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  �شكرات
  
 

 .العمل هذا ٕالجناز وفقين ا�ي تعاىل و س�ب�انه � الك�ري �لشكر ٔتقدم

 واحملرتم  الفاضل 34كتور التقد/ر و الشكر عبارات خبالص ٔتقدم بعدها

 املهنجية و العلمية التوجهيات من يل قدمه ما لك ?ىل مزنزي عف:ف

 .البحث هذا ٕالجناز

 :رٔسهم ?ىل العون يد يل قدموا ا�/ن اRٔساتذة لاكفة موصول والشكر

 واRٔس�تاذة مقدم ٓمال اRٔس�تاذ عامر م:لود ة وس�تاذة بلZري حف:ظRٔ ا 

 هذه مdاقشة ق�ولها ?ىل املناقشة 4لجنة اجلزيل الشكر تقدمي ٔ`ىس ال كام

fالرسا. 

و قريب من املسا?دة يد يل قدموا ا�/ن للك الك�ري �لشكر ٔتقدم كامٔ 

  .بعيد
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  إالهkداء

  

هدي هذا العمل ملن اكن هلام الفضل ?يل بعد هللا س�ب�انه وتعاىل،ٔ  

  .ٕاىل ٔبـي و ٔمـي  ٔطال هللا يف معرهام ؤبقاهام بص�ة و?اف:ة

  .ٕاىل ٕاخويت اRٔعّزاء مصطفـى، عبد الهyادي، ريyاض

  . . .ٕاىل لك ?ائليت 

  . . .ٕاىل لك صديقايت و زماليئ 

  .يـــــد العــون و املyسانyدة و لو �للكمة الطيبةوٕاىل كــــــل مـن قyدم يل 
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  :ملخص الدراسة

تناولنا في هذا البحث دراسة مدى العالقة بين تكـوين األسـتاذ الجـامعي وجـودة التقـويم، 

وٕالــى أي حــد يظهــر اإلخــتالف بــين األســاتذة المتكــونين وغيــر المتكــونين، ومــا مــدى وجــود 

  .عند األساتذة انطالقا من متغير التخصصاالختالف في جودة التقويم 

 43ولإلجابة على هـذه التسـاؤالت أجريـت هـذه الدراسـة باعتمـاد االسـتبيان المكـون مـن 

أسـتاذا جامعيـا  40فقرة موزعة على خمسة أبعـاد كـأداة لجمـع البيانـات، علـى عينـة حجمهـا 

مــوزعين علــى مختلــف تخصصــات كليــة العلــوم االجتماعيــة، المســتفيدين مــنهم مــن التكــوين 

بيان الـــذي وباســـتخدام األســـاليب اإلحصـــائية تـــم تحليـــل االســـت. وغيـــر المســـتفيدين بـــالتكوين

  .مكننا من اإلجابة على إشكالية البحث الرئيسية

  :وأسفرت الدراسة على النتائج التالية

توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين األسـاتذة المتكـونين وغيـر المتكـونين فيمـا يخـص  •

 .جودة التقويم

  .جودة التقويم تعزى إلى تخصص األستاذ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في •
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  :ةــمقدم

كيـــزة أساســـية تســـاهم فـــي توجيـــه ية ور تعتبـــر الجامعـــة فـــي كـــل دول العـــالم قيمـــة حضـــار 

نحــــو صــــناعة التقــــدم، لــــذلك أصــــبح االهتمــــام بمحــــاور العمليــــة التعليميــــة  حركيــــة المجتمــــع

هــذا . هتمـام القــائمين علـى تطــوير أداءات ومخرجـات الجامعــةفــي الجامعـة مركــز ا التعلميـة

االهتمـــام لـــم يعـــد يقتصـــر علـــى تشـــييد الهياكـــل القاعديـــة بقـــدر مـــا اهـــتم بالعنصـــر البشـــري 

المتســارع فــي مجــاالت التــدريس  ســايرة ركــب التطــورمالمــؤطر، وضــرورة تكوينــه مــن أجــل 

محـور الموقـف التعليمـي لقيـاس واإلشراف والتقـويم لكونـه أصـبح جـوهر الفعـل البيـداغوجي و 

إن جــودة التقــويم مــن . أكــد مــن درجــة التأديــة وتحقيــق األهــداف المرجــوةتمســتوى الكفــاءة وال

حيث الوسيلة المعتمدة والغاية المرجوة والمنهجية المعتمـدة فـي بنـاءه أصـبحت ضـرورة لكـل 

اء عنه مهمـا اختلفـت وفي علوم التربية والتعليميات التطبيقية ال يمكن اإلستغن. تقدم أو نمو

التوجهـــــات النظريـــــة والمنهجيـــــة، فهـــــو يســـــاعد علـــــى تحســـــين األداء ورفـــــع المـــــردود وخلـــــق 

لعـــددي ذو االســـتعمال المهـــارات ومعالجـــة الثغـــرات واالنتقـــال بـــه مـــن الوصـــف واإلحصـــاء ا

  .دراجه ضمن العملية التعليمية من خالل ديناميكية شاملةاإلداري إلى إ

تحقيـــق هـــذه الغايـــات فـــي غيـــاب الكفـــاءات والمهـــارات التـــي تحتـــوي علـــى  نإذ ال يمكـــ

ة التكـــوين لكونـــه أحـــد ، مـــن خـــالل اعتمـــاد مقاربـــ)األســـتاذ(رصـــيد نظـــري وتطبيقـــي للمقـــوم 

مية الموارد البشـرية وتأهيلهـا علـى اكتسـاب مهـارات وتنميـة وتطـوير الكفـاءات نتالركائز في 

  .في مجال التدريس والتقويم
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. الجانب النظري ويتكـون مـن فصـلين. ذا الموضوع قسم البحث إلى قسمينعالجة هولم

خصــــص مــــدخل البحــــث لتقــــديم اإلطــــار المنهجــــي للموضــــوع مــــن خــــالل طــــرح اإلشــــكالية 

تحديــــد المفــــاهيم افــــه، دواعــــي إختيــــار موضــــوع البحــــث و والفرضــــيات، أهميــــة البحــــث وأهد

  .اإلجرائية لمتغيرات البحث والدراسات السابقة

  .لى مفهوم التكوين وتكوين األستاذ الجامعيول عتطرق في الفصل األحيث تم ال

  .وتم التطرق في الفصل الثاني إلى موضوع التقويم بكل أبعاده

للدراســة له األول إلــى اإلجــراءات المنهجيــة مــن البحــث فخصــص فصــ أمــا الجانــب الميــداني

كمــا نوضــح  ،أهــدافهاالميدانيــة مــن حيــث المــنهج المتبــع وٕاجــراءات الدراســة االســتطالعية و 

ــــدان الدراســــة والعينــــة مــــن حيــــث الحجــــم والخصــــائص واألدوات المســــتخدمة فــــي جمــــع  مي

  .البيانات وٕاجراءات تطبيق الدراسة األساسية واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليلها

دراسـة، نتطـرق فـي جـزءه األول حين خصص فصله الثاني لعرض وتحليـل نتـائج ال في

الدراسة، وخصص جزءه الثاني لمناقشة نتائج الدراسة فـي ظـل الفرضـيات  تحليل نتائجإلى 

ســـــترد الخاتمـــــة متبوعـــــة بمجموعـــــة مـــــن التوصـــــيات واالقتراحـــــات  النهايـــــة وفـــــي. المقترحـــــة

 .المرتبطة بمجموعة الدراسة



  التكويــــن :الفصل األول
  .تمهيد

  . التكويـــن: أوال

 .مفهوم التكوين -1

 .التكوين هميةأ -2

 .أهداف التكوين -3

 .التكوين نواعأ -4

 .خطوات انجاز العملية التكوينية -5

  .تكوين األستاذ الجامعي: ثانيا

 .تكوين األستاذ الجامعي مفهوم -1

 .أهمية تكوين األستاذ الجامعي -2

 .دواعي تكوين األستاذ الجامعي -3

 .أهداف تكوين األستاذ الجامعي -4

  .مجاالت تكوين األستاذ الجامعي -5

  .خالصة

  

  

  




                                                                                   ولا���� ا� �� ا��
 

 
13 

  :تمهيـــــد

 وتطـوير تنميـة بغـرض البشـرية المـوارد لتنميـة األساسـية العمليـات مـن التكـوين يعـد

 اإلداري والتكـوين عمومـا التكـوين تعريـف حـول البـاحثون الكتـاب اختلـف وقـد المؤسسـات،

 التغييـر أنها في التكوين، لعملية األساسية الركائز على متضمنة تعريفاتهم أن إال خاصة،

 منـه المطلوبـة واألعمـال بالمهـام قيامه خالل للمتكون يحدث الذي التطوير أو التحسين أو

  .والمجتمع المؤسسة وأهداف أهدافه تحقيق في يسهم وبما أفضل، وفعالية بكفاءة

 .نـــيو التك: أوال

 :مفهوم التكوين -1

أن كلمــة التكــوين هــي : )1998(ة النفســية نوربــال ســالمي جـاء فــي الموســوع  :لغة –أ 

وهـي فعـل يرمـي إلـى تنميـة إمكانـات فـرد " التشـكيل" كلمة ذات األصل الالتيني تفيـد معنـى 

لتحضيره وٕاعداده لمهمة محددة من أجل تحقيق مشروعه، كل من التربية، التعلـيم، التكـوين 

ر ، والتكــوين هــو الشــرط الضــروري لكــي يشــع"اكتمــال الفــرد" تتــداخل وتســعى لــنفس الهــدف 

) ترقيـة اجتماعيـة( العامل بالرضا في مكان عملـه فهـو يسـتفيد مـن نشـاطه اسـتفادة مجسـدة 

  )14 ،2012، عيسىبن (. ويجد االرتياح الضروري الزدهاره

ــــي قــــاموس الروس  أن كلمــــة التكــــوين تعــــود إلــــى األصــــل ) Larousse(كمــــا جــــاء ف

  ".كّون" وهي مشتقة من الفعل   Formationالالتيني 
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أن عمليــة التكـوين تــؤدي إلـى ظهــور شـيء لــم : Petit Larousseموس ونجـد فـي قــا

  )14، 2012،عيسىبن ( ". يكن موجود من قبل

كما جاء في معجم الوسـيط أن التكـوين مشـتق مـن الفعـل كـّون الـذي يعنـي عـادة أنشـأ، 

ـــه وأحدثـــه باإلضـــافة أو  ـــه بالتـــأليف بـــين أجزائ صـــنع، شـــكل، ونقـــول كـــون الشـــيء، أي ركب

  )806 ،معجم الوسيط. ( التصحيح

جـــاء فـــي القـــاموس العربـــي الشـــامل أن التكـــوين مشـــتق مـــن الفعـــل كـــّون ويقصـــد بـــه و 

. النضـــج، اإلنشـــاء وكـــذلك الهيئـــة والشـــكل ويعنـــي هـــذا كـــّون الشـــيء بمعنـــى أحدثـــه وشـــّكله

  )147 ،عربي -لقاموس العربي الشامل عربيا(

مفهوم التكوين وفـق جملـة لقد حاول العديد من العلماء الباحثين ضبط  :اصطالحا -ب

  :من التعريفات

التطبيقيــــة عمليــــة تلقــــين المعــــارف النظريــــة و  : "فقــــد عرفــــه محمــــد علــــي المصــــري بأنــــه

كــون فــي المنصــب الجديــد المعــايير التــي تســمح بانــدماج المكتســاب مجموعــة مــن القــيم و ال

ـــذي يشـــغله،  ـــى منصـــب أعلـــى و تســـو ال ـــاء إل ـــدة مح لـــه باإلرتق ـــة التغييـــرات الجدي  التـــيمواكب

تــه بصــفة عامــة يمكــن أن نقــول بــأن التكــوين تكمــن أهميتتماشــى مــع المتطلبــات الجديــدة، و 

بالتـالي رفـع الكفـاءة للمؤسسـة في رفع الكفـاءة الفنيـة للفـرد، لكـي يقـوم بالعمـل الموكـل إليـه و 

  .التي يعمل فيها
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فـي  التطـويرهني الذي يمكن للعمال من تحسـين ورفـع معـارفهم و أداة للتكيف المأو هو 

ألجل تحقيق أهـدافهم مـن  تقوية أو تحويل الكفاءة الحاضرة،هو وسيلة لم بالمؤسسة، و عمله

  )12 ،2008المصري، (  .التغيرات

ل مباشـــرة المهنـــة الدراســـة األساســـية التـــي تـــتم قبـــ :"مصـــطفى ممـــدوح بأنـــه وقـــد عرفـــه

ــبو أ كانــت تعليميــة  المدرســي، لــى التعلــيمعض يتجــاوز فــي اســتعمالها ويمــددها إحرفيــة، وال

تهيئـة للمهنـة التـي سـيلتحق بهـا بعـد انتهـاء الفتـرة منه تلقين المكون مبادئ معينة و  الغرضو 

  )07 ،2010ممدوح، ( .التكوينية

 االسـتمرارية بحالـة مرتبطـة وتنظيميـة إداريـة جهـود: "أنـه علـىيونس رشـوان  عرفه قدو 

 لكي والمستقبلية، الحالية الفرد خصائص في وسلوكي معرفي مهاري تغيير إجراء تستهدف

  ."أفضل بشكل السلوكيو  العملي أداءه يطور أن أو عمله بمتطلبات اإليفاء من يتمكن

 بالمهـارات األفـراد بتزويـد أساسـا يهـتم ":بأنـه التكـوين عـرف فقـدسـيد جـاد الـرب  أمـا

 األفـراد يسـاعد التـدريب أن أو األداء، تحسين في تساهم والتي الخاصة والمعارف المحددة

  ".وظائفهمو  أعمالهم مجال في األخطاء تصحيح نحو

 :أهمية التكوين -2

تاذ الصـالح األستاذ هو العمـود الفقـري فـي نجـاح التعلـيم أو فشـله ألنـه حيثمـا وجـد األسـ

الرتفــــاع ك فــــإن نجــــاح ديمقراطيــــة التعلــــيم واولــــذل وجــــد التلميــــذ الصــــالح والعكــــس صــــحيح،
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، تركـــي( .مهنيـــا متينـــالمـــين تكوينـــا علميـــا و تكـــوين المعب ، مرهـــونبالدنـــا إلـــى كبيـــر ىبمســـتو 

  :يلي ومن هذا المنطلق يمكن إبراز أهمية التكوين فيما، )420 ،1990

كمـــا يـــتم  ،المهـــارات لـــدى األســـتاذد التكـــوين علـــى تثبيـــت المعلومـــات والمعـــارف و يســـاع •

 )422 ،1990، تركي(قان بالنسبة للمهارات المختلفة إيصاله إلى حد اإلت

الخبــــرات التــــي تتعلــــق بالبيئــــة المدرســــية ألســــاتذة بقــــدر كــــاف مــــن المعلومــــات و إلمــــام ا •

 .الوظائفالمختلفة من حيث األهداف و بمراحلها 

 .معرفة أهمية الوسائل التعليمية الستخدامها في األوقات المناسبة •

 .صالحا لمزاولة عمل ماواالتجاهات التي تجعله  ،تزويد الفرد بالخبرات والمهارات •

تحسينه فـي إطـار األهـداف العامـة ه العناية نحو أساسيات التربية وتنظيم التعليم و وجيت •

 .للتربية

التربويـــة بـــدال مـــن الهـــدف الضـــيق  تحســـين كـــل العوامـــل التـــي تـــؤثر فـــي نمـــو العمليـــة •

 .تحسين أداء األساتذة أثناء الخدمةوالمحدود الذي يتمثل في 

ــــدة تتط • ــــى إكســــاب األســــتاذ مهــــارات جدي ــــة التــــدريسيســــاعد عل  ،مصــــطفى( .لبهــــا مهن

2007 ،18( 

ذلـك مـن خـالل إيجـاد فـرص النفتاح علـى اآلخـرين مـن زمالئـه و يساعد المتدرب على ا •

عيـــة التـــي تتطلـــب العمـــل التعـــاوني االحتكـــاك بهـــم فـــي إطـــار المهـــام والنشـــاطات الجما

 )55 ،2013 ،عيسىبن ( .تشيد روح الجماعةو 
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 :نذكر منهاللتكوين عدة أهداف  :أهداف التكوين -3

خصــــص، لطرق التربويــــة الحديثــــة، وتعزيــــز خبـــرات المعلمــــين فــــي مجــــال التاإللمـــام بــــا •

 .ة ووسائل حلهاوتبصيرهم بالمشكالت التعليمي

رفــع مســتوى أداء المعلمــين وســلوكهم إلــى األفضــل، وتعــريفهم بــدورهم ومســؤولياتهم فــي  •

 .ميةيالعملية التعل

ضـل، وبجهـد أقـل، ته على أداء عمله بطريقـة أفزيادة الكفاءة اإلنتاجية للمعلم، ومساعد •

 .وفي وقت أقصر

كتشــاف كفــاءات مــن المعلمــين يمكــن االســتفادة منهــا فــي مجــاالت أخــرى، ورفــع الــروح إ •

 .المعنوية للمعلم عند مشاركته برأيه في أي عملية

فـــي  إتاحـــة الفرصـــة للمعلمـــين ليتعرفـــوا علـــى اإلتجاهـــات، واألســـاليب الحديثـــة المتطـــورة •

 .نسانية داخل العملالتربية، وتحسين العالقات اإل

 .تحسين نوعية التعليم بحيث يؤثر التدريس الجيد في سلوك التالميذ •

   .تهيئة المعلمين الكتساب المعارف التربوية •

  :للتكوين عدة أنواع وعدة تقسيمات، يذكرها بعض العلماء كمايلي :أنواع التكوين -4

 :نوعين إلى ويتقسم :الزمان حيث من التكوين  - أ

 .التكوين مراكز في خاصة للعمل الفرد دخول قبل يكون وهذا :الخدمة قبل تكوين •
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 ، وهـو عمليـةبالعمـل الفـرد يلتحـق أن بعـد التكـوين هـذا ويكـون: الخدمـة أثنـاء تكـوين •

 معـارفهم زيـادة بغـرض خارجهـا أو المؤسسـة داخـل بـدورة تكوينيـة المـوظفين إلحـاق

 مـن وسـلوكهم اتجاهـاتهم وتغييـر قـدراتهم ومهـاراتهم تحسـين عنهـا يترتـب ومعلومـاتهم

 أثنـاء التكـوين ويتميـز. وأهـداف مؤسسـتهم أهـدافهم تحقيـق بغيـة بـأدائهم االرتقـاء أجـل

 )337 ،2009جاد الرب، ( .عمله أداء عن الموظف وتخلي انقطاع بعدم الخدمة

 :نوعين إلى وينقسم :المكان حيث من التكوين  - ب

 .المؤسسة داخل تكوين •

 .المؤسسة خارج تكوين •

  .التكنولوجية والتطورات للتغيرات نتيجة وهذا :المعلومات لتجديد التكوين  - ت

  :ينقسم التكوين إلى ب المدة الزمنية المخصصة للتكوين،فحس: التكوين حسب المدة   - ث

يستهدف تنمية كفاءة العاملين، وتبلـغ مـدة التكـوين كحـد أقصـى  :التكوين قصير المدى •

 .أشهر 06

، ويشـمل فـروع ثـالث سـنواتومدة الدراسـة فيـه مـن سـنتين إلـى  :التكوين متوسط المدى •

 .، التكوين الصناعيالتكوين الخدماتي، كوين الزراعيالت

 .، بحســب التخصـــصالدراســة فيــه أربــع ســنوات فمــا فــوقمــدة  :التكــوين طويــل المــدى •

 )60 ،2002صوفي، (

 :خطوات إنجاز العمليات التكوينية -5
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 العمليـة هذه  وتعتمد التكوينية، العملية زمن في األطول المرحلة وهي :اإلعداد مرحلة  - أ

