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 االهداء
 

 

لى روح ا، مأىدي ىذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل عمرىما وحفظي وا 

 جدي وجدتي الغاليين رحميما اهلل.

إلى كل أفراد عائمتي الصغيرة والكبيرة وأخص بالذكر زوجتي وأبنائي األعزاء " شيماء، خالد، 

 فاطمة الزىراء ومحمد أنيس.

 الكرام بجامعة عبد الحميد بن باديس.إلى كل األساتذة 

 2012/2012إلى أساتذة األطوار الثالثة لوالية مستغانم وخاصة األساتذة الجدد لدفعة 

 وأساتذة مقاطعة عشعاشة.

 الزمالء واألصدقاء.األحبة و  إلى كل

 إلى كل من يحمل لواء العمم والمعرفة.
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 شكر وتقدير

عمى توفيقو إلعداد ىذا العمل المتواضع وعمى نعمو التي ال الشكر والحمد والمنة هلل تعالى 

 تعد وال تحصى.

أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف الدكتور مرنيز عفيف الذي قبل االشراف عمى ىذا 

 العمل، كما أشكره عمى المساعدات التي قدميا لي طيمة ىذا البحث.

 ناقشة.الشكر الجزيل لمسادة األساتذة أعضاء لجنة الم

الشكر كذلك لمدكتور مسكين عبداهلل والدكتور يحيى باشا محمد عمى المساعدة التي تمقيتيا 

 منيما .

أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم عمم النفس لجامعة عبد الحميد بن باديس وخاصة األساتذة 

 الذين أشرفوا عمى تأطيري خالل مساري الدراسي طمية خمس سنوات.

 ساعدني من قريب أو بعيد إلتمام ىذا العمل ولو بكممة طيبة .الشكر إلى كل من 
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 ممخص البحث:

تيدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن عالقة ىندسة التكوين بتنمية اتجاىات     

 ا( أستاذ223عينة عشوائية تتكون من ) تذة نحو ممارسة التقويم البديل، لدىاألسا

ع المنيج ااتب، وب2012/2012الموسم الدراسي ك خالل وأستاذة بوالية مستغانم وذل

لقياس الممارسات التقويمية لدى أساتذة المدرسة  ام الباحث استمارةاستخدصفي وبالو 

 خصائصيا السيكومترية.من الباحث تحقق من إعداد الباحث، وبعد االبتدائية 

 أسفرت الدراسة الميدانية عن النتائج التالية:

وين واتجاىات أساتذة المدرسة االبتدائية لممارسة أساليب عالقة بين ىندسة التك وجود

التقويم البديل، كما توصمت الدراسة إلى وجود فروق في اتجاىات األساتذة لممارسة 

في حين ال توجد فروق  ،التقويم البديل تعزى لمتغير األقدمية واالستفادة من التكوين

 بين األساتذة تعزى لمتغير المؤىل العممي.
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Résumé de la recherche :  

La présente étude vise à révéler le lien entre l'ingénierie de la 

composition et l'évolution des attitudes des enseignants à l'égard de la 

pratique de l'évaluation alternative auprès d'un échantillon aléatoire de 

293 professeurs et professeurs de l'État de Mostaganem au cours de 

l'année universitaire 2018/2019. De la préparation du chercheur et 

après avoir enquêté sur ses propriétés psychométriques . 

L'étude sur le terrain a abouti aux résultats suivants : 

Il existe une relation entre l'ingénierie de la composition et l'attitude des 

enseignants du primaire à pratiquer des méthodes d'évaluation 

alternatives, ainsi que des différences dans l'attitude des enseignants à 

pratiquer l'évaluation alternative en raison de la variable d'ancienneté et 

du bénéfice de la composition, alors qu'il n'y a pas de différences entre 

les enseignants en raison de la variable de qualification scientifique  
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 :ة ــــــــقدمــــم

المعد من قبل جمعية العمماء المسممين  يقول الشيخ العربي التبسي في مقدمة المنياج 
ميما البرامجولكن : "مبينا الدور األساسي لممعمم في العممية التربوية 2591الجزائريين سنة 

تطبيقيا، فضمائر كانت قيمتيا التقدمية وحدتيا ال تساوي شيئا إال بالمعمم الذي يسير عمى 
وقموب وعقول رجال تربيتيا ىي وحدىا التي تمد الحيوية المباركة المطبوعة بيا كل األعمال 

 (.:1009:3،)عشوي "اإلسالمية

كما أشار عبد المومن يعقوبي ألىمية دور المعمم في كتابو "أسس بناء الفعل  
س في عادة الميندس أن يدر إذا كان من ":، مستشيدا بقول الباحث فورانسييوالديداكتيكي"

رس في سنة ما يريد تشييده ، فإن الواجب يفرض عميو اليوم أن يدشيرين ما ينوي بناءه في سنة
ا بالك بالمعمم ، فمأنو إذا كان ىذا من واجب الميندس. وحسب عبد المومن يعقوبي في شير"

حتى يكون عممو ىادفا ؟ إن المعمم أولى باالبتعاد عن كل ارتجال وعشوائية الذي ينشئ العقول
 (59: 1001)يعقوبي،فعاال 

في بناء كل منظمة أو مؤسسة، من خالل مجموع األدوار أو  يمارسونأدورا أساسية األفرادف    
الوظائف التي يقوم بيا األفراد أنفسيم في عمميات تحويل الموارد إلى منتجات ىادفة إلشباع 

 الرىاناتفي مجريات دورات اإلنتاج تضاعفت  الحاجات اإلنسانية ومع التطور التقني والفني
وتعقدت الميام التي يواجييا العمال والموظفون في مسايرة التطورات التكنولوجيا  ،المينية
 وتحقيق الجودة المطموبة لمسمع المعروضة أمام المستيمك.  ،الراىنة

وخارجو وتجنب ن الصعوبات المينية التي يواجييا األفراد في محيط عمميم يوقصد تمي   
ولبموغ خطط وظيفية  ي تزيد من تعقيد الوظائف المينية،التداخالت في الميام والمصالح الت

ورفع كفاءة األفراد إلى أقصى  ،فاعمة ورامية إلى زيادة تحفيز العمال أكثر في المجال الميني
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تجاوز قدر من الجاىزية، توجب عمى كل مؤسسة الشروع في تييئة خطة تدريبية تمكنيا من 
 الصعوبات الخاصة بالمورد البشري كأىم عنصر في المؤسسة.

الحقيقة إن المؤسسة توظف مختصين تكونوا وتمقنوا معارف ومعمومات عبر مجموعة من    
المراحل التعميمية والتكوينية والمينية التي ساعدت في اكتساب األفراد مجموعة من المعارف 

فترض أن يشغل ىذا األخير منصب دون أن والخبرات وكل حسب تخصصو، حيث من الم
 نالحظ أي نقص في أدائو الميني خاصة بعد احتكاكو بمنصبو ولفترة طويمة.

غير أن الواقع غير ذلك، فنرى أن المؤسسات عمى اختالف أنماطيا وتخصصاتيا تعمد    
داء، من دوما إلى إعادة تأىيل العامل قصد تكيفو بمنصبو المستحدث قصد زيادة فعالية في األ

 خالل مجموعة من الحصص التدريبية التي يجرييا العامل أو الميني داخل أو خارج المؤسسة.

لعل أن التدريب اليوم أصبح يبني عمى خطط منيجية ومنظمة وكيفيات جد معقدة تراعي و      

ة المسافة بين الجيد الوقت والكمية المنتجة في أي قطاع من القطاعات وعبر كل مراحل العممي

التدريبية، إذ أن ىذه النظرة قد أخرجت مفيوم التدريب من المفيوم المجرد إلى المفيوم الكمي 

 القابل لمقياس وتحديد مستواه وجودتو في عممية معقدة تعرف بيندسة التكوين. 

وفي محاولة من الباحث لتسميط الضوء عمى واقع التكوين ومدى فاعميتو وانعكاساتو عمى    

وما تعمق بيا من ترتيبات تجعل عمل  ،اصة من ناحية الممارسات الميدانيةأداء المعمم خ

ة موضوع ىندسة يتضمنت الدراسة الحالفقد ،األستاذ يمتاز بنوع من الموضوعية واالحترافية

حيث قسم الباحث الدراسة إلى خمسة فصول توزعت عمى  ،التكوين وعالقتو بالتقويم البديل

شقييا النظري والتطبيقي، باإلضافة إلى اإلشكالية العامة والتساؤالت الفرعية التي وردت في 

الفصل األول تم التطرق كذلك إلى فرضيات الدراسة وأدواتيا وأىميتيا وكذا التعاريف 



 المقدمة.........................................................................................................
 

3 
 

ىندسة التكوين من ناحية  مستقل المتمثل فيأما الفصل الثاني فقد خصصمممتغير الاإلجرائية.

ات المتبعة في إعداد برامج التكوين الحديث واألىداف التي مفيوم وكذا دواعي التكوين والمساقال

 يرمي إلييا.

من خالل التعريف بو  -المتغير التابع  –وفي الفصل الثالث تم التطرق إلى التقويم البديل      

التعريفات التي وردت حولو من قبل المختصين، وكذا األسس لغة واصطالحا واستعراض بعض 

النظرية ومداخمو التربوية ووسائمو.أما الفصل الرابع فقد خصص لمدراسة الميدانية بشقييا 

إذ خصص الشق األول الستعراض أىم الخطوات المنيجية المتبعة  ،االستطالعية واألساسية

 ،إجرائيا والغرض منيا وكذا عينة الدراسةفي الدراسة االستطالعية من حيث مكان وزمان 

ومواصفاتيا واألدوات المستعممة في البحث والمتمثمة خاصة في مقياس أعد لقياس الممارسات 

الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة وما التحقق من باإلضافة إلى  ،التقويمية لدى األساتذة

، من خالل ت المنيجية لمدراسة األساسيةأفرزتو من نتائج.أما الشق الثاني فقد تضمن اإلجراءا

وأىم مواصفاتيا  ،ومكان وزمان إجرائيا ومدتيا وكذا عينة الدراسة ،تحديد المنيج المتبع

 أخيرا أىم األساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة.أدواتيا، و و 

الدراسة الميدانية المرتبطة أما الفصل الخامس واألخير فقد خصص لعرض نتائج     

مناقشتيا باستخدام األساليب اإلحصائية المتبعة وتفسير تمك النتائج في تحميميا و لفرضيات و اب

ضوء الدراسات السابقة وكذا ما توفر لدى الباحث من خمفيات نظرية حول متغيرات الدراسة 

 لينتيي الفصل بمجموعة من االقتراحات واستنتاج عام.



 

 األول الفصل

 مدخل الدراسة

  .اإلشكالية -1
 الدراسة فرضيات -2
 .الدراسة أهداف -3
 .أهمية الدراسة -4
 .االجرائية المفاهيم -5
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 :اإلشكالية-1

بالعودة إلى تاريخ التربية وتطورىا عبر العصور، نجد أنيا ما زالت في تطور ودينامية      

مستمرة، ذلك أن حركية المجتمعات وتطورىا يفرض عمى كل مكوناتو نوعا من التجديد والبحث 

عن أنجع السبل والطرائق التي تتماشى والعصر، وبما أن التربية في مفيوميا األشمل تضم في 

ما تعمق بعممية إعداد الفرد وتكوينو من مختمف جوانبو، فإنو ومن المسممات أن  طياتيا كل

ىي عممية متخصصة  كان؛ بلعممية البناء واإلعداد لن تكون عممية ارتجالية يقوم بو أي 

يجب أن تكون عميو  معقدة ال يستطيع أن يقوم بيا إال أىل االختصاص ومن كان لو دراية بما

عداد عممية تنشئة و   األفراد.ا 

فالتربية بمفيوميا الحديث تفرض نوعا من التخصص ونمطا من التكوين واإلعداد المسبق لمن 

يشرف عمى تمك العمميات المتداخمة والمترابطة والمتضمنة إعداد األجيال وتربيتيا وحتى يتحقق 

شراف  ذلك فإن امتالك ميارات التربية والتنشئة لن يكون كذلك إال إذا اقترن بعممية تكوين وا 

العمميات التي يقوم بيا متخصصون ينيمون مبادئ التكوين  وتدريب عمى تمك الميارات،

واإلشراف من ما تجود بو قريحة عمماء النفس وعموم التربية ومختمف التخصصات التي ليا 

 عالقة بالتربية.

اجات حديد احتيمن ىذا المنطمق كان البد من وضع استراتيجية شاممة ومخطط كامل يتضمن ت

ويضمن تحقيق أىداف العمميات  ،وتسطير برنامج يشمل الجانبين النظري والعممي المتكونين،

شباع حاجات المشرفين عمى العممية التربوية من معممين  التكوينية المتمثمة في سد الثغرات وا 
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وأساتذة وكل من لو عالقة بالمتعمم، وىنا ظير ما يعرف بيندسة التكوين والتي ىي وسيمة 

حقيق غايات وأىداف تربوية تتعمق بمدى التكفل بالعنصر البشري واالستثمار فيو قدر لت

اإلمكان، كونو الرافد األساسي واألىم في العممية التربوية باعتراف الجميع عمى مر العصور 

 واألزمان.

ومما تجدر اإلشارة إليو كذلك في العممية التربوية أنيا ليست عممية تقتصر عمى جانب واحد 

من جوانب شخصية األفراد، بل ىي تتكفل بكل جوانب المتعمم، فمقد كانت والزالت ىي الغاية 

العميا لممدرسة في كل المستويات التعميمية، ولكونيا ترتبط بمسار مستمر يتولد منو منتوج دائم 

البناء واليدم وفي اتصال بعالم دائم التطور فإنيا تحيل إلى مكون مزدوج، أخالقي وفكري 

سائل المنيجية وفي عميم يتوجو المعمم إلى المتعمم بو سمخان من مفيوم التربية والتعميم ففي التين

لمسار المزدوج التربية والتعميم التربية يقصد الفرد ويعمل عمى تكوينو، وعندما نعمل عمى ىذا ا

 .(بني في آن واحدفإن الشخص متعمم يتمقن وفرد ي -عىو أساس صفة المجتم)

عمميات جزئية متداخمة ومترابطة فيما ما العمميتين األساسيتين تنطوي بداخمي والحقيقة أن     

بينيا.ومن أىم تمك العمميات عممية التقويم إذ ال يمكن بأي حال من األحوال أن تكون عممية 

 عمى اعتبار أن الوقوف عمى المكاسب والنتائج ،البناء واإلعداد في معزل عن عممية التقويم

ومقارنتيا بما رصد وسطر من أىداف، وتقييم الخبرات المحققة ومجابيتيا بتمك المتاحة في 

أو عممية معالجة  ،القسم أمر البد منو سواء تعمق األمر بعممية قياس وتقييم ما تم التوصل إليو

 وتعديل كل ما يدخل ضمن إطار مكونات الفعل التربوي.
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معزل عن الحديث عن األستاذ ومدى تمكنو تطبيق غير أن الحديث عن كل ىذا لن يكون في 

القواعد والضوابط الموضوعية في عممية البناء والتقويم عمى حد سواء وكل ما تعمق بالعممية 

 .لتربوية عامة بكمياتيا وجزئياتياا

وعميو ومن أجل الوقوف عمى واحد من واحد من ىذه الجزئيات ارتأى الباحث في دراستو ىذه 

بديل ومدى ، وىو التقويم التربوي الة من أكثر القضايا تعقيدا وأىميةمى واحدتسميط الضوء ع

 :عالقتو بيندسة التكوين، وعميو تبمورت اشكالية الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي

تدائي نحو ممارسة التقويم اتجاىات أساتذة التعميم االبو ىل توجد عالقة بين ىندسة التكوين 

 ؟البديل

 أىميا:تحتو مجموعة من التساؤالت الفرعية والذي تندرج 

ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاىات األساتذة نحو ممارسة أساليب التقويم  -1

 ؟ألساتذة الجدد واألساتذة القدامىالبديل بين ا

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات األساتذة نحو ممارسة أساليب التقويم -2

 ؟المؤىل العمميلمتغير البديل تعزى 

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات األساتذة نحو ممارسة أساليب التقويم  -3

 ؟األقدميةالبديل تعزى لمتغير 
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 فرضيات الدراسة : -2

 التالية:تم طرح الفرضية لإلجابة عن تساؤالت 

األساتذة نحو ممارسة التقويم واتجاىات بين ىندسة التكوين ارتباطية دالة احصائيا توجد عالقة  

 البديل ؟

 التالية:ىذه الفرضية التي تفرعت منيا الفرضيات 

توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاىات األساتذة نحو ممارسة التقويم البديل بين  -

 ساتذة الجدد واألساتذة القدامى.األ

 ممارسة التقويم البديل تعزىتوجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاىات األساتذة نحو  -

 لمتغير المؤىل العممي.

ويم البديل تعزى توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاىات األساتذة نحو ممارسة التق -

 .لمتغير األقدمية

 أهداف الدراسة :-3

 :دراسة إلى تحقيق األىداف التاليةىدفت ال

الكشف عن مدى إلمام األساتذة بأساليب التقويم البديل ومدى ممارستيم ليا ميدانيا في  -

 المتعممين.تقويم أداء 
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ة لدى أساتذة التعرف عمى أىمية ىندسة التكوين ودورىا في تحقيق االحترافية الميني -

 .المدرسة االبتدائية

لمدرسة االبتدائية ااالحاطة بمجمل األساليب التقويمية الممارسة من طرف أساتذة  -

 .ميدانيا

، ومدى مساىمة ىندسة لألساتذة أثناء ممارستيم لمتقويمالتعرف عمى الفروق الفردية  -

التكوين في تغيير الممارسات الصفية من ممارسات نمطية إلى ممارسات مرنة تتماشى 

 .العممية التعميمية التعممية عامةوسياق 

، االبتدائية في ممارستيم لمتقويم مدرسةالكشف عن الثغرات المسجمة لدى أساتذة ال -

حو ممارسة أساليب وتقديم اقتراحات لمقائمين عمى التكوين لتنمية اتجاىات األساتذة ن

 .التقويم البديل

 أهمية الدراسة :-4

من الموضوعات اليامة التي أثارت اىتمام العديد من الباحثين  ىندسة التكوينيعتبر موضوع 

في  -مثل ىذه الدراسات  ومع قمة .مؤخرا باإلضافة إلى ظيوره حديثا عمى الساحة العالمية

في الساحة العربية عامة والجزائر خاصة.من المتوقع أن تسيم نتائج  -حدود عمم الباحث 

اتجاىات األساتذة نحو و و ىندسة التكوين قة بينالبحث في تقديم فيم نظري لطبيعة العال

 عامة، وفي:الممارسات التقويمية أثناء العممية التربوية 

 ىندسة التكوين في تنمية االحترافية لدى األساتذة. إبراز دور  -
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لتنمية الفاعمية وفق أسس حديثة  ،تكوينيةاستثارة اىتمام رجال التربية لوضع برامج تدريبية  -

 أوساط األسرة التربية ال سيما المعممين. الذاتية في 

تنتمي ىذه الدراسة إلى ميدان عمم النفس االيجابي والذي يحتاج إلى المزيد من الدراسات  -

ومن ثم يمكن أن تثري ىذه الدراسة ، واألبحاث الكتمال ىذا الفرع اليام من فروع عمم النفس

 المجال النفسي.

لدى المعممين صالح لمبيئة الجزائرية بصفة خاصة  التقويماد استبيان يقيس ممارسات إعد -

 والعربية بصفة عامة.

 ة:المفاهيم االجرائي-5

 :هندسة التكوين -

ة من النشاطات التدريبية التي تنظم العاممين ممجموعة أو سمس فيىو كل برنامج منظم 

والمستقبمية، عن طريق الموجودين فعاَل في المينة، لتنمية كفاءتيم وتحسين خدماتيم الحالية 

الحصول عمى مزيد من يدف بو  .استكمال تأىيميم لمواجية ما يستحدث من مشكالت تربوية

الخبرات وكل ما من شأنو أن يرفع من العممية التربوية ويزيد من طاقة الموظف اإلنتاجية، عن 

عمومات طريق عالج أوجو القصور، أو تزويد العاممين في مينة التعميم بكل جديد من الم

مجموع دسة التكوين يقصد بين،أو والميارات واالتجاىات، بزيادة كفاءتيم الفنية وصقل خبراتيم

، واليادفة كونين تحت إشراف ومسؤولية المكونالممارسات التكوينية العممية التي يمارسيا المت
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. ويستدل "لصفية بما يخدم العممية التربويةإلى تنمية الكفاءات المينية وتطوير الممارسات ا

عمييا من خالل إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال متابعة المعمم لبرامج التكوين ومدى 

 استفادتو من ىذه البرامج.

  التقويم البديل: -

تمك الممارسات الميدانية لألستاذ في مجال تحديد قويم البديل من خالل ىذا البحث "يقصد بالت

مستوى المتعممين وتشخيص الفارق بين ما تم تحصيمو وما تم تقديمو من خبرات باستعمال 

األقران واالختبارات بكل أشكاليا، من أجل تصحيح المالحظة والتصحيح الذاتي وتصحيح 

يتحصل عمييا أفراد عينة الدراسة  ويستدل عمييا من خالل الدرجة الكمية التي ."مسار التعمم

 عمى استمارة التقويم البديل المعتمدة في البحث الحالي.
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 تمهيد

لقد أصبح مف المؤكد أف االعتماد عمى العنصر البشري ىو مسألة جوىرية، عمى      

اعتبار أف التنمية الشاممة والمستدامة ال يمكنيا أف تتحقؽ بأي حاؿ مف األحواؿ دوف تنمية 

بشرية فعالة، ذلؾ أف العنصر البشري ومدى تطوره وامتالكو لميارات المينة وحيازتو 

مف أداء ميامو بكؿ احترافية يمعب دورا كبيرا في نجاح المشاريع  لمكفاءات المينية وتمكنو

وتحقيؽ الريادة في مختمؼ األصعدة، وكما ىو معروؼ في أدبيات إدارة األعماؿ بأف" 

طويرىا اإلنساف قبؿ المشروع" فإنو يتعيف مد المزيد مف الرعاية واالىتماـ بالموارد البشرية وت

. ولف يأتي ىذا إال بفضؿ ممارسة (2005يمي وحميدةوالرفع مف أدائيا باستمرار)براى

التكويف، ممارسة عممية موجية لتمبية احتياجات المؤسسات واالستجابة لخصوصياتيا في 

 .ظؿ محيط يتسـ بالتقمب والمفاجآت

 التكوين:هندسة  مفهوم-1

يكوف ساسي في التكويف، إنو إذف مف الميـ أف األإجراء التعمـ تعرؼ ىندسة التكويف بأنيا 

لممكوف فيـ قاعدي ليذا اإلجراء ليتمكف مف تقرير المقاربة األكثر فعالية التي سيستخدميا 

 في تمويف وضعية معينة.

