالمیة 78 44.93 7.53
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 الفلسفة 53 43.83 8.02

 التاریخ والجغرافیا 75 39.72 8.30

 اإلعالم اآللي 16 39.81 7.09

 تسییر واقتصاد 18 39.94 5.78

 موسیقى 06 44.16 9.04

) بالنسبة لمادة 47,87() أن المتوسطات الحسابیة تراوحت ما بین 24جدول رقم (یتبین من خالل    

) بالنسبة لمادة التاریخ والجغرافیا، وهذا یعطي نتیجة أولیة حول الفروق بین األساتذة 39,72االسبانیة و(

 .في تطبیقهم لتدریس بالكفاءات حسب المواد الدراسیة

ي واقع المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أفراد العینة من أساتذة التعلیم الثانوي ف .3:2:1

  استخدام التقویم التكویني حسب المواد الدراسیة:

استخدام واقع حول المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أساتذة التعلیم الثانوي ): 25جدول رقم (

  حسب المواد الدراسیة: التقویم التكویني

 االنحراف

 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

 عدد

 األساتذة

 البیانات     

 الدراسیة المواد

 اللغة العربیة 110 63.10 5.97

 اللغة الفرنسیة 85 61.40 5.90

 اللغة االنجلیزیة 50 60.74 5.78
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 اللغة األمازیغیة 54 60.46 6.14

 اللغة األلمانیة 10 60.10 4.14

 اللغة االسبانیة 08 58.87 4.15

 الریاضیات 74 59.48 5.92

 العلوم الطبیعیة 65 59.46 6.05

 العلوم الفیزیائیة 78 58.85 9.47

 هندسة میكانیكیة 26 59.30 5.29

 التربیة البدنیة 28 60.53 4.94

 التربیة اإلسالمیة 78 60.30 9.23

 الفلسفة 53 60.18 9.16

 التاریخ والجغرافیا 75 58.76 9.95

 اإلعالم اآللي 16 57.75 7.75

 تسییر واقتصاد 18 62.66 8.42

 موسیقى 06 66.83 10.90
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 ) بالنسبة لمادة66.83) أن المتوسطات الحسابیة تراوحت ما بین (25جدول رقم (یتبین من خالل    

، وهذا یعطي نتیجة أولیة حول الفروق بین األساتذة في اإلعالم اآللي ) بالنسبة لمادة57.75و( الموسیقى

ستؤكد المعالجة اإلحصائیة للفرضیة استخدامهم للتقویم التكویني حسب المواد الدراسیة، وهذا ما قد 

   المطروحة.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أفراد العینة من أساتذة التعلیم الثانوي في . 4:2:1

  صعوبات تطبیق التقویم التكویني حسب المواد الدراسیة:

 حول صعوبات المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أساتذة التعلیم الثانوي  ):26جدول رقم (

  :حسب المواد الدراسیة تطبیق التقویم التكویني

 االنحراف

 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

 عدد

 األساتذة

 البیانات      

 المواد الدراسیة

 اللغة العربیة 110 16.32 3.24

 الفرنسیة اللغة 85 14.98 2.87

 اللغة االنجلیزیة 50 14.40 2.60

 اللغة األمازیغیة 54 15.16 2.89

 اللغة األلمانیة 10 13.10 2.42

 اللغة االسبانیة 08 12.62 2.13
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 الریاضیات 74 15.51 2.30

 العلوم الطبیعیة 65 17.60 2.86

 العلوم الفیزیائیة 78 16.76 3.75

 هندسة میكانیكیة 26 14.84 2.76

 التربیة البدنیة 28 14.25 2.79

 التربیة اإلسالمیة 78 17.33 3.79

 الفلسفة 53 17.18 5.18

 التاریخ والجغرافیا 75 17.05 3.47

 اإلعالم اآللي 16 18.25 2.40

 تسییر واقتصاد 18 16.77 2.62

 موسیقى 06 14.00 3.84

  

() أن المتوسطات الحسابیة 26جدول رقم (خالل یتبین من     ) بالنسبة لمادة 18,25تراوحت ما بین 

) بالنسبة لمادة االسبانیة، وهذا یعطي نتیجة أولیة حول الفروق بین األساتذة في 12,62اإلعالم اآللي و(

الجة اإلحصائیة للفرضیة استخدامهم للتقویم التكویني حسب المواد الدراسیة، وهذا ما قد ستؤكد المع

    .المطروحة
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v  حسب متغیرات الدراسة:قراءة عامة للجداول  

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أفراد العینة من أساتذة التعلیم الثانوي في  .5:2.1

  متغیرات الدراسة حسب األقدمیة:

یرات الدراسة متغ فيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أساتذة التعلیم الثانوي ): 27جدول رقم (

  سنوات):5 -1حسب األقدمیة من (

 االنحراف

 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

 عدد األساتذة

  ذوي الخبرة

 سنوات) 5 -1(

 البیانات

 المتغیرات

 

4.65 44.78 
 

 

355 

 

 التدریس بالكفاءات

 استخدام التقویم التكویني 61.52 5.93

2.97 15.32 
صعوبات تطبیق التقویم 

 التكویني
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في متغیرات الدراسة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أساتذة التعلیم الثانوي  ):28جدول رقم (

  سنوات):10 - 6حسب األقدمیة من ( 

 االنحراف

 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

 عدد األساتذة

  ذوي الخبرة

 سنوات) 10 -6(

 البیانات

 المتغیرات

 

5.12 44.44 
 

 

132 

 

 التدریس بالكفاءات

 استخدام التقویم التكویني 59.47 7.38

3.06 17.15 
صعوبات تطبیق التقویم 

 التكویني
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في متغیرات الدراسة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أساتذة التعلیم الثانوي  ):29جدول رقم (

  سنة فما فوق): 11حسب األقدمیة من ( 

 االنحراف

 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

 عدد األساتذة

  الخبرة  ذوي

 سنة فما فوق 11

 البیانات

 المتغیرات

 

7.59 43.00  

 

347 

 

 التدریس بالكفاءات

 استخدام التقویم التكویني 59.63 8.74

صعوبات تطبیق التقویم  16.54 3.87

 التكویني

   

 5- 1[) أن المتوسط الحسابي لألساتذة ذوي الخبرة 29) و(28) و(27( رقمول یتبین من خالل جد   

 ]سنوات 10- 6[في تطبیقهم للمقاربة بالكفاءات أكبر من المتوسط الحسابي لألساتذة ذوي الخبرة  ]سنوات

سنة فما فوق. وتبین كذلك من خالل الجداول أن المتوسط الحسابي لألساتذة ذوي  11وذوي الخبرة من 

-6[ألساتذة ذوي الخبرة في تطبیقهم للتقویم التكویني أكبر من المتوسط الحسابي ل ]سنوات 5- 1[الخبرة 

سنة فما فوق. كما تبین من خالل الجداول أن المتوسط الحسابي لألساتذة  11وذوي الخبرة  ]سنوات 10

في صعوبات تطبیق التقویم التكویني أكبر من المتوسط الحسابي لألساتذة  ]سنوات 10-6[ذوي الخبرة 

  سنة فما فوق. 11وذوي الخبرة  ]سنوات 5-1[ذوي الخبرة 
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أفراد العینة من أساتذة التعلیم الثانوي في متغیرات  .6:2:1

 :الدراسة حسب التكوین

في متغیرات الدراسة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أساتذة التعلیم الثانوي  ):30جدول رقم (

  :)تكوین واحدالتكوین ( عدد مرات حسب

 االنحراف

 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

 عدد األساتذة

 تكوین واحد

 البیانات

 المتغیرات

 

5.03 44.68  

 

597 

 

 التدریس بالكفاءات

 استخدام التقویم التكویني 60.58 6.52

صعوبات تطبیق التقویم  15.69 3.14

 التكویني
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في متغیرات الدراسة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أساتذة التعلیم الثانوي  ):31جدول رقم (

  :)تكوینانعدد مرات التكوین ( حسب 

 االنحراف

 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

 عدد األساتذة

 انتكوین

  البیانات

 المتغیرات

 

8.17 42.24  

 

222 

 التدریس بالكفاءات

 التقویم التكویني استخدام 59.58 9.37

صعوبات تطبیق التقویم  17.34 3.24

 التكویني
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في متغیرات الدراسة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أساتذة التعلیم الثانوي  ):32جدول رقم (

  حسب عدد مرات التكوین ( أكثر من تكوینین):

 االنحراف

 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

 عدد األساتذة

 تكوینین من أكثر

  البیانات

 المتغیرات

 

7.05 41.20 

 

15 

 التدریس بالكفاءات

 استخدام التقویم التكویني 65.60 10.26

صعوبات تطبیق التقویم  15.13 3.24

 التكویني

  

) أن المتوسط الحسابي لألساتذة المكونین حسب 32) و(31) و(30( ول رقم یتبین من خالل جد   

تطبیقهم للمقاربة بالكفاءات أكبر من المتوسط الحسابي لألساتذة المكونین حسب تكوینین تكوین واحد في 

وأكثر. وتبین كذلك من خالل الجداول أن المتوسط الحسابي لألساتذة المكونین حسب أكثر من تكوینین 

وحسب  في تطبیقهم للتقویم التكویني أكبر من المتوسط الحسابي لألساتذة المكونین حسب تكوین واحد

في  انبي لألساتذة المكونین حسب تكوینتكونین. كما تبین من خالل الجداول أن المتوسط الحسا

صعوبات تطبیق التقویم التكویني أكبر من المتوسط الحسابي لألساتذة المكونین حسب تكوین واحد وأكثر 

  من تكوینین.
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  :(ANOVA)األحادي النتائج على أساس اختبار الفروق ذات االتجاه  وتحلیل عرض .3:1

  عرض النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى:  .1.3.1

  بحیث: بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام مقاربة التدریس بالكفاءات فروقهناك 

  األولى: الجزئیةأ* نتائج الفرضیة 

  مادة التدریس. لطبیعة هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات وفقا

لتدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر لتحلیل التباین لداللة الفروق في درجة استخدام األساتذة  ):33جدول رقم(

  مادة التدریس.

 درجات الحریة مجموع الدرجات مصدر التباین
متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة المحسوبة قیمة "ف"

 178.47 16 2855.61 بین المجموعات

5.07 0.000 
 817 28761.70 داخل المجموعات

35.20 
 833 31617.30 المجموع

                                                   0.05دالة عند مستوى الداللة= * 

) والخاص بتحلیل التباین األحادي لمعرفة واقع استخدام األساتذة 33جدول رقم (یتضح لنا من خالل    

( للتدریس (ف) التي تبلغ  ) بمستوى الداللة 5,07بالكفاءات تبعا لمتغیر مادة التدریس، بأن قیمة 

)، وهذا یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة 0,05)، والذي یعد أصغر من مستوى الداللة (0,000(

  في استخدام أساتذة التعلیم الثانوي لمقاربة التدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر مادة التدریس. 
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  الثانیة: جزئیةب* نتائج الفرضیة ال

  هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات حسب األقدمیة في التعلیم.

لتدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر لتحلیل التباین لداللة الفروق في درجة استخدام األساتذة  ):34جدول رقم(

  فما فوق). 11سنوات،  10 -6سنوات، 5 -1األقدمیة (

 درجات الحریة مجموع الدرجات مصدر التباین
متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة المحسوبة قیمة "ف"

 282.76 2 565.52 بین المجموعات

7.56 0.001 
 831 31051.78 داخل المجموعات

37.36 
 833 31617.30 المجموع

                                                     0.05عند مستوى الداللة=  دالة* 

بالكفاءات  للتدریساستخدام األساتذة  في)، وبتحلیل التباین األحادي 34جدول رقم (یتبین من خالل    

(تبعا لمتغیر األقدمیة (ف) التي تبلغ  ) والتي 0,001) بمستوى الداللة (7,56، حیث نالحظ أن قیمة 

)، وهذا یعني وجود فروق دالة إحصائیا في استخدام األساتذة 0,05تصغر عن مستوى الداللة المعتمدة (

  لمقاربة التدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر األقدمیة.

  الثالثة: جزئیةج* نتائج الفرضیة ال

  التكوین. ن أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات حسبهناك فروق بی
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بالكفاءات تبعا لمتغیر  للتدریستحلیل التباین لداللة الفروق في درجة استخدام األساتذة  ):35جدول رقم(

  التكوین.

 درجات الحریة مجموع الدرجات مصدر التباین
متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة المحسوبة قیمة "ف"

 538.00 2 1076.00 بین المجموعات

14.63 0.000 
 831 30541.30 داخل المجموعات

36.75 
 833 31617.30 المجموع

                                                     0.05دالة عند مستوى الداللة= * 

درجة  في تجاهاال) نتیجة التحلیل اإلحصائي بتحلیل التباین األحادي 35یبین الجدول السابق رقم(   

(للاستخدام األساتذة  (ف) التي تبلغ  ) بمستوى الداللة 14,63تدریس بالكفاءات، حیث نالحظ أن قیمة 

) وهذا یعني أنها دالة إحصائیا، مما یعني وجود فروق 0,05) التي تصغر عند مستوى الداللة (0,000(

  ذة في استخدامهم طریقة التدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر التكوین.بین األسات

  عرض النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة: .2.3.1

  بین أساتذة التعلیم الثانوي في تطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات بحیث: فروقهناك 

  ألولى:جزئیة اأ* نتائج الفرضیة ال

أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا  هناك فروق بین

  مادة التدریس.طبیعة ل
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تحلیل التباین لداللة الفروق في درجة استخدام األساتذة للتقویم التكویني تبعا لمتغیر  ):36جدول رقم(

  مادة التدریس.

 درجات الحریة مجموع الدرجات مصدر التباین
متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة المحسوبة قیمة "ف"

 119.12 16 1905.979 بین المجموعات

2.16 0.005  
 817 44913.955 داخل المجموعات

54.97 
 833 46819.93 المجموع

                                                    0.05دالة عند مستوى الداللة= * 

) 2.16)، نجد قیمة (ف) التي تبلغ (36جدول رقم(تائج تحلیل التباین األحادي في خالل قراءتنا لن من   

(0,005بمستوى الداللة ( (ف) دالة 0,05) والتي تصغر عن مستوى الداللة  ) هذا یعني أن قیمة 

یم التكویني تبعا إحصائیا، وهذا یعني توجد فروق بین األساتذة في استخدام األساتذة مقاربة التدریس للتقو 

  لمتغیر مادة التدریس.

  الثانیة: جزئیةلب* نتائج الفرضیة ا

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا 

ألقدمیة في التعلیم.طبیعة ال  
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تحلیل التباین لداللة الفروق في درجة استخدام األساتذة للتقویم التكویني تبعا لمتغیر  ):37جدول رقم(

 فما فوق). 11سنوات،  10 -6سنوات، 5 -1األقدمیة (

 درجات الحریة مجموع الدرجات مصدر التباین
متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة المحسوبة قیمة "ف"

 381.81 2 763.62 بین المجموعات

6.88 0.001 
 831 46056.307 داخل المجموعات

55.42 
 833 46819.93 المجموع

                                                    0.05دالة عند مستوى الداللة= * 

وفقا  استخدام األساتذة للتقویم التكویني فيحادي ) نتیجة تحلیل التباین األ37جدول رقم (یوضح    

) والتي تصغر عن مستوى 0,001) بمستوى الداللة (6.88، نجد قیمة (ف) والتي تبلغ (األقدمیةلمتغیر 

) هذا یعني أن قیمة (ف) دالة إحصائیا، وهذا یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 0,05الداللة (

لكفاءات حسب متغیر التكویني) في ضوء التدریس با( التعلیم الثانوي في استخدامهم للتقویم البنائي أساتذة

 األقدمیة.

  الثالثة: جزئیةج* نتائج الفرضیة ال

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا 

 .تكوینطبیعة  عدد مرات ل
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تحلیل التباین لداللة الفروق في درجة استخدام األساتذة للتقویم التكویني تبعا لمتغیر  ):38جدول رقم(

  التكوین.

 درجات الحریة مجموع الدرجات مصدر التباین
متوسط مجموع 

 المربعات
 قیمة "ف"

الداللة 

 المحسوبة

 286.91 2 573.82 بین المجموعات

5.15 0.006 
 831 46246.10 داخل المجموعات

55.65 
 833 46819.93 المجموع

                                                     0.05دالة عند مستوى الداللة= * 

) 5.15مالحظة قیمة (ف) التي تبلغ (، وبتجاهال) تحلیل التباین األحادي ا38جدول رقم (یوضح    

)، وهذا یعني أن قیمة (ف) 0,05والتي تصغر عن مستوى الداللة المعتمدة ( )0,006بمستوى الداللة (

 لعدد مرات دالة إحصائیا، ویتبین لنا أنه توجد فروق بین األساتذة في تطبیقهم للتقویم التكویني تبعا لمتغیر

  التكوین.