 عـدة اإلعـداد مرحلـة وتتضـمن، والفعـال الجيـد والجـاد التحضـير علـى نجاحهـا فـي

 :ن هماخطوتي في إجمالها يمكن خطوات

 :يتضمنو : التربوي اإلعداد •

 خـالل مـن ذلـك اسـتقاء يمكـنو  التربـوي، التكـوين مجـال فـي المعلمـين حاجـات حصـر -

 المستشـارين، أو المـديرين طريـق عـن أو عملهـم، أماكن في للمربين المختلفة الزيارات

  .سابقة ندوة تقويم بطاقات على االعتماد أو

 .المحاور حسب تبوبيها منطقيا، ترتيبا الحاجات هذه ترتيب -

 .قضيتين أو واحدة لقضية التكوينية العملية تخصيص -

 المعرفيـة( الثالثـة الجوانـب حيـث مـن ذلـكو  العمليـة وراء من المقصودة هدافاأل تحديد -

 )48، 2007البازي، (  ).والسلوكية المنهجيةو 

 :يأتي ما يتضمنو : المادي إلعدادا •

 .بسهولة إليها المتكونين كل بوصول موقعها يسمح مؤسسة اختيار -

 .العمل قاعاتو  اإلطعام توفير -

 .الضرورية التعليمية الوسائل توفير -

 .األفواج قوائم إعداد -
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 أسـابيع ثالثة من بأكثر التكوينية العملية انعقاد قبل المعنيين إلى ستدعاءاتاإل إرسال -

 .عائق بدون لها يستعدوا حتى لهم الفرصة إلتاحة وذلك

 مما بينة على المشاركون يكون حتى التكوينية، العملية تقديم ببطاقة االستدعاء إرفاق -

 )92 ،1999الصاوي، ( .ينتظرون

 كـل بحضـور التكوينيـة للعمليـة الفعلـي التنفيـذ مرحلـة بهـا نعنـي :اإلنجـاز مرحلـة  -  ب

 مرحلـة بهـا تمـر التـي الخطـوات نلخـص أن ويمكـن .متكـونينو  مـؤطرين مـن المعنيـين،

 : يأتي ما في لها المصاحبة الشروطو  اإلنجاز،

 وتقـديم ترحـاب مـن يصـاحبه مـاو ) الـوطني النشـيد( التكوينيـة للعمليـة الرسـمي فتتـاحاال -

 .للمؤطرين

 ).األعمال جدول(ج بالبرنام التذكير -

 .اله المحددة المواعيد في األعمال وٕانجاز العروض تقديم -

 ).المحتويات( المضامين عن الخروج وعدم العمل طرق احترام  -

 .)..مضغوطة أقراص، العروض ملخصات، نشرات( الوثائق توزيع -

 .القصوى الضرورة عند البرامج تعديل -

 )50 ،2007البازي، ( .مقرر يينتع -

 :التقويم مرحلة  -  ت

 عملية أية في عنها االستغناء يمكن ال مرحلة أنها رغم المرحلة، هذه تهمل ما كثيرا
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 فمرحلـة هكـذاو  ،"المقبلـة العمليـة بدايـة هـي الحاليـة، التكوينية العملية نهاية أن "ذإ تكوينية،

  :منها األغراض من جملة تحقيق إلى تهدفهذه  التقويم

 عـن واإلفصـاح النـدوة فـي جـرى عمـا داءإبـ فـي المتكـونين عنـد تتولـد التـي الرغبـة تلبيـة -

 .المسطرةهداف األ بلوغ في اهمرض درجة

 التكـوين عمليـة توجيـه أو تحسـين أو تعـديل علـى) المشـرفين أو( المشـرف مسـاعدة -

 قـدمهاي التـي االقتراحـاتو  المالحظـات علـى باالعتمـاد وذلـك فعاليـة، أكثـر لتصـبح

 .كتابيا المشاركون

 الوافيـة بالدراسـة يحـض لـم إذا يـدعم أن ينبغـي مـا حيـث من المتكونين حاجات حصر -

 التكوينيـة المخططـات فـي يـدرج أن ينبغـي مـا حيـث مـن أو السـابقة، العمليـة فـي

 .الالحقة

 فـي التغيـرات بعـض فعـال عنهـا تنـتج التكـوين عمليـة أن مـن الرسـمية الهيئـات تأكـد -

 .أحسنهو  ما إلى المردود في يرتقي التربوي النظام يجعل مما المتكونين، سلوكات

  :نفترتي في التربوية التكوينية العملية تقويم يتم

 فيـهو  العاجـل التقـويم عليـه نطلـق أن يمكـن مـاوهـو  العمليـة، نهايـة فـي تنجـز :ىألولـا •

 خـالل لـه قـدم ما استثمار على قدرتهو  رضاه درجة حيث من انطباعه المتكون يعطي

 .المستقبلية حاجاته وكذا التكوينية، العملية
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 يرسل أن على التكوينية العملية عقد من أسبوعين من أكثر مرور بعد وتجري :ةالثاني •

 تسـمح وتقويميهـا، العمليـة بـين الفاصـلة المـدة هـذه إن. البريـد طريـق عـن االسـتبيان

 التقويم أثناء عنها غفل قد يكون التي القضايا بعض ضبط، و النفس بمراجعة للمتكون

 )95 ،1999الصاوي، ( .العاجل

  .تكوين األستاذ الجامعي: ثــانيا

  :مفهوم تكوين األستاذ الجامعي -1

تعليمــي يســعى إلــى تكــوين الطالــب األســتاذ  ليصــبح أســتاذا فــي المســتقبل،   هــو  نظــام

الثقافـــة العامـــة والتخصـــص األكـــاديمي  : وتحتـــوي خطـــة التكـــوين علـــى مكونـــات أربعـــة هـــي

والتخصـــص المهنـــي والتربيـــة العمليـــة، ويضـــم كـــل منهـــا عـــددا مـــن المـــواد الدراســـية بمنـــاهج  

 .محددة ومالئمة لتأهيل الطالب األستاذ

مـــن عمليـــات هـــذا التكـــوين، التقنيـــات والطرائـــق وأســـاليب التقـــويم المســـتخدمة لتحقيـــق و 

. أهــداف النظــام، والتــي يوظفهــا أعضــاء هيئــة التــدريس بإشــراف اإلداريــين لمؤسســة اإلعــداد

  )04دبراسو، ( .أما مخرجات هذا النظام فهي األستاذ المتمرن

 :أهمية تكوين األستاذ الجامعي -2

كيفيـــة المســـاهمة و  للتربيـــة، االجتماعيـــة األســـس فهـــم ألســـتاذ علـــىإن التكـــوين يســـاعد ا

 مـن مهمتـه إن أي. التربويـة العمليـة فـي مهم جانب لكونه الطالب وتوجيه إرشاد في فعالية
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 وطرائـق سـلوكهم فـي والتـأثير طالبهـا علـى الثقافيـة المسـحة إضفاء إلى تسعى تربوية مهمة

ــــى وتتعــــدى تفكيــــرهم، ــــب مســــاعدة إل ــــذات اكتشــــاف فــــي  الطال ــــي والتغيــــر ال  االتجاهــــات ف

 تخصصـه، مجـال فـي العلمـي البحث على قدرته إلى باإلضافة والسلوك والقيم واالعتقادات

 وبــذلك. حياتــه طيلــة والعطــاء التحصــيل عــن ينقطــع ال بحيــث المعرفــة؛ إضــافة مــن وتمّكنــه

 المســاهمة لكوكــذ معلوماتــه، إلــى واإلضــافة محاضــراته فــي التجديــد علــى قــادراً  يكــون وحــده

 والفنيـــة العلميـــة الكفـــاءة عـــن وفضـــالً . واالجتماعيـــة منهـــا السياســـية الجذريـــة التحـــّوالت فـــي

 العلمـي التطـور ركـب ومسـايرة متابعـة عليـه ينبغـي وجـه، أكمـل على التربوية بمهامه والقيام

 علــى يــؤثر بــذلك فهــو. الطــالب قبــل مــن بــه ييقتــد حســنة وقــدوة ســوية شخصــية ذو ويكــون

 األســتاذ علـى ويتوجـب. المجتمـع وأفــراد الطـالب مـن معـه يتعــاملون الـذين وشخصـية سـلوك

 نحـــو الطـــالب قيـــادة بـــه ويفتـــرض الناجحـــة، القيـــادة بأســـاليب يتميـــز أن الحقيقـــي الجـــامعي

  .اآلخرين مع والتآلف التعاون روح وخلق والتربوية العلمية األهداف تحقيق

 توصل ما آخر وٕالى الحديثة، التقنيات بمجريات وعلم دراية على األستاذ يظل ولكي

 وتطوير متابعة مهامه قسم إنشاء إلى المنظمات تلجأ العلمي، والبحث الحديث، العلم إليه

 في الجيد اإلنجاز تحقيق في وتسرع تسهل، التي الضرورية حاجاتهم وتلبية الموظفين

 مجال حسب موظف كل يحتاجها التي التدريبية البرامج خالل من ذلك ويكون العمل،

 لكي العالم في يحدث فيما االتصال دائم يجعله لألستاذ المستمر والتكوين فالتكوين. عمله
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 نفسه تطوير في وتساعده تهمه، التي المجاالت شتى في العلمية التطورات لمواكبة يسعى

  )03دبراسو،( .فيه يعمل الذي الحقل في

ضــرورة وأهميــة كبيــرة فــي وقتنــا  أصــبح التكــوين ذو :دواعــي تكــوين األســتاذ الجــامعي-3

 :الحالي وترجع هذه األهمية إلى عدة أسباب منها

 .وتنوع خصائصهم تزايد أعداد المتعلمين •

 .م العلمي الكبيرالتقد •

 .واإلنفجار التكنولوجي وسائل المعرفة تقدم •

 .األخذ بالمنهج العلمي في التعليم •

 .التدريس، وضرورتها في تطور العلوم النفسية والتربوية •

 .من ملقن إلى موجه أدوار المعلم تغير •

 .في تطوير المناهج ة ومحاولة إشراكهمذتاألسا كفاءات رطويت •

 )05 ،دبراسو( .تهمين التعليم •

 :الجامعي التكوين أهداف -4

 ونشـر إنتـاج فـي والمتمثلـة األساسـية المهنـة مـن مستخلصـة أهـداف الجـامعي للتكـوين

  :التالية النقاط في المعرفة

 .المعرفة لنشر وتنميتها اإلنسانية الحضارة على الحفاظ •

 .التنمية مقتضيات وفق بمسؤولياتهم لإلطالع تهيئتهمو  اإلطارات تكوين •
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 مجموعـة هنـاك باإلضـافة الجامعـات، مختلـف بـين الثقافيـة الـروابط توثيـق علـى العمل •

ويمكننـا تقسـيم  .المجتمعـات أكثـر وتتبناهـا الفلسـفات معظـم التـي تتخـذها األهـداف مـن

 :أهداف التكوين الجامعي على مجموعة من النقاط، كالتالي

 :تعليمية تربوية هدافأ  - أ

 يعمـل مـن كـل يهـم ألنـه للغايـة، عالميـة أبعـاد ولـه رئيسـي موضـوع والتعلـيم التربيـة إن

، المسـتقبل فـي الحيـاة ظـروف عـدادإ و  الحاضر، الوقت في اإلنسانية الحياة ظروف لتحسين

 البيانـات معالجـة فـي الجاريـة تراالتطـو  تـنعكس أن الضـروري مـن أمسـى فقـد ولـذلك

 الحادثـة تراالتغيـ المسـتقبل منـاهج تتضـمن بحيـث العـالي، التعليم مناهج على والمعلومات

 الكليـاتو  العليـا المعاهـد فـي سـيةاالدر  المنـاهج تركيـز ويمكـن المعلومـات معالجـة مجال في

  .النظم وتصميم تحليلو  المعلومات مصادر إدارة على

 أسـاس علـى تقـوم التـي التربيـة نظـام إلـى االتجاه الجامعي التكوين على كان هنا ومن

 الشخصي التكوين خدمة في تكون لكي التعليم حلار م مختلف في سيةاالدر  المناهج تكييف

 نفسـه معلـم يكـون أن علـى تسـاعده التـي تاوالقـدر بالمهـارات  وتزويـده للمـتعلم، المسـتقل

 )42 ،2010هارون، ( .بنفسه

 :ثقافية اجتماعية أهداف  -  ب

 فنظـام وتقدمـه، المجتمـع رقـي ضروريات من ضرورة أنه على الجامعي للتكوين ينظر

 أبنيـة كونهـا مـن وأشـمل أعمـق والتعاونـات العالقـات مـن واسـعة منظومـة العـالي التعلـيم
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 التغييـر هـي األساسـية العـالي التعلـيم أهـداف فـإن هنـا ومـن وعمـال وطـالب ومعلمـين

 .ونموه المجتمع ازدهار إلى يؤدي مما الشامل بمفهومه الهادف اإلجتماعي

 في جاهدة تعمل التي والفكرية الوطنية بالقوى اإلجتماعي الواقع يمد الجامعي التكوين

 .الواقع هذا وتطوير تغيير بدائل وطرح الواقع، لقضايا التصدي سبيل

 : اقتصادية سيوو س أهداف  -  ت

 جيـد، مهنـي اختيـار لضـمان الفعالـة الوسـيلة هـو الجـامعي التكـوين أن المعـروف مـن

 المتنوعـة الحاجـات تطـور ضـمن ورغباتـه، وميولـه فـرد كـل تراقـد الحسـبان فـي يأخـذ

 أولويـات مـن إن المجتمـع، ذلـك فـي العمـل سـوق متطلبـات علـى تـنعكس والتـي للمجتمـع

 المهـن كافـة فـي عاليـا تـدريبا مدربـة عاملـة قوى وجود ضمان هو الجامعي التكوين أهداف

 والتربـويين واإلجتمـاعيين اإلقتصـاديين والمختصـين الفنيـين مـن العمـل سـوق فـي المطلوبـة

العلمـاء  من متكاملة تنمية يضمن أن شأنه من وهذا والثقافية، الفكرية الحقول في والعاملين

  )43 ،2010هارون، ( .والبشرية المادية جوانبه بكافة للمجتمع

 :الجامعي األستاذ تكوين مجاالت-5

 اآللـة اسـتخدام علـى طالبـه يـدرب الـذي ذلـك"ه بأنـ الجامعـة أسـتاذ ديـوي جـون يعـرف

 ذاتـي نمـو تحقيـق في طالبه مع يشترك الذي فهو عنهم بالنيابة يتعلم الذي وليس العلمية،

  ".الحياة أسلوب إلى ويمتد الشخصية أعماق إلى يصل
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 الجـامعي، األسـتاذ يؤديهـا أساسـية وظـائف أو مهام ثالث هناك أن الباحثون ويتفق

  :وهي " لألكاديمية المثلث التاج " عليها وأطلقوا

 .)العلمي البحث(وتنميتها  المعرفة راءإث -

 ).التدريس( عليها والمحافظة المعرفة نقل -

 ).تطويرهو  المجتمع تنمية ( المعرفة من االستفادة -

  :يالعلم البحث •

 شـخص بهـا يقـوم منظمـة فكريـة عمليـة فهـو الجامعـة، ألسـتاذ األولـى األساسـية المهمـة هـو

 مشـكلة( تسـمى معينـة مشـكلة أو مسـألة بشـأن الحقـائق تقصـي أجـل مـن )الباحـث( يسـمى

 مالئمـة حلـول إلـى الوصول بغية) البحث منهج( تسمى منظمة علمية طريقة تباع) البحث

 ).البحـث نتـائج (تسـمى المماثلـة علـى المشـكالت للتعمـيم صـالحة نتـائج إلـى أو للعـالج

  )150، 2013وعزي،  سالمي(

  :التدريس •

 العلمـي االسـتعداد هـو التـدريس أسـاس الجامعـة، ألسـتاذ الثانيـة األساسـية المهمـة هـوو

 التـدرج مرحلـة فـي سـواء ٕالقائهـاو  الـدروس إلعـداد التخطـيط التـدريس يتضمنو  له، والنفسي

ويمكـن . باإلضافة إلى التخطيط للتقويم وتطبيقه مـع اإلسـتفادة مـن نتائجـه التدرج بعد ما أو

  : تحديد هذه المهام في النقاط التالية

 . التدريس من األهداف تحديد -
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 . التدريس قبل المعرفية الطلبة وضعيات تحديد -

 ...).معلومات حقائق، مفاهيم، ( الدرس مضمون تحديد -

 ...).الطالبو  األستاذ به يقوم ما التدريس، سائلالتدريس، و  طرق ( األنشطة تحديد -

 ...).أدائية أو شفوية، أسئلة كتابية، أسئلة تمارين، ( التقويم أساليب تحديد -

 .الدرس إلقاء أثناء الطلبة سلوك في التحكم -

 .يدرس الذي التخصص في الكتب تأليف -

 .يدرسه الذي التخصص في التدريس مناهج تطوير -

 .البيداغوجية اللجان في العمل -

 .ابه يدرس التي اللغة إتقان -

  :تنميتهو  المجتمع خدمة •

  :يلي ما جانبين في وتتضمن الجامعة ألستاذ الثالثة األساسية المهمة وهي

 الطلبـة بهـا يقـوم التـيالدراسـية  غيـر النشـاطات فـي المشـاركة تتضمن: الجامعة داخل  - أ

 الندوات في المشاركةو  علمي، تخصص في علمية، موضوعات في محاضرات كإلقاء

 .والفنية الثقافية الطالبية

 :يلي ما وتتضمن: الجامعة خارج  - ب

 .حلها في وتساهم المجتمع مشكالت تعالج التي التطبيقية بالبحوث القيام -

 .تطلبها التي المؤسسات إلى والمشورة الخبرة تقديم -
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 علميـة أعمـال بتقـديم جامعيـة غيـر قاعـات فـي تنظم التي العلمية الندوات في المشاركة -

 .فيها

 .للمؤسسات المسيرة العلميةاإلطارات  لتكوين التدريسية الندوات في اإلسهام -

 .العام للمثقف موجهة وتكون التخصص ميدان في كتب تأليف -

 .العربية اللغة إلى األجنبية اللغات من التخصص ميدان في المعارف ونقل الترجمة -

����� ��� ���� أن ������ التي العربية اللغة إتقان -�152، #$2013�" و! ي، ( .( 

  :خالصة

 ،إن التكوين بشتى أنوعه سواء في المراكز أو الجامعات أو المؤسسات الخاصة

وهو يخدم  ،قادرين على إنجاز عمل ما وكيفية محددة فهو مهم يهدف إلى إنتاج أفراد

الجانب التطبيقي والنظري على حد سواء والخروج بكفاءة معينة يستطيع المجتمع 

  .االستفادة منها بطريقة أو بأخرى



 اإلجراءات المنهجية للدراسة: الثالفصل الث

 .الميدانية

  

  .تمهيــــد

  .الدراسة االستطالعية :أوال

 .عيةأهداف الدراسة االستطال -1

 .ةعينة الدراسة االستطالعي -2

 .االستطالعيةاألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  -3

 .نتائج الدراسة االستطالعية -4

  .الدراسة األساسية: ثانيا

 .المنهج المستخدم في الدراسة .1

 .مجتمع الدراسة .2

 .عينة الدراسة .3

 .حدود الدراسة .4

 .أدوات الدراسة .5

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة .6

  .خالصة
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  :دـــتمهي

 ،إجـراءات وأسـاليب منهجيـة دقيقـةاد للوصول إلى نتـائج علميـة ذات قيمـة يشـترط اعتمـ

ومـــن هنـــا سنخّصـــص هـــذا الفصـــل إلـــى عـــرض اإلجـــراءات المنهجيـــة المتبعـــة انطالقـــا مـــن 

ــــــة  عــــــرض المــــــنهج المعتمــــــد وٕاجــــــراءات الدراســــــة االســــــتطالعية مــــــن ــــــث طبيعــــــة العين حي

ثـــم التعـــرف علـــى ميـــدان الدراســـة األساســـية  ،المالحظـــات المستخلصـــةم وخصائصـــها وأهـــ

انطالقـــا مـــن  ريـــت عليهـــا الدراســـة مـــن حيـــث خصائصـــها وطريقـــة اختيارهـــاوالعينـــة التـــي أج