لقد أثبتت دراسات حوؿ طرؽ تعمـ البالغيف أف النتائج ىي األكثر ايجابية حينما "يدعى 

 المشاركوف لتحديد وتسطير أىدافيـ الخاصة لمتعمـ".
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)وزارة يف منطمقا مف مشاكؿ تطبيقية يواجييا المشاركوف باستمرار"يكوف مضموف التكو 

 .( 8: 3102،التربية الوطنية 

وقد عرفيا ابف ميددي مرزوؽ في دراستو " ىي عممية مبنية عمى تنظيـ دقيؽ يتـ مف خاللو 

نقؿ الخبرات والمعارؼ لزيادة ميارات ومعمومات المستيدفيف مف التكويف أو تغير سموكياتيـ 

لمتدريب التي يتوقؼ تحقيقيا عمى درجة كفاءة وقناعاتيـ لموصوؿ إلى األىداؼ الرئيسية 

 (.77 بدوف سنة: ربيف ومجيوداتيـ المبذولة " )مرزوؽ،ىؤالء المتد

لتكويف كوسيمة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية، تساىـ في تحسف كمية ليندسة ايجب النظر 

ونوعية العمؿ المقدـ، في التحفيز عف طريؽ إمكانات الترقية المعروضة، كما تعد ىذه 

د التحجر بسبب تقادـ المعرفة، وضد الوسيمة تأمينا ضد البطالة بسبب نقص التأىيؿ، ض

لتكيؼ الناتج عف تطور الحرؼ والميف. ومف جية أخرى يعد التكويف نشاطا ذا اعدـ 

مردودية عبر الزمف ألجؿ بقاء ودواـ المؤسسة، ينمي الكفاءات ويجعؿ مف العنصر البشري 

 (. 3112ومختار، )براهيميمفتاح نجاح

 لماذا هندسة التكوين : -2

لتاريخ المؤسسات الناجحة عبر أنحاء العالـ، ونموىا وكبر حجميا وفتح فروع ليا  إف المتتبع
ال ومسيريف جمعوا بيف الكفاءة وحسف اىنا وىناؾ وجودة منتجاتيا، يجد أف مف ورائيا عم

القيادة إلى أف وصموا بمؤسساتيـ إلى الشيرة والنجاح، بالرغـ مما يعرفو المحيط مف تقمبات 
ما يفرضو مف قيود وأخطار وتيديدات إضافة لما سبؽ فإف لمعنصر مستمرة ومفاجآت و 

البشري دورا حاسما في قياـ المؤسسة وبقائيا ونموىا في اإلسياـ في تكويف الثروة ، كما أنو 
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محدد أساسي لموقع المؤسسة ومكانتيا في محيطيا الذي يتميز بالحركية وعدـ االستقرار، 
التحديات المختمفة ، االقتصادية، االجتماعية،  وىو الذي سيمكف المؤسسة مف مواجية

 التكنولوجية ،المعرفية،....

، ومف أجؿ التحكـ في التسيير والتكيؼ مع التحوالت الحالية واالستجابة لمتغيرات المستقبمية 
فإف االعتماد في التسيير عمى الكفاءات البشرية وزيادة التحفيز وترشيد السياسات المطبقة 

لبشرية مف المتطمبات التي ال غنى لممؤسسة عنيا إذا ما أرادت أف تقاـو عمى الموارد ا
وبناء عمى ما تقدـ، ومع موجة التجديدات في األفكار والتكنولوجيات وأنماط وتقنيات  ،وتنمو

التسيير اتجيت المؤسسة إلى ضرورة اعتماد التكويف المستمر، لضماف التكيؼ الدائـ في 
مالئمة.كما أف حركة المنافسة الحادة تحتـ عمى المؤسسة أف ترقى الوقت المناسب بالتكمفة ال

عمى مستوى المنافسيف في القطاع، وال يتأتى ليا ذلؾ إال بإدماج التكويف ضمف ىيكميا 
 وسياستيا.

في الحقيقة إف قيمة الفكرة تستمد مف درجة اآلثار االيجابية التي تمحقيا بعد تجسيدىا،  
يدة ومتنوعة تساىـ مباشرة في تحقيؽ األىداؼ الموضوعة مف قبؿ ولمتكويف آثار ايجابية عد

اإلدارة العامة، وتتعداىا إلى ضماف استمرار المؤسسة واستقرارىا ورفع مؤشر مف مؤشرات 
 التنمية البشرية عمى مستوى المجتمع.

 وتمجأ المؤسسات في الغالب إلى التكويف مع بدء االلتحاؽ بالعمؿ، لييدؼ إلى توطيف الفرد
مصطمح  –في مجتمع العمؿ وتأقممو، ولقد ابتدع الفكر اإلداري الفرنسي ىذا المصطمح 

وىو يرمي في األصؿ إلى التكويف األساسي واألولي لمميارة أو المعرفة. ويشار  -التكويف
إليو في الفكر اإلداري االنجميزي والفرنسي بالتدريب التعريفي أو التدريب االنضمامي 

ب التوجييي في المؤسسة.لممؤسسة أو التدري  
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أما في مفيومنا الجديد فالتكويف يأخذ بعد التوفيؽ في ىذه العممية التعريفية االحتضانية  

لمفرد ، إمكاناتو وقدراتو ومعارفو، مع إمكانات المؤسسة ومتطمباتيا، ومع متطمبات المجتمع 

العمالة، سير والمحيط، وىي عممية أساسية ألنو سوؼ تنبني عمييا سياسات اإلدارة و 

المؤسسة ،دور كؿ طرؼ في العممية توجيو المعارؼ، الوعي، اإلنتاجية ،العمميات التدريبية 

 (. 3112ومختار،، )براهيميوقياسات األداء عبر دورة حياة الفرد ودورة حياة المشروع

 إعداد برامج هندسة التكوين :-3

مختمفة، ىذا باإلضافة إلى بعد يتطمب تنظيـ عمميات التكويف معرفة عممية في مياديف 

النظر والتدابير المختمفة لربط مراحؿ عممية التكويف بشكؿ يضمف استمرارىا ويناوؿ رضا 

واستحساف مف يشارؾ فييا، وعميو فإف عممية تنظيـ  عمميات التكويف ىي عمـ وفف في آف 

ات ويراعي أذواؽ واحد، وىي أشبو باليندسة المعمارية التي يتحكـ فييا الميندس في الحساب

 واتجاىات مف سكاف العمارة.

تتضمف عممية تسيير برنامج التكويف، أو ىندسة عممية التكويف خمسة مراحؿ أساسية 
مترابطة ومتداخمة باتفاؽ كؿ الميتميف بالتكويف الميني وأوؿ ىذه المراحؿ ىي تحديد حاجات 

لبرنامج ثـ التخطيط لو وتطبيقو التكويف، متبوعة بتحديد األىداؼ التي تمييا مرحمة تصميـ ا
 وأخيرا تقييمو.

ال يمكف ترتيب ىذه المراحؿ بيذا الشكؿ دائما وال تكوف منفصمة عف بعضيا البعض، في 
الواقع تكوف ىذه المراحؿ جد متداخمة بحيث يمكف تحديد عدة مراحؿ في نفس الوقت، أو 

عدة عناصر متفاعمة مراجعة بعضيا حيف تطبيؽ البعض اآلخر، مشكمة بذلؾ نسقا مف 
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( 1)ومؤثرة في بعضيا البعض. غير أف احتراـ الترتيب المذكور آنفا والمبيف في الشكؿ رقـ 
يساعد عمى العمؿ المنيجي المنظـ، ويحدد مياـ ومسؤوليات كؿ عنصر بشري مشارؾ في  

.(041 :3101)بوحفص،عممية التكويف  

 

 تحديد حاجات التكوين

 

 تحديد األهداف

 

 التصميم

 

 التخطيط

 

 التطبيق

 

 التقييم

 

. مراحل سياق عملية التكوين1الشكل  

 وسيكون تفصيل ما ورد في الشكل األول كاآلتي :

 أوال-سياق تحديد الحاجات :

حصر الحاجات وتحميميا انطالقا مف متطمبات كؿ منصب مف مناصب العمؿ، ومف 
الحاجات التي يعبر عنيا المتكونيف مف حيث مستوياتيـ الحقيقية وتجاربيـ ومعارفيـ 
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ومتطمباتيـ وعالقاتيـ مف جيةمدى االستفادة مف تكويف أولي لمتحكـ  في آليات ومتطمبات 
حقيؽ األىداؼ، وحصر نوعية الحاجات المساعدة عمى منصب العمؿ، ومدى المساىمة في ت

التطور بالنسبة لممرحمة القادمة، والرغبة في التكويف اإلكمالي، ومف جية أخرى مف حيث 
 فروقيـ الفردية وحاجاتيـ الشخصية وخاصة الحاجة إلى النجاح واالستقاللية وغيرىما

.(81 :3103،)تروزين  

جمع وتنظيـ المعطيات والبيانات التي  يتمثؿ تحديد حاجات التكويف في سياؽ
تسمح باتخاذ القرار بضرورة أو عدـ جدوى الدخوؿ في سياؽ التكويف، ونظرا 

ألىميتيا يتكفؿ بيذه العممية موظفوف مؤىموف يعرفوف التنظيـ معرفة جيدة 
وحساسيف لفعاليتو بحيث يمكنيـ معرفة ما إذا كاف ىناؾ فعال نقصا في الكفاءات 

 2.5يتعمؽ بنقص في تنظيـ العمؿ، كما ىو موضح في الشكؿ رقـ أـ أف األمر
.كما يجب أف يكوف ىؤالء الموظفوف قادريف عمى التعرؼ عمى التحديات التي 
تواجو التنظيـ ومختمؼ التغيرات التي يمكف أف تطرأ عمى المحيط االقتصادي 

رات الذي ينشط فيو التنظيـ مف مثؿ التطور التكنولوجي والقوانيف والتغي
االجتماعية والديمغرافية واستراتيجيات التنظيـ الجديد، ىذا ويمكف تعريؼ الحاجة 
إلى التدريب عمى أنيا تمؾ التغيرات الواجب إحداثيا في معارؼ وميارات واتجاه 

وسموؾ العماؿ لكي يتمكنوا مف أداء وظائفيـ الحالية وفؽ المعايير المحددة 
ؿ في مناصب أعمى مف تمؾ التي يشغمونيا تنظيما أو ليصبحوا قادريف عمى العم

.(147: 2010) بوحفص،حاليا  
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 تحميؿ االحتياج
 

 نياية السياؽ
 

 ىؿ الطمب مقبوؿ ؟ 

نعـ                          
 تحديد مشكؿ األداء

 
أىداؼ األداء )المعايير 

(التنظيمية المحددة  
أعراض  

 مشكؿ األداء
 

السياؽ نياية  
 
 ىؿ الفرؽ كبير؟ ال

 نعـ
البحث عف أسباب مشكؿ األداء         

 
أنماط السموؾ   السموؾ المتوقع

 المالحظة
 

مشاكل 
تنظيمية)نهاية 

 السياق(

نعم         
 ال

 هل هو مشكل تكوين؟

 
 تحديد المهارات الالزم تعلمها

خطوات تحميل االحتياج – 2الشكل   

 الفرق

 الفرق
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تكويف ثالث مراحؿ يتخذ عمى أساسيا قرار اليتضمف التحميؿ الشامؿ لحاجات 
القياـ بعممية التكويف مف عدميا، وىذه المراحؿ ىي عمى التوالي : دراسة وتحميؿ 

مشكؿ األداء ،وأخيرا البحث عف أسباب المشكؿ. تشخيصطمب التكويف  ، ثـ   

دراسة و -أتحميل االحتياج:  
يصقؿ النجاح أي نشاط تكويني.بالتشارؾ الجماعي   

تعريؼ االحتياج وصياغتو مف المراحؿ األساسية التي ال يجب الفشؿ فييا أو 
نسيانيا، وعمى المكوف أف يشارؾ في ىذه المراحؿ، بؿ أكثر مف ذلؾ، يجب أف 

 يكوف المحرؾ.
   * ما هو احتياج التكوين؟

مكتسبة وكفاءة متوفرة التكويف إحدى األجوبة الممكنة لتغطية فارؽ بيف كفاءة 
حقيقية، وقد يعني التكويف شخصا منفردا أو مجموعة أشخاص، وربما الجمعية 

ئؿ جديدة، أو وضع طرؽ في مجموعيا، واالحتياجات قد تتولد عف اكتساب وسا
 جديدة كذلؾ

 

كفاءة ضرورية أو ما يجب أف يعرفو األجير، أو حسف التصرؼ أو 
 الكفاءة التي يجب أف يمتمكيا

 
 

 

 
 

 
الفرق بين الكفاءة -3الشكل   

كفاءة متوفرة لدى شخص أو ما يعرفو 
أجير، أو يحسف القياـ بو، أو الطريقة التي 

 يتصرؼ بيا

نقص في الكفاءة 
 يجب تغطيتو
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الحاجة قد تنتج كذلؾ مف مالحظة عدد مف الحاالت غير المرغوب فييا )نقص 

إلخ..( والتكويف عند ذلؾ يشكؿ وسيمة لمتصرؼ في النتائج، تأخر في التنفيذ، 
 تجاه الوضعية أو الحالة.

فالتكويف يمكف أف يساىـ في تقدـ شخص حتى لو كاف يممؾ الكفاءات  
الضرورية إلنجاز المياـ، إنو شكؿ مف أشكاؿ تحضير الشخص لمقياـ بمياـ 

 جديدة أو مسؤوليات أو المحافظة عمى روح االىتماـ.
:بين الحاجة والرغبةال يجب الخمط   *  

الفائدة الشخصية ليست دائما في تنافس مع فائدة المنظمة، لذلؾ يجب أف نعرؼ 
 كيؼ نفرؽ بيف ما يدخؿ في رغبة الفرد وبيف احتياجات الييئة.

 التعرؼ عمى االحتياجات غير الواعية
بعض احتياجات التكويف ال يعبر عنيا األفراد ألنيـ ال يعوف نقصا أو تقدما 

مكنا.م  
 كيؼ سنقـو بتحميمو؟

تحميؿ احتياجات التكويف يختبر بالضرورة قضية المعرفة التي تبيف مف يحتاج؟ 
لى أي تكويف؟ في المنظمة،ىذا يمكف التعرؼ عميو بطريقتيف مختمفتيف:  وا 

 والسموكيات( قبؿ كؿ شيء، بدراسة كؿ فرد والتعرؼ عمى قدراتو ومعارفو 1
ؿ والمياـ المنفذة": "تحميؿ العمالضرورية لعممو  

( بعد ذلؾ، بمالحظة التغيرات التنظيمية مثؿ: التشريعات الجديدة أو التكنولوجيا 2
(  10:2013،وزارة التربية الوطنية.) الجديدة: " تحميؿ تنظيمي"  

تشخيص مشكل األداء:  -ب  
تيدؼ ىذه المرحمة مف التحميؿ إلى تحديد مشاكؿ األداء داخؿ التنظيـ وتقييـ 
أىميتو، كما تيدؼ ىذه المرحمة إلى تحديد مستوى األداء المنتظر مف طرؼ 
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التنظيـ، أو المصمحة أو مجموعة العمؿ، وىذا بعد قياس األداء الحالي ألفراد 
أىداؼ ىذه المرحمة فيما  المجموعة أو المصمحة أو التنظيـ ككؿ. يمكف تحديد

 يمي:
تحديد المشكل:*  

يحدد المكوف أو رئيس مصمحة التكويف بمساعدة طالب التكويف مشكؿ األداء في 
مركز العمؿ، يمكف لرئيس مصمحة التكويف تحديد الوظائؼ ومراكز العمؿ التي لـ 

 تحقؽ مستوى األداء المطموب.
ينطمؽ تحديد المشكؿ مف المواقؼ المينية بالبحث في الوظائؼ نفسيا:   

 ما ىي متطمبات مركز العمؿ أي ماذا عمى العامؿ فعمو؟
ما ىي الترتيبات التي يجب اتخاذىا؟   

 وما الذي يجب عميو تنفيذه وماذا عميو أف يراقب؟ 
 ما ىي الطرؽ والوسائؿ واألدوات التي يجب أف يتحكـ فييا ؟

المعرفة التي يجب أف يكتسبيا حوؿ محيطو؟  ما ىي  
ىذه المرحمة ىامة ألنيا تحدد فجوة األداء وتسمح الحقا بوصؼ ماذا يمكف 

لمعامؿ أف يقـو بو بعد نياية التكويف أي تحديد ىدؼ التكويف. يجب أف يسمح 
 ىذا التحميؿ في النياية باإلجابة عمى سؤاليف ىاميف ىما:

ء عممو؟* ىؿ الموظؼ قادر عمى أدا  
 * ىؿ الموظؼ  يريد القياـ بيذا العمؿ؟

يكوف التكويف الجواب السميـ لحؿ مشكؿ األداء إذا كاف العامؿ يريد أداء عممو 
لكنو ال يعرؼ كيؼ، ويكوف التكويف بدوف جدوى إذا كاف العامؿ ال يعرؼ كيؼ 

.(60 :2007، أبو النصر)يؤدي عممو وىو ال يريد أداء العمؿ  
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:المشكلتقييم أهمية  * 
يجب تحديد ما إذا كاف المشكؿ  التكويف،قبؿ المواصمة في تحميؿ حاجات 

 يستدعي حقا التدخؿ السريع.
 المؤشرات المعتمدة لإلجابة عف ىذا السؤاؿ وتحديد أىمية المشكؿ ىي التالية:

 * تكمفة المشكؿ.
 * عدد الوحدات اإلنتاجية أو اإلدارية التي تعاني مف ىذا المشكؿ.

الموظفيف الذيف يعانوف مف المشكؿ.* عدد   
 * تكرار المشكؿ.

إذا توفرت ىذه المعايير أستوجب األمر البحث عف أسباب المشكؿ فيبدأ مسؤوؿ 
التكويف مرحمة جديدة يكوف اليدؼ منيا الكشؼ عف األسباب التي أدت إلى 

 المشكؿ ميما كاف نوعيا.
البحث عن أسباب المشكل:  -*  

لمشكؿ المرحمة الحاسمة في تحديد حاجات التكويف يمثؿ البحث عف أسباب ا
،تفترض وجود حاجة إلى التكويف البحث عف الميارات الضرورية التي يجب أف 
تتوفر في األستاذ حتى يؤدي عممو عمى أحسف وجو، لذا فمف الضروري معرفة 

متطمبات مركز العمؿ وخاصة معرفة أنماط السموؾ المالحظة عمى األستاذ 
وؾ المتوقعة منو عمى مستوى المعارؼ والميارات واالتجاىات، وعمى وأنماط السم

أساس ما تـ تقديمو يمكف تعريؼ حاجة التكويف عمى أنيا الفرؽ المالحظ بيف 
 السموؾ المتوقع )المنتظر( والسموؾ الحالي في انجاز ميمة معينة.

ال تسمح ىذه المرحمة بتحديد حاجات التكويف فقط، بؿ أنيا تكوف أيضا مصدرا 
ىاما لمبيانات والمعطيات التي ستستخدـ الحقا في بناء وتنظيـ محتوى برنامج 

التكويف وكتابة أىدافو اإلجرائية )األىداؼ البيداغوجية(  تعتمد ىذه المرحمة ىذه 
سموؾ المتوقع والسموؾ المالحظ ثـ المرحمة إذف عمى نمطيف مف السموؾ ىما ال
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مقارنة النمطيف مف السموؾ لتحديد أسباب تباعد السموؾ المالحظ عف السموؾ 
.(154: 2010بوحفص، المتوقع)  

أهداف التكوين: سياق –ثانيا   
تتعمؽ أىداؼ التكويف بتنمية وتطوير معارؼ وميارات واتجاىات العماؿ فيي 

مف  يستخدـ عبارة األىداؼ التنظيمية ومنيـ أىداؼ عامة، ليذا فمف الباحثيف مف
ومنيـ مف يستخدـ عبارة األىداؼ النيائية تمثؿ يستخدـ عبارة أىداؼ التنظيم

األىداؼ التنظيمية حسب بعض الباحثيف أىداؼ التنظيـ الذي ينتمي إليو طالب 
إذ التكويف ، والنتائج  التي يصبوا إلى تحقيقيا التنظيـ مف وراء عمميات التكويف 

تعتبر ىذه األىداؼ كاقتراحات لمعمميات التكوينية لمعالجة المشاكؿ التنظيمية أو 
تحسيف الوظائؼ ويكوف الحكـ عمى مدى تحقيؽ عممية التكويف ليذه النتائج في 

 نياية البرنامج في موقع العمؿ .
ترمي أىداؼ التكويف إلى تحسيف ميارات المتكونيف وتحقيؽ أىداؼ التنظيـ في 

د،في الواقع يصعب التمييز بيف أىداؼ التكويف واألىداؼ التنظيمية آف واح
؛فعممية  التكويف لف تكوف فعالة إال إذا أخذت بعيف االعتبار المشاكؿ التنظيمية 
المسببة ليا، بالمقابؿ فإف تحسيف كفاءة العماؿ يؤدي إلى فعالية التنظيـ ككؿ 

عالة قابميتيا لمتعميـ في خاصة إذا عممنا أف مف خصائص عمميات التكويف الف
موقع العمؿ؛ أي أف طالب التكويف يعرؼ زمالءه الذيف لـ يتابعوا عممية التكويف 

 بالمعارؼ والميارات التي تعمميا،ليذا نفضؿ استخداـ عبارة أىداؼ التكويف.
تحدد أىداؼ التكويف التوجو العاـ لبرنامج التكويف إذ تحدد حاجات التكويف عمى 

بيف صفيحة طالب التكويف وصفيحة المركز الذي يعمؿ فيو ىذا أساس الفرؽ 
 األخير أو المركز الذي سيعمؿ فيو ىذا األخير الحقا.

