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Edito

و  الرتبية  ميدان  يف  التقومي  يحتل 
من  الزاوية  حجر  مو�ضع  البيداغوجيا 
اأجل عملية التطوير و الإ�ضالح؛ فالنقا�ش 
ممار�ضني  مربني،  –ب�ضفتنا  كوننا  يف 
مردود  حت�ضني  ابتغينا  اإن  م�ضوؤولني،  و 
منظومتنا الرتبوية  بيداغوجيا، تربويا اأو 
منظوميا -  ملزمني بانتهاج �ضبيل التقييم 
نظام  اأي  يف  موجود  التقومي  والتقومي.و 
تربوي، �ضواء تعلق الأمر بتقومي التالميذ، 
املوؤ�ض�ضات  التعلمات،  والأ�ضاتذة،  املعلمني 
واخلارجي  الداخلي  التقومي  اأو  الرتبوية، 
حيوي  جمال  اإذا  الرتبوية.فهو  للمنظومة 
باعتباره يعنى بالتكوين واكت�ضاب املعارف 

وكذا الكفاءات التعليمية واملهنية.
معقدة  عملية  البيداغوجي  التقومي  اإن 
على  تعتمد  متتالية  مراحل  تت�ضمن 
اأو  فالدعم  احلكم  املالحظة،التحليل، 
العالج. وقد اقت�ضر دوره يف ال�ضابق على 
بالأرقامالتي  النقاط  النظريف  اإ�ضداء 
وعدم  �ضطحية  خاللها  من  تظهر 

مو�ضوعية املقّومني ب�ضفة جلية.
التعليم/  عملية  يف  اأدمج  فقد  حاليا  اأما 
املعدل  اأي  املنظم  بدور  يحظى  و  التعلم 
والعمليات  التعلمات  بني   régulateur

البيداغوجية التعليمية املختلفة.
للقيادة  اأداة  ب�ضفته  التقومي  فاإن  لهذا، 
قطاع  يف  الفاعلني  ي�ضاعد   ،  pilotage

وجعلها  اأدائهم  حت�ضني  على  الرتبية 
نوعية،ق�ضد  ذات  مدر�ضة  خدمة  يف 
ورفع  احلالية  للرهانات  ال�ضتجابة 
التحديات امل�ضتقبلية التي تعرت�ش التعليم 

والتكوين والبحث يف جمال الرتبية.
جديدة.-  هبة  اإىل  اليوم  يحتاج  فالتقومي 
يف  الأبحاث  من  كثريا  لأن   - بالتاأكيد 

املقاربات  على جتديد  توؤكد  الرتبية  علوم 
اخلا�ضة بالتقومي بغية الو�ضول اإىل تقومي 

فعال وذي قيمة.
من جهة اأخرى، و اإذا كان التقييم الدائم 
املهام  من  الرتبوية  املنظومة  ملردود 
يف  للبحث  الوطني  للمعهد  الأ�ضا�ضية 
خمتلف  العنايةبخربة  خالل  من  الرتبية 
بال�ضتعانة  الرتبوية  املنظومة  مكونات 
بالكفاءات الوطنية مع العمل على تزويدها 
مبختلف امل�ضتجدات على ال�ضاحة الرتبوية 
العلمية العاملية، كان لزاما علينا – اإًذا - 
اأن نبذل جهدنا يف تنظيم ملتقيات دولية 
من  التقومي  متكني  ق�ضد  �ضنة  كل  علمية 
نظامنا  يف  به  الالئقة  املكانة  احتالل 

الرتبوي.
و هوالأمر الذي جعل املعهد ينظم ملتقى 
اأعمال  »اإ�ضهامات  عنوان  حتت  دوليا 
التقومي يف تطوير النظام الرتبوي من اأجل 

النوعية والفعالية ».
عن  الإجابة  امللتقى  هذا  ا�ضتهدف  قد  و 
الأ�ضئلة: من نقّوم؟ ماذا نقّوم؟ كيف نقّوم؟ 
ن�ضق ميكننا  اأي  نقّوم ويف  اأن  متى ميكننا 
ا�ضتغالل  ن�ضتطيع  كيف  بذلك؟  القيام 
نتائج البحث؟ .. اإنها خمتلف الأ�ضئلة التي 
طلب من املحا�ضرين واملوؤطرين اأن يبحثوا 

لها عن اأجوبة.
عر�ضا  نقدم  اأن  نحاول  الذي  اللقاء  هذا 
و  »بحث  جملة  من  العدد  هذا  يف  عنه 
منربنريده  للتبادلو  فر�ضة  تربية«.وهو 
علمًيا بناء، من اأجالإثارة النقا�ش والتفكري 
حتى نربط بني املمار�ضة امليدانية و البحث 
العلمي ق�ضد اإ�ضداء قيمة م�ضافة للمردود 

الرتبوي.
اللب�ش  اإزالة  كذلك  اأهدافه  من  قدكان  و 

بني التقومي واملراقبة والتاأكيد على الفرق 
بينهما واإزاحة اخللط و الإبهام و الغمو�ش 

عند كثري من العاملني بقطاع الرتبية.
 - دوما  يزال  ما  و   – التقومي  كان  لقد 
و  حاٍد  وا�ضعوجدال  مو�ضوعامثريالنقا�ش 
مدعاة للقيام بدرا�ضات وبحوث علمية من 
اأجلتوجهات جديدة جتعل منه حقيقة اأداة 
لتطوير الأداءات الرتبوية و البيداغوجية..

كلمة العدد 

حممد اإيدار
املدير العام للمعهد الوطني 
للبحث يف الرتبية
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كلمة العدد
الملـف:  موقع التقومي يف املنظومة الرتبوية

 مقدمة 
 م�ضطلحات و مفاهيم

 م�ضتويات)مجالت( التقييم
 التقويم البيداغوجي

 اأهداف التقويم
 

المقابلـة :  )مع الربوفي�ضور جان ماري دوكيتال(
تظـاهرات علمية 

امللتقى الدويل حول اإ�ضهامات اأعمال التقييم يف تطوير  املنظومة الرتبوية »
مسـاهمات الباحثين  : مقاالت علمية

 األن بولون Alain Bollon: كفانا اأن نكون مو�ضوع تقييم غيرنا
: تقويم تعديل التعلمات وقيادة الموؤ�ض�ضات    Alain Bauvier  األن بوفيي 

التربوية
 جويل موري�ضات  Joelle Moricette: تدّخالت تكوينية لدعم تطوير كفاءات 

التالميذ
 لو�ضي موتيي لوبيزLucie Mottier Lopez : التقييم التكويني لتعّلمات 

التالميذ: رهانات زمنية و فوارق تربوية
    حّمادي اأكرمي: التقييم بني مقت�ضيات )متطلبات( النظام الرتبوي و نتائج 

التعّلمات
    يوني�ضيف اجلزائر: خم�ضون �ضنة من التعاون من اأجل تنمية و رفاهية الأطفال. 

    اأ.اجلمايل: من التحليل اإىل حت�ضني طرق التقييم
مراجع للتوثيـق
آراء من الميدان

وقفة تذكر   الأ�ضتاذ الراحل عبد القادر اأمري

جدول المحتويات
مدير النشر:

حممد اإيدار

لجنة القراءة:
حممد اإيدار

اأحمد بن بردي

مسؤولو المجلة:
�سليمان بورنان

حبيبة بوكرتوتة
عائ�سة بلعنرت

فريق التحرير:
�سليمان بورنان

ب�سمة اأحمد عامر
ليلى ع�سكر

المساهمات عبر مقاالتهم:
اأالن بولون 
اأالن بوفيي 

جويل موري�سات
لو�سي موتيي لوبيز

حّمادي اأكرمي
يوني�سيف اجلزائر.

اجلمال

عبر مداخالتهم في الملتقيات:
يو�سف عمر )يوني�سيف اجلزائر(

خل�سر بغداد
جان ماري لوكيتال

يوان راتزيو
حممد طالبي،

فوزية م�سعودي
يو�سف معا�ش

كرمي بيبي تريكي 
عمر نقيب 

ر�سيدة اآيت عبد ال�سالم 
حفيظة تازروتي 
حممد بن ب�سعي 

ر�سا تري
لويزة معروف

فاطمة فتيحة فرحاين
�سامية ميزايب

روزة حمجوب / ع�سام بن �سيف اهلل
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 م�صطلحات و مفاهيم:
واأزال  �ضّحح  مبعنى  ال�ضيء  قّوم  لفعل  م�ضدر  اللغة  يف  التقومي 
و  �ضعرا(.  اأعطاها  �ضعّرها)  مبعنى  ال�ضلعة  وقّوم  اعوجاجه. 
على  ما  لغر�ش  حكم  اإ�ضدار  باأنه   )Bloom( بلوم  قدعّرفه 
املعايري  ا�ضتعمال  الأفكار،الأعمال،احللول..مت�ضمنا  قيمة 
الكفاءة  مدى  لتقدير   )Normes( واملقايي�ش   )Critères(

والدقة والفعالية .

وحتى نفهم معنى » التقومي« علينا اأن نقارنه مبعان اأخرى مثل » 
املراقبة« و » المتحان«.

يف  ن�ضادفها  مظاهر  بني  التطابق  من  التاأكد  تعني  فاملراقبة 
يجب  عليه  و  م�ضبقا.  موجود  ملرجع  منوذج  اأو  معطاة  و�ضعية 
اأن تكون هذه املراقبة مو�ضوعية وعلى املراقب اأن يكون �ضارما 
انق�ضاء  عند  اإل  تكتفي  ل  �ضمولية  املراقبة  القرار.  اتخاذ  يف 

ن�ضاطها. و التقييم يقي�ش الفوارق مبرجع ثابت. 

و�ضعية  يف  �ضينتج  ما  وجهة  عن  الت�ضاوؤل  فهو  التقومي  اأما 
مالحظة. التقييم ذاتي و املقّيم ل ميكن تعوي�ضه باآخر و م�ضار 
التقييم جزئي و هو بال�ضرورة ل ينتهي.و املراقبة اإنتاج متوا�ضل 

للمرجع.

و �ضعوبات  الدرا�ضي  املردود  تقييم  اإىل  يهدف  م�ضار  التقومي  و 
التعلم ملو�ضوع بالنظر اإىل اأهداف خا�ضة ق�ضد اتخاذ الإجراءات 

املثلى املتعلقة بتخطيط م�ضاره املقبل.

اأما فيما يخ�ش المتحان فمعناه املتداول هو الختبار اأو جمموعة 
اختبارات يف مادة اأو مواد ي�ضمح يف اإطار قانوين معنّي من تقييم 
م�ضتوى املو�ضوع املمتحن)مرت�ضح يف امتحان( لختياره اأو منحه 
اإ�ضهادا يعرب عن مرتبة تعلو اأو تنزل من معدل ما، مما يجعل من 

املر�ضحني ناجحني اأو را�ضبني.

الملف
موقع التقويم في المنظومة التربوية

كر�ش القانون التوجيهي للرتبية الوطنية رقم 04-08 املوؤرخ يف 23 جانفي 2008 ، يف الف�ضل VI منه، اأربع 
71 و 72(. وقد عرفت املادة 69 التقومي كما يلي :" التقييم عملية تربوية   ،70 مواد حول التقييم )املواد 69، 
تندرج �سمن العمل املدر�سي اليومي ملوؤ�س�سة الرتبية والتعليم. يحدد التقييم ويقي�ش دوريا مردود كل 
من التلميذ واملوؤ�س�سة املدر�سية مبختلف مركباتها. حتدد كيفيات التقييم مبوجب قرار من الوزير 

املكلف بالرتبية الوطنية".
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و ميكن اأن ن�ضتخل�ش اأن فعل التقومي ي�ضتدعي –حتما- وجود معطيني: ما نقيمه اأي امَلرَجع و املوؤ�ضرات التي نبني عليها هذا التقومي 
اأي امَلرجع. واإذا كان الأول متعلقا بالواقع فاإن الثاين مرتبط بعامل املثل، و هما بالتايل عاملان خمتلفان، املح�ضو�ش و املجّرد، نتعامل 

معهما يف عملية التقومي. و املوازنة بني العاملني جتعلنا نتخذ حكما قيميا بخ�ضو�ش قيمة ما نقّيمه.

 Evaluation   تقييم 

على  والعمل  لأغرا�ضها،  حتقيقها  ومدى  لأهدافها  التعليمية  العملية  و�ضول  مدى  على  حكم  اإ�ضدار  بها  يتم  عملية 
ك�ضف نواحي النق�ش يف العملية الرتبوية اأثناء �ضريها. والعملية التي يلجاأ اإليها املعلم ملعرفة مدى جناحه يف حتقيق 
الأهداف، م�ضتخدما اأنواعا خمتلفة من الأدوات التي يتم حتديد نوعها على �ضوء الهدف املراد قيا�ضه، كالختبارات 
التح�ضيلية ومقايي�ش الجتاهات وامليول، ومقايي�ش القيم واملالحظات واملقابالت ال�ضخ�ضية، وحتليل امل�ضمون وغري 

ذلك من املقايي�ش الأخرى.

 Evaluation   تقومي 

هو عملية اإ�ضالح تقوم على جمع البيانات اأو املعلومات املتعلقة باملتعلم فيما يت�ضل مبا يعرفه اأو ي�ضتطيع فعله، ويتم 
ذلك بالعديد من الأدوات مثل مالحظة التالميذ اأثناء تعلمهم اأو تفح�ش اإنتاجهم اأو اختبار معارفهم ومهاراتهم.

يرافق التقومي التعلم يف خمتلف حمطاته ويوجهه، ويي�ضر مهمة املتعلم يف متلك الكفاءات امل�ضتهدفة.

Evaluation finale  تقومي نهائي

هو تقومي يتم يف نهاية املنهج، ي�ضم نتائج التقومي البنائي التي ح�ضل عليها التلميذ على مدى العام الدرا�ضي لتكون 
ح�ضيلة تقوميه، حيث نتعرف من خاللها على مدى حتقيق التلميذ لالأهداف الرتبوية، التي ت�ضاعد على اتخاذ القرار 

من خالل هذه املوازنات امل�ضطلحية ميكننا اأن ن�ضتنتج اجلدول التايل :

من املعجم الداليل للتقومي:

املراقبة   االمتحان التقييم

مو�سوعي – منوذج موجود م�سبقا  قيا�ش 
الفروق – اإنهاء العملية. مالحظة اأو اختيار... ملنح �سهادة ) مثال(.

مالحظة من اأجل اتخاذ تدابري و خطط 
تعليمية م�ستقبلية – ذاتي – اإنتاج 

م�ستمر للمرجع – م�سار جزئي و غري 
منته.
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ب�ضاأن التلميذ وكذا تطوير املنهج

تقومي تكويني Evaluation formative  عملية منظمة تتم يف اأثناء تكون املعلومة )اأثناء التدري�ش وخالل الف�ضل 
الدرا�ضي( وتهدف اإىل ت�ضحيح م�ضار العملية الرتبوية للتلميذ والتحقق من فهمه للمعلومة التي مر بها وبيان مدى 

تقدمه نحو الهدف املن�ضود. 

 Evaluation globale تقومي �صامل

هو �ضرط من �ضروط التقومي العلمي، ي�ضري اإىل اأن كافة جوانب التعلم املحددة يف الأهداف لبد اأن تخ�ضع للتقومي، 
وي�ضمل املعارف واملفاهيم والجتاهات والقيم واملهارات والتذوق والتقدير وغريها.

Evaluation partielle  تقومي جزئي

هو تقومي يوجه اإىل جانب معني من جوانب املنهج، اأو جزء من اأجزاء الكتاب املدر�ضي با�ضتخدام اأدوات خا�ضة يتم 
حتديدها على اأ�ضا�ش اأهداف التقومي، ول يعطي �ضورة �ضاملة اأو متكاملة عن املنهج كله اأو الكتاب كله. ومن خالله 

يتم جتميع النتائج .

  Evaluation de confirmationتقومي  تاأكيدي

عملية تقرير مدى حمافظة املتعلمني على م�ضتوى كفاءاتهم، ومدى حمافظة املوارد التعليمية على فاعليتها، ينفذ هذا 
التقومي  با�ضتمرار بعد فرتة من تنفيذ التقومي التكويني والإجمايل.

 Evaluation constructive  تقومي بنائي

تقومي يتم مواكبا عملية التدري�ش، وي�ضتمر با�ضتمرارها. والهدف منه تعديل امل�ضار من خالل التغذية الراجعة، بناء 
على ما يتم اكت�ضافه من نواحي ق�ضور اأو �ضعف لدى التالميذ. ويتم جتميع نتائج التقومي يف خمتلف املراحل، اإ�ضافة 

اإىل ما يتم يف نهاية العمل من اأجل حتديد امل�ضتوى النهائي.

Evaluation diagnostique  تقومي ت�صخي�صي

هو ذلك التقومي الذي يهدف اإىل حتديد اأ�ضاليب امل�ضكالت الدرا�ضية التي يعاين منها املتعلمون وتعيق تقدمهم الدرا�ضي

Evaluation de l’enseignant  تقومي املعلم

للتقومي، من  تخ�ضع  اأن  بد  ل  وهو ميتلك عدة جوانب  اأي�ضا،  للتقومي  املعلم يخ�ضع  فاإن  للتقومي،  املنهج  كما يخ�ضع 
اأهمهما : اجلوانب ال�ضخ�ضية ، واملهنية والثقافية والعلمية والجتماعية وغريها، ويعتمد يف ذلك على اأدوات عديدة 

وخا�ضة بطاقات املالحظة، ويذهب البع�ش اإىل اإ�ضراك املتعلمني يف تقومي معلميهم.                                                

Evaluation du curriculum    تقومي املنهج 

تعلمه،  اأبعاده: حمتواه،اأن�ضطته، م�ضادر  بكافة  املنهج  لتعرف مدى �ضالحية  تتخذ  والأ�ضاليب  الإجراءات  جمموعة 
قيقه لالأهداف التي و�ضع من اأجلها. اأ�ضاليب تقومية، ومدى حت 

) عن املعجم الرتبوي – م و و ت – 2009 – بت�ضرف(

 



10

 م�صتويات)جماالت( التقييم:

للتقومي جمالت اأو م�ضتويات عديدة كتقومي عمل املعلم وعالقته 
باملحيط.، تقومي املناهج وما يت�ضل بها من طرق وو�ضائل تعليمية 
الإدارية، تقومي كفاءة خمرجات  الكفاءة  وكتب درا�ضية، تقومي 
العمل،  ل�ضوق  املتخرجني  باإعداد  تعلق  فيما  وخا�ضة   ، التعليم 
تقومي ال�ضيا�ضة التعليمية، تقومي ا�ضرتاتيجية التنمية الرتبوية و 

املجتمعية.و ميكن تفريع جمالت التقومي اإىل م�ضتويات ثالثة: 

)micro (: امل�صتوى اجلزئي  
و ي�ضمل طرق التعليم- تعلم داخل الق�ضم، الأجهزة و 

التوجيهات البيداغوجية، تنظيم املكت�ضبات، تطوير 
الكفاءات و املعارف، التاأكد من املكت�ضبات يف و�ضعيات 

الن�ضاط وا�ضتعمال تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال و 
اإدماجها، ت�ضميم معايري التعليم لأغرا�ش قيادية ، مناق�ضة 

الآثار الإيجابية و ال�ضلبية لنمذجة املمار�ضات يف الق�ضم، 
اإعداد حافظات فرديةمع التالميذ، مناق�ضة ا�ضتثماراتهم 

املمكنة يف اإطار التقييمات التي يتم الت�ضاور عليها بني 
الفاعلني الرتبويني البيداغوجيني.و ميكن ت�ضميته بالتقومي 

البيداغوجي.

)méso (:   امل�صتوى التنظيمي 

      و ي�ضمل املدار�ش، الفرق الرتبوية، م�ضاريع املوؤ�ض�ضات، 
الأ�ضرة  ممثلي  خمتلف  بني  العالقات  املوؤ�ض�ضة،  ت�ضيري 
و  الت�ضال  و  الإعالم  تكنولوجيات  ا�ضتعمال  و  الرتبوية 
التقييم  تطبيقات  درا�ضة  الت�ضيري،  و  القيادة  يف  اإدماجها 
التاأثريات  مناق�ضة  املوؤ�ض�ضة،  م�ضروع  اإطار  يف  امل�ضتحدثة 

املمكنة حول القرارات.

 )macro(:امل�صتوى ال�صامل 

             و ي�ضمل النظام  الرتبوي ، ال�ضيا�ضات الرتبوية، 
املرجعية،  الأطر  املناهج،  القيادة،  الإداري،  الت�ضيري 
خمططات الدرا�ضة، خمطط التكوين الأويل و امل�ضتمر، نظم 
م�ضادقةمكت�ضبات اخلربة ، ا�ضتعمال تكنولوجيات الإعالم و 

الت�ضال و اإدماجها لهذا امل�ضتوى.

 التقومي البيداغوجي:

 تعريفه:

و معناه  بيان مدى التقدم الذي ينجزه املتعلم يف �ضبيل حتقيق 
اأ�ضا�ش عملية  . و عليه فاإن  التعلمية  التعليمية/  العملية  اأهداف 

التقومي يتمثل يف:

 حتديد الأهداف الأ�ضا�ضية من العملية التعليمية/ التعلمية .

حتديد برنامج تقومي يلجاأ اإىل تنويع و تعديد الإجراءات.

اإن التقومي البيداغوجي عملية منهجية تقوم على اأ�ض�ش علمية، 
قرارات  اتخاذ  تعليميةثم  ا�ضرتاتيجية  على  احلكم  ت�ضتهدف 
اأن  يجب  املتعلم  اإىل  النظرة  اأن  اإل  ترقيته.  ق�ضد  واإجراءات 
تنطلق  وهوعملية  بالفعالية.  التقومي  يت�ضم  حتى  �ضمولية  تكون 
حتديد  القبلية–  املكت�ضبات  )ت�ضخي�ش  التدري�ش  هوقبل  مما 
و  ال�ضتدراك  تدابرياملعاجلة،   ( بعده  ما  اإىل  الأهداف-(، 

الدعم(. ول�ضمان جناحه ي�ضرتط:

متنوعة، تقومي  اأ�ضاليب  "•  ا�ضتخدام 
بقية  مع  الت�ضاركي  و  الذاتي،  باعتمادالتقومي  • ال�ضماح 

 الفوج الرتبوي،
على و�ضعيات التعلم احلقيقية و املنا�ضبةمل�ضتوى  • الرتكيز 

املتعلم. و اأن�ضطة تدخل �ضمن ا�ضرتاتيجية التقومي ) بناء 
و�ضعيات بغر�ش التقومي و على اأ�ضا�ش مكت�ضبات املتعلمني 

من معارف و معارف فعلية و مهارات و ردود اأفعال...(.

اأنواع التقومي البيداغوجي:

هناك اأوجه متنوعة لتقييم التعلمات،. منها التقومي الت�ضخي�ضي، 
التقومي التكويني، و التقومي التح�ضيلي.. و هي اأدوات �ضرورية 
من  والتاأكد  تالميذهم  م�ضتوى  مبعرفة  لهم  ت�ضمح  للمعلمني، 
اأن  من  املعلمني  متّكن  كونها  جانب  اإىل  اكت�ضابهم.  م�ضتوى 
وبعبارة  التعلم.  يف  �ضعوبات  يجدون  الذين  التالميذ  يكت�ضفوا 
تقييمها:  يريدون  التي  الأبعاد  كل  بتحديد  لهم  ت�ضمح  اأخرى 

املعارف، واملعارف الفعلية واملعارف الذاتية.
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التقومي الت�صخي�صي:

 يف بداية العام، خ�ضو�ضا قبل كل تعلم ، يدعى املعلم اإىل القيام 
الو�ضعيات،  ليتمكن من حتليل  ا�ضتك�ضايف  اأو  ت�ضخي�ضي  بتقييم 
هذا  لتالميذه.  القبلية  املكت�ضبات  واأي�ضا  املالمح  احلاجات، 
ال�ضكل من التقييم يهدف اأ�ضا�ضا اإىل تقييم قدراتهم اهتماماتهم 
مهاراتهم، �ضعوباتهم وكذا م�ضتوى جناحهم، وحتديد لي�ش فقط 
التعديالت  اأي�ضا  بل  التعلم  ب�ضعوبات  العالقة  ذات  الأ�ضباب 
اأو  الواجب اعتمادها يف برنامج تلميذ،  جمموعة من التالميذ 
�ضِجل  ي�ضجل يف  اأن  له  التقييم ل ميكن  تربوي كامل. هذا  فوج 

عالمات التالميذ.

التقومي التكويني:

ومن اأجل تقييم التعلمات ب�ضكل م�ضتمر، ي�ضتعني املعلم بالتقييم 
يهتم  طموح  تقييم  باأنه  حاجي  �ضارل  يعرفه  الذي  التكويني 
تزويد  التقييم  يحاول   « اإليه:  وبالن�ضبة  التكوين.  م�ضار  بتعديل 
تغذية  للمعلم  وتر�ضل  تعلماته  ليعّدل  وجيهة  مبعلومات  املتعلم 

ي�ضع  التعليمي.  جهازه  باأقلمة  له  ي�ضمح  ن�ضاطه  حول  راجعة 
التقييم التكويني ن�ضب العني اأكرث فاأكرث امل�ضارات املتطورة من 

خالل معايري الإجناز » التقييم، قواعد اللعبة

, évaluation, les règles du jeu، يعرف هذا التكوين يف الجتاه 

يف  اخلارجي  تعديله  م�ضتهدفني   « التعلم  »نظرية  ب:  ال�ضلوكي 
حني اأن ال�ضو�ضيو  بنائيني يوؤكدون اأنه ي�ضتهدف التعديل الداخلي 

وا�ضعا التالميذ يف قلب تعلمه وتطوره.

و التقومي التكويني، كما هو مت�ضور اليوم، يغطي ا�ضرتاتيجيات 
املعلم  ِقبل  من  املوجه  البيداغوجي  التعديل  تفاعل  على  تعمل 
وتعديل التعّلم الذي هو بحوزة التلميذ. حيث اإن التقومي الذاتي- 
كما عند �ضارل حاجي Charles Hadji  » يخترب التمثيل، الفوارق 
عدم  اأو  نظام  فهم  على  يعمل  الطرق،  الن�ضاط،  عن  الناجتة 
اإذا هو تقومي داخلي،  نظام، ق�ضد و�ضع توجه وتوجيه للعمل«. 
عرفه  لقد  عمله.  تغيري  التعديل،  الت�ضاوؤل،  اإىل  ال�ضخ�ش  يقود 
عند  الذات  اإىل  الذات  من  حوار  كاأنه   NUNZIATI نانزياتي 

évaluation, les règles du jeu



12

تفكري   «  : Linda ALLALفاإنه  لليندة عالل  بالن�ضبة  ال�ضخ�ش. 
بعد معريف يوؤدي اإىل تعديالت ذاتية: ماذا اأعرف؟ ماذا اأعرف 

فعله؟ كيف اأت�ضرف؟ ماذا اأ�ضتطيع تغيريه ؟«.

بتحديد  ي�ضمح  تعّلم  و�ضط  يف  يتدخل  التقومي  من  ال�ضكل  هذا 
تلميذ بالن�ضبة لهدف معطى. اإنه يهدف اإىل حت�ضني م�ضار تطور   
لإعطاء  وت�ضتعمل  حتلل  اأن  يجب  النتائج  تعلم.هذه   / التعليم 
توجه جديد للمجهودات املبذولة من طرف التلميذ واملعلم ذاته.
يف حني باإمكانها اأن جتعله يف مواجهة م�ضكلة جتربه على اتخاذ 
اإذا  تعديل؛  تدخل، عالج،  اإىل �ضرورة  بداهة  يوؤدي  قرار. مما 
متكن من حتديد الأخطاء، اقرتاح ت�ضحيحات، وبالتايل �ضمان 

تن�ضيق اأف�ضل للتعلمات.

التعّلم  و  التعليم  لتعديل  بالأ�ضا�ش  مرٍث  بيداغوجي  تقومي  اإنه 
 Philipe بريينو  )فيليب  فارقيّة«  بيداغوجيا  من  و«تركيب 

.)Perrenoud

من  ُملّحة«  تعلمية   « و�ضعيات  تلميذ  كل  يعي�ش  وحتى  بالفعل، 
كيف  مكت�ضباته،  تلميذه،  فهم  ماذا  املعلم  يعي  اأن  ال�ضرورة 
بعبارة  همومه،  يحرجه،  الذي  ما  اأي�ضا  يدرك  يتطور؛  يتعلم، 
اأخرى، لكي يتبنّي الو�ضعيات التعلمية املقرتحة لكل متعلم، واإنه 
تقومي ي�ضمح بتجاوز بع�ش العراقيل – اإذا – و التي قد يواجهها 

معّلم، يف الق�ضم.

ميكن للتقومي اأن ي�ضاهم يف بناء متثيل حمّدد ملكت�ضبات املتعّلم، 
التقومي  ي�ضمح  املعرفة.  يف  مل�ضاهمته  تعّلمه،  لطريقة  لقدراته، 
التكّفل  يجب  التي  ال�ضعوبات  ال�ضتعجالت،  بتحديد  اأي�ضا 
الفعل  ذو  التفاعلي،  والتعديل  املعاجلة  اأولوية، حيث  بها ب�ضفة 

الرجعي والبعدي.

التقومي التح�صيلي:

على مدى م�ضار تعّلم، يف نهاية مرحلة اأو ثالثي يتدخل التقومي 
للمعلم  ي�ضمح  تقومي  اإنه  التح�ضيلي.  اأو  الإ�ضهادي  اأو  ال�ضامل 
للتعلمات،  تركيب  اأو  املكت�ضبة  للكفاءات  جْرد  حم�ضلة،  بو�ضع 
ح�ضب  وهذا  التالميذ  بتوجيه  املتعلقة  القرارات  تتخذ  حيث 
مكت�ضباتهم. هذا التقومي ينتمي اأكرث للمراقبة منها للتعديل من 
اأجل منح عالمة اأو �ضهادة . » اإنها تخدم الوجه املادي اأو الإداري 

  Profil  Louise . BELAIRE(.لفعل التقومي » )لويز  بيالر

و �ضواء اأكان التقومي ت�ضخي�ضيا، لتوجيه تعّلم التالميذ، اأو تكوينيا، 
من اأجل تعديل التعليم اأو التعلم اأو اإيجاد عالقة م�ضاعدة، اأو كان 
�ضامال، من اأجل اعرتاف اجتماعي للمكت�ضبات، ملنح �ضهادة اأو 
اإ�ضهاد، يجب اأن ينظر اإىل التقومي وب�ضورة ل تدع جمال لل�ضك 
لالآخر  الحرتام  من  اإطار  يف  يطّبق  واإيجابي«  اأ�ضا�ضي  كفعل   «
وباأخالقية مطلقة. اإنه لي�ش اإطالقا مهمة ب�ضيطة اإذ متثل مترينا 
يتحمل فيه املعّلم خماطر، و ل ميكن له التاأكد اأنه قّوم » جيدا ».
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حت�ضني  اأجل  من  البحوث  من  العديد  ينجز  احلايل،  الوقت  يف 
واأح�ضن  للتالميذ  جناح  اأف�ضل  �ضمان  ق�ضد  التقومي  اإجراءات 
املناهج  بنية  م�ضتوى  على  تتمظهر  تغريات  التغريات.  مع  تاأقلم 
التعّلم  ت�ضّور  الكفاءات(،  اأ�ضا�ش  على  مناهج  اإعداد  )منهجية 
املعارف  التقومي)من  موا�ضيع  املعرفية(،  اإىل  ال�ضلوكية  )من 
العمل  اإىل  الفردي  العمل  )من  املقّوم  وظيفة  الكفاءات(،  اإىل 
املعيارية(،  اإىل  املقيا�ضية  )من  التقومي  اأ�ضكال  اجلماعي(، 
 / و�ضعيات  اإىل  املعارف  اختبارات  )من  التعليم  اأدوات 
م�ضكالت(، طريقة نقل نتائج التعّلم )من العالمة املرقمة اإىل 

النتائج الوا�ضفة(.

هذه التغريات يجب اأن توؤخذ بعني العتبار يف عمليات الإ�ضالح 
الرتبوي، من ذلك، اإ�ضالح منظومتنا الرتبوية الذي اتخذ عدة 
التقومي. يتعلق الأمر  اإعادة حتريك نظام  اإىل  اإجراءات تف�ضي 
بتقومي اأداءات املعلمني وموظفي التاأطري، املوؤ�ض�ضات املدر�ضية، 
الو�ضائل التعليمية وتقومي املردود الداخلي واخلارجي للمنظومة 

الرتبوية يف كليتها.