ثم اإلشـارة إلـى األدوات المسـتخدمة فـي جمـع البيانـات والمعلومـات  .تعريف مجتمع الدراسة

  . ية المستعملة لتحليل البياناتوكذا األساليب اإلحصائ

  :الدراسة االستطالعية: أوال

ـــل اللبنـــة األولـــى  تعـــدّ  ـــاء البحـــث وتمث الدراســـة االســـتطالعية ركيـــزة أساســـية ومهمـــة لبن

للدراســة األساســية لمــا يتحقــق مــن خاللهــا مــن معرفــة مــدى صــالحية أدوات جمــع البيانــات 

  .المعرفة بالموضوع المراد دراسته المعتمدة وتعميق

 :تهدف الدراسة االستطالعية إلى :أهداف الدراسة االستطالعية .1

  .التعرف على المحيط وعلى خصائص العينة •

الكشــــف عــــن الصــــعوبات أو النقــــائص التــــي يمكــــن مصــــادفتها خــــالل إجــــراء الدراســــة  •

 .األساسية لتفاديها وتجاوزها
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تجميـــــع مالحظـــــات خاصـــــة بـــــاإلجراءات التـــــي يمكـــــن إتباعهـــــا عنـــــد تطبيـــــق الدراســـــة  •

 .األساسية

رف علـى الصـعوبات التـي يمكـن التدّرب علـى اسـتخدام أدوات جمـع البيانـات وكـذا التعـ •

االسـتطالعية فـي تصــحيح  الرسـمي لـألداة كمــا تسـاهم الدراسـةمصـادفتها عنـد التطبيـق 

 .في االستمارة أو حذف البعض منها أو إعادة صياغة بعض األسئلة المدرجة

الزمنيـة الممتـدة  المـدة فـي االسـتطالعية الدراسـة إجـراء تـم :االستطالعية عينة الدراسة .2

كليـة ة عشـوائية ببطريقـ العينـة اختيـار تـم وقـد، 2016أفريـل  15إلـى غايـة  12بـين 

، وكـان عـدد العينـة العلوم االجتماعية التابعـة لجامعـة عبـد الحميـد بـن بـاديس بمسـتغانم

 :ينالتالي ينأستاذا من مختلف التخصصات كما هو موضح في الجدول 14

 يمثل خصائص عينة الدراسة االستطالعية من حيث التخصص )03(الجدول رقم 

  المجموع  فلسفة  ارطوفونيا  علم االجتماع  علم النفس  التخصص

  14  02  02  05  05  العدد

  %100  %14 %14  %36  %36  النسبة

 مــــن حيــــث التخصــــص لدراســــة االســــتطالعيةاعّينــــة  خصــــائص) 03(يمثّــــل الجــــدول رقــــم 

علـم من  05علم النفس و منأساتذة  05 ،اأستاذ 14 في مثلتوالتي تاألكاديمي ألفرادها، 
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تـم اختيـار المجموعـة األكبـر مـن األســاتذة  .أرطوفونيـا نأسـتاذيفلسـفة و  نوأسـتاذياالجتمـاع، 

  .ةنسبة من مجتمع الدراسأكبر  لنفس وعلم االجتماع ألنهم يشكلونمن علم ا

لدراسة االستطالعية من حيث اإلستفادة من يمثل خصائص عينة ا )04(الجدول رقم 

  لتكوينا

ستفادوا ااألساتذة الذين   

  لتكوينمن ا

األساتذة الذين لم 

  لتكوينيستفيدوا من ا

  المجموع

  14  07  07  العدد

  %100  %50  %50  النسبة

  

بالتسـاوي قسـمت  راسـة االسـتطالعية والتـيلداعّينـة  خصـائص) 04(يمّثل الجدول رقم 

فوزعــــت عينــــة  الرئيســــي لمتغيــــر الدراســــة المســــتقل والمتمثــــل فــــي التكــــوين،حســــب المكــــون 

  .آخرين غير متكونين 07أساتذة متكونين و 07إلى الدراسة االستطالعية 

   :االستطالعية أدوات الدراسة .3

إذ تـم االعتمــاد  ،ات علـى طبيعـة الموضـوع والهــدف منـهيتوقـف اختيـار أداة جمـع البيانــ

فـــي هـــذه الدراســـة علـــى االســـتبيان لجمـــع البيانـــات لكونـــه عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن األســـئلة 

 لجمـــع أراء المبحــوثين حـــول الموضـــوعتتمحــور حـــول موضــوع الدراســـة، يقّســم إلـــى محــاور 

التـي االسـتمارة و تـم بنـاء  وبعد االطالع على الدراسـات السـابقة والبحـث فـي مجتمـع الدراسـة
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، البعد األول حول المعرفـة والفهـم للتقـويم والبعـد الثـاني حـول تطبيـق أربعة أبعادتكونت من 

حــــول موجهـــة أمــــا البعـــد الرابـــع االمتحـــان النهـــائي، البعــــد الثالـــث حـــول تطبيــــق األعمـــال ال

لـــى ة إباإلضـــاف اســـتخدام نتـــائج االمتحانـــات واألعمـــال الموجهـــة فـــي تقـــويم تعلمـــات الطلبـــة،

  )01الملحق رقم  أنظر( .البيانات الشخصية

فـي تصـحيح االسـتجابات، ) أبـدا، أحيانـا، غالبـا، أبـدا(ت الربـاعي وتم اعتماد سلم ليكار 

ـــــديل أبـــــدا  العكـــــس صـــــحيح بالنســـــبة و  04=ودائمـــــا  03=وغالبـــــا  02=انـــــا وأحي 01=فالب

  .للعبارات السلبية

 عــد جمـع البيانـات عــنب :فـي الدراســة االسـتطالعية سـاليب اإلحصـائية المســتخدمةاأل .4

 :االعتماد في تحليلها على طريق االستبيان تم

 .النسب المئوية •

 .معامل االرتباط بيرسون •

 .معامل الثبات ألفا كرونباخ •

حـول بيانـات جمـع إعداد الصورة النهائية لإلسـتبيان و  بعد :نتائج الدراسة االستطالعية .5

االعتمــــاد علــــى عــــدة أســــاليب تــــم نتــــائج اســــتجابات أفــــراد عينــــة الدراســــة االســــتطالعية 

وكانــت النتــائج المتحصــل عليهــا  إحصــائية للتأكــد مــن الخصــائص الســيكومترية لــألداة،

 :كاآلتي
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ـــم متخصصـــين فـــي محكمـــين  5علـــى  األداة عتوزيـــقامـــت الباحثـــة ب :صـــدق المحكمـــين عل

  :النفس وعلوم التربية وذلك قصد التعرف على

 .عبارات األداةمدى وضوح األسلوب المستخدم في صياغة  •

 .مدى تطابق العبارات مع المحاور المراد قياسها •

 .مدى تناسب المحاور وتعليمة االستمارة مع السمة المراد قياسها •

 .مدى تطابق فقرات المحاور مع موضوع الدراسة •

تــم قبــول الفقــرات التــي كانــت نســبة االتفــاق بــين المحكمــين حولهــا تســاوي أو تفــوق وقــد 

 ).04( كما هو موضح في الملحق رقم 60%

، 02الفقــرات ســبعة فقــرات ، وهــي مــين علــى حــذف المحكاألســاتذة أســفرت نتــائج منــه و 

ال تقـــيس ســـمة المـــراد  لكونهـــامـــن البعـــد األول المتعلـــق بالمعرفـــة والفهـــم للتقـــويم  13و 07

مـن  01مـن البعـد األول و 09ألنه تـم التفصـيل فيهـا فـي الفقـرتين،  04رقم  الفقرةو . قياسها

  .ألن اإلجابة عليه تظهر في البعدين الثاني والثالثفتم حذفها  08أما الفقرة . البعد الثالث

اإلمتحـــــان مـــــن البعــــد الثـــــاني المخصــــص لتطبيـــــق  03و 01كمــــا تـــــم حــــذف الفقـــــرات 

  .منه ال يمكن تحديد السمة التي يقيسونهاالنهائي، ألنهما يحمالن أكثر من معنى و 

مــن بعــد تطبيــق األعمــال الموجهــة ألن عــدد الواجبــات ال يقــيس  09وتــم حــذف الفقــرة 

  .جودة التقويم
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اسـتخدام نتـائج االمتحانـات مـدى مـن البعـد الرابـع المخصـص ل 08كما تم حذف الفقـرة 

فــي نفــس البعــد، إذ  07قــم ر  والواجبــات فــي تقــويم تعلمــات الطلبــة، ألنهــا مكــررة فــي الفقــرة

  ).05( يمكن اإلستئناس بنتائج مالحظات لجنة المحكمين في الملحق رقم

مــن حيــث الصــياغة فقــرات  حكمــين تــم تعــديل عــدةوبنــاءا علــى مالحظــات األســاتذة الم

بتغييــر فــي األبعــاد بحيــث تــم  كمــا قامــت الباحثــة. اللغويــة والمصــطلحات والمفــاهيم العلميــة

بنـاء االمتحـان النهـائي وتطبيــق : إلـى بعـدين) تطبيـق االمتحـان النهـائي(الثـاني البعـد تقسـيم 

تطبيــق االمتحــان " وٕاضــافة مجموعــة مــن العبــارات التــي تعبــر عــن بعــد .االمتحــان النهــائي

  ).07(و )06(لقد اتضحت هذه التعديالت واإلضافات في الملحقين . "هائيالن

  ).02(موضحة في الملحق رقم الفي صياغتها  عليه أصبحت االستمارةو 

وللبحــث فــي صــدق أبعــاد االســتمارة الخمســة تــم  :صــدق االتســاق الــداخلي لالســتمارة ككــل

وكانـت  50,0و 0,01ون عنـد مسـتوى الداللـة بيرسـ االعتماد علـى حسـاب معامـل االرتبـاط

 :النتائج كمايلي

  

  

  

  .وأبعادهاالستبيان  درجة ارتباطيمثل ) 05( جدول رقم
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  المالحظة  معامل االرتباط  األبعاد

  0,01 دالة إحصائيا عند 0,848  البعد األول

  0,05 دالة إحصائيا عند  0,649  البعد الثاني

  0,05عند  دالة إحصائيا  0,599  البعد الثالث

  0,01دالة إحصائيا عند   0,799  البعد الرابع

  0,01 دالة إحصائيا عند  0,904  البعد الخامس

أبعـاده الخمســة ككــل والتـي تبــين لنــا و درجـة ارتبــاط االســتبيان  )05(يوضـح الجــدول رقــم

فـي . 0,05بـالنظر للبعـدين الثـاني والثالـث بداللـة إحصـائيا عنـد  0,6وجود ارتبـاط يتجـاوز 

بداللــــة  0,70لخــــامس لقيمــــة ارتبــــاط احــــظ تجــــاوز ارتبــــاط األبعــــاد األول والرابــــع و حــــين يال

 .0,01حصائية عند إ

  .األبعاد واالستمارة كلل عال جدا بين مختلف وبالتالي هناك اتساق

 درجـــة ارتبـــاط البعـــد األول وللبحـــث فـــي :فقراتـــهبـــين كـــل بعـــد و صـــدق االتســـاق الـــداخلي 

، 26، 20، 13أن الفقـرات المتعلق بالمعرفة والفهم للتقويم مع الفقـرات المتعلقـة بـه يالحـظ 

يؤشــر علــى أنهــا تقــيس مــا  0,01دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى الداللــة  41، 40،  38، 35

  .البعد التي تنتمي إليه
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غيـر دالـة إحصــائيا بمعـامالت ارتبـاط تتــراوح  31و  01أن الفقــرات رقـم نجـد  فـي حـين

 .ما يعني أنها فقرات ال تقيس البعد الذي تنتمي إليه. 0,49و 0,1بين 

وفقراتــه يالحــظ أن  المتعلـق ببنــاء اإلمتحــان النهـائي أمـا للبحــث فــي اتسـاق البعــد الثــاني

 0,7و 0,6بمعــامالت ارتبــاط تتــراوح بــين  0,01دالــة إحصــائيا عنــد ) 11(و) 05(الفقــرات 

) 02(المتمثلـه فـي الفقـرات  ، بينمـا الفقـرات األخـرى ومنه فهي تمثل البعـد الـذي تنتمـي إليـه

  .غير دالة إحصائيا) 22(و) 18(و) 16(و) 14(و) 08(و

المتعلــق بتطبيــق االمتحــان النهــائي والفقــرات المتعلقــة بــه وبالنسـبة إلتســاق البعــد الثالــث 

دالـــة إحصـــائيا بمعـــامالت ارتبـــاط ) 33(، )32(و) 24(، )21(و) 03(نالحـــظ أن الفقـــرات 

معمــــالت ارتباطهــــا تتــــراوح ) 27(و) 25(، )09(بينمــــا الفقـــرات . 0,9و 0،56تتـــراوح بــــين 

  .ومنه فهي غير دالة إحصائيا 0,5و 0,2بين 

تساق الداخلي لبعد تطبيق األعمال الموجهة وفقراته يالحـظ تسـجيل ارتبـاط وبالنسبة لإل

بمعامــل ارتبــاط يتــراوح ) 36(و) 12(، )10(، )07(، )06(، )04(عــالي بالنســبة للفقــرات 

) 43(و) 28(، )23( أي أنهــا فقــرات دالــة إحصــائيا، أمــا بالنســبة للفقــرات 0,9و 0,7بــين 

  .0,5و 0,2اط تتراوح بين فهي غير دالة إحصائيا بمعامالت ارتب

أمــــا بالنســــبة لالتســــاق الــــداخلي للبعــــد الخــــامس المتعلــــق باســــتخدام نتــــائج اإلمتحانــــات 

، )33(، )19(، )17(واألعمال الموجهة في تقويم تعلمـات الطلبـة وفقراتـه نـرى أن الفقـرات 
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 0,7بمعـامالت ارتبـاط تتـراوح بـين  0,01سجلت ارتباطا مرتفعا عند ) 42(و) 37(، )34(

 0,5و -0,7فمعـــامالت ارتباطاتهـــا تتـــراوح بـــين ) 30(و) 29(، )15(أمـــا الفقـــرات . 0,9و

  .  ومنه فهي غير دالة إحصائيا

الدقـة تم اإلعتمـاد علـى الثبـات بحثـا عـن  لموضوعية وصدق أداتنا وتأكيدا :ثبات االستمارة

واالســتقرار واالتســاق فــي نتــائج األداة لــو طبقــت فــي مــرتين فــأكثر علــى نفــس الخاصــية فــي 

 .مناسبتين مختلفتين، وفي هذا البحث تم االعتماد على معامل الثبات ألفا كرونباخ

  .يبين ثبات االستبيان وفق معامل ألفا كرومباخ )06( مجدول رق

  كرونباخمعامل الثبات ألفا  مستوى الداللة

 المقياس ككل 0,792 0,05

 البعد األول  0,770  0,05

 البعد الثاني  0,663  0,05

 البعد الثالث  0,727  0,05

 البعد الرابع  0,751  0,05

 البعد الخامس  0,765  0,05
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ومــن خــالل مؤشــرات الجــدول رقــم نالحــظ أن معــامالت الثبــات لجميــع األبعــاد تجــاوزت 

درجـــة عاليـــة مـــن الثبـــات ممـــا يخـــول لنـــا اســـتخدامها بكـــل وهـــو مـــا يؤكـــد أنهـــا علـــى  0,66

  .موضوعية في هذا البحث

راء معامــل الثبــات لالســتمارة قامــت الباحــث بــإجبعــد حســاب صــدق االتســاق الــداخلي و 

 مــن البعــد األول 31رقــم  حــذف الفقــرةفــي  التعــديالت تمثلــت هــذهتعــديالت فــي االســتمارة، و 

باإلضـــافة إلـــى  مـــن البعـــد الثالــث 09الفقـــرة رقــم و  يمـــن البعــد الثـــان 18، 14الفقــرات رقـــم و 

 .من البعد الخامس 30الفقرة رقم و  من البعد الرابع 28الفقرة رقم 

فقـرات قويـة،  لم يتم حذف بعض الفقرات التي معامل ارتباطها ضعيف ألنهـا :مالحظة

 ، وسبب ارتباطها الضعيف قـد يكـون لعـدة أسـباب منهـا أخطـاء فـي التطبيـقتخدم الموضوع

  . أو القياس

 :الدراسة األساسية :ثانيا

بعــــد إعــــداد الصــــورة النهائيــــة لالســــتبيان انطالقــــا مــــن مالحظــــات وتوصــــيات األســــتاذة 

ع االسـتمارة علـى العّينـة بعـد والنتائج المستخلصة مـن الدراسـة االسـتطالعية، شـرع فـي توزيـ

ــــى أن تكــــون اإلجابــــة موضــــوعية  شــــرح ــــة مــــلء االســــتمارة، عل الهــــدف مــــن الدراســــة وكيفي

 .وانطالقا من الواقع المهني لألستاذ

 :في الدراسة األساسية المنهج المتبع -1
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الـذي هـو نـوع مـن المنـاهج المقـارن تم االعتماد في هذه الدراسة على المـنهج الوصـفي 

لإلجابــة علــى التســاؤالت الفرعيــة كمرحلــة الحقــة ومكملــة باعتبــاره يصــف الوضــع المختلطــة 

: علـى أنـه" بشـير صـالح"ويعرفـه  .رالظـاهرة المدروسـة فـي الوقـت الحاضـالذي توجـد عليـه 

مجموعة من اإلجـراءات البحثيـة التـي تتكامـل لوصـف الظـاهرة اعتمـادا علـى جمـع الحقـائق 

يلهـــــا تحلـــــيال كـــــامال ووصـــــفها الســـــتخالص داللتهـــــا والبيانـــــات وتصـــــنيفها ومعالجتهـــــا وتحل

  .والوصول إلى النتائج وتعميمها في الظاهرة أو موضوع البحث

 :األساسية مجتمع الدراسة -2

يتكون مجتمـع الدراسـة مـن أسـاتذة كليـة العلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية بمسـتغانم، يتمثـل 

علــم الــنفس : التاليــة أســتاذ وأســتاذة مــوزعين علــى التخصصــات 140مجتمــع الدراســة مــن 

 .وعلم االجتماع، ارطوفونيا وفلسفة

  : األساسية الدراسة عينة -3

ا أسـاتذة كليـة العلـوم االجتماعيـة بمسـتغانم والبـالغ عـددهأجريت الدراسة على عينة مـن 

علـــم م الـــنفس و أســـتاذ، جمعـــت العينـــة بـــين مجموعـــة مـــن التخصصـــات والتـــي هـــي، علـــ 40

، إذ تــــم أســــتاذا ســــبق وأن اســــتفادوا مــــن التكــــوين 20مــــنهم . أرطوفونيــــااالجتمــــاع، فلســــفة و 

اختيـــار العينـــة باعتمـــاد أســـلوب العينـــة العشـــوائية لكونهـــا تعطـــي لكـــل عنصـــر مـــن عناصـــر 

التـالي يوّضـح  والجـدول. هور نفسـها فـي العينـة المختـارةمجتمع الدراسة األصلي فرصة الظ

  :خصائص العينة المعنية بالدراسة كما يلي
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من حيث التخصص  ةالدراسة األساسييمثل خصائص عينة  )07( الجدول رقم

  .واالستفادة من التكوين

  التخصص   
  الجنس

  المجموع  ارطوفونيا  فلسفة  علم االجتماع  علم النفس

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

المستفيدين 

  من التكوين
08  20  07  17.5  02  05  03  7.5  20  50  

الغير 

مسفيدين 

  من للتكوين

07  17.5  08  20  03  7.5  02  05  20  50  

  100  40  12.5  05  12.5  05  37.5  15  37.5  15  المجموع

 :األساسية حدود الدراسة -4

 .مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس -كلية العلوم االجتماعية : مكان الدراسة •

 .2016أفريل  28إلى  24أجريت الدراسة في الفترة الممتدة بين : زمان الدراسة •

  :األساسية أدوات الدراسة -5

تعتبــر مرحلــة جمــع البيانــات مــن المراحــل األساســية فــي إجــراء البحــث العلمــي، وتحتــاج 