إف تقنية تحميؿ مركز العمؿ كما سبقت اإلشارة إليو تكشؼ عف المعارؼ والميارات التي 
المسبؽ يتطمبيا المركز، أي تضع صفيحة أو مممح ليذا المركز ويكشؼ التقييـ التشخيصي 
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تظير ،لعممية التكويف نتيجة االختيار أو التوجيو المينييف عمى صفيحة صاحب المركز
المطابقة بيف الصفيحتيف حاجيات التكويف ومعيا أىداؼ التكويف معبر عنيا بشكؿ إجرائي. 
تعبر أىداؼ التكويف بصفة شاممة عف السموؾ الميني المرغوب فيو  والذي يجب أف يكتسبو 

الؿ المشاركة في برنامج التكويف وتطبيؽ ىذه المكتسبات في موقع العمؿ؛ العامؿ مف خ
فاألمر يتعدى إظيار المعرفة أو الميارة  في خالؿ التكويف أو في نيايتو إلى موقع العمؿ وال 
يمكف الحديث عف تحقيؽ أىداؼ التكويف إال إذ تحقؽ نقؿ ىذه المعارؼ إلى مركز العمؿ في 

ؿ. يعبر عف أىداؼ التكويف بالعبارات التالية:" جعؿ المتربص قادرا المواقؼ الحقيقية لمعم
عمى....)سموؾ(..في مركز العمؿ أو في محيط العمؿ" والمثاؿ التالي يوضح صياغة أىداؼ 

 التكويف.

"ء عند المتعمميفاألخطاأسباب قادرا عمى تقييـ  المتكوفالمثاؿ:"جعؿ   

األهداف البيداغوجية: -أ   

البيداغوجية ىي تجسيد ألىداؼ التكويف وتحويميا إلى أىداؼ إجرائية يمكف التحقؽ األىداؼ 
منيا خالؿ التكويف أو في نيايتو وتستنتج ىذه األخيرة مف أىداؼ التكويف إذ ىي ترجمة ليا 

 بموقع التكويف.

 تحدد األىداؼ البيداغوجية محتوى نشاطات التعمـ مف معرفة أو ميارة في موقع التكويف.

ىداؼ البيداغوجية ما يجب أف يكوف المشارؾ في برنامج التكويف قادرا عمى أدائو األدد تح
خالؿ التكويف أو في نيايتو في حيف تحدد أىداؼ التكويف ما يجب أف يكوف العامؿ قادر 

 عمى أدائو في موقع العمؿ بعد نياية التكويف.

ي والمجاؿ االنفعالي والمجاؿ تغطي األىداؼ البيداغوجية ثالثة مجاالت في المجاؿ المعرف
الحس ػ حركي؛ وعميو فاألىداؼ البيداغوجية تتفرع إلى ثالثة أىداؼ ىي األىداؼ المعرفية 

 واألىداؼ االنفعالية واألىداؼ الحس ػ حركية.
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تغطي األىداؼ البيداغوجية المعرفية اكتساب المعارؼ وتطبيقاتيا فاكتساب المعارؼ ال  
تعداىا إلى فيـ المواقؼ وتفسيرىا واقتراح الحموؿ ليا.إف المعرفة يتوقؼ عمى تذكرىا ولكف ي

مستويات مف الميـ أخذىا بعيف االعتبار أثناء بناء المحتوى والتدرج مف السيؿ إلى ما ىو 
أصعب.أما األىداؼ البيداغوجية االنفعالية، فتغطي الحالة النفسية واتجاىات المشاركيف 

تبار حيف إبداء السموؾ والتي منيا حاالت اإلصغاء والقيـ التي يأخذونيا بعيف االع
واالستجابة االيجابية لمحتوى البرنامج ولممتدخؿ مثال. أخيرا فاف األىداؼ البيداغوجية الحس 
ػ حركية تغطي الحركات واألفعاؿ والسموؾ؛ فيي تتعمؽ بالميارات الحسية والحركية مثؿ فؾ 

ـ لمسافة محددة دوف مالمستيا األرض أو الكتابة وتركيب محرؾ سيارة أو نقؿ كرة القدـ بالقد
 عمى لوح التحكـ لجياز الكمبيوتر كميا أىداؼ حس ػ حركية.

قدـ بمـو تصنيفا لألىداؼ التربوية يعتمد عمى المجاالت الثالثة التي تـ ذكرىا وىي المجاؿ 
 المعرفي المجاؿ االنفعالي والمجاؿ الحسي ػ الحركي، يتضمف كؿ مجاؿ مجموعة مف

 األنشطة والمستويات.

(4)ينقسـ المجاؿ المعرفي إلى عدة مستويات في شكؿ ىـر ممثمة في الشكؿ رقـ   

يبين صنافة بموم لألهداف التربوية (4الشكل)  

 التقييم 

 التركيب 

 

 التحليل 

 التطبيق 

 الفهم 

 المعرفة 
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التكوين تصميم برامجسياق  -ثالثا  

:من الحاجة إلى األهداف البيداغوجية  -أ  

والوضعيات المينية بالنسبة  األىداؼ البيداغوجية تضمف العالقة بيف محتوى التكويف
: فيصؿ إلى  لممكوف،  

يعرؼ أيف يسير. -  

مراقبة وصولو إلى ما يريد بموغو. -  

تسييؿ التقييـ في نياية الفصؿ أو التكويف. -  

تسييؿ التنشيط بتقديـ مؤشرات الختيار طرؽ بيداغوجية. -  

تموينية.ال" بعد الدورة  الطريؽ "تصحيح -  

: غوجيصياغة الهدف البيدا -ب   

التي يبحث المتعمموف عف و  صياغة ىدؼ بيداغوجي معناه تحديد كفاءة يجب بموغيا
، مع مراعاة الشروط التالية اكتسابيا والتي يمكف لممكوف مراقبتيا في نياية التكويف المناسب

: 

أف تكوف أىداؼ التكويف سميمة . -  

  - أف تتدرج األىداؼ حسب الترتيب التالي :

ىدؼ التكويف.اليدؼ العاـ/   *  

 *أىداؼ بيداغوجية

أىداؼ فرعية*  
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مف  صاغ مف طرؼ المكوف بعد أف يتعرؼ عمى سياؽ الغرضتبيداغوجية الىداؼ األ
.التكويف وشروط إنجاز التكويف   

   :شروط انجاز التكوين -ت

   -يجب أف تكوف األىداؼ عمى أكبر قدر ممكف مف النوعية.

تخطيط" " انجاز" " جد واسعة وضبابية والتعبير مثؿ "فالتعابير مثؿ " معرفة"  " تقدير" تعتبر 
 تعرؼ" تعتبر ممموسة أكثر وبتالي سيمة لمتقييـ.

فشؿ الشخصي يجب أف تكوف األىداؼ دائما واقعية ويمكف بموغيا لتجنب كؿ إحساس بال -
.لدى المكوف أو المشارؾ  

 أمثمة:

.البيداغوجي وآلياتونجاز مخطط االتصاؿ إى أف تكوف قادرا عم -  

.الخطأ لدى المتعمـ التعرؼ عمى مصادر  -  

وشجرة األىداؼ. تقنية الخرائط المفاىيميةالتحكـ في  -  

التخطيط لوضع تشخيص تشاركي. -  

: بالتفصيل محتوى التكوينتحديد  -ث  

*عمى المكوف أف يسير عمى أف يكوف مضموف التكويف في توافؽ تاـ مع األىداؼ  
الكثير في  قوؿ البيداغوجية المسطرة. وكخبير في الميداف، فالمكوف سيميؿ إلى الرغبة في 

مضموف جد مفصؿ، وىذا يعني نسياف أف نكوف اآلخريف ليس أف لالموضوع أو الصياغة 
ما يجب أف يعرفو اآلخروف وما يحتاجوف إليو. نقوؿ ليـ كؿ ما نعرؼ، ولكف فقط  
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 ، لكوننا ال نستطيع بالضرورة إيصاؿ مجموع المعارؼمحتوى التكويف مخجال  يكوف ال *أف
كتفاء أحيانا بالمرور عمى موضوع كنا نتمنى الحديث عنو مرور الكراـ االيجب لذا . المدرجة

ننا لـ ننس المعمومات الميمة.يجب في كؿ أحواؿ أ وعميو بدال مف الحديث عنو لساعات  

ألنو يمثؿ نظاـ  ،*المخطط الذي نختاره لمتكويف ىو كذلؾ أكثر أىمية مف المضموف
ذاكرة.الالصرامة ويساىـ في الفيـ واالحتفاظ بذلؾ في   

  - تقنية الشجرة -   التكويف:مثاؿ عف مخطط  

 وىنا يتعمؽىذه التقنية تسمح مف خالؿ استنتاجات متتالية بتحديد األىداؼ األولية لمتكويف. 
يتبعو المتربص لبموغ األىداؼ المصاغة أدناه. أف األمر بالمسار الذي يجب  

     1          ما ىو اليدؼ األساسي الواجب بموغو في نياية التكويف؟ 

وىكذا...       ،2فعمو؟ مف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ، ماذا يجب  

 لبموغ عممية الشجرة ىذه يجب:

مع طرح  ،وضع قائمة غير مرتبة لممراحؿ الضرورية لبموغ كؿ ىدؼ عاـ لمتكويف -1
يجب حفظو لبموغ ىذا اليدؼ العاـ؟" الذي السؤاؿ التالي عمى أنفسنا: "ما  

يجب القياـ باختبار األىداؼ. ،بعد وضع قائمة األىداؼ والمراحؿ -2  

إعادة صياغتيا حسب قواعد التحرير. -3  

الواجب  المعنييفترتيب األىداؼ بغية الحصوؿ عمى التقدـ األكثر مالئمة حسب -4
 تكوينيـ.

نراقب إف كاف: -5  

كؿ ىدؼ بيداغوجي متوافقا ومتناسقا مع اليدؼ السابؽ والالحؽ )التبادلية فيما بينيا(.*   
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الشامؿ بطرح السؤاؿ التالي عمى أنفسنا: "  كؿ ىدؼ بيداغوجي ىو ضروري لبموغ اليدؼ* 
 ولو كاف ىذا اليدؼ غير موجود" ماذا ستكوف النتائج بخصوص بموغ اليدؼ الشامؿ؟.

: 2013وزارة التربية الوطنية،) ةبيداغوجيالقد يؤدي بنا األمر إلى إلغاء بعض األىداؼ  -
12).  

تنفيذ برامج التكوين:–رابعا   

بعد االنتياء مف تخطيط التدريب فإنو يجب أف يتـ ترجمة ىذا التخطيط إلى واقع تنفيذي     
لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة لمتدريب، ويعتمد تنفيذ التدريب الناجح عمى عدة عوامؿ تضـ 

دراؾ المتدربيف لمحاجة التدريبية ، كذلؾ ال بد مف دعـ تحديد االحتياجات التدريبية بدقة وا 
كد مف أف التدخؿ عمى مستوى مناسب لكؿ المتدربيف ولمشكمة األداء .لمتأاإلدارة  

ويتطمب تنفيذ التدريب وجود اتصاؿ فاعؿ بيف المدرب والمتدربيف وليس اتصاال موجيا نحو 
راعاة عدد مف العوامؿ لجعؿ مواد متطابقة مع يف فقط. وفي الوقت نفسو ينبغي مالمتدرب

.(86)مرزوؽ:حاجات المدربيف التدريبية   

إف تنفيذ البرنامج بنجاح يعتمد عمى عدة عوامؿ مثؿ قدرة المنسؽ والمدربيف ونوعية المدربيف 
والظروؼ المادية وغير المادية التي تحيط بالبرنامج ونوع البرنامج التدريبي كأف يكوف 
لفني برنامجا لمقيادات اإلدارية العميا أو الوسطى أو لتدريب المدربيف أو البرامج ذات الطابع ا

.(65: 2011في المحاسبة أو المالية أو غير ذلؾ ) السكارنة،  

تقييم برامج التكوين:-خامسا   

يتناوؿ تقييـ برامج التكويف النشاطات المتضمنة في البرنامج والمقصود مف البرنامج ىو 
مجموع الدروس وخبرات التعمـ والنشاطات الفكرية والحركية التي تدور حوؿ موضوع محدد 

واحد موجو إلى مجموعة متجانسة مف اإلفراد قصد إكسابيـ معارؼ جديدة أو تغير المعارؼ 
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ت أو االتجاىات جديدة. كما يمكف أف يكوف موضوع التقييـ المناخ التكويني متوفرة، أو ميارا
 أو اإلستراتيجية المختارة لعممية التكويف.

يظير مف خالؿ مراجعة مختمؼ المجالت المتخصصة في التربية أو  مستويات التقييم:*
ورة تحاوؿ التكويف المتواصؿ، أف عددا كبيرا مف الدراسات النظرية أو االمبريقية المنش

 اإلجابة عف األسئمة التالية:

 * ما اليدؼ مف التكويف؟

 * ما ىي حاجات التعمـ؟

 * ما ىو محتوى النشاطات الذي يحقؽ ىذه الحاجات وكيؼ ننظميا؟

 * كيؼ يمكف تحديد آثار التكويف؟

 * ىؿ نتائج التكويف تبرر نفقات المالية وبالتالي المواصمة في تطبيؽ البرنامج؟

أف السؤاليف األوؿ والثاني يتطمباف إجابة مسبقة قبؿ الشروع في التكويف لتحقيؽ  مف الواضح
التوافؽ بيف األىداؼ والتقييـ، كما يتطمب السؤاليف الثالث والرابع تخطيطا مسبقا لتحديد 

موضوع ومعايير التقييـ. يمكف تناوؿ األسئمة المطروحة بطريقة ثانية حيث تتناوؿ المجموعة 
التكويف وتمثؿ بذلؾ المستولى األوؿ مف التقييـ المعرؼ بالتقييـ التكويني في  األولى وسائؿ

حيف تساعد اإلجابة عف أسئمة المجموعة الثانية عمى تحميؿ آثار التكويف وتحديد ما إذا 
ذا كاف األمر كذلؾ فما ىي طرؽ تعديميا .   كانت اآلثار مرغوب فييا أو غير متوقعة ، وا   

التكوين:معايير تقييم نتائج  * 

( في 1976المعايير المستخدمة في التقييـ تكويف الكبار ىي تمؾ التي قدميا كيركباتريؾ )
نموذجو المعروؼ بنموذج المراحؿ المتسمسمة. يقترح ىذا النموذج تحميؿ فعالية التكويف عمى 

 أساس أربعة مقاييس في نياية عممية التكويف.
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جة رضا المشاركيف والمتدخميف واإلدارة عف يمثؿ ىذا المستوى في قياس در  االتجاهات:
برنامج التكويف. كيؼ كاف إدراكيـ لعممية التكويف؟ إف المعمومات المحصؿ عمييا في ىذا 

لمستوى مفيدة لكنيا غير كافية ؛فقد يكوف المشاركوف وكؿ األطراؼ األخرى المعنية راضيف 
ية خاصة لمتعرؼ عمى عف عممية تكويف غير فعالة.يعتبر ىذا المستوى مرحمة أساس

مستويات الرضا لكنو غير كاؼ ولألسؼ فمعيار االتجاىات يكاد يكوف المعيار الوحيد في 
 كؿ عمميات تقييـ عمميات التكويف.

يتناوؿ ىذا المستوى قياس المعارؼ والميارات المكتسبة إثر المشاركة في برنامج  المعارف:
واتجاىات وميارات المشاركيف فيؿ مرد ذلؾ إلى التكويف، فإذا حدث فعال تغير في معارؼ 

برنامج التكويف، وىؿ تتماشى ىذه التغيرات واألىداؼ التي تـ تحديدىا لذات البرنامج؟ يمثؿ 
ىذا المستوى قياس حقيقي لممكتسبات لمتأكد مف مدى تحقيؽ األىداؼ البيداغوجية. يستخدـ 

ي بداية التكويف لمتعرؼ عمى المكتسبات ىذا المعيار في مراحؿ مختمفة مف عممية التكويف؛ ف
األولية لممشاركيف فنتحدث حينيا عف التقييـ التشخيصي أو أثناء التكويف لتثبيت المكتسبات 
دراج المعمومات إضافية ويكوف ىذا بمثابة التقييـ التكويني ، أخيرا يمكف الرجوع إلى ىذا  وا 

مف شير إلى ثالثة أشير مف انتياء المعيار مف أجؿ تقييـ نيائي بعد مدة زمنية تتراوح 
عممية التكويف. تطبيؽ ىذا المعيار بعد انياء التكويف يكوف لمتأكد مف مدى تحقؽ أىداؼ 

 التكويف.

يشمؿ ىذا المعيار التغيرات المالحظة عمى سموؾ المشاركيف في عممية  التغير في السموك:
ف في مواقع عمميـ المعارؼ التكويف بعد عودتيـ إلى موقع العمؿ. ىؿ يستخدـ المشاركو 

والميارات المكتسبة خالؿ عممية التكويف؟ ىؿ يالحظ تحسف في األداء؟ ما ىي مؤشرات ىذا 
التحسف؟ ىؿ توجد معوقات تحوؿ دوف تحويؿ المعارؼ المكتسبة إلى موقع العمؿ؟ تمثؿ 

ويف.اإلجابة عف ىذه األسئمة أساس التقييـ النيائي لموقوؼ عمى مدى تحقؽ أىداؼ التك  
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 النتائج التنظيمية:

يتمثؿ ىذا المعيار في النتائج التنظيمية المتوقعة نتيجة تطبيؽ المشاركيف في موقع العمؿ 
المعارؼ والميارات المكتسبة أثناء التكويف والتي عمى أساسيا تحددت أىداؼ التكويف قبؿ 

اإلضرابات، أو رفع اإلنتاج انطالؽ عممية التكويف. قد تتمثؿ ىذه النتائج في التقميؿ مف 
واإلنتاجية. قد يحدث أف تناؿ عممية التكويف رضا كؿ األطراؼ وتحقؽ اكتساب فعمي 

لممعارؼ والميارات وتصاحب كؿ ذلؾ تغير في سموؾ وأداء العماؿ بموقع العمؿ لكف ال 
عة. يظير أي أثر يذكر عمى النتائج التنظيمية أو بالعكس تظير نتائج معاكسة لتمؾ المتوق
يقـو النموذج عمى فرضيتيف أساسيتيف؛ أوليما أف ىذه المراحؿ تتابع بطريقة تصاعدية 

(.389-380: 2010بوحفص،والثانية أف بينيا عالقات موجبة مباشرة )   

 خالصة:

ىندسة التكويف ىي منظومة حديثة مشكمة مف مجموعة حمقات مترابطة بعضييا، تنطمؽ مف 
بإتباع خطوات منيجية ومتسمسمة باالعتماد عمى توجيات رصد حاجيات المؤسسة لمتكويف 

المؤسسة واستراتيجياتيا المستقبمية، ودراسة بطاقات الكفاءة وبطاقات مركز العمؿ لتحديد 
وكذا  ،النقص الحاصؿ في مستويات التكويف بمنظومة األفراد التي ىي الثروة الحقيقية

مستوى التكنولوجي. وتتـ بذلؾ تحديد مواجية التحديات المينية والتحديث المستمر عمى 
الحاجيات الضرورية لبموغ األىداؼ المرسومة وتحديد األولويات وذلؾ بالنظر لالعتمادات 

(.77المالية الممنوحة لمتكويف ويتـ بعد ذلؾ إعداد المخطط التكويني) مرزوؽ، بدوف سنة:  
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 :تمهيد

 ،وحسب أدواتو ومعاييره النظرة إلى التقويم حسب إطارىا الزماني والمكاني اختمفت        

المقاربات المعتمدة في بناء المناىج والنظرة إلى الفعل التربوي  ناتج عن االختبلف ىذا 

فعل ملالمرجعيات النظرية واختبلف اآلراء التربوية والفمسفية    تباينراجع إلى  ذلككعامة. و 

ن و  اتاالختبلف هالتعميمي بحد ذاتو، ىذ جميا من ناحية التمشيات التربوية لكل  اكان ظاىرىا 

تحسين  وىوا نتفق في جوىرىا عمى اليدف النيائي لعممية التقويم، ينموذج تدريسي فإن

 وتجويد التعمم عامة. ،األداء التربوي والبيداغوجي لممتعمم

 تعريف التقويم : -1

 لمغوي : التعريف ا -أ 

  يعرف التقويم عمى أنو مصدر الفعل قوم ، يقوم، قوم السمعة تقويما أي أعطاىا

 قيمة 

ويقال قوم الشيئ أي قدر قيمتو ووزنو ، وقوم المعمم أعمال تبلميذه أي أعطاىا قيمة  

من المواد الدراسٌة وإلى أي مدى تغٌرت  ووزنيا و عرف إلى أي مدى استفاد التبلميذ

اتهم وسلوكاتهم وقوم الشًء أي أصلح ما به من اعوجاج .)منجد اللغة مهاراتهم وقدر

 (7991،71العربٌة، 

  9" العممية التي يتم بيا تحديد مدى تحقيق أىدافنا  0841يعرفو تايمور سنة

 (9116 1110مرسي،  التربوية الموضوعية". )
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 التعريف االصالحي: -ب

يا معمومات تفيد في اتخاذ قرار أو عممية منظمة ينتج عن  "يعرفو محمد عثمان بأنو 

اصدار أحكام عمى قيمة األشياء أو األشخاص أو الموضوعات أو 

 .(951 1114،عثمان)األفكار"

أما عبد الحميم منسي فيعرفو بأنو9" األسموب العممي الذي يتم من خبللو تشخيص دقيق  

 (.9002 0886بودة،   ) لمظاىرة موضوع التقويم وتعديل مسارىا"

المبلحظات قيمة  بأنو9" عممية إعطاء ابراىيم وجيو محمود وأحمد شعبان محمد رفوويع 

 (. 087 9سنةومحمد، بدون  وجيو محمود) ومعنى"

التقويم مفيوم أشمل و أعم من النقطة و من النتيجة النيائية إنو متعدد الموضوعات ف 

 متنوع العناصر، شامل و مستمر، يشخص ويكون في آن واحد.