  عرض النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة: .3.3.1

الثانوي في مواجهتهم لصعوبات التقویم التكویني في ضوء التدریس هناك فروق بین أساتذة التعلیم 

  بحیث:  بالكفاءات

  األولى: الجزئیةأ* نتائج الفرضیة 

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات التقویم التكویني في ضوء التدریس 

  مادة التدریس.طبیعة بالكفاءات وفقا ل
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تحلیل التباین لداللة الفروق في درجة مواجهة األساتذة لصعوبات تطبیق التقویم  ):39جدول رقم(

  التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر مادة التدریس.

 درجات الحریة مجموع الدرجات مصدر التباین
متوسط مجموع 

 المربعات
 قیمة "ف"

الداللة 

 المحسوبة

 74.38 16 1190.13 بین المجموعات

6.91 0.000 
 817 8787.39 داخل المجموعات

10.75 
 833 9977.52 المجموع

                                                    0.05دالة عند مستوى الداللة= * 

(الجدول یبین لنا     تجاه لداللة الفروق في درجة التحلیل التباین األحادي ال) نتیجة 39سابق رقم 

مواجهة األساتذة لصعوبات تطبیقهم للتقویم التكویني تبعا لمتغیر مادة التدریس، حیث نجد أن قیمة 

)، وهذا 0,05) والتي تصغر عن مستوى لداللة (0,000) بمستوى الداللة (6,91(ف) والتي تبلغ (

في درجة مواجهة األساتذة لصعوبات  یعني أن قیمة (ف) دالة إحصائیا. ویتبین أنه توجد الفروق

  .تطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر مادة التدریس

  الثانیة: الجزئیةب* نتائج الفرضیة 

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات التقویم التكویني في ضوء التدریس 

  ألقدمیة في التعلیم.طبیعة ابالكفاءات وفقا ل
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تحلیل التباین لداللة الفروق في درجة مواجهة األساتذة لصعوبات تطبیق التقویم ): 40جدول رقم(

فما  11سنوات،  10 - 6سنوات، 5 - 1التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر األقدمیة(

  فوق).

 درجات الحریة مجموع الدرجات مصدر التباین
متوسط مجموع 

 المربعات
 قیمة "ف"

الداللة 

 المحسوبة

 214.42 2 428.84 بین المجموعات

داخل  0.000 18.66

 المجموعات
9548.68 831 

11.49 

 833 9977.52 المجموع

                                                    0.05دالة عند مستوى الداللة= * 

تجاه ألثر متغیر األقدمیة في الاإلحصائي بتحلیل التباین األحادي ا) التحلیل 40جدول رقم (یوضح    

) (ف) التي تبلغ  ) 18,66درجة مواجهة األساتذة لصعوبات تطبیق التقویم التكویني، حیث نجد قیمة 

(0,000بمستوى الداللة ( (ف) دالة 0,05) والتي تصغر عن مستوى الداللة  ) وهذا یعني أن قیمة 

ود فروق دالة إحصائیا في درجة مواجهة أساتذة التعلیم الثانوي لصعوبات تطبیقهم إحصائیا، مما یعني وج

  للتقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر األقدمیة.

  الثالثة: جزئیةج* نتائج الفرضیة ال

ضوء التدریس التقویم التكویني في  تطبیق هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات

  .تكوینعدد مرات بالكفاءات وفقا ل
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تحلیل التباین لداللة الفروق في درجة مواجهة األساتذة لصعوبات تطبیق التقویم  ):41جدول رقم(

  التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر التكوین.

 درجات الحریة مجموع الدرجات مصدر التباین
متوسط مجموع 

 المربعات
 قیمة "ف"

الداللة 

 المحسوبة

 227.45 2 454.90 بین المجموعات

داخل  0.000 19.84

 المجموعات
9522.62 831 

11.45 

 833 9977.52 المجموع

                                                 0.05دالة عند مستوى الداللة= * 

التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات تطبیق ) الخاص بأثر التكوین ألساتذة 41جدول رقم (یبین    

) بمستوى الداللة 19,84التقویم التكویني في ظل التدریس بالكفاءات، بأن قیمة (ف) التي تبلغ (

)، وهذا یعني أن قیمة (ف) دالة إحصائیا، مما یعني 0,05) والتي تصغر عن مستوى الداللة (0,000(

األساتذة لصعوبات تطبیقهم للتقویم التكویني تبعا لمتغیر  وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مواجهة

  التكوین.
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 نتائج الدراسة: مناقشةو  تفسیر -2

بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام مقاربة  الفروق: األولى ومناقشة نتائج الفرضیة تفسیر. 1:2

  التدریس بالكفاءات:

  الفرضیة الجزئیة األولى:

  ".التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات حسب مادة التدریس هناك فروق بین أساتذة" 

هل هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام عن السؤال: إلى اإلجابة وتهدف هذه الفرضیة    

  طریقة التدریس بالكفاءات حسب مادة التدریس؟.

استخدمت الباحثة التباین الحادي المطروح وللتأكد من صدق الفرضیة، السؤال  عنلإلجابة    

)ANOVA.(  

) أن هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس 33جدول (وأظهرت نتائج    

) "ف"  )، التي 0.000) عند مستوى الداللة (5.07بالكفاءات حسب مادة التدریس، حیث بلغت قیمة 

التعلیم الثانوي ال اتذة ، وترجع الباحثة هذه الفروق إلى أن أس)0.05مستوى الداللة المعتمدة ( تصغر عند

یولون اهتماما لمقاربة الكفاءات التي تتطلب التخطیط والتحضیر وطریقة إلقاء الدروس، فهم بعیدون كل 

 ،وألن هذا یتطلب من األستاذ جهدا مضاعفا ووقتا إضافیا للحصة البعد عن تحقیق الكفاءات المستهدفة

رف نفعیة أدائیة، اإلى مع المتعلم المعارف النظریةوتحویل  وهذا یؤدي بالضرورة إلى صعوبة توظیف

) أن معلمي اللغة العربیة ال یولون اهتماما لتخطیط الدروس في 1999دراسة "حسن شحاتة" ( حیث بینت

یس بالكفاءات التي تتطلب تحدید الكفاءات التي سیكتسبها التالمیذ، وصیاغتها صیاغة ضوء مقاربة التدر 

  ).2008به في ظل نقص التكوین (بوعیشة، دقیقة، وهذا یصعب على المعلمین القیام

كما یمكن إرجاع الفروق إلى نقص الدورات التكوینیة مع مفتشي المواد خاصة المواد األدبیة، فهیئة    

واد العلمیة والتكنولوجیة یكون أكثر عن المواد األدبیة، فعدد أساتذة المواد العلمیة كمادة التفتیش الم
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أقل في المقاطعات من عدد أساتذة باقي المواد األخرى، علیه فالمفتش یملك الوقت الكافي الریاضیات 

  لتلقین طریقة التدریس بالكفاءات ومنه التقویم التكویني.

) من األساتذة لم یستفیدوا وال بملتقى %44.44)، أن (2012(في الجزائر هویدي وقد أشارت دراسة    

(%37.04واحد، وأن ( ) استفادوا مرة أو مرتین فقط، وهو %18.56) استفادوا من ملتقى واحد، أما 

  معدل غیر كافي لجعل األستاذ على درایة كاملة بكل ما یخص هذه المقاربة.

)، عدم تأقلم معظم األساتذة على فلسفة الكفاءات من 2008( لجزائرفي ا كما بینت دراسة بن جدو   

المنظومة التربویة الجزائریة خاصة على  فيالناحیة المفاهیمیة واإلجرائیة والتطبیقیة، وهذا یؤثر سلبا 

التالمیذ، ذلك ألن كل من األساتذة والمربین لم یتلقوا تكوینا مناسبا یأخذ بعین االعتبار المقاربة 

فاءات، نظرا ألن المعاهد العلیا والجامعات الجزائریة ال تحتوي برامج تدریبیة تمكن الطلبة/ المربین من بالك

  اكتساب وتعلم الكفاءات التدریسیة األساسیة التي تؤهلهم أن یكونوا أساتذة أكفاء.    

ذة اتبالكفاءات، فاألسكما یمكن إدخال عاملي الخبرة والسن في إبراز الفروق في استخدام للتدریس    

على بیداغوجیا التدریس  الطریقة التقلیدیة في التدریسفي التعلیم تعودوا ویفضلون  كبیرةخبرة الذین لدیهم 

ویمكن تفسیر هذا بمقاومة التغییر  بالكفاءات وال یبالون بالمستجدات التي تطرأ على النظام التعلیمي،

فالفرد بطبعه یمیل إلى األشیاء والوضعیات التي تعود علیها بینما یقاوم كل ما هو جدید باعتباره شيء 

  غریب علیه.

ألهمیة التدریس  ریقة تلقائیة فهذا یبین عدم معرفتهم درسون بطاألساتذة یُ  بعض كما أن الواقع یبین أن   

د وضع المتعلم في وضعیات تعلیمیة معینة، ومازال األستاذ إلى یومنا هذا یقدم الذي یحد بالكفاءات

  المعلومات للمتعلم وعلى هذا األخیر استقبالها وتخزینها وال یترك له المجال  لإلبداع  والمشاركة الحواریة. 
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لب هذه ومن جانب أخر نجد أن للوسائل البیداغوجیة دور في تطبیق مقاربة الكفاءات، حیث تتط   

األخیرة توفر وسائل تعلیمیة لتنفیذ الدرس وهو ما تفتقره المدارس الجزائریة خاصة في المناطق الریفیة، 

   استخدام األساتذة لهذه المقاربة. فبدون هذه الوسائل  یجعل من الصعب

حیث ، )2011( في الجزائر عتیقنجد دراسة  معارضة لدراستنا الحالیة، ومن الدراسات التي جاءت    

أن أساتذة التعلیم الثانوي بمختلف تخصصاتهم مؤیدون لفكرة المقاربة بالكفایات في  توصلت الباحثة إلى

میدان التدریس، رغم استفادة بعض أفراد عینة الدراسة من التكوین، والذین لم یتلقوا التكوین بعد فمعظمهم 

  متحمسون له.

  الفرضیة الجزئیة الثانیة:

ة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات حسب األقدمیة في توجد فروق بین أساتذ "

  وهذه الفرضیة تهدف إلى اإلجابة عن السؤال المطروح:  ."التعلیم

هل توجد فروق یبن أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات حسب األقدمیة في 

  التعلیم؟.

نه توجد ) أ34جدول (نتائج  من صدق الفرضیة تم استخدام التباین األحادي، حیث أظهرت وللتأكد   

لتدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر األقدمیة، ل) في استخدامهم 0.05( فروق بین األساتذة عند مستوى الداللة

  ).0.05( )، والتي تصغر عن مستوى الداللة المعتمدة0.01( ) بمستوى الداللة7.56وبلغت قیمة "ف" (

 ]سنوات 10 -6[عن زمالئهم ذوي خبرة  ]سنوات 5-1[حیث نالحظ تفوق األساتذة ذوي خبرة مهنیة 

، وربما یرجع السبب إلى أن هذه الفئة في استخدامهم لطریقة التدریس بالكفاءات ]سنة فما فوق 11[و

جاء فیه طریقة التدریس  ذه المقاربة من قبل مفتشي المواد، أو أن تكوینهم الحدیثمجبرون على تطبیق ه

  بالكفاءات.
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)، حیث أشارت 2005( في الجزائر ديیومن بین الدراسات التي تناولت متغیر األقدمیة نجد دراسة مج   

الدراسة إلى وجود فروق في العوائق المعرفیة أمام تطبیق منهجیة المقاربة بالكفاءات من وجهة نظر 

  .أساتذة التعلیم الثانوي حسب متغیر الخبرة

) إلى أن عملیة تخطیط المعلمین للعملیة 2005( اإلمارات المتحدةفي  كما أشارت دراسة الطراونة   

(عن: مجیدي،  التعلیمیة في ظل التدریس بالكفاءات في المراحل التعلیمیة الثالث، تتأثر بعامل الخبرة

ئیا في مستوى فروق دالة إحصا) إلى وجود 2009( في الجزائر ، كما توصلت دراسة حدید)2010

ممارسة أساتذة الریاضیات لكفایات تنفیذ الدرس حسب متغیر الخبرة المهنیة. فاألقدمیة في التعلیم تلعب 

في تحقیق األستاذ لألهداف التعلیمیة ونجاح النظام التعلیمي، حیث یساهم األستاذ بالدرجة  اهام ادور 

  األولى على تنمیة قدرات المتعلم المختلفة، واتجاهاته نحو الدراسة وتحصیله الدراسي.

دریس واستنتجت الباحثة أن األساتذة الذین یمتلكون الخبرة القلیلة هم األكثر استخداما لمقاربة الت   

بالكفاءات مقارنة باألساتذة ذوي خبرة العالیة. ویرجع هذا االختالف إلى أن األساتذة ذوي الخبرة العالیة 

األستاذ  إلى عدم تلقي، وأرجعت الباحثة ذلك وغیرها بیداغوجیا التدریس باألهدافتعودوا على استخدام 

ذه المرحلة نجده یفكر في التقاعد نتیجة ستاذ في هالتكوین الكافي لتطبیق مقاربة الكفاءات، كما أن األ

  .دریسفي التاستخدامها التدریس بدل التفكیر في تبني بیداغوجیا جدیدة و  منالتعب والملل 

)، حیث توصل الباحث إلى وجود فروق ذات 2009( في الجزائر دراسة بوجمعةع وتتفق هذه الدراسة م   

داللة إحصائیة في اتجاهات أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة بالتعلیم الثانوي نحو التدریس بالكفاءات 

 ]سنوات 6[حسب متغیر األقدمیة، حیث لوحظ االتجاه اإلیجابي لدى األساتذة الذین ال تزید أقدمیتهم عن 

، كما لوحظ االتجاه ]سنة 20و 14[وما بین  ]سنة 13و 7[مدة أقدمیتهم ما بین واألساتذة الذین تتراوح 

  .]سنة 21[عن  خبرتهمالسلبي لدى األساتذة الذین تفوق 
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التي یقع فیها فالخبرة في التعلیم تؤدي باألستاذ إلى تحسین أدائه المهني، واالستفادة من األخطاء    

  ).2009سنوات العمل (حدید، تصحیحها، وتعزیز اإلیجابیات التي یكتسبها خالل  والعمل على

تؤدي أحیانا إلى التجمد على المعلومات السابقة مما یجعل  أن من شأنهاكما أن الخبرة في التعلیم    

  الستاذ یقاوم كل تغییر. علما أن میدان البیداغوجیة میدان متغیر یتغیر البیئة.

یطبقون مقاربة  ]سنوات 5- 1[) أن األساتذة ذوي خبرة من 2009(في الجزائر  كما بینت دراسة شتوي   

، وربما یعود السبب في ذلك أن األساتذة ذوي الخبرة القلیلة هم )%88.88(التدریس بالكفاءات بنسبة 

  .]سنة 30و  20[األكثر إدراكا وفهما واطالعا للمقاربة بالكفاءات، خاصة وسنهم یتراوح ما بین 

ویمكن إرجاع سبب استخدام األساتذة ذوي الخبرة القلیلة لبیداغوجیا الكفاءات، أن المدرسة الجزائریة    

 تبدأت توظف حاملي الشهادات الذین تلقوا تكوینا على مستوى المدارس العلیا لألساتذة، وهو ما أشار 

الجزائري للعلوم الطبیعیة على التحكم في  قدرة المعلمفي دراستها حول ) 2006بوكرمة، ( ةإلیه الباحث

  كفاءات العلوم.

  الفرضیة الجزئیة الثالثة:

  ".التكوین عدد مرات توجد فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات حسب" 

  وتهدف هذه الفرضیة إلى اإلجابة عن السؤال التالي: 

  التكوین؟. متغیر م الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات حسبهل هناك فروق بین أساتذة التعلی

  ولإلجابة على السؤال المطروح وللتأكد من صدق الفرضیة، تم استخدام التباین األحادي.