به  املعمول  البيداغوجي  التقومي  على  اأول  ين�ضبُّ  الرتكيز  لكن 
يف الق�ضم ومراقبة نوعية التعلمات. يف هذا ال�ضدد و�ضع جهاز 
وطني للتقومي البيداغوجي من طرف وزارة الرتبية الوطنية. وقد 
تبلورت عدة ن�ضو�ش ر�ضمية تنظم هذا اجلهاز منذ 2005. هذه 
اإجراءات  املنهجية،  واملبادئ  اخل�ضو�ضيات  توؤ�ض�ش  الن�ضو�ش 

وكيفيات قيا�ضات تطبيق التقومي البيداغوجي.

التعليم  معلمي  يخ�ش  بع�ضها  من�ضورات.  عدة  �ضدرت  كما 
ال�ضنة  الإدارية يف  بالإجراءات  تتعلق  اإنها  واملتو�ضط.  البتدائي 
اإجراءات تنظيم امتحانات نهاية  الأوىل من التعليم البتدائي، 
الطور البتدائي، من الت�ضجيل يف المتحان اإىل ت�ضليم ال�ضهادة 
الإعادة،  النتقال،  امل�ضتمرة،  املراقبة  اإجراءات  حول  واأي�ضا 
العام  الثانوي  التعليم  تخ�ّش  واأخرى  وال�ضتدراك.  املعاجلة 
والتكنولوجي.اإنها تتعلق باإعادة تنظيم بطاقة الرغبات، املتابعة 
والتوجيه نحو اجلذعني امل�ضرتكني تطبيقا لإعادة الهيكلة يف هذا 

التعليم.

ي�ضمح هذا اجلهاز التقوميي البيداغوجي لكل املتعاملني املعنيني 
بت�ضخي�ش  التالميذ،  تطورات  مبتابعة  تعلم  التعليم/  مب�ضار 

�ضعوباتهم التعلمية وبرجمة اأعمال املعاجلة وال�ضتدراك ق�ضد 
اإك�ضاب املدر�ضة اجلزائرية تعليما ذا نوعية.

اأهداف التقومي 

من اأهم االأهداف التي ي�سعى التقومي اإىل بلوغها  :

الرتبوي يف  و  الإداري  اجلهازين  التاأكد من جناعة   
ما تعلق مب�ضتوى املناهج الرتبوية،و ت�ضيريامل�ضالح ، و�ضحة 

وجهة القرارات املتخذة.

ف على ملمح املتعلمني و التغريات الطارئة عليها    التعَرّ
الندماج  امل�ضتقبلية)  وجهته  وحتـديد  الدرا�ضي  امل�ضار  عرب 

ال�ضو�ضيو مهني( .

  اإ�ضراك اأولياء املتعلمني يف معرفة م�ضـــــتويات اأبنائهم 
اإ�ضافة  متعددة،  معلوماتية  م�ضادر  من  الطلبة  توجيههم  و 

اإىل التقومي املدر�ضي.

التعليمية  العملية  بلغته  الذي  امل�ضتوى  فح�ش مدى     
الأداء  م�ضتوى  كذا  و  �ضلبا،  اأو  اإيجابا  تطورها  �ضريورة  يف 
الإيجابيات  دعم  ق�ضد  اإلخ(؛   الكتاب..  املعلم،   ( لأدواتها 
امل�ضتقبلية،  العوائق  تنبوؤ  و  املعرت�ضة،  امل�ضكالت  معاجلة  و 
امل�ضتوى  اإىل  الواحدة  املوؤ�ض�ضة  م�ضـتوى  انطالقا من  و ذلك 

املنظومي.

اخلال�صة :

ميكننا القول اإن حقل التقييم وا�ضع ومتنوع  و ل يجب اأن يكون 
والبيانات  العالمات، احل�ضيالت  على  مبني  قيا�ش  اأداة  فقط  
اأهداف  اأجل  املرقمة لنتائج المتحانات املدر�ضية الر�ضمية من 
الرتبية  لنوعية  بناء  ت�ضيري،  اأداة  يكون  اأن  التقومي  اإدارية. على 
تعلم   / التعليم  م�ضار  تعديل  على  ي�ضاعد  اأن  ويجب  التكوين.  و 
نهاية  يف  التالميذ  بكفاءات  العرتاف  وعلى  م�ضتمرة  ب�ضورة 

م�ضارهم الدرا�ضي.
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اجلزائر.  يف  هنا  بك  مرحبا  اأ�ستاذ.  �سعيد  يومك  املجلة:  
والتي  الفرن�سية  باللغة  وتربية  » بحث  م�سوؤولتا جملة  نحن 
ميكنك  فهل  الرتبية.  يف  للبحث  الوطني  املعهد  ي�سدرها 

تقدمي نف�سك لقرائنا االأعزاء، من ف�سلك؟.

ال�سيد :جون ماري دوكوتال :  اأنا بروفي�ضور بجامعة لوفان 
ببلجيكا و باليون�ضكو يف علوم الرتبية بجامعة UCAD – املدر�ضة 
العلمية  اجلمعيات  من  �ضل�ضلة  تراأ�ضت  بدكار.  لالأ�ضاتذة  العليا 
التقومي  تنمية منهجيات  اأجل  اجلامعية خ�ضو�ضا اجلمعية من 
علمية  وظائف يف جلان  اأي�ضا  اأمار�ش   )ADMEE( الرتبية يف 
اأو جلان حترير للعديد من املن�ضورات العلمية. كما اأ�ضرف على 
ثالث �ضال�ضل علمية » البيداغوجيا يف التنمية »،    » ممار�ضات 

بيداغوجية » و طرق يف العلوم الإن�ضانية
méthodes en sciences humaines
 Pratiques pédagogiques - pédagogie au développement   
   De  Boeck   لدى من�ضورات دوبوك 

�سنة  بداأنا  لقد  و  حتول.  يف  الرتبوي  نظامنا  اإن  املجلة: 
)االبتدائي  االأ�سا�سي  التعليم  اإ�سالح  عملية  تطبيق  يف   2003

واملتو�سط(، ويف 2005 للتعليم الثانوي. وحتّدينا الكبري الذي 
جهة،  من  التعّلم،  نوعية  حت�سني  هو  اليوم-   - رفعه  يجب 
اأخرى. فما  اأكرب عدد ممكن من تالميذنا، من جهة  وجناح 
هو دور التقومي يف م�سار قيادة املنظومة الرتبويّة؟ و ما هي 

الرتبية؟ مدير  تلميذ؟ معّلم؟ مفت�ش  تقومي  تقرير  عنا�سر 
موؤ�س�سة مدر�سية؟ و مردود موؤ�س�سة؟

اأ�ضّنف  لن  لهذا.  م�ضاعفة  اإجابة  �ضاأعطي  دوكوتال:  م  ج 
املنظومات الرتبوية ح�ضب الدول؛ لأن ذلك ي�ضتدعي مني �ضرح 
كل املعايري التي يجب اأن اأ�ضتند اإليها . على كل حال، اآخرون قد 

فعلوا ذلك!

اأعتقد اأن املنظومة التقوميية الأكرث جناعة هي تلك التي ت�ضّر 
على املكت�ضبات الأ�ضا�ضية التي يجب على كل تالميذ البتدائي، 
الذهاب  من  ليتمكنوا  فيها،  يتحكموا  اأن  الثانوي  اأو  املتو�ضط 

بعيدا. وهذه هي النقطة الأوىل.

بريطانيا  يف  الريا�ضيات  اأ�ضاتذة  جمعية  جيدا  و�ضحتها  وكما 
نظن.  مما  بكثري  اأقل  هي  الأ�ضا�ضية  املكت�ضبات  فاإن  العظمى. 

لكن يجب اأن ينظر اإىل ما هو اأ�ضا�ضي بتعمق!

اأما النقطة الثانية التي اأردت اأن اأوؤكد عليها، وهي اأي�ضا مهمة، 

المقابلة
مع ال�صيد جان ماري دوكيتال،اأ�صتاذ 

 UCL  DHC( باجلامعة الكاثوليكية بلوفان
chaire UNESCO de L’UCAD اأجنزت 

املقابلة يوم 08 اأفريل 2012 بفندق 
اإيبي�س على ال�صاعة 15 من طرف حبيبة 

بوكرتوتة وعائ�صة بلعنرت.
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اأقطاب   « اأ�ضميه  ما  وهو  تالميذنا  وموارد  قوى  بتحديد  تتعلق 
المتياز لكل تلميذ«. وهو، مع الأ�ضف، ما ل ي�ضنعه نظام التقومي 
فرن�ضا،  ا�ضتعمرتها  التي  تلك  ذلك  البلدان مبا يف  كثري من  يف 
بيزا  درا�ضات  بينت  وكما  فنلندا.  مثل  بلدان  يف  هو  ما  عك�ش 
)pisa(، فاإن فرن�ضا ودول كبالدي تنتقي التالميذ وتخلق كثريا 
التالميذ  بني  الأداءات  يف  هام  فارق  باإحداث  الالم�ضاواة  من 
الأقوياء جدا وبني ال�ضعفاء جدا. وكما تعلمون، لت�ضنيف تالميذ 
تكون  ما  الّتي غالبا  العنا�ضر  نحو  التقومي  اأهداف  توجيه  يجب 

اأقل اأ�ضا�ضية.

ملفت�ش  ملعّلم؟  تقومي  تقرير  عنا�سر  اإذا،  هي،  ما   : املجلة 
الرتبية؟ ملدير موؤ�س�سة تعليمية؟ ملردود موؤ�س�سة؟.

ج م دوكوتال: �ضاأمدد اإجابتي عن ال�ضوؤال ال�ضابق. يكون تلميذ 
ممتازا بقدر ما يتحّكم فيما هو اأ�ضا�ضي. اأي الكفاءات واملوارد 

القاعدية التي متّكنه من التقدم. هذا فيما يخ�ش التلميذ.

واأعتقد اأن املعلم لن يكون احرتافيا اإل اإذا كان قادرا على جعل 
التالميذ يتقدمون يف ال�ضياقات ال�ضعبة، من مرحلة ل يكونون 

زا. فيها بال�ضرورة الأكرث تفوقا والأكرث حتُفّ

هو  املقارنة،  �ضبيل  وعلى  حقيقة.  املحرتف  املعلم  هو  هذا 
كالطبيب الذي يتقن ت�ضخي�ش حالة باملقارنة مع طبيب اآخر مل 

يقدر على ذلك. اإذا فامل�ضاألة م�ضاألة احرتافية!

مفت�ش الرتبية الذي يقوم بعمل جيد هو ذاك الذي ل يعتمد على 
اأقطاب  حتديد  ي�ضتطيع  الذي  وهو  العرتاف  على  بل  املراقبة 
كل  يف  دائما  هناك  املوؤ�ض�ضات.  ومدراء  املعلمني  لدى  المتياز 
موؤ�ض�ضة، حتى الأ�ضد تاأخرا والأكرث حرمانا، قطب امتياز، وكلما 
ظل املفت�ضون يقللون من قيمة عمل املعلمني ، لن نتقدم - يجب - 
على العك�ش- حماولة اكت�ضاف ما هو ممتاز يف موؤ�ض�ضة وبالتايل 

�ضنحّول بالتدريج اأداءات الفاعلني يف امليدان.

عموما، يف كل دول اأوروبا ما عدا فرن�ضا، العالقة بني املفت�ضني 
واملعلمني لي�ضت عالقة معار�ضة، بل بالعك�ش، هي عالقة مع كل 

املوؤ�ض�ضة، كل النظام الرتبوي.

اإنه مل يعد يزور معلما، بل » يزور« موؤ�ض�ضة. اإنه يجدد » قواها« ثم 
يفح�ش �ضوية، بطبيعة احلال كيف، بهذه القوى نف�ضها، ميكنه 

الذهاب بعيدا.

ملوؤ�ض�ضات   20 الذكرى  يف  موؤ�ض�ضة  ملدير  غريبة  ذكرى  عندي 
مني  طلب  فرن�ضا.  يف   )ZEP( الأولوية  ذات  الرتبوية  املناطق 
دامت  التي  التظاهرة  بهذه  اخلا�ش  الجتماع  بخال�ضة  القيام 
ثالثة )03( اأيام . وطيلة اليوم الأول، رافقونا بزيارة موؤ�ض�ضتني: 
تتح�ضل  مل  واأخرى  للتالميذ  تقدم  حتقيق  يف  جنحت  موؤ�ض�ضة 
على التقدم املنتظر منها. والذي �ضد انتباهي يف املوؤ�ض�ضة التي 
ا�ضتجوبناه،  عندما  املوؤ�ض�ضة  مدير  اإجابة  هو  التقدم،  حققت 
الأول،  اأن ت�ضتجوبوه يف املقام  اأنا الذي يجب  قائال: » ل، ل�ضت 
على  ال�ضوؤال  طرحنا  اإذا،  والتالميذ«.  املعلمني  ا�ضتجواب  يجب 
املعلمني: » ما الذي يف�ّضر النتائج اجليدة ملوؤ�ض�ضتكم؟« فاأجابوا » 
اإنه مدير املوؤ�ض�ضة الذي يعمل كل �ضيء لت�ضهيل مهمتنا وللتقليل 
باأكرب قدر ممكن من م�ضاكلنا. مبا يف ذلك املفت�ضية وال�ضلطات 
�ضعوبات،  تعرت�ضنا  عندما  بب�ضاطة،  يحاول  اإنه   – الإدارية 

التفكري والنظر معنا كيف نتخطاها.« 

والعيوب  الأخطاء  باإح�ضاء  لي�ش  موؤ�ض�ضة،  تتقدم  الكيفية  بهذه 
لدى التالميذ واملعلمني. اإذا، اإن مدير موؤ�ض�ضة هو من تكون له 
بفعل  موؤ�ض�ضته؛  واإيجابيات  كفاءات  قوى،  حتديد  على  القدرة 

اأق�ضى ما ميكن لت�ضهيل مهمة معلميه.

املوؤ�ض�ضة  اإنها  جدا،  ب�ضيط  هذا  تعليمية  موؤ�ض�ضة  مردود  اإذا، 
القادرة على احل�ضول، ب�ضكل متزايد، على التقّدم يف مكت�ضبات 

تالميذها.

خالل  من  مقّوم  املدر�سي  التالميذ  عمل  اإن  املجلة: 
عالمات رقمية ومالحظات املعلمني مبنا�سبة مراقبات دورية 
لالأن�سطة البيداغوجية )القانون التوجيهي للرتبية الوطنية 
رقم 08-04 بتاريخ 23 جانفي 2008، املادة 70(. ما راأيك حول 

نظام التنقيط ؟

بـ  :   ا�ضتغلت كثريا على ما يعرف يف الرتبية  ج م دوكوتال 
»القيا�ش يف الرتبية « )املقي�ضة الرتبوية(، لهذا اأ�ضبحت ناقدا 
متطرفا لها. ميكننا جدا تقومي الأداءات، بل حتى تقّدم التالميذ 
اإعداد  اأن  نعرف  اأن  يجب  مقيا�ش.  و�ضع  مبحاولة  واملوؤ�ض�ضات، 
مقيا�ش يف جمال الرتبية غاية يف ال�ضعوبة. ما هو �ضهل قيا�ضه 
اإنها فقط الأ�ضياء الب�ضيطة مثل عدد التعاريف التي على �ضخ�ش 
اأن يتذكرها اأو عدد التطبيقات املتحكم فيها )عمليات ريا�ضية 
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�ضحيحة، قواعد نحوية حمرتمة..(   

يف حني، تعترب حماولة قيا�ش القدرة على حل م�ضكالت ريا�ضية 
اأو اإنتاج ر�ضائل مكتوبة اأو �ضفوية وجيهة.. اأو حماولة قيا�ش قدرة 
حتى  اإنه  اأقول  ال�ضعبة  الأ�ضياء  هذه  الفرد،  لدى  ال�ضتقاللية 
لدى اأكرب املتخ�ض�ضني، تلزمهم �ضنوات للتمكن من تقومي ذلك 
ب�ضورة ذات م�ضداقية. واإذا، فاإننا نلعب قليال دور« امل�ضاعدين 

ال�ضحرة » بوا�ضطة العالمات.

و اأنا كوين اأ�ضتاذ جامعة، توّجب علي اأن اأ�ضع نقاطا من 0 اإىل 20 
لطلبتي وت�ضاءلت اإثرها: » ماذا يعني ا�ضتعمال هذه العالمات؟ 
موؤ�ض�ضتي  يف   .20/10 هي  مفتاحية،  عالمة  هناك  يل  بالن�ضبة 
20/10 يعني العتبة بني النجاح والف�ضل. اأظن اأن ما هو مهم هو 

اأ�ضمن؟  ماذا   20/10 و�ضعت  واإذا  » جناح«.  يعني  ماذا  معرفة 
هذا يعني اأين فكرت كثريا حتى ل اأكون �ضبب ما اأ�ضميه » الف�ضل 

التع�ضفي«

هو  ما  حتديد  يجب  اأنه  جيدًا  اأبنّي  اأن  كتاباتي  يف  حاولت  اإذا 
على  ال�ّضهر  ال�ضروري  من  ذلك،  حتقق  بعد  و  فقط.  اأ�ضا�ضي 
تكري�ش ثلثي الختبار- الذي يجب اأن تو�ضع له عالمة- لأ�ضئلة 
 3 لتلميذ  اأعطيتم  اإذا  بالفعل،  اأ�ضا�ضي.  هو  مبا  تتعّلق  مهام  اأو 
)�ضبب  واحدة  يف�ضل يف  ان  م�ضتبعدا  فلي�ش  لإجنازها،  عمليات 
 ،)pt اإن ف�ضل يف عمليتني من )13،2  التعب(، لكن  اأو  الرتاخي 
فيجب البدء يف طرح اأ�ضئلة! على الأقل، حاولنا التفكري فيما هو 

اأ�ضا�ضي.

مبجرد اأن اأعلم هذا كوين اأ�ضتاذا، اأعمل على احرتام قاعدتني 
النجاح  اأي�ضا  )بل  التع�ضفي  الف�ضل  بتجنب  ت�ضمحان  عامتني 

التع�ضفي(:

للمعارف  العالمة  اأرباع  ثالث  بتكري�ش  تقول   4/3 قاعدة  اإن   -
للجوانب  الباقي   ¼ والربع  فقط  الأ�ضا�ضية  الفعلية  واملعارف 

الأقل )وهو ما ي�ضمح بتقييم التالميذ الأكرث تفوقًا(.

- واأما قاعدة 3/2 تقول اإنه ل يجب الت�ضامح مع اأكرث من 3/1 من 
الأخطاء حول املعارف واملعارف الفعلية الأ�ضا�ضية، تركيب هاتني 
القاعدتني ي�ضمح بتجنب الإخفاقات التع�ضفية. فهي عالمة من 

جمموع ع�ضرين نقطة مثال ¾ العالمة هي 20/15 و 3/2 من 15 
جيدا  حددنا  اإذا  اأنه  التجربة  وتبني  النجاح.  عتبة  اأي   ،10 هي 
نادر جدا  الذي هو  الأ�ضا�ضية )الأمر  الفعلية  املعارف واملعارف 
اإن  حني،  يف  التع�ضفي،  الف�ضل  من  الكثري  �ضنتجنب  حدوثه( 
التالميذ الأكرث تفوقا يقيمون بقدراتهم على النجاح يف الأ�ضئلة 

الأقل اأ�ضا�ضية وبقلة اأخطائهم يف الأ�ضئلة الأ�ضا�ضية.

ون�ضري اإىل اأن دول تتزايد كل مرة تعار�ش اإجبارية و�ضع عالمات 
الأحيان  اأغلب  اأنه يف  نن�ضى  التالميذ. لكن ل  لتقومي مكت�ضبات 
جند الأولياء اأنف�ضهم الذين يتم�ضكون بالعالمات، بع�ضهم يرى 
اأنه اأقدر على حتديد و�ضعية ابنه بالن�ضبة اإىل التالميذ الآخرين 
لون اأن يقولوا اأن ابنهم هو  يف الق�ضم؛ اآخرون ل يخفون اأنهم يف�ضّ
الأف�ضل. اإذا يجب يف نف�ش الوقت اأخذ هذا املتطلب يف احل�ضبان 

ولكن اأي�ضا اإيجاد عالمة تكون ذات م�ضداقية.

يف اخلتام، ل�ضت مع اأو �ضد العالمات.  يف راأيي، طوال ال�ضنة، 
هي  اأحيانا  رمبا  لكن  للتالميذ  غالبا  العالمة  ن�ضع  اأن  يجب  ل 
باأنه من  واع  اأنا  بها.  نفعل  فيما  التفكري  �ضريطة ح�ضن  مف�ضلة 

ال�ضعب اأن ن�ضع القيا�ش ال�ضحيح.

املجلة:  ما هي مكانة املعاجلة يف م�سار التقومي؟ ما العالقة 
التي تربطونها بني ح�س�ش الدعم والتقومي؟ ماهي االأعمال 

التقوميية التي ت�سمح مبحاربة الت�سرب املدر�سي؟

الق�ضايا  ريب من  بال  املعاجلة  ق�ضية  تعترب  دوكوتال:   م  ج 
الأ�ضعب لدى اأغلب املعلمني. القدرة على امتالك ت�ضخي�ش جيد 
احرتافية  تعني  التالميذ  �ضعوبات  ملعاجلة  ا�ضرتاتيجية  واإيجاد 

املعلمني.

اإن الطبيب الذي ل ميلك تفكريا طبيا ل يوؤدي عمال جيدا. اإذا 
اإنه بحاجة اإىل تفكري طبي جيد،  نف�ش ال�ضيء بالن�ضبة للمعلم! 
اأي اأن يقدر على و�ضع ت�ضخي�ش جيد حول ما ل ي�ضري جيدا لدى 

التالميذ اأو لدى تعليمه.

مع الأ�ضف،  قليال ما نوؤّكد على تكوين املعلمني، حول هذه القدرة 
على التفكري الت�ضخي�ضي. ختاما اإن تكوين املعلمني مثل تكوين 

الأطباء عمليا.



17

اأن  �ضحيح  الق�ضم.  يف  باملعاجلة  نقوم  اأن  الأ�ضا�ضي  من  اإنه 
اإذًا  ل.  اأخرى  و  خطرية  اأخطاء  هناك  لكن  يخطئون  التالميذ 
يجب اأن تكون عندنا هذه القدرة على ترتيب ما هو مهم وما هو 

غري مهم.

ب�ضورة  ي�ضتغلونها  خمتلفة  موارد  ميتلكون  تالميذ  اأي�ضا  هناك 
بالذهاب  لهم  ي�ضمح  فيما  يتحكموا  اأن  املهم  مت�ضاوية.  غري 
بعيدا يف موا�ضلة تعلمهم. واأن ل نن�ضى اأن وتريات التعلم لي�ضت 

مت�ضابهة من طفل اإىل اآخر.

الت�ضرب  حماربة  من  متكن  التي  التقييم  اأعمال  يخ�ش  فيما 
املدر�ضي فقد ا�ضتغلت كثريا مع اإدارات تهتم بالأطفال املت�ضربني.

يف بع�ش البلدان مع الأ�ضف، ي�ضرب نظامهم الرتبوي التالميذ 
وا�ضح،  ب�ضكل  درا�ضات  بينت  فقد  بالفعل،  مبكر.  وقت  يف 
خ�ضو�ضا درا�ضات اليوني�ضيف، اأن هذا النقطاع الدرا�ضي غالبا 
ما يكون �ضببه الطريقة التي يتعامل بها املعلمون مع تالميذهم، 
فهم يحّطون من اعتبارهم غالبا من خالل تنقيط �ضيء البناء 

احلط  عو�ش  الأف�ضل،  فمن  باأنف�ضهم.  ثقتهم  تهّز  ومالحظات 
التالميذ  ي�ضتطيع  ما  خا�ضة  املعلمون  يحدد  اأن  اعتبارهم،  من 
القيام به خالل ال�ضنة الدرا�ضية و يف اآخر ال�ّضنة  يطرح امل�ضكل 

الآتي:

هل ميكن للطفل اأن يتقّدم اأكرث اإن اأعاد ال�ضنة يف نف�ش الق�ضم اأم 
بانتقاله للق�ضم الأعلى؟

من دواعي الف�ضول اأّن يف بع�ش الدول خ�ضو�ضا يف فنلندا على 
�ضبيل املثال اأنه ل وجود لالإعادة، هذا يفرت�ش وجود احرتافية 
كبرية لدى املعلمني : معرفة ت�ضخي�ش ما لي�ش على ما يرام لدى 
التلميذ يف » اأفواج فرعية لالأطفال اأو يف الأفواج البيداغوجية« 

من اأجل املعاجلة.

التفكري  على  القدرة  اإعمال  ي�ضتدعي  الأ�ضاتذة،  تكوين  اإذًا، 
تكوين  البلدان،  من  كثري  يف  لكن،   . املعلمني  لدى  الت�ضخي�ضي 
�ضد  اأنني  مبعنى  لي�ش  اأغلبه.  يف  نظري  اأعرفه  كما  املعلمني 
و  التطبيق  قليل من  يكون اجلهاز نظريا مع  النظري. غالبا ما 
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غالبا ما يكون هذا النظام عاطال لأنه ل ي�ضمح ملعلمي امل�ضتقبل 
ي�ضمح  الذي  الوحيد  اجلهاز  اإن  للتعليم.  م�ضتعدين  يكونوا  اأن 
بتح�ضري جيد هو ذاك املرتكز على النموذج: تطبيقي ثم نظري 
ثم تطبيقي، جهاز ي�ضميه بع�ش اخلرباء » و�ضع يف �ضياق - اإخراج 

من �ضياق - عودة اإىل ال�ضياق «.

بالفعل، يجب النطالق من و�ضعيات حقيقية مو�ضوعة يف �ضياق 
يجب  اإذ  امليدان  ويف  احلياة  يف  تعرت�ضنا  واقعية  �ضعوبات  ومن 
توجد  لكن  البداهة.  بح�ضن  جيدا  حتليلها  جيدا،  حتديدها 
و�ضعيات - م�ضكالت ل نتو�ضل اإىل حلها فقط بح�ضن البداهة. 
اإذن نحن بحاجة اإىل نظريات )�ضبكات حتليل( لتحليل امل�ضكلة. 
نحن بحاجة اأي�ضا اإىل نتائج بحوث وتطبيقات جيدة مّت تقييمها. 
وب�ضكل اآخر ميكننا القتبا�ش منها من اأجل حماولة حل م�ضكالت. 
فالنظرية ل تاأتي اإل يف املرحلة الثانية كدعم للقدرة على التحليل 
اأنف�ضهم  وللبحث عن احللول بطبيعة احلال، يجب على املكونني 
اأن يكونوا قادرين على التحكم يف هذا لأن البع�ش لي�ضت لهم اأية 
معرفة بامليدان ول ي�ضتطيعون القيام به. ويجب اأن ن�ضري اإىل اأّنه 
ترب�ش عملي(  تنظيم منظومة درو�ش نظرية/  ال�ضهل جدا  من 

مع الأ�ضف، هذا ل يكّون حمرتفني.

حت�سني  يف  والرتبوي  البيداغوجي  البحث  ي�ساهم  املجلة:  
مردود النظام الرتبوي يف جمموعه. اأنت باعتبارك متخ�س�سا، 
اأي نوع من البحث ميكن للمعهد الوطني للبحث يف الرتبية 
املقاربة  يف  التالميذ  تعلمات  تقومي  يخ�ش  فيما  به  يقوم  اأن 

بالكفاءات من اأجل متابعة اأف�سل ملكت�سباتهم؟ 

ج.م. دوكوتال: ن�ضتطيع التفكري فيما ميكن اأن يقّدمه البحث 
فيما يخ�ّش تكوين املعلمني، ت�ضيري املوؤ�ض�ضات التعليمية و ت�ضيري 

النظام الرتبوي. اإلخ.

قوائمًا  كثريًا  و�ضعنا  لقد  التالميذ،  تعلمات  تقومي  يخ�ش  فيما 
للكفاءات » اأهداف التعّلم « دون اأن نفّكر حقيقة ب�ضورة واقعية 
يف و�ضعّيات - م�ضكالت اأو يف املهام الّتي ميكن للمعّلم من خاللها 
اأن يحّل  اأو  اأن يوؤّدي هذه املهام  اأّن تلميذا تعّلم مبقدوره  اأن يعي 
هذه امل�ضكالت. بالن�ضبة يل، فاإّننا ل ننجز ب�ضكل تام ما هو مهم 
على  يجب  الّتي  الأهم  املهام  حتديد  اأعني  الرتبوي،  النظام  يف 
�ضبيل  فعلى   ! قليلة  هي  و  مطلق.  ب�ضكل  فيها  يتحّكم  اأن  تلميذ 

مفهومة  ر�ضالة  يكتب  اأن  تلميذ  على  يجب  الّلغة  ق�ضم  املثال، يف 
لدى املر�ضل اإليه، حترير طلب اأو اإعطاء معلومات حول مو�ضوع 
امل�ضائل  بع�ش  حّل  عليه  فيجب  الريا�ضيات،  يف  اأما  اإلخ...  ما، 
و  الأربع  الأ�ضا�ضية  العملّيات  بوا�ضطة  اليومية  للحياة  الب�ضيطة 
اإّنها  اإلخ...(.  القاعدية )الطول، امل�ضاحة،  التحّكم يف املقايي�ش 

بع�ش الأ�ضياء الب�ضيطة. اإّننا نبحث غالبا عن امل�ضتحيل.

اأن ُنح�ِضن » اإعالن نوع املهام الّتي  اإذًااأنه من الأولوية  يبدو يل، 
ُتوؤَّدى، مناذج الأداءات املنتظرة من التالميذ؛ اأن نبنّي، من خالل 
هذا، للمعلّمني و املفت�ضني اأّنه من ال�ّضهل اأن نقول بتنمية كفاءة ما 

من اأن ن�ضعها يف منهاج.

اأ�ضدقائي  لأحد  الدكتوراه  اأطروحة  اإطار  بحثا يف  دائما  اأتذّكر   
الّذي تويف ب�ضرعة مع الأ�ضف )اإّنه الربوفي�ضور اإيفان تورنور من 

جامعة مون�ش لبلجيكا( 

 .  Yvan de Tourneur de l' Université Mons en Belgique

املكونني:  و  املعلمني  البحث مع ثالث فرق من  لقد عمل يف هذا 
اجليد  التو�ضيح  على  حمنّكني  مكونني  من  الأّول،  الفوج  عمل 
�َضة؛ و يف الثاين �ضرح املكونون اأهداف  للمعلمني غايات املادة املَُدرَّ
املنهاج اجلديد؛ و يف الثالث عمل املكونون و املعّلمون فقط على 
ثّم  التعليم.  مناهج  يف  م�ضّطٌر  هو  ما  برتجمة  التقومي  و�ضعّيات 
قا�ش هذا الباحث من خالل اختبار اأويل و اختبار بعدي، التقّدم 
املحقّق يف كل من الأفواج الثالثة: لقد حّقق الفوج الثالث اأف�ضل 
لدى  تعبريًا  الأكرث  طبعًا  هي  التقومي  و�ضعّية  لأّن  ذلك  النتائج، 
على  نقدر  ما  وغالًبا  غايات.  اأو  م�ضّرحة  اأهداف  من  املعّلمني 
التفكري من خالل و�ضعّية التقومي بوجود هدف خفي وراء مترين 

ما اأو قيمة متخّفية وراءه.

املجّلة :كيف نِعّد اإذاً و�سعية تقوميية؟

اأنتظر من تلميذ يف  اأفّكر بب�ضاطة: ماذا  اأنا  ج.م. دو كيتال: 
اأن  نهاية الطور البتدائي؟ مثال، يف التعبري الكتابي،اأنتظر منه 
يحّرر ر�ضالة لعّمه اأين يخربه و يطلب منه اإن كان باإمكانه ق�ضاء 
بع�ش الوقت عنده. و يف هذه املهّمة، هناك تقريبا كل التعّلمات 
اأن نرّكب  فيما يخ�ّش الّلغة ما عدا ما هو �ضفوي. لكن باإمكاننا 
بني الكتابي و ال�ضفوي بهذه التعليمة: » تقراأ ر�ضالة على والديك 
اأين ت�ضرح حمتوى الّر�ضالة الّتي بعثت بها دون اأن تكون اأمامك »و 
هكذا من خالل هذا الّنوع من املهام، ميكننا تقييم كل التعّلمات..  
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املجلة:  لكن كيف نقّيم التالميذ؟

اأجنزنا  لقد  قليال.  �ضعب  الأمر  هذا  بداية  كيتال:  دو  ج.م 
 François اأعمال بحثية مع اأحد اأ�ضدقائي وهو فران�ضوا جريار
Gérard  واآخرين اأي�ضا، حول حل امل�ضكالت تو�صلنا اإىل اأنه 

االأول  م�صكلة،  اأ�صا�صيان حلل  بعدان  االأقل  يوجد على 
هو القدرة على حتليل امل�صكلة حتليال جيدا، على قراءة 
ما  فهو معرفة  الثاين  اأّما  ما هو وجيه حلّله.  وحتديد 
التلميذ حلّلها م�صتعملة  التي يجّندها  املوارد  اإذا كانت 
ميكن  االأ�صا�صيان.و  املعياران  اإنهما  �صحيحة.  بطريقة 

اأن تكون هناك معايري اأخرى.