يم حسب بموم ىو مجموعة من العمميات المنظمة التي تبين إذا ما حدث بالفعل و التقو  

 تغيرات عمى مجموعة من المتعممين، مع تحديد القرارات ودرجة ذلك التغير.

ويمكن تعريفو أيضا كالتالي9   ىو مجموعة شاممة و ىادفة ومستمرة تشمل عمى القياس 

المبلئم لمتصحيح وتعديل مسار العممية و إصدار األحكام لموصول إلى اقتراح العبلج 

حول التقويم  التربوية وتحسين نتائجيا) وزارة التربية الوطنية، الندوة الوطنية التكوينية

 (. 94 1100،التربوي
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ومن ىذا يتضح أن التقويم لم يعد سموكا يمارس من قبل المدرس ويراد منو مدى  

صدار حكم، بل إنو جزءا من ال فيو يرتبط أساسا  التعميمية،عممية تحصيل التبلميذ وا 

 باألىداف المحددة بالعمل التعميمي.

          التطور التاريخي لمتقويم :- 2

إذا ألقينا نظرة سريعة عمى التطور التاريخي لمتقويم، فإن ذلك قد يساعدنا عمى فيم النظريات 

 ة في تطبيقيا.السائدة حول ىذا الجانب من العممية التربوية والطرق الحالية المتبع

يمكن القول بأن التقويم التربوي والتعميمي قديم أول محاولة بذليا االنسان لتعميم شيء آلخر 

من بني جنسو، غير أن عممية التقويم كانت حتى عيد قريب نسبية تطبق بطرق شبو 

عرضية و غير منطقية .فالتطورات الكبرى في ىذا الميدان لم تقع إال في غضون المائة سنة 

ألخيرة، وكانت أول طرق استخدمت في المدارس النظامية التقميدية تقوم عمى ما يعرف ا

بالتسميع الشفيي وكان ذلك ىو تدريب التبلميذ عمى حفظ حقائق، أو مقطوعات معينة و 

إعادتيا من الذاكرة، لذا كان من الطبيعي أن يمجأ المعممون إلى التسميع لمتثبيت من مدى 

ذا يراجع إلى كون أن أىداف التعميم كانت محدودة، بل أيضا إلى أن تحقيق ىذا اليدف. وى

المواد الكتابية لم تكن متيسرة كما ىي اليوم، أضف إلى ذلك أن استخداميا كان صعبا و لم 

 يجري تبسيط طرق استخداميا إال في العيد القريب.
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االختيار ال يمكن أن وفي العقد الرابع من القرن الحالي بدأت حركة التقويم التي بينت بأن 

ن ال قيمة لو إال إذا أعتبر جزءا متكامبل من  يكون بحال من األحول غاية في ذاتو، وا 

 العممية التربوية بكامميا .

كما ركزت عمى المبدأ القائل أن الخطوة األولى في تخطيط أي برنامج لتقدير مستوى 

ذا أريد لبرنامج تحصيل التبلميذ ىي التوصل إلى تحديد دقيق معين لؤلىداف ا لتعميمية وا 

 التقويم أن يكون شامبل يجب أن نستخدم أساليب متنوعة و مقررة.

 عمى9ثم ظير التقويم التعميمي الذي يعتمد 

 الخطوة الجوىرية في عممية التقويم ىي تعيين األىداف التعميمية. أن -

 إن أي برنامج لمتقويم يتضمن استخدام إجراءات كثيرة . -

 التقييم:ويم أو التق بين -3

فأغمبية المغويين المتشبثين بأصول  العربية،ىذا االختبلف يفرض نفسو خاصة في المغة 

الكممات و اشتقاقيا ال يقبمون استعمال كممة قوم مكان كممة قيم، إال أن ىذا المشكل غير 

التقييم في  مطروح بتتا في المغات األجنبية، فالعبارة الوحيدة المستعممة لداللة عمى التقويم و

.Evaluation  عبارة 

و باختصار شديد يمكن أن نوضح ذلك 9 أن مفيوم التقويم يفيد لغويا إصبلح اعوجاج   

 الشيء و نفس الوقت إعطاء قيمة ليذا الشيء و تقديره والحكم عميو.
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أما في المجال التربوي فإن مفيوم التقويم ىو من أصل فعل قيم فإنو يعني إسناد أو إعطاء 

ة لشيء ما و ىذا الشيء في مجال التدريس ىو إنتاجان التمميذ. وىناك من يعرف التقويم قيم

عمى أنو تقدير بواسطة نقطة، في حين ىناك من يرى أنو طريقة أو سيرورة موجية إلى 

 إصدار الحكم و اتخاذ القرار. 

عطيات فيذه التعاريف و المعاني ال تتعرض إلصبلح االعوجاج، ولكن ىدفيا ىو توفير م

موجية التخاذ القرارات، وليذا يكون اليدف من التقويم و التقييم في مجال التعميم ىو اتخاذ 

قرارات، ليذا يكون اليدف من التقويم و التقييم في مجال التعميم ىو اتخاذ قرارات مبلئمة و 

صحيحة في حق المتعمم، لذلك في أوقات مناسبة و لوظائف مختمفة. وعمى ىذا األساس ال 

يمكننا التوقف عند التقييم و إنما االنطبلق من التقييم لموصول إلى التقويم ويمكن القول بأن 

 ( 1101وطنية ،التقييم جزء من التقويم) وزارة التربية ال

 :تعريف التقويم البديل-4

ولعل أكثر ىذه المفاىيم شيوعا9" التقويم البديل" مفاىيمو، التقويم في مفيومو الحديث تعددت 

التقويم األصيل أو الواقعي" والتقويم القائم عمى األداء" حيث إنيا تجمع بين ثناياىا و "

 غير أن مفيوم" التقويم البديل" يعد أكثرىا عمومية. ،مضامين المفاىيم األخرى

وفيما يمي مجموعة من تعريفات ىذا المفيوم التي وردت في األدبيات المتخصصة، يمكن 

ا عن مضمون مفيوم تسم بالشمولية ويعبر تعبيرا صادقمن خبلليا استخبلص تعريف ي

 التقويم البديل.
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(9 التقويم البديل ىو تقويم متعدد األبعاد لمدى متسع من 0881تعريف باكار ومعاونيو) 

نما يشتمل أيضا عمى  القدرات والميارات، وال يقتصر عمى اختبارات الورقة والقمم، وا 

جراء أساليب أخرى متنوعة ، مثل مبلحظة أد اء المتعمم، والتعميق عمى نتاجاتو، وا 

 مقاببلت شخصية معو، ومراجعة انجازاتو السابقة.

( 9التقويم البديل أو األصيل يتطمب من المتعمم انجاز 0881تعريف ىرمان وآخرين ) 

ميام معقدة وذات داللة انجازا نشطا، بينما يوظف معارفو السابقة وتعممو الحالي، 

 لحل مشكبلت واقعية أو أصيمة.ومياراتو المناسبة 

أو يكون نتاجات  ( 9التقويم البديل يتطمب من المتعمم تنفيذ أنشطة،0881تعريف ويجنز )

تبين تعممو، وىذا التقويم القائم عمى األداء يسمح لممتعممين إبراز ما يمكنيم أداؤه في مواقف 

 واقعية.

نوع من التقويم الذي يتطمب من  (9 التقويم البديل ىو0882تعريف مكتب تقويم التقنيات )

المتعمم تكوين استجابة أو نتاج معين يكون دليبل عمى اكتساب معارف وميارات مرجوة. 

ويمكن أن يتخذ صيغا مختمفة مثل كتابة مقال موسع، أو إجراء تجارب ، أو حل مسائل 

 رياضية، وغير ذلك.

ميات االختبارية يتطمب من (9 التقويم البديل ىو نمط من أنماط العم0882تعريف ميمز )

المتعمم أداء ميمة معينة بدال من اختيار إجابة من قائمة بدائل معطاة. فمثبل ربما يطمب منو 

تفسير أحداث تاريخية أو صياغة فروض عممية، أوحل  مسائل رياضية، أو التخاطب بمغة 
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عمى نوعية عمل ويقوم المعممون المدربون بالحكم  أجنبية، أو إجراء بحث في موضوع معين.

 أو أداء المتعمم استنادا إلى محكات متفق عمييا.

( 9 التقويم البديل يتطمب من المتعمم أن يبين مياراتو ومعارفو 0885وتعريف بترسون )

بقيامو بأداء معقد، أو تكوين نتاج ذي داللة، أو انجاز ميمة حركية مستخدما عمميات عقمية 

مب ىذا النوع من التقويم تطبيقات حياتية لممعارف عميا، وحل مشكبلت، وابتكارات، ويتط

 والميارات يكون ليا معنى يتخطى حدود النشاط ذاتو الذي يقوم بو المتعمم.

(9 التقويم البديل ىو مجموعة من االستراتيجيات لتطبيق 0886تعريف ىيبارد وآخرين )

تثير اىتمام المتعمم المعارف والميارات، وعادات العمل من خبلل أداء ميام ذات معنى، وتس

 لمقيام بيا.

وىذا النوع من التقويم يزود المعممين بمعمومات حول نوعية فيم المتعمم وتطبيقو لممعرفة. كما 

يمكن لممعممين إحداث تكامل بين ىذا التقويم وعممية التعميم، وذلك لتقديم خبرات تعمم 

 إضافية لممتعممين.

التقويم القائم عمى األداء، ىو أنشطة يقوم بيا (9 التقويم البديل أو 0886تعريف كنيكر)

 المتعمم حيث يطبق فييا معارفو ومياراتو، ويبين ذلك عمميا في مواقف حياتية واقعية.
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( 9التقويم البديل يتطمب من المتعمم القيام بأنشطة تبين تمكنو من 1110تعريف ستيجنز )

ق مستويات جودة معينة. وىذا ميارات أدائية معينة، أو قدرتو عمى ابتكار نتاجات تحق

 يتطمب مبلحظة المتعمم أثناء أدائو، أو فحص نتاجاتو، وتقييم مستوى كفاءتو.

( 9التقويم البديل ىو نوع من التقويم يطمب فيو من المتعمم أداء ميام 1112وتعريف مولر )

م تقييم أو حياتية واقعية تبين قدرتو عمى التطبيق الفاعل لممعارف والميارات األساسية، ويت

 تقدير أدائو عمى ميزان وصفي متدرج يبين نوعية أدائو وفقا لمستويات أداء محددة.

ومن ىذا يتضح أنو عمى الرغم من اختبلف ىذه التعريفات من الناحية المفظية، إال أنيا تتفق 

 جميعا عمى اليدف من التقويم البديل وأساليبو المتنوعة.

إذ قام الطمبة بأداء ميام مفيدة وذات معنى وداللة وىذه فالتقويم يكون أصيبل، أو واقعيا 

الميام التقويمية تكون مماثمة ألنشطة التعمم، وليست اختبارات تقميدية، وتتطمب ميارات 

تفكير عميا، وتنسيق نطاق واسع من المعرفة، وتخبر الطمبة بقيمة األعمال الجيدة، وذلك 

 مى مستوى جودة ىذه األعمال.بتحديد محكات التي يستند إلييا في الحكم ع

والحقيقة أن التقويم التربوي البديل يعد من المفاىيم المتسعة، حيث يشمل أنواعا مختمفة من 

أساليب التقويم التي تتطمب من المتعمم أن يظير كفاءاتو ومعارفو بتكوين أو إنشاء 

أنو متصل من  استجابات، أو ابتكار نتاجات، لذلك يفضل النظر إلى التقويم البديل عمى

األساليب أو الصيغ التي تتراوح بين استجابات بسيطة مفتوحة يكتبيا المتعمم، وتوضيحات 

 (.7591113 )عبلم، شاممة ، وتجمعات من األعمال المتكاممة لممتعمم عبر الزمن.
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  األسس النظرية لمتقويم البديل:-5

واستندت حركات اإلصبلح  اقبة،متعمما ال شك فيو أن القياس والتقويم التربوي مَر بتطورات 

 المتعددة إلى أطر وتصورات فكرية متباينة.

فالتقويم يعد عممية منيجية منظمة لجمع بيانات ومعمومات تتعمق باألفراد واألشياء من أجل 

ولكي يتضح سياق ومضمون التوجيات الجديدة في تقويم  صنع قرارات أو إجراء فعل معين،

المفيد إلقاء الضوء عمى األطر الفكرية والمنيجية، أو المداخل تحصيل الطمبة ربما يكون من 

المختمفة التي وجيت السياسات والممارسات التربوية، والعمميات االختبارية في المؤسسات 

التعميمية، وكذلك المنظور الفكري المستقبمي لمتقويم التربوي الصفي، فيناك ثبلثة أطر فكرية 

 (.17791113 )عبلم، عمى النحو التالي9أو مداخل أساسية لمتقويم وىي 

 :السيكو متري( المدخل أ

فخبلل القرن الماضي كانت تتخذ القرارات التربوية المختمفة المتعمقة بالطمبة، والبرامج 

التربوية والمدارس استنادا إلى اختبارات عامة خارجية مقننة أكثر من استنادىا إلى التقويم 

وفقا لئلطار أو المدخل السيكومتري  وىذا المدخل يركز عمى الصفي، وتبنى ىذه االختبارات 

 مقارنة تحصيل الطالب بتحصيل أقرانو، أو مستوى أداء أو درجة قطع محددة مسبقا.
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ففي الحالة األولى تكون االختبارات مرجعية المعيار، حيث تقارن درجة الفرد بمعيار 

تو، وطريقة تطبيقو وتقدير درجاتو الجماعة مما يتطمب تقنين محتوى االختبار وصيغ مفردا

 ،لذلك ينبغي أن يختبر جميع الطمبة باالختبار نفسو في ظروف موحدة قدر اإلمكان.

نما تيتم  وال تيدف ىذه االختبارات إلى حث الطالب عمى إظيار ما اكتسبو من معارف، وا 

ن، ويتحدد تحصيل بإبراز الفروق الفردية بين الطمبة والتميز والمفاضمة بينيم بأكبر قدر ممك

 الطالب برتبتو التي يصنف في ضوئيا، أو ينتقى لمقبول في برامج تعميمية أو مدارس معينة.

و في الحالة الثانية تكون االختبارات مرجعية المحك، حيث تقارن درجة الطالب في 

 االختبارات بمحك أو مستوى أداء مقبول.

انتشر انتشارا سريعا في الثمانينات من القرن وقد نال ىذا النوع من االختبارات قبوال كبيرا و 

نظرا ألنو تغمب عمى مشكمة بين الطمبة وما ترتب عمى ذلك من آثار سمبية. غير الماضي.

أنو تبين فيما بعد أن تحديد درجات القطع أو محكات األداء التي تفضل بين التحصيل الجيد 

اء المواد الدراسية حول ما يجب والتحصيل الضعيف ال يعتمد اعتمادا كميا عمى أحكام خبر 

نما يعتمد في كثير من  أن يؤديو الطالب بالفعل ليظير الحد األدنى من الكفاءة الموجودة. وا 

األحيان عمى األداء النمطي، أي التوقعات المعيارية التي تماثل معيار الجماعة في 

 غامضة. االختبارات  مرجعية المعيار، مما يجعل التفرقة بين نوعي االختبارات
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كما أن كبل من النوعين يشتمل بدرجة أساسية عمى مفردات االختبار من متعدد نظرا 

، حيث يجري تصحيحيا آليا، مما يسيم في فعاليتيا من حيث الوقت والكمفة  لموضوعيتيا

 واتساق الدرجات.

خل الكبلسيكي مألوفا في األوساط التربوية ، واعتبر المد السيكو متريلذلك أصبح المدخل 

الوحيد األكثر صدقا واتساقا وعدالة في قياس كثير من السمات اإلنسانية، مثل التحصيل 

 والذكاء واالستعدادات.

غير أن البعض يرى أن ىذا المدخل يصمح بدرجة أفضل في أغراض التصنيف واالنتقاء، 

 والتنبؤ ببعض أنماط األداء المستقبمي.

يل الطمبة الذي يتميز بالتفرد، حيث أنو ال يراعي أو ولكنو ال يعد كافيا لمتقويم التربوي لتحص

يمثل عمق واتساع وتفاصيل وخصوصية التحصيل واألداء الفعمي لمطالب، بمعرفة المركز 

النسبي لمطالب بين أقرانو ال يعني مطمقا أننا استطعنا تحديد ماذا يعرف الطالب وماذا يمكنو 

 أداؤه. 

النتقادات نظرا لآلثار اإلنسانية والتربوية غير غير أن ىذا المدخل واجو الكثير من ا

 المرغوب فييا، والتي من أىميا9 

التقسيم المصطنع لممناىج الدراسية إلى مقررات، وموضوعات وميارات يسيل قياسيا  -

 بمفردىا اختيار من متعدد.



 الفصل الثالث                                                                              التقويم البديل 

 

46 

 

ي بناء مناىج ال ترتبط كثيرا بحياة الطمبة، وغمبة الطابع األكاديمي عمييا وخاصة ف -

 المراحل األولى من التعميم.

 اعتبار التعميم مرادفا لمتدريس وخطط المعمومات المتناثرة التي سرعان ما تتقادم. -

عداد االختبارات  - اتفاق ميزانية كبيرة والوقت البلزم لعممية التعميم في االمتحانات وا 

 وتطبيقيا وتصحيحيا.

بة والمعممين والمدارس والتقميل من ذاتية المترتبات السمبية لبلمتحانات العامة عمى الطم -

 وال مركزية المدارس وجعميا عرضة لمنقد الجماىيري.

عدم تشجيع أو احترام مينة المعمم، وقمة االىتمام يحثو عمى التعاون مع اآلباء لمعاونة  -

الطمبة الضعاف في المدارس، ورفع مستوى أدائيم وتحصيميم مما يؤدي إلى خفض 

 معنويات كثير من ىؤالء الطمبة.

 ازدياد ظاىرة تضخم الدرجات دون ارتفاع فعمي في التحصيل. -

رير مضممة حول فاعمية البرامج التعميمية، وجودة التحصيل مما يؤدي إلى كتابة ونشر تقا -

 سياسات وممارسات تربوية غير مبلئمة.

لذلك فإن واضعي االمتحانات والمؤسسات المعنية ببناء االختبارات المقننة يكون ليم اليد 

يختبر فيو  العميا عمى المعممين ويوجيون ممارساتيم التربوية نظرا ألنيم يحددون ما سوف

 الطمبة.
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وبالتالي ما ينبغي عمييم تعممو، ظنا منيم أن المعممين ليس لدييم القدرة عمى تقويم أداء 

طمبتيم أو تحصيميم. وىذا يقمل من مسؤوليات المعممين األساسية، وال يتيح الفرصة لمطمبة 

 )عبلم،اآلخرينالسمبية واالعتماد عمى   لتقويم تحصيميم وتقدميم الدراسي ويغرس في نفوسيم

18191113.) 

 ( المدخل السياقي:ب

 السيكو مترييعد ىذا المدخل تحوال في اإلطار الفكري لمتقويم كرد فعل مناىض لممدخل 

واالختبارات المقننة التي تستند إليو. ولعل ىذا المدخل وما يتضمنو من تصورات فكرية 

الفضل في اقتراح ىذا المدخل  منيجية ىو الذي وجو جيود التقويم التربوي البديل. ويرجع

أدلة تعزز التقويم البديل لبلختبارات المقننة. ىذه  0881إلى ىارولد بيرالك، حيث قدم عام 

 االختبارات التي وجو ليا االنتقادات التالية9

درجات االختبارات التي تقيس التحصيل بطريقة غير مباشرة ربما يختمف أو يتعارض  -

ىذا المعنى ليس وحيدا أو متفقا عميو من  وذلك ألنالمختمفين. معناىا بالنسبة لؤلفراد 

 الجميع.

االختبارات غير محايدة من الناحية المعنوية إذ أنيا ليا تأثير ضاغط وقوي في صنع  -

                                                             القرار أو العبلقات اإلنسانية.

ت تقيس نواتج معرفية فقط ليس صحيحا، إذ ال توجد أدلة تجعمنا نثق الزعم بأن االختبارا -

 في أن ىذه االختبارات تفصل بين ىذه النواتج وغيرىا من النواتج الوجدانية والنزوعية.
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تستخدم درجات االختبارات في ترتيب الطمبة دون تقدم معمومات كافية حول ما يعرفو  -

نما لضبط وكشف عدم الطالب أو ما يستطيع أداءه. فيي ال ت عد أدوات لمتغذية الراجعة ، وا 

 االتساق في مبادئ الديمقراطية ، وتقرير الفرد لمصيره.

مستندين  السيكو متري( المدخل السياقي بديبل لممدخل 0881ولذلك قدم بيرالك ومعاونون )

 إلى اإلطار الفكري التالي9

ية التعميم والتعمم، فالتقويم من ىذا إن فيم عممية التقويم يتطمب وضعيا في سياق فيم عمم -

نما يعكس كيف تم تصور عمميتي  المنظور ال يعد جزءا منفصبل عن البرنامج التعميمي، وا 

 التعمم والتدريس في إطار المنيج ومن خبلل الممارسات التعميمية.

نما تكون ذات حساسية لممنيج والمحتوى األصيل أي المحتو  ى عممية التقويم ليست مقننة. وا 

 الذي أتيحت لمطالب فرصة كافية لتعممو، ويكون لو فائدة وظيفية في حياتو خارج المدرسة.

نما يمكن أن تشتمل  ال تقتصر العممية االختبارية عمى صيغ مفردات االختيار من متعدد، وا 

عمى أسئمة مفتوحة ينشىء فييا الطالب استجابتو، ومشكبلت وميام يتم تقويميا بطرق ذاتية، 

 بلل األحكام.أي من خ

يختبر الطمبة في مواقف طبيعية مألوفة في صفوفيم المدرسية، حيث يكون سياق التعمم  -

 مماثبل لسياق التقويم والعمميات االختبارية.