، بغيــة الحصــول علــى المعلومــات الالزمــة ن قبــل الباحــثهــذه المرحلــة إلــى عنايــة خاصــة مــ

اســتمارة الموجـودة فــي لتقـويم فقــد تـم االعتمــاد علـى مـن عينـة الدراســة فـي مــا يخـص جــودة ا

كمـا يوضـحه الجـدول  خصيصـا لهـذا الغـرض تأعـدوالتـي  فـي الصـفحة )03(الملحق رقـم 

  :التالي
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  .ة للبحثالنهائي ستمارةااليمثل كل بعد والفقرات المتعلقة به في  )08(الجدول رقم 

  الفقرات  عدد الفقرات  األبعاد

  35، 34، 32، 29، 17،23، 12، 01  08  البعد األول

  19، 14، 10، 08، 05، 02  06  البعد الثاني

  33، 26، 24، 22، 21، 18، 03  07  البعد الثالث

  37، 30، 20، 11، 19، 07، 06، 04  08  البعد الرابع

  36، 31، 27، 25، 16، 15، 13  07  البعد الخامس

بعــــد جمــــع البيانــــات عــــن طريــــق  :األســــاليب اإلحصــــائية المســــتخدمة فــــي الدراســــة -6

 :تّم االعتماد في تحليلها على نااالستبي

" ف"ٕاختبــار و  الفــروق بــين مجمــوعتين مســتقلتينلداللــة : لعينتــين مســتقلتين" ت" إختبــار

  .، اإلنحراف المعياري والمتوسطات الحسابيةين عدة متغيراتلداللة الفروق ب
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  :خالصة

 واألهـداف بهـا قمنـا التـي االسـتطالعية راسـةالد إجـراءات إلـى الفصـل هـذا فـي تطّرقنـا

إلـى الدراسـة األساسـية  تطرقنـا ثـم ،ثـم النتـائج التـي توصـلنا إليهـاأدواتها ومـن و  منها المرجوة

 إلـىتحقيـق الفرضـيات، كمـا تطرقنـا  مـن مـدى الدراسـة لنتحقّـق هـذه والمـنهج المعتمـد فـي

 اختيارهـــا وكيفيـــةهـــا مـــن حيـــث حجم ةالعينـــم الدراســـة والمجتمـــع األصـــلي لهـــا، ثـــ ميـــدان

 الدراسـة األساسـية، إجـراءات تطبيـق ووضـحنا البيانـات، جمـع أدوات إلـى وخصائصها، ثـم

� و����� عرض في المستخدمة اإلحصائية األساليب ذكرنا كما�  .ا����
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 جميـــع أنظمـــة الجـــودة الشـــاملة، فهـــو يعتبـــر القيـــاس والتقـــويم عنصـــرا محوريـــًا فـــي

يســـاعد علـــى متابعـــة التقـــدم نحـــو األهـــداف والتعـــرف علـــى فـــرص التطـــوير، ومقارنـــة 

أساســــــيا لتحقيــــــق التحســــــين والتطــــــوير دورًا  يــــــؤديفــــــالتقويم   األداء بمعــــــايير داخليــــــة

وعلــى  ،فعلــى مســتوى التخطــيط هنــاك ضــرورة لتحديــد األهــداف والمعــايير، المســتمرين

وعلـــى مســـتوى الدراســـة يـــتم مقارنـــة األداء  مســـتوى األداء هنـــاك قيـــاس لـــألداء الفعلـــي

الفعلـــي مـــع األهـــداف والمعـــايير للتعـــرف علـــى الفجـــوة وعلـــى مســـتوى التصـــرف يتحـــتم 

  .لمهام المطلوبة إلغالق الفجوة وٕاجراء التحسينات الضروريةالقيام با
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  : مفهوم التقويــــم -1

ــــلغ  - أ وم الشـــيء جعلـــه قـــ )496 ،2003( جـــاء فـــي لســـان العـــرب البـــن منضـــور  :ةـ

ار قيمـة التقـويم إظهـو قدر ثمنها وسعرها، : تقويم السلعةمنه عوجاجا و أزال ا يستقيم ويعتدل،

  .مرهتقدير أالشيء وحقيقته و 

ي عدلـه يقـال قومتـه أ :قـوم الشـيء) 663 ،1973(ما جاء في منجـد اللغـة واإلعـالم ك

  .عماده وما يقوم المتاع  جعل له قيمة معلومةامه و نظ :يامهدلته فتعدل وقوام األمر وقع

فلنجـد آنــا ن يبينـوا مفهـوم التقــويم، لقــد حـاول العديـد مــن علمـاء التربيــة أو  :اصـطالحا  - ب

فــي كتابتهــا طريقــة التقــويم البيداغوجيــة تعرفــه علــى انــه جمــع معلومــات ضــرورية  بونــدلواغ

هـداف التـي حـددناها، لكي نتخذ قرار االنطالق مـن األ، كافية منتقاة من مجموعة اختبارات

  .هو الذي يبلغ لنا هذه المعلومات فالتقويم

ذا مـــا حـــدث مـــن العمليـــات المنتظمـــة التـــي تبـــين إة مـــا بلـــوم فيعرفـــه علـــى انـــه مجموعـــأ

، ســماحةو أب(. ودرجــة ذلــك تحديــد المقــرراتمــن المتعلمــين، و بالفعــل تغيــرات علــى مجموعــة 

1987 ،9(  

  .بأنه عملية تحديد مدى التحقيق الفعلي األهداف التربوية  Tylerعرفه تايلرو 

للبحـث فـي أثـر االسـتفادة مسـتمر جهـد كبيـر و  التقـويم بأنـه   1989Dollعـرف دول و 

  .محددةهداف واضحة و العمليات في تحقيق أالتربوي و وى من المحت
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بأنــه تحديــد قيمــة   Worthen & Sanders 1987ســاندروز و   كمــا عرفــه ورثــي

يــــة أنــــه التحديــــد الشــــكلي للنوعيــــة والفعاليــــة، وقيمــــة البرنــــامج والمشــــروع فــــي التربالشــــيء، و 

  )306، 2013، عيسى المصري(. الهدف أو المنهجوالعملية و 

يختلـــف مفهـــوم التقـــويم نـــه تقـــدير قيمـــة الشـــيء، و هـــو يمكـــن أن يعـــرف بأ ومنـــه التقـــويم

التربـــوي مجـــرد امتحـــان ن التقـــويم فـــالبعض يـــرى أالشـــخص الـــذي يزاولـــه، بـــاختالف فلســـفة 

ي الرؤيــة وهـذه هــة لتحديــد مسـتواه فــي تلـك المــادة، يخضـع لــه المعلـم فــي مـادة دراســية معينـ

و صــدار حكــم علــى الطالــب أللتقــويم فيتضــمن إ المفهــوم الواســع مــاالضــيقة لمفهــوم التقــويم أ

العمليــات العقليــة التــي ليــة هــذا المــتعلم للمــادة الدراســية، و االعتبــار قاب المــتعلم مــع األخــذ فــي

اتجاهاتــــه العلميــــة، ومهاراتــــه العلميــــة، ورغبتــــه فــــي العمــــل وميولــــه و ثنــــاء تعلمــــه، مارســــها أ

التقــويم بهـذا المعنــى ج تعلمـه و نـاتالعوامـل التــي تـؤثر علـى مســتواه و  غيـر ذلــك مـنوالـتعلم، و 

يضـــــا يشـــــمل تقـــــويم المعلمـــــين والمـــــنهج، بـــــل أتصـــــر علـــــى تقـــــويم المـــــتعلم فقـــــط، الواســـــع يق

  )203 ،1996، العاني(. تجهيزاتفراد و التربوية بما فيها من أتعليمية و المؤسسات الو 

ـــة ى جمـــع الـــويم هـــو عمليـــة مقصـــودة منظمـــة تهـــدف إذن فـــالتقإ لمعلومـــات عـــن العملي

ـــة التعليميـــة و  ـــى إصـــدار أحكـــام تتعلـــق بـــالطالب أ بمـــا يـــؤديتفســـير األدل و المعلمـــين أو إل

ــــي........و المدرســــة البــــرامج أ ــــوي و  ممــــا يســــاعد ف ــــه العمــــل الترب جــــراءات اتخــــاذ اإلتوجي

  )60 ،2010، نمر(  .المناسبة لتحقيق األهداف المرسومة
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 :اإلختبارو  سالقيا التقويم، بين العالقة -2

 عالقــة وهــي واإلختبــار والقيــاس التقــويم بــين تكامليــة عضــوية عالقــة توجــد

 دون تقـويم عمليـة وجـود الصـعب مـن حيـث لغايـةوا الوسـيلة عالقـة إنهـا وظيفيـة،

 هـو عـادة ختبـارواال ختبـار،ا دون قيـاس عمليـة تصـور يمكـن وال قيـاس عمليـة وجـود

  .الثالث المصطلحات أصغر

 حلهـا، ينبغـي أسـئلة مجموعـة تقـديم:" أنـه علـى الزبيـدي كامـل هيـثم حسـب ويعـرف

 لخاصـية مقيـاس علـى نحصـل األسـئلة مـن السلسـلة هـذه مثـل علـى الفـرد إلجابـات ونتيجـة

 بطريقـة لتقـيس أعـدت المثيـرات مـن مجموعـة عـن عبـارة أنـه كمـا الفـرد ذلـك خصائص من

 أسـئلة هنـا المثيـر يكـون وقـد النفسـية، والخصائص العقلية المعطيات بعض كيفية أو كمية

 ..."الهندسـية األشـكال بعـض أو األعـداد مـن سلسـلة تكـون قـد أو تصـويرية أو شـفهية

)2003 ،18(  

 معينـة درجـات لـه تمـنح ثـم ومن ستجاباتها وتستثير الفرد على تؤثر مثيرات كلها وهذه

 اإلجابـة تتطلـب األسـئلة مـن مجموعـة إلـى يشـير ختبـارفاإل .سـتجاباتاال هـذه علـى بنـاء

 ولـيس الفـرد عـن واحـدا شـيئا يخبرنـا أنـه بمعنـى السـلوك، مـن عينـة يمثـل ختبـارواال عليهـا،

 الصـفة درجـة( عـددي مقيـاس علـى نحصـل ختبـاراال أسـئلة علـى اإلجابـة وعنـد شيء، كل

  مبريقيـةاإل المالحظـة سـتخداما كيفيـة إلـى القياس لفظة وتشير ).الفرد لدى ختبرناهاا التي

 ما، شيء أو الحادثة أو بالسلوك يتعلق فيما ما شخص لدى صفة أو سمة على للحصول
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 التصـنيف، أو للقيـاس قابـل شـكل إلـى المالحظـة تلـك لترجمة مالئمة إجراءات إستخدام ثم

 علـى الحصـول علـى تسـاعدنا التـي أدواتـه لتعـدد وذلـك ختبـاراال مـن أشـمل إذن فالقيـاس

 أيضـا يسـتخدم فإنـه ختبـاراتا عـادة يسـتخدم القيـاس أن فكمـا المعلومـات، من أكبر كميات

شـرف (  .ختبـاراال مـن عتبارهـاإ يمكـن ال أخـرى وسائل أو مراجعة قوائم أو مالحظة أدوات

  )34، 2012الدين، 

 مـا كميـة بواسـطتها نحـدد التـي العمليـة"  :أنـه علـى القيـاس أبولبـدة محمـد سبع ويعرف

 )14 ،1975أبو لبدة، ( ".نقيسها التي السمة أو الخاصية من الشيء في يوجد

 أداء عـن القيـاس بهـا يزودنـا التـي المعطيات على قيمية أحكام إضفاء فهو التقويم أما

 أو المسـطرة، األهـداف عـن إبتعـاده أو إقترابه على بناء األداء قيمة على الحكم أي األفراد

 يسـتهدف فالقيـاس .األداء ومسـتويات والمحكـات بالمعـايير الفـرد أداء مقارنـة علـى بنـاء

 المعلومـات تحليـل فيسـتهدف التقـويم أمـا األداء، أو السـلوك عـن الناتجـة المعلومـات تحليل

 ومقارنتها القياس غير أخرى مصادر عن الناتجة والمعلومات القياس معطيات عن الناتجة

 األفـراد أداء علـى حكـم إلـى للوصـول ومحكـات معـايير فـي تتمثـل مـا عـادة مرجعيـة بـأطر

 .األداء هذا بشأن قرار إلتخاذ الممكنة البدائل من بديل إختيار وٕالى

 التقـدير يسـتهدف القيـاس إن والقيـاس، التقـويم عمليـة بـين دقيـق إخـتالف أيضـا ويوجـد

 ال حتـى النوعيـة الموقفيـة العوامـل عـزل أو بضـبط وغيرهـا، واإلسـتعدادات للقـدرات الكمـي

  تعلم تقويم فإن ذلك من النقيض على القياس، دقة على الدخيلة العوامل هذه تؤثر




 ا�	��� ا���                                                                                     �� ا���

 

 
36 

 يسـتبعدها وال األخرى العوامل يراعي كما األداء موضوع على يركز القسم في التلميذ 

 الناحيـة مـن منـه قيمـة أقـل ولكنـه التقـويم، مـن موضـوعية أكثـر القيـاس ويعتبـريعزلهـا،  أو

 أما شيئا، يعني ال لقيمتها تقدير غير من وموضوعية بدقة النتائج معرفة ألن نظرا التربوية

 التقـويم هـذا نتـائج واتخـذت محـددة، معـايير ضـوء فـي قيمتهـا وقـدرت النتـائج فسـرت إذا

 عملية به تقوم ما وهذا كبيرة فائدة ذات تصبح فإنها النمو، على التالميذ لمساعدة كأساس

 . التقويم

 فـي والقيـاس القيـاس، مـن وتطبيقيـا نظريـا شـموال أكثـر التقـويم أن سـبق ممـا لنـا يتضـح

 عدديـة بصـيغ حكمـه يعطـي التقـويم وأن نفسـها، التقـويم عمليـة مـن يتجـزأ ال جـزء ذاتـه حـد

شـرف الـدين، . (عدديـة وأرقـام برمـوز نفسـه يحصـر الـذي القيـاس عكـس علـى ونوعيـة

2012 ،35(.  

 :التقويم أهمية -3

 حيـث والتعلـيم التربيـة مجـال فـي السـيما عمـل، أي لنجـاح مهمـاً  راعنصـ التقـويم يعـد

  :نذكر بينها ومن األهمية هذه خاللها من تبرز نقاط عدة وهناك بالغة، أهمية يكتسي

 عمليـة أركـان مـن وركنـا عامـة، بصـفة التربويـة العملية في أساسًيا جزًءا التقويم أصبح •

 ذلـك أو المـنهج، هـذا جـدوى أو قيمـة معرفـة أجـل مـن خاصـة بصـفة المنـاهج بنـاء

 أو بإلغائـه يقضـيالقـرار  ذلـك كـان سـواء بشـأنه رارقـ اتخـاذ فـي للمسـاعدة البرنـامج

 .تطويره أو فيهاالستمرار 
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 إلـى تعـداه بـل المختلفـة، للمـواد دراسـيال التحصـيل قيـاس علـى رامقصـو  التقـويم يعـد لـم •

 وتنوعـت مجاالتـه اتسـعت وبـذلك جوانبهـا، شـتى مـن الطالـب شخصـية مقومـات قيـاس

 .وأساليبه طرقه

 االسـتعدادات أصحاب وتميز المواهب عن الكشف عوامل أهم من حاليا التقويم أصبح •

 .الممتازة والمهارات راتالقد وذوي الخاصة والميول

 وقـد النتـائج بمتابعـة وثيقـا اتصـاال يتصـل ألنـه التخطـيط أركـان مـن هـام ركـن التقـويم •

 علـى تعـرض توصـيات يقـدم وبـذلك الوسائل أو المناهج في عيوب عن التقويم يكشف

 مـن كـالً  التقـويم يسـاعد .وهكـذا جديـد مـن والتقـويم المتابعـة عمليـة أجـل مـن التخطـيط

 وعلـى األهـداف لبلـوغ المدرسـي العمـل فـي التقـدم مـدى معرفـة علـى والطالـب المعلـم

 من مزيد أجل من ستهراد على ثم دونه، تحول أو التقدم إلى تؤدي التي العوامل تبيين

 .والتطور التحسن

 ).الطالب( المقوم الشخص على التقويم نتائج عرض •

 العمليـة عناصـر جميـع يشـمل أنـه فـي تمكـن التقـويم أهميـة أن سـبق ممـا نسـتنتج

 شخصـيته جوانـب إلـى تعـداه بـل الطالـب تحصـيل علـى يقتصـر يعـد لـم حيـث التعليميـة،

 التربويـة والوسـائل واألسـاليب الطرائـق نجـاح ومـدى المناهج، فعالية مدى وكذلك المختلفة،

  يستطيع حيث نفسه للمعلم بالنسبة أهميته عن فضال المعلمون، يستخدمها التي
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 العمليــة فــي المســطرة األهــداف بلــوغ نحــو تقدمــه مــدى معرفــة خاللــه مــن 

  )143 ،2012 خوالدة،( .لخإ...التعليمية

  :وظائف التقويم -4

  :يلي ما في إبرازها يمكن ومهام وظائف للتقويم

 مـدى أو لهـم، وضعت التي لألهداف تحقيقهم مدى عنها لمسؤولينوا للمدرسة يشخص •

 األهـداف ضـوء فـي مسـارهم لتصـحيح البـاب أمـامهم يفـتح بـذلك وهـو نـأيهم أو دنـوهم

 .عيونهم عن تغيب التي

 العـادات مـن معينـه ألنـواع اكتسـابهم وفـي الدارسـون، ليـهإ وصـل الـذي المـدى معرفـة •

 .النشاط أوجه من معينة أنواع ممارسة نتيجة عندهم تكونت التي والمهارات

 ومحاولـة النفسـية، النـواحي فـي الطـالب عنـد المرضـية الحـاالت اكتشـاف إلـى التوصـل •

 التخلـف حـاالت اكتشـاف وكـذلك والتوجيـه، النفسـي، اإلرشـاد طريـق عـن عالجهـا

 .حينها في ومعالجتها التعلم، وصعوبات الدراسي

 فيهمـا يغيـر أو يـدعمها، أن يسـتطيع بحيـث ونشـاطه عمله، نتائج على المعلم يد وضع •

 .الطالب مع التعامل أساليب أو التدريس، طريق في سواء األفضل نحو

 األنشـطة أوجـه وفـي الدراسـية الفصـول علـى الطـالب توزيـع فـي المدرسـة معاونـة •

 .يمارسونه وما يدرسونه، ما اختبار في وتوجيههم تناسبهم، التي المختلفة
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 للتعـاون طلبـا المدرسـية البيئـة فـي يجـري مـا فهـم علـى للطـالب المنزليـة البيئـة معاونـة •

 .العلمية الطالب نتائج لتحسين والبيت المدرسة، بين

 التربويـة األهـداف في النظر يعيدوا أن على التعليم سياسة على القائمين التقويم يساعد •

 المؤسسـات تعيشـه الـذي للواقـع مالءمـة أكثـر تكـون بحيـث مسـبق وضـعت التـي

 .التعليمية

 أثنـاء تتضـح فـروق مـن بيـنهم مـا علـى بنـاء لطالبـه المعلم توجيه في فاعل دور للتقويم •

 )102 ،2000إحسينات، (  .معهم عمله

 .المعاصر والتربوي العلمي التقدم تالحق بحيث الناهج، تطوير على التقويم يساعد •

 إدارتهـم مسـار لتصـحيح الالزمـة القـرارات اتخـاذ علـى اإلداريـين األفـراد التقـويم يسـاعد •

 .بمجازاتهم أو بترقيتهم، سواء فيها معهم بالعالمين الخاصة القرارات اتخاذ وكذلك

 قـرب مضـاعفة جهـودا يبـذلون حيـث الطـالب عنـد الـتعلم دافعيـة مـن التقـويم يزيـد •