فمثال: فيما يخ�ش » جودة التفكري« ميكننا اإيجاد تالميذ ميلكون 
اأداءات يف التفكري )يحللون جيدا الو�ضعية املعرو�ضة( لكن مع 

القيام باأخطاء يف ا�ضتعمال املوارد.

وباملقابل، هناك تالميذ ي�ضتعملون موارد لكنها لي�ضت بال�ضرورة 
اأنهما  وجيهة ولكن امل�ضتعملة جيدة. يف حني ل يتفطن املعلمون 
م�ضتقالن.  واأنهما  منهما  التحقق  يجب  مهّمان  نظريان  بعدان 
اإًذا،  العالمة.  و�ضع  اأو  القيا�ش  يف  اأو  التقييم  يف  مهمان  اإنهما 

يجب العمل على هذين اجلانبني )هذا وذاك(.

اإذا اأخذنا اإنتاجا تعبرييا، فالطريقة �ضتكون هي نف�ضها. وال�ضوؤال 
املفرو�ش طرحه هو: ماهي وجاهة هذا النمط من التوا�ضل الذي 
�ضينتجه التلميذ؟ ي�ضتطيع القيام باإنتاج ن�ش توا�ضلي وجيه لكنه 

ل يحرتم القواعد اللغوية والعك�ش. 

pisa جنمت عن دوافع تقنية- �ضاأتكلم عن املو�ضوع  اإن م�ضكلة 
الكفاءات  ل  خا�ضة،  تقّوم  الختبارات   - امللتقى  يف  غدا  رمبا 
باملعنى الذي و�ضحته لكن املوارد الأ�ضا�ضية التي بف�ضلها ي�ضبح 

التلميذ كفوؤًا.  

واأن على  بب�ضاطة، لأن كفاءة ما هي بال�ضرورة متعددة الأبعاد 
النموذج   « اإىل  بالعودة  لالأبعاد  وحيدا  قيا�ضا  ت�ضع  اأن   pisa

الريا�ضي من نظرية الإجابة عن املو�ضوع « للتحقق ما اإن كانت 
يرف�ش  النموذج  وهذا  ل.  اأم  منها  متحقق  املطروحة  الأ�ضئلة 
 pisa باحثي  اإن  الأبعاد.  ثالثية  اأو  الأبعاد  املزدوجة  الإجابات 
مهمات  اإىل  )امل�ضائل(  امل�ضكالت  حلول  تفكيك  على  جمربون 

فرعية. فبهذا ال�ضرط ميكن لنموذج الريا�ضيات اأن يكون �ضاحلا 
. لقد اأجريت درا�ضة قام بها باحثون يف الرتبية يف كامربدج بينت 
اأن املعلمني، يف انكلرتا، يعملون على جعل تالميذهم ينجحون يف 
اختبارات pisa مثال اأو اختبارات املفت�ضية الوطنية حتى يح�ضنوا 
ت�ضنيفهم. مما يجعله اختبارا ا�ضتعجاليا. و بالتايل ن�ضع مّرة 
التالميذ على  بقدرة  باملوارد ل  املهّتم  اأنف�ضنا يف مو�ضع  اأخرى 

جتنيدها.

اأو  والفاعل  الفعل  بني  الربط  التالميذ  من  العديد  يح�ضن 
يتحّكمون جيدا بقواعد النحو، لكن اإن طلبت منهم كتابة ن�ش، 
ل ي�ضتطيعون ويت�ضرفون كما لو اأّن هذه القواعد مل تعد موجودة.

غري  املقرتحة  املدر�ضية  التمارين  تكون  الأحيان،  غالب  يف 
متنا�ضقة اأو اآلية، اإذ من ال�ضهل تعلم تقنية اأو مورد عن اأن نحلل 
حل  بل  كلها  حلها  هو  لي�ش  واملهم  خمتلفة.  م�ضكالت  و�ضعيات 

اثنني اأو ثالث.

فاأطفالنا  دللة.  لها  حقيقية  و�ضعيات  التالميذ  اإعطاء  يجب 
ف�ضوليون بالطبيعة. فلنعطهم اإذًا الفر�ضة للتعرف على حقيقة 

الأ�ضياء. اإنهم تقريبا مثلنا – الكبار - يف عملنا.

على  الإجابتنا  الربوفي�سور  �سيدي  جزيال  ن�سكركم  املجلة: 
اأ�سئلتنا لكن اإن كان لك �سيء تريد قوله..

ج. م دوكوتال : ا�ضمعوين، غدا اأثناء امللتقى، �ضاأتدخل �ضاأقدم 
معهدكم.  على  اقرتحتهما  التي  تلك  بني  خمتارين  مو�ضوعني 
اإنهما ل يتعلقان بالإ�ضكاليات املطروحة يف هذه املقابلة لكنهما 

يتمحوران حول البحث واملقايي�ش العاملية.

بعد مداخلتي، �ضيكون هناك رمبا نقا�ش ول�ضيء مينعكم بالطبع 
من طرح اأ�ضئلة اأخرى. اأ�ضئلتكم جد مهمة. 

املجلة: �سكرا ملنحنا من وقتكم رغم م�سقة ال�سفر.
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 متهيد
بالتعاون  باجلزائر،  الّرمان  بوادي  مقّره  يف  امل.و.ب.ت  نّظم 
املايل لليوني�ضيف، ملتًقى دولًيا عنوانه » اإ�ضهامات اأعمال التقييم 
يف تطوير املنظومة الرتبوية  –النوعية و الفعالية-«، و ذلك اأّيام 
اأجانب  وطنيني،  باحثني  مب�ضاركة   ،2012 اأفريل   11 و   10  ،9
ودوليني ، اإىل جانب احل�ضور املكثف ملختلف الفاعلني الرتبويني 

املركزيني و امليدانيني.

 مو�صوع امللتقى وهدفه
اأعمال  اإ�ضهامات   : هو  دقيقا  و  حمددا  مو�ضوعا  امللتقى  تناول 
عمليات  خمتلف  بتناول  الرتبوية،  املنظومة  تطوير   يف  التقييم 
التقومي و مكانتها �ضمن النظام الرتبوي بالدرا�ضة و كيفية جعل 
هذا التقومي ذا نوعية، ناجعا و فعال يف تطوير املنظومة الرتبوية.

املوجودة  العالقات  درا�ضة  العلمي  امللتقى  الهدف من هذا  كان 
اآثارها  و  امل�ضتويات  خمتلف  قبل  من  املنجزة  التقييمات  بني 

الإيجابية و ال�ضلبية يف منظومة الرتبية و التكوين.
 

االإ�صكاليات املطلوب مناق�صتها يف امللتقى: 
و�ضع  امللتقى  هدف  و  مبو�ضوع  الدقيقة  الإحاطة  اأجل  من  و 
يتخذها  اأن  ميكن  التي  الإ�ضكاليات  من  جمموعة  املنظمون 

املن�ضطون حماور مل�ضمون تدخالتهم، و قد متثلت يف:
 ماهية الأمناط املعتمدة يف كل تقييم.

 ماهية العالقات بني م�ضادر املعلومات و املمار�ضات 
والو�ضائل و املتدخلني وبني املعاجلات الناجتة.

 ماهية نظم و منهجيات التقييم؟
 الهدف من التقييم؟

 كيفية تثمني نتائج درا�ضات التقييم ؟

الملتقى الدولي حول
إسهامات أعمال التقييم في تطوير  المنظومة التربوية

" النوعية و الفعالية "

تظاهرات علمية
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 جمريات امللتقى
ايدار،  ال�ضّيد حممد  افَتَتح  امللتقى  للم.و.ب.ت هذا  العام  املدير  ايدار،  ال�ضّيد حممد  افَتَتح 
املدير العام للم.و.ب.ت هذا امللتقى اإثر مداخلته مرحبًا باحل�ضور و �ضاكرا تواجد اخلرباء و 
الخت�ضا�ضيني يف علوم الرتبية من خمتلف اجلن�ضيات )بلجيكا، فرن�ضا، املغرب و اجلزائر( 
بعدها  جتاربهم.  و  البحثية  اأعمالهم  لعر�ش  امللتقى،  هذا  لتن�ضيط  املعهد  دعوة  لّبوا  الّذين 
اأبرز اأهمية اأعمال البحث يف ميدان التقومي، مركزا على اإ�ضهامات كل هذه الأعمال من اأجل 
حت�ضني الفعل التعليمي، نتائج التالميذ و منه تطوير النظام الرتبوي يف جممله. و هذه بع�ش 
املقتطفات من كلمته: » �ضادتي املدراء، احل�ضور الكرمي، اأعزائي املدعوين اإنّنا جّد �ضعداء، 
فريقي و �ضخ�ضي، ل�ضتقبالكم يف معهدنا مبنا�ضبة هذا امللتقى الّدويل الّذي ننظمه مب�ضاركة 

اليوني�ضيف. 
)...( كما نعرّب عن عميق �ضكرنا نحو الربوفي�ضور جون ماري دوكيتال الّذي �ضّحى بعطلته و احتفالت عيد الف�ضح ليكون 
حا�ضرا معنا م�ضاركا فّعال يف هذه التظاهرة العلمية )...( كما ن�ضكر اأي�ضا ممثلي اليوني�ضيف لدعمهم و تعاونهم خا�ضة من 

ل م�ضاريع اأخرى معهم. اجلانب املادي. ناأمل من هذا التعاون مع اليوني�ضيف اأن يتوا�ضل و اأن ُت�َضجَّ
)...( علما منه باحتالل التقومي مكانة هامة يف النظام الرتبوي. �ضّجعنا معايل وزير الرتبية الوطنية، اأبو بكر بن بوزيد، 
ط هذا امللتقى و املتعلقة مب�ضاريع البحث امل�ضّجلة  على تنظيم هذه التظاهرة العلمية. ناأمل اأن ت�ضاهم املداخالت الّتي �ضُتَن�ضِّ
يف اإطار التعاون بني املعهد و اليوني�ضيف ل�ضنة 2011 و كذلك تبادل اخلربات يف ميدان التقومي، و اأن ي�ضّجع اأي�ضًا اأكرث اأعمال 

البحث حول ا�ضرتاتيجيات الّتعليم / التعّلم، الطرائق البيداغوجية، الأداءات داخل الق�ضم و مناهج التكوين املتبناة.
كل النجاح لأعمال ملتقانا و كثريا من النجاح اأي�ضا للمحا�ضرات املربجمة. �ضكرا للجميع مرة اأخرى على جميئهم.«

 كلمة ال�صّيد يو�صف عمر ممثل اليوني�صيف في الجزائر، خالل افتتاح الملتقى
�ش للمنظومة الرتبوية، املنّظم  ي�ضعدين اأن اأكون بينكم اليوم للم�ضاركة يف اأ�ضغال امللتقى املخ�ضّ
من ِقبل املعهد الوطني للبحث يف الرتبية، واأ�ضكر جزيل ال�ّضكر املنّظمني على الّدعوة املوّجهة 
�ش يف هذا الّلقاء اهتمامي الكبري ملعرفة اإ�ضهام اأعمال التقييم يف  يل. لقد اأثار املو�ضوع املخ�ضّ

تطوير املنظومة الرتبوية اجلزائرية.

�َضة ب�ضكل  اإّن اليوني�ضيف، و اّلذي اأمّثله بكل �ضرف و فخر املوؤ�ّض�ضة الوحيدة لالأمم املتحّدة املَُكرَّ
ي�ضًا للتكّفل بالأطفال« ح�ضب احتياجاتهم،  ح�ضري لالأطفال. و الّذي قد مّت اإ قرار ن�ضاأته  خ�ضّ

دون اأي متييز عرقي، ديني، اأو جن�ضي، ي�ضتمر هذا املبداأ يف توجيه ن�ضاطه  يف اجلزائر. لهذه الغاية، يعتمد اليوني�ضيف على 
اأحكام و مبادئ التفاقية املتعّلقة بحقوق الطفل.

�ضحيح اأن جهود التمدر�ش املطّورة من قبل اجلزائر، خا�ضة يف ال�ضنوات الأخرية، �ضمحت بتوفري اآفاق ناجحة ملجموعة كبرية 
من الأطفال، و كما �ضمحت اأي�ضًا باحلفاظ على هذه الرثوة الثمينة و التي هي الطفولة. مع ذلك، يبقى هناك الكثري من العمل 
من اأجل جعل املدر�ضة اجلزائرية تتالءم مع املتغرّيات بكّل اأنواعها املدرجة يف املجتمع اجلزائري و خا�ضة تقلي�ش الفارق 

املوجود بيننا و بني العامل املتقّدم.
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با�ضرت اجلزائر يف الإ�ضالحات و اعتمدت القانون التوجيهي ل�ضنة 2008 بهدف حتقيق احلق يف الرتبية، هذا ما نن�ضم اإليه 
كّليًا. ل ت�ضّيع اليوني�ضيف، و التي تعترب الرتبية واحدًا من املحاور الأ�ضا�ضية لربنامج التعاون بينها و بني اجلزائر، اأّي جمهود 

لتذهب بخربتها اإىل اإجناح هذا الإ�ضالح بو�ضع كّل الإمكانيات الب�ضرية و املادية و كذا خربتها حتت ت�ضّرفها.
اإّن التحّدي و الذي يكمن يف حت�ضني الرتبية، و هو اأحد اأهداف الإ�ضالح، ل يت�ضّمن فقط البعد الكّمي بل اأي�ضًا البعد النوعي. 
بتوفري  اأكرث من ذلك  اإمنا  و  القبول يف املدر�ضة  اأن يقت�ضر فقط على حّق  اأّن احلق يف الرتبية ل يجب  الوا�ضح  اأ�ضبح من 
تعليم ي�ضمن اكت�ضاب املعارف الأ�ضا�ضية و الكفاءات و املعرفة، ال�ضرورية لإدماج ناجح على ال�ضعيد العملي كما يف احلياة 

الجتماعية.
�ضنتوّجه جميعًا، اليوني�ضيف و �ضركاوؤنا لنجعل من نظام التقييم ثقافة للتطوير لدى كّل متدّخلي املنظومة الرتبوية عو�ضًا عن 

جعله اأداة م�ضاعدة و متابعة �ضرورية طبعًا لكن غري كافية.
اأمتنى لكم التوفيق يف اأعمالكم و انتهز هذه الفر�ضة لتكرير عزم اليوني�ضيف على دعم  كل مبادرة تعمل على حماية الطفل و 

تطويره و تفّتحه. و �ضكرا..
و بعدها اأحيلت الكلمة للدكتور بغداد خل�ضر م�ضت�ضار دويل يف علوم الرتبية لعر�ش » اآفاق تقومي اإ�ضالح املنظومة الرتبوية 
اجلزائرية » ثّم اإىل جون ماري دو كيتال الربوفي�ضور و اخلبري الدويل لليون�ضكو اأوىل مداخلتيه املعنونة »التحليل النوعي يف 
الرتبية: اأعمال البحث يف معايري النوعية ». )مداخلتا الربوفي�ضور دو كيتال موجودتان بكاملهما يف العدد اخلا�ش من جمّلة 

.)Educ Recherche

 ملّخ�س املداخالت

التحليل النوعي في التربية، من اأعمال بحثية اإلى معايير 
النوعية

جون ماري دو كيتال
و  الكّمي  البحث  حول  يدور  خاطئ  نقا�ش  من  املداخلة  تنطلق 
البحث الّنوعي، ذلك لأّنه كان من الأجدر احلديث عن املنهجية 
اأّن  ُيَداَفع عنها هي  الّتي  الفكرة  اإّن  الّنوعية.  و املنهجية  الكمّية 
يتمّثل يف  اأو غريه،  الرتبية  تناول مو�ضوع  �ضواء  العلمي،  البحث 

اأهدافه و يف مقت�ضياته الأ�ضا�ضية، لكّنه متعدد يف مناهجه. 
كانت  مهما  تقييم حقيقية  معايري  وجود  النظرية  هذه  تفرت�ش 
املنهجيات املتبناة، حتى و اإن كان تفعيلها يّتخذ له اأوجها خمتلفة 
ح�ضب احلالت. نعر�ش هذه املعايري الّتي مّت ت�ضديقها من ِقَبل 
�ش  الأُ�ضر العلمية اإثر عّدة اجتماعات هاّمة )اجتماع واحد خ�ضّ
تكرميا للربوفي�ضور ميكائيل هوبرمان، واحد من اأف�ضل اخلرباء 
يف التحليل الّنوعي(. و نبنّي اأي�ضا اأّنه اإىل جانب البحث العلمي 
حول مو�ضوع الرتبية اأو التكوين، توجد اأمناط اأخرى للبحث تتبع 

اأهدافا اأخرى و ت�ضتجيب ملقت�ضيات اأخرى.
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مداخلة الدكتور لخ�سر بغداد

تناولت هذه املداخلة مو�ضوع مقايي�ش و موؤ�ّضرات ت�ضيري و تقييم 
قد  اأّنه  اإىل  املحا�ضر  اأ�ضار  قد  و  الرتبوية اجلزائرية.  املنظومة 
اأُ�ضِنَدت اإليه مهمة عر�ش هذه املداخلة من اأجل الإ�ضهام يف تفعيل 
اأ�ضغال هذا امللتقى و ذلك من خالل بحث الروابط املحتملة بني 
اأعمال التقييم املنجزة يف خمتلف امل�ضتويات و اأثارها الإيجابية و 
ال�ضلبية يف اأنظمة الرتبية و التكوين. ولبّد اأن نعلم اأّن م�ضتويات 
اأّن  و  متنوعة.  و  التكوين عديدة  و  التعليم  و  الرتبية  التقييم يف 
لهذه  الإيديولوجية  بالقواعد  مرتبطة  عّدة جوانب  يهّم  التقييم 
امليادين و مناهجها و طرائقها و و�ضائلها اإىل جانب مكت�ضبات 
�ضة و التخطيط و الهياكل و الُبَنى و �ضروط  التالميذ و القيم املَُدرَّ
النخراط يف التعليم و يف التمدر�ش و التمويل و الت�ضيري و اإدارة 
املوؤ�ض�ضات و املدار�ش اإىل جانب الّدعم املدر�ضي و حمو الأمّية و 

املحيط املدر�ضي...الخ.
اإ�ضالح تربوية عميقة لكن مل  لقد انخرطت اجلزائر يف عملية 
يكن الغر�ش منها تقييم الأ�ض�ش الإيديولوجية و النظرية للرتبية، 
التوجيهي  القانون  اإليها  تطرق  املبادئ  هذه  التكوين.  و  التعليم 
للرتبية الوطنية. اإّن عملية الإ�ضالح هذه كانت عبارة عن �ضل�ضلة 
تكوين  يف  البيداغوجية،  املحتويات  يف  الهاّمة  التغيريات  من 
املعلمني، �ضروط التمدر�ش، الّدعم املدر�ضي، �ضروط  النتقال...
و  للت�ضيري  الكمّية  و  النوعّية  املقايي�ش  اأي�ضا  م�ّضت  كما  الخ. 

�ضرورة بيان النتائج. 
و  املهام  الغايات،  بتحديد  ي�ضمح  اأن  التقييم  على  يجب  كما 

املبادئ الأ�ضا�ضية املنوطة بقطاع الرتبية اإن كانت قد اأُدركت اأم 
ل. اإنها درا�ضة ت�ضمح اأي�ضا بالتحقق من الن�ضجام بني خمتلف 
جهة  من  و  املالية...الخ  الإن�ضانية،  الهيكلية،  القاعدية،  املوارد 
اأخرى الغايات و الأهداف امل�ضّطرة. يجب على نتائج التقييم اأن 
حتّلل من اأجل تف�ضري بلوغ اأو عدم بلوغ اأهداف الإ�ضالح و اقرتاح 

فر�ضيات عمل ت�ضمح بتح�ضني الو�ضعية. 
يف  يكونان  ما  غالبا  الباحث  اأو  املقّيم  اأّن  التجربة  عّلمتنا  لقد 
يحبّذان  الّذين  القرار  اأ�ضحاب  امل�ضوؤولني  و  امل�ضريين  مواجهة 
ال اإىل ت�ضوراتهم حول الرتبية، التعليم و التكوين. و ل  اأن يتو�ضّ
لون ما  يتقبلون نتائج املقيم و الباحث اإل على م�ض�ش بل و يف�ضّ
هو على ما يرام من اأن يقال لهم اأّن هناك خطاأ هنا و هناك و 

َرْي قلق. يت�ضورونهما ُعْن�ضُ
اأّما املقّيم من جهته فال يدافع عن وجهة نظره بو�ضوح و ل يعمل 
على اإقناع غريه باحلجج. كما لبد اأن ن�ضري اإىل اأّن بع�ش نتائج 
التقييم لي�ضت حمل اعتبار لدى امل�ضوؤولني املعنيني خا�ضة اإن مل 

يكن التكفل من �ضالحياتهم...
اإّن املهم يف هذا امللتقى اأن نطرح ب�ضورة اأو باأخرى، �ضواٌء امل�ضرّي 
اأو ال�ضيا�ضي و لي�ش فقط املقّيم، �ضرورة اأن يقحموا اأنف�ضهم يف 
اإّن  معها.  متعاملني  اأو  فاعلني  باعتبارهم  فّعال  ب�ضكل  الرتبية 
مو�ضوع التقييم مو�ضوع خ�ضب للباحثني اجلامعيني فيما يخ�ّش 
و  �ضلبياتها؛  و  فوائدها  درا�ضة  و  التقييم،  مقاربات  خمتلف 
التفكري يف اإمكانيات اإقحام مقاربات متعددة للتقييم يف النظام 

الرتبوي.
الرتبوي  النظام  حول  التقييم  تقارير  اأن  اعتبار  يجب  اأخرًيا  و 
الّتي ن�ضرتها هيئات الأمم املّتحدة ت�ضتعمل نتائج التقييم املنجزة 
عن كل دولة ع�ضو من اأجل و�ضع ترتيب لهذه الدول. هذا ال�ّضكل 
و طرائق  تتاأقلم مع مناذج  اأن  العوملة يفر�ش على كل دولة  من 
التقييم القيا�ضية الّتي ت�ضتعملها. لقد �ضّجلت اجلزائر نف�ضها يف 
الوطنية رقم  للرتبية  التوجيهي  القانون  املنظور من خالل  هذا 
ح يف ديباجته �ضرورة  08-04 بتاريخ 23 جانفي 2008،  الّذي و�ضّ

ا  خ�ضو�ضً الأخرى،  املنظومات  مع  الرتبوية  املنظومة  مقارنة 
ذات مردود  و  النوعية  عالية  و  ناجعة  الّتي متلك منظومة  تلك 
ت�ضمح  ُمقاَرنة  عاملية  تقييمات  على  النفتاح  و  به  ٍف  ُمعرَتَ عاٍل 
بتحديد مكانة النظام الرتبوي اجلزائري على ال�ّضاحة العاملية. 
للتحّكم يف  ال�ضروري تكوين قدرات وطنية  اأجل هذا من  و من 
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املوؤ�ّضرات امل�ضتعملة من ِقَبِل الهيئات الأممية.
موؤ�ّضرات  ملنظومة  قيادة  لوحة  عن  عبارة  املُنَجز  املُنَتج  اإّن 
تخ�ّش ت�ضيري و تقييم مقايي�ش ت�ضيري و قيادة النظام املدر�ضي 
ة بالرتبية  اجلزائري، كمًا و نوعًا �ضمن املراجع الوطنية اخلا�ضّ

و التعليم.
املُحتوات  املقايي�ش  حتديد  من  لبد  كان  ال�ضدد،  هذا  يف  و 
اإح�ضاء  اإجناز  و  بالرتبية  العالقة  ذات  الوطنية  املراجع  يف 
الهيئات  و  الوطنية  الرتبية  وزارة  لدى  امل�ضتعملة  للموؤ�ضرات 

الدولية و الأممية و كذا الّتابعة لالحتاد الإفريقي.
الفاعلني  لدى  منّظمة  ا�ضت�ضارة  على  امل�ضروع  هذا  اعتمد  كما 
املعنيني مب�ضار التقييم للمنظومة املدر�ضية اجلزائرية. و يف هذا 
الجتاه، اأُجِنَزت مقابالت مع م�ضوؤويل الوزارة املعنية ا�ضتهدفت 
املدر�ضي  النظام  موؤ�ّضرات  و  مقايي�ش  حول  حوار  اإطالق 
املوؤ�ضرات  و  املقايي�ش  اإ�ضهام هذه  الآراء حول  اجلزائري، جمع 
يف ت�ضيري و تقييم و قيادة ا�ضرتاتيجية للنظام الرتبوي و حتديد 
و  املركزيني  امل�ضوؤولني  لدى  املواَجهة  العراقيل  و  عوبات  ال�ضّ

املحّلني.
اإّن حتليل املقايي�ش و املوؤ�ضرات امل�ضتخرجة من خمتلف الوثائق 
اإىل  تهدف  مرجعّية  قيادة  لوحة  ا�ضتنباط  اإىل  اأّدت  الّر�ضمية 
�ضري  و  لإدارة  �ضارمة  متابعة  ال�ضيا�ضية يف  الإرادة  الإجابة عن 
ت�ضمح  الّلوحة-  هذه  -بف�ضل  القيادة  هذه  املدر�ضي.  النظام 
نوعية  حت�ضني  على  ت�ضّجع  و  املوارد  ملختلف  عقالين  با�ضتغالل 

خدمات و مردود النظام الرتبوي. 
اإّن قيم النتائج امل�ضتخل�ضة من املوؤ�ضرات املعلنة يف لوحة القيادة 
اخلا�ضة  للمقايي�ش  احلقيقي  امل�ضتوى  قيا�ش  ت�ضهيل  على  تعمل 
الرقمية  النتائج  بني  امل�ضجلة  الفوارق  و  املدر�ضي.  بالنظام 
املحّددة،  املقايي�ش  بقيم  املوؤ�ضرات، مقارنة  امل�ضتنتجة من هذه 
القطاعات)  بني  الفوارق  م�ضتوى  لقيا�ش  و�ضيلة  ت�ضكل  التي 
موؤ�ض�ضات، بلديات، دوائر، وليات، جهات( و حتديد الو�ضعيات 
املتناق�ضة اأو غري الطبيعية. اإّن م�ضًح َمَواِطن اخللل ي�ضجع تعديل 

ال�ضيا�ضات العمومية على اأ�ضا�ش املعطيات املو�ضوعية.
اإن لوحة القيادة املقرتحة، و هي اأداة جوهرية للت�ضيري الرا�ضد و 
دعم موؤّكد ُيعني على اتخاذ القرار، قد مّت اعتمادها على م�ضتوى 
اأداة  تعترب  كما  اجلزائري.  املدر�ضي  للنظام  احلالية  التنمية 
دة، من�ضجمة  قيادة وجيهة، قادرة على منح معلومات دقيقة موؤَكَّ

ت�ضمح بتحقيق مقارنات بني القطاعات و التموقع داخل اخلريطة 
العاملية. 

املقايي�ش  اأ�ضا�ش  املدر�ضي على  للنظام  التقييمية  املقاربة  ُت�ضّكل 
للنظام  املوّجهة  املوارد  خمتلف  توزيع  يخ�ّش  فيما  هاما  حتول 
املدر�ضي. هذه املقاربة تقود حتما اإىل اإ�ضدار نتائج ت�ضتند اإىل 
اأو  للّتقدم  الو�ضفية  احل�ضيلة  م�ضتوى  يتجاوز  ديناميكي  حتليل 

التقهقر املالحظني خالل �ضنة اأو عّدة �ضنوات ما�ضية.
اأّن املقايي�ش و املوؤ�ضرات  اإن الهدف من هذه الدرا�ضة يتمّثل يف 
الإح�ضائية  املعلومات  نظام  �ضامل  ب�ضكل  �ضتدّعم  املقرتحة 
لدى وزارة الرتبية الوطنية، و ت�ضكل بالتايل لوحة قيادة لتقييم 
كما  املدر�ضية.  للمنظومة  الداخلية  البيداغوجية  مردود  و  �ضري 
يتطّور.  تربوي  لنظام  ا�ضرتاتيجية  لقيادة  اجلدول  هذا  ي�ضمح 
بالفعل، فاإّن و�ضع هذه الّلوحة يف اإطار اخلدمة ي�ضمح باكت�ضاف 
و  كمّية  و جتاوزات  نقائ�ش  ملواطن اخللل، يف �ضورة  مو�ضوعي 

نوعية مقارنة مع املقايي�ش املن�ضوبة اإىل نظام مدر�ضي.
ت�ضتجيب هذه الدرا�ضة، الّتي تو�ّضع من حقل التحقيق و مراقبة 
بالفعل،  الوطنية.  الرتبية  وزارة  تنتظره  ملا  املدر�ضي،  النظام 
التنظيمية  و  الت�ضريعية  الن�ضو�ش  يف  املعتمدة  املقايي�ش  فاإّن 
و  بالو�ضائط  َمة  ُمَقَيّ التعليم  و  بالرتبية  املتعّلقة  اجلزائرية 
املوؤ�ّضرات املعتمدة يف هذه الدرا�ضة. اإّن القيم املح�ضوبة امل�ضتقاة 
من املوؤ�ضرات تعربِّ عن م�ضتويات التطّور الّذي بلغه فيما يخ�ّش 
الت�ضيري و احلكامة مقارنة بني كل مقيا�ش كّمي و نوعي للنظام 

املدر�ضي اجلزائري. 

ربط املعارف بالكفاءات املهنية: رهانات و م�صارات
يوان راتزيو

دكتور يف علوم الرتبية 
BIEFم�صت�صار ب

منذ اأكرث من ن�ضف قرن، و يف مواجهة ظاهرة تعميم و دمقرطة 
التعليم امل�ضاحبة للتطور ال�ضريع للمجتمع، انت�ضرت العديد من 
التطور  على  اأكّدت  الّتي  ال�ضو�ضيولوجية  و  الإن�ضانية  الدرا�ضات 

الكبري للتعليم.
التكوين  منظومات  مراجعة  التطور  هذا  نتائج  اأهم  من  واحدة 
اأو/و اإعادة الّنظر فيها من اأجل تنمية الكفاءات املهنية اجلديدة 
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ملعلمي امل�ضتقبل. )Roegiers  2012  Maroy 2006 (. لقد اأ�ضبح 
�ضار  الّذي  التعليم  مهنة  يف  باإ�ضالحات  القيام  ال�ضروري  من 
يعني القدرة على الفعل و رّد الفعل و التحليل املنتظم لو�ضعيات 
بة لهذا التحليل...اإلخ. لقد تغرّي مفهوم  العمل و التعديالت املَعقِّ
املعني معنى  باإعطاء  الهوية  ببناء  له عالقة  لي�ضبح  »احلرفية« 

لعمله و مقابلة ذلك مع القيم و املوؤ�ضرات
الّذات  تطوير  م�ضروع  فكرة   )  Jorro et De Ketele 2011(  
)Roegiers 2012(. اإذا ارتبطت وظيفة التعليم »مبثلث جمتمع 

مهنة �ضخ�ش« بعدما كانت مرتبطة باملحور »عمل �ضخ�ش«.
اإّل اأّن املعلمني ل يطورون هويتهم املهنية اإّل فيما تعّلق باملعارف 
املادة  يف  التحّكم  معرفة  هو  املهم  و  باخت�ضا�ضهم.  املتعّلقة 
فجوة  ل  اأّنه  اإىل  الت�ضعينات  يف   Altet اأ�ضار  لقد  �َضة.  املَُدرَّ
العلوم  برهنت  الّتي  للتعليم«  »معارف  و  التعليم«  »معارف  بني 
الإن�ضانية و الجتماعية اأّنها تنّمي الكفاءات املهنية ملهنة التعليم 

و الّتي مل يعط لها القدر الكايف من التقدير...
ت�ضع  تكوين  ثقافة  متّخ�ضت  قد  ال�ضبعينات  منذ  اأّنه  تبنّي  لقد 
تنظيم  اأولويات وظيفته  الّذي من  ن  املَُكوِّ و وظيفة  مفهوم قدرة 
و�ضعيات التعّلم و ال�ضعور مب�ضوؤوليته التعليمية فيما يجب تعليمه 

.)Barbier2006 و Roegiers 2012( من املعارف
اإليه  ُينَظر  للمعلمني  الأّويل  التكوين  �ضار  �ضنني،  ب�ضعة  منذ  و 
نحو مدخل  َتطوُِّرها  اإىل  اأّدى  الكفاءة مما  مفهوم  انطالقا من 
اأّن  الن�ضاط املهني. مع ذلك، ميكننا عادة مالحظة  عن طريق 
ي�ضع يف  الر�ضمية  الوثاق  املهنية يف  للكفاءات  ال�ضامل  التعريف 

طريق املكّونني �ضعوبات حقيقية حّتى يجعله عمليا و خا�ضة من 
اأجل تقييمه » ب�ضكل مالئم « يف قاعات الدر�ش.