 يشجع المعممون عمى استخدام أحكاميم المينية في تقويم جيود طمبتيم. -
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 تمنح فرص كافية لمطمبة لتقويم أنفسيم. -

قويم معمومات لممعممين وغيرىم عما تعممو الطمبة، كما تقدم معمومات تفيد تقدم نتائج الت -

 في تخطيط المناىج، وتصميم الفرص التعميمية المستقبمية.

ومن ىذا يتضح أن المدخل السياقي لمتقويم يؤكد ضرورة أن يعكس محتوى التقويم المنيج  

ما تعممو الطالب دون الحاجة الذي يخبرة الطمبة بالفعل. فأساليب التقويم تصمم لمكشف ع

إلى ترتيبو أو تصنيفو. والتغذية الراجعة تفيد جميع األطراف الرئيسية المعنية. مما يعزز 

المنيج ويسيم في تطويره أو تعديمو ، كما يشجع ىذا المدخل أحكام المعممين ويقدرىا ويتيح 

شجع انعكاسا فرص متنوعة لمطمبة إلبراز ما اكتسبوه من معارف وميارات معقدة وي

 (.18391113 )عبلم،تيم

 ( المدخل التشخيصي التفريدي:ج

وىو امتداد لممدخل السياقي ، فيو يستند إلى النظرية البنائية في التعمم والتعميم التفريدي. 

ويفترض أن كل طالب يفيم األشياء نفسيا بطرق مختمفة، وأن لو ميوال وأىدافا تختمف عن 

و. فالبعض ربما يفضل االستجابة الشفيية عمى االستجابة ويستجيب بطرق مميزة ل غيره.

التحريرية ، والبعض يحتاج إلى وقت أطول في التفكير في أشياء معينة. وربما يحتاج إلى 

ظروف مختمفة عن غيره. لذلك فإن االختبارات يجب أن يكون محتواىا مبلئما لشخصية 

يق أىدافو المناسبة لو. وتتيح لكل الطالب. وتقيس التحصيل الذي يكشف عن استعداده لتحق

 طالب الفرصة إلظيار معارفو في ظروف مختمفة، وتوفر لكل منيم الوقت الكافي المناسب.
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ويؤكد ىذا المدخل التقويم الذاتي أو التشخيصي ويعتبره أىم من تقويم المعمم أو غيره 

ر، وكذلك أىمية المراقبة لمطالب، وذلك ألىمية المعرفة الذاتية باعتبارىا أساس الفيم المستني

الذاتية باعتبارىا أساس الفيم المستنير، وكذلك أىمية المراقبة الذاتية التي تستند إلى ميارات 

 ما وراء المعرفة.

وتفريد التقويم بدال من تقنينو وال ييسر المقارنة بين الطمبة، أو مقارنة أداء كل منيم بمحكات 

نما يعتمد عمى ت حديد تفصيمي النجازات كل طالب وجوانب قصوره، أو مستويات موحدة، وا 

وميولو وتقدمو عبر الزمن ومدى استفادتو من الفرص التربوية، ومشاركاتو في األنشطة داخل 

المدرسة وخارجيا، من أجل التوصل إلى صورة شاممة قدر اإلمكان كما تعممو الطالب وما 

 أمكنو أداءه.

نما  لذلك فإنو في ضوء ىذا المدخل يصعب معرفة المركز النسبي لمطالب بين أقرانو، وا 

يمكن فقط تركيز الضوء عمى انجازاتو ومياراتو الفردية المميزة لو. فيو يتطمب التعديل 

والتكييف المستمر لبلحتياجات المتغيرة لمطمبة والصفوف المدرسية. فيذه الديناميكية والمرونة 

المدخل، وىو ما يصعب تحقيقو في آن والتنسيق واالتفاق تعد جميعيا متطمبات تنفيذ ىذا 

 واحد. لذلك تطمب تنفيذه إصبلحات تربوية ميمة نذكر منيا9

التحول في نظرية التعمم نحو النظرية البنائية والعمميات النمائية ، وعدم االستناد إلى  -

        النظرية السموكية.
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ا ومبادئا وليس التحول في أدوار الصف المدرسي ووظائفو بحيث يصبح الطالب نشط -

 سمبيا ويصبح المعمم ميسرا ومحكما وليس ناقبل لممعرفة، أو متحكما.

التحول في المناىج وعممية التعميم نحو البحث، والتقصي وتكامل المعرفة ، ومسؤولية  -

الطالب اتجاه تعممو، والتعميم الجماعي التعاوني بدال من التعميم المباشر لمواد دراسية 

 تفرقة.منفصمة وحقائق م

التحول في تنظيم المدرسة نحو اإلدارة المستندة إلى الموقع والبلمركزية وتميين عمل  -

 المعمم.

التحول في مجتمع لطمبة المدرسة من التجانس إلى جذب الطمبة من ذوي الميول  -

 واالىتمامات وأنماط التعمم المتنوعة.

قدة وذات سياق، بدال من التمثيل التحول في البحث التربوي نحو الفيم الكيفي لظاىرة مع -

 الكمي لعوامل منفصمة يتم تعميميا دون تمييز.

التحول التدريجي في تقويم الطمبة نحو التفريد الشخصي واالعتراف بالتحصيل الفردي 

 11139)عبلم،لمطالب، بدال من تقنين العمميات اإلختبارية في المجاالت الدراسية المختمفة

2609). 
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 قويم البديل:وسائل الت  -6

9 المبلحظة واالختبارات وتقويم األقران المدرسية ىيوسائل التقويم البديل حسب المناىج 

 والتقويم الذاتي، وىي مفصمة كما يمي9

 الوسيمة األولى : المالحظة:

مبلحظة مدى تفاعل التمميذ مع المادة التعميمية ومدى تمثمو لممواقف المعرفية والخمقية 

واجبات   المقررة في المنياج، وىذه الوسيمة تأخذ مكانا ىاما في مختمف وكيفية تطبيقو لم

المواد ولكنيا تختمف من مادة ألخرى ، فقد يظير الجانب الخمقي أكثر في مادة التربية 

اإلسبلمية بحكم كونيا تركز عمى األداء والسموك والتفاعل الوجداني مع التحصيل المعرفي، 

 ظة.وىذا مما يعد موضوعا لممبلح

 والمالحظة نوعان:

وىي المبلحظة األولية التي تشد انتباه األستاذ بحيث يطرح فرضية  المالحظة البسيطة: *

 لتبني استراتيجيات التحكم في الموقف التعميمي.

ويقصد بيا المشاىدة التي يقوم بيا الفاحص، بحيث يسجل كل ما  المالحظة العممية: * 

ء كانت طبيعية أو سموكية أو تربوية أو اجتماعية، والبد يبلحظو حول الظاىرة المبلحظة سوا

 من توفر مجموعة من الشروط حتى تكون المبلحظة جيدة .
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 الوسيمة الثانية : االختبارات:

وتحتوي عمى األسئمة الشفوية التي ال تتطمب إجابات طويمة، وكذا االختبارات التحريرية 

ناسب كل مرحمة من مراحل التعميم ،باإلضافة إلى بنوعييا الموضوعية والمقالية بمراعاة  ما ي

 االختبارات األدائية بحكم خصوصية كل مادة.

ليذا يفضل التقويم باألسئمة الشفوية ، فيما يتعمق بالحفظ وشرح اآليات واألحاديث النبوية 

عن وسرد وقائع من السيرة النبوية في مادة التربية االسبلمية مثبل ، وىذا ال يعني االستغناء 

 االختبارات التحريرية المبسطة .

وأما االختبارات األدائية فيي مطموبة بشدة فيما يتعمق بمجال السموك والعبادات ، وال ينبغي 

االكتفاء في ىذا المجال عمى االختبارات التحريرية أو الشفوية، ألن اجتياز ىذه االختبارات 

أداء وسموك ، وعندىا يفقد تدريس ال يعني أن التمميذ يحسن االنتقال فييا كمعرفة إلى 

 السموك والعبادات الغاية األساسية منيما.

وأما االختبارات التحريرية فيي وسيمة تستخدم في جميع مجاالت التربية اإلسبلمية ، ولكن 

فائدتيا العظمى تظير في قياس مدى انتقال التبلميذ من التحصيل المعرفي إلى التفاعل 

إتاحة الفرصة ليم لمتعبير عما يختمج في صدورىم ، وبذلك نخرج الوجداني، وذلك من خبلل 

                                       من إشكالية عدم إمكانية قياس التفاعبلت الوجدانية.

الوثيقة  الوطنية،وىكذا بالنسبة لبقية المواد الدراسية ولكل مادة خصوصياتيا) وزارة التربية  

 .(935 1112المرافقة لممناىج ،
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دفتر المتابعة الذي يجمع األعمال التي أنجزىا التبلميذ والتي تشيد عمى  الوسيمة الثالثة:

حصيمة كفاءاتيم. فدفتر المتابعة يمكن أن يكون سندا يضمن عبلقة بناءة بين التبلميذ 

المدرسين واألولياء ويخبر عن السبل التي سمكيا التمميذ نحو التحكم في الكفاءات وعن 

 و في التكفل بنفسو وعن استقبلليتو في مجال التقويم وتسيير الذاتي لتعمماتو.قدرات

دراجالتقويم الذاتي وتقويم األقران و الوسيمة الرابعة : المشروع البيداغوجي الفردي أو  وا 

الجماعي )بوجو خاص( كأسموب إلدماج الكفاءات التي تمكن من تنمية نشاطات التعمم .ىذه 

ر حول مراكز االىتمام الشخصي أو الجماعي ويعطي تقديرا جامعا النشاطات التي تتمحو 

عن روح المبادرة والفضول والسبق والخيال والعمل المستقل والتعاوني وكذا عن التجنيد 

 .(945 1118) المجنة الوطنية لممناىج،المدمج لكفاءات المادة والكفاءات العرضية

  التقويم في مناهج الجيل الثاني :- 7
جزءا ال يتجّزأ من مسار التعّمم.  –ال سيما التكويني  –ناىج الجيل الثاني  التقويم تعتبر م

وليست وظيفتو األساسية الحكم بالنجاح أو الفشل، بل تدعيم المسعى التعّممي لمتبلميذ، 

وتوجيو أو إعادة توجيو الممارسات البيداغوجية لممدّرس عن طريق المعالجة التربوية. وىي 

الحال تمايزا بيداغوجيا، أي القدرة عمى استخدام وسائل التعميم والتعّمم  تقتضي بطبيعة

متنّوعة، تأخذ في الحسبان تنّوع التبلميذ، وتمّكنيم من السير نحو النجاح التربوي عبر 

مسالك مختمفة، ألّن الغاية األساسية لوجود التقويم الصّفي ىي إرشاد وتيسير تقّدم كّل تمميذ 

  (.941 1118جنة الوطنية لممناىج،في تعّمماتو )الم
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  : يمو ق بالتقت تتعم  جيهاتو  *

ورد مصطمح "التقويم" ىنا بمعناه القياسي )تقييم(، وبمعناه العبلجي، ذلك أّن األّول ضروري  

 لمثاني، ويشّكل بمعنييو جزءا ال يتجّزأ من العممية التعّممية. لذل، عمى المعّمم9  

 ؛في مختمف األنشطة لبناء أنشطة عبلجيةرات التبلميذ ـاستغبلل تعثّ  -

 نقائص وتذليل الصعوبات ؛ال ستدراكتخصيص أنشطة عبلجية فورية ال -

عادة ثنائأو  ،مين كي يقّيموا إنتاجيم تقييما ذاتيافسح المجال أمام المتعمّ  - يا أو جماعيا، وا 

 اإلنتاج باعتماد حصيمة التقييم. اصياغة ىذ

 صل بالعربية انطبلقا من زاده المغوي؛تشجيع المتعّمم عمى التوا -

إتاحة فرص كافية يمارس فييا المتعّممون تقييم ما ينتجونو من نصوص تقييما ذاتيا أو  -

 تقييما متبادال بين الزمبلء ؛

توظيف أنشطة القراءة في اإلنتاج الكتابي بتمكين المتعّممين من التعّرف إلى نمط الكتابة  -

براز خصائصو، مع محاكات  و في البداية، ثم إنتاجو؛ وا 

تدريب المتعّممين عمى نقد المقروء، واّتخاذ مواقف من األحداث والشخصيات، وتقديم  -

                                                                                 البدائل؛

تعّمماتيم في حّل اقتراح وضعيات ذات طابع إدماجي قصد تمكين المتعّممين من توظيف  -

 (915 1105 ،،منياج المغة العربية المشاكل المطروحة عمييم ) وزارة التربية الوطنية
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  أبعاد9مع ىذه الرؤية تقترح الوثيقة المرافقة تصورا بثبلثة  وليتماشى التقويم

يتماشى مع سيرورة التعمم  تقويم مرتبط  باكتساب الموارد والتحّكم فييا؛ البعد األول :

 دماج .واإل

 9  تقويم كفاءة تجنيد الموارد واستعماليا الناجع في حل الوضعيات .البعد الثاني

 تقويم القيم  والكفاءات العرضية .  البعد الثالث:

  التالية؛التقويم  المرافقة شبكاتولتحقيق ىذه األبعاد تقترح الوثيقة 

ورة تعمم الموارد(، وأخرى شبكات المبلحظة والمتابعة الخاصة بالقسم )تتماشى مع سير  - 0

 خاّصة بالتقويم المستمر لممتعمم ) تتماشى وتعمم اإلدماج وتقويمو في الميدان الواحد(.

 شبكات بمعايير التصحيـح؛ تتماشى وحل الوضعيات . -1

) شبكات المبلحظة والمتابعة المرتبطة بمتابعة مدى تذويت القيم والكفاءات العرضية -2 

 .(930 1105ية ،منياج المغة العربية، وزارة التربية الوطن
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  9خالصة  

التي توجو سياسات وممارسات القياس والتقويم التربوي بعامة،  األطر الفكريةتعدد إن    

إلى فمسفة تربوية وأسس سيكولوجية  ا الحاضر تستندوتقويم تحصيل الطمبة بخاصة في وقتن

ت، إال أنيا تتضمن منظورا جديدا لفمسفة المفاىيم أو المصطمحا فيتعدد  ، نتج عنومختمفة

التقويم ومنيجياتو وعممياتو وأساليبو وأدواتو تتخطى حدود األساليب واألدوات التقميدية التي 

تعتمد اعتمادا أساسيا عمى االختبارات التقميدية المتعارف عمييا، والتي تتطمب الورقة والقمم، 

ختيار من متعدد أو الصواب أو الخطأ، أو واالختيار من بين بدائل معطاة في مفردات اال

 المزاوجة، أو غيرىا.

فالحركية المستثمرة والفكر المتجدد في مجال عموم التربية وعمم النفس كان ليما بارز األثر   

 عمى التقويم التربوي سواء من ناحية النتيجة أو السياق أو المسار.

تج التعميم والتمقين والمعتمدة عمى عممية الحفظ ذلك أن النظرة التقميدية لمتقويم والمتعمقة بنوا

جراءات العممية  واالسترجاع، تطورت لتصبح نظرة تعديمية تصحيحية ألحد عناصر وا 

التعميمية في المنيج السموكي ثم تطورت أكثر وأصبحت أكثر دقة في التصحيح والتعديل 

ن كانت موجية ألحد أقطاب ال فعل الديداكتيكي من معمم والبناء في المنيج البنائي، فيي وا 

ومتعمم ومعرفة فإنيا كذلك أصبحت موجية لتقويم مسار التعمم وسياقو وكل ما تعمق بو من 

 كميات وجزئيات.
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 :تمهيد 

من المسممات العممية أن أي دراسة لن ترقى إلى المستوى المطموب من الصحة ولن      

، ذلك فرضياتيا وتختبر فيياتوصف بكونيا عممية ما لم تتبع بدراسة ميدانية تطبيقية تدعميا 

العممي وضوابطو تقتضي أن تكون الدراسة النظرية متبوعة بدراسة تطبيقية عممية أن البحث 

، وعميو لفروض واألجوبة التي وضعيا لمبحثا تحققالباحث بالوقوف عمى مدى  ايقوم فيي

التي تم اتباعيا من خالل الدراسة  المنيجية سيتم التطرق في ىذا الفصل إلى أىم الخطوات

 .األساسيالعي و االستطالميدانية بشقييا 

 :االستطالعيةأوال: الدراسة

 :تعريف الدراسة االستطالعية-1

يعرف مروان عبد المجيد إبراىيم " الدراسة االستطالعية بأنيا تمك الدراسة التي تيدف      

إلى استطالع الظروف المحيطة بالظاىرة التي يرغب الباحث دراستيا، والتعرف عمى أىم 

خضاعيا لمبحث العممي)مروان يا،الفروض التي يمكن وضع  (.2000:38،وا 

عممية البحث وىامة وتعتبر البوابة التي ينطمق منيا الباحث في ضرورية يي خطوةف       

،كما تعطينا الصورة األولية لمضمون عمى الميدان الذي يجري فيو البحثوتساىم في التعرف 

االستطالعية أساسا جوىريا  تعتبر الدراسةو البحث، وكذلك تعرفنا عمى عينة وخطة البحث،

 (.199: 1995، ن)محي الدي.لبناء البحث كمو
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الباحث فييا  يقوم، ساسيةألاالستطالعية دراسة أولية تسبق الدراسة اتعتبر الدراسة      

التأكد من التصور  ىدفيا ساسيةدراسة تسبق الدراسة األ وىي ،ألدوات البحثبتطبيق مبدئي 

الضافة بالنسبة ، القيام بالتغيير أو الحذف أو االعام لمدراسة، معرفة مدى صالحية االستمارة 

الى محاولة االبتعاد  باإلضافة، أخذ فكرة عن استجابة أفراد العينة لالستمارة ألسئمة االستمارة

 .يةالدراسة االساس عن المشاكل التي يمكن أن تقع  أثناء التطبيق في

 :الهدف من الدراسة االستطالعية-2

 وتجريب أدوات الدراسة.التأكد من التصميم العام لمبحث  -

 التدريب عمى استخدام األدوات اإلحصائية المستعممة في الدراسة. -

 التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة. -

 مدى صالحية مقياس التقويم البديل وقياسو لما صمم ألجمو.  -

 التعرف عمى المعوقات واألخطاء.  -

 .ومواصفات عينتيا التعرف عمى مجتمع الدراسة -

 االستطالعية:جراء الدراسة إ وزمان مكان -3

وثانوية لطروش بمقاطعتي عشعاشة األولى والثانية االستطالعية سة أجريت الدرا    

إلى غاية  22/12/2018وقد امتدت الدراسة االستطالعية من  .الجياللي بمستغانم

04/02/2019. 
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 عينة الدراسة االستطالعية: -4

 تم اختيارىم بطريقة عشوائيةاأستاذ 62تم تطبيق االستمارة عمى عينة مكونة من      

 فئتين:موزعين عمى 

، تاذ مدرسة ابتدائية، أستاذ رئيسيأساتذة المدرسة االبتدائية الممثمين لمختمف الرتب )أس - 

 .والثانيةعشعاشة األولى والمنتمين لمقاطعتي، أستاذ مكون (

يف لمسنة الدراسية ، منيم الناجحون في مسابقة التوظأساتذة المدرسة االبتدائية الجدد -

، والذين ىم درسة العميا لألساتذة لنفس السنة، ومنيم كذلك منتوج التخرج لمم2018/2019

 لجياللي بمزغران ) مستغانم (.في إطار التكوين التحضيري البيداغوجي بثانوية لطروش ا

استمارة وذلك لعدم تطابقيا مع ما جاء في التعميمية من خالل ترك بعض  11تم إلغاء 

 وعميو بمغت الدراسة،الفقرات بدون إجابة أو عدم التصريح بكل المعمومات الخاصة بعينة 

 . أستاذا وأستاذة 51عينة الدراسة 

الجنس والمؤىل  حسبيتوزع أفراد عينة الدراسة االستطالعية  :مواصفات عينة الدراسة
 جدول التاليالفي بين م العممي كما ىو

 والمؤهل العممي يبين مواصفات عينة الدراسة حسب الجنس (1جدول )
 المؤىل العممي    

 الجنس

 المجموع جامعي المعيد التكنولوجي بكالوريا ثانوي

 % ت % ت % ت % ت % ت

 31.37 16 25.49 13 1,96 1 1,96 1 1,96 1 ذكور

 68.63 35 50.98 26 17.64 9 0.00 0 0.00 0 إناث

 100 51 76,47 39 19,60 10 1,96 1 1,96 1 المجموع
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أستاذ بنسبة مئوية  39يتضح من خالل الجدول أن عدد األساتذة خريجي الجامعة بمغ   
، وبمغ عدد األساتذة 19.60بنسبة  10، في حين بمغ عدد األساتذة خريجي المعيد 76.47

الحائزين عمى ،وىو عدد مساوي لعدد األساتذة 1.96بنسبة  1ى شيادة البكالوريا الحائزين عم
 .وىذا ما يوضحو المخطط التالي :التعميم الثانوي

 .الجنس والمؤهل العممي ( يمثل توزيع العينة حسب05الشكل)
كما ىو متغير األقدمية المينية و  حسب الجنسويتوزع أفراد عينة الدراسة االستطالعية 

 :موضح في الجدول التالي

 األقدميةالجنس و ( يبين مواصفات العينة حسب متغير 2جدول )

 األقدمية    

 الجنس

 المجموع سنوات  10أكثر من  سنوات  10إلى  5من  سنوات  5أقل من 

 % ت % ت % ت % ت

 31.37 16 9.80 5 9.80 5 11.76 6 ذكور

 68.63 35 3.92 2 11.76 6 52.94 27 إناث

 100 51 13,72 7 21,56 11 64,70 33 المجموع
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ر األقدمية المينية يتضح لنا أن من خالل قراءة الجدول الممثل لعينة الدراسة حسب متغي
، إذ بمغ خرىاألقل من خمس سنوات أقدمية ىم أكبر نسبة من بقية األصناف األاألساتذة 
ة من وبمغ عدد األساتذة الذين ىم بين أقدمي، إناث 27ذكور و 6أستاذا منيم  33 عددىم

، في حين بمغ عدد الذين إناث 6ذكور و5أستاذا، منيم  11خمس سنوات إلى عشر سنوات 
ي يبين .والمخطط التالإناث 2ذكور و 5أساتذة منيم  7ية لدييم أكثر من عشر سنوات أقدم

 ىذا التوزيع.