 .فقط االختبارات

 رسـالتهم أداء فـي المعلمـين نجـاح مـدى معرفـة علـى التربـويين المشـرفين التقـويم يسـاعد •

 .أدائها في كفايتهم ومدى

•  
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 تقـارير تكتـب أن المختلفـة باألسـاليب لطالبهـا تقويمهـا خـالل مـن المدرسـة تسـتطيع •

 أوليـاء وتزويـد المختلفـة العلميـة النشـاطات فـي الطـالب تقـدم مـدى عـن موضـوعية

  )32 ،2003الزبيدي، ( .عليها ليطلعوا منها بنسخ األمور

  :خصائص التقويم الجيد -5

بحيث يتم التواُفق بين وسيلة القياس وبين مـا نريـد قياسـه   :يكون صادًقا أو صالًحا أن  - أ

 .فعًال، ومالءمة األسئلة لألهداف التعليمية

أي أن يكــون فــي إمكــان التقــويم إعطــاء نتــائج منَســجمة، الشــيء الــذي  :أن يكــون ثابًتــا  -  ب

الحظـه مـن مـا ن ، خاصـة)النقطـة(يضمن اتفاق الُمصححين علـى تقـدير نفـس العالمـة 

فــي عــدم  متنقــيط بــين هــذه المؤسســة التعليميــة وتلــك، ممــا يســاهتبــاُين علــى مســتوى ال

ة اســـتفادة فئـــة علـــى حســـاب أخـــرى، خاصـــة فـــي مباريـــات الولـــوج إلـــى المهـــن العموميـــ

 ).ءن أشكال اإلقصاوهو شكل م(، والخاصة

ذلــك  األحكــام الذاتيــة للمصــحح؛ ألن جــه عــنِ ي اســتقالل نتائأ: أن يكــون موضــوعيا   -  ت

 .مين في طريقة التقويمة االمتحان، ويقوي ثقة المتعليضعف درجة أمان

 .دةبمعنى أن يتميز بأغراض تربوية واضحة محد: أن يكون هادًفا  -  ث

م؛ بحيــث يشــارك فــي أي يقــوم علــى أســاس احتــرام شخصــية المــتعل :أن يكــون عــادالً    - ج

مــين، حتــى يــتم مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين المتعل أو يعتمــد علــى أســاس إدراك غاياتــه،

 .إشراك اآلخرين في بنائه
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الوقـــت، عكـــس االمتحانـــات قـــات والجهــد و أي االقتصــاد فـــي النف: أن يكـــون اقتصـــاديا   - ح

 .ةالتقليدي

، )الفـروق الفرديـة( بحيـث يقـوم علـى التمييـز بـين األفـراد والمسـتويات :أن يكون مميـًزا   - خ

النمــو والُقــدرات والمهــارات، حتــى يعــين علــى اكتشــاف المواهــب،  وبــذلك يتنــاَول جوانــب

 .والتعرف على نواحي الضعف والقوة

أي يتنــاول العمليــة التعليميــة بجميــع مكوناتهــا وأبعادهــا فــي ضــوء : أن يكــون مســتمرا   - د

واقــع المتعلمــين، ودراســة مختلــف مراحــل النمــو العقليــة والنفســية واالجتماعيــة، ودراســة 

 .رات والمناهج التعليميةالمقر 

 وليتها؛ بقْصــد التشــخيصأي يهــدف إلــى معرفــة األهــداف فــي شــم :أن يكــون شــامالً    - ذ

وأســـــاليب متعـــــددة، أن يكـــــون معتمـــــًدا علـــــى وســـــائل والعـــــالج والوقايـــــة والتحســـــين؛ أي 

رة ومســتوياتها، وتتضــّمن جوانــب النمــو وأهدافــه فالعمليــة التعليميــة تتضــمن جوانــب الخبــ

وهـــي فـــي كـــل ذلـــك َتَتَطلـــب اســـتخدام وســـائل وأدوات متنوعـــة؛ لكـــي تعطـــي المتنوعـــة، 

التصـــور الكاِمـــل، والصـــورة الحقيقيـــة لجميـــع هـــذه األمـــور، دون أن تطمـــَس بعضـــها أو 

  )92، 2000، إحسينات . (اتتجاهله

المتنوعــة للتقــويم تعمــل لغــرض واحــد الوســائل المختلفــة و ن وحيــث أ: أن يكــون متكــامال  - ر

 الموضوع أو الفرد دقيقة عنفيما بينهما يعطينا صورة واضحة و فإن التكامل 
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هذا عكـس مـا كـان يـتم فـي الماضـي إذ كانـت النظـرة إلـى الموضـوعات أو ، و المراد تقويمه 

  .احدالمشكالت نظرة جزئية أي من جانب و 

يشــــرك فيــــه المــــدرس  ،شــــخص واحــــد ب أن ال ينفــــرد بــــالتقويميجــــ :أن يكــــون تعــــاوني  - ز

تقــويم التلميــذ يجــب أن يشــترك فيــه التلميــذ الطالــب والمشــرف بــل والتالميــذ أنفســهم، و و 

  )26 ،2010، نمر. (لمدرسةع المحيط بااآلباء من أفراد المجتموالمدرس و  التلميذ

  :التقويم أنواع -6

 إلـى تقسـيمه يمكـن أنه على بالدراسة التقويم موضوع تناولت التي البحوث أغلب تتفق

أكثـر األنـواع انتشـارا هـي المبينـة فـي و  ،التصـنيف في المعتمد لألساس تبعا وهذا أنواع عدة

  :الجدول

  فاتيالتصن      

  على أساس الوظيفة    األنواع
على أساس اإلطار 

  المرجعي
  على أساس الشكل

  أنواع التقويم

التقويم  -
 .التشخيصي

 .التقويم التكويني -
  .التقويم الختامي -

التقويم معياري  -
 .المرجع

التقويم محكي  -
  .المرجع

 .تقويم رسمي -
  .تقويم غير رسمي -

  .يمثل أنواع التقويم األكثر انتشارا )01(الجدول رقم 

 تداوال األكثر هو الوظيفة أساس على يعتمد الذي فإنالتصنيف التصنيفات هذه بين ومن

  :أنواعه هي وهذه البحث هذا في يهمنا ما وهو وشيوعا
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  :المبدئي أو التشخيصي التقويم  - أ

 وبعـد الـتعلم، بدايـة لكفايـة التالميـذ عنـد المـدخلي المسـتوى تحديد إلى النوع هذا يهدف

وتنظـيم  تصـنيف التالميـذ مـن النتـائج تلـك ضـوء فـي المعلـم يـتمكن التقـويم، نتـائج اسـتخراج

 فحسب التعلمعملية  بداية على التقويم التشخيصي يقتصر وال مجموعة لكل مناسبة برامج

  .التعليمية باستمرار المواقف يستمر بل

 :البنائي أو التكويني التقويم  - ب

 راجعـة مـن تغذيـة لتقـديم ويهـدف والـتعلم، التعلـيم عملية أثناء يتم الذي التقويم ذلك هو

 تنفيـذها أثنـاء البـرامج التعليميـة مكونـات فـي مراجعـة إليهـا يسـتند التـي المعلومـات خـالل

  .التربوية الممارسات وتحسين

  :النهائي أو الختامي التقويم  - ت

 برنـامج تحقيـق مـدى لمعرفـة يهـدف الختاميـة بـالنواتج أكبـر بدرجـة النـوع هـذا يهـتم

 علـى يركـز الختـامي فـالتقويم تنفيـذه، من االنتهاء بعد وذلك المحددة ألهدافه معين تعليمي

 الحريـري،. (لـه المرسـومة لألهـداف تحقيقـه ومـدى البرنـامج وتـأثير لجودة اإلجمالي التقويم

2008، 48(.  
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  )93 ،2010جناد، ( يوضح الفرق بين أنواع التقويم الثالث )02( جدول رقم

  وقت التقويم  الغرض من التقويم  التقويم التشخيصي

أداة تمكن المدرس من  هو
التحقق من أن المتعلمين في 

المطلوب للشروع في  المستوى
هذا النوع من و  ،الدرس الجديد

التقويم يمكن أن يتخذ شكل 
  . أنشطة كتابية أو شفوية

معرفة مدى تحديد خبرات المتعلم و   •
 .استعداده لتعلم المهارة

الفروق تحديد مستوى التالميذ و   •
 .بينهم

تحديد أي خلل أو نقص في   •
 .المعلومات القبلية

 .تحديد نقطة انطالق الدرس  •
 .إثارة دافعية المتعلم  •
  .تحديد الطريقة المناسبة للتدريس  •

قبل مرحلة التعليم 
أو قبل , هارةبالم

بداية فعل التعلم 
  .التعليمو 

  وقت التقويم  الغرض من التقويم  )البنائي( التقويم التكويني 

التقويم الذي هو ذلك النوع من و 
 و المعلمفيه الباحث أ قومي

بمحاولة فحص مواد التعلم 
برنامج للوقوف على فاعلية 

تدريسي معين وما إذا كان هذا 
البرنامج يحقق األهداف التي 

وضع من أجلها من عدمه فهو 
يقوم هنا بتقويم داخلي للبرنامج 
لمعرفة نواحي القوة والضعف 

في البرنامج التعليمي ذاته 
  .بهدف تعديل مساره

 :له دور إخباري -1
يخبر المتعلم عن المسافة التي  •

 .تفصله عن الهدف
 .علم بالتغذية الراجعةيسمح للم •
 :يسمح بالتدخل -2

  .لتجاوز النقص لدى المتعلم
:                            يهدف هذا التقويم إلى 

العوائق و الكشف عن الصعوبات  •
 .تشخيصهاو 

التعلمي  /تصحيح المسار التعليمي •
 .للمتعلم

  .يستهدف الفعالية البيداغوجية •

الممارسة  مرحلة
الكافية للمهارة 

أثناء سير عملية (
  ).التعليم والتعلم
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  وقت التقويم  الغرض من التقويم  التقويم الختامي

حاولة منظمة هو عبارة عن مو  
المعلمون يقوم بها األساتذة و 

لتحديد ما إذا كان برنامج كامل 
يحقق أهدفه بصورة ناجحة بعد 

إتمام تدريسه أو مقارنته 
بديل بعد تدريس ببرنامج آخر 

كليهما لتفضيل أحدهما على 
باستخدام أدوات لقياس  اآلخر

  .المقننةالدقيقة و 

هداف يتصل بشكل مباشر باأل •
يرمي إلى قياس مدى قدرة المتعلم و 

على تمثل األهداف المرجوة من 
 .الحصة الدراسية بكاملها

التأكد من وصول التالميذ جميعا  •
إلى درجة اإلتقان المحددة في 

 .الهدف
الميذ لم يصل إلى تحديد أي الت •

تحديد المهارة أو درجة اإلتقان و 
الجزئية التي لم يتقنها بعض 

  .التالميذ

بعد مرحلة 
الممارسة الكافية 

بعد (للمهارة 
إحداث عملية 

  )التعلم
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 :التقويم تمجاال -7

 والعـالج التشـخيص إلـى أبعادهـا فـي تهدف التربوي الميدان في مهمة عملية التقويم إن

 المنظـور فـي التقـويم فعمليـة المختلفـة، التربويـة العمليـات عليهـا تحتـوي التـي ووزن القـيم

 قيـاس فـي تنحصـر ال وهـي للتربيـة العديـدة بالجوانـب هتمـامباال تتميـز الحـالي التربـوي

 التالميـذ شخصـية نمـو فـي التحسـن تقـويم تشـمل إنمـا المدرسـي، أو التحصـيل المـردود

 تقـويم وكـذا التربـوي للعمـل كفاءتـه فـي والتحسـن المعلـم مـردود أو وتقـويم نشـاط المتكاملـة،

 نفسـها، التقـويم وسـائل تقـويم وأيضـا التعليميـة الوسـائل ومختلـف وطريقـة التـدريس المـنهج

القاسـم، ( .عناصـرها كـل فـي التعلـيم سـيرورة وتصـحيح وضـبط تنشـيط كلـه ذلـك من والقصد

2001، 51( 

  :يلي كما التقويم مجاالت مختلف تلخيص يمكنعزالدين القاسم حسب و 

 :حيث من المدرسي المنهاج تقويم  - أ

 المتعلمين سلوك في المرغوبة التغيرات إحداث في وأثره التربية، ألهداف متهمالئ

  .األخرى التربية أهداف وتحقيق

 :حيث من المدرسي الكتاب تقويم -ب

  .تحقيقها المتوقع األهداف مع وتناسبها المتعلمين لمستوى مادته مةمالئ -

  .ةمعتدل وٕاخراجه طباعته تكاليف وهل وواضحة مشوقة بطريقة إخراجه -
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 :المعلم تقويم -ت

 الـذي األثـر تبـين أن بعـد التربـوي التقـويم مجـاالت مـن مهمـا مجـاال المعلـم تقـويم يمثـل

 أبـرز مـن هـو المعلـم أن والحقيقـة تالميـذه، حيـال النـاجح المعلـم جهـد عـن ينـتج أن يمكـن

 من فكم .عامة بصفة التعليمي الموقف وفي خاصة بصفة التعليم عملية في المؤثرة القوى

 قـدير، معلـم يـد فـي فعالـة تربويـة أداة إنقلـب للتالميـذ النفسـي النمـو طبيعـة ال يراعـي مـنهج

 لهـذا لهـا قيمـة ال مفككـة خبـرات إلـى كـفء غيـر معلـم يـد فـي تربـوي مـنهج ينقلـب قـد بينمـا

 السـمات معرفة أن كما عامة، التربوي العمل أهداف لنجاح ضروريا أمرا المعلم تقويم كان

 ومـن الحديثـة التربيـة فـي األساسـية العمليـات مـن التعلـيم مهنـة فـي النجـاح إلـى تؤدي التي

 هـذه ومعرفـة ،المهنـة لهـذه الصـالحين األفـراد إختيـار علـى تسـاعد التـي الهامـة النـواحي

 ،للمسـؤولية تحملـه طاقتـه، مؤهالتــه، ،شخصـيته( المعلـم لتقـويم أساسـا تعتبـر السـمات

  ).والتربوي األكاديمي نموه دافعيته،

 :حيث من التعليمية الوسائل تقويم  -  ث

 مـن صـممت التـي األهـداف لتحقيـق مالءمتهـا كلفتهـا، مناسـب، بشـكل توفرهـا نوعيتهـا،

 .أجلها

 :فهل نفسها التقويم عملية تقويم  - ج

 تسـتعمل منهـا، ختيـارلال متعـددة تقويميـة بدائل وتقدم متعددة، تقويم أدوات على تشتمل

  النمو جوانب جميع تقويم على تشتمل المنهاج، أهداف تناسب تقويم أساليب
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 تكوينهـا فـي المنهـاج أسـهم التـي والقـيم اإلجتماعيـة اآلثـار وتشـخيص تتبـع علـى تنطـويو  

 .الطالب لدى

 :المتعلم تقويم  - ح

 يشـتمل فهـو لشخصـيته، المختلفـة بـالنواحي تتعلـق عديـدة جوانـب التلميذ تقويم يتضمن

 تقـويمف تجاهاتـه،وا وميولـه وشخصيته ستعداداتهوا وقدراته تحصيله، عن حكم إصدار على

 التربويـة األهداف تحقيق في نجاح من بلغه ما لنعرف مستواه تحديد عن عبارة هو التلميذ

 التحصـيلي التقـويم التشخيصـي، التقويم فهناك األهداف إلختالف تبعا التقويم هذا ويختلف

 للجوانـب الشـامل التقـويم وهنـاك واإلتجاهـات للقـيم تقـويم وهنـاك للمهـارات تقـويم وهنـاك

 .والوجدانية والمهارية المعرفية

 بالتلميـذ بـدءا التعليمـي العمـل هـو التقـويم عمليـة مجـال أن نسـتنتج ماسـبق خـالل مـن

 مـن بـه يـرتبط ومـا بـالتعليم مـرورا األول وهـدفها كلهـا، التعليميـة العمليـة محـور يعـد الـذي

 فـي العاملـة المؤسسـات بكـل وينتهـي ومشـرفين، وٕاداريـين تعليميـة، ومؤسسـات سـلطات

  )52 ،2001القاسم، (  .بآخر أو بشكل بالتعليم عملها يتصل المجتمع، والتي

 :معايير تقويم المتعلم -8

 :البنية المعرفية  - أ

  .األساسية في العلوم اإلنسانية واالستفادة منها في الحياة اليوميةاكتساب المعرفة  •

  .التمكن من أساسيات الرياضيات واستخدامها في حل المشكالت اليومية •
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  .التمكن من أساسيات العلوم الطبيعية وتطبيق مفاهيمها •

امـــتالك بنيـــة معرفيـــة فـــي اللغـــة العربيـــة وٕاجـــادة لغـــة أجنبيـــة حيـــة واســـتخدامها بصـــورة  •

  .وظيفية

 .امتالك الثقافة العامة للعيش بجدارة في مجتمع المعرفة •

 :المهارات العلمية والعملية  -  ب

 .التمكن من مهارات اإلبداع وأنماط التفكير المختلفة •

 .امتالك مهارات التعلم الذاتي لتحقيق التعلم المستمر •

 .استخدام المنهج العلمي في البحث وحل المشكالت بفعالية •

 .المعلومات بكفاءة استخدام تقانة •

 .التمكن من المهارات اليدوية الالزمة للحياة اليومية •

 :المهارات الحياتية المعاصرة  -  ت

 .امتالك مهارات الحوار وتوظيفها في الحياة المعاصرة •

 .إتقان مهارات العمل بروح الفريق، واعتمادها أسلوبًا في إنجاز المهام •

  .لحمايتها وترشيد مواردهاالتعامل اإليجابي مع مكونات البيئة  •

 .تقبل ثقافات الشعوب والتفاعل معها بإيجابية •

 :الجوانب الشخصية واالجتماعية  -  ث

 .التمسك بالقيم اإلسالمية وتطبيقها في التعامل اليومي •
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 .المجتمع والوطناالنتماء والوالء لألسرة و  •

 .االعتزاز بالهوية الوطنية •

 .تقدير الفنون وتذوق النواحي الجمالية •

 )55 ،2012شرف الدين، ( .امتالك مقومات الشخصية اإليجابية •

 :التقويم مراحل -9

  :التالية بالمراحل التقويم عملية تتميز

 باللجوء وذلك وتأويلها المعطيات وتحليل وتنظيم جمع إلى تهدف  :القياس مرحلة •

 الواجبـات المحروسـة، الفـروض االختبـار، االسـتجواب، المختلفـة، الوسـائل إلـى

  .الخ...المنزلية

 المعطيـات كـل علـى اعتمـادا الحكـم وٕاصـدار الـرأي، إبـداء فيهـا يتم  :الحكم مرحلة •

  .الذاتية عليها تطغى شخصية آراء أو مسبقة أحكام أساس على وليس الموضوعية

 إمـا ذلـك ويكـون القـرار اتخـاذ مرحلـة تـأتي التقـويم عمليـة نهايـة فـي :القـرار مرحلـة •

 ،التربـوي بالفعـل وٕامـا ،.. . " توجيـه إعـادة، انتقـال، "للمتكـون  الدراسـي بالمسـار

 .)110 :1997 حثروبي،. (والتسيير بالتنظيم أو "... توجيه إعادة دعم، تعديل،"
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  : يكون التقويم بالخطوات التاليةو 

وأن تكــون التــوازن تحديــد األهــداف بالدقــة والشــمول و ينبغــي أن يتســم و : تحديــد األهــداف •

 .مترجمة ترجمة سلوكيةواضحة و األهداف 

الـدواعي لتـي نريـد أن نتناولهـا بـالتقويم و المشـكالت اديد المجاالت التي يراد تقويمها و تح •

 .أو المشكالت التي تسوقنا نحو هذا العمل في ظل األهداف المنشودة

 .االستعداد للتقويم •

 .يتطلب إتصاال وثيقا بالجهات المختصةو : التنفيذ •

عن األمـور  إذا ما تجمعت لدينا البيانات المطلوبة: استخالص النتائجتحليل البيانات و  •