يف هذه احلالة، ُتطَرُح الأ�ضئلة التالية:
الّذين  املكّونني  و  التكوين  اأجهزة  تلعبه  الّذي  الّدور  هو  ما 
ُروَنها يف بناء الكفاءات املهنية ملعّلمي امل�ضتقبل؟ اأيُّ ت�ضيري  وَّ َيَت�ضَ
الَعَر�ضية من قبل املكّونني خالل الأحكام يطلق عليه  للكفاءات 

عادة ا�ضم » املقاربة العر�ضية للمهنة «؟
يعالج العر�ش ال�ضوؤالني ق�ضد تعميق اأ�ضباب التغيرّي، كما يقّدم 
مردود  يف  اأثرها  تقيّيم  و  الرهانات  لتخّطي  اأجهزة  و  م�ضارات 
امل�ضتفيدين من كل عملية تكوين للمعلمني: التالميذ. يتمف�ضل 

هذا العر�ش يف خم�ضة مراحل انطالقا من النقاط التالية:
مفهوم المنهاج في التكوين؛  

خمتلف املقاربات بالكفاءات؛  
مفهومان مكمالن للكفاءة؛  

ت�ضيير الكفاءات العر�ضية في التكوين؛  
 اأثر التكوين في مردود التالميذ من حيث الوجاهة، 

الفعالية و العدالة.

مكانة التقييم يف اإ�صالح املنظومة الرتبوية يف املغرب
الربوفي�صور حممد طالبي،

 TIE - LIRADE /  ORDIPE /مدير مر�صد
UFR  هند�صة و تقنية الرتبية و التكوين

جامعة احل�صن الثاين، املحمدية، الدار البي�صاء، املغرب
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 » الرتبوية  الُنظم  تنمية  ا�ضرتاتيجيات   « اأ�ضا�ش  التقييم  يعترب 
خ�ضو�ضا ما تعّلق بالأجهزة الرتبوية. فالبد من التقييم من اأجل 

تطوير العمل الرتبوي. 
لذا، اأُعُترِب التقييم اأهم ان�ضغالت التنمية الرتبوية يف املغرب و 

العامل.
تكوين  و  العايل  التعليم  و  الوطنية  الرتبية  وزارة  و�ضعت  لقد 
الإطارات و البحث العلمي يف املغرب خمططا ا�ضتعجاليا -2009

النظام  اإ�ضالح  حتريك  اإىل  يهدف  الإطارات  لتكوين   2012

بني  من   ،)CNEF( ل.و.ت.ت  تبّنته  الّذي  التكويني  و  الرتبوي 
اإىل جانب  التقييم،  و  املتابعة  التاأطري،  اآليات  ف�ضاءاتها » دعم 
�ضري  حت�ضني  و  التكويني  و  الرتبوي  النظام  ت�ضيري  و  تخطيط 

منظومة العتماد و التقييم.  
املمكنة  العلمية  الختيارات  يف  البحث  ي�ضتدعي  الّذي  الأمر 
هو  اّلذي  و  الإجناز.  طور  يف  تقييم  �ضيا�ضة  اإثراء  و  لتطوير 

مو�ضوع عر�ضنا.

مكت�صبات التالميذ و تقييمها: حديث ال�ّصاعة، رهانات 
و م�صارات

يوان راتزيو
عندما مت و�ضع قاعدة م�ضرتكة للمعارف و الكفاءات يف �ضنوات 
اأو  �ضوي�ضرا  كندا،  فرن�ضا،  بلجيكا،  الأمر يف  اأكان  �ضواء   ،2000

مكان اآخر، قد اأحدث عند املعلمني ا�ضتف�ضارات عدة و حتولت يف 
�ضلوكاتهم التعليمية و التقييمية. اإن اإعادة كتابة اأهداف الرتبية 
اأو �ضنة، و تطور  فيما تعلق بالكفاءات امل�ضتهدفة نهاية كل طور 
و  ال�ضرح  الكفاءات حتّتم  تنمية  نحو  املوّجهة خ�ضي�ضا  املناهج 
الحتجاج بطريقة وا�ضحة فيما يتعّلق باإجراءات التقييم للو�ضول 
اإىل هكذا اأهداف للتكوين. اإّن امل�ضاألة اجلوهرية هي اأن نعرف اإن 
كانت املعارف الّتي اكت�ضبها التالميذ متوفرة يف �ضياقات اأخرى و 
هل هم قادرون على ا�ضتعمالها حلل م�ضكالت، اتخاذ قرارات، 
توجيه الفعل اأو ا�ضتعمال بنى ا�ضتقبال للتعّلمات اجلديدة. فيما 
تفيد، يف حقيقة الأمر، املعارف الّتي ل تكون م�ضرتجعة اإّل من 
اأجل ا�ضتعمالها يف المتحانات؟ المتحان لي�ش هدف املدر�ضة. 
الأخرية، من خالل  تكون هذه  اأن  المتحانات �ضمانا يف  تعترب 
تعّلمي  مل�ضار  اأو  العملية  للحياة  التالميذ  ر  حُت�ضّ ُمثاَرة،  تعّلمات 

جديد.

اإمّنا هو  اإّن تقييم التعّلمات لي�ش بال�ضرورة هدفا يف حّد ذاته، 
و�ضيلة للتاأّكد اإن كان م�ضروع التكوين قد تو�ضل اأو ل اإىل تعديل 
من  واحًدا  ميّثل  التقييم  اأن  اليوم  ندرك  الأف�ضل.  نحو  اجلهاز 
التعليم.  نح�ّضن  اأو  نراقب  خاللها  من  الّتي  الأدوات  اأ�ضا�ضيات 
رُّ على التفكري يف �ضرورة اإ�ضالح  اإّل اأّن النقا�ضات مازالت ُت�ضِ
اأو من اأجل  �ضا  املناهج ال�ضرورية من اأجل كفاءات اأكرث تخ�ضّ

التخطيط لو�ضائل للو�ضول اإليها.
املفاهيم  مبختلف  تتعّلق  اأ�ضئلة  ثالثة  وجود  اأبنّي  اأن  اأريد   ...
حول تقييم املكت�ضبات بالرتكاز على تعّلمات التالميذ، خمتلف 
اإذا كانت  و عّما  التعليم  تاأثريها يف طرق  و مدى  التقييم  طرق 
العالقة بني طريقة التقييم و التعليم اآلية، فما هي ال�ضروط الّتي 
ت�ضمح لتقييم التعّلمات بتوجيه نوعية نظام تربوي على م�ضتوى 
اأت�ضّدى  لبيان ذلك  و  العدالة؟  و  الفعالية  ناهيك عن  الوجاهة 

لهذه امل�ضائل من خالل هذه النقاط الأربع.

 النقطة الأولى تتمّثل في مدى التجاذب بين 
الإيديولوجيات، المقاربات المناهجية و الأداءات الفاعلة 

داخل الأق�ضام؛
 الإ�ضارة اإلى مختلف الرهانات الحالية لالأنظمة 
التربوية خ�ضو�ضا الّذي يبدو التحّدي الأ�ضا�ضي لتطّور 

المنهاج الحالي: التركيب بين المعّقد ) الدللة ( و 
د ) القابل للتقييم (. فجّل المقاربات الما�ضية  الُمَج�ضَّ
لم تحقق هذه المزاوجة �ضواء بالكفاءات، بالأهداف، 

بالكفاءات ال�ضتعرا�ضية اأو ال�ضاملة، المقاربات المناهجية 
قد ف�ضّلت الُمَقيَّم على ح�ضاب الدللة اأو العك�ش؛

 اقتراح م�ضارات لف�ضح المجال اأمام المعّقد الُمَقيَّم اأو 
 De Ketele، 1996 ; Roegiers،ما ُيدعى ببيداغوجيا الإدماج
Miled، 2002 ; 2011 ،2010 ،2000(( المنت�ضرة حاليا في 

العديد من الدول و القائمة على اأ�ضا�ش مبداإ الإدماج، حيث 
ي�ضتعمل  خالله  من  تلميذ  بكل  خا�ش  م�ضار  عن  عبارة  هو 
و  الفعلية...(  المعارف  و  )المعارف  المكت�ضبة  الموارد 

تجنيدها لمجابهة و�ضعيات ذات مهمة معّقدة؛
 النتهاء بتقييم التاأثير الممكن لهذه الم�ضارات 

الجديدة في مردود النظام التربوي انطالقا من موؤ�ضرات 
النوعية الثالثة: وجاهة، فعالية و عدالة.
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تقييم املكت�صبات و موؤ�صرات النوعية خلدمات النظام 
الرتبوي اجلزائري

ال�صّيدة �صامية ميزايب
املديرية الفرعية للتقييم و اال�صت�صراف

وزارة الرتبية الوطنية، اجلزائر
اخلدمات  يف  و  الرتبية  يف  النوعية  م�ضاألة  ت�ضّكل  عندما 
مقاربات  لطرح  قابال  مو�ضوعا  املدر�ضة  يف  البيداغوجية 
لإ�ضكاليات خمتلفة، اأحيانا مت�ضادمة حيث ت�ضبح جمال لتدّخل 
البناء؛  طور  يف  جمتمع  يف  طبيعي  اأمر  هذا  و  �ضيا�ضية،  اأفكار 
هنا ي�ضبح الّلجوء اإىل الإح�ضائيات احلّجة الأ�ضا�ضية من اأجل 

مقاربة مو�ضوعية لنوعية الرتبية املمنوحة يف املدر�ضة... 
م اخلارجي اأن يكّون  )...( غالبا ما ي�ضعب على الباحث اأو املَُقيِّ
حول  اأو  عموما،  الرتبوي  للنظام  الواقعية  الو�ضعية  حول  فكرة 
ا�ضتنتاج  من  ليتمكنا  النظام،  هذا  يوفرها  الّتي  الرتبية  نوعية 
– اأ�ضحاب  مو�ضوعية  – ب�ضورة  لتوجيه  اأو  النوعية  موؤ�ضرات 
القرار و ال�ضيا�ضيني حول » حالة املدر�ضة »، و و�ضع » خريطة » و 
اقرتاح �ضل�ضلة من الإجراءات الواجب اتخاذها من اأجل اإعادة 
تهيئة  اإعادة  الأهداف،  اإعادة تنظيم  الرتبوية،  ال�ضيا�ضة  توجيه 
املناهج، تعديل امل�ضار اأو امل�ضارات، اإعادة تكييف نظام التقييم.

اأُجنزت عّدة حماولت للو�ضول اإىل تقييم مو�ضوعي  وعيا بهذا 
لنتائج النظام الرتبوي منذ اأربعني �ضنة، كما ت�ضهد لذلك اأعمال 
الأ�ضتاذ م. زموري و ب. خل�ضر ) 1973، 1974 (، م. زموري و 
 ،2000 التقييم / و.ت.و )1999،  اأ. �ضغواين )1980(، مديرية 

TIMSS/2004، 2005، 2008 و 2009( مديرية التقييم

.)2006 ( 
لقد �ضاهمت هذه الأعمال ب�ضكل كبري يف تطوير �ضورة مو�ضوعية 
ح  تت�ضّ فظّلت  اجلزائرية  املدر�ضة  وفرتها ّ  الّتي  الرتبية  لنوعية 
�ضيئا ف�ضيئا. يف حني، رغم اأنّنا بعيدون عن تقييم �ضامل ي�ضمح 
يف  ت�ضاهم  الّتي  و  النوعية  يف  املوؤثرة  العنا�ضر  بكل  بالإحاطة 
تطويرها، و يف انتظار بروز نظام، ذي م�ضداقية، يجمع و يعالج 
اأّن جممل املعلومات الّتي بحوزتنا  معطيات، با�ضتطاعتنا تاأكيد 
الّنوعية ميكنها  موؤ�ضرات  با�ضتنباط عدد من  لنا  ت�ضمح  الّتي  و 
ممكنة  و  ب�ضيطة  املقرتحات  من  جمموعة  بلورة  يف  ت�ضاعد  اأن 
للمدر�ضة  البيداغوجية  اخلدمات  نوعية  لتح�ضني  اأي�ضا  التحقق 

َعت لها. و تطوير اجتاه الأهداف الّتي ُو�ضِ

و يف اخلتام، اإّن الهدف من هذه املداخلة هو لتبيان اأهمية تقييم 
املكت�ضبات يف تنمية وو�ضع جهاز مو�ضوعي جلمع معطيات عن 

حالة النظام الرتبوي اجلزائري من اأجل ت�ضجيع:

  تعميم موؤ�ضرات النوعية؛
  اإن�ضاء بنك معطيات وطني و ولئي؛

  و�ضع خريطة للمنظومة؛
  تنمية اإجراءات م�ضتهدفة من اأجل » حمو » اأو تقليل 

اآثار بع�ش الظواهر امل�ضعفة للموارد املو�ضوعة )مثال: 
الت�ّضرب املدر�ضي، التغّيب لدى التالميذ اأو املعلمني...(؛

...  
اخلدمات  وجودة  الداخلية  للفعالية  حتليلية  مقاربة 

املمنوحة من قبل املنظومة الرتبوية
�صيف  بن  ع�صام  ال�صّيد/  و  حمجوب  روزة  ال�صّيدة/ 

اهلل.
م�صت�صارا التوجيه و االإر�صاد املدر�صي،

الرتبية  لوزارة  اال�صت�صراف  و  التقييم  مديرية 
الوطنية- اجلزائر.

ت�ضتهدف مقاربة جودة اخلدمات الرتبوية املمنوحة، م�ضادر و 
طرق التنظيم املو�ضوعة ) تقرير تالميذ- معّلم، م�ضتوى كفاءة 
البيداغوجية  الو�ضائل  املدر�ضي،  البناء  نوع  املدّر�ضني،  تكوين  و 
اأي�ضًا  الرتبية  ُتقا�ش نوعية خدمات  و لكن  الخ(.  التعليمية...  و 
مبا يتعّلمه، يف الواقع، التالميذ )بالرجوع اإىل حمتوى الربنامج 
من  التعّلم  نتائج  على  ل  ُيَتَح�ضَّ ل  احلال،  بطبيعة  الر�ضمي(. 
العدم، فمن املهّم، اعتبار ظروف التعليم، و لكن خا�ضًة العالقات 
اّلتي تقيمها مع التعّلمات. نحّدد اإذًا الآثار املدجمة مع كّل عامل 
من عوامل التنظيم املدر�ضي بطرق حتليل منا�ضبة، مع العلم اأنه 
من املهم و�ضع هذه الآثار اخلا�ضة يف عالقة مع تكاليفها. هذا ما 
ي�ضمح كذلك بالتقّدم يف منظور الفعاّلية، و حتديد الطرق املثلى 
للتنظيم املدر�ضي، بالّنظر اإىل تن�ضيق عوامل التنظيم املدر�ضي 

الذي ُيظِهر بدوره نتائج التعّلم الأكرث رفعة للّتكلفة املعطاة.
املمنوحة-  الرتبوية  اخلدمات  لنوعية  �ضورة  -لو�ضع  يتطّلب 
جتعل  اأن  للمنظومة  ميكن  كيف  العنا�ضر:  من  عدد  اعتبار 
نهايتها  اإىل  بدايتها  من  ما  درا�ضية  مرحلة  يجتازون  التالميذ 
باكت�ضاب  املتعّلمني  لّكل  املدر�ضة  ت�ضمح  كيف  ق�ضرية؟  مّدة  يف 
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م�ضتوى عال من الكفاءات؟ ما هي عوامل التنظيم املدر�ضي اّلتي 
ُتوؤَّثر على نتائج التعّلم؟ و كيف لهذه الآثار اأن تكون على عالقة 

بتكاليفها؟.
الدرا�ضية،  الأطوار  داخل  يحدث  مبا  بالهتمام  الأمر  يتعّلق 
وذلك فيما يخ�ّش فعالّية العدد الكبري من الّتالميذ، مع فكرة 
اأ�ضا�ضية اأن مدر�ضة ذات جودة تعّد مدر�ضة يدخل اإليها التالميذ 
من بداية الّطور اإىل نهايته و ذلك يف �ضنوات حمّددة و هذا يف 

التنظيم املدر�ضي للبالد.
م�ضتوى  بتحديد  يتعّلق  فيما  �ضرورية  املقاِرنة  املقابلة  ُتعترب 
هذا  على  احلكم  اأجل  من  منظورين  و�ضع  فيمكن  التعّلمات. 

م�ضتوى:
  املنظور الأّول دويل و يبحث عن مقارنة نتائج الأفراد 
املتمدر�ضني و و�ضع اأداء اجلزائر جمابهًة باأداء دول املقاَرَنة.

توزيع  تخ�ّش  هنا  المقارنة  و  وطني  الثاني  المنظور   
الخام�ضة  )ال�ضنة  ُمعَطى  ق�ضم  تالميذ  على  الأداءات 
ابتدائي( مع تلك المنتظرة على اأ�ضا�ش محتويات البرنامج.

اأّما فيما يخ�ّش حتديد العوامل اّلتي توؤّثر على م�ضتوى مكت�ضبات 
حول  معلومات  وجود  املقاِرن  املنظور  فيفر�ش  التالميذ، 
و  النتائج  جانب  من  متنوعة  الوقت  نف�ش  يف  تكون  الو�ضعيات  
دة و طرق التنظيم املدر�ضي، وذلك من  من جانب الو�ضائل املَُجنَّ

اأجل اإنتاجها.
بني  معترب  متغرّي  هناك  كان  اإذا  ما  حالة  يف  اأنه،  يعني  هذا  و 
املتح�ضل  النتائج  بني  و  املدر�ضي  التنظيم  طريقة  اأو  الو�ضائل 
الرتبوي  النظام  نف�ش  نوعية  عن  الت�ضاوؤل  اإىل  يدعو  عليها 
املدرو�ش، ن�ضتطيع اأن ن�ضجل اأي�ضا مدعاة اإىل حتليل على اأ�ضا�ش 

قاعدة العالقات بني:
 ا( كيفيات �ضري املدر�ضة؛

ل عليها تالميذ تلك املدر�ضة. ب( النتائج التي حت�ضّ

مدر�صة  يف  الفرن�صية  لّلغة  التعليمي  الربنامج  تقييم 
عليا باجلزائر

ال�صّيدة فاطمة فتيحة فرحاين
اجلزائر  املتوا�صل،  التكوين  بجامعة  م�صاعدة  اأ�صتاذة 

– اجلزائر
و  مناهج  قيادة،  اإداري،  ت�ضيري  الرتبوية،  ال�ضيا�ضات  تقييم 

و  اأ�ضا�ضية  مرجعيات، خمطط درا�ضة، خمططات تكوين مهني 
متوا�ضلة، اأنظمة اعتماد مكت�ضبات اخلربة،...

تخ�ش بالتحديد » مناهج و مرجعيات ». نقرتح عليكم يف الواقع 
به يف  املعمول  الفرن�ضية  الّلغة  برنامج وحدة  تقييم حول  عر�ش 

املدر�ضة العليا لل�ضريفة باجلزائر.
كيف  متى؟  ماذا؟  من؟  العايل:  التكوين  يف  التقييم 

نقّيم؟

بينما اهتمت وزارة الرتبية باإ�ضكالية التقييم منذ الت�ضعينيات، 
بادرت وزارة التعليم العايل و البحث العلمي بالتكفل بها و منحها 

مكانة هامة يف امل�ضاريع اجلاري اإجنازها.

يف  الفرن�ضية  بالّلغة  التكوين  منهاج  التقييم  مبو�ضوع  نق�ضد 
مدر�ضة كربى يف اجلزائر، اإذ اأّنها لغة التدري�ش. و�ضبب اختيار 
املو�ضوع كونه يحتوي على م�ضار التقومي الت�ضخي�ضي، التكويني، 

الإجمايل اأو الإ�ضهادي.

اأي  املكتبي  التقييم  على  اعتمدنا  فقد  التقييم  كيفية  عن  اأما 
حتليل املنهاج بوا�ضطة اأدوات خا�ضة، �ضبكات اأجنزناها للغر�ش 

بال�ضتناد اإىل مراجع، اأخ�ضائيني يف تقييم املناهج.

طلبًة،  امل�ضتهدف،  اجلمهور  مع  ميداين  بتحقيق  قمنا  كما   ...
املوؤ�ض�ضات  م�ضوؤويل  و  التاأطري  م�ضتخدمي  م�ضوؤولني،  اأ�ضاتذة، 
هذه  ممثلي  مع  موّجهة  �ضبه  مقابالت  اأجرينا  كما  امل�ضتقبلة. 

الفئات من اأجل التعّمق يف املعطيات الكمّية املُجَمَعة...
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ثّم قمنا بعمليات حتليل و مقارنات.

 ا�ضتهدفت مناهج التكوين )-2000 2001(، طويل املدى 
يف هذه املوؤ�ض�ضة و الهادف اإىل تنمية قدرة تقنية و ت�ضيريية 
لدى الطلبة ي�ضمح لهم باأن ي�ضبحوا فاعلني يف التغيري ذوي 

موا�ضفات تقنية و مهنية، و قدرة على التحليل و الرتكيب.

 نظًرا لأهمية الّلغة الفرن�ضية يف التكوين ال�ضامل فهل 
هذه  حتقيق  بفعالية  ال�ضّلة  ذات  املطبقة  املناهج  ت�ضاهم 

الأهداف؟

  يتمّيز جمهور الطلبة على امل�ضتوى الّلغوي بعن�ضرين 
يرتبطان بدرا�ضاتهم بالّلغة العربية طوال فرتة التمدر�ش مبا 

يف ذلك املواد العلمية.

امل�ضار الدرا�ضي:

 اإّن ما جمموعه 1092 �ضاعة خ�ض�ضت لّلغة الفرن�ضية 
اإىل  ابتدائي(   4 الّلغة )ال�ضنة  لتعّلم هذه  ال�ضنة الأوىل  منذ 

غاية امتحان �ضهادة البكالوريا.

يف حني من املفرت�ش اأن يتحّكم الطلبة يف الّلغة الفرن�ضية.

الطلبة. و  املناهج مع ملمح  نت�ضاءل عن مدى مطابقة هذه  اإذا 
يف هذا الجتاه فاإّن » قلب » و�ضعية الّلغة الفرن�ضية كلغة اأجنبية 
اإىل لغة رقم 1 )لغة التعليم و التوا�ضل( يثري �ضوؤالنا عن اإمكانية 
ت�ضيري ذلك من طرف الطلبة و الأ�ضاتذة و املوؤ�ض�ضة، و هذا يف 

اإطار ال�ضتعمال احلايل للفرن�ضية؟

يعترب املنهاج من جهة نتاج القرارات املتعّلقة بالتكوين كما هو 
و�ضيط بيداغوجي ل غنى عنه. و عليه فهو خمطط عمل موّجه، 

�ضكل من اأ�ضكال م�ضروع، ا�ضت�ضراف للم�ضتقبل.

يف البداية �ضنقوم باإح�ضاء خمتلف تعاريف مفهوم )املنهاج(. 

ثّم، يف املرحلة الثانية جنيب عن الكيفية بال�ضتناد اإىل القواعد 
ال�ضو�ضيوبنائية،  النظرية  و  املعرفية  بالنظرية  املتعّلقة  النظرية 
حيث ندر�ش التقييم امل�ضتعمل يف منهاج الّلغة الفرن�ضية امل�ضّمى 

» تقنيات التعبري«.

تكنولوجيا  الإدماج  الوطنية  اال�صرتاتيجية  تقييم 
االإعالم و االت�صال يف الرتبية باملغرب: اقرتاح مقاربة 

على اأ�صا�س املوؤ�صرات
ال�صّيدة فوزية م�صعودي

ORDIPU/ LIRADE – TIE مهند�صة يف التكوين عن بعد
جامعة احل�صن الثاين-املحمدية- الدار البي�صاء

التعليم يف  تبّني برنامج جيني لتعميم ادماج ت.اإ.ا  يف  لقد مّت 
 2008 �ضنة  مّت  قد  و  املغربية.  2005 من طرف احلكومة  مار�ش 
القيام باأّول تقييم للمرحلة الأوىل من هذا الربنامج مما �ضمح 

بالقيام ببع�ش التعديالت على ال�ضرتاتيجية الأولية. 
و اليوم �ضار هذا الربنامج يف قلب الربنامج ال�ضتعجايل لوزارة 
الرتبية الوطنية كما يعترب اأحد امل�ضاريع املَُهيِكلة للور�ضة الكربى 
الّذي يعمل على جعل   «  2013 » مغرب رقمي  ل�ضرتاتيجية      
تكنولوجيات الإعالم اأحد عوامل التنمية الب�ضرية و اأحد اأعمدة 

القت�ضاد.
الرتبوي،  النظام  تطوير  يف  الربنامج  لأهمية  نظرا  و  هكذا،  و 
�ضتتناول مداخلتنا خمتلف جوانب هذا التطّور كما اأقرتح خّطة 
مرتكزة على بطارية موؤ�ضرات ت�ضمح ب�ضهولة بقيا�ش اإ�ضهاماتها 

و اأثرها.
تقييم م�ضاريع اإدماج تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال يف التعليم

ال�ضّيد كرمي بيبي تريكي 
املدير العام لإنتل- اجلزائر-

ُيوؤّثر تطّور و انت�ضار تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال ب�ضكل عميق 
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�ضناعي  اقت�ضاد  من  حتّول  يف  عامل  يف  احلديثة.  احلياة  على 
قائم على م�ضادر طبيعية، نحو اقت�ضاد قائم على املعرفة، تلعب 
ت.اإ.ا دورًا ُمِهمًا اأكرث فاأكرث يف الرتبية، و ب�ضكل خا�ش من اأجل 
الع�ضرين،  و  الواحد  القرن  كفاءات  التالميذ  ذهن  يف  تر�ضيخ 
ق�ضد ال�ّضماح لهم بامل�ضاركة ب�ضكل وا�ضع يف التطّور الجتماعي 

و القت�ضادي.
خالل  اليومية،  احلياة  يف  تطبيقها  و  التكنولوجيات  اأ�ضبحت 
املقّررون  بادر  فقد  الوجود،  كّلية  الأخرية،  اخلم�ش  ال�ّضنوات 
البيداغوجية  للقيمة  تباينًا  اأكرث  اهتمام  منح  يف   املربون  و 
اإذا كان  اإْذ يوّدون معرفة ما  لتكنولوجيات الإعالم و الت�ضال. 
يت�ضاءلون  َفُهم  التالميذ.  تعّلم  نتائج  حت�ضني  ت.اإ.ا  با�ضتطاعة 
اأي�ضًا كيف ميكن لهذه التكنولوجيات اأن تكون عن�ضرًا جوهريًا 
لالإ�ضالح الرتبوي، كما يهّتمون اأكرث فاأكرث بتحديد ا�ضرتاتيجيات 
ق�ضد حتديث الرتبية  و ذلك باإدماج ت.اإ.ا يف التعليم و التعّلم.

اأ�ضا�ضيًا  عن�ضرًا  اإجنازها  اجلاري  التقييمات  و  البحوث  ُتعترب 
و  املُمار�ضون  َيَتَطّلع  الرتبية.  حتّول  جمرى  اإجناح  اأجل  من 
املُقّررون اإىل َمِعرفٍة اأكرث، كما يبدون احلاجة اإىل اأخذ قرارات 
اإّن  التفاعلية.  الإعالم  تكنولوجيات  فعالية  يخ�ّش  فيما  �ضائبة 
يف  ت.اإ.ا  باإدماج  املتعّلق  النت�ضار  و  الربامج  تقييم  تخطيط 
التعليم ل ي�ضمح فقط منذ البداية بتو�ضيح نظرية التغرّي، و لكن 
اأي�ضًا بقيا�ش الأثر و ا�ضتعمال معطياتهم من اأجل توجيه ال�ضبط 

املطلوب.
الإدماج  وممّيزات  عوامل  فهم  اإىل  يهدف  اّلذي  البحث  َيعتِمُد 
لعر�ش  قدرتنا  على  الرتبية  التكنولوجيات يف  الفّعال ل�ضتعمال 
و  اجلامعيني،  الطلبة،  املربني،  املدّر�ضني،  تقاطع  على  حتقيقنا 

ال�ضيا�ضات داخل الق�ضم، املدر�ضة، و على م�ضتوى املجتمع.
خمتلف  يف  الرتبية  حتّول  ميدان  يف  بحث  باإجناز  اإنتل  قامت 
نواحي العامل من اأجل ا�ضتيعاب جّناحات، حتّديات و اإ�ضراكات 
الرتبية.  يف  ت.اإ.ا  اإدماج  برامج  يف  بتنّوٍع  املتعّلقة  ال�ضيا�ضات 
َيْكُمُن الهدف من هذا الإ�ضهام يف م�ضاركة التعليمات الأ�ضا�ضية 
اّلتي تعّلمناها من خالل خمتلف براجمها الّتعليمية عرب اخلط 
التقييمات  لإجراء  ا�ضتعملناها  اّلتي  املنهجية  وكذا  الرقمي، 

والبحوث املتعّلقة بها.      

اإ�صهام تق�صيم جمهور التالميذ يف تو�صيع نفقات الّدعم 
املدر�صي يف اجلزائر

 د. ر�صا تري
اأ�صتاذ حما�صر، جامعة اجلزائر -2 اجلزائر –

املدر�ضي  بالّدعم  املرتبطة  العامة  النفقات  عقلنة  كانت  لطاملا 
مثل  الدولية  الهيئات  ِقَبِل  من  �ضيما  ل  عديدة،  اأعمال  مو�ضوع 
املّتحدة  الأمم  برنامج  اأي�ضًا  اأو  اليوني�ضيف،  العاملي،  البنك 
عن  امل�ضتفيدين  بني  امل�ضاواة  عدم  درا�ضة  .تك�ضف  الإمنائي 
بالّنظر  )العائالت(  املُ�ْضَتْهَدَف  للجمهور  �ضعيفة  معرفة  وجود 
فر�ضة  الورقة  هذه  ُتعالج  املمنوحة.  الفوائد  و  العائدات  اإىل  
ع منهج يرتكز على تق�ضيم جمهور العائالت ح�ضب عدد من  َو�ضْ
بو�ضعيته الجتماعية-القت�ضادية  املرتبطة  املو�ضوعية  املعايري 

احلقيقية.
من  تعاين  طبقات  اأو  جمموعات  با�ضتهداف  املنهج  هذا  ي�ضمح 
عدم امل�ضاواة ِتبعًا للّدعم املدر�ضي املمنوح باأ�ضكاله املتعّددة. كما 
اأّنه با�ضتطاعة ال�ضلطات املعنية و�ضع هذا املنهج م�ضجعني بذلك 
جمموعة مالئمة من املعلومات بخ�ضو�ش امل�ضتفيدين، و الأغلفة 
اّلتي �ضُيعاد توزيعها من جهة، وكذا تاأ�ضي�ش ثقافة تقييم اإدارية 

قائمة على تقنيات تق�ضيم جديدة.
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دمج بيداغوجيا امل�صروع  و حافظة من اأجل فعالية 
ق�صوى للتعّلمات

د. يو�صف معا�س، اأ�صتاذ بق�صم علم النف�س- جامعة 
ق�صنطينة

يف البداية كان امل�ضروع هل باإمكاننا فتح النقا�ش حول الفاعلية 
/ الفعالية لكل تعّلم، هي الأخرى تابعة للثنائية حتفيز / تقوية. 
ر،  بالفعل ل توجد بيداغوجية اأو طريقة فاعلة ل ميكن اأن ُتَت�ضوَّ
الأ�ضا�ضيني: حتفيز  العاملني  دون هذين  تتمّدد  اأن  لها  ل ميكن 
م�ضروع  و  من جهة  ُيَتَعلَّم  ما  نحو  فائدة حب   / رغبة   / ميل   /
– مو�ضوع لتنفيذ برنامج مبني على طريقة للتفكري يف الرتبية 
اآخر. هذان  من  املتعّلم  من  كمناهج،  لي�ش ح�ضريًّا  و  كاأهداف 
اإدماجه  ي�ضّهالن  و  يوجهانه  للتعّلم،  معنى  يعطيان  ال�ضرطان 

الجتماعي. 
بعد ذلك تاأتي هذه الأداة ذات » املنفعة الرباغماتية الكبرية »: 
احلافظة مبتغرياتها الأ�ضا�ضية الثالثة. هذه الطريقة يف العمل، 
تقنية الدمج / الّدعم تعطي، ح�ضب راأينا، كلَّ امل�ضداقية للتعّلم 

و تقوميه...
حيث  منظومي  منوذج  وفق  تتهيكل  دعم   / دمج  التقنية  هذه 
كل عن�ضر ل معنى له اإّل بالعنا�ضر الأخرى و يف اآخر املراحل، 
اأو  فرعيني  نظامني  جمموعة  تكون  اأن  باإمكانها  الّتي  املنظومة 

َنة. عّدة ُنُظم هي العبارة الأوفى لديناميكية هذه العنا�ضر املَُكوِّ
و عليه فاإّن هذا الّزوج اجلديل: م�ضروع / حافظة �ضرط اأ�ضا�ضي 

لفعالية تعّلمات ق�ضوى.