 
 يمثل توزيع العينة حسب الجنس واألقدمية.( 06الشكل)

 :أداة الدراسة -5

مى ىي أداة من أدوات البحث العممي معدة لجمع البيانات بيدف الحصول ع:االستمارة    

ويقوم ، واالستفسارات المكتوبة في نموذج أعد ليذا الغرضإجابات عمى مجموعة من األسئمة

 (.30: 1998يل إجاباتيم بأنفسيم )عويس، ن بتسجالمبحوثي
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، وبعد استشارة األستاذ المشرف لمتواضعة لمباحث في مجال التعميمانطالقا من التجربة ا

أخذ فكرة شاممة عن ة المييكمة لممناىج التعميمية، و واالطالع عمى أىم المراجع البيداغوجي

، قام الدراسات السابقة في ىذا المجال التقويم البديل من خالل البحوث العممية وباألخص

"أثر  بعنوانرشاد سعد بني عودة خالد  باالستعانة بدراسةلباحث بتصميم استمارة البحث، و ا

جاىاتيم نحو العموم بمدارس استخدام التقويم البديل عمى تحصيل طمبة الصف التاسع وات

 .(2015،)رشاد."نابمس

ربعة أبعاد مى أموزعة عفقرة  32وفي ىذا االطار قام الباحث بإعداد استمارة تتكون من 

 :في البحث الحالي، وىي عمى النحو التالي لتقويم البديلمحاور اممثمة ل

 :بعد المالحظة - أ

 وىي تمك الممارسات التقويمية التي يقوم بيا المعمم داخل القسم من أجل الوقوف عمى مدى

، معتمدا في ذلك عمى المالحظة المباشرة في كثير من تحقق األىداف التعميمية المسطرة

 .حظة المدرجة في الوثائق الرسميةاألحيان وشبكات المال

 :بعد  تقويم األقران - ب

، البعض في األنشطة اإلدماجية خاصةوالمقصود منو تقويم المتعممين ألعمال بعضيم  

يق عمل االنتاج الكتابي وتقويم حل المشكالت عن طر  كالمشاريع الكتابية عامة وحصص

 .األفواج خاصة
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 :بعد التقويم باالختبارات - ت

أي الوقوف عمى مدى تحقق نسبة األىداف المسطرة والوقوف عمى الخبرات المحصمة  

 .قارنتيا بتمك المتاحة داخل القسموم

المتعمم في ىو ذلك الشكل من التقويم المعتمد عمى وضع  :بعد التقويم الذاتي - ث

، سواء من خالل لوقوف عمى أخطائو وتصحيحيا ذاتياوضعيات تقويمية تسمح لو با

 .مقارنة أدائو بما طمب منو مسبقا مقارنة عممو بعمل زمالئو أو

النحو عمى حسب األبعاد  المقياس تمت صياغة فقرات كل بعد،وىي موزعةبعد تحديد أبعاد 

 :التالي

 الفقرات حسب البعد الذي تنتمي إليه.يبين توزيع  (3الجدول رقم)

 أرقام الفقرات االبعاد

 29-25-21-17-13-9-5 -1  بعد التقويم بالمالحظة 

 30-26-22-14-18-10-6 -2  بعد تقويم األقران 

 31-27-23-19-15-11-7-3  بعد التقويم باالختبارات 

 32-28-24-20-16-12-8-4 بعد التقويم الذاتي 

  ومفتاح التصحيحاالستجابات: 

االستمارة، تمثمت البدائل في )دائما، قام الباحث بوضع ثالث بدائل أمام كل فقرة من فقرات 

عمى اعتبار أن  ،عمى التوالي مقابل كل استجابة 1-2-3إعطاء الدرجات ، مع أحيانا، أبدا(

 .كل العبارات موجبة تقيس البعد الذي تنتمي إليو في صيغة التأكيد
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  المقياستحكيم: 

ومفتشين في  جامعيينعشرة أساتذة تم عرضيا عمى  االستمارةبعد صياغة فقرات     

من أجل تحكيميا والوقوف عمى مدى صحة العبارات  الميدان ــــ سيأتي تفصيل ذلك الحقا ــــــ

، ليتم بعد ذلك إخراج تماء كل فقرة لمبعد المدرجة ضمنووالصياغة المغوية ليا ومدى ان

ثم بعد ذلك توزيع  ،في صياغتيا األخيرة بعد التحكيم وتعديل ما طمب تعديمو رةاالستما

 لالستمارة. الخصائص السيكومترية لمتأكدمن الدراسة االستطالعيةعمى عينة  االستمارات

 :السيكومترية ألداة الدراسة الخصائص -6

 :الصدق –6-1

أن يقيس االختبار ما وضع لقياسو، بمعنى أن االختبار يقيس الوظيفة التي  يقصد بو      

 (270: 2001ممحم،يزعم أنو يقيسيا وال يقيس شيئا آخر بدال منيا أو باإلضافة إلييا. ) 

مدى صالحية االختبار لقياس ما وضع كذلك إلى: " حسب عبد الحفيظ مقدم ويشير الصدق

 (.146: 2003مقدم،لقياسو " )

 :د في تقديره في البحث الحالي عمىاعتم وقد

 :صدق المحكمين -أ

سبعة  تم استرجاع، مفتشين من أجل التحكيمعشرةأساتذة جامعيين و عمى  عرض المقياستم

 :لتالي، وقد كان االتفاق عمى تعديل وتغيير الفقرات حسب ما يوضحو الجدول امنيا
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 بعد التحكيم قبل وبعد الفقرات يبين (4جدول )

 الفقرة بعد التعديل  الفقرة قبل التعديل  الرقم  البعد 
  تقويم األقران 

17 
أعتمد أسموب التصحيح في أفواج أثناء  -

 .حصص معينة
أعتمد أسموب تصحيح األقران مع  -

 التالميذ باعتماد عمل األفواج .
 

 التقويم 
 بالمالحظة 

أعتمد عمى المالحظة الدقيقة أثناء سير  - 02
 الدرس.

أعتمد عمى المالحظة الدقيقة ألداء  -
 التالميذ.

أعتمد كثيرا عمى استعمال الموحة في  - 10
 تقويم عمل المتعممين.

أعتمد كثيرا عمى استعمال الموحة في  -
 تقويم عمل التالميذ.

أستخدم المالحظات المسجمة عن  - 26
 المتعممين خالل الفصل في التقويم النيائي.

المسجمة عن  أستخدم المالحظات -
 المتعممين خالل األنشطة في تحفيزىم.

التقويم 
 باالختبارات 

أعتمد عمى أسئمة الحفظ أثناء بناء  - 07
 .االختبارات

ئمة الحفظ أنوع بين أسئمة الفيم وأس -
 أثناء بناء االختبارات.

 

 ترتيب العبارات:ل األبعاد و نتائج قبو -

إلجرائية لمبحث من طرف عمى التعاريف ا االطالعتم قبول أبعاد االستبيان بعد     

 باقيتفاق عمى تصحيح بعض الفقرات واالبقاء عمى االفقراتو، كما أنو تم  بيرتتو المحكمين،

 .األخرىفقرات االستمارة 

 :اب الصدق بطريقة االتساق الداخميحس -ب

صدق االتساق الداخمي لفقراتيا  لمتأكد من فاعمية فقرات أداة الدراسة تم التحقق من توفر     

جة الكمية عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات كل بعد والدر 

عد والمجموع الكمي ، كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجات كل بلمبعد الذي تنتمي إليو

 :ضحو الجدول التالي، وىذا حسب ما يو لدرجات األداة
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 المقياس( يبين معامل الصدق لفقرات 5جدول)

 بعد التقويم الذاتي بعد تقويم االختبارات بعد تقويم المالحظة بعد تقويم األقران

 معامل االرتباط الفقرات معامل االرتباط الفقرات معامل االرتباط الفقرات  معامل االرتباط  الفقرات 

01 0,360** 02 ,3570** 03 ,4760** 04 ,3470** 

05 ,6670** 06 ,6390** 07 ,2060* 08 ,4030** 

09 ,3340** 10 ,3570** 11 ,4470** 12 ,5100** 

13 ,4430** 14 0,441** 15 ,4420** 16 ,6950** 

17 ,3960** 18 ,3570** 19 ,4300** 20 ,2600* 

21 ,6670** 22 ,5250** 23 ,4760** 24 ,6030** 

25 ,4430** 26 ,2940* 27 ,3430** 28 ,3400** 

29 ,4240** 30 ,3570** 31 ,5760** 32 ,2220* 

الدرجة 

 الكمية 

0,535**  0,439**  0,524**  0,691** 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن جميع فقرات كل بعد من أبعاد الدراسة ليا معامل ارتباط 

 (.0,05أو ),0 ) 01الداللة ) د الذي تنتمي إليو ودال إحصائيا عند مستوىموجب بالبع

الذي تنتمي إليو د كمية لمبعفقرات كل بعد ودرجة الدرجات بين رتباط ا تمعامال تراوحت إذ

 عند مستوى الداللة الدالة  0,222والقيمة ،0,01الدالة عند مستوى الداللة 0,695بين القيمة 

 .تناسق داخمي عاليالفقرات بوىذا إن دل عمى شيء إنما يدل عمى تمتع  0,05

كل بعد من  درجةك معامالت ارتباط مرتفعة وموجبة بين ناالجدول أن ىكما يالحظ من 

 (.(0,01عند مستوى الداللة الدالة األبعاد والدرجة الكمية لألداة 
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وكذا تحقق قدرة  عام،وبناء عميو يمكن القول بتحقق االتساق الداخمي بين فقرات األداة بشكل 

الفقرات عمى التمييز بين إجابات أفراد العينة عمى الفقرات ذات العالقة باألبعاد األربعة سالفة 

 الذكر.

 التمييزي:  الصدق -ت 

 أوصدق التمييزي الصدق حساب أجل ومن (المقارنةالطرفية أوصدق التمييزي الصدق يسمى

 (:التالية الخطواتقام الباحث باتباع  المقارنةالطرفية

 .العينة أفراد من فرد لكل المقياس عمى الكمية الدرجة رصد -

 .اتنازليا ترتيب العينة درجات مجموع ترتيب -

 .العينة من الدنيا الدرجات من27 % العمياو الدرجات من27 % نسبة  أخذ -

ت مجموعة ثم حساب قيمة  لكلي المعيار  واالنحراف الحسابي المتوسط حساب -

 :فكانت النتائج كما في الجدول التالي. ( T-testبتطبيق ) لممجموعتين

 الحسابي لمعينتين: م "ت" لداللة الفرق بين المتوسط( يبين قي6الجدول )

sig العينة 14العينة العميا=  14العينة الدنيا=  د ح قيمة ت 

االنحراف  26 12.056 0.00

 المعياري

االنحراف  المتوسط

 المعياري

  المتوسط

 المتغير

1.88 87.143 2.07 78.143 

بدرجة دالة إحصائيا  وىي 12.056تساوي  قيمة "ت"من الجدول السابق يتضح أن      

 (.sigاالحتمالية المرتبطة باختبار ت )ن قيمة ،أل0.01عند مستوى الداللة و  26حرية 
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يستدعي رفض الفرض الصفري مما  0.01من مستوى الداللةأقموىي  (0.00معدومة )

وقبول الفرض البديل الذي ينم عن وجود فروق بين متوسطات درجات العينة العميا والعينة 

مييز بين الفئتين العميا القدرة عمى الت الياالستمارةيعني أن الدنيا عمى استمارة البحث، ما 

 .والدنيا

 ــــ  الثبات:  6-2

 إذا أعيد النتائج نفس يعطي أنو أي نفسو، مع تناقضو المقياس وعدم استقرار يعني      

 .(131: 2000، عالملقياس )االتساق والدقة في ا ويعني  .العينة ىنفس عل تطبيقو

أي أن يحصل نفس الفرد عمى نفس الدرجة  ،ويعرف الثبات كذلك بأنو دقة المقياس واتساقو

 (.42: 2004أبوعالم، ) ختبار عند تطبيقو أكثر من مرةأو قريبة منيا في نفس اال

 " ألفا  معامل مثل الثبات أحد معامالت نستخدم االستبيان ألسئمة الثبات اختبار إلجراء

 يأخذ الثبات . ومعاملHalf-Splitالنصفية"  أو"التجزئة Cronbach's Alphaكرونباخ" 

 قيمو فإن البيانات في ثبات ىناك يكن لم فإذا الصحيح، والواحد الصفر بين تتراوح قيما

 تساوي قيمة المعامل تكون ثبات ىناك كان إذا العكس وعمى لمصفر، مساوية تكون المعامل

 مرتفعا وكمما الثبات كان الواحد من الثبات معامل قيمة اقتربت الصحيح. وكمما الواحد

 (38: 2009)وليد، .منخفضا الثبات الصفر كان من اقتربت

حيث تقوم  طريقة التجزئة النصفية، الباحث استعمل في الدراسة الحالية ولمتأكد من الثبات

تم يمعامل االرتباط بين النصفين و  تقسيم المقياس إلى نصفين ثم حساب عمىطريقة ال ىذه
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، فكانت النتائج لتصحيحا تالدمعاإحدى باستخدام بين الجزأين تصحيح معامالت االرتباط 

 كما في الجدول التالي:

 يبين نتائج التجزئة النصفية لممقياس (7)جدول

عدد  

 الفقرات

بين  معامل االرتباط

 جزئي االستمارة

 الثبات بعد التصحيحمعامل 

 سبيرمان براونبمعادلة 

 0.809 16 الفرديةالفقرات  

 

0.895 

 16 الزوجيةالفقرات 

جاءت  االستمارةمن خالل الجدول السابق، نالحظ أن معامالت االرتباط بين جزئي      

وبعد التصحيح باستعمال معادلة سبيرمان براون أصبح معامل الثبات  0.809مساٍو لمقيمة 

وىي قيمة عالية ودالة عمى أن االستمارة تتمتع باستقرار  0.895لالستمارة ككل مساٍو القيمة 

أكد من عاٍل في النتائج المحصل عمييا بواسطتيا. ولم يكتفي الباحث بذلك بل عمد إلى الت

ل ألفا قيمة معام نباخ فبمغتالثبات باستعمال مؤشر ثان وىو استخدام معادلة ألفا لكرو 

وىي قيمة عالية دالة عمى أن فقرات االستمارة  0.69يمة لكرونباخ جاءت مساوية لمق

وبالتالي تجانس األداة، ما بين الفقرات، المعتمدة في الدراسة الحالية تتمتع باتساق عالي 

 ادة استعمال االستمارة في الدراسة األساسية بكل إطمئنان. يسمح بإع
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  :ثانيا: الدراسة األساسية

 :منهج الدراسة -1

سب نتم االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي باعتباره المنيج األ     

تقوم عمى طريقة بأنو " ربحي مصطفى عميان ، والذي يعرف لمثل ىذه القضايا واالشكاليات

ي فترة زمنية معينة أو رصد ومتابعة دقيقة لظاىرة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية ف

، من أجل التعرف عمى الظاىرة أو الحدث من حيث المحتوى والمضمون عدة فترات

 (.2000:42،عميانساعد عمى فيم الواقع وتطويره " )والوصول إلى نتائج وتعميمات ت

 األساسية:الدراسة وزمان إجراء مكان  -2

عمى 15/03/2019إلى 22/12/2018في الفترة الممتدة من أجريت الدراسة األساسية     

 التالي:النحو 

الجياللي بمزغران بوالية ، أجريت الدراسة بثانوية لطروش بالنسبة لفئة األساتذة الجدد -

طريق  المسابقة أو  ، وذلك عمى اعتبار أن األساتذة الجدد سواء الموظفون عنمستغانم

قد باشروا تكوينيم في الثانوية السالفة  2018المدرسة العميا لألساتذة لدفعة  المتخرجون من

 .23/02/2019إلى 22/12/2018من  الذكر

، فقد تمف اآلليات والعاممين منذ سنواتسبق ليم التكوين بمخبالنسبة لفئة األساتذة الذين  -

، لتربوية التفتيشية عشعاشة األولىاالبتدائية التابعة لممقاطعات اأجريت الدراسة بالمدارس 

 .15/03/20119إلى  04/02/2019خالل الفترة  عشعاشة الثانية
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 :األساسية وعينتهامجتمع الدراسة  -3

ييتم ىذا البحث بدراسة أثر ىندسة التكوين في اتجاىات أساتذة المدرسة االبتدائية نمو      

تكوينا من خالل  تمقواممارسة التقويم البديل ومقارنة تمك الممارسات التقويمية بين من 

 ،مسارىم الميني عبر تدرجيم بين مختمف الرتب وبين األساتذة تمك الفئة الموظفة حديثا

ليا ان تمقت تكوينا ميدانيا عدا ما تمت برمجتو من تكوين تحضيري  والتي لم يسبق

وعميو تمثل مجتمع الدراسة الحالية في مجموع معممي  ،بيداغوجي قبل بداية المشوار الميني

 :لوالية مستغانم تم سحب منو فئتينالتعميم االبتدائي بأطواره الثالثة 

كذا و  ،2019/2020توظيف لمسنة الدراسية لاألساتذة الناجحين في مسابقة ا :الفئة األولى

 158األساتذة المتخرجين من المدرسة العميا لألساتذة لنفس السنة والبالغ عددىم االجمالي

 .أستاذا

وأستاذة موزعين  اأستاذ 135أما بالنسبة لمفئة الثانية فقد أجريت الدراسة عمى  :الفئة الثانية

 (. األولى، مقاطعة عشعاشة الثانية ىي ) مقاطعة عشعاشة تيشيتينتف تينمقاطع  عمى 

من مختمف الرتب  أستاذا 158بمجموع أساتذة بمغ عددىم  ة األولى ممثمةئوعميو كانت الف

، أما الفئة الثانية فقد األولى والثانية عشعاشة مقاطعتيومن الجنسين وىم موزعين عمى 

أستاذا من الجنسين وىم الموظفون ليذه السنة من الدخول المدرسي  135تكونت من 

 . بوالية مستغانموالذين يباشرون تكوينا تحضيريا  2018/2019
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نت النتائج كما في الجدول وقد تم التأكد من تجانس العينتين باستخدام اختبار ليفين فكا

 : التالي

 نتائج اختبار ليفين لتجانس العينتينيبين ( 8الجدول )

  f قيمة SIGقيمة

 الدرجة الكمية 0.102 0.749

وىي أعمى  0.749بمغت "سيق" وقيمة 0.102يظير من خالل الجدول أن قيمة ف تساوي  

 .وعميو فإنو يوجد تجانس بين المجموعتين 0.05من القيمة االحتمالية عند مستوى الداللة 

 كالتالي:وعميو كانت مواصفات عينة الدراسة األساسية 

 :االستفادة من التكوين )الجدد والقدامى(حسب -أ

 .االستفادة من التكوين ( يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير9الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 % 46,075 135 القدامى 

 53,924%  158  الجدد

 %100 293  المجموع

فقد بمغ عدد  ،قاربتين في الحجممتيتضح أن عينتي الدراسة نتائج الجدول من خالل    

، في حين بمغ %46,07أستاذا وأستاذة بنسبة 158) لم يستفيدوا من التكوين (األساتذة الجدد

بفارق قدره 53,93%أستاذا وأستاذة بنسبة  135)استفادوا من التكوين ( عدد األساتذة القدامى

 :التاليالشكل  الدائرة النسبية في وىذا ما يظير من خالل.12%أستاذ أي ما نسبتو  23
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 ( توزيع أفرادالعينة حسب متغير االستفادة من التكوين7الشكل )

 :المؤهل العمميحسب  -ب

 العممي.المؤهل ( يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير 10الجدول رقم )

 النسبة المئوية  التكرار العممي المؤىل 

 3,071% 9 تعميم ثانوي

 4,778% 14 بكالوريا 

 13,99% 41 المعيد التكنولوجي

 78,15% 229 جامعي 

 100% 293 المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن األساتذة خريجي الجامعة ىم أعمى تمثيال لعينة الدراسة        

المتخرجين من المعيد  نسبة األساتذة ، في حين بمغت78,15%األساسية بنسبة بمغت 

،وكانت 4,778%أما األساتذة الحائزين عمى شيادة البكالوريا فقد بمغت،13,99%التكنولوجي
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، 3,071%أقل فئة تمثيال ىي فئة األساتذة المتحصمين عمى تعميم ثانوي فقط بنسبة بمغت

 (.8الشكل )في وىذا ما يظير من خالل الدائرة 

 

 توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العممي.( يبين 8) الشكل 

ويعود سبب تراجع فئة األساتذة أصحاب التعميم الثانوي وارتفاع نسبة األساتذة ذوي       

 أىميا:الشيادات الجامعية لعدة أسباب 

ازدياد عدد األطفال المتمدرسين مما استدعى ضرورة توفير مرافق بيداغوجية لتحقيق  -

غطية حاجة قطاع التربية لمجميع، مع عدم قدرة المعاىد التكنولوجية عمى ت الحق في التعميم

 لألساتذة.