) التي تصغر 0.000الداللة ( ) بمستوى14.63( ) أن قیمة "ف" تقدر ب35جدول (وتبین من خالل    

)، وهذا یعني أنها دالة إحصائیا، مما یعني وجود فروق بین األساتذة 0.05عن مستوى الداللة المعتمدة (

  في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر التكوین.
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 اد غالبیة األساتذة تلقو على النتائج المتوصل إلیها ترى الباحثة افتقار األساتذة للتكوین، حیث نج بناءو    

التي تبنتها المنظومة  فأستاذ التعلیم الثانوي لم یتلقى التكوین الكافي لتطبیق هذه البیداغوجیا .اواحد اتكوین

  .2003التربویة منذ عام 

في التعلیم  تقمصهٕاذا رجعنا إلى دور األستاذ في المقاربة بالكفاءات نجده یختلف عن الدور الذي و    

 القدرةالحالي فیكمن في  الدورأما  التقلیدي، الذي تمثل في التلقین وحشو أذهان المتعلمین بالمعلومات.

ز وٕاثارة المتعلمین على العمل وفق طریقة التعلیم النشط، وتولید الدافع للتعلم واالنجاز، وربط یحفتعلى 

ا یتطلب من األستاذ الكفاءة المعرفیة أي التكوین . وكل هذلتعلیمیة التعلمیة بالواقع المعیشالعملیة ا

التخصصي في المادة العلمیة التي یدرسها، والكفاءة البیداغوجیة في كیفیة إیصاله المعارف على أحسن 

  صورة.

األساتذة غالبیة فهذه الكفاءات ال تأتي إال من خالل التكوین المستمر لألستاذ، و الدراسة الحالیة تبین    

التكوینیة والملتقیات  في ذلك یعود لقلة الدورات یعانون من صعوبة استخدام هذه البیداغوجیا والسبب 

)، حیث بین الباحث أن 2012( في الجزائر تتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحث هویديالمنظمة. حیث 

ن یشرح للتالمیذ بالتفصیل طریقة هو األكثر صعوبة بالنسبة لألستاذ، حیث یتطلب منه أاإلنجازي الجانب 

انجاز عمل مشابه للكفاءة المستهدفة، وهذا یتطلب جهدا ووقتا إضافیا للحصة، كما علیه أن یركز على 

الجوانب السلوكیة العملیة حتى یتمكن التلمیذ من اكتساب القدرة على تكرار السلوك بكفاءة ویقلل من 

ات یجب أن تجتمع في األستاذ حتى یتمكن من اإلحاطة في االنجاز. وتلك الكفاءات والقدر األخطاء 

من الكفاءة، وهذا بجمیع  جوانب الكفاءة والوصول بالتلمیذ من المعرفة النظریة إلى إتقان العمل اإلنجازي 

  بدوره یتطلب الرسكلة والتكوین الدائم والمستمر.

بین أهداف المدرسة تحسین العملیة  یعتبر التكوین من بین أهم الركائز لتحسین جودة التعلیم ألن منو    

متاح لألستاذ غیر ال مراألاألساتذة وهذا  ةن المعارف و رسكلالتعلیمیة وجودة التعلیم من خالل تحسی
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فمهما حاولت المنظومة التربویة تبني أیة  حالیا، فنقص تكوین األساتذة یؤدي إلى عدم تحقیق الكفاءات،

  جدیدة إال أنها ستفشل في تحقیق ذلك لغیاب تكوین األستاذ. بیداغوجیا

 االبتدائي)، تبین بعد إجراء مقابلة مع معلمي التعلیم 2011(في الجزائرنجد دراسة لعمارة ي هذا ف   

بسبب  نقص تكوینهم، ومصطلح "الكفاءات" مازال غیر واضح وغیر عدم تحقیق أغلبیة الكفاءات یفسرون 

  هم رغم قوة حضور هذا المصطلح في الوسط التربوي وتداوله على ألسنة المربین.محدد الداللة عند

ة الحالیة حیث توصلنا إلى أن أستاذ التعلیم الثانوي مازال یعاني من وتنطبق هذه الدراسة مع الدراس   

المستمر  نقص التكوین وحضور الملتقیات والندوات في مجال استخدام المقاربة بالكفاءات. فانعدام التكوین

سلبا على العملیة التعلیمیة التعلمیة وعلى ممارسة األساتذة، حیث یؤكد في هذا الصدد مرعي  یؤثر

من أهم األسئلة التي یجب أن یوجهها المعلم لنفسه أو لغیره من المختصین أو )، أن 2001وزمالءه (

عمیقا لجمیع أسالیب التعلیم ینبغي أن أعلم؟ وهذا السؤال یتطلب إطالعا وفهما التربویین هو: كیف 

  وعالقتها بعملیة التعلم، وال یمكن الوصول إلى هذا المستوى إال عن طریق التكوین.

) في دراسة أجراها حول اتجاه المدرسین 2006(في الجزائر ونفس النتیجة التي توصل إلیها قویدري   

لم یتلقوا التكوین الذي یسمح لهم  نحو مقاربة التدریس بالكفاءات، وبینت نتائج الدراسة أن المدرسین

  بتطبیق المقاربة بالكفاءات.

فهذه النتائج تؤكد فرضیة الدراسة الحالیة في افتقار األساتذة للتكوین في كیفیة استخدام المقاربة    

  بالكفاءات.
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بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم  الفروق: الثانیة . تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة2:2

  التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات:

  الفرضیة الجزئیة األولى:

تنص على وجود فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس 

  السؤال المطروح: عنابة مادة التدریس. وتهدف هذه الفرضیة إلى اإلجلطبیعة بالكفاءات وفقا 

هل هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا 

  مادة التدریس؟.طبیعة ل

  السؤال المطروح تم اختبار الفرضیة الجزئیة األولى، حیث تم استخدام التباین األحادي. ولإلجابة عن   

) وجود فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدامهم للتقویم التكویني وفقا 36جدول(وتبین من خالل 

) "ف"  (2.16لمادة التدریس، حیث بلغت قیمة  ) والتي تصغر عن مستوى 0.005) بمستوى الداللة 

  )، وهذا یدل على أن قیمة "ف" دالة إحصائیا.0.05الداللة المعتمدة (

إلى عدم إعطاء األساتذة أهمیة لهذا النوع من التقویم وعدم معرفتهم لكیفیة هذه الفروق وتفسر الباحثة    

  تطبیقه وفق المادة التي یدرسونها، رغم أن لهذا التقویم التكویني أهمیة في بناء الكفاءة المستمرة.

  مازالوا یتقیدون بالتقویم التقلیدي الذي یقام على شكل فروض وامتحانات.  فاألساتذة

) أن التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات تتطلب من 2010(في الجزائر دراسة خطوطحیث بینت    

األستاذ بذل جهود معتبرة، ذلك أن التقویم في ظل هذه المقاربة عملیة تلتف حول العملیة التعلیمیة 

كلة التعلمیة، غیر أن الواقع یبین عدم تغییر األساتذة لطریقة تقویمهم، كما أن طریقة تقییم وضعیة مش

   .مازالت بالطریقة السابقة وهي منح التالمیذ عالمة مع مالحظة معینة

أستاذ التعلیم الثانوي لیس على درایة بكیفیة إجراء عملیة التقویم التكویني إضافة إلى هذا نالحظ أن    

وهذا راجع إلى انعدام الدورات التكوینیة والندوات مع مفتشي المواد التي یدرسها األساتذة  ،وبفترة إجراءه
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فلیس كل أساتذة المواد لدیهم الحظ باالستفادة بالرسكلة والتكوین حول كیفیة تطبیق التقویم  التابعین إلیه، 

مجال تدریب وتكوین األساتذة  يالتربوي، فالمدارس الجزائریة مازالت ضعیفة ببرامجها التكوینیة وراكدة ف

) أن األساتذة لم یتلقوا تكوینا 2009(في الجزائر حیث بینت نتائج دراسة شتوي حول استخدام التقویم.

  حول التقویم الذي یؤهلهم للعمل به في تقویم كفاءات التالمیذ.

قت یدفع إلى طبیعة المادة والوقت المخصص للحصة، فضیق الو  هذه الفروقكما یمكن إرجاع    

باألستاذ إلى تكریس الوقت إللقاء الدرس وشرحه دون إعطاء أهمیة للتقویم التكویني الذي یتیح للمتعلم من 

  معرفة الصعوبات التي تعترضه، ومساعدته على التعلم وتصحیح أخطاءه.

، ) مشرفا375عددهم (حیث بلغ ،في السعودیة  ففي دراسة قامت بها عینة من المشرفین التربویین   

) اللغة ) معلما من مختلف المواد (1223( ) مدیرا، لتقویم273وعینة من مدیري المدارس بلغ عددهم 

)، على مستوى جمیع المناطق ..إلخالعربیة، التربیة اإلسالمیة، الریاضیات، العلوم، واالجتماعیات

المعلمین في مختلف التعلیمیة للمملكة العربیة السعودیة، وتوصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى أداء 

) 2009دراسة طشوعة ( وفي الجزائر توصلت نتائج المجاالت: التخطیط، التنفیذ، والسیما مجال التقویم.

ممارسة  على للتدریبأن أساتذة الطب، اآلداب والعلوم االجتماعیة، االقتصاد والحقوق أكثر حاجة إلى 

  عملیة التقویم.

  :انیةالفرضیة الجزئیة الث

ین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا هناك فروق ب"

  ." ألقدمیة في التعلیمطبیعة ال

هذه الفرضیة إلى اإلجابة عن السؤال التالي: هل هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في  تهدف   

  ألقدمیة في التعلیم؟.طبیعة ااستخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا ل
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الجدول  السؤال والتحقق من صدق الفرضیة، تم استخدام التباین األحادي. وأظهرت نتائج نولإلجابة ع   

)، 0.05وجود فروق بین األساتذة في استخدام التقویم التكویني تبعا لمتغیر األقدمیة عند مستوى () 37(

  .)0.001) بمستوى الداللة المحسوبة (6.88حیث بلغت قیمة "ف" (

سنوات) في استخدامهم  5 - 1خالل النتائج المتوصل إلیها نالحظ تفوق األساتذة ذوي الخبرة ( منو    

  .]سنة فما فوق 11[و ]سنوات 10 -  6[للتقویم التكویني عن زمالئهم ذوي الخبرة 

المتمثل  تقلیديذوي الخبرة العالیة مازالوا یطبقون التقویم الالفروق بین األساتذة، أن الفئة وتفسر الباحثة    

فمن الصعب التخلي عن التقویم السابق وتطبیق التقویم الحدیث الذي تنص  في الفروض واالختبارات.

  فهذا التقویم یتطلب من األستاذ بذل جهد أكثر حول كیفیة تطبیقه. ،علیه بیداغوجیا الكفاءات

في مهنة التعلیم، خفف كما یمكن إرجاع قلة ممارستهم للتقویم التكویني إلى سنوات عملهم الطویلة    

  وهذا ما جعلهم ال یبالون بهذا النوع وال بالبیداغوجیا الجدیدة.علیهم ضغط المراقبة والتفتیش، 

أما بالنسبة للفئة ذوي الخبرة القلیلة، فاستخدامهم للتقویم التكویني یرجع إلى اإلصالحات التي جاءت    

ق هذا التقویم، أو تطبیقهم لهذا النوع من التقویم ، حیث تعودوا على تطبی2003بها المنظومة التربویة 

  إرغاما من قبل المشرفین.

فالخبرة في التدریس من شأنها أن تكسب األستاذ مهارات وقدرات تساعده على تحسین ممارساته    

)، حیت 2011التقویمیة أثناء العملیة التعلیمیة التعلمیة، وهذه النتیجة تتفق مع دراسة (مسعودي ، 

ن یواجهون صعوبات في تقویم المتعلمین وأرجع اختالف هذه الصعوبات إلى الدراسة أن المعلمی توصلت

  .عامل الخبرة و تكوین المعلم

  الفرضیة الجزئیة الثالثة:

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا "

  . "نلتكویطبیعة عدد مرات ال
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هل هناك فروق بین أساتذة التعلیم في استخدام التقویم التكویني وتهدف الفرضیة إلى اإلجابة عن السؤال: 

  . ؟لتكوینلطبیعة مادة افي ضوء التدریس بالكفاءات وفقا 

  ، تم استخدام التباین األحادي. یةالسؤال، والتحقق من الفرض عنولإلجابة 

م التقویم التكویني وفقا فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدا)، أن هناك 38جدول(تبین من    

"ف"0.05داللة (عند مستوى الللتكوین  ) بمستوى الداللة المحسوبة 5.15()، حیث بلغت قیمة 

)0.006.(  

التكوین ما یجري من عملیات اإلعداد قبل الخدمة والتدریب أثناءها من نمو لمعارف المعلم یقصد بو    

  ).2010العطوي،  :(عن وتحسین مهاراته وأدائه التربوي وقدراته

): "أي تجدید تربوي یكون مسبوق بالتكوین الكافي لمن سیسهرون على تطبیقه، 1989ویقول حطب (   

  ).  2009" (عن: شتوي، أهدافهله حظوظ كبیر على بلوغ 

لم یحظى بهذا التكوین حول كیفیة أستاذ التعلیم الثانوي على النتائج المتحصل علیها، نالحظ أن وبناء    

  في ضوء التدریس بالكفاءات. تطبیق التقویم التكویني

)، حیث 2010(في الجزائر نجد دراسة خطوط  تتفق مع الدراسة الحالیة  من بین الدراسات التيو    

، فاءاتأن أغلبیة األساتذة لم یتلقوا تكوینا في مجال التقویم في ظل التدریس بالكإلى توصلت الدراسة 

)، فهذه النسبة تؤكد أن عملیة التقویم مازالت بعیدة كل البعد عما تتطلبه %69.8حیث بلغت النسبة (

  بیداغوجیا الكفاءات.

حیث  كما أشارت دراسة  حول تكوین األساتذة حول كیفیة إجراء التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات،   

في مجال التقویم، والتكوین  الذي تكوین ال) من األساتذة تتوزع بین عدم تلقي %92.1أن ( بینت الدراسة

  تلقوه كان غیر كاف.
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األستاذ أهدافها یتوقف على دور األستاذ، حیث البد أن یكون فنجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة وتحقیق    

. فدور األستاذ تغیر في ظل یتهما على تطویر األداء التعلیمي والتكویني وتحسین مردود اقادر  كفؤا

المقاربة بالكفاءات من ملقن للمعلومات إلى موجه ومرشد قادر على إثارة التفاعل، وكذا تقویم أداء 

المتعلمین، وٕان هذا الدور لن یقوم به إال إذا كان قد تلقى تكوینا من خالله یستطیع مسایرة طریقة التقویم 

  تكویني في ظل المقاربة بالكفاءات.ال

من المعلمین غیر راضین عن  %50)، أن 2008(في الجزائركما توصلت دراسة بن سي مسعود    

  التكوین المقدم لهم.

في تزوید األساتذة بمستجدات النظام التربوي خاصة في مجال التقویم التربوي  اهام افالتكوین یلعب دور    

التقویم التربوي، إال أن الدراسة الحالیة  في الدورات التكوینیة على فهم كیفیة إجراء عملیة مأیضا مشاركته

في  تبین معاناة األستاذ الجزائري من نقص التكوین، وتتفق هذه الدراسة مع ما توصل إلیه الباحث خنیش

  التقویم التربوي. ) من األساتذة یعانون من نقص التكوین في مجال%56.97()، حیث وجد2006الجزائر(

)، أن األساتذة یعانون من نقص التكوین في 2010النتیجة التي توصل إلیها الباحث خطوط ( ونفس

  میدان التقویم التربوي.

تطبیق التقویم التكویني  فالواقع یبین لنا معاناة األستاذ من نقص التكوین وعدم معرفته وفهمه لكیفیة   

  وهذا ما أكدته مختلف الدراسات.

م" ):" إننا نعلم المعلم كیف یجب أن ٌیعلم ولكننا ال نعلمه كیف یقوَ 1998ركان (وفي هذا الصدد یقول ب   

  ).2010(عن: خطوط، 

فاستخدام التقویم التكویني في العملیة التعلیمیة التعلمیة یستدعي من األستاذ معرفة خطوات إجراء هذا    

ي تقویم المتعلم، وكل هذا یتم من خالل النوع من التقویم واإلطالع على مراحله المختلفة وأدواته المتعددة ف

  الدورات التكوینیة مع مفتشي المواد.
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في دراستها، أن التقویم التكویني الناجح هو التقویم الذي یكون فیه  )2008(وأشارت بن سي مسعود   

  المعلم ملما بكیفیة تطبیقه ضمن استراتیجیه تسمح بتجسید مراحل التقویم التكویني الثالثة.  