تقييم النظام الرتبوي فيما يخ�ّس تنظيم الزمن 
الدرا�صي

الدكتورة معروف لويزة و الدكتور خلفان ر�صيد 
اأ�صتاذان حما�صران، 

جامعة مولود معمري- تيزي وزو-
تتعر�ش املداخلة اإىل تقييم النظام الرتبوي فيما يخ�ّش تنظيم 

الزمن الدرا�ضي و ذلك بالعتماد على خمتلف البحوث املُْنَجَزة 
لتوزيع  الإداري  الت�ضيري  من  نقتب�ش  اأن  يقرتح  فهو  امليدان.  يف 
املواد خالل الأ�ضبوع الدرا�ضي. و تتناول املداخلة مو�ضوع اختيار 
واأي�ضًا  اجلزائرية،  املدر�ضة  يف  الدرا�ضي  الزمن  تنظيم  نوع 

تطبيق طريقتني لهذا التنظيم: الدوام الواحد و الدوامني.
التقييم  اإىل  اأي�ضًا  اجلزائري  الرتبوي  النظام  تقييم  ي�ضتند 

الكرونوب�ضيكولوجي للّطرق التنظيمية للّزمن الدرا�ضي.
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تقييم تعلمات التالميذ من خالل الكتاب املدر�صي يف 
مرحلة التعليم االبتدائي

اأ.  بن ب�صعي حممد اأ�صتاذ م�صاعد )اأ( املدر�صة العليا 
لالأ�صاتذة بوزريعة_ اجلزائر_

لقد تناولت هذه الدرا�ضة الكتاب املدر�ضي على وجه اخل�ضو�ش 
املناهج  اأي منهاج من  اإجرائية يف عملية تدري�ش  اأداة  باعتباره 
التعليمية، ولكون الكتاب املدر�ضي يعد اجلانب العملي و التطبيقي 
التي  التعليمية  املادة  يحوي  الذي  الوعاء  ي�ضكل  و   ، للمنهاج 
يفرت�ش اأنها الأداة التي ت�ضتطيع اأن جتعل املتعلمني قادرين على 
بلوغ اأهداف منهاج من املناهج الدرا�ضية... لذا فقد كانت عملية 
تقومي الكتاب املدر�ضي عملية �ضرورية متكننا من حت�ضني م�ضتوى 
 الكتاب املدر�ضي ليكون اأداة تعليمية �ضاحلة يف يد املعلم واملتعلم.
املدر�ضي ملرحلة  الكتاب  الدرا�ضة كمحاولة تخ�ضع  فجاءت هذه 
التعليم البتدائي لعملية التقومي معتمدًا على معيار مدى مالءمة 
والنف�ضي  العقلي  املتعلمني  مل�ضتوى  املدر�ضي  الكتاب  حمتويات 
املدر�ضي  الكتاب  حمتويات  بني  الن�ضجام  عدم  اأن  باعتبار 
دون  حتول  البتدائية  املرحلة  ملتعلمي  املختلفة  النمو  ومتطلبات 
جهة  ومن  جهة  من  هذا  التعلمية،  التعليمية  الأهداف  حتقيق 
اأخرى فاإن تاأليف الكتاب املدر�ضي يخ�ضع لعدة �ضروط ومعايري 
علمية وفنية جتعله يت�ضف باجلودة املطلوبة . ومما �ضبق ذكره 

ميكن �ضياغة م�ضكلة  الدرا�ضة  كالآتي :  
بالرغم من �ضعوبة الربط بني مو�ضوع عنوان املداخلة » تقييم 

التعلمات« وم�ضكلة الدرا�ضة و اأهدافها ميكن تلخي�ش املو�ضوع يف 
املدر�ضي لحتياجات  الكتاب  تلبية حمتويات  التعرف على مدى 
املوا�ضفات  على  الكتاب  توفر  ومدى  البتدائي  التعليم  متعلمي 

العلمية والفنية.

م�سكلة الدرا�سة:
 هل حمتويات الكتاب املدر�ضي تلبي احتياجات 

املتعلمني يف مرحلة التعليم البتدائي؟ 
 هل الكتاب املدر�ضي تتوفر فيه املوا�ضفات العلمية 

والفنية؟ 
 فر�ضيات الدرا�ضة :

 حمتويات الكتاب املدر�ضي تلبي احتياجات املتعلمني يف 
هذه املرحلة.

 الكتاب املدر�ضي تتوفر فيه املوا�ضفات العلمية والفنية.

اأهداف الدرا�سة :
 التعرف على مدى ا�ضتجابة الكتاب املدر�ضي 

للمتطلبات النمائية ملتعلم املرحلة البتدائية. 
 تبيان مدى توفر املوا�ضفات العلمية والفنية للكتاب 

املدر�ضي 

اأهمية الدرا�سة :
للمنهاج  التطبيقي  الوجه  ميثل  املدر�سي  الكتاب 
للمنهاج  �سورة  يحمل  الذي  االإطار   وهو  التعليمي، 
تقوميه،  واأ�ساليب  واأن�سطته  وحمتوياته  اأهدافه  بكل 
عن  �سورة  تقدم  كونها  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  وتتجلى 
املتعلمني  خل�سائ�ش  املدر�سي  الكتاب  مالءمة   مدى 
اأن يتعامل  يف خمتلف اجلوانب النمائية حتى يت�سنى للمعلم 
مع الكتاب مبا يفيد املتعلم، باالإ�سافة اإىل تبيان اأهمية توفر 
ال�سفات العلمية والفنية للكتاب املدر�سي لنتمكن على االأقل 

من التقليل من الفجوة املوجودة بني الكتاب واملتعلم .
حدود الدرا�سة: تخت�ش هذه الدرا�سة ب:

  مرحلة التعليم البتدائي.
  مناذج من الكتب املدر�ضية.

  �ضنة من �ضنوات املرحلة.
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منهج الدرا�سة: 
منهج حتليل حمتوى  هو  املكتبية  الدرا�ضة  لهذه  املنا�ضب  املنهج 
مع  املتعاملني  كل  اإفادة  خالله  من  نحاول  املدر�ضي،  الكتاب 

الكتاب املدر�ضي معلما كان، م�ضرفا اأو موؤلفا.

اأثر املقاربة املعتمدة يف مناهج اللغة العربية 
للمرحلة االبتدائية يف حتقيق كفاءة املكتوب لدى 

التالميذ 
الدكتورة تازروتي حفيظة  - اأ�صتاذة حما�صرة -

 جامعة اجلزائر 2

اأ�ضحى اإر�ضاء الكفاءات اللغوية لدى املتعّلمني اجتاها حديثا يف 
تعليم اللغة ينطلق من ترتيب متدّرج يتفـق عليه جميع املهتمني 
كفـاءات  حتقيق   ت�ضتهدف  فهي  التعّلمّية،   - التعليمية  بالعملّية 
اأربع هي: فهم املنطوق والتعبري ال�ضفوي وفهم املكتوب والتعبري 
النمو  مع  لظهورها  وفقا  النحو،  هذا  على  مرّتبة  الكتابي، 
الّلغوي للطفل. وقد حظيت هذه الكفاءات بدرجات متفاوتة من 
الهتمام يف املدر�ضة اجلزائرية منذ ال�ضتقالل، اإذ نال التعبري 
ة  ال�ضفوي فيها احلّظ الأوفر. واإذا كان لكّل منها مكانتها اخلا�ضّ
اللغوي،  و�ضائل الت�ضال  اأبرز  الكتابي  التعبري  فاإّن  الأهمية  من 

نظرا مليزته الوظيفية.
البحوث  من  العديد  نتائج  فاإّن  الأهمية،  هذه  من  الرغم  وعلى 
تارة  يرّد  �ضعف  وهو  فيه،  التالميذ  �ضعف  توؤّكد  والدرا�ضات 
ول حتدد طريقة  كافيا،  زمنا  له  تخ�ض�ش  ل  التي  املناهج  اإىل 
وا�ضحة املعامل لإجنازه، وبالتايل ل تزّود املتعلمني باأ�ض�ش الكتابة 
ومعايريها، كما يعزى تارة اأخرى اإىل عدم اإر�ضاد املعّلم لتالميذه 
التالميذ  نفور  اإىل  اأخرى  اأحيانا  وُيرجع  واأثناءها،  الكتابة  قبل 
مناهج  اأولت  واأخرى،  الأ�ضباب  ولهذه  برمته.  الن�ضاط  من 
ة لكفاءتي املكتوب  اللغة العربية اجلديدة )2003( عناية خا�ضّ
لكفاءة  اإذ ل حتقيق  باعتبارهما متالزمتني،  والتعبري(  )الفهم 
الإنتاج دون حتقيق لكفاءة التلقي )الكتابة والقراءة(،فهل جنح 
اأو هل مكنت مناهج  اإ�ضالح املناهج يف حتقيق كفاءة املكتوب؟ 
اللغة العربية اجلديدة املتعّلم فعال من لغة التوا�ضل املكتوب؟، 

وما هو اأثر املقاربة املتبناة يف حتقيق ذلك؟
هذا ما مّت ال�ضعي اإليه لالإجابة عنه، من خالل تقييم الإنتاجات 
الكتابية لعّينة من تالميذ ال�ضنة اخلام�ضة من التعليم البتدائي، 
والبحث عن الأثر الإيجابي اأو ال�ضلبي للمقاربة املقررة يف مناهج 

اللغة العربية.

اأثر التعليمة يف تقييم التعلم
د. ر�صيدة اآيت عبد ال�صالم

املدر�صة العليا لالأ�صاتذة - بوزريعة - اجلزائر
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التعليمة من اأكرث الن�ضو�ش التي ي�ضوغها املدر�ش يف حياته 
املهنية واأ�ضعبها حتريرا. وهي الن�ش الذي يرتدد على م�ضمع 

املتعلم طوال النهار ويف كل احل�ض�ش التعليمية. ومع ذلك، 
قليال ما ي�ضتقبل املتعلم التعليمة وهو واثق متام الثقة بفهمه 

اجليد ملا هو مطلوب منه، �ضواء كان ال�ضوؤال املوّجه اإليه �ضفويا 
اأو كتابيا.

ُتعّرف التعليمة باأنها » ن�ش �ضفوي اأو كتابي يدعو املدر�ش من 
خالله اإىل اإجناز ن�ضاط. وهي ت�ضمح باإعطاء معلومات دقيقة 

عن املُنتج الكتابي الذي ُينتظر اإجنازه«.
و» التعليمات ب�ضكل عام ، هي الإر�ضادات والتوجيهات التي ترد 

قبل اأو عقب روائز اأو اأ�ضئلة اختبار اأو متارين اأو مهام تعلمية 
�ضواء كان ذلك يف ورقة المتحان اأو الكتاب املدر�ضي اأو دفرت 

التمارين اأو غري ذلك «. ...
... ومما تقت�ضيه التعليمة مراعاة امل�ضتوى ال�ضنايف للقدرة 

امل�ضتهدفة، بالإ�ضافة اإىل اأن امل�ضتويات الدنيا تنا�ضبها تعليمة 
ب�ضيطة، وامل�ضتويات العليا تنا�ضبها تعليمة مركبة. فعندما نطلب 

من املتعلم 
... وحتى توؤدي التعليمة اإىل الإنتاج املنتظر، ينبغي اأن :

- تت�ضمن ن�ضاطا قابال لالإجناز، يتوافر لدى التالميذ املوارُد 
الالزمة لإجنازه، وبناء معارف فعلية جديدة.

- حتدد ن�ضاطا دقيقا، اإذ يعلن املدر�ش عما ينتظره من 
الن�ضاط، ول ي�ضمر اأ�ضياء اأخرى؛ فيتكّون لدى التالميذ فكرة 

وا�ضحة عن الن�ضاط املطلوب اإجنازه، وال�ضغوطات املت�ضلة به، 
والختيارات التي تت�ضمنها هذه ال�ضغوطات. والدقة تظهر يف 

ا�ضتعمال كلمات منا�ضبة للعمل املنتظر.
- ي�ضوغ املدر�ش التعليمات بناء على الأهداف امل�ضطرة يف 

الدر�ش اأو الوحدة... 
- ل تكون قابلة للتاأويل، الذي يدعو اإليه ا�ضتعمال كلمات عامة، 

�ش الن�ش«،  حتتمل اأن يفهمها كل متعلم ب�ضكل ما. مثال: » خلِّ
عدم حتديد طول التلخي�ش، يجعل كل متعلم يقدم ملخ�ضا 

يختلف عن تلخي�ش زميله. مما يوؤدي اإىل تفاوت يف اإنتاج 
التالميذ.

- تكون وا�ضحة من حيث الكلمات ) ا�ضتعمال مفردات متداولة 
ماألوفة( والرتاكيب )جمل ب�ضيطة، ق�ضرية (. 

- ُت�ضاغ باأ�ضلوب مبا�ضر، فال ُي�ضتعمل فيها التعبري املجازي لأنه 
يوؤدي اإىل الغمو�ش والتاأويل واللتبا�ش.

- يكون من�ضو�ش التعليمة وجيزا. 
- ل يكون من�ضو�ش ال�ضوؤال مركبا من عدة تعليمات متداخلة، 

اأو مت�ضابكة، لأنه ُيعيق املتعلم ) فتو�ضع تعليمة واحدة يف 
الأ�ضئلة اجلزئية، وتعليمتان اأو ثالث تعليمات يف امتحان 

املقال(.
من بني تعاريف التقييم التي ُتعّد اأكرث اإجرائية، تعريف دو 

كيتيل الذي يرى اأن التقييم هو: 
» احل�ضول على جمموعة من املعلومات الوجيهة، وال�ضاحلة، 

وال�ضادقة، وفح�ش درجة املطابقة بينها وبني جمموعة من 
املقايي�ش املنا�ضبة لالأهداف املحددة يف البداية، اأو املعدلة اأثناء 

التقييم1، من اأجل اتخاذ قرار«. 
والقرار ثالثة اأنواع:

»- تقييم اأداءات التالميذ من اأجل تقرير جناحهم اأو ر�ضوبهم
- اقرتاح معاجلة فردية على البع�ش

- ال�ضروع يف تعلمات جديدة، اأو يف هدف تعلمي جديد، اأو 
كفاءة جديدة «2.

ئ كل كفاءة  يحر�ش املدر�ش على تقييم كفاءات املتعلم، فيجزِّ
ل اإىل تقييمها، واإن كان الأهم هو  اإىل عنا�ضر فرعية للتو�ضُّ

الكفاءة ولي�ش التحكم يف هذه الأهداف اجلزئية فقط، ويقّيم 
قدرة املتعلم على جتنيد املعارف واإدماجها مع املعارف الفعلية 

واملعارف ال�ضلوكية الالزمة حلل و�ضعية م�ضكلة، من خالل 
تعليمات توّجه املتعلم اإىل ما ُينتظر منه.

ي�ضتعمل املدر�ش التعليمات ملمار�ضة التعليم واإجراء كل اأنواع 
التقييم املالزمة للعملية التعليمية. 

اإذن ل يخلو التعليم والتقييم من ا�ضتعمال التعليمات، فهي 
تقرتن بهما على الدوام. اإن منطلق العملية التعليمية هو 

الأهداف: ماذا نعلم؟ اإىل جانب الأ�ضئلة اجلوهرية الأخرى: ملن 
نقّدم تعليمنا؟ ملاذا؟ كيف؟ متى؟ وذلك من اأجل �ضبط املادة 
التي نقدمها اإىل متعلم يتمّيز مبلمح خا�ش ) ذهنيا، ونف�ضيا، 

واجتماعيا...(، والوقت املنا�ضب لعر�ضها وكذا الو�ضائل...
واأثناء عملية التعليم، يهتم املدر�ش بعملية التعلم كذلك، 

باعتبارها مراآة تعك�ش اأثر تعليمه، فيت�ضاءل:
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- هل تعلم التلميذ ؟ ما هي ن�ضبة ما تعلمه؟
- كيف ا�ضتفاد مما تعلم؟ هل اأدمج ما تعلم؟ هل هو قادر على 

ا�ضتثماره وتوظيفه؟ ...
وبناء على ما �ضبق ُيحّدد هدف التقييم و�ضكله ) اأ�ضئلة جزئية، 

اأ�ضئلة املقال، اأ�ضئلة مغلقة، اأ�ضئلة مفتوحة...(.ومعنى هذا اأن 
املدر�ش ميار�ش �ضوغ التعليمات يوميا ويف كل املواقف ال�ضفية؛ 

ومع ذلك، يتطلب منه و�ضُعها جهدا فكريا من اأجل حتديد:
- اأهداف التقييم ) ماذا اأريد اأن اأقّيم لدى املتعلم: املعارف، 

املعارف الفعلية، املعارف ال�ضلوكية؟ (
- العمل املطلوب

- كيفية حتديده، اأي �ضياغة التعليمة
- وقت التقييم: الفرتة، املرحلة، املّدة

- نوع المتحان : داخلي ) وغالبا ما يكون تكوينيا ( اأو 
خارجي)اأي حت�ضيلي (.

اإذن، يكيِّف املدر�ش التعليمات مع مو�ضوعات التقييم ) 
تقييم املعارف اللغوية والثقافية،  تقييم املعارف التوا�ضلية / 

التبليغية،  تقييم الكفاءات واملهارات... (، واملواقف التقييمية 
) التطبيقات، التدريبات، التمارين، الو�ضعيات... (.

اخلامتة
يذكرنا عنوان كتاب : » اأنا اأعلِّم، لكن هل يتعلمون ؟ «3 ، 

بحرية الأ�ضتاذ بعد كل عملية تعليمية، مثلما يعرب هذا ال�ضوؤال 
عن �ضبب وجود املنظومة الرتبوية، التي حتدد غايات التعليم 

وو�ضائَله وطرائقه... ثم تقيِّم مردود التالميذ، الذي ميثل رجع 
ال�ضدى ويحدد ن�ضبة ما ُحّقق اأو مل يحقق، فتبحث عن اأ�ضباب 

الإخفاق والعالج والتعديل، لبلوغ ن�ضبة جناح اأكرب؛ وداأبها 
املراجعة الدائمة واحلركية امل�ضتمرة اللتان تواكبان التغريات 

التي تطراأ على املثلث التعليمي ) املادة والأ�ضتاذ والتلميذ (.
فلو مثلنا املنظومة الرتبوية بهرم ، تعتلي قمَته الوزارة وت�ضغل 

قاعدته الأق�ضاُم بتالميذها ومدّر�ضيها، فهذا الرتتيب ل ينق�ش 
من �ضاأن اأحد، بل يربز مدى التالحم الالزم يف هذا ال�ضرح 

حتى يبقى �ضاخما ومن�ضجما.

وقد يكون املكان الذي حتتله التعليمة يف هذا الهرم مبثابة ذرة، 
ولكن هذا ل ينق�ش من �ضاأنها واأهميتها يف العملية التعليمية 

يف مردود التلميذ ونتائجه،  جوهري  عن�ضر  وهي  – التعلمية، 
ر  بل ويف عالقته مع املدر�ضة؛ ونحن نعلم اأن عدم الفهم ينفِّ

م املعنويات ويكبح الدافعية ويجعل املمتَحن الذي اأخفق  ويحطِّ
رغم حت�ضريه اجليد ي�ضعر بالظلم لأن خطاأه الأكرب هو عدم 

فهمه ال�ضوؤال !

م�صروع التقومي  الرتبوي وم�صكلة النموذج
د. عمر نقيب

اأ�صتاذ حما�صر اأ، ق�صم الفل�صفة
املدر�صة العليا لالأ�صاتذة

بوزريعة، اجلزائر

اإّن التقومي  )Evaluation( باعتباره اأداة اأ�ضا�ضية لّتخاذ القرار 
اأقّل من م�ضروع تربوي  الرتبوي املتعّلق مب�ضتقبل املتعّلمني لي�ش 
 )Criteria( املعايري  من  ملجموعة  وفقًا  به  العمل  يتّم  متكامل 
التقوميي  العمل  تنّظم  التي  القوانني  مبثابة  اعتبارها  ميكن 
اأعلى م�ضتويات الدقة  اأجل �ضمان  واإجرائيًا من  وتوّجهه نظريًا 
يف النظر والفعالية يف الأداء وال�ضحة يف احلكم �ضعيًا من اأجل 
خطة  اأّي  يف  املر�ضومة  الأهداف  من  ميكن  ما  اأق�ضى  حتقيق 
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تربوية جمتمعية. ولعّل من اأهم هذه املعايري التي ُي�ضتَند اإليها يف 
هذا املجال معيار النموذج الرتبوي املن�ضود 

)The Desired Model of Education( الذي هو، كما �ضوف 
جت�ضيده  نريد  الذي  املواطن  طبيعة  الورقة،  هذه  يف  نعرف 
يف  به  نقوم  الذي  الرتبوي  العمل  خالل  من  الواقع  اأر�ش  على 
اأهم  من  النموذج  م�ضكلة  تعترب  ولذلك،  الرتبوية.  موؤ�ض�ضاتنا 
الق�ضايا التي يواجهها الفال�ضفة والعلماء عند �ضياغة النظرية 
النظريُة يف  لُتعَترَبَ  ومبدئيًا  اأ�ضا�ضيًا  باعتباره مطلبًا  الرتبية  يف 

الرتبية نظريًة. 
يتّم  نف�ضه يف هذا املجال هو كيف  الذي يطرح  ال�ضوؤال  اأّن  غري 
احلقيقة  يف  هو  الذي  وم�ضمونه  النموذج  هذا  طبيعة  حتديد 
م�ضاألة ذات طابع ثقايف بالدرجة الأوىل تتعلٌق بطموحات املجتمع 
يف التاريخ. واإذا كانت م�ضاألة وجود النموذج يف اأي م�ضروع لبناء 
الإن�ضان حمّل اإجماع بني املهتّمني بهذا ال�ضاأن )مور: 1986(4، فاإّن 
ما يت�ضّبب عادة يف تعّدد وجهات النظر وتنّوعها؛ بل وت�ضاربها 
يف بع�ش الأحيان هو طبيعة النموذج ذاته باعتباره، كما اأ�ضرنا 
التاريخي  بال�ضياق  تتعّلق  ثقافية  طبيعة  ذات  م�ضاألة  قليل،  قبل 
املن�ضود  الرتبوي  لكل جمتمع منوذجه  اإذ  للمجتمع؛  واحل�ضاري 
الذي يعرّب عن ُمُثِله الثقافية وطموحاته يف التاريخ. وال�ضبب يف 
اأّن النموذج تعبري عن ثقافة املجتمع، وبالتحديد، عن  ذلك هو 
اإّل  لي�ضت  فالرتبية  املجتمع؛  هذا  بها  يوؤمن  التي  احلياة  نظرية 
»اجلهد الذي يبذله اآباء �ضعب ومرّبوه لإن�ضاء الأجيال ال�ضاعدة 

على اأ�ضا�ش نظرية احلياة التي يوؤمنون بها«5. 
كمعيار  النموذج  بني  الربط  يتّم  فكيف  كذلك،  الأمر  كان  واإذا 
تربوي  كم�ضروع  التقومي  واأداِة  الرتبوي،  للعمل  ٍه  موجِّ منهجي 
من  املبذول  الرتبوي  اجلهد  لة  حم�ضِّ على  الوقوف  ي�ضتهدف 
طرف املوؤ�ض�ضة الرتبوية ب�ضكل عام، واملعّلم ب�ضكل خا�ش، ومدى 
جناح هذا املجهود يف القرتاب من النموذج لتج�ضيده يف الواقع 
الفعلي للمجتمع من خالل تربية الأبناء عليه. من اأجل تو�ضيح 
هذه  يف  الآتية  للق�ضايا  التعّر�ش  يتّم  �ضوف  الإ�ضكالية،  هذه 

املداخلة:
امل�ضكلة الرتبوية، امل�ضدر الأ�ضا�ش ل�ضياغة غايات الرتبية.

للعمل  املنّظرين  تواجه  كم�ضكلة  املن�ضود  الرتبوي  النموذج 
الرتبوي.

اأمثلة عن النموذج الرتبوي املن�ضود يف الأدبيات الرتبوية العاملية.
النموذج الرتبوي املن�ضود كم�ضكلة يف ثقافتنا الرتبوية.

التقومي  كما ينبغي اأن نفهمه.
حتليل حمتوى وثيقة القانون التوجيهي للرتبية الوطنية.

امل�سكلة الرتبوية، امل�سدر االأ�سا�ش ل�سياغة غايات الرتبية
عليها  ين�ضب  التي  الق�ضايا  اأهم  من  الرتبوية  الأهداف  م�ضاألة 
يف  فهي  الرتبوي.  بالتنظري  واملهتّمني  الرتبية  فال�ضفة  اهتمام 
احلقيقة �ضرط م�ضبق لأّي م�ضروع تربوي ي�ضتهدف بناء الإن�ضان 
اأّن الإ�ضالح الرتبوي  واإعداده للحياة ولوظيفته يف احلياة. كما 
ينطلق من فل�ضفة تربوية ت�ضتلهم احلاجات الفعلية للواقع املتغرّي 
با�ضتمرار. ويكون منطلق م�ضروع الإ�ضالح بناء الأهداف الرتبوية 
باعتبارها منطلق الفعل الرتبوي؛ غري اأّنها ت�ضّكل من وجه اآخر، 

املكّون الثقايف الذي ميّيز املجتمع عن غريه من املجتمعات.
ومن عادة الأمم التي اأدركت الأثر الذي يرتكه التغرّي للواقع على 
با�ضتمرار  ت�ضعى  اأّنها  الرتبوية  ملوؤ�ض�ضاتها  الرتبوي  الأداء  نوعية 
اإىل اإعادة النظر يف اأهدافها الرتبوية ملواجهة التحديات الطارئة 
من  ولعل  واآثارها.  ومظاهرها  واأ�ضبابها  اأنواعها  اختالف  على 
اأهم مقا�ضد هذا الهتمام بناء �ضيا�ضات تربوية جديدة اأو على 
اجلديد  الواقع  ملتطّلبات  ال�ضتجابة  من  متّكنها  متجّددة  الأقل 
الطبيعية يف حياة  امل�ضائل  يعد من  الأمر  كان  واإذا  املتجّدد.  اأو 
يكون  الأمر  فاإّن  الرتبوي،  الفعل  لطبيعة  املدركة  الراقية  الأمم 
اأكرث اإحلاحًا بالن�ضبة لتلك التي ل زالت حتاول النهو�ش من اأجل 
له يف خريطة  موقع  يبحث عن  ناه�ش  بناء جمتمع  ال�ضروع يف 

العامل املعا�ضر. 
يف اأدبيات »الدين الطبيعي« 6  عندما دعا اإىل اإبعاده عن املجتمع 
ويكت�ضب  عوده  ي�ضلب  حني  اإىل  وال�ضباب  الطفولة  مرحلتي  يف 

نه من التاأّثر باملجتمع، كما يزعم!  املناعة التي حت�ضّ

للعمل  املنّظرين  تواجه  كم�سكلة  املن�سود  الرتبوي  النموذج 
الرتبوي

اأي، الغاية الرتبوية  عادة ما تتّم �ضياغة الهدف الرتبوي العام 
يف  وجت�ضيده  اإليه  الو�ضول  يف  املجتمع  يرغب  طموح  �ضكل  على 
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الأجيال ال�ضاعدة. ويتمّثل هذا الطموح يف منوذج الفرد 
ويرى  املجتمع  ين�ضده  الذي   )The Desired Model of Man(
الأمر  هذا  يتاأّكد  التاريخ.  يف  لطموحاته  جت�ضيدًا  حتقيقه  يف 
عندما نتاأّمل يف اآراء الفال�ضفة واملفّكرين الذين فيما يعرف بـِ: 
 .)General Theories of Education( للرتبية  العامة  النظريات 
هذا النوع من النظريات، والذي يقابله نوع اآخر ي�ضّمى النظريات 
منوذج  تبّني  اأ�ضا�ش  عل  بناوؤها  يتّم  ما  عادة  للرتبية،  اخلا�ضة 
حمّدد للفرد كما يت�ضّوره اآباء ال�ضعب ومرّبوه م�ضتلهمني يف ذلك 

الإطار املرجعي الأ�ضا�ضي الذي يتبّناه املجتمع
ال�ضوؤال  اأن  غري   .)Society’s Principal Frame of Reference(  
امللّح الذي يطرح نف�ضه على املنّظرين للرتبية على مدى الزمان 
الذي  الرتبوي  النموذج  طبيعة  هي  ما  هو:  التاريخ  يف  واملكان 
يف  طموحاته  يحّقق  اأن  اأجل  من  يتبّناه  اأن  املجتمع  على  ينبغي 

التاريخ؟ هناك يف الواقع طريقان لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال. 
يف  فيتمّثل  كّلها،  امل�ضاألة  يف  الأ�ضل  وهو  االأّول  الطريق  اأّما 
�ضرورة حتديد مفهومنا للرتبية وت�ضّورنا ملا ينبغي اأن تت�ضّمنه 
باعتبارها  الرتبية  نفهم  اأن  ينبغي  كيف  اأعني:  العملية.  هذه 
ر من خالل اإعداد الإن�ضان للحياة  م�ضروًعا لبناء املجتمع املتح�ضّ
اإعدادًا ين�ضجم ومقت�ضيات متكني املجتمع  ولوظيفته يف احلياة 
من احل�ضور الإيجابي والفّعال يف التاريخ. ولذلك، فالرجوع اإىل 
ومتنّوع  متعّدد  مفهوم  على  الوقوف  من  ميّكننا  الرتبية  اأدبيات 
هذا  و�ضل  قد  بل  والعلماء؛  واملفكرين  الفال�ضفة  عند  للرتبية 
التنّوع يف بع�ش الأحيان اإىل درجة التنافر والت�ضاد. ومل يحدث 
ذلك التنوع والتعّدد اإّل ب�ضبب عدد من العوامل التي ل �ضك يف 
يتعامل مع هذا املفهوم حتليًل و�ضياغًة. ولعّل  تاأثريها على َمن 

من اأهم هذه العوامل اخل�ضو�ضيات الثقافية 
من  غريه  عن  ما  جمتمعًا  متّيز  التي   )Cultural Peculiarities(

اأو  اأن يقولوا  اأن نعّلم النا�ش  املجتمعات. فهل الرتبية مثاًل، هي 
ي�ضتعني  معينة  ملهنة  الفرد  اإعداد  هي  اأم  جميلة؟  اأ�ضياء  يكتبوا 
يكون  وهل  لدور حمّدد؟  اإعداده  اأم هي  الرزق؟  ك�ضب  على  بها 
هذا الدور على م�ضتوى املجتمع الذي يعي�ش فيه اأم يتجاوزه اإىل 
الأمة التي ينتمي اإليها، اأم ينبغي اأن ي�ضل اإىل اآفاق اأو�ضع تتمثل 
يف »املواطن العاملي« الذي يرى اأّن وظيفته ل تتوّقف على م�ضتوى 
حدود املجتمع لت�ضل اإىل العامل كله؟ ما هي روؤيتنا لهذه امل�ضاألة؟ 
اأثر عميق  اإّن طبيعة النظرة التي نتبّناها حول هذه امل�ضاألة لها 

العلماء  من  كثري  اعترب  ولذلك،  برّمته.  التقومي   م�ضروع  على 
م�ضاألة حتديد مفهوم الرتبية ق�ضية معيارية

)A Commitment to Value ل ميكن جتاوزها اإىل غريها دون 
حتديد موقف منها بو�ضوح وح�ضم.

اأّما الطريق الثاين فيتمّثل يف حتديد ما الذي ن�ضعى اإىل حتقيقه 
الذي  وباملعنى  مدار�ضنا،  املبذول يف  الرتبوي  من خالل اجلهد 
هذا  يف  تطرح  فامل�ضاألة  ولهذا،  كمفهوم.  الرتبية  على  ن�ضفيه 
املقام على م�ضتوى حتديد طبيعة منوذج الإن�ضان الذي نريد اأن 
نحّققه من خالل الرتبية التي منار�ضها عليه باعتباره مو�ضوعًا 
الب�ضرية  الرتبوية  التجربة  اإىل  الرجوع  اإّن  الرتبوية.  للعملية 
ميكن  ما  خالل  من  التجربة  هذه  ثراء  اإىل  ي�ضري  التاريخ  عرب 
الوقوف عليه من مناذج »الإن�ضان املطلوب«؛ »فالفكر ي�ضعى عرب 
اأ�ضاليبه امل�ضروطة بالزمان واملكان اإىل طرح ت�ضورات تتاأرجح 
بني املثالية املتعالية واملادية الو�ضعية اإىل اإيجاد منوذج ي�ضتاأن�ش 
القيم...«  في�ضبغ عليه جملة من  لتاأكيد م�ضروعية فر�ضياته  به 
ت�ضفي عليه نوعًا من القدا�ضة تقت�ضي نوعًا من الإلزام املف�ضي 
م�ضروع  لكل  بل  لكل ع�ضر  اأّن  لنا  يتجّلى  وهكذا،  اللتزام.  اإىل 
اجتماعي اإن�ضانه اأي منوذجه وقد ظّلت الفل�ضفات على اختالف 
واقع  يف  جت�ضيده  على  وتعمل  مثالها  تن�ضد  وتوّجهاتها  م�ضاربها 
اإليه  الدعوة  اإىل  ذلك  فتتجاوز  بذلك  تكتفي  ل  وقد  احلياة. 
ب له اإىل  باعتبار النموذج الأجدر بالإتباع. بل قد يدفعها التع�ضّ

حماولت ن�ضره مبنطق القوة ل بقوة املنطق. 