 .استخالص النتائج منهاالتي نرغب في تقويمها، نقوم بتحليلها و 

ٕانمــــا ينبغــــي أن يكــــون ذلــــك تمهيــــدا لتقــــديم المقترحــــات و : التعــــديل وفــــق نتــــائج التقــــويم •

 .المناسبة للوصول إلى األهداف المنشودة

 )142 ،1983،الدمرداش. ( المقترحاتتجريب الحلول و  •

 :الجودة في التقويم  -10

الجودة الشاملة بجانب كبير من هذا االهتمام إلى الحد الذي جعـل بعـض المفكـرين حظيت 

إحدى الركـائز األساسـية لنمـوذج اإلدارة  يطلقون على هذا العصر عصر الجودة، بإعتبارها

التربويــــة الجديــــدة الــــذي تولــــد لمســــايرة المتغيــــرات الهائلــــة علــــى كافــــة الصــــعد اإلقتصــــادية 

ـــة خاصـــة ـــة والتكنولوجي ـــة، التربوي ـــة التكيـــف معهـــا، فأصـــبح . والسياســـية واإلجتماعي ومحاول




 ا�	��� ا���                                                                                     �� ا���

 

 
52 

بارهمــا وجهــين لعملــة المجتمــع العــالمي ينظــر إلــى الجــودة الشــاملة واإلصــالح التربــوي بإعت

واحــدة، بحيــث يمكــن القــول إن الجــودة الشــاملة هــي التحــدي الحقيقــي الــذي ســتواجهه األمــم 

المتحدة في العقود المقبة، وهذا ال يعنـي إغفـال بـاقي الجوانـب التـي البـد وأن تواكـب سـرعة 

  .التطور الحاصل على المجاالت كلها

 :مفهوم الجودة  - أ

والجيــد " جــود" ها بــأن أصــلالعــرب كلمــة الجــودة يعــرف إبــن منظــور فــي معجمــه لســان 

التجويـد أحـدث الشـيء فجـاد و جـوده أي صـار جيـدا، و شيء جـوده، و جاد النقيض الرديء، و 

  )72 ،ابن منظور. ( الفعلوأجاد أي بالجيد من القول و مثله وقد جاد جوده 

التـي يقصـد  Qualitiesهي كلمة مشـتقة مـن الكلمـة الالتينيـة  Qualitéالجودة كلمة و 

فهــي تعنــي إمــداد المســتهلك بمــا . درجــة صــالحهطبيعــة الشــيء والشــخص و : هــا مــا يلــيمن

حاجاتـه وتوقعاتـه فـي باته و يحتاج إليه من سلع وخدمات ذات خصائص وسمات تفي بمتطل

  )121 ،2001العبادي والطائي،( .الوقت الذي يريده

 :الجودة في التقويم   -  ب

 هذا وعلى مييالتقو  العنصر على تحتوي أن البد ةيميالتعل للبرامج النجاح كتملي لكي

 النحـو علـى الجـامعي ميالتعلـ فـي ميالتقـو  ريلتطـو اجهـات المو  مـن مجموعـة توجـد األسـاس

  :التالي

 .ةيوالنفس حرك ةيالوجدان ة،يالمعرف المختلفة الجوانب للمتعلم ميالتقو  بيأسال تشمل أن •
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 نهـائيم اليوالتقـو  البرنـامج، مكونـات عيـجم أي البنـائي ميالتقـو  مـن كـل ميالتقـو  شـملي أن •

 .نيالدارس على تطرأ التي راتيالتغ ايهف بما ةيئنهاال النتائج ميتقو  بمعنى

 .ى نهايتهاإل ةيميالتعل ةيالعمل ةيبدا منذ ميالتقو  ةيعمل ةيإستمرار  •

 والتوجيـه للفعـل ريالتطـو  أجـل مـن الراجعـة ةيـالتغذ قيـتحق فـي ميالتقـو  ةيـعمل سـهمت أن •

 .المستقبلي

وعـرض  المقـاالت المجـال، هـذا فـي بياألسـال أهـم هـذه ومـن م،يالتقـو  بيأسـال عيـتنو  •

 ةيـالطالب واألنشـطة ئـةيالب خدمـة وجهـود والمناقشـات ة،يـالعالم والتجـارب المشـكالت

 .االتجاهات سييومقا ةير يوالتحر  الشفهية واإلختبارات ةيالعلم واألبحاث

 م الطالب،يتقو  ةليعم حيال المجتمع ثقافة رييتغ الواجب أنه من إلى ضايأ ھ�� ريونش

 أحـادي ميتقـو  وهـو  الحفـظ، علـى الطالـب قـدرة سوى سيتق ال القائمة ميالتقو  نظم أن ثيح

 ايـآل طالبـا نـتجيالـذي  األمـر ة،يـالمتدن ةيـالعقل القـدرات يقـيسو  نيالتلقـ علـى عتمـدي الجانـب

 التجـارة ةيـوحر  العولمـة ضـهاتفر  التـي التقـدم ميقـ وميـال شينعـ مفكـر ونحـن ريـغ مبرمجـا

. المنشـود التقـدم س هـذاأسـا د همـايـالج ميوالتقـو  ديـالج ميالتعلـ وأن ة،يـالعالم والمنافسـة

  )83 ،2010هارون، (
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  :خالصة

خطواته  إن أهمية التقويم كبيرة جد خاصة عند فهم طبيعته والعمل بجدية على اتباع

واعتبار نتائجه بداية بحث تنطلق من تساؤالت حول مدى الوصول إلى مخرجات كانت 

ملء الثغرات التي ا والسعي نحو إزالة كل العوائق و مسطرة كأهداف مرغوب في تحقيقه

  .تفروها العملية التعليمية، ويعتبر التقويم مسؤوال عنها

ولكي يكون التقويم معبرا عن حقيقته يجب أن يعتمد على عدة أساليب تقويمية وذلك 

  .معلومات التي يريد قياس تحقيقهابإختالف ال



 .هاومناقشة فرضياتالدراسة  نتائجعرض  :رابعالفصل ال

  

  .تمهيد

  .الميدانية الدراسةعرض نتائج :أوال

 .ألولىالفرضية االمتعلقة ب نتائج العرض  -1

  .الفرضية الثانيةالمتعلقة بنتائج العرض  -2

  .فرضيات الدراسة مناقشة :ثانيا

 .مناقشة الفرضية األولى -1

 .مناقشة الفرضية الثانية -2

  .مناقشة الفرضية العامة -3

  .ةتمخاال
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  :تمهيد

هم لممارسة يين في إعدادعتكوين األساتذة الجامهدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور 

التخصص باألخص ممارسة التقويم وفي المقابل أردنا معرفة دور أفضل لمهنة التعليم و 

  .الجامعي في جودة تقويم األساتذة لطالبهم

ت البحث على عينة الدراسة سيتم عرض النتائج كما بينتها المعالجة اإلحصائية أدوا

في هذه الدراسة من خالل هذا العرض نتعرف على نتائج معامل االرتباط المتبع  الكلية،

مدى توافق نتائج الدراسة مع وكذلك التعرف على تحليل التباين األحادي أال وهو معامل 

  .الفرضيات

  :الدراسة الميدانية نتائجعرض : أوال

  :الفرضية األولىالمتعلقة بنتائج العرض  -1

أساتذة الجامعة في تطبيق معايير متوسطات درجات بين  توجد فروق( :نص الفرضية

  .)جودة التقويم تعزى إلى تكوينهم الجامعي أثناء الخدمة

من تحقق هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب متوسطات درجات أفراد عينة  للتاكد

  :البحث الحالي على استمارة البحث فكانت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي
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تذة الذين استفادوا من التكوين متوسطات درجات األسا الفرق بين يبين )09(جدول رقم 
  .الذين لم يستفيدواو 

اإلنحراف   المتوسط  العينة  األساتذة
  المعياري

  الخطأ المعياري

  3,23110  14,44991  124,80  20  المتكونين

  3,09371  13,83550  105,50  20  الغير متكونين

  

استجابات األساتذة  الذي يبين الفرق بين متوسطات )09( من خالل الجدول رقم

استجابات األساتذة  متوسطغ فقد بل ،نالحظ وجود فروق بينهما المتكونين المتكونين وغير

نحراف الابلغ و  105,50بينما متوسط استجابات الغير متكونين  124,80ين المتكون

عند غير  13,83550 بينما كان يساوي 14,44991 الستجابات المتكونين معياريال

عند  3,0937عند المتكونين و 3,23110يقدر بخطأ معياري المتكونين، باإلضافة إلى 

وهرية هذه الفروق بين المتوسطات، استخدمت الباحثة وللتأكد من ج .غير المتكونين

  : النتائج كما هو موضح في الجدول التاليفكانت لعينتين مستقلتين " ت"اختبار ختبار ا

  

  



�و������ ا��را�� ا����ا��� ����  �	ض                          	ا��    ا���� ا����	���  

 

 

74 

استجابات األساتذة المتكونين وغير  اتمتوسطالفروق بين دالالت يبين  )10( جدول رقم
  المتكونين

بين الفرق   

  المتوسطات
  Sig  "ت"قيمة   الحريةدرجة 

  38  19,30  المتكونين
4,314  0.00  

  37,928  19,30  غير المتكونين

 اســـــتجابات األســـــاتذةمتوســـــطات نالحـــــظ فـــــرق بـــــين  )10(مـــــن خـــــالل الجـــــدول رقـــــم 

تســـــاوي  " ت"قيمـــــة و  38 =أمـــــام درجـــــة حريـــــة  19,30غيـــــر المتكـــــونين بلـــــغ المتكـــــونين و 

مـــن مســـتوى الداللـــة ر أصـــغ 0,00 بلغـــت sigكمـــا نالحـــظ أن القيمـــة االحتماليـــة  .4,314

وعليـــه تـــم قبـــول فـــرض البحـــث الـــذي يـــنص علـــى أن هنـــاك فـــروق بـــين  0.05اإلحصـــائية 

  .غير المتكونين في جودة التقويماألساتذة المتكونين و 

  :عرض نتائج الفرضية الثانية -2

أســـاتذة التعلـــيم الجـــامعي فـــي فهـــم متوســـطات درجـــات توجـــد فـــروق بـــين ( :نـــص الفرضـــية

  ).تطبيق معايير جودة التقويم تعزى إلى تخصصهم الجامعيو 

للتاكد من تحقق هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب متوسطات درجات أفراد عينة 

  :البحث الحالي على استمارة البحث فكانت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي
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استجابات األساتذة على استمارة درجات الفروق بين متوسطات  يمثل )11(الجدول رقم

  .جودة التقويم حسب متغير تخصص األستاذ

االنحراف   المتوسط  العينة  األساتذة

  المعياري
  أدنى قيمة  أعلى قيمة

  92,00  141,00  15,87361  120,4000  15  علم النفس

علم 

  االجتماع
15  110,5333  21,38713  139,00  88,00  

  106,00  121,00  6,50385  112,6000  05  ارطوفونيا

  108,00  134,00  10,73313  115,8000  05  فلسفة

  88,00  141,00  17,04376  115,1500  40  المجموع

أســـاتذة علـــم  المتوســط الحســـابي الســتجاباتنالحـــظ أن  )11( مرقـــ مــن خـــالل الجــدول

وأعلــى  15,87يقــدر ب معيــاري انحرافبــ 120,40و أكبــر متوســط حيــث قــدر بالــنفس هــ

بينمـا تمثـل أدنـى متوسـط فـي متوسـط اسـتجابات أسـاتذة . 92وأدنى قيمة  141قيمة قيمتها 

ــــى قيمــــة و  21,39قيمتــــه  انحرافهــــا المعيــــاريب 110,53علــــم االجتمــــاع حيــــث قــــدر ب أعل

 ســـــاتذة االرطوفونيـــــا ببينمـــــا قـــــدر المتوســـــط الحســـــابي أل .88وأدنـــــى قيمـــــة  139تســـــاوي 

. 106وأدنــى قيمــة ب 121بــأعلى قيمــة قــدرت ب 6,50 قيمتــه معيــاريوانحـراف  112,60

انحرافهــا ، و 115,80ســط الحســابي المتعلــق بهــاالمتو  النســبة لعينــة أســاتذة الفلســفة بلــغأمــا ب

، وهــذا مــا يــدل علــى 108وأدنــى قيمــة ب 134بــأعلى قيمــة تقــدر ب 10,73313المعيــاري
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تقــويم حســب متغيــر وجــود فــروق بــين متوســطات اســتجابات األســاتذة علــى اســتمارة جــودة ال

  .تخصص األساتذة

وللتأكــد مــن جوهريــة هــذه الفــروق بــين المتوســطات، اســتخدمت الباحثــة إختبــار تحليــل 

  :التباين األحادي فكانت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي

يبين داللة الفروق بين متوسطات استجابات األساتذة على استمارة جودة  )12( جدول رقم

  .التقويم حسب متغير تخصص األستاذ

  f Sigقيمة  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  

  255,922  3  767,767  بين المجموعات

  293,370  36  10561,333  داخل المجموعات  0.464  0,872

    39  11329,100  المجموع

قــــدر أن مجمــــوع المربعــــات بــــين المجموعــــات  )12(نالحــــظ مــــن خــــالل الجــــدول رقــــم 

   .255,922 قيمته ومتوسط مربعات 3تساوي ةدرجة حريو  767,767ب

 36تســاوي  بدرجــة حريــة 10561,333قــدر ب ومجمــوع المربعــات داخــل المجموعــات

  . 293,370 قيمته ومتوسط مربعات

ـــــــــدرت بالمحســـــــــوبة " ف"بمـــــــــا أن قيمـــــــــة  ـــــــــة المرتبطـــــــــة والقي 0,872ق مـــــــــة االحتمالي

" ف"فقيمــة  0.05أكبــر مــن مســتوى الداللــة  0,464كانــت تســاوي القيمــة  .sig"ف"باختبــار
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، الـذي يـدل علـى نـرفض الفـرض البـديل و  فريغير دالة إحصائيًا، وعليه نقبل الفرض الصـ

 همأســـاتذة الجـــامعيين فـــي جـــودة التقـــويم التـــي تعـــزى إلـــى تخصصـــعـــدم وجـــود فـــروق بـــين 

  .الجامعي

  :مناقشة الفرضيات: ثانيا

  :مناقشة الفرضية األولى -1

أســاتذة الجامعــة فــي تطبيــق متوســطات درجــات توجــد فــروق بــين : التــذكير بالفرضــية

  .معايير جودة التقويم تعزى إلى تكوينهم الجامعي أثناء الخدمة

غيـر المتكـونين المتكونين و  استجابات األساتذةبين متوسطات " ت"اختبارنتائج  أسفرت

قيمتهـا أمـام درجـة حريـة  4,314تسـاوي  "ت"قيمة على ) 10-09(المبينة في الجدول رقم 

 القيمــــة االحتماليــــة وبمــــا أن. 19,38، وســــجل وجــــود فــــروق بــــين المتوســــطات قــــدرت 38

، فهـذا يـدل 0,05أي أصغر مـن مسـتوى الداللـة  0,00قدرت ب sig" ت"المرتبطة باختبار

بـين األسـاتذة المتكـونين واألسـاتذة  داللـة إحصـائية فـي جـودة التقـويمت وجـود فـروق ذاعلى 

دراســة لصـالح األســاتذة المتكـونين، وهــذا مـا أكدتــه هـذه الفــروق حيـث كانــت  الغيـر متكــونين

كم فـي مختلـف التطبيقية للـتحاد المعلم في الكفايات النظرية و محمد أحمد كريم بضرورة إعد

كـريم . (تفسـير مـا يتوصـل إليـهتطويرها، و على استعمالها و  ٕاظهار القدرةالوسائل التقويمية و 

  )319 ،2003وآخرون، 



�و������ ا��را�� ا����ا��� ����  �	ض                          	ا��    ا���� ا����	���  

 

 

78 

وهــو نفــس مــا ذهــب إليــه عبــد الحميــد بخــاري علــى ضــرورة تــدريب األســاتذة الجــامعيين 

  ) 276 ،2010بخاري، ( .وٕاعدادهم حول مقاربات وكفايات التقويم وأساليبه

ر األســتاذ طيــب بــالعربي مــن هـــذه ع ومشــاكل الجامعــة الجزائريــة يــذكوفــي تحليلــه لواقــ

ـــاين طـــرق التقـــويم وعـــدم وضـــو  المشـــاكل، ـــة المرتبطـــة بتب حها نتيجـــة المشـــكالت البيداغوجي

  )96 ،2007معمرية، . ( الجامعي األستاذ تكوينغياب رؤية واضحة حول 

رضـــا عـــامر فـــي دراســـته حـــول إشـــكالية التقـــويم الجـــامعي علـــى  هوهـــو كـــذلك مـــا يؤكـــد

ضــرورة تركيــز التكــوين واإلعــداد البيــداغوجي لألســتاذ الجــامعي حــول آليــات التقــويم وجــودة 

 ،2010عـامر، . ( ات الطالـب الجـامعياألداء لكونها وسـيلة أساسـية لقيـاس أداءات وكفـاء

241(  

  :مناقشة الفرضية الثانية -2

ــذكير بالفرضــية أســاتذة التعلــيم الجــامعي فــي فهــم متوســطات درجــات توجــد فــروق بــين : الت

  .وتطبيق معايير جودة التقويم تعزى إلى تخصصهم الجامعي

علــى عــدم وجــود فــروق ذات ) 12-11(المبينــة فــي الجــدول رقــم  "ف"دلــت نتــائج اختبــار 

رغـــــم وجـــــود فـــــروق فـــــي  يحصـــــائية فـــــي جـــــودة التقـــــويم تعـــــزى للتخصـــــص الجـــــامعإداللـــــة 

، ورغـم اإلخـتالف 122و 115المتوسطات الحسابية إلستجابات األساتذة التي راوحت بين 

قـــــدرت المحســـــوبة " ف"قيمــــة  ألن 21و 6فــــي االنحرافـــــات المعياريــــة التـــــي تراوحــــت بـــــين 
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  0,464كانـــــت تســـــاوي القيمـــــة  .sig"ف"مـــــة االحتماليـــــة المرتبطـــــة باختبـــــاروالقي 0,872ب

غير دالـة إحصـائيا ومنـه ال يوجـد " ف"قيمة إذن  0.05أكبر من مستوى الداللة والتي هي 

فــرق بــين األســاتذة فــي مختلــف التخصصــات فــي جــودة التقــويم وهــذا راجــع فــي رأي الباحثــة 

  :إلى

 .عدم التأكيد على موضوع التقويم في تكوين األساتذة قبل التدرج •

 .للتقويمطرق التقليدية تعود معظم األساتذة على ال •

 .العدد الكبير للطلبة مما يسبب صعوبة في التنويع في أساليب التقويم •

ويم كـل طالـب الحجم الساعي الصغير للحصص التدريسية يصعب على األسـتاذ تقـ •

 .ى الكفاءاتتشعلى حدى وتقويمه في 

ارتباطات األسـاتذة المتعـددة تحـول دون محاولـة األسـتاذ للتعـديل فـي طرقـه وأسـاليبه  •

  .سية والتقويمية وتطويرهاالتدري

 :مناقشة الفرضية العامة -3

معـايير جـودة  توجد فروق بين أساتذة التعليم الجامعي في فهـم وتطبيـق: (التذكير بالفرضية

  ).التقويم تعزى إلى تكوينهم الجامعي

ة بين الفرضيتين الفـرعيتين ومنـه إذا تحققـت الفرضـيتين الفـرعيتين الفرضية العامتجمع 

وفـي بحثنـا هـذا تحققـت الفرضـية التـي تـنص علـى . تحقق الفرضية العامة والعكـس صـحيح

وجــود فــروق بــين أســاتذة الجامعــة فــي جــودة التقــويم تعــزى إلــى اإلســتفادة مــن التكــوين، فــي 
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وجـود فـرق فـي جـودة التقـويم بـين األسـاتذة حين لم تتحقق الفرضية الثانية التـي تـنص علـى 