فالتقویم التكویني أهم مكونات النظام التربوي ونمط من أنماط تقویم المتعلم، ویالزم العملیة التعلیمیة    

من بدایتها إلى نهایتها، حیث یزود كال من المعلم والمتعلم بتغذیة راجعة، ویكشف عن التعلمیة 

  حرزه.الصعوبات التي تواجه المتعلم خالل عملیة التعلم ومعرفة مدى التقدم الذي أ

بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم  الفروق: الثالثة . تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة3:2

  التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات:تطبیق لصعوبات 

  الفرضیة الجزئیة األولى:

التدریس بالكفاءات هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لتطبیق التقویم التكویني في ضوء "

  ".مادة التدریسطبیعة وفقا ل

فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في  السؤال المطروح: هل هناك عنالفرضیة إلى اإلجابة تهدف هذه    

  ؟.مادة التدریسطبیعة مواجهتهم لتطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا ل

)، ANOVA، تم استخدام التباین األحادي (یةهذا السؤال والتحقق من هذا الفرض ولإلجابة عن   

(39جدول(وأظهرت نتائج  "ف" بلغت  والتي  )0.005) بمستوى الداللة المحسوبة (6.91) أن قیمة 

)، وهذا یدل على وجود فروق بین األساتذة في مواجهتهم 0.05تصغر عن مستوى الداللة المعتمدة (

  التدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر مادة التدریس. ضوءالتقویم التكویني في  لصعوبات تطبیق

إلى اختالف المواد الدراسیة  ویمكن تفسیر هذا التفاوت في مواجهة صعوبات تطبیق التقویم التكویني   

مقاربة الكفاءات، وعدم اإللمام بكیفیة تدریس  التي جاءت بهاومحتواها، فنالحظ صعوبة المناهج الجدیدة 

المواد، أیضا قلة الدورات التكوینیة أثر في مواجهة األستاذ الستخدامه للتقویم التكویني على حد 

  تصریحات األساتذة .
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لإلصالحات الجدیدة، و عرقلة التقویم كما یمكن إرجاع هذه الصعوبات إلى عدم تقبل أغلبیة األساتذة    

وهذا حسب ما  ي لسیر العملیة التعلیمیة، فالتقویم التكویني في نظر األساتذة مجرد تضییع للوقتالتكوین

  .صرح علیه أغلبیة األساتذة أثناء إجراء مقابلة معهم

دراسي واكتظاظ األقسام ومن بین العوامل التي تعرقل استخدام التقویم التكویني نجد كثافة البرنامج ال   

ستاذ األ ، وهذا یؤثر فيالجزائریة مكتظة بالتالمیذ في جمیع المستویات التعلیمیة ، فالمدارسبالتالمیذ

  عملیة إجراء التقویم التكویني. والمتعلم سلبا كما یؤثر في

وتتفق دراستنا مع العدید من الدراسات التي توصلت إلى أن األساتذة تواجههم صعوبات في تطبیق    

أن من صعوبات تطبیق  إلى )،2006( في السعودیة الحصینيالتقویم التربوي، حیث توصلت دراسة 

)، أن 2011(في السعودیة التقویم المستمر، كثافة أعداد التالمیذ في الصف الواحد. وبینت دراسة طبیقي 

  كثرة التالمیذ داخل الفصل الدراسي یعوق من تحقیق أهداف التقویم المستمر.

من المدرسین في  )%16.82( )، أن نسبة2011(جزائرفي ال كما أشارت دراسة عواریب و األعور   

جمیع مراحل التعلیم ال یمارسون التقویم التكویني، وهذا راجع إلى عدة عوامل منها: كثافة البرنامج 

وقلة الوسائل واإلمكانیات، وغیر ذلك ضیق الوقت ، كثرة التصحیح  الدراسي وكثرة التالمیذ في القسم، 

  من العوامل.

)، أن من صعوبات تطبیق التقویم المستمر، كثافة أعداد التالمیذ في 2003دراسة هادي (كما بینت    

  ).2010(عن: مطیري،  الصف الواحد

) من األساتذة صرحوا بعجزهم على إجراء %93.3)، أن (2010(وبین الباحث خطوط في دراسته    

  .عملیة التقویم التربوي بسبب ارتفاع عدد التالمیذ في القسم الواحد

  فارتفاع عدد التالمیذ یعیق من معرفة األستاذ على مدى تحكم كل تلمیذ في الكفاءات المستهدفة.   
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من المعلمین یصرحون أن عدد التالمیذ ال یسمح لهم  )%96.1( أن )2008( وبینت بن سي مسعود   

  ئه.اخطأبتوجیه كل تلمیذ إلى 

لجمیع التالمیذ كل حسب حالته ووضعیته، وهذا ال یتأتى فتطبیق التقویم التكویني یتطلب متابعة دقیقة    

إال إذا كان عدد التالمیذ قلیال، أما في ظل االكتظاظ الذي تعیشه المدارس الجزائریة فإنه یجعل من 

ممارسة التقویم المستمر عملیة صعبة التطبیق والتنفیذ بالنسبة للمعلمین بالكیفیة التي تسمح لهم بأن 

  فق ما تتطلبه هذه المقاربة.یمارسوا التقویم و 

التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات تطبیق التقویم التكویني حسب  ویمكن إرجاع الفروق بین أساتذة   

 في الجزائر فقد أشارت دراسة شتوي مادة التدریس، للوقت المخصص للحصة وقلة الوسائل التعلیمیة، 

)، أن نقص الوقت المخصص للحصة سبب عجز األساتذة على تطبیق التقویم. ونفس النتیجة 2009(

، أن الوقت المخصص للحصة الدراسیة ال یسمح بإجراء التقویم )2010( التي توصل إلیها خطوط

) من األساتذة یرون أن الوقت المخصص للحصة ال یسمح %81.1التكویني، حیث بینت الدراسة أن (

  بإجراء التقویم التكویني.لهم 

، على وجود صعوبات لدى أساتذة 1991ولقد أكدت مدیریة التوجیه والتقویم في دراسة قامت بها عام    

  ).2011عن: العرابي، ( التعلیم المتوسط عند تعاملهم مع التقویم التربوي

عدة تجعله عاجز فهذه الدراسات تتفق مع نتائج دراستنا الحالیة، فأستاذ التعلیم الثانوي تواجهه عراقیل    

  عن تطبیق التقویم التكویني الذي تنص علیه المقاربة بالكفاءات.

  الفرضیة الجزئیة الثانیة:

بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات تطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس  هناك فروق"

  ".في التعلیم ألقدمیةطبیعة ابالكفاءات وفقا ل
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وتهدف الفرضیة إلى اإلجابة عن السؤال: هل هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم    

  ؟.في التعلیم ألقدمیةطبیعة اضوء التدریس بالكفاءات وفقا للصعوبات تطبیق التقویم التكویني في 

  االتجاه. ، تم استخدام التباین األحاديیةوللتحقق من الفرض

)، أن هناك فروق بین األساتذة في مرحلة التعلیم الثانوي في مواجهتهم 40(جدولوأظهرت نتائج    

  لصعوبات تطبیق التقویم التكویني تبعا لمتغیر األقدمیة.

)، والتي تصغر عن مستوى 0.000ى الداللة المحسوبة () بمستو 18.66حیث بلغت قیمة "ف" (   

  )، وهذا یدل على أن قیمة "ف" دالة إحصائیا.0.05الداللة المعتمدة (

لدیهم صعوبة في استخدام  الطویلةونالحظ من خالل النتائج المتوصل إلیها أن األساتذة ذوي الخبرة    

مقارنة بزمالئهم ذوي الخبرة القلیلة. فرغم خبرتهم الطویلة في میدان التعلیم وتعودهم على التقویم البنائي 

رغم أن المناشیر الوزاریة تنص على ضرورة ، بالاستخدامهمن الصعب  هاستخدام التقویم التربوي إال أن

  الطویلة.خاصة ذوي الخبرة  به إال أن األساتذة ال یبالون تطبیقه

، أن الممارسات التقویمیة المعمول بها حالیا حسب ما أكده "خطوط"وفي هذا الصدد تؤكد دراسة    

األساتذة والتي تنحصر في االختبارات بما فیها الفروض المحروسة والواجبات المنزلیة، ال تتوافق مع ما 

كفاءات، واعتباره جزء ال الرسمیة التي تؤكد على التقویم في ظل المقاربة بالجاءت به المناشیر الوزاریة 

  یتجزأ من العملیة التعلیمیة التعلمیة.

)، أن أغلب األساتذة مازالوا یستخدمون األدوات 2003( في البحرین أشارت دراسة الدوسري اكم   

)، أن 2003( التقلیدیة في تقویم طلبتهم كاالختبارات بأنواعها. ونفس النتیجة التي توصل إلیها حمود

یتعاملون مع نوع واحد من التقویم وهو التقویم الختامي(النهائي)، وأستاذ التعلیم الثانوي أغلب األساتذة 

  لیس له اإلطالع الكافي بالتقویم وأنواعه.
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وحسب نتائج الدراسة الحالیة فإن أساتذة ذوي الخبرة القلیلة هم األكثر معرفة لهذا النوع واألكثر    

تكونت لدیهم فكرة حول مفهوم التقویم التكویني أیضا استفادتهم من وربما هذا راجع إلى أنه استخداما له، 

و  عن وزارة التربیة الوطنیةالملتقیات والندوات مع مفتشي المواد، واطالعهم على المناشیر الصادرة 

اإلطالع على كل المستجدات ذلك ألنهم في بدایة مشوارهم التربوي واستطاعوا التكیف مع التغییر، 

شدة الصعوبة عندهم في مجال التقویم التربوي عامة والتقویم التكویني خاصة، عكس  وبالتالي خفت

نسبة لهم مجرد تضییع للوقت  یبالون بالتقویم التكویني، فبالاألساتذة ذوي الخبرة المتوسطة والعالیة ال

هم األكثر مواجهة  ]سنة فما فوق 11[ومعرقل لسیر الحصة. و ما نالحظه أن ذوي الخبرة العالیة 

  لصعوبات تطبیق التقویم المستمر بشدة، هذا ألنهم لم یتكیفوا بعد مع اإلصالحات التربویة.

)، التي توصلت إلى أن 2009(في األردنوالراشدي  يسعیدأمبو وال تتفق الدراسة الحالیة مع دراسة    

وم في تطبیقهم للتقویم التكویني تواجه معلمي العل عامل الخبرة لیس له دور في تخفیف الصعوبات التي

  المستمر.

كما تتعارض نتائج دراسة بن سي مسعود التي توصلت إلى عدم وجود فروق بین معلمي التعلیم    

    االبتدائي في مواجهتهم لصعوبات التقویم حسب متغیر الخبرة. 

  الفرضیة الجزئیة الثالثة:

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات تطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس "

  لتكوین".اعدد مرات  طبیعة بالكفاءات وفقا ل

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات  وانبثقت هذه الفرضیة من السؤال: هل   

  لتكوین؟.طبیعة عدد مرات اضوء التدریس بالكفاءات وفقا ل تطبیق التقویم التكویني في

)، ANOVA، حیث تم استخدام التباین األحادي (یةالسؤال المطروح تم اختبار الفرض ولإلجابة عن   

) أن هناك فروق بین األساتذة في مواجهتهم لصعوبات تطبیق التقویم 41جدول (وتبین من خالل نتائج 
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(19.84التكویني تبعا لمتغیر التكوین، حیث بلغت قیمة "ف" ( ) التي 0.000) عند مستوى الداللة 

  وهذا یعني أن قیمة (ف) دالة إحصائیا.)، 0.05تصغر مستوى الداللة المعتمدة (

ي أو تكوینین، وهذا غیر كاف. فأستاذ التعلیم الثانو  اواحد ایتضح لنا أن أغلبیة األساتذة تلقوا تكوین   

استخدام  في فهم و صعوبة إیجاد إلى وهذا یؤدي حتمایعاني من نقص التكوین في مجال التقویم التربوي 

    في العملیة التعلیمیة. التقویم التكویني

فاألستاذ مازال یعتقد أن التقویم هو عملیة یقوم بها لتحدید عدد التالمیذ المنتقلین للسنة المقبلة، وال    

من  %)62.96( )، أن2012(في الجزائر تسبات التالمیذ، حیث بینت دراسة هویديالقة له بتدعیم مكع

) من األساتذة یرون أن ال جدوى من %59.63األساتذة ال یعرفون إجراءات تطبیق التقویم التكویني، و(

  ) من األساتذة ال یعرفون التقویم.%40.74( التقویم التكویني، حیث أشارت النتائج أن

ویم نظرة خاطئة إلى عامل التكوین، فنقص تكوین األساتذة في مجال الباحثة نظرة األساتذة للتقوترجع    

  العشوائي للتقویم الذي ال یخضع للمعاییر. التقویم التربوي أدى بهم إلى االستخدام

د دراسة ومن الدراسات التي تناولت العراقیل التي تواجه األساتذة في تطبیقهم للتقویم تبعا للتكوین نج   

)، حیث توصل الباحث إلى وجود صعوبات في التقویم مرتبطة بعامل تكوین 2006(في الجزائر خنیش

  األساتذة.

وأشارت دراسة "عبد العزیز تلفت" حول المشكالت المتعلقة بالتقویم التربوي في النظام التعلیمي بدولة    

قطر، حیث بینت نتائج الدراسة أن المدرسین بحاجة إلى تدریب وتكوین حول كیفیة استخدام األسالیب 

طالب أو رسوبه هو نتیجة والتقنیات الجدیدة في التقویم التربوي، والتقویم الذي كان معتمدا لنجاح ال

لم یكن هناك تقویم مستمر(عن: أنه ألسالیب التقویم األخرى، هذا معناه االمتحان النهائي دون اعتبار 

  ).2000عقل، 
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)، أن تطبیق التقویم التكویني تواجهه 2008كما تتفق نتیجة دراستنا الحالیة مع دراسة بن سي مسعود (   

) من المعلمین لم یتم تكوینهم %68.2نقص التكوین، حیث بینت أن (صعوبات بیداغوجیة وتنظیمیة منها 

  في مجال التقویم.

ویضیف الباحث "خطوط"، أن الندوات التي یشارك فیها األساتذة مع مفتش المادة، لسوء الحظ لم    

ت به یستفیدوا منها أو أنها لیست كافیة، وهذا ما یزید من صعوبة األساتذة في تطبیق التقویم الذي جاء

  مقاربة التدریس بالكفاءات.

)، أن أهم المشكالت التي تحول دون تطبیق التقویم 2010( في السعودیة كما أشارت دراسة المطیري   

  المستمر هي قلة الدورات التدریبیة.

عملیة التكوین في مجال التقویم التربوي وعدم االستفادة من الندوات والملتقیات زاد من صعوبة  فنقص   

والسبیل لمقاومة هذه العراقیل هو بذل األستاذ الجهد لتحسین فهم األساتذة للتقویم التكویني وكیفیة تطبیقه. 

تذة صرحوا بأنهم یبذلون من األسا  )%85.6( ، أن)2010( أدائه، وهذا ما أشارت إلیه دراسة خطوط

 جهدا كبیرا أثناء عملیة التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات.

  : إستنتاج -3

وجود  الدراسة إلى ثُبوت هذه عبرفرضیات الدراسة، توصلنا وتفسیر نتائج  وتحلیل  من خالل عرض   

بیداغوجیة في التدریس في كوسیلة الكفاءات بمقاربة الفروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام 

  الثانوي.المستوى 

حیث توصلت نتائج الفرضیة الجزئیة األولى التي مفادها: هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في    

بلغت قیمة  .)0.000مادة التدریس عند مستوى الداللة (طبیعة استخدام طریقة التدریس بالكفاءات وفقا ل

  ).0.05ن الفرضیة الجزئیة محققة عند مستوى الداللة المعتمدة()، وهذا معناه أ5.07(ف) ب (
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تطبیق هذه البیداغوجیة التي تبنتها المنظومة التربویة  ال یمیلون إلىویرجع ذلك إلى أن أغلبیة األساتذة    

  ، والتي ال تتماشى مع مواد التدریس ومحتواها.2003عام 

الفرضیة الجزئیة الثانیة التي مفادها: هناك فروق بین  أما بالنسبة للنتائج المتوصل إلیها من خالل   

ألقدمیة عند مستوى الداللة طبیعة اأساتذة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات وفقا ل

(ف) ب (0.001( )، معناه أن الفرضیة الجزئیة تحققت عند مستوى الداللة 7.56)، حیث بلغت قیمة 

)0.05.(  

التفاوت بین األساتذة في استخدام المقاربة بالكفاءات حسب متغیر األقدمیة في التعلیم إلى ویرجع هذا    

تطبیق هذه البیداغوجیا وُیحبذون المقاربة  ال یمیلون إلىأن أغلب األساتذة خاصة ذوي الخبرة العالیة 

الجدیدة، كما أن لیس لدیه السابقة (التدریس باألهداف). فاألستاذ ال یملك الدافعیة الستخدام هذه المقاربة 

، حیث بینت الدراسة الحالیة أن فئة ذوي الخبرة الطویلة في التعلیم اإلطالع الواسع حول كیفیة استخدامها

غیر مبالیة باستخدامها، في حین وجدنا فئة تستخدم بیداغوجیا الكفاءات وهي فئة األساتذة ذوي الخبرة 

  لدیهم حظ في التكوین. كان  التعلیم والذینوهم یمثلون األساتذة الجدد في القصیرة 

أما بالنسبة للنتائج المتوصل إلیها من خالل الفرضیة الجزئیة الثالثة القائلة: هناك فروق بین أساتذة    

لتكوین، حیث بلغت قیمة لطبیعة عدد مرات االتعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات وفقا 

)، وهذا 0.05) والتي تصغر عن مستوى الداللة المعتمدة (0.000لداللة () بمستوى ا14.63(ف) ب(

  یعني أن الفرضیة تحققت.