الع�ضور  النموذج يف  النموذج. ف�ضورة  اإن�ضانه  لكل ع�ضر  ...و 
»الإن�ضان  يف  املتج�ّضد  البطل  الإن�ضان  ذلك  هي  مثاًل  القدمية 
التفّوق  منه  ينال  اإلهي  عامَلان،  يتقا�ضمه  الذي  العجيب« 
فخّلدت  الواقعي.  الفعلي  الوجود  منه  ينال  وب�ضري  وال�ضيطرة، 
هذا النموذج خرافات واأ�ضاطري على �ضبيل املثال، جيلجاميت�ش 
وغري   )Paris( وباري�ش    )Enkido( واأنكيدو   )Galgameth(

ذلك.

النموذج الرتبوي املن�سود كم�سكلة يف ثقافتنا الرتبوية
ر ينطلق من �ضياغة فل�ضفة تربوية وا�ضحة  بناء املجتمع املتح�ضّ
يتجّلى من خاللها خ�ضائ�ش النموذج الرتبوي املن�ضود لكل من 
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بناء  اإعادة  اأو  للبناء  حماولة  اأّية  فاإّن  ولذلك،  واملجتمع.  الفرد 
املجتمع اأن تنطلق من هذه الفكرة بالذات.  

الهدف  تناول  باإمكاننا  اأّنه  نت�ضّور  فاإّننا  الدرا�سة  هذه  يف  اأّما 
الرتبوي من ثالثة زوايا نعتقد اأّن لها الأثر العميق على التعامل 
فالتقومي   وتطبيقًا.  وت�ضميمًا  التقومي  فهما  ال�ضليم مع م�ضروع 
الأحكام  من  جمموعة  باإ�ضدار  ُتتّوج  قيا�ش  عملية  جمرد  لي�ش 
لة عملية معيارية منهجية هادفة ترافق امل�ضروع  واإمّنا هو حم�ضِّ
النهائي  احلكم  يكون  ولن  نهايته.  اإىل  بدايته  من  الرتبوي 
ال�ضادر عنه اإل تتويجًا مل�ضار متكامل قد لَم�َش خمتلف مراحل 
اأّما هذه  املعّلم.  فيه  ورافقه  املتعلم  به  مّر  الذي  الرتبوي  العمل 

الزوايا فهي:
 الهدف باعتباره منطلق العمل الرتبوي.
 الهدف باعتباره موّجه العمل الرتبوي.
 الهدف باعتباره معيار العمل الرتبوي.

اأّما الهدف باعتباره منطلق العمل الرتبوي
معنًى  ذو  فعل  بالذات  الرتبوي  والفعل  الب�ضري  الفعل  ولأّن 
اآلية  ا�ضتجابة  اأو  عفوية  لي�ش جمّرد حركة  فهو  د؛  ومتفرِّ ز  متميِّ
لقانون  يخ�ضع  ميكانيكيًا  ن�ضاطًا  اأو  لها،  اآفاق  ل  اآنية  ملطالب 
املنّبه وال�ضتجابة وال�ضلوك؛ اأو نتيجة طبيعية لتفاعل الذات مع 
د  الظروف القت�ضادية؛ اأو ظاهرًة اجتماعيًة يتحّكم فيها ويحدِّ
�ضلوك  اأو  القاهر؛  اجلمعي  ال�ضمري  ن�ضاطها  ه  ويوجِّ وجهتها 
منحرف ي�ضدر نتيجة ل�ضراع نف�ضي داخلي بني �ضهوات النف�ش 
املختلفة. اإّنه اأرفع من ذلك كّله. اإّنه فعل هادف تتوّفر فيه اأق�ضى 
مظاهر الوعي الب�ضري باملطلوب، والطريق املوؤّدي اإىل املطلوب 
ب�ضكل متمّيز؛ يتجّلى ذلك الفعل يف حركة منهجية هادفة تتبّنى 
الب�ضرية يف حياة  ا�ضتمرار املعاين  بناء ح�ضارة ت�ضمن  م�ضروع 
الإن�ضان لتحقيق مقا�ضد اخللق يف الكون. ولهذا، فالهدف ميّثل 
اأ�ضا�ضيتني  بوظيفتني  لنا  يتكّفل  الذي  املنطلق  الزاوية  هذه  من 

هما:
 تو�ضيح الروؤية.
 حتديد الوجهة.

الذي  النظري  الأ�ضا�ش  هو  الهدف  فالأّن  الروؤية  تو�سيح  اأّما 
 )General Worldview( ال�ضاملة  الن�ضقية  الروؤية  يت�ضّمن 

للنموذج الرتبوي املن�ضود لكل من الفرد واملجتمع اأي، ملا ينبغي 
اأو  التعّلم  عملية  اإجناز  من  النتهاء  بعد  املتعّلم  عليه  يكون  اأن 
الفعل الرتبوي ب�ضكل عام �ضواًء اأكان مَمّثاًل يف املوقف التعّلمي 
باأكمله  الرتبوي  امل�ضروع  اأم  التدري�ش  قاعات  داخل  املنفرد 
خالل  من  املجتمع  بناء  ي�ضتهدف  متكامال  م�ضروعا  باعتباره 
تربية الإن�ضان. اأّما حتديد الوجهة فيتعّلق بالنقطة التي ينبغي اأن 
يّتجه �ضوبها اجلهد الرتبوي املبذول؛ اإذ كلما كانت نقطة النهاية 
اإليها اأغلب. ولقد �ضبق اأن اأ�ضرنا  وا�ضحة كان احتمال الو�ضول 
النموذج الرتبوي  اأهم ق�ضايا فل�ضفة الرتبية ق�ضية  اأّن من  اإىل 

املن�ضود كما عرّب عن ذلك كثري من العلماء.
بعد  الهدف  يف  فالأ�ضل  الرتبوي،  العمل  موّجه  باعتباره  واأّما 
دور  ميّثل  باأن  يكتفي  ل  اأّنه  املطلوب  العلمي  بال�ضكل  �ضياغته 
املنطلق اأو الأ�ضا�ش النظري الذي يحّدد الروؤية الن�ضقية ال�ضاملة 
للنموذج الرتبوي املن�ضود اأي، ملا ينبغي اأن يكون عليه املتعّلم بعد 
مرافقة  اإىل  ذلك  يتجاوز  بل  التعّلم؛  عملية  اإجناز  من  النتهاء 
فيها  املرغوب  النهاية  اإىل  الو�ضول  له  لي�ضمن  الرتبوي  الفعل 
من خالل اجلهد الرتبوي املبذول، اإْن من طرف املعلم باعتباره 
املنّفذ الرئي�ش للم�ضروع الرتبوي، اأو املوؤ�ض�ضة الرتبوية النظامية 
ممّثلة يف املدر�ضة اأو غري النظامية ممّثلة يف خمتلف املوؤ�ض�ضات 
ذلك  وغري  وامل�ضجد  والإعالم  الأ�ضرة  مثل  الأخرى  الجتماعية 
اأثناء تطبيق العملية الرتبوية بثالثة  من املوؤ�ض�ضات. فهو يتكّفل 
الأقل، نرى تقدمي فكرة خمت�ضرة عن كل واحدة  وظائف على 

منها ليح�ضل املق�ضود:
: )Mobilization( التن�سيط 

 )Adaptation( التكييف 
: )Regulation( :الت�سويب 

لها لحقًا  فينظر اإليه من خالل ثالثة حمّددات �ضوف نف�ضّ
عندما نناق�ش عالقة التقومي  بالأهداف الرتبوية، وهي:

 املن�ضود وهو اجلانب املعياري اأي، ما نريد حتقيقه بعد 
اإجناز عملية التعّلم..

 املوجود وهو اجلانب املو�ضوعي اأي، ما مّت حتقيقه بعد 
اإجناز عملية التعّلم.

 املفقود وهو اجلانب الإ�ضكايل اأي، ما مل يتّم حتقيقه 
بعد اإجناز عملية التعّلم.
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التقومي  كما ينبغي اأن نفهمه

التقومي   اأّن  من  الرغم  على  اأّنه  اإىل  اأ�ضرنا  اأن  لنا  �ضبق  لقد 
)Evaluation( اأداة اأ�ضا�ضية لّتخاذ القرار الرتبوي، فاإّنه لي�ش 
اأقّل من م�ضروع تربوي متكامل يتّم العمل به وفقًا ملجموعة من 
التقوميي  العمل  تنّظم  التي  القوانني  اأو   )Criteria( املعايري 
وتوّجهه من اأجل حتقيق اأق�ضى ما ميكن من الأهداف املر�ضومة 

يف اأّي خطة تربوية يتبّناها املجتمع. 
كما اأّن الطالع على ما كتبه العلماء يف جمال التقومي  ويف ق�ضية 
التعريف ب�ضكل خا�ش ميكننا من مالحظة ظاهرة التعدد الوا�ضع 
اإّنه  بحيث  كذلك،  واختالفها  امل�ضطلح  لهذا  املقدمة  للتعاريف 
�ضياق  يف  كلها  يجمعها  اأن  ـ  باحث  اأي  ـ  الباحث  على  ي�ضعب 
»تقومي«  كلمة  اأّن  وباعتبار  لكرثتها.  واحدة  درا�ضة  ويف  واحد 
فاإّن هذا  واأن�ضطة خمتلفة،  للدللة على مفاهيم  قد ا�ضتخدمت 
ال�ضتخدام املتعدد يدفع كّل من ي�ضعى اإىل فهم طبيعة التقومي  
اأهم  من  ولعل  والدللت.  املفاهيم  من  معقدة  �ضبكة  ملواجهة 
العملية  اإىل طبيعة  النظرة  اختالف  التعاريف  اختالف  اأ�ضباب 
التقوميية: مّم تتكون؟ وما الهدف منها؟ ولكن على الرغم من 
به،  املهتمني  باإجماع  حتظى  التعريف  مكونات  اأدنى  فاإن  ذلك، 
املعلومات  جلمع  املنظمة  املنهجية  العملية  التقومي   »اعتبار  فـَـ 
وحتليلها لإ�ضدار اأحكام حمددة، هو اجلزء الوحيد من التعريف 
التعريف  مكونات  من  يذكر  ما  اأّما  اجلميع.  عليه  يوافق  الذي 

وعنا�ضره بعد هذا فيخ�ضع -كما �ضبقت الإ�ضارة اإىل ذلك -اإىل 
طبيعة النظرة اإىل العملية التقوميية والهدف منها.

اإ�ضكالية هذه  اأ�ضا�ضها  بنينا على  التي  العالقة  اأجل �ضبط  ومن 
باعتباره  التقومي   اأّن  على  اأخرى  مرة  التاأكيد  نرى  الورقة، 
ُتَتّوُج العمليُة الرتبوية من خالله بالوقوف على  م�ضروعًا تربويا 
معه  والتعامل  اإليه  النظر  ينبغي  املبذول،  الرتبوي  اجلهد  ثمرة 
فهمًا وتطبيقًا من خالل اإحداث التفاعل الع�ضوي بني املحّددات 

التي �ضبقت الإ�ضارة اإليها اآنفًا وهي: 
 النموذج الرتبوي املن�سود )Desired Model( وهو 

اجلانب املعياري اأي، ما ن�ضعى اإىل حتقيقه بعد اإجناز 
العملية الرتبوية.

 الناجت الرتبوي املوجود )Actual Product( وهو 
اجلانب املو�ضوعي اأي، ما مّت حتقيقه بعد اإجناز العملية 

الرتبوية وهو يعرف اأي�ضًا باملخرجات الرتبوية 
.)Outputs(

 )Missed Achievement( االإجناز الرتبوي املفقود 
وهو اجلانب الإ�ضكايل اأي، ما مل يتّم حتقيقه بعد اإجناز 

العملية الرتبوية.
وقبل التف�ضيل يف العالقة الع�ضوية التي ينبغي اأن تكون بني هذه 
املحّددات الثالثة نرى عر�ضها على املخّطط الآتي لنبنّي طبيعة 

العالقة بينها. 

لأف�ضل  املعيارية  ال�ضورة  فيمّثل  املن�سود  الرتبوي  النموذج  اأّما 
احلالت املمكن ت�ضّورها لالإن�ضان بعد اإجناز عملية التعّلم. فهو 
نّوهنا  اأن  لنا  �ضبق  فقد  املنطلق  اأّما  والنهاية.  واملعيار  املنطلق 
الرتبوي.  العمل  منطلق  باعتباره  للهدف  تعّر�ضنا  عندما  بذلك 
فهو من جهة اأوىل، الذي يحّدد لنا ال�ضورة املثلى ملا ينبغي اأن 
مع  التعاطي  يف  ننطلق  منها  اإذ  ت�ضّورنا؛  يف  املتعّلم  عليه  يكون 
من  وهو  الواقع.  اأر�ش  على  لتحقيقها  عمليًا  الرتبوية  العملية 
جهة ثانية نقطة النهاية التي ن�ضعى اإىل القرتاب منها من اأجل 
جت�ضيدها على اأر�ش الواقع، اأو على الأقل مقاربتها، فهي الهدف 
املق�ضود من كل اجلهد الرتبوي املبذول. كما هو كذلك من جهة 
اإليه للحكم على مدى فعالية وجناعة  ثالثة املعيار الذي ن�ضتند 

اجلهد الرتبوي املبذول من اأجل حتقيق الهدف املر�ضوم. 
اأقل من عملية املقارنة  الروؤية لي�ش  والتقومي  انطالقًا من هذه 
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ن�ضبة  لتحديد  واملو�ضوع  املعيار  بني  املطابقة  اأدق،  بعبارة  اأو 
فعالية  مدى  لبيان  املن�ضود  من  املوجود  اقرتاب  اأي،  القرتاب 
 The( اجلهد الرتبوي املبذول؛ فبقدر ما يقرتب الناجت املوجود
على  احلكم  يكون  املن�ضود  النموذج  من   )Actual Product

فعالية وجناعة اجلهد الرتبوي املبذول. 
لنا الطريق  التي تفتح  اأخرى، فاإّن هذه املطابقة هي  ومن جهة 
ما  وهذا  تتحّقق  مل  التي  الباقية  الن�ضبة  على  الوقوف  اأجل  من 
املبذول  الرتبوي  ي�ضتطع اجلهد  الذي مل  املفقود  الناجت  �ضّميناه 
�ضّميناه  الذي  هذا  املتعّلم.  �ضخ�ضية  يف  حتقيقه  اإىل  ل  التو�ضّ
اأجل  من  عليه  البناء  يتّم  اأن  يفرت�ش  الذي  هو  املفقود  الناجت 
من  القادمة  املرحلة  يف  تتمّثل  جديدة  تربوية  دورة  ا�ضتئناف 
ت�ضّورنا  يف  الرتبوية  فالأهداف  عام.  ب�ضكل  الرتبوي  امل�ضروع 
يتوّقف حتقيق  ومرتاتبًا  ع�ضويًا  ارتباطًا  حلقات مرتابطة  متّثل 
الواحدة منها على مدى حتقيقنا ملا �ضبقها من حلقات  احللقة 
�ضّلم  بها  يتمّيز  التي  الرتاكم  خا�ضية  بفعل  اأهداف  من  اأي، 

الأهداف الرتبوية كما يتبنّي لنا من املخّطط الآتي: 
اأّن  التامة بني املن�ضود واملوجود، يعني ذلك  ففي حالة املطابقة 
اجلهد الرتبوي املبذول قد حالفه التوفيق يف القرتاب التام من 

النموذج املن�ضود. وهذه هي الو�ضعية النموذجية التي ي�ضعى كل 
ل اإليها. غري اأّن حتقيق هذه الو�ضعية  نظام تربوي من اأجل التو�ضّ
لي�ش يف متناول كل املحاولت الرتبوية يف اأغلب الأحوال؛ واإمّنا 
»الجتهاد  حمل  لأّن  الإمكان  قدر  املقاربة  هو  عادة  املالحظ 
الرتبوي« يكمن يف هذا القرتاب املمكن ولي�ش يف املطابقة التامة 

بني املن�ضود واملوجود.
ما  )Actual Product(وهو  املوجود  ابتعد  كلما  املقابل  ويف 
املن�ضود  عن   )Outputs( الرتبوية  باملخرجات  اأي�ضا  يعرف 
)Desired Model( دّل ذلك على �ضعف فعالية اجلهد الرتبوي 
و�ضعيات  جتاوز  اأجل  من  كفايته  عدم  الأقل،  على  اأو  املبذول؛ 
التعّلم الإ�ضكالية؛ الأمر الذي ي�ضتدعي البحث عن اأ�ضباب التعرّث 
يف حتقيق الأهداف الرتبوية املر�ضومة من جهة، وحتديد ن�ضبة 
اأخرى.  جهة  من   )Missed Achievement( املفقود  الإجناز 
اإّن هذا الأخري هو الذي ي�ضبح نقطة النطالق يف بناء املراحل 
القادمة من امل�ضروع؛ اإذ ل ي�ضح البناء على غري هذا املنوال.      

يوؤّدي  تراتب  )1( عالقة  املخّطط  يظهر يف  كما  بينها  فالعالقة 
ال�ضابق اإىل الالحق، كما اأّن الالحق يتوّقف على ال�ضابق، مبعنى 
م�ضدر  ميّثل  الذي  الرتبوي  النموذج  هو  امل�ضاألة  يف  الأ�ضل  اأّن 

خمّطط: 2



41

اإلهام بالن�ضبة للقائم على العملية الرتبوية بالإ�ضافة اإىل اأّنه بلغة 
الأرقام ميثل الن�ضبة الكاملة اأي، مائة يف املائة )100(. ولذلك، 
اأق�ضى  فهو  عليه غريه.  يقا�ش  الذي  املعياري  اجلانب  اعتربناه 
ما ميكن حتقيقه يف ح�ضيلة املتعّلم؛ بل ال�ضورة املثلى ملا ميكن 
اخلربات  من  زوةذ  بربنامج  مروره  بعد  املتعّلم  عليه  يكون  اأن 

الرتبوية.  

خال�صة امللتقى 
ال�صّيد ع�صمان فاربا �صيوف

خبري يف اليون�صكو

نّظمه  الّذي  الدويل،  امللتقى  هذا  طيلة  درا�ضة  و  حتليل  مّت  لقد 
فعالية  تقييم  حول  اأفكار  جمموعة  تناول  الّذي  م.و.ب.ت، 
املنظومة الرتبوية. لقد غّطت العرو�ش خمتلف الطرق النوعّية و 

الكمّية للتقييم من خالل خم�ضة حماور اأ�ضا�ضية: 
  اإ�ضالح املنظومة الرتبوية؛

  مكت�ضبات التالميذ؛
  الفعالية الداخلية للنظام الرتبوي؛

  املناهج الدرا�ضية ) منهاج و وترية مدر�ضية (؛
  اإدماج ت.اإ.ا؛

 كلفة اأثر الدعم املدر�ضي.
كمية  ب�ضبب  تطّور  قد  الرتبوي  للنظام  الداخلية  الفعالية  اإّن 
التدفق ) الإعادة، النجاح و الت�ضّرب (. و بقدر ما كانت الإعادة 

و الت�ضّرب قليلني يف نظام تربوي بقدر ما كان فّعال. اإّن الفعالية 
م�ضتوى  على  املتعّلمني  لنتائج  اأكرث  اعتبارا  تعطي  الداخلية 
املدر�ضة عك�ش ما تبديه جُتاه الفعالية اخلارجية، اإذ تعطي قيمة 
اأكرب للفوائد الجتماعية الّتي ت�ضمح باحل�ضول على نتائج لدى 
ُترَتَجُم مثال مب�ضتوى الأجر  املتعلمني. هذه الفوائد الجتماعية 
خالل  من  اأي�ضا  اأو  بالآخر  مقارنة  تكوين  يوفره  الّذي  ال�ّضهري 
العمل  �ضوق  يف  وظيفة  على  للح�ضول  املتخرج  َتلِزم  الّتي  املّدة 
ِجه. اإن م�ضطلحي الفعالية و النجاعة الداخلية اأحيانا  بعد تخرُّ

تتبادلن ال�ضتعمال و املفهوم ب�ضورة غري �ضحيحة.
النتائج  لقيا�ش  ت�ضتعمل  الداخلية  النجاعة  مفهوم  فاإن  منه  و 
باملقارنة مع املوارد امل�ضتعملة. لنف�ش كمية املوارد املعطاة، نقول 
اإن املنظومة الرتبوية التي تنجز نتائج اأح�ضن) عدد ال�ضهادات 

مثال( هي الأكرث جناعة.
مبعامل  اأي�ضا  اأو  التدفق  بكمية  غالبا  الداخلية  النجاعة  تقيم 
و  الإعادة  عن  يعرب  ا�ضتنتاجيا  موؤ�ضرا  تعترب  التي  الفعالية 
الت�ضرب يف املنظومة باملقارنة مع املوارد املتوفرة. العدد املثايل 
املعطى للتالميذ ال�ضروريني) اأي يف غياب الإعادة و الت�ضرب(

لكي ينهي تلميذ الطور الدرا�ضي) البتدائي مثال( ي�ضاوي مدة 
الطور. اإن �ضنة درا�ضية يف ق�ضم يق�ضيها تلميذ حت�ضب باعتبارها 

�ضنة- تلميذ.
مع الأ�ضف، يق�ضي التالميذ اأحيانا اأكرث من �ضت �ضنوات لينتقلوا 
اإىل مرحلة التعليم املتو�ضط و هذا، ب�ضبب الإعادة و اأحيانا اأي�ضا، 
ل ينتقلون اإل بعد ق�ضاء عدة �ضنوات. و هذا ي�ضكل هدرا للموارد 
العمومية لأن، لكل �ضنة درا�ضية يق�ضيها طفل يف املدر�ضة، يدفع 

املجتمع قيمة تعليمه.
يف الطور البتدائي خلم�ش اإىل �ضت �ضنوات مع �ضنتني لالإعادة، 

منيز ثالثة اأمناط من ال�ضهادات: 
�ضت �ضنوات )بدون اإعادة(،

�ضبع �ضنوات) باإعادة واحدة(،
ثمان �ضنوات) باإعادتني(.

الذين  املت�ضربني  التالميذ  املجازين  لهوؤلء  ن�ضيف  اأن  ن�ضتطيع 
اأم�ضوا ما اأق�ضاه ثمان �ضنوات يف الطور. 

مرحلة  نهاية  �ضهادة  على  للح�ضول  ال�ضرورية  ال�ضنوات  بعد 
التعليم البتدائي، كل �ضنة اإ�ضافية يف هذه املرحلة تعترب هدرا. و 
بقدر ما كانت ن�ضبة هذا ال�ضياع كانت جناعة املنظومة متدنية.

نا جدا �ضمح للم�ضاركني   لقد كان امللتقى مثمرا و عن�ضرا مكوِّ
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بامتالك اأدوات ت�ضمح لهم باإقامة ت�ضخي�ش للمنظومة الرتبوية 
البلوغ،  حت�ضني  اأجل  من  ملعاجلتها  اخللل  مواطن  على  للوقوف 

النوعية، العدالة و خا�ضة النجاعة الداخلية. 
اإليها  ْق  ُيَتَطرَّ مل  احلا�ضرين  على  غام�ضة  نقاط  عدة  حني،  يف 
من  فكان  للنقا�ش.  املخ�ض�ش  الوقت  �ضيق  ب�ضبب  بالتحليل 
التي  تلك  ت�ضجيل  و  املداخالت  عدد  من  التقلي�ش  امل�ضتح�ضن 
اهتمت ب�ضلب مو�ضوع امللتقى، مثال الكتفاء بثالثة عرو�ش يف 
اإعطاء املزيد  اليوم كانت كافية جدا لل�ضماح بتعميق النقا�ش و 

من الوقت لتدخالت امل�ضاركني.
تنظيم جتمع  الأهم هي  التو�ضيات  من  واحدة  و يف اخلال�ضة، 
القطاع، طرائق  م�ضتوى  على  اإر�ضاء،  اأجل  من  للمفت�ضني  دوري 

تقييم لتح�ضني الإ�ضراف على املعلمني.

نقا�صات و مقرتحات
ذلك خالل  و  التقييم من جوانب خمتلفة،  مو�ضوع  ُعر�ش  لقد 

هذا امللتقى. ن�ضتطيع اأن نذكر منها:
 معايري و مقايي�ش تقييم دولية،  

 قيادة، مراجع النظام الرتبوي و التكوين،
 تقييم مكت�ضبات التالميذ، برامج التعليم، دليل مدر�ضي

 تنظيم التعّلمات
 تطوير الكفاءات و املعارف املهنية خالل فرتة التكوين 

الأّويل و التكوين امل�ضتمر،
 اقرتاح تهيئة حافظة ي�ضتعملها التالميذ من اأجل التقييم 

الّذاتي مبرافقة املعّلم،
 ا�ضتعمال و اإدماج تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال يف 

اإ�ضالح املنظومة الرتبوية.
 تبادل اخلرباء الوطنيون و الدوليون جتاربهم، خالل 

�ضة  يومني. فقد ناق�ضوا، مع امل�ضاركني، يف اأبحاثهم املخ�ضّ
لتقييم مكت�ضبات التالميذ، تقييم التعّلمات، تقييم املوؤ�ّض�ضات و 

اأي�ضًا املردود الدرا�ضي ملنظومة تربوية...
و  التقييم  اأ�ضكال  خمتلف  ذلك،  عن  ف�ضاًل  اخلرباء،  اأظهر 
اّلذي يتمو�ضع يف م�ضتويات خمتلفة لنظام تربوي. كما اأظهروا 
اأي�ضًا العالقة  املوجودة بني التقييم يف م�ضتوى معطى )تعّلمات 
التالميذ يف الق�ضم( والتقييم يف م�ضتوى اآخر) مردود موؤ�ّض�ضة 

اأو جهاز تكوين(.
خمتلف  اإ�ضهام  تو�ضيح  ميدانه،  يف  كّل  املتدّخلني،  كّل  حاول 
اأهمية  نّوهوا على  التقييمات يف تطوير املنظومة الرتبوية. فقد 

التقييم، اّلذي اأ�ضبح و�ضيلة قيادة الأنظمة الرتبوية و التكوين.
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جودة  ذات  تربية  اأجل  من  ن�ضاأتها،  منذ  اليوني�ضيف،  التزمت 
للجميع، و يف كّل دول العامل. يعود ظهورها يف اجلزائر اىل الأّيام 
الأوىل من ا�ضتقالل البالد، اأي منذ جويلية 1962 ق�ضد م�ضاعدة 

الأطفال اجلزائريني بعد �ضبع �ضنوات من احلرب التحريرية.
يف  تّطوٌر  امليادين،  خمتلف  يف  للبالد  ال�ضريع  التّطور  عن  َنَتَج 
باليوني�ضيف.  اجلزائرية  احلكومة  يربط  الّذي  التعاون  برنامج 
مرورًا كذلك، بالربنامج ال�ضتعجايل، اىل برنامج التطّور القائم 
على اأربعة حماور، و اّلتي تتمّثل يف: �ضحة الأم و الطفل، الرتبية، 

حماية الطفل، الّدفاع عن حقوق الطفل.
لطاملا كانت متابعة اجلهود الوطنية فيما يخ�ّش الرتبية، واحدة 
بذلك  تعك�ش  فهي  اجلزائر،  يف  اليوني�ضيف  مكتب  اأولويات  من 
اأولوية عاملية للمنّظمة اأكرث من اأولوية وطنية من امل�ضتوى الأعلى.
من  اأ�ضا�ضَا  املثال،  �ضبيل  على   ،2011-2007 برنامج  ُو�صع 
اأجل حتليل و درا�ضة بع�ش اجلوانب املرتبطة بالرتبية. اأجريت 
درا�ضات كثرية بدعٍم من اليوني�ضيف، بدًءا ب ICS 3M، وكذلك 
درا�ضة حول دعم اعداد معايري و موؤ�ّضرات ت�ضيري و تقييم النظام 

اليونيسيف في الجزائر.
خمسون سنة من التعاون من أجل تنمية و رفاهية األطفال.
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الرتبوي اجلزائري، و درا�ضة حول تكاليف و اأثر ن�ضاطات الّدعم 
لفائدة  العائالت  م�ضاريف  حول  درا�ضة  اأخريًا  و  الدرا�ضي، 

الرتبية يف اجلزائر.
ال�ُضركاء، م�ضدًرا من  املُنجز مع خمتلف  البحث  يوّفر كّل هذا 
املعلومات ل يجدر بنا اإهماله حول حالة الأطفال. فهو يظهر ما 

اأجنز، و خا�ضة ما تبقى لإكماله.
حتقيق  على  يعمل  فهو   ،2014-2012 برنامج  يخ�ّش  فيما  اأّما 
اأهداف املخطط اخلما�ضي للحكومة اجلزائرية 2010-2014، و 
الّذي يدعم من جهته اإ�ضالح الرتبية الوطنية. ت�ضاند اليوني�ضف 
اإجناز  املّتحدة،  الأمم  لنظام  ال�ضرتاتيجي  التعاون  اإطار  يف 

املكّونات اخلم�ضة لهذا الربنامج و اّلتي تتمّثل يف: 
 املعرفة اجلّيدة لو�صعّية الطفل يف البالد، مبا يف ذلك 
وزارة  بني  وطيدة  �ضراكة  يف  اأ�ضا�ضيا  طرفا  باعتبارها  الرتبية 
حتقيق،  اليوني�ضيف  تدعم  الوزارات.  من  كبري  وعدد  ال�ضحة، 
تنفيذه خريف  ُي�ضرع يف  اأن  واّلذي يجب  العائالت  وطني، حول 
2012. كما يجب اأن ي�ضمح هذا التحقيق بتحيني تطّورات معتربة 

اأن ي�ضع حتت  اأي�ضًا  فيما يخ�شُّ حقوق املراأة و الأطفال، ولكن 
ت�ضّرف خمتلف الفاعلني معطيات غنّية و متنوعة على م�ضتوى 
ال�ضلطات  لدى  النتائج  هذه  اإذن  ُت�ضتعمل  اأن  ميكن  مركزي.  ل 
جهوي  توزيٍع  حيث  من  توازنًا  اأكرث  ميزانية  اأجل  من  الوطنية 

عادٍل يف نطاق املمكن.
امل�صاكل  يف  االأ�صل  تعترب  اّلتي  لالأ�صباب  معّمق  فهم   
النوع،  الولوج،  م�ضاكل  الناجمة عن الرتبية االبتدائية، 
امل�ضتهدفة.... ال�ضعوب  طرف  من  املتوّفرة  املعرفة  و  الإدراك، 

الدخول  تكاليف  درا�ضات  لنتائج  مثال،  هذا،  و�ضُي�ضند  الخ. 
اّلتي  الن�ضاطات  معرفة  اأجل  من  للعائالت  احلقيقي  املدر�ضي 
الت�ضّرب  مل�ضكل  حلول  باإيجاد  ت�ضمح  اّلتي  و  ُتقام،  اأن  يجب 

ر. املدر�ضي امل�ضتمِّ
لو�صع  املوا�صيع،  خمتلف  حول  ا�صت�صرايف  حتليل    
تقييم و اأنظمة متابعة: و ذلك حلث وزارة الرتبية الوطنية 
على و�ضع �ضبكة موؤ�ضرات الأداء بحيث ي�ضاعد النظام الرتبوي 
باإدخال  للوزارة  ال�ضبكة  ت�ضمح هذه  فاأكرث.  اأكرث  موؤّدي  لي�ضبح 
من  التاأّكد  ق�ضد  �ضنويًا،  مرتابطة،  عمل  ل�ضرتاتيجيات  فوري 
الأطفال  لفائدة  اأف�ضل  فّعاليًة  اكت�ضب  قد  الرتبوي  النظام  اأن 

من  اجلودة  معايري  تطّور  اليوني�ضيف،  ت�ضاند  كما  املتمدر�ضني. 
حت�ضني  و  جهة  من  واملدر�ّضني،  التالميذ  اأداءات  تقييم  اأجل 

انتقال التالميذ من طور لآخر، من جهة اخرى.
 معايري جودة الرتبية، مبا يف ذلك املتعّلقة بالرتبية 
ال�صاملة:وذلك من اأجل حت�ضري التالميذ و املدّر�ضني و اأي�ضًا 
لأخطار  تتعّر�ش  اّلتي  الوليات  يف  خا�ضة  املوؤ�ض�ضات  مدراء 

زلزالية هامة للوقاية من املخاطر املتعّلقة بالكوارث الطبيعية.
ميكن  اأخرى  بلدان  يف  االبتكارات  حول  اقرتاحات 
اأهمية خا�ضة  ُتعطى  �ضوف  للجزائر.  فائدة  اأن تكون ذات 
التغطية يف  اأجل حت�ضني معّدل  و هذا من  التح�ضريية،  للرتبية 

املناطق احل�ضرية الفقرية و اله�ضاب العليا و اجلنوب.
على  وذلك  الرتبية،  لقطاع  جّبارة  ا�ضتثمارات  ُبرجِمت  لقد 
م�ضتوى البنية التحتية و على م�ضتوى توظيف و تكوين املدّر�ضني. 
تكّر�ش اليوم اجلزائر ميزانية هامة للرتبية على كّل امل�ضتويات. 
رغم الزدهار الكبري املحّقق، و اّلذي ميكن اأن يهنئ نف�ضه عليه، 
فاإّن املعركة ال�ضاملة من اأجل تربية ذات جودة مل تنته بعد، اإمّنا 

تبقى هناك حتديات لرفعها.
و اأخريًا تاأمل اليوني�ضيف، اأن يكون باإمكانها اأن ت�ضاهم من اأجل 

تربية الطفل اجلزائري، مواطن الغَدْ.
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ترتبط املدر�ضة اأكرث فاأكرث باملواطن وباملجتمع ، يف فرن�ضا تقع 
على  يجب  ما  حتديد  م�ضوؤولية  نوابها-  خالل  من  الأمة-  على 
نتائج  تقدمي   الربملان  2005اأوجب  ومنذ  به.  تقوم  اأن  املدر�ضة 
اأن دّونت الأهداف  اإنها املرة الأوىل يف تاريخ فرن�ضا   ، املدر�ضة 
من  اأ�ضكال  ي�ضتدعي  مما  الإجباري.  التعليم  نهاية  يف  املبتغاة 
البلدان،   الأماكن،  وح�ضب  الأولياء.  مع  والت�ضارك  التعاون 
العادات، الثقافات، تختلف هذه الروابط ح�ضب درجة اأهميتها. 
كوننا  من  نقرتب  نحن  قليلة.  اأمور  يف  تنح�ضر  فرن�ضا  ففي 

منوذجا �ضلبيا يف العالقات مع العائالت واملحيط اجلواري.
اإننا نبحث عن تقومي ولي�ش فقط عن حكم. نريد امل�ضاهمة يف 
اأجل  ومن  تبعتها.  نتحمل  التي  للهيئات  اإيجابي  وتطوير  تقييم 
هذا نحتاج اإىل مراجعة التجربة، اإعطاء تغذية راجعة،اأن نعلن 
يف  الندماج  ق�ضد  هذا  و  يف�ضل،  والذي  ينجح  الذي  عمل  عن 
منطق ي�ضمى اليوم تعديل النظم. يف الرتبية، باإمكاننا اأن جنهز 
التعديل  باأجهزة ميكن من خاللها  والدول  املناطق  املوؤ�ض�ضات، 

بفعالية كبرية جدا.
التالميذ، يف فرن�ضا ويف غريها.  اإننا ل نعرف جيدا مكت�ضبات 
وحل�ضن احلظ،  لقد و�ضحت لنا حتقيقات دولية كربى حقائق 

اأربكتنا بل وجعلتنا ن�ضاب بال�ضدمة.
متنوعة:  موا�ضيع  عن  احلديث  معناه  النوعية  عن  احلديث  اإن 

بني  العالقات  نوعية  الداخلي،  املناخ  نوعية  املدر�ضة،  نوعية 
التالميذ، نوعية العالقات بني املعلمني، بني املوؤ�ض�ضة والعائالت، 

نوعية ال�ضتماع، نوعية م�ضاركة الأولياء يف �ضري املوؤ�ض�ضة.
   عندما نتطرق اإىل مثل هذه الحتمالت فنحن اأمام �ضجالت 
»نح�ش بها« ولكن جند نوعا من ال�ضعوبة لنقول كيف تقي�ضها، 
من  لنوعية  وجود  ل  اأنه  علمونا  املتخ�ض�ضني  اأن  من  بالرغم 
لأ�ضباب  البع�ش  ت�ضدم  هذه  القيا�ش  فكرة  اإن  قيا�ش.  دون 
وجاهة  نقا�ش حاّد حول  يوجد  اأن  فرن�ضا  اإنه حال  اإيديولوجية. 