الفصل الرابع ................................................. االجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 

  
 

77 
 

خروج أعداد ىائمة من األساتذة عمى التقاعد في اآلونة األخير نظرا لمتعديالت القانونية  -

 التقاعد.التي مست قانون 

اليد العاممة غياب سياسة استشرافية من طرف الوزارة تمكن من تمبية حاجات القطاع من  -

 .لمسابقة لتغطية النقص في المناصبواستنجاد الوزارة بالتوظيف عن طريق ا

 :األقدمية في التعميمحسب  -ج

 .األقدمية في التعميم( يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير 11الجدول رقم )

 النسبة المئوية  التكرار األقدمية 

 56,65% 166 سنوات   5أقل من 

 21,84% 64 سنوات  10إلى  5من 

 21,50% 63 سنوات  10أكثر من 

 100% 293 المجموع

من خالل الجدول أعاله والممثل لتوزيع عينة الدراسة حسب متغير األقدمية يبدو أن     

،حيث بمغت ر تمثيال لعينة الدراسة األساسيةنسبة األساتذة األقل من خمس سنوات ىي األكث

أقل نسبة فكانت لألساتذة األكثر من عشر سنوات أقدمية ،أما 56,65%نسبتيا

،في حين بمغت نسبة أصحاب الخبرة بين خمس سنوات وعشر 21,50%ب

 .21,84%سنوات

 والشكل التالي يظير ىذا التوزيع
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 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير األقدمية في التعميم.9الشكل )

لفة الذكر بالنسبة األساتذة األقل خبرة لنفس األسباب الساوتعود أسباب ارتفاع أعداد       

باإلضافة إلى الظروف االقتصادية العسيرة التي عرفتيا البالد منذ االستقالل  ،لممؤىل العممي

وخاصة قطاع التعميم األكثر والتي أدت إلى شبو انعدام لفرص عمل خارج قطاع الخدمات 

 شيوعا.

الممارسات الميدانية ألساتذة  لقياس الباحث استبيانصمم  أداة الدراسة األساسية:-4

، إذ تكون االستبيان في إخراجو األخير في مجال التقويم التربوي البديلالمدرسة االبتدائية 

عمى جزأين. جزء خاص بالمعمومات الشخصية وجزء تضمن مجموع الفقرات المكونة ألبعاده 

 الحظة ، التقويم باالختبارات والتقويم الذاتي.األربعة وىي: التقويم باألقران، التقويم بالم
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فقرة، أمام كل فقرة ثالث بدائل )دائما، أحيانا،  32وقد تكون االستبيان في مجممو عمى 

 نادرا( والمطموب من األستاذ أن يحدد درجة ممارستو لمتقويم ضمن أبعاده األربعة. 

 3بإعطاء  االستمارةتصحيح وفقيا ( أمام البديل المناسب الختياره.تم×وذلك بوضع العالمة )

درجات لإلجابة عن البديل )دائما( ودرجتين لإلجابة عن البديل )أحيانا( ودرجة واحدة 

لإلجابة عن البديل نادرا. وبيذا تتراوح الدرجة الكمية التي يتحصل عمييا األستاذ عمى األداة 

لعالمات التي وضعيا ولمحصول عمى الدرجات الخام تقوم بضرب اأ (.96 -32نظريا بين )

 3×المفحوص عمى البنود في أوزان اإلجابات، حيث يضرب عدد العالمات لمبديل )دائما(

.ثم نجمع حواصل  1×وعدد العالمات لمبديل نادرا  2×وعدد العالمات لمبديل )أحيانا(

الضرب. والمجموع ىو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا األستاذ عمى األداة. والتي تعبر عن 

 ممارساتو الميدانية لمتقويم البديل.

 :طريقة إجراء الدراسة األساسية 

 قام الباحث بإجراء الدراسة األساسية وفق الخطوات التالية:

االتصال برئيس مصمحة التكوين والتفتيش بمديرية التربية لوالية مستغانم، لطمب تسييل  -أ

النفس تخصص" عمم النفس  ميمة في إطار التحضير مذكرة لنيل شيادة الماستر في عمم

 .المدرسي"
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االتصال برئيس مكتب التكوين بنفس المصمحة لمعرفة تعداد األساتذة الجدد الموظفين  -ب

 والذين لم يسبق ليم أن تمقو تكوين. 2018/2019لمسنة الدراسية 

بعد االتفاق مع األستاذ المؤطر وتحديد حجم العينة تم االتصال بأحد الزمالء المفتشين  -ج

، لتسييل ميمة توزيع االستبيان، وذلك باستغالل األيام 2والمشرف عمى مقاطعة عشعاشة

 " في إطار التوأمة.2" و "1الدراسية المبرمجة بين المقاطعتين عشعاشة "

قام الباحث باستغالل فترة التكوين التحضيري وتوزيع االستبيان عمى الفئة األولى.في  -د

برمجة لفائدة الفئة الثانية من األساتذة وشرح طريقة ملء حين استغل األيام الدراسية الم

 االستبيان.

بعد إتمام الباحث جمع أداة البحث في كل من الفئتين قام بالتعبير عن كامل الشكر  -ه

 والعرفان لمجميع عمى المساعدة في إتمام ىذا البحث.

اإلحصاء وسيمة أساسية في يعتبر  :األساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة الميدانية -5

أي بحث عممي ألنيا تساعد الباحث عمى تحميل ووصف البيانات لمزيد من 

(،إن طبيعة الفرضية تتحكم في اختيار األدوات واألساليب 318: 1986ر،الدقة)محمدزياتعم

التي يستعمميا الباحث في تحميل بيانات الدراسة مجموعة من المؤشرات واألساليب 

حصائية من أجل تفسير النتائج الخام المتحصل عمييا، واإلجابة عمى أسئمة واالختبارات اإل
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تمت معالجة نتائج الدراسة باالستعانة ببرنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية الدراسة، 

 ( وذلك باستخدام مجموعة من األساليب التالية:20)اإلصدار 

لمتعبير عن مواصفات العينة بطريقة  استخرج الباحث النسب المئوية النسب المئوية: -أ

 رياضية رقمية حسب المتغيرات كمية كانت أو كيفية.

وقد استخدم إليجاد متوسط استجابات عينة البحث عمى المقاييس  المتوسط الحسابي: -ب

 الفرعية وكذا المقياس ككل لتحديد ممارسات التقويم لدى أساتذة التعميم االبتدائي.

لمعرفة مدى انحراف استجابات أساتذة عينة البحث عمى أداة الدراسة  االنحراف المعياري:-ج

 عن القيمة المتوسطة.

 من أجل إيجاد صدق االتساق الداخمي ألداة البحث. معامل االرتباط بيرسون: -د

: استخدم الباحث اختبار "ت" لعينتين متنقمتين في إيجاد الصدق التمييزي ألداة اختبارات -ه

 الدراسة. 

استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ لبيان مدى االتساق في  معامل ألفا كرونباخ: -و

 االستجابات لجميع فقرات المقياس المطبق في الدراسة الحالية من أجل الحصول عمى ثباتو.

لمعرفة داللة الفروق في مستويات ممارسات التقويم  اختبار تحميل التباين األحادي: -ي

 التي تعزي إلى متغيرات الدراسة.



 

 الخامس الفصل
 عرض ومناقشة نتائج الفرضيات

 .تمهيد

 .األولىنتائج الفرضية + ومناقشةـــــ عرض  1

 .عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية – 2

 .عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة – 3

 .خاتمة
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 تمهيد: 
الدراسة عمى االستمارة المعتمدة في البحث الحالي، قام  أفراد عينةبعد تفريغ االستجابات     

األساليب الباحث بتنظيم بياناتيا وتبويبيا في جداول ومعالجتيا إحصائيا باستعمال 

ة في اإلحصائيالرزم برنامج ،وباالستعانةبفامالوصفية واالستداللية المذكورة ساإلحصائية 

التحميالت اإلحصائية الالزمة حسب قام الباحث بإجراء  (،spss. 20العموم االجتماعية )

 ىذا ما سيأتي تفصيمو في الفصل الحالي. ،متغيرات الدراسة وفرضياتيا

 : الفرضية األولىالمتعمقة بالدراسة نتائج ومناقشة ـــــ عرض  1

توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاىات األساتذة نحو ممارسة التقويم " نص الفرضية :

الذين  -واألساتذة القدامى  -الذين استفادوا من ىندسة التكوين -البديل بين األساتذة الجدد

 ."-تكونوا بالطرق القديمة

الباحث بحساب متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة لمتأكد من مدى تحقق ىذه الفرضية قام 

حسب نوعية تكوينيم واستخدم بعد ذلك اختبار ت لعينتين مستقمتين لتقدير داللة الفروق بين 

 المتوسطات فكانت النتائج كما في الجدول التالي:

 داللة الفروق في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حسب نوعية تكوينهميبين  (11)الجدول 

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

درجة  قيمة  ت
 الحرية

 قيمة
Sig. 

مستوى 
 الداللة

 2,176 1.025 3,95 74,266 135 القدامى 
 

دال   0,03 291
عند 

0.05 
 4,07 75,291 158  الجدد

   293  المجموع
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 75.291أفراد عينة األساتذة الجدد قدر ب من الجدول السابق يتضح أن متوسط    
 74.266يفوق متوسط أفراد عينة األساتذة القدامى المقدر بـ  4.07وبانحراف معياري 
أكثر  األساتذة القدامى درجاتمجموعة ، وأن1.025 ، بفارق قدره3.95بانحراف معياري 

لة الفرق بين من مجموعة األساتذة الجدد، ولمعرفة دال يباستمركزا حول متوسطيا الح
 2,176المتوسطين استخدم الباحث اختبار ت لعينتين مستقمتين، فكانت قيمة المحسوبة 

ألن  0.05، وجاءت ىذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 291بدرجة حرية    

، وىي أقل 0.03جاءت مساوية لمقيمة  .sig القيمة االحتمالية المرتبطة باختبار ت القيمة 

، وعميو نرفض الفرض الصفري لمبحث ونقبل الفرض البديل الذي 0.05وى الداللة من مست

في اتجاىات األساتذة  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة د فروق و وجينم عمى 

 نحو ممارسة التقويم تعزى لمتغير االستفادة من التكوين.

المتوسطات، نجد أن متوسط األساتذة الجدد أكبر من متوسط األساتذة قيم بالرجوع إلى    

 75.291ق لصالح األساتذة الجدد بمتوسط حسابي بمغ و الفر ىذه ذوي األقدمية، وعميو فإن 

 .74.266عمى حساب ذوي األقدمية بمتوسط حسابي 

 وامل التالية:لصالح ىذه الفئة إلى العحسب رأي الباحث يعود السبب الرئيس في التباين قد و 

كون ىندسة التكوين مقياس حديث النشأة تم أدراجو مؤخرا ضمن التكوين التحضيري  -

البيداغوجي في إطار سعي وزارة التربية في تحسين التكوين مما ينعكس عمى أداء األستاذ 

ساعات بمعامل  10خالل الممارسات الميدانية. وقد أدرج ىذا المقياس بحجم ساعي قدره 

 .2015أوت  24التكوين التحضيري وفقا لمقرار الوزاري المؤرخ في واحد في 



 الفصل الخامس  ...............................عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشة فرضياتها

85 
 

عدم استفادة أساتذة المقاطعات التفتيشية من عمميات التكوين باألساليب الجديدة والطرق  -

النشطة بنسبة كبيرة نظرا القتصار اإلشراف عمى التكوين التحضيري عمى مجموعة من 

.مع مى مستوى كل المقاطعات التفتيشيةبيداغوجية عالمفتشين وعدم تعميم العمل بالحقيبة ال

إلى عدم استفادة  التحضيري. باإلضافةالعمم أن الممارسات التكوينية الحديثة مدرجة لمتكوين 

ية التبميغ لظروف عديدة مفتشي الوالية من التكوين في إطار الكفاءات المينية وتأخر عمم

تحسين مستوى الفاعمين في قطاع التربية الوطنية ،ىذه العممية التي تدخل في إطار ومتداخمة

اية والذي يدخل ضمن مشروع التكوين المتبنى من طرف الوزارة الوصية والممتد إلى غ

2020. 

الصورة النمطية التي يحمميا األساتذة عن التقويم والمقتصرة عمى االختبارات الكتابية  - 

وعزوفيم عن تبني استراتيجيات التقويم البديل ورفضيم ألي تغيير في تمك الممارسات ويعود 

 ذلك لالتجاىات السمبية التي يحمميا األساتذة عن الوزارة ورفضيم لكل تجديد.

مين والمشرفين عمى عمميات التكوين في مجال التقويم البديل واقتصارىم نقص كفاية الفاع -

 عمى حصر التقويم في االختبارات الكتابية.

( والتي 2018وبالعودة إلى الدراسات السابقة فإن الدراسة الحالية اتفقت مع دراسة محمودي )

والتي جاء  ،األول استنتج من خالليا وجود تباين في االحتياجات التدريبية ألساتذة الطور

فييا ارتفاع احتياجات األساتذة في مجال التقويم في المرتبة األولى بعد كل من التخطيط 

 والتنفيذ.
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من خالليا عدم وجود الباحثة ( والتي أظيرت 2018في حين اختمفت مع دراسة بمميدي )

ستفادة من فروق في الكفايات التدريسية لدى أساتذة التعميم االبتدائي تعزى لمتغير اال

 .التكوين

 الفرضية الثانية :الدراسة المتعمقة بعرض ومناقشة نتائج  -2

توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاىات األساتذة نحو ممارسة التقويم  ":نص الفرضية

 .لمتغير المؤىل العممي" البديل تعزى

أفراد عينة الدراسة لمعرفة مدى تحقق ىذه الفرضية قام الباحث بحساب متوسطات درجات 

 حسب مؤىالتيم العممية فكانت النتائج كما ىو موضح في الجدول التالي:

 العينة حسب متغير المؤهل العممي أفراد استجابات متوسطات درجات ( يبين 11الجدول )

 الفئات التكرار الحسابي المتوسط المعياري االنحراف

 الثانوي التعميم 9 76,89 3,18

 بكالوريا 14 75,86 3,57

 المعيدالتكنولوجي 41 75,66 3,65

 جامعي 229 74,52 4,13

 المجموع 293 74,82 4,04

ابات أفراد عينة ( نالحظ أن ترتيب متوسطات درجات استج13من خالل الجدول )    
في المرتبة األولى المتوسط الحسابي الستجابات أساتذة التعميم االبتدائي الدراسة كما يمي: 

وفي المرتبة الثانية  ،3118بانحراف معياري  76,89المقدر بــــالحائزين عمى التعميم الثانوي 
وانحراف معياري  75186ي بمغ األساتذة الحاصمين عمى شيادة البكالوريا بمتوسط حساب

استجابات األساتذة المتخرجين من المعيد  لثالثة فجاء متوسطأما في المرتبة ا .3157
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، في حين جاء 3165وانحراف معياري قدره  ،75166التكنولوجي بمتوسط حسابي قيمتو 
استجابات األساتذة الحاصمين عمى شيادة جامعية في المرتبة األخيرة بمتوسط  متوسط

طات مى وجود فروق في متوسوىذا ما يدل ع ،4113وانحراف معياري 74152حسابي قدره 
 والرسم البياني يظير تمك الفروق. .أساليب التقويم البديل استجابات األساتذة نحو ممارستيم

 
 (متوسطات درجات استجابات أفراد العينة حسب متغير المؤهل العممي11الشكل )

، األحادياختبار تحميل التباين الباحث ولمتأكد من داللة الفروق بين المتوسطات استخدم 
 فكانت النتائج كما ىو موضح في الجدول التالي:

الفروق بين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل ( يبين 11الجدول )
 العممي

قيمة  الداللة
sig. 

متوسط  fقيمة
 المربعات

درجة 
 الحرية

  مجموع المربعات

 المجموعاتبين  102,472 3 34,157 2,113 0.99 غير دالة

 المجموعات داخل  4670,941 289 16,162

 المجموع 4773,413 292 
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( المبين لنتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة 14من خالل قراءة الجدول )      

اتجاىات أساتذة التعميم االبتدائي لممارسة أساليب التقويم بين متوسطات درجات الفروق 

وىي قيمة غير  113.2قيمة ف تساوي تبين أن  ،تعزى لمتغير المؤىل العمميالبديل والتي 

وىي أكبر من مستوى  0.99بمغت  المرتبطة باختبار فة قيمة االحتماليالدالة إحصائيا ألن 

الفرض البديل، أي  ويرفض ،وبالتالي يقبل الباحث الفرض الصفري 0.05الداللة المعنوية 

ن ال توجد فروق بين متوسطات در  جات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المؤىل العممي، وا 

وجدت فروق بين المتوسطات فقد تعزى إلى الصدفة أو أخطاء في القياس لم يتمكن الباحث 

 .من التحكم فييا

د فروق في اتجاىات ممارسة أساتذة التعميم و وج لم يتحقق فرض البحث القائم عمى أي    
 لبديل تعزى لمتغير المؤىل العممي.االبتدائي ألساليب التقويم ا

( والتي توصمت فييا إلى أنو ال 2017واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة كل من حياة )     
توجد فروق في الكفايات التدريسية لدى أساتذة التعميم االبتدائي والية غميزان تعزى لمتغير 

ودي التي توصل فييا إلى المؤىل العممي. كما اتفقت الدراسة الحالية كذلك مع دراسة محم
أنو ال توجد فروق في االحتياجات التدريبية لدى أساتذة الطور األول من التعميم االبتدائي 

 تعزى لمتغير المؤىل العممي.

ويمكن تفسير ىذه النتائج عمى أن موضوع التقويم البديل القائم عمى األداء وممارساتو     
خبرة والممارسة الميدانية والتدرج في تدريس مختمف الميدانية يعتمد بالدرجة األولى عمى ال

السنوات واألطوار التعميمية الفصمية المكونة لمتعميم االبتدائي، أكثر من اعتماده عمى 
 المستوى التعميمي.
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باإلضافة إلى أن أبعاد الدراسة األربعة التي تم تحديدىا في مقياس البحث تقيس بدرجة  
تطبيقو لمتقويم التربوي لممتعممين وأدائيم بصفة دورية ومستمرة.  كبيرة ما يقوم بو األستاذ في

وبالتالي فإن الحديث عن تمك الممارسات ىو حديث عدة عوامل ومتغيرات تساىم بشكل 
متفاوت في تنمية كفاءات األستاذ في مجال ممارسة التقويم، ومن بين تمك العوامل عامل 

جي الفعال داخل المؤسسات التعميمية وحرص الخبرة والممارسة، عامل التواصل البيداغو 
األعظم  من األساتذة عمى االطالع عمى المستجدات وفيم المتغيرات الحاصمة عمى د السوا

مستوى الساحة البيداغوجية وكذا عامل آليات التكوين المختمفة والمطبقة في المقاطعات 
ة والتي تجعل من األستاذ دائم التفتيشية من أيام دراسية وندوات تربوية وأنصاف أيام تكويني

االحتكاك بزمالئو من داخل المقاطعة أو خارجيا مما يسيل بشكل كبير في تحسين 
 ممارساتو الصفية في مجال التقويم بمختمف أشكالو.

 الفرضية الثالثة :الدراسة المتعمقة بعرض ومناقشة نتائج  -1

األساتذة نحو ممارسة التقويم  توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاىات":الفرضيةنص 

 . "البديل تعزى لمتغير األقدمية

لمعرفة مدى تحقق ىذه الفرضية قام الباحث بحساب متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة 

 حسب أقدميتيم المينية فكانت النتائج كما ىو موضح في الجدول التالي:

 األقدميةالعينة حسب متغير أفراد استجابات متوسطات درجات ( يبين 11الجدول )

 الفئات التكرار الحسابي المتوسط المعياري االنحراف

 سنوات 5أقل من  611 78,02 3,48

 سنوات 10إلى  5من  64 74,98 3,90

 سنوات 10أكثر من  63 76,29 4,36

 المجموع 293 74,82 4,04
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ابات أفراد عينة الدراسة ( نالحظ أن ترتيب متوسطات درجات استج15من خالل الجدول )  
بمتوسط حسابي قيمتو  سنوات أقدمية 10األكثر من األساتذة في المرتبة استجابات كما يمي: 
 5الذين لدييم أقدمية بين وفي المرتبة الثانية األساتذة  4136وانحراف معياري قدره  76129

المرتبة الثالثة أما في  .3190وانحراف معياري  74198ي بمغ بمتوسط حساب سنوات 10و
 متوسط حسابيب سنوات أقدمية 5األقل من  أساتذة التعميم االبتدائي فجاءت استجابات

   سم الموالي يبين تمك المتوسطات.، والر   3184بانحراف معياري و   74120بمغ

  
 ( يبين متوسطات درجات استجابات أفراد العينة حسب متغير األقدمية11الشكل )

أساليب  طات استجابات األساتذة نحو ممارستيموجود فروق في متوس الباحثوعميو يستنتج 
اختبار تحميل التباين الباحث ولمتأكد من داللة الفروق بين المتوسطات استخدم .التقويم البديل

 ، فكانت النتائج كما ىو موضح في الجدول التالي:األحادي
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 األقدمية استجابات أفراد عينة الدراسة حسب( يبين الفروق بين متوسطات درجات 11الجدول )

( المبين لنتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق 16الجدول )ب التيالنتائج  من  

اتجاىات أساتذة التعميم االبتدائي لممارسة أساليب التقويم البديل والتي بين متوسطات درجات 

وىي قيمة دالة إحصائيا  6.378قيمة ف تساوي تبين أن  األقدمية المينية،تعزى لمتغير 

من مستوى الداللة  أقلوىي  ،0.002بمغت  ة المرتبطة باختبار فتماليقيمة االحألن ال

، ويقبل الفرض البديل، أي توجد الباحث الفرض الصفري يرفض وبالتالي 0.01 المعنوية 

 فروق جوىرية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير األقدمية المينية.

د فروق في اتجاىات ممارسة أساتذة التعميم االبتدائي و وج تحقق فرض البحث القائم عمى أي
( 15األقدمية المينية بالرجوع إلى النتائج التي بالجدول )ألساليب التقويم البديل تعزى لمتغير 

إذ بمغ  سنوات 10األكثر من ذوو أقدمية األساتذة يتضح أن ىذه الفروق ىي لصالح فئة 
 76.29متوسطيا الحسابي 

 الداللة

0.01 

قيمة 

sig. 