وترجع هذه الفروق حسب الباحثة إلى نقص الدورات التكوینیة  والرسكلة  والتربصات حول مجال    

یفیة تطبیقه في استخدام مقاربة الكفاءات في التدریس. ونتج عن ذلك عدم فهم األستاذ لهذا المصطلح  وك

القسم رغم إلحاح الوزارة على استعمال المقاربة. فالواقع یبین عدم مباالة أغلبیة األساتذة ال بالمقاربة وال 
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بالمناشیر الوزاریة. وإلزالة الغموض حول هذا المصطلح البد من اإلكثار من الدورات التكوینیة وتدریب 

  ا.األساتذة بمختلف تخصصاتهم حول كیفیة استخدامه

سنة من تبني المنظومة التربویة الجزائریة بیداغوجیا الكفاءات إال أن  13 وما یمكن قوله أن بعد مرور   

األستاذ الجزائري مازال إلى حد اآلن یعاني من مشكلة فهم المقاربة ومن أین استمدت جذورها، وكیفیة 

  م وأیضا كیفیة تقویمه وفق هذه المقاربة.تطبیقها وكیفیة التخطیط وانجاز الدرس وكیفیة إثارة دافعیة المتعل

كما توصلنا من خالل الدراسة إلى وجود فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني    

نتائج الفرضیة الجزئیة األولى والتي  بینتحیث ، 0.05الكفاءات عند مستوى الداللة في ضوء التدریس ب

بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات  مفادها: هناك فروق

) والتي تصغر عن 0.005) بمستوى الداللة (2.16حیث بلغت قیمة (ف) (مادة التدریس. طبیعة تبعا ل

  ، وهذا معناه أن الفرضیة تحققت.0.05مستوى الداللة (

طبیعة المادة التي ُیدرُسها األستاذ ومحتواها، وأیضا نقص الوقت وترجع هذه الفروق بین األساتذة إلى    

للحصة یدفع باألستاذ إلى التفكیر في كیفیة إلقاء وشرح الدرس وٕایصاله للتالمیذ خاصة مع المخصص 

زادت من ضیق الوقت في تقدیم جمیع  اإلضرابات التي عرفتها المدارس الجزائریة في اآلونة األخیرة 

المتعلم التفكیر في تقویم  العجلة في إنهاء البرنامج دون باألستاذ إلى  تدفعة حیث الدروس المبرمج

  التي یعاني منها وتصحیح أخطائه وفق منهجیة المقاربة بالكفاءات. والكشف عن نقاط الضعف

بالنسبة للنتائج المتوصل إلیها من خالل عرض وتفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة والتي  أما   

مفادها: هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات 

) حساب تحلیل التباین )، وذلك بعد 0.01وفقا لألقدمیة في التعلیم، أنها تحققت عند مستوى الداللة 

  ).0.05) عند مستوى الداللة المعتمدة (6.88( )، حیث بلغت قیمة (ف) بANOVAاألحادي (
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وهذا یرجع إلى عدم مباالة فئة من األساتذة لهذا النوع من التقویم خاصة ذوي الخبرة الطویلة في التعلیم    

(النهائي) الذي یحدد حیث  عدد التالمیذ المنتقلین أو الناجحین وعدد تتقید هذه الفئة بالتقویم الختامي 

كما نجد فئة أخرى ال تعرف التقویم التكویني وال حتى كیفیة تطبیقه، في  التالمیذ المعیدین في آخر السنة.

الذین حظوا  یستخدمون هذا النوع من التقویم وهم األساتذة الجدد القصیرةحین نجد فئة ذوي الخبرة 

  یق التقویم التكویني في ضوء بیداغوجیا الكفاءات.بالدورات التكوینیة حول تطب

كما توصلت نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة القائلة: هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام    

  لتكوین.طبیعة عدد مرات االتقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات تبعا ل

) 5.15فالفرضیة تحققت، وهذا بعد حساب تحلیل التباین األحادي االتجاه، حیث بلغت قیمة (ف) ب(   

)، وهذا یعني أن قیمة (ف) 0.05)، والتي تصغر عن مستوى الداللة المعتمدة (0.006بمستوى الداللة (

  تبعا لمتغیر التكوین. دالة إحصائیا، ویتبین لنا أن هناك فروق بین األساتذة في استخدام التقویم التكویني

وهذا یرجع إلى نقص الدورات التكوینیة في مجال التقویم التربوي عامة والتقویم التكویني خاصة حول    

محددة، وتعودهم على استخدام أسالیب واختبارات كیفیة تطبیق أدوات التقویم التكویني استنادا إلى معاییر 

  لمهني.تقلیدیة ذات نمط مألوف الزمه طوال مشواره ا

فاألستاذ مهما كانت المادة التي ُیدرسها فهو بحاجة إلى تكوین مستمر حول كیفیة بناء واستخدام أدوات    

  التقویم التربوي.

كما بینت الدراسة وجود فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات تطبیق التقویم    

حیث توصلت نتائج الفرضیة الجزئیة ، 0.05الكفاءات عند مستوى الداللة التكویني في ضوء التدریس ب

األولى والتي مفادها: هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات تطبیق التقویم 
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مادة التدریس، هذا بعد تحلیل التباین األحادي االتجاه طبیعة التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات تبعا ل

)ANOVA)والتي تصغر عن مستوى 0.000) بمستوى الداللة(6.91)، حیث بلغت قیمة (ف) ب (

)، وهذا یعني أنه توجد فروق بین األساتذة في درجة مواجهتهم لصعوبات تطبیق التقویم 0.05الداللة(

  التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر مادة التدریس.

ها: صعوبة المادة التي ُیدرسها األستاذ، كثافة المنهاج الدراسي، اكتظاظ وهذا راجع إلى عدة أسباب من   

  األقسام بالتالمیذ، أیضا ضیق الوقت المخصص للحصة.

بالنسبة لنتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة والقائلة: هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم  أما   

ألقدمیة، وهذا بعد حساب لطبیعة الصعوبات تطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات تبعا 

) والتي تصغر عن 0.000( ) بمستوى الداللة18.66تحلیل التباین األحادي، حیث ُقدرت قیمة (ف) ب(

)، وهذا یعني وجود فروق بین األساتذة في مواجهتهم لصعوبات تطبیق 0.05مستوى الداللة المعتمدة (

  التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات تبعا لمتغیر األقدمیة.

التي طرأت على ویمكن إرجاع هذا إلى عدم تكیف أساتذة ذوي الخبرة الطویلة مع اإلصالحات الجدیدة    

المنظومة التربویة، على عكس األساتذة ذوي الخبرة القلیلة الذین لدیهم الفكرة حول كیفیة تطبیق التقویم 

  التكویني الذي جاءت به مقاربة الكفاءات، وبالتالي خفت لدیهم درجة الصعوبة في استخدامه.

ك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في كما توصلت نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة والتي مفادها: هنا   

لتكوین، طبیعة عدد مرات امواجهتهم لصعوبات تطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات تبعا ل

(ف) ب( الداللة  ) بمستوى19.48وهذا بعد حساب تحلیل التباین األحادي االتجاه، حیث بلغت قیمة 

)، وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة 0.05) والتي تصغر عن مستوى الداللة المعتمدة (0.000(

  إحصائیة في مواجهة األساتذة لصعوبات تطبیقهم للتقویم التكویني تبعا لمتغیر التكوین.
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ستخدام التقویم ویرجع ذلك إلى أن األساتذة بحاجة إلى دورات تكوینیة مع مفتشي المواد حول كیفیة ا   

التكویني، إضافة إلى أن األساتذة لدیهم نظرة تشاؤمیة للتقویم المستمر، فمن خالل الدورات ستتغیر نظرة 

  وفهم األستاذ للتقویم.

وما یمكن قوله أن المنظومة التربویة بعد تبنیها لمقاربة التدریس بالكفاءات التي تحمل في طیاتها    

ذي یالزم العملیة التعلیمیة التعلمیة من بدایتها إلى نهایتها، والذي یكشف عن استعمال التقویم التكویني ال

نقاط القوة والضعف لدى المتعلم، كما أنه یوفر تغذیة راجعة لكل من المعلم والمتعلم، إال أن هذه 

ءات المنظومة لم تقم بتهیئة المناخ من حیث تدریب وتكوین األستاذ حول كیفیة استخدام المقاربة بالكفا

وٕاجراءات تطبیق التقویم التكویني، فدراستنا كشفت الفجوة الموجودة بین المقاربة النظریة والواقع المیداني 

  وهذا من خالل النتائج التي توصلنا إلیها.
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 خالصة عامة:

ة الحالیة إلى معرفة واقع التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات لدى أساتذة التعلیم هدفت الدراس   

الثانوي، وذلك من ناحیة استخدامهم لمقاربة التدریس بالكفاءات، وأیضا من ناحیة تطبیقهم للتقویم التكویني 

ستخدامه للتقویم التكویني في العراقیل التي تعیق أستاذ التعلیم الثانوي الالصعوبات أو والكشف على أهم  

  ضوء التدریس بالكفاءات.

ولتحقیق أهداف الدراسة، قامت الباحثة بتصمیم استبیان ، وبعد التحقق من الخصائص السیكومتریة،    

  ).834تم تطبیقه على عینة من أساتذة التعلیم الثانوي قوامها (

  لتوصل إلى النتائج اآلتیة: وبعد المعالجة اإلحصائیة للبیانات المتحصل علیها، تم ا 

بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات. حیث بینت نتائج  فروقهناك  .1

س، األقدمیة مادة التدریلمتغیرات:  الدراسة الفروق بین األساتذة في استخدام مقاربة التدریس بالكفاءات تبعا

 في التعلیم والتكوین.

أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات تبعا  هناك فروق بین .2

 مادة التدریس، األقدمیة في التعلیم والتكوین.متغیرات: ل

 تبعا لمتغیرات:هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات تطبیق التقویم التكویني  .3

 التعلیم والتكوین.  مادة التدریس، األقدمیة في

وفي األخیر تبقى دراستنا الحالیة تمهیدا لدراسات أخرى للبحث والتعمق في الموضوع أكثر استنادا إلى    

  هذه المتغیرات.

ث والدراسات واستكماال للنتائج المتوصل إلیها في الدراسة الحالیة، فإننا نوصي بإجراء المزید من البحو    

  في هذا المجال مثل:



 وتفسیرها ومناقشتها نتائج الدراسة وتحلیل عرض                                      دسالفصل السا

 

 
248 

مقاربة التدریس بالكفاءات في المراحل التعلیمیة وتطبیق  إجراء دراسات معمقة حول كیفیة استخدام  .1

 الثالث.

 الوقوف أمام الصعوبات التي تعیق استخدام األساتذة لمقاربة التدریس بالكفاءات. .2

 مقاربة التدریس بالكفاءات. حولإجراء دراسات تهتم بوجهة نظر المشرفین التربویین واألساتذة  .3

 دراسة الفروق بین األساتذة المكونین وغیر المكونین قبل وأثناء الخدمة الستخدام بیداغوجیا الكفاءات. .4

 إجراء دراسات معمقة حول إجراءات تطبیق التقویم التكویني في المنظومة التربویة الجزائریة. .5

ألساتذة للتقویم التكویني في المراحل التعلیمیة إجراء دراسات حول الصعوبات التي تحول دون تطبیق ا .6

 الثالث.

  وفي ضوء نتائج الدراسة التي توصلنا إلیها یمكن أن نقترح ما یلي:

حول كیفیة استخدام مقاربة التدریس بالكفاءات، وتكوینهم حول كیفیة  جمیع األساتذة ضرورة تكوین .1

والملتقیات الدراسیة للتعرف أكثر على مقاربة التدریس تطبیق التقویم التكویني وتكثیف الدورات التدریبیة 

  بالكفاءات وٕازالة الغموض حول مصطلح التقویم التربوي.

  عقد ندوات تربویة مع مفتشي المواد حول مجال التقویم التربوي وٕاطالع األساتذة على كل المستجدات. .2

  المؤسسات التربویة. تقلیص عدد التالمیذ في القسم الواحد وتوفیر الوسائل التعلیمیة في .3

 2003هذه البیداغوجیا التي تبنتها المنظومة التربویة عام  یتهربون منأن غالبیة األساتذة  كما یظهر

  الجو العام في المنظومة التربویة الوطنیة.والتي ال تتماشى مع 
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 ي.بلة مع أساتذة التعلیم الثانو ) یوضح أسئلة المقا01رقم(ملحق  .1

 األولیة.) یوضح االستبیان في صورته 02ملحق رقم ( .2
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یوضح تحلیل التباین األحادي للفرضیة العامة األولى في استخدام التدریس ) 10(ملحق رقم  .10

 ة، التكوین.بالكفاءات وفقا لمادة التدریس، األقدمی

للفرضیة العامة الثانیة في استخدام التقویم التكویني ) یوضح تحلیل التباین األحادي 11ملحق رقم(  .11
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 التكویني وفقا لمادة التدریس، األقدمیة، التكوین.

المالحق قائمة  



  التعلیم الثانوي. أساتذة المقابلة مع  أسئلة): 01الملحق رقم(

  أسئلة المقابلة

 ال             نعم              هل تستخدم التقویم التربوي؟ .1

 ال     نعم             هل تستخدم التقویم التكویني الذي هو مرحلة من مراحل التقویم بالكفاءات؟ .2

 :؟النوع من التقویممتى یطبق هذا في نظرك   .3

 * بدایة تعلم معین                     * أثناء عملیة التعلم                    * في نهایة التعلم       

 نعم                ال    هل یستفید أستاذ التعلیم الثانوي من الدورات التكوینیة  في مجال التقویم ؟ .4

 نعم                     ال     یم التكویني؟هل تواجه صعوبات في تطبیق التقو  .5

  ..............................إذا كانت اإلجابة "بنعم" أذكر بعض هذه الصعوبات؟................... 

..................................................................................................... 

 ال               نعم              المقاربة بالكفاءات؟هل تطبق  .6

  ال        نعم             هل جاءت هذه المقاربة بنتائج إیجابیة؟ .7

 .............................................................. ما شعورك نحو بیداغوجیا الكفاءات؟ .8

 ال   نعم                  التقویم؟    الدورات التكوینیة  في مجالهل یستفید أستاذ التعلیم الثانوي من  .9

 نعم                  ال      ؟ مقاربة الكفاءاتالهل تواجه صعوبات في تطبیق  .10

  إذا كانت اإلجابة "بنعم" أذكر بعض هذه الصعوبات؟..................................................
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  في صورته األولیة.ستبیان اال): 02الملحق رقم(
  

  

  

 -تیزي وزو -جامعة مولود معمري

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 قسم العلوم االجتماعیة                                        

 

I.  الشخصیة والوظیفیة:البیانات  

  . الجنس:  ذكر                            أنثى1

  . السن:..............2

  . اسم الثانویة: ............................3

  . التخصص: .............................4

  . الشهادة العلمیة: 5

 * شهادة جامعیة                                * المدرسة العلیا لألساتذة 

  . األقدمیة في التعلیم: 6

   واقع التقویم التربوي:البعد األول:   

  ال         نعم     .هل تستخدم التقویم التربوي؟     1

 :         . ما هي أنواع التقویم التربوي التي تعرفها2

 أ. التقویم التشخیصي     

  ب. التقویم التكویني(البنائي)     

 ج. التقویم الختامي(النهائي)   

 د. كلها      

 ه. وال واحد       

 ما هي أدوات التقویم التي تستخدمها بكثرة في تقویمك للمتعلم: . 3
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  . المالحظة     

  . الفروض     

  . االختبارات     

  المناقشات الصفیة.     