قيا�ش ما هو تربوي وبيداغوجي.
يعترب التلميذ يف تعلماته مركز النظام الرتبوي. فنحن هنا مادام 
وحيثما  ينظمه.  من  هناك  عمل  هناك  وحيثما  تالميذ.  هناك 
يذهب التالميذ هناك تعليم، هناك تربية، اإنها املوؤ�ض�ضة، فهي 
تعترب اأي�ضا حموًرا مركزيًّا. يجب عليها اأن تطّبق ما يعرف اليوم 
» بالقيادة«، بالقيا�ش املرجعي مع املقاربات املنظومية )كان من 

املمكن احلديث عن » اإدارة » منذ 15 �ضنة(. 
اليوم  نالحظ  اإننا  موؤ�ضراّت؟  باأية  اأدوات؟  باأية  نقود؟  من  مع 
داخليا  اأف�ضل  بتوا�ضل  ت�ضمح  تطورا  و  عدد  اأكرث  قيادة  لوحات 
اأدوات  جند  اأن  لل�ضك  مثار  اإنه  فعال؟  واقع  هذا  هل  وخارجيا، 
دائما  ت�ضمح  ل  احلقيقة،  يف  وهي   ، لالت�ضال«  اأنها   « ُيزعم 

بالتوا�ضل.

تقويم تعديل التعلمات وقيادة المؤسسات التربوية

اأالن بوفيي
االأعلى  املجل�ش  يف  �سابق  وع�سو  عميد 
و  بواتيي  بجامعتي  بروفي�سور  للرتبية 

�سريبوك

مقاالت علمية
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لي�ضت القيادة عمال يخ�ّش �ضخ�ضًا واحدًا. بل له اأبعاد جماعية. 
الإدارة«   جمل�ش   « منها:  خمتلفة   اأ�ضماء  القيادة  هيئات  حتمل 
جمل�ش التعليم« ، » فريق بيداغوجي« ، جمل�ش الت�ضيري« اأو اأي�ضا » 
دائرة النوعية للمعلمني« ،» خلية«، » جلنة » و ذلك ح�ضب الدول« 

و  ح�ضب منط املوؤ�ض�ضات.
هناك روح جماعية يف النظام. وهذا ما يوؤدي اإىل اآليات انتداب، 
اأعقد مما نت�ضّور اأحيانا، و اإىل التطرق اإىل هذه امل�ضائل حتت 

م�ضمى احلكامة.
وكيل  من  ن  مكوَّ زوج  على  العمل  يعني  النتداب  على  العمل  اإن 
من  لزمة  املتبادلة  الثقة  فاإن  التنظيمات  كل  يف  وكما  وموّكل. 
اأجل ال�ضري احل�ضن للميكانيزمات. اإذ ل يوجد ما هو اأه�ش من 
قليل  اأحيانا  لكن  لبنائها،  الوقت  الكثري من  تتطلب  الثقة. فهي 

من الأ�ضياء قد ُتدمرها.
قد  اخليارات  بع�ش  ماذا؟  اإقرار  اأجل  من  جماعيا؛  نعمل  اإننا 
ذات  بالقرارات  نعني  اإننا  با�ضرتاتيجيات«   « اأحيانا  تو�ضف 

الآثار على املدى املتو�ضط والبعيد. البع�ش منها يتعلق بال�ضجل 
البيداغوجي.

�ضن  من  املتمدر�ضني،  عدد  عرب  ُتالحظ  تربوي  نظام  نتائج  اإن 
هنالك  اأن  نعلم  احلقيقي.  التمدر�ش  و�ضن  الإجباري  التمدر�ش 
فروقا بني الإرادات املعلنة واحلقائق على الأر�ش: مدة الدرا�ضة 
اإليها  تقود  التي  ال�ضهادات  التالميذ،  درا�ضة  طول  الإجبارية، 
النظام  من  اخلروج  عن  املعني  الندماج  ال�ضعب،  خمتلف 
الرتبوي. قبل خم�ش ع�ضرة �ضنة، يف فرن�ضا، يف النظام الرتبوي، 
كانت هذه املوا�ضيع من املحرمات. وكان املحيط الرتبوي يعترب 
اأن هناك م�ضوؤولية بيداغوجية للتالميذ عليهم حتملها بطواعية، 
من  اخلروج  وبعد  الدرو�ش  خارج  يحدث  ما  يعترب  كان  اأنه  اإل 

املدر�ضة اأمرا ل يهّمه.
التوجيه طوال  باأهمية  تزول. �ضار يعرتف  بداأت  الظاهرة  هذه 
فرتة الدرا�ضة ثم طوال احلياة. واإذا اأردنا حت�ضني النظام فال بد 
من الأخذ بعني العتبار تاأثريه يف املجتمع ويف م�ضتقبل التالميذ 
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الذين ُوِكَلّ بهم. ففي هذا امل�ضتوى يجب على كبار امل�ضوؤولني اأن 
يجمعوا اأكرب عدد من املعطيات من امليدان .اإنها معطيات �ضنوية 
اإذ على م�ضتوى بلد ما ل تتغري الأمور ب�ضرعة: فالتطورات تكون 

مرئية ب�ضرط العمل على مقايي�ش زمنية ع�ضرية)10 �ضنوات(.
هل يوجد رابط بني قيادة املوؤ�ص�صات املدر�صة ونوعية 

تعلمات التالميذ؟
اإن نتائج الدرا�ضة متوا�ضعة. ل ميكننا، بوا�ضطة مقارنات دولية، 
اإل �ضياغة بع�ش الفر�ضيات. حول �ضجل التعليم وتعلم التالميذ 
ل ميكن ول يحبذ )ق�ضية اأخالقيات املهنة( التوكل على جتارب 
كان فيها التالميذ عبارة عن حالت للتجريب نراقب بعد �ضنوات 

نتائجهم.
اأن  فعلينا  جنّرب  اأن  ميكننا  ل  دوركهامي،عندما  عّلمنا  وكما 
نقارن. فهناك دول ت�ضتعد طبيعيا لذلك، حال �ضوي�ضرا باأنظمتها 
لالآخرين  وبالن�ضبة  الفدرالية.  الدول  عموما  و  ال26  الرتبوية 
فهناك اإمكانيات لذلك اأثناء اللقاءات الدولية، ت�ضمح با�ضتنتاج 
اأن » تفعل هذه  اأفكار جيدة من خالل توجيهات حول ما ميكن 

الأفكار     اجليدة ».
التعليميةدرا�ضة  املوؤ�ض�ضات  مردودية  م�ضاألة  ُتدر�ش  اأن  يجب 
واقعية حازمة. اإنها بحاجة اإىل اأن تقوم بعمليات مقارنة متبادلة، 
و اأن جتعل نف�ضها معر�ضا ل�ضتنباط الأفكار اجليدة. طبعا هناك 
اآثار غري مرغوبة لهذه العملية كاأن جنعل من املدار�ش يف حالة 
تناف�ضية و مو�ضوعًا جتاريًا. هذا ما ميكن اأن يفتح اأبوابا كبرية 
لبع�ش اأ�ضكال التعليم اخلا�ش املكمل والذي ي�ضهد تطورا كبريا 

يف العامل.
على  القدرة  اإىل  بحاجة  املوؤ�ض�ضات  اأن  هذا  رغم  اأعتقد  لكنني 
مقارنة بع�ضها ببع�ش وال�ضتفادة املتبادلة لالأفكار اجليدة من 
هنا وهناك. واأن يقبل م�ضوؤولوها على نقد زمالئهم، لأن النقد 
يعرفون  الذين  املهنة،  نف�ش  يف  يت�ضاركون  ممن  ياأتي  اجلّيد 
)الأ�ضدقاء  الوجيهة  الأ�ضئلة  يطرحون  وبالتايل  ال�ضعوبات 

النقاد(.
للنقا�ش  مو�ضوعا  اأي�ضا  ي�ضكل  املوؤ�ض�ضات  ومردود  نتائج  اإن 
اأنه  البيداغوجية  الأ�ضرة  اإقناع  يجب  اإذ  و�ضجاع:  وا�ضح  ب�ضكل 
جناح  وخ�ضو�ضا  �ضينجحون  البع�ش  بع�ضهم  مبجابهة  لي�ش 
عهد  يف  دخل  قد  املعا�ضر  العامل  اإن  الأخري،  تالميذهم.يف 
اقرتبنا  فكّلما  امل�ضتويات.  خمتلف  على  منتظمة  احلال  عرو�ش 

باملقابل  احل�ضابات.  ك�ضف  اأهمية  ازدادت  ال�ضيا�ضة  عامل  من 
متعلق  الأمر  واأن  الرتبوية  ال�ضل�ضلة  نهاية  اإىل  الأمر  و�ضل  اإذا 
باملعلمني ت�ضبح فكرة ك�ضف احل�ضابات اأقل ح�ضورا. يف فرن�ضا 
املعلمني  اأن  من  بالرغم  �ضديدة.  ثقافية  مقاومات  حتى  ن�ضهد 
موظفون للدولة، يعملون من اأجل الأمة التي اأناطت على عاتقهم 

هذه املهمة.
فقط  لي�ش  موجودة  املدار�ش  اإن  من؟  واجتاه  امل�ضوؤول  من 
وال�ضماح لهم بالندماج  تعليمهم، تربيتهم  التالميذ،  ل�ضتقبال 
الأكرث اإيجابية ممكنة داخل املجتمع ويعلمون يف اإطار امل�ضلحة 
هامة.  جوارية  ومدنية  اجتماعية  بوظيفة  وتقوم  بل  العمومية، 
فعندنا يف اأريافنا بفرن�ضا اأماكن اأين تعترب املدر�ضة اآخر موؤ�ض�ضة 

عمومية.
اإّن ك�ضف احلال يجعلنا نتعّرف على هذا احلال. بقدر ما ندرك، 
نكون  ما  بقدر  عليه  لنا  حت�ضّ ما  به،  قمنا  ما  ن�ضرح  ما  بقدر 
حمظوظني بفهم علل جناحنا اأو ف�ضلنا. من البديهي فهم الثنني 
مًعا، لكن باخل�ضو�ش – كما عّلمنا اإياه برتراند �ضوارتز- �ضابقا: 

�ضرورة اأن نتعلّم من اأخطائنا.
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يوم �صعيد اأيها املقيَّمون..  
يف  تربوي  فاعل  كل  ولكنكم،�ضاأن  تدروا،  اأن  عليكم  حتما  لي�ش 
اأو نظام، معر�ضون يف  اأو �ضيا�ضة  اأو م�ضروع  امليدان و كل جهاز 

مكان ما للتقومي. 
العملية  التقومي  بقي  ما  بقدر  ال�ضنني،  ع�ضرات  قبل  كل،  على 
التقريبية التي جتري يف نهاية امل�ضاركمحاولة لتربير القرارات 
نوبة  اليوم  ن�ضاهد  ما  حال-بقدر  كل  على  القبلية   – املتخذة 
تثري  بنربة  و  املمكنة.  الن�ضاطات  ميادين  كل  ت�ضيب  التقومي 
القلق غالبا: الوقوع يف زاوية روؤية الآخرين. هناك دائما �ضيء 
غام�ش مثري يف عبارة تقومي كالقيمة امل�ضتْجَوبة نف�ضها، متعالية 

ومالزمة يف اآن واحد.
احلاد"  التقومي  اأ�ضميه"التهاب  مبا  املدر�ضة  اأ�ضيبت  لقد 
نف�ضها  املدر�ضة-حتّمل  اأي  فهي–   .)évaluationnite aigue(
اأنها  درجة  اإىل  امل�ضتويات،  كل  ويف  هوادة،  بدون  التقومي  على 
يف دول كثرية يتم تكري�ش وقت اأكرث للتقومي على ح�ضاب التعلم 
احلقيقي. وينتهي بنا املطاف اإىل عدم اإدراكنا ماذا نفعله حقيقة 

و من الذي �ضي�ضتفيد منه.

قلتم تقومي؟

قبل كل �ضيء، هل نقّوم فعال بقدر ما ندعيه؟ 

ول  املفهوم  مرجعية  اإطالقا  ي�ضمن  ل  الكلمة  ا�ضتعمال  اإن 

دللة  قيمة،اأي  اإبراز  يعني  التقومي  املتبعة؛لأن  اعتماداللطريقة 
وقوة ملا يفيدنا من التقومي.

الرتبية،  يف   - حلظة  كل  يف   - التقومي  منار�ش  اأن  ميكننا  ل 
املعارف  ت�ضجيل  يجب  التعلمات.  يف  اأو  البيداغوجيا  التكوين، 
املكت�ضبة �ضمن ا�ضرتاتيجيات عملية تنتهي مب�ضاريع ن�ضاط تدمج 

الكل.

  و هذا ما تغطيه اليوم الكفاءة.

نعم، لكن..والعالمة؟

املوؤقتة  احلالة  عن  جزئيا  ُتْعلم  فهي   . مهمة  النتيجة  طبعا، 
للتعلمات. فهي ممكنة القيا�ش، و التنقيط، وقابلة للمقارنة مع 
الإعادة  النتقاء،  الرتتيب،  للتوجيه،  بالن�ضبة  غريها. م�ضريية 

ولل�ضهادة.

اأجل احل�ضول  املدر�ضة فقط من  اإىل  يذهبون  التالميذ ل  لكن 
على عالمات و معدلت. بل يذهبون خ�ضو�ضا ليحققوا �ضريورة، 
ليبنوا موؤ�ض�ضة الذات، ليتطوروا كفاعلني، اأ�ضخا�ش، ومواطنني.

املتعلم  مو�ضع  حتدد  التي  و  املراقبة،  جمال  يف  التنقيط  يدخل 
اأكرث مما يدخل يف  بالعالقة مع جمموعة مرجعيات مقيا�ضية، 
فائ�ش  امل�ضافة،  القيمة  بيان  عليه  يجب  الذي  التقومي  جمال 

القيمة الرتبوية للم�ضروع امل�ضرتك.

كفانا أن نكون مقيَّمين من غيرنا

اأالن بولون
خبري دويل يف تقومي التعلمات و املرافقة
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م�صار، منحى:

بعد مغادرة املدر�ضة، بعد مدة طويلة من تركها، ماذا يتطلب منا 
القرار،  اتخاذ  اإىل  التغيري،  اإىل  التحرك،  اإىل  يدفعنا  من  نحو 

التفكري؟

اإنه �ضوؤال جد ح�ضا�ش وحرج. نعرف على الأقل اأن ال�ضتقاللية 
يف  كبرية  وبن�ضبة  النتيجة،  اإىل  الو�ضول  يف  قليلة  بن�ضبة  تكمن 
�ضرح وتخ�ضي�ش م�ضافات لال�ضرتاتيجيات املوؤقتة التي �ضمحت 
بالو�ضول اإىل النجاح. اإن التقومي البيداغوجي للتعلمات يتواجد 
على  للح�ضول  فاعل  كل  مرافقة  اإنه  الآتي:  املجال  يف  �ضراحة 
ت�ضوره امل�ضرتك للنجاح، و م�ضاعدته على ترتيب العنا�ضر الواجب 
جتنيدها للتقدم يف م�ضار من التغريات امل�ضتقبلية، م�ضاركته يف 
تقا�ضمه  والنجاحات،  لالأخطاء  املتتالية  الآثار  وا�ضتثمار  اإجناز 

احلكم التقوميي عند نهاية التعلمات املخطط لها.

حتميل امل�صوؤولية:

�ضمن  نحن  اإمنا  مراَقب،   - مراِقب  معادلة  و�ضعية  يف  نعد  مل 
نوعية  عن  لالآخر  بالإجابة  معني  فاعل  كل  جتعل  بيداغوجية  

م�ضاره اخل�ضو�ضي.

مراقبة  اأدوات  لدينا  تتوفر  اأن  يكفي  نراقب،  اأن  ميكننا  حتى 
خارجة عن نطاق الفاعلني.

اأما يف التقومي، فيجب الولوج يف م�ضروع الآخر.ل ميكن لأحد اأن 
يقوم به حقيقة لوحده: اإن معنى التقومي ليتحقق اإل بالتقا�ضم.

 يف الو�ضع املثايل، يجب اأن يتجاوب اأربعة فاعلني يحددون نوعية 
التعلمات.

التلميذ مع م�ضروع تغيريه املركب؛

املعلم مع م�ضروعه اخلا�ش من اأجل مرافقة التلميذ نحو 
النجاح؛

املوؤ�ض�ضة املرجعية مع م�ضروعها الأ�ضيل؛

املنظومة م�ضروعها حول التلميذ واملواطن امل�ضتقبلي.

املعتربة،  البيداغوجية  بالتقوميات  املتميزة  الأوقات  هذه  يف 
مل يعد هناك وجود ملقيم يعلو على متعلم، فالتلميذ لي�ش فقط 
الفاعل احلقيقي  اأ�ضبح  بل  وتقومياته  فاعال م�ضاركا يف تطوره 

لذلك. واأخري. 
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للتقييم  كال�ضيكية،   بطريقة  ة،  خم�ض�ضّ وظائف  ثالث  هناك 
يف  عالل  ليندا  َذَكَرتها  الفرن�ضية.  الّلغة  مطبوعات  يف  الرتبوي 
 :)313-312 )�ش   2008 ل�ضنة  الرتبية  قامو�ش  م�ضطلحات 
التعّلم  و  التعليم  ن�ضاطات  لتكييف  التكويني  التقييم  ُي�ضَتعمُل 
بهدف ت�ضجيع تقّدم التلميذ؛ ي�ضهد التقييم الرتكيبي الكفاءات 
و املعارف املكت�ضبة من قبل التلميذ يف نهاية املرحلة املتو�ّضطة و 
النهائية من امل�ضار التكويني ؛ يوّجه التقييم الت�ضخي�ضي قرارات 
قبول اأو توجيه التلميذ نحو مرحلة جديدة اأو نحو م�ضار التكوين. 
كتابات  يف  وا�ضع  ب�ضكل  الثالث  الوظائف  هذه  مميزات  َدت  ُحدِّ
الف�ضل  فكرة  يف  النظر  اإعادة  اأجل  من  ذلك  و  �ضني،  املتخ�ضّ
اجلذري بني هذه الأهداف التكميلية للتقييم يف نظام مدر�ضي 
التالميذ  مكت�ضبات  على  الإ�ضهاد  التزامات  على  يحوي  الّذي  و 
)Mottier Lopez 2008 ،Laveault (. اأعاد كّتاب طرح اإ�ضكال 
   ) Jean Marie De Ketele( هذه الوظائف كجون ماري دو كتال
التعديل)للتقييم  وظائف  بالأحرى  تناول  يقرتح  الّذي   )2011(
)للتقييم  التوجيه  و  الإجمايل(  )للتقييم  الإ�ضهاد  التكويني(، 
ل  املناق�ضات  اأّن  على  الت�ضديد  اأجل  من  هذا  الت�ضخي�ضي(. 
التقييم  مناهج  و  اأهداف  بتحديد  الأمر  يتعّلق  عندما  تنتهي 

البيداغوجي يف الق�ضم.
و  التعّلمات  َزَمَنية تقييم  التفكري يف  يكمن هدف هذا املقال يف 

نظام  تنظيم  يتم  عندما  منها،  التكوينية  اخل�ضو�ش  وجه  على 
لة   تربوي يف مرحلة الّتعليم و التعّلم، بدون الّرجوع بطريقة مف�ضّ
اإىل رهانات تنظيم الّزمن املدر�ضي خالل الأطوار الّدرا�ضية الّتي 

ت ب�ضكل وا�ضع يف عدد �ضابق لهذه املجّلة. ُعِر�ضَ

الزّيادة يف زمن التكوين ما بني التقييمات ذات 
الكبرية" "الرهانات 

يف حني اّن ع�ضرنا يتمّيز بتحّولت اجتماعية و تكنولوجية مهّمة 
ظهر  و  م�ضتمر،  ب�ضكل  ا�ضتقّرت  قد  البطالة  اأّن  اإّل  �ضريعة،  و 
انخفا�ش  قيمة ال�ضهادات )DubetوMartucelli 1996(، يحاول 
التنظيم املدر�ضي على اأ�ضا�ش الأطوار تلبية متطّلبات عامل اأ�ضبح 
اأهمية كبرية. يطمح  دائما ذات  تبقى  الّتي  فاأكرثو  اأكرث  معقدا 
هذا الّتنظيم البنائي اإىل تكويٍن ذي نوعية لكل ال�ضباب، من اأجل 
اأو  املهنية  املوؤهالت  نق�ش  ب�ضبب  الجتماعية  ال�ضتبعادات  منع 
عدم القدرة على التكّيف مع التغرّيات امل�ضتمرة و اأي �ضيء يهّم 

جمتمعنا.

تهدف الأطوار اإىل توفري حّيز وقتّي اأطول للتكوين مابني القرارات 
تلك  مبعنى  الكبرية،  الّرهانات  ذات  التقييمات  من  امل�ضتوحاة 

التقييم التكويني لتعّلمات التالميذ:
رهانات زمنية و فوارق تربوية

لو�سي موتيي لوبيز
جامعة جنيف

 �سوي�سرا



52

اأي  التالميذ،  توجيه  و  اإ�ضهاد  يتمّثل يف  اأ�ضا�ضي  لها هدف  الّتي 
توؤّثر ب�ضكل كبري يف �ضريورتهم الدرا�ضية و املهنية. تكمن  اّلتي 
الأهداف يف �ضمان ا�ضتمرارية جّيدة مل�ضارات التعّلم، اأخذ وترية 
توفري  العتبار،  بعني  الأفراد  بني  الختالفات  و  التالميذ  تعّلم 
�ضياق مالئم لبناء الكفاءات ال�ضلوكّية و العر�ضّية الأكرث تعقيدًا، 
َل التنظيم املدر�ضي  Perrenoud(. و لكن، اإن َمثَّ  1997،2001  (
على اأ�ضا�ش الأطوار تعدياًل بنائيًا واحدًا، فهذا غري كاف للق�ضاء 
جّيد  تكويني  م�ضتوى  �ضمان  و  ثقافية  ال�ضو�ضيو  الفروقات  على 
للجميع. ينبغي معاينة املمار�ضات البيداغوجية املُ�ضَرَكة يف العمل 
بالأطوار، الّتي تهدف اإىل �ضمان التحّكم يف املعارف و الكفاءات 
الأ�ضا�ضية من قبل كل التالميذ. مثاًل: ت�ضجيع و�ضع بيداغوجيات 
َن�ِضَطة و الّتي تدعم م�ضارات التكوين املختلفة، ت�ضّور مكان و دور 
لتقّدم  للم�ضوؤولية امل�ضرتكة  العمل اجلماعي للمحرتفني مراعاًة 
تعّلم التالميذ و مقايي�ش الّدعم الّتي �ضتو�ضع، الخ. فيمايلي يف 
هذا املقال، اخرتنا اأن نرّكز غايتنا على مناهج التقييم التكويني 
التعليم  تكييف  و  التعّلم  م�ضار  تنظيم  دعم  على  تعمل  الّتي  و 
و  بالأهداف  يتعّلق  فيما  التالميذ  احتياجات  و  الختالفات  مع 

الكفاءات امل�ضتهدفة.

اإعداد ت�صّور للتعديالت الفارقّية للتقييم التكويني
لقد متّكننا من الّتو�ضع يف مفهوم » التقييم التكويني«مطّوًلمع كّل 
منAllalو Mottier Lopez) 2005(، و اّلذي ا�ضتعِمله، يف الأ�ضل

الربامج،  التكوين)  برامج  تقييم  عن  مقال  يف   1967  Scriven

الطرق، الو�ضيلة الرتبوية(.َتعِر�ُش نتائج التقييم التكويني، عند 
الكاتب، معلومات ت�ضمح بتكييفات متعاقبةخالل مراحل الفهم 
ب�ضرعة،   ،1968  Bloom ا�ضتعمل  اجلديد.  الربنامج  تنفيذ  و 
مفهوم التقييم التكويني يف منوذجه املتعّلق ببيداغوجية التحّكم« 
الّتغذيةالراجعة  مفهوم  التالميذ.اإّن  تعّلم  على  بتطبيقه  ذلك  و 
هذا  التالميذ،  لتعّلمات  التكويني  التقييم  مفهوم  �ضمن  يندرج 
ما جاء يف العديد من الأعمال الإجنليزية. انطالقا من النتائج 
الّرجعي  الفعل  الراجعة  التغذية  حتّدد  التقييم،  يف  املعرو�ضة 
ع فيما بعد مناهج مالئمة  املمنوح للمدّر�ش و التالميذ لكي ُتو�ضَ
يف  بعد  يتحّكمون  ل  الذين  للتالميذ  �ضة  املخ�ضّ للت�ضحيح 
خ�ضو�ضًا  الفرن�ضية،  املطبوعات  ا�ضَتبَدَلت  املحّددة.  الأهداف 
�ضعوبات  معاجلة  فكرة   ،1977  Cardinet مقال  من  انطالقًا،  

التعّلم )التغذية الراجعة + الت�ضحيح( باملفهوٍم الوا�ضع لتعديل 
التعّلم. َماَل املجتمع العلمي الفرن�ضي اإىل التكّلم على » املفهوم 

الوا�ضع للتقييم التكويني «
.) 2005 ،Mottier Lopez و   Allal ( 

و�ضع  يف  اخل�ضو�ش،  وجه  على  عالل،  ليندا  اأعمال  �ضاهمت 
اأنظر  التكويني)  التقييم  نظرية  اإطار  التعديل يف  لفكرة  ت�ضّور 
اأ�ضكال  ثالثة  ن�ضتنتج  اأن  ميكننا   .)2007 ل�ضنة  املمتاز  تركيبها 
التفا�ضيل،  الّدخول يف  التكويني، دون  للتعديل املرفقة بالتقييم 

كما و�ضفتها لنا كّل من موتيي لوبيز و عالل
و Mottier Lopez 2005، �ش. 269 – 270 (:  Allal ( 

التكويني على  التقييم  التفاعلي عندما يبنّي  التعديل   يحدث 
مع  مبعنى  للو�ضعية،  الأخرى  املكّونات  مع  التلميذ  تفاعالت 
مدّر�ش، مع تالميذ اآخرين و / اأو مع و�ضائل ت�ضمح بتعديٍل ذاتيٍّ 
للتعّلم. ي�ضمح اإدماج الطرق املختلفة للتعديل التفاعلي يف ن�ضاط 
تعليمي بتكييفات م�ضتمرة  اأثناء مرحلة التعّلم. ي�ضاهم التعديل 
يف تقّدم التالميذ و ذلك بتوفري تغذيات راجعة و دعم من �ضاأنه 

اأن يحّفز اإ�ضراك املتعّلم يف كل مرحلة من مراحل الّتعليم.
 

ُينَجز التقييم التكويني   يتدّخل تعديل الفعل الّرجعي عندما 
يف نهاية مرحلة الّتعليم. ي�ضمح بتحديد الأهداف الّتي ُبِلَغت اأو مل 
ُتبَلغ من كّل التالميذ. اإّن الّتغذية الّراجعة الّتي ينتجها التقييم 
توؤّدي اإىل اختيار الو�ضائل و املناهج الّتي تعمل على ت�ضحيح اأو 
يتوافق  التالميذ.  بع�ش  ي�ضادفها  الّتي  التعّلم  �ضعوبات  تخّطي 
املفهوم  املوجود يف  املعاجلة  الّرجعي مع م�ضطلح  الفعل  تعديل 

.Bloom  الأّويل للتقييم التكويني لبلوم

 يتدّخل التعديل امل�ضبق التاأثري عندما ت�ضمح خمتلف م�ضادر 
و  التعّلم   / للتعليم  ُمدَرَكة  جديدة  ن�ضاطات  باإعداد  املعلومات 
هذا  العتبار.  بعني  التالميذ  بني  املوجودة  الفوارق  لأخذ  ذلك 
بالن�ضبة  التعليم  الفارق يف  بالن�ضغال  بالأحرى  التعديل مرتبط 
لحتياجات املتعلمني، على اأن يرّكز على معاجلة �ضعوبات الّتعلم.

هذه  بني  ما  اجلديدة  البيداغوجية  املقاربات  جتمع  ما  عادة 
لكي  التعليم  ن�ضاطات  اإدراك  يّتم  للتعديل.  الثالث  احلالت 
يت�ضّمن عّدة طرق للتعديل التفاعلي القائم على مناهج التقييم 
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و�ضائل  دوري  ب�ضكل  ن�ضيف  مناق�ضة(.  )مالحظة،  الاّل�ضكلي 
تقييمية اأكرث بنائّية )مراقبات، تعبري كتابي، امتحانات �ضفوية( 
الّتي مل يتم تخّطيها  الّرجعي لل�ضعوبات  اأجل تعديل الفعل  من 
بالتعديالت التفاعلية الاّل�ضكلية. من جهة اأخرى، ياأخذ التعديل 
لكي  املتوّفرة  املعلومات  جمموع  العتبار  بعني  التاأثري  امل�ضبق 
للتعليم  امل�ضتقبلية  للن�ضاطات  جّيدًا  تكييفًا  البداية  منذ  ي�ضمن 
ح�ضب احتياجات التالميذ؛ مبعنى اآخر، يتم التخطيط للفارقية 
بعد  الأمر،  انق�ضاء  بعد  ادخالها  عن  عو�ضًا  البيداغوجية 

مالحظة ال�ضعوبات الّتي يواجهها بع�ش التالميذ.