عامـــة ولـــم الفرضـــيتنا قـــد تحقـــق جـــزء مـــن ومنـــه ف. الجـــامعيين تعـــزى إلـــى تخصـــص األســـتاذ

  .يتحقق الجزء الثاني

  :خالصة

يتضــح جليــا مــن خــالل هــذه الدراســة فــي جانبيهــا النظــري والميــداني أن التكــوين يعتبــر 

من أحد األسس والمتطلبات الضرورية ألية سياسة تتبناها مؤسسة تربوية مـن أجـل تحسـين 

مســتوى األســاتذة وتطــوير قــدراتهم وتنميــة مهــاراتهم وتعــديل ســلوكياتهم وتحفيــزهم واســتخراج 

. وتعميـق خبـراتهم مـن أجـل مسـايرة ومواكبـة مختلـف التطـورات أقصى ما لـديهم مـن طاقـات

ومن خالل دراستنا لعينة البحث وتطبيقنا ألدوات القياس المتمثلة في استبيان لتحديـد جـودة 

فــي جــودة التقــويم لــدى تــأثيرا إيجابيــا التقــويم لألســتاذ الجــامعي نســتخلص أن التكــوين ِيــؤثر 

أي أنـه ال يوجـد إخـتالف بـين ، ف تخصص األسـتاذوهذا األخير ال يختلف باختالاألستاذ، 

  . األساتذة من مختلف التخصصات في جودة التقويم
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  :التوصيات والمقترحات

وجــوب العمــل علــى ترقيــة التقــويم فــي المؤسســات التربويــة جعلهــا تتعــدى التقــويم الكمــي  •

 .الذي يحصرها في مجرد إختبارات تحصيلية

اقتــراح تصــور يهــدف إلــى تعــديل العمليــة التكوينيــة وتحســين ممارســة التقــويم لإلســتفادة  •

مــن بــرامج التكــوين حــول التقــويم مــن أجــل إثــراء المعــارف حــول الموضــوع والــتمكن مــن 

 .مختلف أسس التقويم وٕادراجه كمرحلة أساسية من مراحل التعلم

رهم عنصرا أساسيا في حلقة العملية ضرورة االهتمام بالبرامج التكوينية للمكونين باعتبا •

 .التعليمية التعلمية وتحسين نوعيتها

االهتمام بتنمية مختلف المهارات التي يحتاجها األستاذ في مجاالت عمله وخاصـة فـي  •

ـــع فـــي األســـاليب التدريســـية الدوريـــة والملتقيـــات  مجـــال التقـــويم وذلـــك مـــن خـــالل التنوي

 .والندوات

المهنـــي علـــى دراســـات نظريـــة وتطبيقيـــة مـــن مجـــاالت  يقتـــرح أن تشـــمل بـــرامج التكـــوين •

أسس التعليم ومبادئه وخصائص المتعلم في المسـتوى الجـامعي وأهـداف التعلـيم العـالي 

وسياســاته، وقواعــد التــدريس وطرائقــه وتقنياتــه، ومبــادئ التقــويم والقيــاس وتطبيقاتــه فــي 

 .نظم التعليم العالي
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  :خاتمة

ـــاتج التعليمـــي ومخ ـــى إن تقيـــيم الن ـــداغوجي يســـتند بشـــكل مباشـــر عل رجـــات النشـــاط البي

جـــودة آليـــات ووســـائل التقـــويم ومـــدى تحكـــم األســـتاذ فـــي الممارســـات التقويميـــة التـــي تؤهلـــه 

التي بدورها تحتاج إلى عضـو تساب الطالب للمهارات والمعارف و لتحديد وقياس مستوى اك

سـفة ومنهجيـة التقـويم لكونهـا فعال ذو مهارة عالية واطالع واسع علـى الجوانـب المختلفـة لفل

  .تعد ضرورة ملحة ألداء هذا الدور المحوري في كل العملية التعليمية

إن جــــودة ممارســــة التقــــويم وبــــالنظر لخصوصــــيتها وتقنيتهــــا تتطلــــب توظيــــف معــــارف 

ومفـــاهيم ودرايـــة بالتقنيـــات الحديثـــة مـــا يتطلـــب اعتمـــاد التكـــوين المســـتمر لألســـتاذ الجـــامعي 

االتصال ومواكبا للتطورات العلمية والتقنيات الحديثة والـذي بـدوره يسـاعده الذي يجعله دائم 

مؤهلـة البـد إن االسـتفادة مـن هـذه الطاقـة ال" في تطـوير نفسـه فـي حقـول وميـادين المعرفـة، 

تــدريب وتكــوين علــى المهــارات الخاصــة ومنهــا مهــارة تقــويم الطــالب لهـا مــن مرحلــة إعــداد و 

  )11دبراسو، (  ."والطرق الحديثة للتدريبوغيرها من المهارات لتتواءم 

 .إن اإلستغالل األقصى للموارد البشرية أصبح منطلقا في تحقيق الرقي
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  )01(الملحق رقم 

  - مستغانم - جامعة عبد الحميد بن باديس 

  كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

  قسم العلوم االجتماعية

  شعبة علم النفس

  )ة(الفاضل) ة(األستاذ 

  السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته أما بعد،

  أنا الطالبة عقرور ياسمينة

أضع بين يديك هذا االستبيان الذي يحتـوي علـى مجموعـة مـن العبـارات والتـي تهـدف إلـى معرفـة 

ـــوين األســـتاذ الجـــامعي " مـــدى جـــودة التقـــويم وذلـــك الســـتخدامه فـــي دراســـة بعنـــوان  هندســـة تك

  .للحصول على شهادة الماستر تخصص تعليمية العلوم "وعالقته بجودة التقويم 

لــذلك نرجـــو مــن ســـيادتكم تقــويم هـــذه األداة مـــن جانــب القيـــاس والصــياغة اللغويـــة وتعـــديلها إذا   

  .في الخانة المناسبة) x(استدعي األمر ذلك وهذا بوضع عالمة 

  

  اسم المحكم

  الدرجة العلمية

  التخصص
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  )04(الملحق رقم 

  .نسب قبول الفقرات من طرف المحكمينيمثل الجدول 

  البعد األول

  نسبة القبول  الفقرة  نسبة القبول  الفقرة  نسبة القبول  الفقرة

01  60% 06  20%  10  100%  

02  20%  07  40%  11  100%  

03  100%  08  40%  12  60%  

04  40%  09  60%  13  40%  

05  60%    

  البعد الثاني

  نسبة القبول  الفقرة  نسبة القبول  الفقرة  نسبة القبول  الفقرة

01  40%  05  60%  08  100%  

02  80%  06  80%  09  80%  

03  40%  07  60%  10  80%  

04  100%    

  البعد الثالث

  نسبة القبول  الفقرة  نسبة القبول  الفقرة  نسبة القبول  الفقرة

01  100%  05  60%  09  40%  
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02  80%  06  60%  10  60%  

03  80%  07  80%  11  20%  

04  100%  08  100%  12  20%  

  البعد الرابع

  نسبة القبول  الفقرة  نسبة القبول  الفقرة  نسبة القبول  الفقرة

01  100% 04  60%  07  100%  

02  80%  05  80%  08  40%  

03  80%  06  80%    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

100 

  

  )05(الملحق رقم 

  جدول يمثل فقرات االستمارة المحذوفة بعد التحكيم 

  السبب  الفقــــــــــــــــــــرات المحذوفة  الرقم  البعد

  البعد األول

  ال تقيس  .أحرص أن تشمل واجباتي كل مواضيع المقرر  02

04  
أحرص أن تالئم أساليب التقويم النواتج التعليمية 

  .المنشودة
  تكرار

07  
أصمم االمتحان لقياس المستويات المختلفة من 

  .المهارات المعرفية، الثقافية
  ال تقيس

08  
أعتمد على التقويم المستمر باإلضافة إلى التقويم 

  .النهائي
  تكرار

  ال تقيس  أستخدم الموضوعية في أحكامي  13

  البعد الثاني
01  

أحرص أن تتوافر األسئلة على الشروط والمواصفات 

  .الفنية
  ال تقيس

  ال تقيس  .أحرص على دقة بناء جدول مواصفات االختبارات  03

  ال تقيس  .أحرص على أن يكون عدد الواجبات مناسبا  09  البعد الثالث
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  )06( الملحق رقم

  المعدلة يوضح فقرات االستمارة جدول

    بعد التعديل    قبل التعديل  الرقم  األبعاد

أحرص أن تشمل إختبارتي كل   01  البعد األول

  .مواضيع المقرر

أركز في تصميم االمتحان على 

  .جزء من المقرر

أعمل أن تراعي االختبارات   05

  .الفروق الفردية بين الطالب

أعمل أن تراعي االمتحانات 

  .الفروق الفردية بين الطالب

أحرص أن تقيس االختبارات مدى   09

  .تحقيق المنهج ألهدافه

أعمل على أن تقيس مواضيع 

  . االمتحان أهداف المنهج

لألعمال  LMDأعتمد معايير ال  12

  :الموجهة في تقويم طالبي

نقاط - .  نقاط الحضور-

  .المشاركة

  .المشاريع-.    االستجوابات-

أعتمد نقاط الحضور كمعيار  -

  .للتقويم

أعتمد نقاط المشاركة كمعيار  -

  .للتقويم

أعتمد المشاريع كمعيار  -

  .للتقويم

  08  البعد الرابع
أغير في النقطة الممنوحة للطالب في حالة ما ثبت 

  .خطأي في التصحيح
  تكرار
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أعتمد على االستجوابات  -    

  .كمعيار للتقويم

  البعد الثاني

أعقد االختبارات الدورية في   05

  .الوقت المناسب لها

أجري االمتحانات في الوقت 

  .المحدد لها

أحرص على تناسب األسئلة   07

  .المتاحوالوقت 

أصمم االمتحانات دون األخذ 

  .باالعتبار الوقت المتاح

  البعد الثالث

أحرص على أن تعود الواجبات   05

الطالب على االعتماد على 

  .النفس وتحمل المسؤولية

يعتمد الطالب على أنفسهم في 

  .إنجاز األعمال الموجهة

أنوع في الواجبات مراعاة للفروق   06

  .الفردية

الموجهة دون أخطط لألعمال 

  .الرجوع للفروق الفردية

  .أشجع الطالب على المناقشة  .أثير حماس الطالب للمناقشة  10

أحرص على رعاية الطالب   04  البعد الرابع

  .الراسبين وٕاعادة تدريسهم

  .أشجع الطالب الراسبين
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  )07( الملحق رقم

  التي تم إضافتها بعد صدق المحكمين جدول يمثل الفقرات

  الفقرات  الرقم

  .أراجع أسئلة االمتحان قبل توزيعها على الطلبة  03

  .أتفقد أوراق االمتحان من حيث العدد  21

  .أعمل أن تكون ورقة األسئلة مالئمة من حيث الشكل والترتيب  22

  .االمتحانأتأكد من وضوح الكتابة في مجموعة صغيرة فقط من أوراق   24

  .أفضل جلوس الطلبة يوم االمتحان بطريقة مبرمجة مسبقا  25

  .أقدم شروحات وتفسيرات حول األسئلة للطلبة أثناء االمتحان  32
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  )08(الملحق رقم 

  .)معرفة وفهم التقويم( لبعد األول وفقراتهاالتساق الداخلي بين ا يمثل الجدول

  المالحظة  معامل االرتباط  الفقرات

  غير دالة إحصائيا  0,491  01الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,745  13الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,786  20الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,821  26الفقرة رقم 

  غير دالة احصائيا  0,103  31الفقرة رقم 

  0,01دالة احصائيا عند   0,789  35الفقرة رقم 

  0,01دالة احصائيا عند   0,821  38رقم الفقرة 

  0,01دالة احصائيا عند   0,785  40الفقرة رقم 

  0,01دالة احصائيا عند   0,824  41الفقرة رقم 
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  )09(الملحق رقم 

  )بناء االمتحان النهائي( جدول يمثل صدق االتساق الداخلي للبعد الثاني وفقراته 

  المالحظة  معامل االرتباط  الفقرات

  غير دالة إحصائيا  0,460  02الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,669  05الفقرة رقم 

  غير دالة إحصائيا  0,529  08الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,693  11الفقرة رقم 

  غير دالة إحصائيا  0,188  14الفقرة رقم 

  غير دالة إحصائيا  0,448  16الفقرة رقم 

  غير دالة إحصائيا  0,263  18الفقرة رقم 

  غير دالة إحصائيا  0,336  22الفقرة رقم 
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  )10(الملحق رقم 

  )تطبيق االمتحان النهائي( جدول يمثل صدق االتساق الداخلي للبعد الثالث وفقراته 

  المالحظة  معامل االرتباط  الفقرات

  0,05دالة إحصائيا عند   0,569  03الفقرة رقم 

  غير دالة إحصائيا  0,209  09الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,805  21الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,764  24الفقرة رقم 

  غير دالة إحصائيا  0,514  25الفقرة رقم 

  غير دالة إحصائيا  0,318  27الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,812  32الفقرة رقم 

  0,01عند دالة إحصائيا   0,691  39الفقرة رقم 
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  )11(الملحق رقم 

  )تطبيق األعمال الموجهة( جدول يمثل صدق االتساق الداخلي للبعد الرابع وفقراته 

  المالحظة  معامل االرتباط  الفقرات

  0,01دالة إحصائيا عند   0,728  04الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,826  06الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,805  07الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,702  10الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,737  12الفقرة رقم 

  غير دالة إحصائيا  0,514  23الفقرة رقم 

  غير دالة إحصائيا  0,223  28الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,695  36الفقرة رقم 

  غير دالة إحصائيا  0,356  43الفقرة رقم 
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  )12(الملحق رقم 

  تهجدول يمثل صدق االتساق الداخلي للبعد الخامس وفقرا

  )األعمال الموجهة في تقويم تعلمات الطلبةاستخدام نتائج االمتحانات و ( 

  المالحظة  معامل االرتباط  الفقرات

  غير دالة إحصائيا  0,461  15الفقرة رقم 

  0,01إحصائيا عند دالة   0,874  17الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,810  19الفقرة رقم 

  غير دالة إحصائيا  0,494  29الفقرة رقم 

  غير دالة إحصائيا  -0,074  30الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,736  33الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,817  34الفقرة رقم 

  0,01عند  دالة إحصائيا  0,790  37الفقرة رقم 

  0,01دالة إحصائيا عند   0,832  42الفقرة رقم 
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  :البحث إشكالية  -1

الهرم التعليمي وأعلى مستوياته ليس ألنه يتـوج المراحـل السـابقة يعد التعليم العالي قمة 

. فقــط بــل ألنــه يتحمــل مســؤولية عظيمــة فــي تكــوين الشــباب الجــامعي علميــا وثقافيــا وقوميــا

وٕانتاج مختلف اإلطارات التي يحتاجها المجتمع للتطور والتنمية في كل الميـادين اقتصـادية 

إذن فهـــي أرفـــع مؤسســـة تعليميـــة، ومكانتهـــا هـــذه  كانـــت أو سياســـية أو اجتماعيـــة إنســـانية،

ـــة األســـ ـــون ضـــمن أقســـامها و تســـتمدها مـــن مكان ـــذين يعمل كلياتهـــا، حيـــث تعمـــل هـــذه اتذة ال

المؤسسة على هندسة التكوين الجامعي وتنميتـه ودعـم األسـتاذ الجـامعي بكفـاءات ضـرورية 

يم العـــالي، فعلـــى ذات نوعيـــة جيـــدة قصـــد تحســـين مســـتوى المردوديـــة واالرتقـــاء بجـــودة التعلـــ

األســتاذ أن يكــون ذو تأهيــل وتخصــص متميــز وخبــرة عميقــة فــي كــل المجــاالت الســيما فــي 

  .تخصصه

ولمــا كــان التكــوين جــوهر إنجــاح المســار الــوظيفي لألفــراد والحفــاظ علــى هــذه الشــرائح 

االجتماعية اتخذت الجامعة على عاتقها مسؤولية إنجاح العمليـة التكوينيـة باعتبارهـا أسـاس 

ـــاءات المســـايرة لمســـتجدات العصـــر، ويعنـــي التكـــويإ مجموعـــة مـــن المعـــارف " ن عـــداد الكف

، والتـــي تجعـــل )102التربيـــة، علـــوم معجـــم "( التطبيقيـــة المكتســـبة فـــي ميـــدان مـــا النظريـــة و 

األســتاذ أكثــر تــأهيال وكفــاءة وفعاليــة مــن خــالل إعــداد وتخطــيط وٕاجــراءات وبــرامج تكوينيــة 

لجديــدة فــي التــدريس، إضــافة إلــى إكســابهم مهــارة تمكــنهم مــن تعمــل علــى تجريــب األفكــار ا

وبما أن التدريس عملية تربوية هادفـة وحاسـمة . لوجيا في عمليات التعلم والتعليمدمج التكنو 
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في تربية وتنشئة أجيال المستقبل، من الضـروري أن تخضـع هـذه العمليـة للتقـويم للمحافظـة 

  .على جودتها

منحهـا الحكومـات، وٕانمـا فرصـة تصـنعها األمـم ويسـتثمرها إن جودة التعليم ليست هبـة ت

الشـــعب، وتضـــحي مــــن أجلهـــا بالوقــــت والجهـــد والمــــال والمثـــابرة لتحقيــــق أســـمى مســــتويات 

التعلــيم، فــالطالب يرغبــون فــي الحصــول علــى أفضــل المــؤهالت للظفــر بــالفرص الوظيفيــة 

أمـور الطـالب يتطلعـون  التي تزداد شحا بازدياد عدد الخـريجين وقلـة فـرص العمـل، وأوليـاء

إلـــى أفضـــل تأهيـــل ألبنـــائهم وأمـــا الدولـــة فترنـــو إلـــى مخرجـــات تعليميـــة متميـــزة تمكنهـــا مـــن 

وتتحقـق جــودة التعلــيم بتحقــق جـودة التــدريس وعليــه يجــب . تحقيـق أهــداف خططهــا التنمويــة

إخضـــاع هـــذه العمليـــة للتقـــويم وذلـــك مـــن خـــالل تقـــويم األداء التدريســـي لألســـتاذ فـــي كافـــة 

الت عملـــه ونخـــص بالـــذكر فـــي هـــذا العمـــل مجـــال التقـــويم وهـــذا ألهميتـــه البالغـــة فـــي مجـــا

فـــالتقويم التربـــوي يعتبـــر مـــن أهـــم الوســـائل الالزمـــة لبيـــان مـــدى . العمليـــة التعليميـــة التعلميـــة

نجـاح العمليـة التعليميــة التعلميـة وتحقيـق األهــداف المرسـومة لهـا، فهــو وسـيلة هامــة إلدراك 

علــى تطويرهــا والكشــف عــن نــواحي الضــعف والقصــور والعمــل علــى  نــواحي القــوة والعمــل

وحيــث مــا نريــد الحــديث عنــه هــو مــدى فعاليــة تقــويم األســتاذ الجــامعي . عالجهــا وتعــديلها

  .لطالبه ومدى ارتباط عملية التقويم بالتكوينات الذي خضع لها هؤالء األستاذة
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  : التساؤل العام •

التقـويم توجد فـروق بـين أسـاتذة التعلـيم الجـامعي فـي فهـم وتطبيـق معـايير جـودة  هل -

  ؟تعزى إلى تكوينهم الجامعي

  :ساؤالت الفرعيةالت •

جامعــة فــي تطبيــق معــايير جــودة أســاتذة ال متوســطات درجــات هــل توجــد فــروق بــين -

 ؟التقويم تعزى إلى تكوينهم الجامعي أثناء الخدمة

ة فــي تطبيــق معــايير جــودة التقــويم أســاتذة الجامعــ متوســطات هــل توجــد فــروق بــين -

 ؟تعزى إلى تخصصهم الجامعي

 :البحثفرضيات   -2

 :كالتالي زهالتجاو  المحتملة الفروض اغةيص مكني المشكلة هذه ضوء في

 :الفرضية العامة •

فروق بين أساتذة التعليم الجامعي في فهم وتطبيق معايير جـودة التقـويم تعـزى  توجد -