  . التنویع في األدوات    

  . كلهم    

  . و ال واحد     

  أدوات أخرى حددها:............................................................................................

  الثاني:  المتعلق بواقع التقویم التكویني: بعدال

 أثناء عملیة التعلم  -                      التعلم بدایة  - :        التكویني یستخدم في. في نظرك التقویم  4

 ال أعلم -        -            في نهایة تعلم معین  -                                                

 أ. التصحیح والتعدیل  . دور التقویم التكویني یتمثل في:5

  ب. إعطاء رتبة للمتعلم                                                

  ال                           نعم                           .  هل یرتبط التقویم التكویني بالفروض واالختبارات؟6

 ال                               نعم                   .  هل التقویم التكویني یركز على التنقیط العددي؟       7 

 ال    نعم    .   هل التقویم التكویني یعمل على تصنیف المتعلمین؟8

 نعم                                          ال              درایة بكیفیة تطبیق التقویم التكویني؟هل أنت على . 9

 ...........................................وتستخدما بكثرة في تقویم المتعلم؟ ما هي أدوات التقویم التكویني التي تعرفها. 10

............................................................................................................................... 

 نعم                              ال    به بیداغوجیا الكفاءات؟ . هل تقوم باستخدام التقویم التكویني وفق ما جاءت11

  

 . كیف یبدو لك التقویم التكویني الذي تنص علیه بیداغوجیا التدریس بالكفاءات:12

  أ. ضروري ومهم لكل من األستاذ  والمتعلم      

  ب. تسهل عملیة ترسیخ المعلومات      

 ج. تعرقل أداء األستاذ    
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  أخرى حددها...................................................................................أشیاء 

  * استخدام األستاذ ألدوات التقویم التكویني المعتمد على االختبارات األدائیة:

  نعم                      ال . أستخدم الوضعیة المشكلة قصد توظیف المتعلم مكتسباته ومعارفه في الحیاة الیومیة.       13

  ال        نعم  .. أكلف المتعلم بمهام متنوعة لتقویم أدائه خارج القسم14

  یلیة القصیرة:* استخدام األستاذ ألدوات التقویم التكویني المعتمد على االختبارات التحص

 نعم                       ال                               (المقالیة) في تقویم المتعلم. .أستخدم االختبارات التحریریة15

           نعم                        ال. أستخدم االختبارات الشفویة في تقویم المتعلم.                                         16

  * استخدام األستاذ ألدوات التقویم التكویني المعتمد على المالحظة:

  نعم                        ال                                 . أستخدم المالحظة بعد تطبیق االختبارات لتقویم المتعلم.17

  نعم                        ال                        المتعلم.. أعتمد على المالحظة لمعرفة جوانب القوة والضعف لدى 18

  نعم                        ال                           . أستخدم المالحظة بصورة مستمرة حول تطور تعلم كل تلمیذ.19

 نعم                       ال                                        . أعتمد على المالحظة لمعرفة درجة انتباه التلمیذ.20

  نعم                        ال                    ألنها تمكني من اكتشاف تالمیذ ذوي الصعوبات.ستخدم المالحظة . أ21

 * استخدام األستاذ ألدوات التقویم التكویني المعتمد على الورقة والقلم:

نعم                          ال                                                                         أستخدم الفروض المحروسة لتقویم المتعلمین.. 22

 ال        نعم                                                                   . أستخدم االستجوابات لتقویم المتعلم. 23

 نعم                        ال   .. أكلف المتعلمین بالواجبات المنزلیة24

  :* استخدام األستاذ ألدوات التقویم التكویني المعتمد على المناقشات الصفیة

 نعم                           ال                                         . أستخدم المناقشات الصفیة لتقویم المتعلمین.25

 نعم                          ال                     . أستخدم المناقشات الصفیة للكشف عن میول المتعلمین و اهتماماتهم.26

  نعم                          ال                            . أستخدم المناقشات الصفیة للتأكد من تحقق أهداف الدرس.27
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 مقاربة التدریس بالكفاءات:  الثالث: بعدال

  . مقاربة التدریس بالكفاءات بیداغوجیة تستمد مبادئها من:28

  ج. ال أعلم                       ب. المدرسة البنائیة.                                أ. المدرسة السلوكیة.  

 . هل تعتقد أن االنتقال من التدریس باألهداف إلى التدریس بالكفاءات أعطى نتیجة إیجابیة لكل  من األستاذ والمتعلم.29

     نعم                                             ال                

  ..........................رة إلى بعض النقاط اإلیجابیة:........................إذا كانت اإلجابة "نعم" علل ذلك باإلشا

 . ما هو شعورك نحو بیداغوجیا التدریس بالكفاءات؟30

 ج. غیر مبال                          ب. متخوف                                     أ. مطمئن         

 :..................................................................................................أشیاء أخرى حددها

 ال     نعم                       . هل یختلف التقویم بالتدریب بالكفاءات عن التقویم المعمول به سابقا(األهداف)؟ 31

  بعض نقاط االختالف:..................................................إذا كانت اإلجابة "نعم" علل ذلك باإلشارة إلى 

 نعم                          ال    . هل سبق لك وأن حضرت الملتقیات التكوینیة وفق مقاربة التدریس بالكفاءات؟ 32

  .......................................إذا كانت اإلجابة نعم حدد عدد الملتقیات: ....................................

 ال  نعم                               . هل سبق لك و أن استفدت من التربصات التكوینیة؟                        33

 : المتعلق بصعوبات تطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات:رابعال بعدال

  ال         نعم                                            تطبیق التقویم التكویني؟. هل تجد صعوبة في 34

 ال          نعم                . ما هي الصعوبات التي تعیق تطبیق التقویم التكویني في التعلیم الثانوي   35

   ال                نعمأ. صعوبات ترجع إلى ضیق الوقت المخصص للحصة.                   

    ال                  نعم              ب. صعوبات ترجع إلى صعوبة المنهاج الدراسي.    

    ال                     نعم              ج. صعوبات ترجع إلى ارتفاع عدد تالمیذ القسم الواحد.   

    ال                 نعم      د. صعوبات ترجع إلى نقص الدورات التكوینیة في مجال التقویم.      

 .......................صعوبات أخرى حددها:............................................................................
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  .): نموذج استبیان التحكیم03الملحق رقم(
  

  

 -تیزي وزو -جامعة مولود معمري

  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 قسم العلوم االجتماعیة
 

 

  ................................الدرجة العلمیة.......... ........................األستاذ(ة):.........

  .....: ........................................الجامعة ............................التخصص: ......

  

  :)(ة األستاذ(ة) الدكتور(ة) المحترم

  

واقع التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات (دراسة تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "    

 وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراهمسحیة حول عینة من أساتذة التعلیم الثانوي)، 

  ) أجزاء.06ستة( المكون من  االستبیانعلوم التربیة . ولتحقیق أهداف  هذه الدراسة صمم هذا في  ل م د

  متغیرات تعكس الخصائص الشخصیة والوظیفیة ألفراد عینة الدراسة.) 06ستة( 

  ) عبارات.  03:  المتعلق بالتقویم التربوي، ویتكون من (ألولا المحور* 

  . ) عبارة24، ویتكون من (  التقویم التكوینيالثاني: المتعلق ب محور* ال

  ) عبارات.06ویتضمن(: الخاص بمقاربة التدریس بالكفاءات، الثالث محورال* 

: المتعلق بصعوبات تطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات، ویتضمن الرابع محورال* 

  ).02عبارتین(

لذا نرجو التفضل بقراءة هذه الفقرات وٕابداء الرأي بمدى مناسبة هذه الفقرات لموضوع الدراسة، ومدى 

  ا لغویا.الذي أدرجت فیه، ومدى وضوحه حورانتمائها للم

                                         

        مع فائق الشكر والتقدیر لحسن تعاونكم ومساعدتكم                                                   

  

  

  تحكیم إستبانة
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  فرضیات الدراسة:

  الفرضیة األولى: -1.1

  .بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام مقاربة التدریس بالكفاءات  فروق هناك

  الفرضیة الجزئیة األولى:

  مادة التدریس.طبیعة هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات وفقا ل

  الفرضیة الجزئیة الثانیة:

ألقدمیة في طبیعة ااستخدام طریقة التدریس بالكفاءات وفقا لهناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في 

  التعلیم.

  الفرضیة الجزئیة الثالثة:

طبیعة عدد مرات هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام طریقة التدریس بالكفاءات وفقا ل

  لتكوین.ا

  الفرضیة الثانیة: -1.2

  .تخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات بین أساتذة التعلیم الثانوي في اس فروقهناك 

  الفرضیة الجزئیة األولى:

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا 

  مادة التدریس.طبیعة ل

  الفرضیة الجزئیة الثانیة:

استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في 

  ألقدمیة في التعلیم.طبیعة ال

  الفرضیة الجزئیة الثالثة: 

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات وفقا 

  لتكوین.طبیعة عدد مرات ال
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  الفرضیة الثالثة:

بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات التقویم التكویني في ضوء التدریس  فروقهناك 

  .بالكفاءات 

  الفرضیة الجزئیة األولى:

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات التقویم التكویني في ضوء التدریس 

  مادة التدریس.طبیعة بالكفاءات وفقا ل

  الثانیة:الفرضیة الجزئیة 

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات التقویم التكویني في ضوء التدریس 

  ألقدمیة في التعلیم.طبیعة ابالكفاءات وفقا ل

  الفرضیة الجزئیة الثالثة:

هناك فروق بین أساتذة التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات التقویم التكویني في ضوء التدریس 

  لتكوین.طبیعة عدد مرات االكفاءات وفقا لب

I. :البیانات الشخصیة والوظیفیة  

  . الجنس:  ذكر                            أنثى1

  . السن:..............2

  . اسم الثانویة: ............................3

  . التخصص: .............................4

  . الشهادة العلمیة: 5

 * المدرسة العلیا لألساتذة           * شهادة جامعیة                      

  : األقدمیة في التعلیم. 6

   واقع التقویم التربوي:األول:   محورال 

  ال         نعم     .هل تستخدم التقویم التربوي؟     1

 :         . ما هي أنواع التقویم التربوي التي تعرفها2

 أ. التقویم التشخیصي     
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  ب. التقویم التكویني(البنائي)     

 ج. التقویم الختامي(النهائي)   

 د. كلها      

 ه. وال واحد      

 ما هي أدوات التقویم التي تستخدمها بكثرة في تقویمك للمتعلم: . 3

  . المالحظة     

  . الفروض     

  . االختبارات     

  المناقشات الصفیة.      

  . التنویع في األدوات     

  . كلهم     

  . و ال واحد     

  أدوات أخرى حددها:............................................................................................

  المالحظات  مدى مناسبة العبارة  مدى وضوح العبارة  الرقم 

  غیر مناسبة  مناسبة    غیر واضحة  واضحة 

01            

02            

03            

  الثاني:  المتعلق بواقع التقویم التكویني: محورال

 أثناء عملیة التعلم  -                      التعلم بدایة  - :        . في نظرك التقویم التكویني یستخدم في 4

 ال أعلم -        -            في نهایة تعلم معین  -                                                

 أ. التصحیح والتعدیل  . دور التقویم التكویني یتمثل في:5

  ب. إعطاء رتبة للمتعلم                                                
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  ال                           نعم                           .  هل یرتبط التقویم التكویني بالفروض واالختبارات؟6

 نعم                                         ال         .  هل التقویم التكویني یركز على التنقیط العددي؟       7 

 ال    نعم    .   هل التقویم التكویني یعمل على تصنیف المتعلمین؟8

 نعم                                          ال              تطبیق التقویم التكویني؟درایة بكیفیة هل أنت على . 9

 ...........................................ما هي أدوات التقویم التكویني التي تعرفها وتستخدما بكثرة في تقویم المتعلم؟. 10

............................................................................................................................... 

 نعم                              ال    . هل تقوم باستخدام التقویم التكویني وفق ما جاءت به بیداغوجیا الكفاءات؟11

  

 التدریس بالكفاءات:. كیف یبدو لك التقویم التكویني الذي تنص علیه بیداغوجیا 12

  أ. ضروري ومهم لكل من األستاذ  والمتعلم      

  ب. تسهل عملیة ترسیخ المعلومات      

 ج. تعرقل أداء األستاذ    

  أشیاء أخرى حددها...................................................................................

  المالحظات  مناسبة العبارةمدى   مدى وضوح العبارة  الرقم

  غیر مناسبة  مناسبة    غیر واضحة  واضحة 

04            

05            

06            

07            

08            

09            

10            
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11            

12            

  * استخدام األستاذ ألدوات التقویم التكویني المعتمد على االختبارات األدائیة:

  نعم                      ال . أستخدم الوضعیة المشكلة قصد توظیف المتعلم مكتسباته ومعارفه في الحیاة الیومیة.       13

  ال        نعم  .. أكلف المتعلم بمهام متنوعة لتقویم أدائه خارج القسم14

  التحصیلیة القصیرة:* استخدام األستاذ ألدوات التقویم التكویني المعتمد على االختبارات 

 نعم                       ال                               (المقالیة) في تقویم المتعلم. .أستخدم االختبارات التحریریة15

            ال نعم                       . أستخدم االختبارات الشفویة في تقویم المتعلم.                                         16

  * استخدام األستاذ ألدوات التقویم التكویني المعتمد على المالحظة:

  نعم                        ال                                 . أستخدم المالحظة بعد تطبیق االختبارات لتقویم المتعلم.17

  نعم                        ال                        لمتعلم.. أعتمد على المالحظة لمعرفة جوانب القوة والضعف لدى ا18

  نعم                        ال                           . أستخدم المالحظة بصورة مستمرة حول تطور تعلم كل تلمیذ.19

 نعم                       ال                                        . أعتمد على المالحظة لمعرفة درجة انتباه التلمیذ.20

  نعم                        ال                    ألنها تمكني من اكتشاف تالمیذ ذوي الصعوبات.ستخدم المالحظة . أ21

 * استخدام األستاذ ألدوات التقویم التكویني المعتمد على الورقة والقلم:

نعم                          ال                                                                         أستخدم الفروض المحروسة لتقویم المتعلمین.. 22

 ال        نعم                                                                   . أستخدم االستجوابات لتقویم المتعلم. 23

 نعم                        ال   .. أكلف المتعلمین بالواجبات المنزلیة24

  :* استخدام األستاذ ألدوات التقویم التكویني المعتمد على المناقشات الصفیة

 نعم                           ال                                         . أستخدم المناقشات الصفیة لتقویم المتعلمین.25

 نعم                          ال                     . أستخدم المناقشات الصفیة للكشف عن میول المتعلمین و اهتماماتهم.26

  نعم                          ال                            . أستخدم المناقشات الصفیة للتأكد من تحقق أهداف الدرس.27

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
7 

  المالحظات  مدى مناسبة العبارة  مدى وضوح العبارة  الرقم

  غیر مناسبة  مناسبة    غیر واضحة  واضحة 

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            
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 :  مقاربة التدریس بالكفاءات:الثالث محورال

  . مقاربة التدریس بالكفاءات بیداغوجیة تستمد مبادئها من:28

  ج. ال أعلم                       ب. المدرسة البنائیة.                                أ. المدرسة السلوكیة.  

 االنتقال من التدریس باألهداف إلى التدریس بالكفاءات أعطى نتیجة إیجابیة لكل  من األستاذ والمتعلم.. هل تعتقد أن 29

    نعم                                             ال                           

  ..........................اإلیجابیة:........................إذا كانت اإلجابة "نعم" علل ذلك باإلشارة إلى بعض النقاط 

 . ما هو شعورك نحو بیداغوجیا التدریس بالكفاءات؟30

  ب. متخوف                                                            أ. مطمئن         

 ج. غیر مبال  

 :..................................................................................................أشیاء أخرى حددها

 ال     نعم                       . هل یختلف التقویم بالتدریب بالكفاءات عن التقویم المعمول به سابقا(األهداف)؟ 31

  بعض نقاط االختالف:..................................................إذا كانت اإلجابة "نعم" علل ذلك باإلشارة إلى 

 نعم                          ال    . هل سبق لك وأن حضرت الملتقیات التكوینیة وفق مقاربة التدریس بالكفاءات؟ 32

  .......................................إذا كانت اإلجابة نعم حدد عدد الملتقیات: ....................................