متوسط  F قيمة

 المربعات

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

 مصدر التباين

 المجموعات بين 201.132 2 100.566 6.378 0.002 دال

 المجموعات داخل 4572.281 290 15.766   

 المجموع 4773.413 292    
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قام الباحث  المشار إلييا في الجدول السابق،ولتحديد مصدر االختالف بين المجموعات 

البعدية لتحديد مصدر االختالف وىو اختبار أدنى فرق دال االختبارات استخدام أحد ب

 (، فكانت النتائج كما في الجدول التالي: Lsdإحصائيا)

لفروق بين متوسطات ( لتحديد مصدر اLsdإحصائيا)نتائج اختبار أدنى فرق دال ( يبين 11الجدول )

 المجموعات

   الفرق في المتوسطات مستوى الداللة

0.180 
0.000 

0.785 
2.086 

 سنوات 10إلى  5من 
 سنوات 10أكثر من 

 سنوات 5أقل من 

0.180 
0.066 

0.785 
1.301 

 سنوات 5أقل من 
 سنوات 10أكثر من 

 سنوات 10إلى  5من 

0.000 
0.066 

2.086 
1.301 

 سنوات 5أقل من 
 سنوات 10إلى   5من 

 سنوات 10أكثر من 

 
يتضح من خالل الجدول أن ىناك اختالفا معنويا أو فرق بين األساتذة الذين لدييم خبرة أقل 

 0.000حيث أن قيمة سيق تساوي ، سنوات 10سنوات والذين لدييم خبرة أكثر من  5من 

 .0.01المعنوية عند وىي أقل من مستوى الداللة 

سنوات فقد بمغت قيمة سيق إلى  10و 1سنوات وبين  5أما بين مجموعة األساتذة األقل من 

. أي أنيا غير دالة .وبالتالي 0.05وىي قيمة أكبر من مستوى الداللة المعنوية عند  0.18

 ال يوجد فرق بين المجموعتين.
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سنوات ومجموعة األساتذة األكثر من  10سنوات و 5وعند مقارنة مجموعة األساتذة بين  -

 0.05وىي أعمى من مستوى الداللة المعنوية  0.066سنوات نجد أن قيمة سيق بمغت  10

 وبالتالي غير دالة، وعميو ال يوجد فرق بين المجموعتين.

بكل أشكالو أصبح من ضرورة  مما تجدر االشارة إليو أن االىتمام بعممية القياس والتقويم  
ال يمكن الحكم عمى نجاح العممية التعميمية وجودة البرامج التعميمية ونجاعتيا ، إذ حتمية

وفعالية المناىج التعميمية مالم تكن عممية التقويم مبنية عمى أـسس عممية ومنيجية صحيحة، 
فقد شيد عمم القياس والتقويم التربوي تغيرات جوىرية في مفاىيمو ومبادئو الجوىرية وأساليبو 

منيجياتو التي أصبحت تساىم في صنع القرارات البيداغوجية المتعمقة بفاعمية وتقنياتو و 
 .البرامج التعميمية وكذا طرق تصحيحيا

ومن المسممات أن العممية التقويمية ىي جوىر العممية التعميمية فإنو ال بد من وجود خطة 
و الصحيحة وفق منيجيو واضحة وسميمة تساعد المعمم عمى امتالك ميارات التقويم وأساليب

 ضوابط بيداغوجية وتربوية.

توصل الباحث من خالل ىذه الدراسة إلى أن ىناك عالقة جوىرية بين ىندسة  وعميو فقد

التكوين واتجاىات األساتذة نحو ممارسة التقويم البديل، ذلك أن الحركية التي تشيدىا 

والتي تدفع إلى البحث عن  المنظومة التربوية الجزائرية عمى غرار باقي المنظومات العالمية

أنجع األساليب والطرق لتقييم نواتج التعمم وتقويم المسار البيداغوجي الذي يسعى إلى 

األفضل، وتجعل من المعمم عنصرا االرتقاء بالعالقة الديداكتيكية بين المعمم والمتعمم إلى 

وفروقاتيم الفردية  فعاال في تنمية الميارات والخبرات لدى المتعممين وفق ممكاتيم العقمية

وميولتيم ورغباتيم دون اقصاء وال تيميش من منطمق أن التباين ىو السمة الغالبة لدى فئة 
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، كما أن أداء المتعمم مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى توظيف المعمم ألساليب التعزيز المتعممين

 .والتحفيز المبنية عمى التقويم الصحيح الستجابات المتعممين

إلى  من خاللياأشار وافقت الدراسة الحالية ما توصل إليو مرنيز عفيف في دراستو والتي  وقد

أىمية ىندسة التكوين في تنمية كفاءة األستاذ في ممارسة التقويم وفق معايير الجودة بقولو 

وبالنظر لخصوصيتيا وتقنيتيا تتطمب توظيف معارف ودراية إن جودة ممارسة التقويم "

يثة ما يتطمب اعتماد  التكوين المستمر لألستاذ .......الذي يجعمو دائم بالتقنيات الحد

االتصال ومواكبا لمتطورات العممية والتقنيات الحديثة والذي بدوره يساعد في تطوير نفسو في 

، ومتطمبات الجودة ت تتواءم والطرق الحديثة لمتدريبحقول وميادين المعرفة بكفاءات وميارا

ة، إذ أن وكما يقال فاالستغالل األقصى لمموارد البشرية أصبح منطمقا في اإلقميمية والعالمي

 ."(22: 2018تحقيق التطور والرقي)مرنيز، 

، والتي توصل من خالليا إلى أن سة دراسة خالد رشاد سعد بني عودةكما وافقت ىذه الدرا

ب، مما يكد استخدام التقويم البديل يؤدي إلى زيادة مستوى التحصيل الدراسي لدى الطال

ضرورة تفعيل أساليبو ميدانيا وال يمكن ذلك إال من خال استراتيجية تكوينية صحيحة وواضحة 

 تمكن المعمم من ميارات التحكم في أساليبو. 

محمد األمين خالدي في دراستو والتي أورد فييا قولو     كما وافقت الدراسة ما توصل إليو 
يجية في تفعيل ىذا النظام عمى أحسن وجو مرتقب، التكوين البشري ىو رأس العممية المن"

والمعطى البشري أكثر فاعمية وأثرا في مردود النتاج والحصائل المنجزة وانعكاساتيا عمى 
تطور الدولة التي تعتني بالبحث العممي في ازدىار مستواىا االقتصادي واالجتماعي 

 والثقافي......
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 –والعنصر البشري أبمغ؛ ال يكفي وحده حقا، فال بد من اآللة ووسائل وأدوات أخرى، لكن 
.والتكوين ال يقوم إال ىو األصل في إنجاح العمل أيا كانفإن اإلنسان  -وميما يكن من أمر

بقائمة اآلليات السديدة التي تصمح من شأن التعمم والبحث واالختبار وتقوية المستوى 
دة العممية في أي تخصص؛ وليذا بات أمر الجودة رىينا بمدى العناية بالعاقل التحصيمي لمما

 (.127: 2012") الخالدي،أي الشخص القائم عمى العممية التعميمية أو البحثية

وفي ظل المستجدات المتالحقة واالنفتاح الالمحدود لممنظومات التربوية العالمية، وأمام 
مى اآلخر، فإنو عمى المدرسة أن تبدي مقاومة لضمان حركة تحرير المجتمعات واالنفتاح ع

مجتمعات التكيف الدائم والمستمر مع مختمف التقمبات والمفاجآت التي تبدييا حركية ال
 ومستجدات الفكر البشري.

ورىان كبير ىو االعتماد لممدرسة  ومن بين اإلجابات الممحة التي تبدو لنا كعامل نجاح
  ل المسبق لمموارد البشرية والتكوين بمعناه الواسع، الذي يمس كلبدرجة كبيرة جدا عمى التأىي

وىذا يأخذ بعين ال أساس الخبرة أو األقدمية وال غيرىما دون استثناء  المدرسةداخل الفاعمين 
االعتبار كل الوسائل والمناىج العممية الحديثة ويستعين بتكنولوجيات االتصال واإلعالم 

 ستخدام كل طرق وأنواع التكوين تبعا لمحالة وحسب االحتياج.الحديثة.ودون أن يغفل عن ا

 :وذلك من أجل الوصول إلى

أداء المينة وفق ومعايير الجودة واالحترافية التي حددتيا وزارة  التمكن أكثر فأكثر من -
 .ين مستخدمي قطاع التربية الوطنيةحسب المعيد الوطني لتكو  التربية الوطنية

والتكنولوجيات المعاصرة والتفاعل مع التطورات التدريس التحكم أكثر فأكثر في تقنيات  -
 .التربويةالحديثة الحاصمة في المجاالت 

 الكمية والنوعية.التقويم  التحكم أكثر فأكثر في تقنيات -
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د من بما يزي األساتذةرفع المعنويات وزيادة اإلحساس بالرضا واالنتماء والتقدير في نفوس  -
 في نفسو أوال ثم في مؤسستو ثانيا. األستاذالحرص وااللتزام واإلتقان ويرفع من مستوى ثقة 

زيادة التحكم أكثر فأكثر في االرتباطات والعالقات مع مختمف مكونات محيط المؤسسة،  -
ألن عممية التكوين تولد لنا كفاءات من شأنيا إدارة ىذه االرتباطات والعالقات لصالح 

 ة.المؤسس

زيادة الوعي واإلدراك بالظروف الداخمية والخارجية المحيطة بالمؤسسة وبمستجدات  -
 ومتطمبات البقاء. الساحة التربوية

 زيادة اإلدماج في محيط العمل. -

بث روح التجديد والحركية وكسر الروتين داخل كامل األجزاء اإلدارية في الييكل  -
 التنظيمي لممؤسسة.

. المستخدمينالميني وزيادة االرتباط والحاجة المتبادلة بين المؤسسة و تحقيق االستقرار  -
 .(2005 ،)براىيمي وحميدة
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 خاتمة:

وفي وما يمكن التأكيد عميو حسب رأي الباحث وبعد النتائج المتوصل إلييا أن ىندسة 
وىذا ما التكوين أصبحت من المدخالت األساسية والضرورية لمعممية التربوية بصفة عامة، 

عداد المناىج الدراسية وفق  تسعى الوزارة الوصية بوضعو في الحسبان سواء من خالل بناء وا 
مقاربات حديثة وفعالة، أو عبر المراسالت والتعميمات الدورية التي تمح في معظميا عمى 
ضرورة تبني استراتيجيات واضحة وممنيجة في تكوين الفاعمين في القطاع وخاصة 

 ة.األساتذ

التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء   يظير اىتماميا عبر السياسة المنتيجة في برنامج كما
والتي  فترة التربص التجريبي لموظفي التعميم وبرامج التكوين المسبق لمتعيين في رتبة أستاذ 

إلى تحضير األساتذة الجدد وتكوينيم من الناحية البيداغوجية والمينية ألداء مينة تيدف 
حيث يتم تزويد المتكون بحقائق عممية وتربوية وبيداغوجية تؤىمو لمقيام بميامو  ،سالتدري

بطريقة تتناسب ومختمف الوضعيات التعميمية/ التعممية التي تواجيو أثناء مسيرتو المينية 
حتى يتماشى ىذا التكوين مع التطورات المعرفية الحاصمة في فضاء التربية والتعميم 

 واالتصال ومن ثم التطمع إلى تحقيق تدريس فعال وديناميكي.وتكنولوجيا اإلعالم 

عمى ىذا المنطق بحيث تتاح  فقد أصبحت غالبية البرامج التي تسطرىا الوزارة مباشرة تعتمد 
لممتربص فرصة تطبيق المعارف الجديدة خالل التكوين، وتكمن أىمية تنظيم محتوى 

يسمح ىذا المنطق المطبق ، شاطا لمتعممالبرنامج وفق ىذا المنطق في أن التطبيق نفسو ن
كثيرا في برامج تكوين اإلطارات باستخدام المعارف والميارات المكتسبة في حل المشاكل 

 وتحقيق األىداف اإلجرائية عمى مستوى التقييم وحل المشاكل خالل التكوين.

وين يتوقف ار طريقة معينة لتنظيم وتقديم محتوى برنامج التكيويبقى أن نشير إلى أن اخت
عمى عدة اعتبارات منيا ما ىو مادي، ومنيا ما ىو مالي، ومنيا ما يتعمق بالطرق والوسائل 

  البيداغوجية.
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من  المكونين نفسو؛ فمن لمكون كذلك يتوقف استخدام إحدى الطرق السالفة الذكر عمى ا
ا يحقق يفضل المنطق التاريخي ومنيم من يفضل التوفيق بين النظري والتطبيق وىكذا بم

محتوى البرنامج واألىداف البيداغوجية واألىداف التنظيمية المعبر عنيا في الخطوات 
 السابقة.

 االقتراحات والتوصيات:

 من خالل ما توصمت إليو الدراسة من نتائج يمكن الخروج باالقتراحات التالية :

توظيف بيداغوجيا تكوينية تفاعمية نشطة، قصد بث روح اإلبداع والمبادرة لدى ضرورة   - 
وذلك عبر كل األيام التكوينية عمى اختالف مستوياتيا. المتكونين    

اثارة وضعيات عمل حقيقية من خالل تطبيقات عممية تدمج المكتسبات التي تم تحصيميا  -
عمى تنمية مجموعة من الكفاءات الضرورية  أثناء مختمف فترات التكوين لمساعدة المتكونين

 التي تضمن األداء الجيد.

ترسيخ ونشر بنود ميثاق أخالقيات المينة لموظفي قطاع التربية من خالل معالجة قضايا  -
والعمل عمى تغيير االتجاىات السمبية لممعممين حول موضوع تقويم المكتسبات لدى  واقعية

م في النقطة التي تمنح لممتعمم او الحكم عميو بالنجاح التالميذ، وعدم حرص موضوع التقوي
.أو الفشل   

تمكين المتكونين من تحويل محتويات التكوين ومضامينو إلى دعائم تساعد في تطوير  -
الممارسة المينية في ظل مقاربة التكوين بالكفاءات والتركيز عمى معايير األداء والممارسة 

.العممية  

 ةف بيداغوجية واقعية تساعدىم عمى بناء أدوات تعميمية / تعمميوضع المتكونين في مواق-
قابمة لالستثمار ميدانيا من خالل تعويدىم عمى التحميل والتركيب والبحث عمى إيجاد حمول 

.لممشكالت والصعوبات المطروحة  
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بمختمف الشيادات التي  أو غيرىم من أصحاب األقدمية واستفادة جميع األساتذة الجدد-
.يحممونيا من نفس التكوين النوعي الذي يحيطيم بكل مستجدات قطاع التربية  

ضمان شروط المرافقة والمتابعة التي تسمح بالتحقق من أىداف وآثار التكوين مستقبال.-  

في تحديد احتياجات المتكونين  المقاءات البيداغوجية بين المفتشين واألساتذةاستثمار نواتج -
البرامج التكوينية المسطرة . البيداغوجية قصد التكفل بيا في إطار  
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قائمة المراجع :   

لتعميمي، مركز االسكندرية ابراىيم، وجيو محمود وأحمد، شعبان، بدون سنة، عمم النفس ا - 

. لمكتاب، مصر  

(،دور التكوين في تنمية وتثمين الموارد البشرية 2005مختار ) ،عبداهلل وحميدة ،براىيمي -

 ، مجمة العموم االنسانية، جامعة محمد خيضر ،بسكرة(.

(، دور التكوين البيداغوجي التحضيري  في تنمية الكفايات 2017بمميدي، حياة ) - 

لعموم التدريسية لدى أساتذة التعميم االبتدائي،رسالة ماستر، شعبة عمم النفس، قسم ا

 االجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.

بشرية ،ديوان (،التكوين االستراتيجي لتنمية الموارد ال2010عبد الكريم، ) ،بوحفص - 

،بن عكنون، الجزائر.المطبوعات الجامعية  

(،اإلدارة المدرسية وتطبيقاتيا السموكية في المدارس االبتدائية 2012)، محمد،تروزين - 

.ات والثانويات، دار كنوز، تممسانمتوسطوال  

( آليات التكوين بين الواقع واالقتراح، الممتقى الوطني آفاق 2012خالدي، محمد األمين،) -

، 2012أفريل 26-25-24-23الدراسات العميا والبحث العممي في الجامعة الجزائرية، 

.1جامعة الجزائر  

البحث اعممي ،عمان ،دار الصفاء (،مناىج وأساليب 2000ربحي، مصطفى عميان ) - 

 لمنشر والتوزيع.
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(، أساليب البحث العممي، عمان،دار 2004ربحي، مصطفى عميان وعثمان، محمد ) - 

 صفاء لمنشر والتوزيع.

، ــ 1مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية،ط ،(2004محمود أبو عالم ) ،رجاء - 

 القاىرة مصرـــ دار النيضة العربية.

(، التكوين أثناء الخدمة ودوره في تنمية الكفايات التدريسية لدى 2015زيتوني، نعيمة ) -

معممي المرحمة االبتدائية، رسالة، ماستر قسم العموم االجتماعية، كمية العموم االنسانية 

 واالجتماعية، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي.

.، دار الفكر، عمان 1عمم النفس النمو، ط ،(2004محمد ممحم ) ،سامي-  

الميسر لمنشر والتوزيع  ، دارتصميم البرامج التدريبية(، 2011) ، بالل خمفالسكارنة - 

عمان . والطباعة،   

دار الفكر. ،،القاىرة ـــ مصر1القياس والتقويم،ط ،(2000محمودمعمم) ،صالح الدين -   

(، دور التكوين في تنمية الموارد البشرية، مجمة 2005حميدة)عبداهلل، براىيمي ومختار،  -

 العموم االنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة.

(، اتجاىات معممي المغة العربية بالمدرسة االبتدائية نحو تكوينيم 2018العرابي، محمود) -

جامعة في ظل إصالح المنظومة التربوية الجزائرية، أطروحة دكتوراه، قسم عموم التربية، 

 محمد بن أحمد، وىران.

، دار األمة،الجزائر1(، المدرسة الجزائرية إلى أين، ط1991عشوي، مصطفى)  -  
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، دار الفكر العربي، 1(،التقويم التربوي البديل، الطبعة 2004صالح الدين محمود)عالم، - 

 القاىرة .

ى تحصيل طمبة (، أثر استخدام التقويم البديل  عم2015عودة، خالد رشاد بني سعد، ) -

الفصل التاسع واتجاىاتيم نحو العمو في مدارس محافظة نابمس، جامعة النجاح الوطنية، 

 نابمس، فمسطين.

(،دليل البحث العممي ،دار الفكر العربي ،القاىرة .1998عويس، خير الدين )-   

تقيت لمنشر والتوزيع، بدون  (، دليل المدرس اليادف، دار تالن1997عيسى، بودة )- 

  طبعة،الجزائر.

  ، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي2015،وتأ 24مؤرخ في  وزاري قرار -

بجاية .التحضيري أثناء التربص التجريبي لموظفي التعميم مدتو وكذا محتوى برامجو.   

وعات المطب(. البحث العممي ومناىجو وتقنياتو ـــ ديوان 1983محمد زيات عمر)-13

  .3الجزائر ــ ط  -الجامعية

(، أساليب التقويم التربوي، دار أسامة لمنشر والتوزيع، األردن.2005محمد، عثمان )-   

(، االحتياجات التدريبية ألساتذة التعميم االبتدائي في مجال 2018محمودي، محمد) -

جامعة عبد الحميد بن التدريس وفق مناىج الجيل الثاني، رسالة ماستر، قسم عمم النفس، 

 باديس، مستغانم.

،مجمة العموم اإلنسانية بعض تقنيات البحث وكتابة التقري ( .1995مختار)،محي الدين - 

.عدد خاص منشورات جامعة قسنطينة  
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-أساليب التحفيز الوظيفي الفعال -(،اإلدارة بالحوافز2012) محمد أبو النصر،مدحت،  - 

لمتدريب والنشر، دار الكتب المصرية، القاىرة، مصر.، المجموعة العربية 1، ط  

،) بدون سنة (،ىندسة التكوين أىدافيا ومتطمباتيا في الوقت الراىن، ، ابن ميديمرزوق - 

 مجمة العموم االجتماعية واالنسانية، جامعة تبسة .

(،االدارة المدرسية الحديثة ،عالم الكتب ،القاىرة .2001محمد منير، )،مرسي -   

( .أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية ـ 2000عبد المجيد إبراىيم)  ،مروان - 

 عمان ــ مؤسسة الوراق.

(. اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي مع نماذج من المقاييس 2003عبد الحفيظ )،مقدم - 

الديوان الوطني لممطبوعات الجامعية. ،الجزائر، 2ط ،واالختبارات  

أكتوبر  11الموافق ل 1429شوال عام  11المؤرخ  في   315-08التنفيذي رقم المرسوم  -

المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة  2008سنة

.29/05/2012المؤرخ في 12/240بالتربية الوطنية المعدل والمتممبالمرسوم التنفيذي رقم   

األستاذ الجامعي في الجزائر وعالقتو بجودة تقويم مرنيز، عفيف، واقع ىندسة تكوين  -

،مركز بابير التركي لمدراسات واألبحاث.2018،أفريل 6ع05تعممات الطمبة، مج  

الذي يحدد  2017أكتوبر 08المؤرخ في 723/0.0.5/2017المنشور الوزاري رقم  -

.2017/2018كيفيات التكوين لسنة   

المتضمن  تنظيم التكوين البيداغوجي  736/0.0.5/2017المنشور الوزاري رقم  - 

.  2018/ 2017التحضيري المسبق لسنة   



 الفصل الخامس  ...............................عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشة فرضياتها

104 
 

.2018جوان 24المؤرخ في  1053رقم 2018/2019المنشور اإلطار لمدخول المدرسي -   

.، لبنان،بيروتلمماليين( ،دار العمم 1987منجد المغة العربية)-   

، المناىج ،وزارة التربية الوطنية (،الدليل المنيجي إلعداد2009المجنة الوطنية لممناىج) - 

 الديوان الوطني لممطبوعات المدرسية.

( ،المرجعية العامة لممناىج ،وزارة التربية الوطنية  ، 2009المجنة الوطنية لممناىج) -  

 الديوان الوطني لممطبوعات المدرسية.

ني لممطبوعات (،الوثيقة المرافقة لممنياج، الديوان الوط2003وزارة التربية الوطنية ) -

 المدرسية .

(، الندوة الوطنية التكوينية، حول التقويم التربوي.2011وزارة التربية الوطنية) -   

(،دليل ىندسة التكوين .2013وزارة التربية الوطنية ) -  

، مؤسسة الجزائر كتاب 2(، أسس بناء الفعل الديداكتيكي، ط2002يعقوبي، عبد المومن) -

.تممسان لمطبع والنشر والتسويق،  
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