  .إلى تكوينهم الجامعي

 :فرضيات الفرعيةال •

أســاتذة الجامعــة فــي تطبيــق معــايير جــودة التقــويم متوســطات درجــات توجــد فــروق بــين  •

 .تعزى إلى تكوينهم الجامعي أثناء الخدمة
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التعلــيم الجــامعي فــي فهــم وتطبيــق معــايير  أســاتذةمتوســطات درجــات توجــد فــروق بــين  •

 .جودة التقويم تعزى إلى تخصصهم الجامعي

 :يالتال النحو على البحث أهمية تتضح :أهمية البحث -3

 للطالـب بالنسـبة ةيمفصـل مرحلـةوهـي  الجـامعي، ميالتعلـ مرحلـة تنـاولي البحـث إن •

أنهـا  كمـا والمجتمع، اإلنتاج قطاعات مع ةيناميد بعالقات مباشرة ترتبط نهاأل الجامعي

 جـودة علـى تؤكـد ةيـوخارج ةيـداخل اتيتحـد تفـرض والتـي الشـاملة ةيـبالتنم مرتبطـة

 .تياالتحد جهة هذهلموا كشرط المتنوعة تهحاجا وٕاشباع الطالب

ـــــة  • ـــــة المتبعـــــة فـــــي المؤسســـــة الجامعي ـــــى واقـــــع التكـــــوين والسياســـــة التكويني التعـــــرف عل

 .الجزائرية

التكوينيـــة المتبعـــة فـــي المؤسســـة الجامعيـــة، ومـــدى تأثيرهـــا معرفـــة مـــدى فعاليـــة البـــرامج  •

 .على أداء وكفاءة أفرادها

وتظهــر أهميــة هـــذه الدراســة أيضــا فـــي معرفــة عالقــة تكـــوين األســتاذ الجــامعي وجـــودة  •

 .أداءه الوظيفي، ومنه جودة تقويمه لتعلمات الطلبة
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 :تهدف الدراسة إلى :بحثأهداف ال  -4

 ومــدى مســاهمته فــي تكــوين اإلطــارات فــي الجامعــة الجزائريــةإبــراز واقــع نظــام التكــوين  •

 .والكفاءات العالية

إبراز مدى تكوين األستاذ الجامعي فـي مجـال التقـويم ومـدى أهميتـه فـي إنجـاح العمليـة  •

 .التعليمية

اكتشـــاف نـــواحي القـــوة والضـــعف فـــي التكـــوين ومـــدى تمكنـــه مـــن رفـــع كفـــاءة األســـتاذ  •

 .الجامعي

 .يسعى األستاذ الجامعي إلى تحقيقه من خالل استفادته من التكوين معرفة ما الذي •

يمكـــن حصـــر األســـباب التـــي أدت إلـــى اختيارنـــا  :البحـــث دواعـــي اختيـــار موضـــوع  -5

 :موضوع الدراسة فيما يلي

 .أهمية التكوين المستمر في إعداد األساتذة •

 .أهمية التقويم ودوره الفعال في العملية التعليمية •

 .النهائية للطالب وعدم تطابقها مع نتائج األعمال الموجهةضعف النتائج  •

 .اقتصار التقويم على االمتحانات، وافتقاره لتقديم العالج والحلول المناسبة •

 . اختالف طرق التقويم بين األساتذة •
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 :اإلجرائية تعاريفال -6

هــــو تعــــديل ايجــــابي ذو اتجاهــــات خاصــــة تتنــــاول ســــلوك المتعلمــــين، هدفــــه  :التكــــوين  - أ

                                   .إكسابهم المعارف والخبرات التي يحتاجون إليها

والتكــــوين حســــب موضــــوعنا الحــــالي هــــو التكــــوين أثنــــاء الخدمــــة لألســــاتذة الجــــامعيين 

المعــارف والتقنيــات والمهــارات الالزمــة فــي إطــار برنــامج محــدد وتوظيــف  كســابهمإبغــرض 

 .كتسبها في خدمة الطلبةاات التي تلك المهارات والمعلوم

كفاءة األستاذ في استخدام مختلف أساليب التقـويم لتقـويم طالبـه  هي :التقويمجودة   -  ب

فـــي ظـــل  ومـــدى اســـتخدام نتـــائج هـــذه التقويمـــات فـــي تعـــديل أو تحفيـــز ســـلوكات الطلبـــة

  .LMDالمنظومة الجديدة المقاربة بالكفاءات و 

 :الدراسات السابقة -7

- لطلبـةبعنوان تقويم فعالية التـدريس مـن وجهـة نظـر ا) 1992(رمضان  دراسة صايل

ومــن أهــم النتــائج التــي توصــلت . طالــب 513، تمثلــت عينــة الدراســة فــي -جامعــة اليرمــوك

 :إليها الدراسة

 .لطبيعة الطويلة ألسئلة االمتحانمتحانات مع االعدم تناسب وقت ومدة ا -

 .العالمات رغم فهم المادة وذلك بسبب التصحيح الجاف تدني -

 .صعوبة االمتحانات وعدم تغطيتها للمادة كاملة -
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غيـــــاب ســـــاللم التصـــــحيح، (عـــــدم اعتمـــــاد أســـــس ثابتـــــة فـــــي تصـــــحيح االمتحانـــــات  -

 ).الموضوعية

بعنـــوان تقـــويم إعـــداد أســـتاذ التعلـــيم العـــالي أكاديميـــا ) 1993(دراســـة لحســـن بوعبـــد اهللا 

، هــدفت هــذه الدراســة إلــى تشــخيص جوانــب القــوة والضــعف فــي تكــوين األســاتذة وبيــداغوجيا

أســــتاذة تــــم اختيــــارهم بطريقــــة أســــتاذ و  80شــــكلت عينــــة الدراســــة مــــن ت. مــــن وجهــــة نظــــرهم

 :كاآلتيأهم النتائج التي توصلت إليها . عشوائية من معاهد مختلفة من جامعة سطيف

 فــي اإلعــداد التربــوي وفــي اســتخدام التكــوين العلمــي لألســتاذ يعــاني مــن نقــص ملحــوظ

 .الطرائق التربوية الحديثة وتكنولوجيا التدريس واعتماد التقنيات التقليدية في التقويم

التحصـــــيل الجامعيـــــة  تحـــــت عنـــــوان إختبـــــارات) 1998(دراســـــة علـــــي مهـــــدي كـــــاظم 

ومتغيــرات العصــر، هــدفت إلــى معرفــة أنــواع األســئلة وعــددها واألهــداف التــي تقيســها وهــذا 

أسـتاذ، أهـم النتـائج التـي توصـلت إليـه  80تشكلت عينة الدراسة من . باالستخدام اإلستبيان

وجــود مــواطن ضــعف فــي طبيعــة بنــاء االمتحانــات الجامعيــة والتــي أصــبحت  :الدراســة هــي

 .على مبدأ الفروق الفردية بين الطلبة تعتمد

تحــت عنــوان التقــويم والقيــاس البيــداغوجي فــي التعلــيم األساســي ) 2004(محمــد بوســنة 

تــم فــي هــذه الدراســة عــرض أدوات القيــاس البيــداغوجي وأنــواع االختبــارات . والتعلــيم الثــانوي

مة والغايــات التحصــيلية ومختلــف مجــاالت القيــاس، ومــن ثــم حصــر أدوات القيــاس المســتخد
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تعلـيم األساسـي مـن ال 58أسـتاذ،  128تمت الدراسـة علـى عينـة مـن . المنتظرة من تطبيقها

 :لىإخلصت و . من الثانوي 70و

 .أغلب التصورات األساسية المستخدمة في التقويم هي االختبارات الكتابية للجميع -

 .عدم الثقة في طريقة إعداد أسئلة االمتحان -



   
01      

  :ملخص الدراسة

معرفـــة مـــدى وجـــود فـــروق فـــي جـــودة التقـــويم بـــين أســـاتذة التعلـــيم تهـــدف الدراســـة إلـــى 

ـــى تخصصـــهم الجـــامعي والخضـــوع للتكـــوين  ـــة مـــن الجـــامعي تعـــزى إل أســـتاذ  40لـــدى عين

وأســتاذة مــن جامعــة عبــد الحميــد بــن بــاديس مســتغانم، كليــة العلــوم االجتماعيــة، بإســتخدام 

ـــار . ســـتبيان كـــأداة لجمـــع البيانـــاتواالالمـــنهج الوصـــفي المقـــارن  ، "ت"كمـــا اســـتخدمنا اختب

. والمتوســــطات الحســــابية باإلضــــافة إلــــى اإلنحــــراف المعيــــاري لتحليــــل النتــــائج" ف"اختبــــار 

  :ئج كاألتيفكانت النتا

توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين األسـاتذة المتكـونين وغيـر المتكـونين فيمـا يخـص  •

 .جودة التقويم

 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة التقويم تعزى إلى تخصص األستاذ •
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  )02(الملحق رقم 

  - مستغانم - جامعة عبد الحميد بن باديس 

  كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

  قسم العلوم االجتماعية

  شعبة علم النفس

  )ة(الفاضل) ة(األستاذ 

  ا���م ����� و ر��� هللا و ����
	 أ�� ���،

أضع بـين يـديك هـذا االسـتبيان الـذي يحتـوي علـى مجموعـة مـن العبـارات والتـي تهـدف إلـى 

تكوين األسـتاذ الجـامعي وعالقتـه  "معرفة مدى جودة التقويم وذلك الستخدامه في دراسة بعنـوان 

  .للحصول على شهادة الماستر تخصص تعليمية العلوم "بجودة التقويم 

فــي ) x(لــذلك نرجــو مــن ســيادتكم اإلجابــة علــى األســئلة بموضــوعية  وهــذا بوضــع عالمــة 

  .الخانة المناسبة

  :المعلومات الشخصية

  : ..........................التخصص

  نعم                           ال:                االستفادة من التكوين أثناء الخدمة
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  دا#��  "��!�  أ��� �  أ��ا  ا����ات

�&+� ا�*�ب ���)'&ع  .1
ا2)!�رات ( أ��1 أن 
)/. أ-���, 

  ).إ�9....
8�+�+�، 7���6، ��5ر+4، ����3

        

          .أ��1 أن 
)�اوح أ-=�� ا>�)�8ن ��; ا��6&�� وا�/�&�� .2


&ز+��6 ��? ا�*�!� .3 1!A 4 أ-=�� ا>�)�8نBأرا.          

8��E أھ�اف  .4
 FG �6B&ل ا�����Iھ� ا��
أ��1 ��? أن 

J6'ا��.  

        

          .�����ت +��6�6G 16 و ادرا��6 أK�L ا>�)�8 �ت .5

أ��ص ��? أن 
'�F ا���Iل ا��&�A �6Bرات ا�*�ب ��?  .6

  .ا>��اع

        

أ��ص ��? أن 
'�F ا���Iل ا��&�A �6Bرات ا�*�ب ��?  .7

Fا���� ����ا�).  

        

8.  FG N�رأر��
/��� ا>�)�8ن ��? NBء �; ا��.          

          .أA&م �BQ�اء ا>�)�8 �ت ا��ور+� FG ا�&PA ا��'�-, ��6 .9

10. ���          .أ NT ا�&اB!�ت �/&رة دور+� FG ا�R/8 ا�)*!�

          ).-�� ا�)'��U( أ��ص ��? �'�-!� 
&ز+4 ا��ر�Bت  .11

أ��ص ��? أن 
Nود ا���Iل ا��&�6B ا�*�ب  .12

  .ا��)'&�����V!�ات 

        

          .ا���وق ا���د+� ��; ا�*�ب أ��1 أن 
�ا�F ا>�)�8 �ت .13

          .�&PA ا��)�حأ��L ا>�)�8 �ت دون اX2I ��>�)!�ر ا .14

          .أ��ول ����B �T&ا , ا��/&ر و ا��Y. �'� ا�*�!� .15

أ��1 ��? ا�)U�*V و ا�)'��3 ا����ل �))��4 �8)&ى  .16

��=-Iا.  

        

          .ا�*�!� ���6أ �A] إ���Bت  .17

          .ا�*�!� ىأ��ص أن +'�-, ا>�)�8ن ��)& .18
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          .ا�T& ��2)!�رات ا>-)�را��� أھFء .19

20. J6'ا\�4 ا>�)�8ن أھ�اف ا��&� ]��
          .أ��1 ��? أن 

�� أوراق ا>�)�8ن �; ��^ ا���د .21�
          .أ

أ��1 أن 
�&ن ور�A اI-=�� ��#�� �; ��^ ا�1�5 و  .22

,�
  .ا�)�

        

23. �6B&ل ا�����Iز ا�T ا FG �6�� ا�*�ب ��? أ ��(�+.          

24.  ;� U�G ة��_L ��&�T� FG ���(و\&ح ا�� ;� ��`
أ

  .أوراق ا>�)�8ن

        

25. �T��!� �� أ�B 1YG&س ا�*�!� +&م ا>�)�8ن �*�+

��!��.  

        

��[ ا>�)�8 �ت .26
��ى �6G و ا-)���ب  أ��ص أن 

  .ا�*�ب ����دة ا������

        

          .ا>�)�8 �ت FG ا�&PA ا���8د ��6أB�ي  .27

أ���c� U*2ل ا��&�6B دون ا��B&ع ����وق ا���د+�  .28

  .��*�ب

        

29. �68�8/
          .أ��� ا�&اB!�ت ��*�ب ��� 

30.  J#�(  ;� ;�\ا>�)!�ر ط�; ا�*�!� ا�_�� را ;��� X2آ

  .ا�)�&+��ت

        

�; واB!�ت و  د �)*�!�ت ا����ر ا��را-F��*� F،أ�� .31


�8+�ا وا\�8 F-ا2)!�رات �; ��ا+� ا���ا.  

        

أ�Aم 7�و��ت و 
����ات �&ل اI-=�� ��*�!� أf'�ء  .32

  .ا>�)�8ن

        

          .أ4T7 ا�*�ب ا��ا-!�; .33

34. ;�A&�(ا�*�ب ا�� N+N�
          .أA&م ���� و 

��ط  ا�Y8&رأ�)��  .35  �+&�          .�����ر ��)

ا�)F +��. ��6 ا�*�ب ���A و  أA&م �)/g�8 ا�&اB!�ت .36

���&\&�.  
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37.  PA&ا� FG ا>2)!�ر J#�(  ?�� �!�*ط�ع ا�Q� م&Aأ

  .ا���8د

        

��ط ا���5ر��أ�)��  .38  �+&�          .�����ر ��)

39. �!�*�� FGد ا�������� ���Bhأوراق ا �Gأو.          

          .�����ر ��)�&+� ا���5ر+4أ�)��  .40

�&+�أ�)�� ��? ا>-)T&ا��ت �����ر  .41(��.          

          .أg8L ا>-)T&ا��ت �4 ا�*�!� .42

43. �5A�'4 ا�*�!� ��? ا��T7أ.          
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  )03(ملحق رقم 

  - مستغانم - جامعة عبد الحميد بن باديس 

  كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

  قسم العلوم االجتماعية

  شعبة علم النفس

  )ة(الفاضل) ة(األستاذ 

  السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته أما بعد،

أضع بين يديك هذا االستبيان الذي يحتـوي علـى مجموعـة مـن العبـارات والتـي تهـدف إلـى     

تكـــوين األســـتاذ الجـــامعي  "معرفـــة مـــدى جـــودة التقـــويم وذلـــك الســـتخدامه فـــي دراســـة بعنـــوان 

  .للحصول على شهادة الماستر تخصص تعليمية العلوم "وعالقته بجودة التقويم 

في ) x(بة على األسئلة بموضوعية  وهذا بوضع عالمة لذلك نرجو من سيادتكم اإلجا  

  .الخانة المناسبة

  :المعلومات الشخصية  

  : ..........................التخصص

  ال           نعم                  :         ين أثناء الخدمةاالستفادة من التكو 
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  أ��ا  ا����ات�
�
  أ��
�  
  دا��

� ا���ب �
����ع  أ��� .1����  ��
ا&��
رات ( أن ��#" أ!

'(�) ،+�
ر,) ،'�-�. ،'���  ).إ�0....�/�

        

          .ا�#��9'!78' ا6(�/
ن ��5 ا�4-��' وأ��� أن ���اوح أ .2

3. '�7�
 �7: ا�-9�          .أرا=+ أ!78' ا6(�/
ن >�� ��ز


ل ا���=-' @? �/��<  .4��Bا �أھ�اف أ��� �7: أن �4
ھ

E-ا���.  

        


ت .5�

 أF�G ا6(�/-Hو ادرا 
-�-@ �-4��7
ت I�.          


ل ا���=-' >�رات ا���ب �7:  .6��B? ا���ص �7: أن �أ

  .ا��6اع

        


ل ا���=-' >�رات ا���ب �7:  .7��B? ا���ص �7: أن �أ

  .ا���I�� ا��79?

        

� ا6(�/
ن �L= :7ء (5 ا����ر .8��#� ?@ LHأر.          

          .�#�رة دور�' @? ا�/#N ا�������'أ�LM ا��ا=�
ت  .9

7� ا�����P( أ�ص �7: (�
!�' ��ز�+ ا��ر=
ت  .10!.(          


ل ا���=-' ا���ب  .11��Bود اL� ص �7: أن�أ


���Qات ا������'�.  

        


ت .12�
          .ا���وق ا���د�' ��5 ا���ب أ��� أن ��ا�? ا6(�/

13. '�7�
ول (9
�M' =�ا�  ا��#�ر و ا�9S" ��� ا�          .أ

��P و ا���)�� ا��9
ل ���
�+ (/��ى  .14Qأ��� �7: ا��

'78!Bا.  

        

15. �-9) '�7�
ت ا��
          .أ�
>U إ=


رات ا6!��راH�' أھ?ء .16��&�� �Mا�.          

17. E-ن أھ�اف ا���
          .أ��� �7: أن ���W (�اV�+ ا6(�/



 
96 

          .أ���� أوراق ا6(�/
ن (5 �X ا��9د .18

�X ا�,�I و  أ��� أن .19 78' (���' (5!Bن ور>' ا�I�

  .ا����� 

        


ل ا���=-' .20��Bز ا
M�ا ?@ �����9 ا���ب �7: أ��4-.          

21.  5) P�@ ة��YG '���M) ?@ '�
�Iح ا��V5 و) �HZ�أ

  .أوراق ا6(�/
ن

        

22. 'M)��) '������م ا6(�/
ن � '�7� أ@�S =�7س ا�


��4).  

        


ت .23�
(�ى @-� و ا!��9
ب  أ�ص أن ���W ا6(�/

  .ا���ب ��7
دة ا��79�'

        

24. 

ت @? ا��>[ ا��/�د �-�
          .أ=�ي ا6(�/

25. 
          .أ��� ا��ا=�
ت �7��ب ��9 �#/�/-

78' �7��7' أ_�
ء  .26!Bل ا�
ت و ��4��ات أ>�م .�و

  .ا6(�/
ن

        

          .أ.M+ ا���ب ا��ا!��5 .27

�L ا���ب ا�����>�5 .28L9� و �          .أ>�م ���


ط  ا�/�Sرأ����  .29�� ��
ر ����7�9�H.          


 ا���ب ��>' و  .30-� "7I�أ>�م ��#/�a ا��ا=�
ت ا��? 

'���V�).  

        


�E ا6&��
ر @? ا��>[  .31���7' �7: �أ>�م �bط�ع ا�

  .ا��/�د

        


ط ا��,
رH'أ����  .32�� ��
ر ����7�9�H.          

33. '�7�7� ?@
I�9د ا��
� '�
=cأو@� أوراق ا.          

� ا��,
ر�+أ����  .34�
ر ����7�9�H.          
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35. ��
ر ����7�9�H ت
          .أ���� �7: ا�M�!6ا�

36.  a/Gتأ
          .(+ ا���7' ا�M�!6ا�

37. ',<
          .أ.M+ ا���7' �7: ا���
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