  ال                            نعم                       . هل سبق لك و أن استفدت من التربصات التكوینیة؟    33

  المالحظات  مدى مناسبة العبارة  مدى وضوح العبارة  الرقم

  غیر مناسبة  مناسبة    غیر واضحة  واضحة 

28            

29            

30            

31            
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 : المتعلق بصعوبات تطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات:رابعال محورال 

  ال       نعم                                             . هل تجد صعوبة في تطبیق التقویم التكویني؟34

     ؟تطبیق التقویم التكویني في التعلیم الثانوي. ما هي الصعوبات التي تعیق 35

   ال                نعمأ. صعوبات ترجع إلى ضیق الوقت المخصص للحصة.                   

    ال                 نعم              ب. صعوبات ترجع إلى صعوبة المنهاج الدراسي.    

    ال                    نعم              ج. صعوبات ترجع إلى ارتفاع عدد تالمیذ القسم الواحد.   

    ال                نعم      د. صعوبات ترجع إلى نقص الدورات التكوینیة في مجال التقویم.      

  ......................................صعوبات أخرى حددها:........................................................

.................................................................................................................... 

  المالحظات  مدى مناسبة العبارة  مدى وضوح العبارة  الرقم

  غیر مناسبة  مناسبة    غیر واضحة  واضحة 

34            

35            

 

32            

33            

  

  

  

  

  



  ): قائمة أسماء األساتذة المحكمین.04ملحق رقم(

  

  قائمة األساتذة المحكمین

  

  الجامعة  الرتبة  اسم المحكم

  -تیزي وزو -مولود معمري   أستاذة التعلیم العالي  طوطاوي زولیخة  .1

  -بومرداس - محمد بوقرة  أستاذة التعلیم العالي  . بوكرمة فاطمة الزهراء2

  -تیزي وزو -مولود معمري   محاضرأستاذ   بوطابة فرید .3

  -تیزي وزو -مولود معمري   أستاذة محاضرة  . خلوف حفیظة4

  -شلف - حسیبة بن بوعلي  أستاذ محاضر  ولید العید .5

   -سعیدة -د.موالي   أستاذ محاضر  . محص رعونیة6

    -سعیدة -د. موالي   أستاذ محاضر  . بوفحص طارق7
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                            .الثانیة): االستبیان في صورتھ  05الملحق رقم(
  
  
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ـــــامعة مـــــــــــــــج      ـــ  - تیزي وزو -  مريـعــــــــــــولود مـ

  سانیة واالجتماعیةــــلوم اإلنـــــــلیة العـــــك

 االجتماعیة وملــــــــعالسم ـــــــــق

  استمارة البحث

 

   

  

 أنثى  ذكر                                  الجنس:   -1

  السن: ....................................... -2

  ...............................اسم الثانویة:.. - 3

  ..............................مادة التدریس:... -4

 :الشهادة العلمیة -5

 مدرسة العلیا لألساتذة* شهادة جامعیة                          * ال  

  :..........................  األقدمیة في التعلیم - 6

  عدد مرات التكوین  في ضوء التدریس بالكفاءات : -7

  *أكثر من اثنین     * تكوین واحد                             * تكوینین                                  

 

 

دراسة مسحیة  (واقع التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات في إطار إنجاز أطروحة دكتوراه حول موضوع 

تشاركونا في هذه الدراسة بخبرتكم ومعرفتكم للمیدان والواقع في هذا یشرفنا أن  ، )حول عینة من أساتذة التعلیم الثانوي

  المجال، وذلك من خالل إجابتكم على األسئلة الواردة في االستمارة.
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بواقع التدریس بالكفاءات.المحور األول:المتعلق   

 الرقم العبارة دائما غالبا أحیانا أبدا

إلى جعل المتعلم یتكیف مع التطورات التكنولوجیة.تهدف بیداغوجیا الكفاءات       01 

 02 أستعمل مقاربة الكفاءات بصورة مستمرة.    

باألهداف).أسلوب التدریس بالكفاءات أفضل من األسلوب السابق(التدریس       03 

 04 أسعى جاهدا لبناء إستراتیجیة معالجة مشكالت التعلم التي یعاني منها المتعلم.    

 05 أجد صعوبة في فهم بیداغوجیا الكفاءات.    

 06 االنتقال من التدریس باألهداف إلى التدریس بالكفاءات أعطى نتیجة إیجابیة لألستاذ     

 07  بیداغوجیا الكفاءات من األمر الصعب. تطبیق    

مقاربة بالكفاءات.طریقة النحو  باالطمئنانأشعر       08 

 09 تبني المنظومة التربویة الجزائریة لبیداغوجیا الكفاءات یعرقل أداء األستاذ.    

للمتعلم.االنتقال من التدریس باألهداف إلى التدریس بالكفاءات أعطى نتیجة إیجابیة       10 

استخدام مقاربة التدریس بالكفاءات. أجد ملل في      11 

 12 التدریس بالكفاءات یجعل من العملیة التعلیمیة عملیة هادفة.    

التي تبنتها المنظومة التربویة. المقاربة الجدیدة منأنا متخوف       13 

األهداف.أجد صعوبة في تمییز مقاربة الكفاءات عن مقاربة       14 

 15 أجد صعوبة في فهم الخلفیة النظریة للمقاربة بالكفاءات.    

 16 أستخدم الوضعیة المشكلة في طریقة المقاربة بالكفاءات    

عرقل استیعابي لمقاربة الكفاءات. التكوینیة  الدوراتنقص       17 

المستفادة منها.أراجع المتعلم في المواد التي درسها بهدف ترسیخ المعلومات       18 

 19 أبني اختبارات مناسبة للحكم على كفاءات المتعلم.    

 

 المحور الثاني: واقع استخدام التقویم التكویني.

 الرقم العبارة دائما غالبا أحیانا أبدا

.أستخدم التقویم التكویني في تقویم المتعلم      20 

.بیداغوجیا الكفاءات تنص علیهأطبق التقویم التكویني الذي       21 

 22 استخدم المالحظة ألنها تمكني من اكتشاف تالمیذ ذوي الصعوبات    

 23 یستخدم التقویم البنائي في نهایة التعلم.    
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 الرقم العبارة دائما غالبا أحیانا أبدا

 24 أنا على درایة بكیفیة تطبیق التقویم التكویني.    

التكویني بالفروض واالختبارات.یرتبط التقویم       25 

.متعلمالتقویم التكویني الذي تنص علیه بیداغوجیا الكفاءات ضروري ومهم لألستاذ وال      26 

 27 التقویم التكویني الذي تنص علیه البیداغوجیا تسهل عملیة ترسیخ المعلومات.    

.یركز التقویم التكویني على التنقیط العددي      28 

 29 یستخدم التقویم التكویني في بدایة التعلم.    

في ظل التدریس بالكفاءات عملیة التقویم التكویني تجعل من األستاذ یتأكد أكثر من إتقان     

 المتعلم للكفاءات المستهدفة.

30 

 31 یعمل التقویم التكویني على تصنیف المتعلمین.    

والتعدیل. یتمثل دور التقویم التكویني في التصحیح      32 

 33 یختلف التقویم بالتدریب بالكفاءات عن التقویم المعمول به سابقا.    

 34 أنوع من أدوات التقویم التكویني في تقویم المتعلم.    

.أستخدم المالحظة بصورة مستمرة حول تطور تعلم كل تلمیذ      35 

 36 أكلف المتعلم بالواجبات المنزلیة .    

المناقشات الصفیة للتأكد من تحقق أهداف الدرس.ستخدم أ      37 

 38 أستخدم الفروض المحروسة لتقویم المتعلم.    

 39 أعتمد على المالحظة لمعرفة درجة انتباه المتعلم.    

 40 أستخدم االستجوابات لتقویم المتعلم.    

التكویني. الدورات التكوینیة في مجال التقویم أعاني من نقص      41 

 42 أستخدم المناقشات الصفیة لتقویم المتعلم.    

كلف المتعلم بمهام متنوعة لتقویم أدائه خارج القسم.أ      43 

 44 أستخدم المالحظة لمعرفة جوانب القوة والضعف لدى المتعلم.    

الشفویة في تقویم المتعلم. ختباراتأستخدم اال      45 

  46  .(المقالیة) في تقویم المتعلم ةأستخدم االختبارات التحریری    

 47 استخدم المناقشات الصفیة للكشف عن میول المتعلم واهتماماته    
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: صعوبات تطبیق التقویم التكویني.ثالثالمحور ال  

 الرقم العبارة دائما غالبا أحیانا أبدا

 48 أجد صعوبة في استخدام التقویم التكویني نظرا لكثافة المنهاج الدراسي.    

.نقص تكوین األساتذة في مجال التقویم یعرقل تطبیق مقاربة التدریس بالكفاءات      49 

.التقویم البنائي الذي تنص علیه المقاربة بالكفاءات تعرقل أداء األستاذ      50 

 51 ضیق الوقت المخصص للحصة من بین صعوبات تطبیق التقویم التكویني.    

التكویني. الدورات التكوینیة في مجال التقویم أعاني من نقص      52 

 53 ارتفاع عدد تالمیذ القسم الواحد من بین الصعوبات التي تعیق استخدام التقویم التكویني.    

 54 أجد صعوبة في تطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات.    

 55   استخدامهم للتقویم التكویني.نقص تكوین األساتذة في مجال التقویم یعرقل     

 

 تقبلوا منا فائق الشكر والتقدیر.
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                             النھائیة ): االستبیان في صورتھ06الملحق رقم(
  
  
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ـــــامعة مـــــــــــــــج      ـــ  - تیزي وزو -  مريـعــــــــــــولود مـ

  سانیة واالجتماعیةــــلوم اإلنـــــــلیة العـــــك

 االجتماعیة وملــــــــعالسم ـــــــــق

  استمارة البحث

 

   

  

 أنثى  ذكر                                  الجنس:   -1

  السن: ....................................... -2

  اسم الثانویة:.................................. - 3

  مادة التدریس:................................... -4

 :الشهادة العلمیة -5

 المدرسة العلیا لألساتذة * شهادة جامعیة                          *  

  :..........................  األقدمیة في التعلیم - 6

  :في ضوء التدریس بالكفاءات  عدد مرات التكوین  -7

  *أكثر من اثنین                             تكوینینواحد                             * تكوین *         

 

 

دراسة مسحیة  (واقع التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات في إطار إنجاز أطروحة دكتوراه حول موضوع 

تشاركونا في هذه الدراسة بخبرتكم ومعرفتكم للمیدان والواقع في هذا یشرفنا أن  ، )حول عینة من أساتذة التعلیم الثانوي

  المجال، وذلك من خالل إجابتكم على األسئلة الواردة في االستمارة.
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.بواقع التدریس بالكفاءاتالمحور األول:المتعلق   

 الرقم العبارة دائما غالبا أحیانا أبدا

إلى جعل المتعلم یتكیف مع التطورات التكنولوجیة.تهدف بیداغوجیا الكفاءات       01 

 02 أستعمل مقاربة الكفاءات بصورة مستمرة.    

باألهداف).أسلوب التدریس بالكفاءات أفضل من األسلوب السابق(التدریس       03 

 04 أسعى جاهدا لبناء إستراتیجیة معالجة مشكالت التعلم التي یعاني منها المتعلم.    

 05 أجد صعوبة في فهم بیداغوجیا الكفاءات.    

 06  أعطى نتیجة إیجابیة لألستاذاالنتقال من التدریس باألهداف إلى التدریس بالكفاءات     

 07  بیداغوجیا الكفاءات من األمر الصعب. تطبیق    

مقاربة بالكفاءات.طریقة النحو  باالطمئنانأشعر       08 

 09 تبني المنظومة التربویة الجزائریة لبیداغوجیا الكفاءات یعرقل أداء األستاذ.    

للمتعلم.االنتقال من التدریس باألهداف إلى التدریس بالكفاءات أعطى نتیجة إیجابیة       10 

استخدام مقاربة التدریس بالكفاءات. أجد ملل في      11 

 12 التدریس بالكفاءات یجعل من العملیة التعلیمیة عملیة هادفة.    

التي تبنتها المنظومة التربویة. المقاربة الجدیدة منأنا متخوف       13 

األهداف.أجد صعوبة في تمییز مقاربة الكفاءات عن مقاربة       14 

 15 أجد صعوبة في فهم الخلفیة النظریة للمقاربة بالكفاءات.    

 16 أستخدم الوضعیة المشكلة في طریقة المقاربة بالكفاءات    

عرقل استیعابي لمقاربة الكفاءات. التكوینیة  الدوراتنقص       17 

المستفادة منها.أراجع المتعلم في المواد التي درسها بهدف ترسیخ المعلومات       18 

 19 أبني اختبارات مناسبة للحكم على كفاءات المتعلم.    

 

التقویم التكویني. استخدام المحور الثاني: واقع  

 الرقم العبارة دائما غالبا أحیانا أبدا

.أستخدم التقویم التكویني في تقویم المتعلم      20 

.بیداغوجیا الكفاءات تنص علیهأطبق التقویم التكویني الذي       21 

 22 یستخدم التقویم البنائي في نهایة التعلم.    

 23 أنا على درایة بكیفیة تطبیق التقویم التكویني.    
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 الرقم  العبارة دائما غالبا أحیانا أبدا

 24 یرتبط التقویم التكویني بالفروض واالختبارات.    

.متعلمبیداغوجیا الكفاءات ضروري ومهم لألستاذ والالتقویم التكویني الذي تنص علیه       25 

 26 التقویم التكویني الذي تنص علیه البیداغوجیا تسهل عملیة ترسیخ المعلومات.    

.یركز التقویم التكویني على التنقیط العددي      27 

 28 یستخدم التقویم التكویني في بدایة التعلم.    

بالكفاءات عملیة التقویم التكویني تجعل من األستاذ یتأكد أكثر من إتقان في ظل التدریس     

 المتعلم للكفاءات المستهدفة.

29 

 30 یعمل التقویم التكویني على تصنیف المتعلمین.    

 31 یتمثل دور التقویم التكویني في التصحیح والتعدیل.    

المعمول به سابقا.یختلف التقویم بالتدریب بالكفاءات عن التقویم       32 

 33 أنوع من أدوات التقویم التكویني في تقویم المتعلم.    

.أستخدم المالحظة بصورة مستمرة حول تطور تعلم كل تلمیذ      34 

 35 أكلف المتعلم بالواجبات المنزلیة .    

ستخدم المناقشات الصفیة للتأكد من تحقق أهداف الدرس.أ      36 

الفروض المحروسة لتقویم المتعلم.أستخدم       37 

 38 أعتمد على المالحظة لمعرفة درجة انتباه المتعلم.    

 39 أستخدم االستجوابات لتقویم المتعلم.    

التكویني. الدورات التكوینیة في مجال التقویم أعاني من نقص      40 

 41 أستخدم المناقشات الصفیة لتقویم المتعلم.    

المتعلم بمهام متنوعة لتقویم أدائه خارج القسم.كلف أ      42 

 43 أستخدم المالحظة لمعرفة جوانب القوة والضعف لدى المتعلم.    

الشفویة في تقویم المتعلم. ختباراتأستخدم اال      44 

 45 .(المقالیة) في تقویم المتعلمةأستخدم االختبارات التحریری    
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.تطبیق التقویم التكویني: صعوبات الثالثالمحور   

 الرقم العبارة دائما غالبا أحیانا أبدا

 46 أجد صعوبة في استخدام التقویم التكویني نظرا لكثافة المنهاج الدراسي.    

.نقص تكوین األساتذة في مجال التقویم یعرقل تطبیق مقاربة التدریس بالكفاءات      47 

.المقاربة بالكفاءات تعرقل أداء األستاذالتقویم البنائي الذي تنص علیه       48 

 49 ضیق الوقت المخصص للحصة من بین صعوبات تطبیق التقویم التكویني.    

التكویني. الدورات التكوینیة في مجال التقویم أعاني من نقص      50 

التكویني.ارتفاع عدد تالمیذ القسم الواحد من بین الصعوبات التي تعیق استخدام التقویم       51 

 52 أجد صعوبة في تطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات.    

 53         نقص تكوین األساتذة في مجال التقویم یعرقل استخدامهم للتقویم التكویني.   

 

 تقبلوا منا فائق الشكر والتقدیر.
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المحاور نتائج حساب صدق االتساق الداخلي وصدق المقارنة الطرفیة لالستبیان و ): 07(ملحق رقم

  المنتمیة إلیه.

 المنتمیة إلیه: لمحاورنتائج حساب االتساق الداخلي لالستبیان وا -1

 الذي ینتمي إلیه في االستبیان: عبارة والمحور معامالت االرتباط بین كل  - أ 

ü األول:  المحور  
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ü الثاني:  محورال  
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La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,130
,249

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X2

VAR00042

X2 VAR00042

Corrélations

,378**
,001

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X2

VAR00043

X2 VAR00043

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,199
,077

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X2

VAR00044

X2 VAR00044
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ü الثالث:  المحور  

 

 
 

Corrélations

,188
,095

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X2

VAR00045

X2 VAR00045

Corrélations

,455**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X2

VAR00046

X2 VAR00046

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,141
,213

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X2

VAR00047

X2 VAR00047

Corrélations

,347**
,002

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X3

VAR00048

X3 VAR00048

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 
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Corrélations

,529**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X3

VAR00049

X3 VAR00049

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,498**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X3

VAR00050

X3 VAR00050

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,606**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X3

VAR00051

X3 VAR00051

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,499**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X3

VAR00052

X3 VAR00052

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 
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  والدرجة الكلیة لالستبیان: عبارةمعامالت االرتباط بین كل  نتائج حساب   -ب 

 
 

Corrélations

,407**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X3

VAR00053

X3 VAR00053

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,460**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X3

VAR00054

X3 VAR00054

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,354**
,001

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X3

VAR00055

X3 VAR00055

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,201
,074

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00001

TOTAL VAR00001
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Corrélations

,295**
,008

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00002

TOTAL VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,193
,086

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00003

TOTAL VAR00003

Corrélations

,511**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00004

TOTAL VAR00004

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,371**
,001

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00005

TOTAL VAR00005

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 
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Corrélations

,398**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00006

TOTAL VAR00006

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,295**
,008

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00007

TOTAL VAR00007

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,493**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00008

TOTAL VAR00008

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,395**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00009

TOTAL VAR00009

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 



 
17 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corrélations

,321**
,004

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00010

TOTAL VAR00010

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,455**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00011

TOTAL VAR00011

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,514**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00012

TOTAL VAR00012

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,226*
,044

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00013

TOTAL VAR00013

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*. 
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Corrélations

,478**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00014

TOTAL VAR00014

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,077
,499

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00015

TOTAL VAR00015

Corrélations

,439**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00016

TOTAL VAR00016

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,311**
,005

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00017

TOTAL VAR00017

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 
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Corrélations

,333**
,003

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00018

TOTAL VAR00018

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,550**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00019

TOTAL VAR00019

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,297**
,008

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00020

TOTAL VAR00020

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,468**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00021

TOTAL VAR00021

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 
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Corrélations

,159
,159

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00022

TOTAL VAR00022

Corrélations

,444**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00023

TOTAL VAR00023

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,458**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00024

TOTAL VAR00024

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,312**
,005

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00025

TOTAL VAR00025

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 
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Corrélations

,426**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00026

TOTAL VAR00026

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,366**
,001

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00027

TOTAL VAR00027

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,240*
,032

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00028

TOTAL VAR00028

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*. 

Corrélations

,130
,249

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00029

TOTAL VAR00029
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Corrélations

,478**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00030

TOTAL VAR00030

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,394**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00031

TOTAL VAR00031

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,329**
,003

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00032

TOTAL VAR00032

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,212
,059

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00033

TOTAL VAR00033
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Corrélations

,360**
,001

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00034

TOTAL VAR00034

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,484**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00035

TOTAL VAR00035

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,249*
,026

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00036

TOTAL VAR00036

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*. 

Corrélations

,380**
,001

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00037

TOTAL VAR00037

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 
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Corrélations

,278*
,012

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00038

TOTAL VAR00038

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*. 

Corrélations

,392**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00039

TOTAL VAR00039

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,324**
,003

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00040

TOTAL VAR00040

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,184
,102

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00041

TOTAL VAR00041
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Corrélations

,263*
,019

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00042

TOTAL VAR00042

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*. 

Corrélations

,383**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00043

TOTAL VAR00043

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,267*
,017

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00044

TOTAL VAR00044

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*. 

Corrélations

,231*
,039

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00045

TOTAL VAR00045

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*. 
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Corrélations

,300**
,007

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00046

TOTAL VAR00046

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,196
,081

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00047

TOTAL VAR00047

Corrélations

,065
,565

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00048

TOTAL VAR00048

Corrélations

,209
,063

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00049

TOTAL VAR00049
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Corrélations

,098
,389

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00050

TOTAL VAR00050

Corrélations

,236*
,035

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00051

TOTAL VAR00051

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*. 

Corrélations

,203
,071

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00052

TOTAL VAR00052

Corrélations

,177
,117

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00053

TOTAL VAR00053
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  والدرجة الكلیة لالستبیان: محورمعامالت االرتباط بین كل  نتائج حساب   - ج 

 
 

 
 

Corrélations

,006
,959

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00054

TOTAL VAR00054

Corrélations

,363**
,001

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

VAR00055

TOTAL VAR00055

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Corrélations

,750**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

X1

TOTAL X1

La corrélation est significative au niveau 0.01
(bilatéral).

**. 

Corrélations

,840**
,000

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

X2

TOTAL X2

La corrélation est significative au niveau 0.01
(bilatéral).

**. 
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Corrélations

,377**
,001

80

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

TOTAL

X3

TOTAL X3

La corrélation est significative au niveau 0.01
(bilatéral).

**. 

Statistiques de groupe

15 148,2667 9,2618 2,3914
15 94,2000 7,8486 2,0265

VAR00008
1,00
2,00

TOTAL
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,131 ,720 17,249 28 ,000 54,0667 3,1345 47,6458 60,4875

17,249 27,266 ,000 54,0667 3,1345 47,6380 60,4953

Hypothèse de variances
égales
Hypothèse de variances
inégales

TOTAL
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type InférieureSupérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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 االستبیان: لمحاورصدق المقارنة الطرفیة    -ب 

ü األول:  محورال  

 

 
 
 

 
 
 

ü الثاني:  المحور 

 
 

 
 

 

 

Statistiques de groupe

15 57,5333 3,6029 ,9303
15 29,9333 3,6736 ,9485

VAR00008
1,00
2,00

X1
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,047 ,830 20,774 28 ,000 27,6000 1,3286 24,8786 30,3214

20,774 27,989 ,000 27,6000 1,3286 24,8785 30,3215

Hypothèse de variances
égales
Hypothèse de variances
inégales

X1
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

15 78,7333 4,6517 1,2011
15 42,9333 3,6930 ,9535

VAR00008
1,00
2,00

X2
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

2,055 ,163 23,345 28 ,000 35,8000 1,5335 32,6587 38,9413

23,345 26,630 ,000 35,8000 1,5335 32,6514 38,9486

Hypothèse de variances
égales
Hypothèse de variances
inégales

X2
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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ü الثالث:  المحور 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Statistiques de groupe

15 21,4667 1,2459 ,3217
15 10,4667 1,2459 ,3217

VAR00008
1,00
2,00

X3
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,000 1,000 24,178 28 ,000 11,0000 ,4550 10,0681 11,9319

24,178 28,000 ,000 11,0000 ,4550 10,0681 11,9319

Hypothèse de variances
égales
Hypothèse de variances
inégales

X3
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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لمحاور باستخدام معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة ثبات ال نتائج حساب معامل ):08ملحق رقم (

  االستبیان والدرجة الكلیة له.

  ككل لالستبیانألفا كرونباخ 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     80,0                    N of Items = 55 
 
Alpha =    ,8279 
 

ككل لالستبیانالتجزئة النصفیة   
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (S P L I T) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     80,0                    N of Items = 55 
 
Correlation between forms =  ,3473     Equal-length Spearman-Brown =  ,5155 
Guttman Split-half =      ,5088     Unequal-length Spearman-Brown =   ,5156 
 
 28 Items in part 1                       27 Items in part 2 
 
Alpha for part 1 =          ,8201      Alpha for part 2 =       ,7145 
 
 

األول لالستبیان للمحور اخألفا كرونب  
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     80,0                    N of Items = 19 
 
Alpha =    ,8080 
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لالستبیان األول للمحور التجزئة النصفیة  

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (S P L I T) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     80,0                    N of Items = 19 
 
Correlation between forms =    ,6203     Equal-length Spearman-Brown =     
,7656 
 
Guttman Split-half =      ,7650     Unequal-length Spearman-Brown =   ,7660 
 
 10 Items in part 1                        9 Items in part 2 
 
Alpha for part 1 =        ,6691        Alpha for part 2 =        ,7161 
 
 

الثاني لالستبیان للمحور ألفا كرونباخ  
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     80,0                    N of Items = 28 
 
Alpha =    ,7823 
 
 

لالستبیان الثاني محورلل التجزئة النصفیة  

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (S P L I T) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     80,0                    N of Items = 28 
 
Correlation between forms =    ,5189     Equal-length Spearman-Brown =     
,6833 
 
Guttman Split-half =      ,6815     Unequal-length Spearman-Brown =   ,6833 
 
 14 Items in part 1                       14 Items in part 2 
 
Alpha for part 1 =         ,6988     Alpha for part 2 =         ,6481 
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الثالث لالستبیان لمحورألفا كرونباخ ل  
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     80,0                    N of Items =  8 
 
Alpha =    ,4718 
 

لالستبیان الثالث للمحور التجزئة النصفیة  

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (S P L I T) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     80,0                    N of Items =  8 
 
Correlation between forms =    ,1899     Equal-length Spearman-Brown =     
,3192 
 
Guttman Split-half =      ,3161     Unequal-length Spearman-Brown =   ,3192 
 
  4 Items in part 1                        4 Items in part 2 
 
Alpha for part 1 =      ,4421       Alpha for part 2 =           ,3511 
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  یمثل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الخاصة بفرضیات الدراسة:): 09ملحق رقم (

  في متغیرات الدراسة :المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   -1

 
 

  في متغیرات الدراسة حسب مادة التدریس:المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   -2

 
 

 
 

 
 

 
 

Statistiques descriptives

834 43,9712 6,1608
834 60,4113 7,4971
834 16,1223 3,4609
834

AP.COMPE
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

110 44,7364 5,1521
110 63,1000 5,9769
110 16,3273 3,2400
110

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

85 43,8941 3,9911
85 61,4000 5,9084
85 14,9882 2,8764
85

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

50 44,0400 4,3470
50 60,7400 5,7846
50 14,4000 2,6030
50

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

54 45,7407 4,1217
54 60,4630 6,1421
54 15,1667 2,8993
54

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type
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Statistiques descriptives

10 46,1000 3,9285
10 60,1000 4,1486
10 13,1000 2,4244
10

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

8 47,8750 6,8959
8 58,8750 4,1555
8 12,6250 2,1339
8

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

74 44,4189 4,6079
74 59,4865 5,9271
74 15,5135 2,3069
74

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

65 45,1692 4,0796
65 59,4615 6,0521
65 17,6000 2,8657
65

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

78 43,0256 7,2506
78 58,8590 9,4769
78 16,7692 3,7587
78

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

26 46,3077 3,8343
26 59,3077 5,2973
26 14,8462 2,7668
26

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type
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Statistiques descriptives

28 46,1786 4,8842
28 60,5357 4,9477
28 14,2500 2,7972
28

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

78 44,9359 7,5392
78 60,3077 9,2390
78 17,3333 3,7956
78

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

53 43,8302 8,0210
53 60,1887 9,1695
53 17,1887 5,1890
53

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

75 39,7200 8,3043
75 58,7600 9,9578
75 17,0533 3,4754
75

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

16 39,8125 7,0920
16 57,7500 7,7589
16 18,2500 2,4083
16

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

18 39,9444 5,7851
18 62,6667 8,4227
18 16,7778 2,6247
18

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type
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  حول متغیرات الدراسة حسب األقدمیة:ة الخاصة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری  -3

 
 

 
 

 
  في متغیرا الدراسة حسب التكوین:ة المعیاریالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات   -4

 
 

Statistiques descriptives

6 44,1667 9,0425
6 66,8333 10,9072
6 14,0000 3,8471
6

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

355 44,7408 4,6536
355 61,5211 5,9334
355 15,3239 2,9762
355

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

132 44,4470 5,1279
132 59,4773 7,3894
132 17,1515 3,0604
132

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

347 43,0029 7,5916
347 59,6311 8,7418
347 16,5476 3,8715
347

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

597 44,6817 5,0317
597 60,5879 6,5211
597 15,6935 3,1476
597

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type
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Statistiques descriptives

222 42,2477 8,1711
222 59,5856 9,3755
222 17,3423 3,9625
222

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type

Statistiques descriptives

15 41,2000 7,0529
15 65,6000 10,2665
15 15,1333 3,2484
15

APP.COMP
EV.FORMA
DIFFICUL
N valide (listwise)

N Moyenne Ecart type



  التدریس بالكفاءات. الستخدام): یمثل تحلیل التباین األحادي لدرجات االستبیان تبعا 10ملحق رقم (

 

 

 

ANOVA

AP.COMPE

2855,610 16 178,476 5,070 ,000
28761,700 817 35,204
31617,309 833

Inter-groupes
Intra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

ANOVA

AP.COMPE

565,526 2 282,763 7,567 ,001
31051,784 831 37,367
31617,309 833

Inter-groupes
Intra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

ANOVA

AP.COMPE

1076,004 2 538,002 14,639 ,000
30541,305 831 36,752
31617,309 833

Inter-groupes
Intra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification



  ادي لدرجات االستبیان تبعا الستخدام التقویم التكویني.): یمثل تحلیل التباین األح11ملحق رقم (

 

 

 

ANOVA

EV.FORMA

1905,979 16 119,124 2,167 ,005
44913,955 817 54,974
46819,934 833

Inter-groupes
Intra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

ANOVA

EV.FORMA

763,627 2 381,813 6,889 ,001
46056,307 831 55,423
46819,934 833

Inter-groupes
Intra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

ANOVA

EV.FORMA

573,827 2 286,914 5,156 ,006
46246,107 831 55,651
46819,934 833

Inter-groupes
Intra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification



صعوبات تطبیق التقویم ): یمثل تحلیل التباین األحادي لدرجات االستبیان تبعا ل12ملحق رقم (

  التكویني.

 

 

 

ANOVA

DIFFÉCUL

1190,132 16 74,383 6,916 ,000
8787,393 817 10,756
9977,525 833

Inter-groupes
Intra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

ANOVA

DIFFÉCUL

428,844 2 214,422 18,661 ,000
9548,682 831 11,491
9977,525 833

Inter-groupes
Intra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

ANOVA

DIFFÉCUL

454,905 2 227,453 19,849 ,000
9522,620 831 11,459
9977,525 833

Inter-groupes
Intra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification



 

  واقع التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات

  -دراسة مسحیة حول عینة من أساتذة التعلیم الثانوي -

  

    خص:مللا

معرفة واقع التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات، وهذا بمعرفة الفروق بین  الدراسة إلى تهدف   

في استخدام التقویم التكویني، دام مقاربة التدریس بالكفاءات، والفروق أساتذة التعلیم الثانوي في استخ

 . لكفاءاتوكذلك الفروق في الصعوبات التي تواجههم في تطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس با

  ).834ت الدراسة على عینة قوامها (طبق   

بین أساتذة التعلیم الثانوي في استخدام مقاربة التدریس  فروقتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود و    

بین أساتذة  فروقبین األساتذة في استخدام التقویم التكویني، كما كشفت الدراسة وجود  فروق ، وبالكفاءات

  التعلیم الثانوي في مواجهتهم لصعوبات تطبیق التقویم التكویني في ضوء التدریس بالكفاءات.

Résumé: 

   L'étude vise à connaître la réalité de l'évaluation formative dans le cadre de l'enseignement 

avec l’approche par compétences et ce par la connaissance des différences entre les 

enseignants des cycles secondaires dans l'utilisation de cette approche par compétences et de 

l'utilisation de l'évaluation formative. ainsi que les difficultés qu'ils rencontrent dans la mise 

en œuvre d'évaluation formative dans le cadre de l’enseignement par compétences. 

   L'étude a ciblé un échantillon de (834) enseignants. 

   Les résultats de celle-ci montrent une variation dans l'utilisation de l'approche par 

compétences de même qu'une diversité dans l'utilisation de l'évaluation formative. Elle a 

également révélé une divergence entre les enseignants du cycle secondaire pour faire face aux 

difficultés dans l'application de l'évaluation formative dans le cadre de d'enseignement par 

compétences. 