اعتماد التعديالت الفورية خالل و�صعّيات التعليم  
ة  ُمدجَمَ التفاعلية املحّددة يف كونها  التعديالت  كذلك، تخت�ش 
يف و�ضعيات التعليم و ذلك بدون انقطاع زمني مع ن�ضاط التلميذ 
مع  اأو  بالو�ضائل  كان  �ضواء  تفاعل،  كّل  يحتوي  اجنازها.  خالل 
تعّلمات  لتعديل  �ضرطي  م�ضدر  على  املدّر�ش،  مع  اأو  الزمالء 
التلميذ. غري اأّن هذا ل يعني اأّن كّل تفاعل هو تعديل. يتعّلق الأمر 
منذ ذلك الوقت بالتفكري يف ال�ّضروط الّتي تدعم تطّور التفاعالت 

اّلتي تخلق تاأثريات للتعديل خالل الو�ضعيات التعليمية.
هذا ما يحّثنا ب�ضكل ملمو�ش اىل طرح اأ�ضئلة مثل:

- كيف تعّزز و�ضعيات التعّلم املو�ضوعة، على �ضبيل املثال:  طرق 
اإعداد  اأفواج،  يف  البحث  ن�ضاطات  الق�ضم،  يف  التعاوين  التعّلم 

م�ضاريع ي�ضرّيها التالميذ؟
- كيف ت�ضّجع الو�ضائل املو�ضوعة حتت الت�ضّرف مناهج التقييم 
الذاتي، التقييم املتبادل بني التالميذ؟ كيف نهّيئ مع التالميذ 
المالئي،  الدليل  مثل  التعّلمات  تعديل  على  امل�ضاعدة  الو�ضائل 
ا�ضتعمال  نتوّقع  اأن  لنا  للمحيط، كيف ميكن  دليل  حافظة،ورقة 
اأفواج �ضغرية؟ ب�ضفة  �ضكل  ثنائي؟ يف  الو�ضائل؟ يف �ضكل  هذه 

فردية؟ مب�ضاعدة املدّر�ش؟ و لأي ا�ضتغالل م�ضرتك؟
- كيف يتم تنظيم و�ضعيات التعّلم بحيث ل يجد املدّر�ش نف�ضه 
خطوات  مراقبة  فر�ش  لديه  تكون  اإمّنا  و  اإلقائية،  و�ضعية  يف 
التالميذ، التفاعل مع جمموعة، مع تلميذ لديه �ضعوبات؟ مبعنى 
اآخر، كيف للمدّر�ش اأن ينجح يف تنظيم الأوقات الّتي من خاللها 
اخلطاإ،  اأ�ضل  فهم  التلميذ،  عرو�ش  عن  ي�ضتعلم  اأن  ي�ضتطيع 

توجيه التلميذ نحو بحث جديد؟
ال�ضياق  ملمار�ضات  و  ملعايري  ميكن  الإجراءات  من  نوع  اأّي  يف   -

 Mottier،للق�ضم الدقيقة  الثقافة  )اأو  للق�ضم  الجتماعي 
Lopez، 2008( اأن تثّمن هذا الّنوع من مناهج التقييم التكويني 

الاّل�ضكلي؟ كيف يتم التعّرف عليها لي�ش فقط  من قبل املدّر�ش 
و اإمّنا التلميذ اأي�ضًا؟ 

- ما هي التاأثريات احلقيقية لهذه املناهج على تعّلم التالميذ؟

ت�صّور تعديالت خمتلفة وفقًا لطريقة اأخذ املعلومات
حَتُدث  اأّنها  الفورية يف  التفاعلية  التعديالت  من  الفائدة  تكمن 
تتدّخل.  التكوينية حتى  انتهاءالوحدة  انتظار  دون  التعّلم  خالل 
تاأثريات  يالحظ  اأن  املدّر�ش  على  عب  ال�ضّ من  فاإّنه  ذلك،  مع 
الّتي تتطّور يف » حرارة  املادية  و  التفاعالت الجتماعية  تعديل 
الّلحظة ». كذلك، ي�ضمح اأخذ املعلومات بطريقة �ضكلية و منهجية 
مثال مكتوب اأو مب�ضاعدة �ضبكة املراقبة- املدّر�ش، وفقًا لوحدة 
تكوينية، اأن يالحظ مكت�ضبات التالميذ، ال�ضعوبات املُواَجَهة و 
اأن  للمدّر�ش  ميكن  املعاينات،  هذه  اأ�ضا�ش  على  املنجز.  التقّدم 
الختالفات  ح�ضب  املكّيف  للتعّلم  جديدة  و�ضعيات  يف  ينظر 
ع ن�ضاطات ت�ضمح بالعودة اإىل  املوجودة بني التالميذ، مثال بَتَوقُّ
و  ن�ضاطات متديد  تنظيم  اأي�ضًا  اأو  يكت�ضب  اأو طريقة مل  مفهوم 
و  املتباينة،  بالتعديالت  ندعوه  ما  هذا   .)1988  ،Allal( تعّمق 
الّتي تاأتي جّراء اأخذ املدّر�ش للمعلومات بعد الوحدة التكوينية. 
بتف�ضري  املرتبطة  التعليمية  الن�ضاطات  تكييف  هو  الهدف 

َلة يف مرحلة لحقة. املعلومات املَُح�ضَّ
فلنطرح بع�ش الأ�ضئلة من جديد:

الّتعلمات  من  َلة  املَُح�ضَّ املعلومات  ا�ضتغالل  يتم  كيف 
املنجزةبهدف تنظيم الن�ضاطات الفارقّية املرتبطة مبعيقات 
كل ق�ضم، معيقات الربنامج، ممّيزات و احتياجات التالميذ، 

الخ...؟
عر�ش  الريا�ضيات،يف  يف  مثاًل  املقرتحة  للنتائج  كيف 
مفهوم  يف  ق�ضم،  جمّلة  حترير  يف  املحيط،  عن  مو�ضوع 
احتياجات  مع  تتكّيف  اأن  الخ.  للزمالء،  املوّجهة  الن�ضاطات 

التالميذ؟
لت�ضيري  و�ضائل  لديهم  يكون  اأن  للمدّر�ضني  ميكن  كيف 
ترك  املثال  �ضبيل  على  اأطول،  زمن  خالل  التالميذ  تعّلمات 
متعّلقة  جديدة  ن�ضاطات  اقرتاح  قبل  متر  الأ�ضابيع  بع�ش 
بهدف معّقد، مل يكت�ضب بعد من طرف بع�ش التالميذ اأو من 
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اأجل التعّمق فيه للبع�ش الآخر؟
ال�ضياق  ممار�ضات  و  معايري  اإجراءات  ع  ُت�َضجِّ كيف   
بني  الديناميكي  الرابط  للمدر�ضة   / للق�ضم  الجتماعي 

املناهج ال�ّضكلية و الاّل�ضكلية للتقييم التكويني؟
 ما هي التاأثريات احلقيقية لهذه املناهج على تعّلمات 

التالميذ؟
 ما هي الروابط املن�ضجمة املُدَرَكة مع التقييمات ذات 

الرهانات الكبرية؟

هذه الأ�ضئلة، الغري �ضاملة، حتّثنا على حتليل )ذاتي( للممار�ضات 
املمار�ضات  اأي�ضًا  ت�ضّم  الّتي  و  تاأملّية  بطريقة  البيداغوجية 
ال�ضرتاتيجيات  هذه  تطبيق«  حماولة   « و  معرفة  اإّن  التقييمية. 
ي�ضمح  التكويني  التقييم  يف  التباين  و  الفوري  للتعديل  املختلفة 
بتعديل )تغيري( التعليم، من اأجل و�ضع التلميذ بقدر الإمكان يف 
 ،Perrenoud( و�ضعّيات التعّلم الّتي هي اأكرث مالئمة بالن�ضبة له

.)1997

ر ف�صاء زمني لتكوين �صل�س و اإعطاء نظرة نقدّية َتَوُفّ
من املمكن بو�ضوح، و يف اإطار التدّرج ال�ّضنوي، اإدراك هذا الّنوع 
من طرق التعديل الفارقي. غري اأّن هذه الأخرية تتطّلب معرفة 
جّيدة بالتالميذ و ا�ضرتاتيجياتهم للتعّلم، و حتديد مكت�ضباتهم 
التعليمية  الن�ضاطات  ؛اإدراك  يواجهونها،  الّتي  ال�ضعوبات  و 
اإّن التنظيم  املرتبطة بالحتياجات، مراقبة التقّدم املنجز،.... 
كاف  ب�ضكل  �ضل�ضًا  و  طويال  زمنيًا  ف�ضاًءا  مينح  الّذي  البنائي 
ي�ضمح بالبتعاد عن منطق التخطيط امل�ضبق للن�ضاطات التعليمية 
الّتي يجب اأن تكون م�ضرتكة بالن�ضبة جلميع التالميذ. يجب على 
التكويني  التعديل  ا�ضرتاتيجيات  و�ضع  ت�ضّجع  اأن  املراحل  هذه 
اآخذين بعني العتبار امل�ضارات الفردية لبناء معارف التالميذ، 
دون وجود معيق موؤ�ّض�ضاتي  لتاأكيد نف�ش م�ضتوى التقّدم املفرو�ش 

على كل التالميذ يف زمن ق�ضري.
غري اأّنه ل توجد اأجهزة بيداغوجية جاهزة لال�ضتعمال، منا�ضبة 
تفّح�ش  يف  البحث  اإّن  تطبيقها.  يكفي  الّتي  و  التالميذ،  لكل 
درا�ضي، ل�ضيما  التالميذ خالل طور  املوجودة بني  الختالفات 
عن طريق ت�ضّور طرق التقييم التكويني، يتطّلب ت�ضاوؤلت نقدّية 
التعّلمات  كذا  و  املو�ضوعة  التعليمية  الو�ضعّيات  على  م�ضتمرة 

اإيجاد  هو  احلقيقي  الرهان  التالميذ.  قبل  من  فعاًل  املنجزة 
طرق ت�ضيري بيداغوجية فارقية حول تقّدم التالميذ يف خمتلف 
َفة،  امل�ضتويات الدرا�ضّية، مع ت�ضّور و�ضعّيات الّتعليم و التعّلم املَُكَيّ
الأ�ضا�ضية.  الأهداف  يف  التالميذ  كل  م  كُّ حَتَ اإىل  متيل  والّتي 
و  الأطوار  كانت  اإذا   ،)2001( Perrenoud و كما حّذر منه  اإذ 
التكويني(   التقييم  فيها  يتو�ّضع  )الّتي  الن�ضيطة  البيداغوجيات 
�ضيكون  التالميذ،  لتعّلمات  مفيدة  تاأثريات  اإحداث  اإىل  تهدف 
زيادة  نتيجته  تكون  اأن  لتفادي  نكون منتبهني  اأن  ال�ضروري  من 
و  العايل  الدرا�ضيني  امل�ضتويني  التالميذ من  بني  ما  الفوارق  يف 
األ  اأهمية-  يقل  – ل  �ضوؤال  ُطِرح  احلني،  ذلك  منذ  عيف.  ال�ضّ
 « ا�ضتعداد   على  املعنيني  ال�ضركاء  كّل  كان  اإذا  ما  معرفة  هو  و 
الت�ضاوي  عن  البحث  اأجل  من  ال�ّضكلي  الن�ضاف  معايري  لك�ضر 
يف املكت�ضبات » )Perrenoud، 2001، �ش. 26(. بعبارة اأخرى، 
هل نحن على ا�ضتعداد لتقّبل تقييم تكويني و فارقّية بيداغوجية 

يخدمان قبل كّل �ضيء التالميذ الّذين هم بحاجة ما�ّضة لها؟
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كما هو احلال يف العديد من البلدان الأخرى الناطقة بالفرن�ضية، 
اإ�ضالح باعتماد مقاربة بالكفاءات، يف  َع منذ ب�ضع �ضنوات  ُو�ضِ
الكيباك، جلعل اأكرب عدد من الّتالميذ يجتازون امل�ضار الدرا�ضي 
بكّل جناح )حكومة الكيباك، 2001(.اإّن هذه املقاربة م�ضتوحاة 
من مفهوم �ضامل و نظامي للّتعلم الرّاجع اإىل القدرة على اإجناز 
امل�ضادر  تن�ضيق  و  بتجنيد  ذلك  و  حمّددة  �ضياقات  يف  املهام 
للكفاءات  التطورية  امليزة  توؤدي   .)Legendre 2004( املتنوعة 
اإىل اإعطاء امتياز للتقييم امل�ضتمر لتعّلمات التالميذ، املدجمة يف 
الن�ضاطات اليومية. يف هذا ال�ضياق، التقييم التكويني هو اّلذي 
ي�ضرتعي النتباه، بتكوين عن�ضر جوهري للفارقية البيداغوجية 
ِقبل  من  املختربة  ال�ضعوبات  با�ضتك�ضاف  بال�ضماح  ذلك  و 
اإىل  الإ�ضهام  هذا  يهدف  املعاجلة.  مناهج  اإعداد  و  التالميذ 
عر�ش بع�ش نتائج بحث للتحقق من ممار�ضات التقييم التكويني 
ملجموعة من املعّلمات يف امل�ضتوى البتدائي منذ تويّل الإ�ضالح 

.)aMorrissette‚ 2010(

املفهوم الرباغماتي للتقييم التكويني للتعّلمات

وفقًا لبريينو )Perrenoud 1998(، نعترب اأّن التقييم و الّذي هو 
بحّد ذاته تكويني ي�ضاعد التالميذ على الّتعلم و الّتطور، مبعنى 
اآخر، هو ي�ضارك يف تنظيم الّتعلمات و الّتطور يف �ضياق م�ضروع 
و  الّرجعي  الفعل  اأنواع  املفهوم كذلك كل  ي�ضتدعي هذا  تربوي. 

اإعادة بناء ظروف التعّلمو طرق التعليم. من هذا املنظور، يرتكز 
التالميذ  تعّلمات  حول  معلومات  جمع  على  التكويني  التقييم 
من  التحقق  اأجل  من  التعّلم،   / التعليم  ن�ضاطات  و حتى خالل 
التعلّمي  امل�ضار  يف  التفكري  يف  م�ضاعدتهم  و  �ضعفهم،  و  قوتهم 
التطور،م�ضاعفة  ق�ضد  خطواتهم  لتوجيه  بهم،  اخلا�ش 
   Andrade &  ( التعليم  تخطيط  توجيه  واأخريًا  ا�ضتقالليتهم، 
املجموعة من  لهذه  Cizek،  2009;b2010Morrissette(ميكن 

اختبارات،  من  – انطالقًا  �ضكلية  بطريقة  تنجز  اأن  املعلومات 
�ضكلية  غري  لكن   ، معّقدة  مهام  اأو  م�ضاريع  فرو�ش،  حافظات، 
الق�ضم،  يف  مناق�ضات  �ضفوية،  اأ�ضئلة  مالحظات،  من  انطالقًا 
اإىل  بالنظر  الذاتي،...اإلخ.  التقييم  بالأزواج،  رجعية  اأفعال 
التفاعالت يف  اأّن   ،1998 يرى بريينو  ال�ضكلية،  الإجراءات غري 
ن املكان املميز ملراقبة جتلّيات الكفاءة، بحيث توؤّدي  الق�ضم ُتَكوِّ
اإىل اتخاذ قرار و موقف، َتخطيط و و�ضع ا�ضرتاتيجيات...الخ. 
ت�ضمح هذه املجموعة من املعلومات للمدّر�ش بعر�ش امل�ضاكل الّتي 
كذا  و   ،« تكوينيًا   « التقييم  ي�ضبح  حتى  و  التالميذ،  ي�ضادفها 

اإعداد تدّخل مالئم يهدف اإىل دعم التعّلمات.

بحث من �صاأنه ا�صتخراج طرق التقييم التكويني 
ملجموعة من املدّر�صات

التقييم  ممار�ضات  فهم  من  نتمّكن  حتى  بحث  باإجناز  قمنا 

جويل موري�سات
 اأ�ستاذة م�ساعدة

ق�سم االإدارة و اأ�سول الرتبية
كلّية علوم الرتبية – ج م

تدّخالت تكوينية لدعم تطوير كفاءات التالميذ
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املقاربة  اإطار  يف  البتدائي  امل�ضتوى  يف  ملدّر�ضني  التكويني 
CRSH، 2005(. تطّوعت خم�ضة مدّر�ضات  بالكفاءات ) -2008 
يف ال�ضفوف ما بني 4 و 6 ابتدائي من نف�ش املدر�ضة. بغية اإجراء 
الّرجعي  للفعل  بروتوكوًل  اأ�ّض�ضنا  لالأداءات.  م�ضرتك  حتليل 
�ضتقوم  التي  الأداءات  لتلك  اليومي  الت�ضجيل  اأجل  بالفيديو من 
املقاطع  من  انطالقا  عليها.  تكويني  تقييم  باإجراء  املدر�ضات 
مدّر�ضة(  لكل   3( فردية  تو�ضيح،  حمادثات  اأجرينا  املختارة، 
التجربة  اإىل  الرجوع  على  الت�ضجيع  اأجل  من   ،)5( جماعية  و 

العملية.

اإّن التحليل املُجَرى اأّدى اإىل حتديد جمموعة من » طرق عمل » 
اإ�ضهام  . من خالل   )a 2010 Morrissette( التكويني التقييم 
�ضابق ) Morrissette 2011(، عر�ضنا طرق عمل م�ضرتكة بني 
الّتي  امل�ضاكل  بعر�ش  لهّن  ت�ضمح  الّتي  املدّر�ضات  من  جمموعة 
ي�ضادفها التالميذ. نتمنى اأن نعر�ش يف هذا ال�ضياق طرق عمل 
اأخرى نقلتنا هذه املّرة اإىل تدخالت تكوينية مو�ضوعة من اأجل 

م�ضاعدتهم على تخّطيها، و بذلك  م�ضاندة تطّور كفاءاتهم.

بع�س الطرق للتدخل يف املنظور التكويني

كفاءات  تطور  لدعم  التكويني  املنظور  اأربع طرق يف  اقرتاح  مت 
التالميذ و التي اأدت اإىل ا�ضتبيان م�ضتمر، نزاع �ضو�ضيومعريف،  

تعليم املعارف و كذا تعليم ال�ضرتاتيجيات. 

التالميذ. تفكري  توجيه  و  تن�ضيط  اأجل  من  م�ضتمر  ا�ضتبيان 
و  حالت  لعّدة  املدر�ضات  به  قامت  الّذي  التحليل  من  انطالقًا 
حن م�ضاكل التعلم اأو�ضلهن اىل ا�ضتنتاج اأّن  الّذي من خالله يو�ضِّ
التالميذ ي�ضادفون �ضعوبات ب�ضبب غياب » رد الفعل »، و هو اأن 
يت�ضاءل حول املهام املقرتحة عليهم و املناهج التي يجب و�ضعها 
من اأجل اإجنازها. كذلك، يرتبط اأحد اأهم التدخالت التكوينية 
التي مّت و�ضعها با�ضتبيان م�ضتمر ق�ضد تن�ضيط و توجيه تفكري 
عادة  تطوير  اىل حتفيز  ال�ضرتاتيجية  هذه  �ضتهدف  التالميذ. 
رد الفعل هذا عند التالميذ، و من ثّمة تاأطري و توجيه تفكريهم 
على  املهمة،ت�ضاعدهم  طريق  عن  امل�ضتهدفة  الغايات  ح�ضب 
املهام،  لإجناز  اجلّيد  التخطيط  و  قبل،  من  تعلموه  مبا  ربطها 
ل�ضيما بالنظر اإىل امل�ضادر ال�ضرورية. يف ما يخ�ش ال�ضتبيان 

التي  تلك  �ضواًءا  املفتوحة،  الأ�ضئلة  املدر�ضات  ل  امل�ضتمر،تف�ضّ
نقدية  نظرة  املنجز  العمل  اإىل  ينظرون  و  يت�ضاءلون،  جتعلهم 
اأو حتى  امل�ضتهدفة،  امل�ضاعي  مو�ضوع ح�ضب  منهج  انطالقًا من 
حلول  لإيجاد  الإمكانيات  خمتلف  يف  الّنظر  اإىل  به  توؤّدي  الّتي 

للم�ضاكل املطروحة اأثناء اإعداد املهمة.

املدر�ضات  تت�ضارك  ال�ضو�ضيومعرفية.  النزاعات  بروز  ت�ضجيع 
يدعو  اأن  �ضاأنه  من  الّذي  و  التكويني  التّدخل  من  اآخر  نوع  يف 
التالميذ اإىل تو�ضيح مالحظاتهم و ال�ضماح لفوج-ق�ضم باحلكم 
و  املرجّوة،  وفقًالالأهداف  الّنظر  وجهات  خمتلف  قابلية  على 
ت�ضتطيع  التي  ال�ضو�ضيومعرفية  النزاعات  على  بذلك  املو�ضوعة 
ابراز املبادلت. يعترب التلميذ الّذي ياأخذ املكان الأّول يف الق�ضم 
اأجل  من  و  منوذجيا؛  مثاًل  الريا�ضي  منهجه  �ضرح  اأجل  من 
تفكري  اإىل  طوعي  ب�ضكل  يذهب  �َضُة  املَُدرِّ تدعه  تفكريه،  حتفيز 
النقدية  النعكا�ضية  جتذب  بهذا  و  م�ضدود  طريق  اإىل  به  يوؤّدي 
لالأفواج جلعلهم يبحثون جمدًدا يف اختياراتهم. يف هذا ال�ضياق، 
نوعية  و  الق�ضم  جّو  على  انتباهها  ترّكز  و  حذرة  �َضُة  املَُدِرّ تبقى 
تبادلت  هناك  تكون  حتى  ة  احل�ضّ بذلك  تن�ّضط  التفاعالت. 
منتظمة من خالل ح�ضن ال�ضتماع لالآخر و احرتام الراأي ق�ضد 
متعّلم  لكل  ي�ضمن  مما  التدّخالت  حمتوى  من  املوقف  اتخاذ 
لقدرة  مالئمة  التقنية  هذه  تبدو  »تلقيمها«.  و  اأفكاره  تقييم 
�ضة على لك�ضف الأفكار التي �ضت�ضمح للتالميذ بتقييم بع�ش  املَُدرِّ
املناهج من خالل التفاعالت و التي هي اأكرث اإثماًرا من غريها. 
بالأحرى  اأو  للمبادلت  بالو�ضاطة  التمركز  اأن  �ضات  املدرِّ اأبرزت 
كونهم خبريات يف املحتوى يحّث التالميذ على املجازفة املربحة 

للتعّلم، و اختبار اأفكارهم اخلا�ضة.

تعليم املعارف اأو مرافقة مكت�صباتهم.

 �ضوف ي�ضّكل تعليم املعارف ملنح التالميذ م�ضادرا للتجنيد، اأحد 
�ضات و ذلك عندما  التدّخالت التكوينية املف�ضّلة من طرف املدِرّ
احلكم  اإىل  تقّدمهم،  حول  ُجِمَعت  التي  املعلومات  بهم  توؤّدي 
ُمر�ضية.و  بطريقة  مهمة  لإجناز  تنق�ضهم  منها  ا  بع�ضً اأّن  على 
لتمييزات  اإعدادها  املنظور هو حقيقة  اإبرازه يف هذا  ما ميكن 
املواد  و  الريا�ضيات من جهة،  و  الفرن�ضية  �ضريحة بني مادتي  
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املدر�ضية الأخرى من جهة ثانية.�ضوف تتبنى تعليمًا اأكرث ناقلية 
يف اإطار الأوائل، مقرتحني بذلك » معارف اأ�ضا�ضية » للتعلم غالبًا 
اكت�ضاب  مناهج  يف  التالميذ  �ضرتافق  و  ال�ضتذكار،  طريق  عن 
املعارف املرتبطة مبواد اأخرى مثل التاريخ و اجلغرافيا اأو اأي�ضًا 
العلوم و التكنولوجيا، من خالل املهام التي تن�ضوي عادة �ضمن 
بيداغوجية امل�ضروع. تاأكد على اأّن الرهانات املتعلقة بالفرن�ضية 
و الريا�ضيات، بالنظر اإىل الت�ضل�ضل الدرا�ضي للتالميذ و مرتبطة 
تكوينية،  تدّخالت  اختيار  اإىل  بهم  توؤدّي  التي  الأولياء  بتوّقعات 

كّلما كانت معيارية كانت » تقليدية ». 

و�صع مناذج لال�صرتاتيجيات من اأجل تفكيك بع�س 
العادات.

�َضات   اإّن واحدة من الطرق الأخرى الّتي من خاللها تدعم املَُدِرّ
تطّور كفاءات التالميذ، تعمل على و�ضع مناذج لال�ضرتاتيجيات 
يكمن   الأخرية.  التمّرن على جتنيد هذه  اإىل  بتوجيههم  و ذلك 
املثال املعطى من قبلهن يف تعّلم ا�ضرتاتيجيات القراءة، التدّخل 
العادات املعتمدة  اأ�ضا�ًضا يف تفكيك بع�ش  الّذي يتمّثل  التكويني 
يف  الجتماعي  املحيط  يف  اإدماجهم  التالميذب�ضبب  قبل  من 
ا�ضتغالل  يف  وقتهم  التالميذ  ياأخذ  ل  الواقع،  يف  املدر�ضة. 
ل  و  املقروءة  الن�ضو�ش  على  مبا�ضرة  الوا�ضحة  املوؤ�ضرات 
يفهمون جّيًدا تعليمات املهام، متّوجهني بذلك بطريقة مت�ضّرعة 
ب�ضرعة.�ضينتج عن ذلك  العمل  النتهاء من  الإجابة، كمثل  اإىل 
الإجابة غري  البداية، و هكذا عادة ما تكون  فقدان املعنى منذ 
�ضات  وافية ملثل هذا الّنوع من املهام. لهذه الأ�ضباب، �ضت�ضع املَُدرِّ
ملالحظة  طريقة  على  تدّلهم  املراقبة،  ل�ضرتاتيجيات  مناذج 
املوؤ�ّضرات املختلفة و التفا�ضيل املوحية )�ضور، عناوين فرعية...

اإىل  بالإ�ضافة  للتعليمات.  اجلوهرية  الكلمات  حتديد  و  اإلخ( 
ذلك، هي تعمل دائما على م�ضلحة ال�ضرتاتيجية لي�ش فقط من 
اأجل اإجناز املهام املدر�ضية الاّلحقة، لكن اأي�ضا املهام املرتبطة 

بالتجربة اليومية الال�ضفية.

ممار�صات بارزة لدعم تطّور الكفاءات
ح بع�ش طرق التّدخل يف املنظور التكويني املحّدد يف اإطار  تو�ضّ
اإ�ضراكات  على  للح�ضول  طريقهن  يف  �َضات  املٌَدرِّ اأّن  البحث 
نالحظ  التكويني.  التقييم  تنفيذ  اأجل  من  بالكفاءات  للمقاربة 
املهام  لإجناز  بالتالميذ  اخلا�ضة  للمناهج  املولة  الأهمية 
اليومية. كما يظهره ) 2004Legendre(فاإّن املقاربة بالكفاءات 
ر  تتمّيز بال�ضبط باأخذها بعني العتبار الن�ضاطات الذهنية املتعَذّ
مالحظتها مبا�ضرة ) مناهج، تفكري معريف( و كذا بالتعليمات 
التالميذ  باأجوبة  ت�ضمح  اأنها  يعني  هذا  تقيمها،  الّتي  املفتوحة 
اخلا�ضة على املهام املقرتحة. من هنا، فاإن التلميذ الكفء هو 
و  اآلية،  بطريقة  ال�ّضلوك  نف�ش  تكرار  ينح�ضر فقط يف  ل  الّذي 
اإمّنا يت�ضّرف بليونة و ُيْظِهُر قدرته على تنظيم امل�ضادر بطريقة 
واقع  هو  اآخر  التقييم.مثال  به  يقرَّ  اأن  يجب  ما  هذا  اإبداعية، 
من  مناذج  لها  ت�ضع  الّتي  التعّلم  ا�ضرتاتيجيات  فائدة  تثمني 
اليومية. على عك�ش  و مهام احلياة  املدر�ضّية  املهام  تنفيذ  اأجل 
�ُش كّل من املعارف و القدرات كما  املقاربة الّتي من خاللها ُتَدرَّ
مع  الثمانينات  خالل  الكيباك  يف  كذلك  عت  ُو�ضِ الّتي  و   هي، 
الربنامج املوؤ�ّض�ش حول اأهداف التعّلم املراد ُبُلوِغها، فاإّن املقاربة 
بالكفاءات على �ضلة وطيدة ببيداغوجية يف بناء املعارف الّتي ل 
معنى.  تعطيها  �ضياقات  به يف  قاموا  ف�ضلها عن جتنيد  ميكن  
و اأخريًا، ميكننا اأن نذكر اأي�ضًا التدّخالت التكوينية الّتي توؤّدي 
اإىل اإعادة حتديد الأدوار يف الق�ضم: مت�ضّرفات �ضابقًا ب�ضفتهّن 
خبريات، تّتخذ املدّر�ضات حاليا مواقف خمتلفة. تتمو�ضع كذلك 
ُوُجهات  مقارنة  لدعم  للمبادلت  كم�ضّهلة  الأحيان  بع�ش  يف 
الأكرث  التلميذ  دور  ت�ضجيع  اأجل  من  الأدوار  بتوافق  و  الّنظر 
عَن برتابط مع  َتَتَمو�ضَ تعّلماتهم.لهذا  اإىل تقييم  بالنظر  ن�ضاطًا 
الكفاءة الّتي ل تعترب حالة، و اإمّنا نتيجة بناٍء فردي و اجتماعي 
يف نف�ش الوقت خالل نظرة نقدّية ُمدّعمة بالتفاعالت و الّتي من 
يف  احلال  هو  كما   .)Legendre  2004( عليها  ُتلَقى  اأن  املمكن 
بع�ش التدّخالت التكوينية الّتي ت�ضمح له بالقرتاح، عندما تلعب 
املدر�ّضات دور اخلبريات و تتبّنني منظورًا اأكرث تكوينًا فيما يتعّلق 
هانات املرتبطة  باملعارف اّلتي �ضتلّقن، غالبًا ما يكون ب�ضبب الرِّ
التالميذ  اأجل تقّدم  املواد املدر�ضية من  املتعّلق مبختلف  بالثقل 
تقييم  ممار�ضات  اأّن  جلّيا  يظهر  ما  هذا  الدرا�ضي.  امل�ضار  يف 
الكفاءات الّتي يجب اأن تكون مفهومة على مقيا�ش منظور وا�ضع 
والّذي ياأخذ بعني العتبار ال�ضياق الرتبوي، الجتماعي و الثقايف 

.)LegendreوMorrissette 2011(.الذّي تندرجن من خالله
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مقدمة:
التعليم  اأطوار  خمتلف  يف  التقييمية  املمار�ضات  يف  اخللل  اإن 
اإ�ضكالية اأ�ضالت الكثري من احلرب. اإل اأنه يف مقابل عدم املطابقة 
وال�ضعوبة يف القدرة على معاجلة كل جوانب هذا اخللل، ي�ضل 
املعني غالبا اإىل اأن معاجلة جانب اأو جانبني يعالج اأي�ضا جوانب 

اأخرى.
بكيفية  تتعلق  تقييم  طريقة  فعالية  اأن  التذكري  اإىل  داعي  ل 
تطبيقها، واأي�ضا بالرهانات التعليمية والبيداغوجية املتالقية يف 
اأ�ض�ش وحدود الطريقة املتبناة، خ�ضو�ضية املادة   : اأبعاد اأخرى 

املدرو�ضة ومتطلبات تعلمها، الخ...
تقييم  طرق  نوؤ�ض�ش  كيف   : نت�ضاءل  اأن  م�ضتوى  يف  نحن  اإذا 
متجان�ضة مع ممار�ضات املراقبة امل�ضتمرة للتعلمات النظرية يف 

الكيمياء العامة؟
حتليلنا  �ضيتناول  التقييم،  مو�ضوع  و�ضحنا  اأن  وبعد  وهكذا، 
حتليل  ثم  التقييم،  لفعل  الرئي�ضية  الوظائف  تدقيق  اجتاهني: 

الواقع املتعلق مبناهج التقييم يف مقيا�ش الكيمياء العامة.
التقييم املدر�صي: املو�صوع واالآفاق:

الرتبية،  يف  للتقييم  املختلفة  التعريفات  من  العديد  بني  من 

على  اإن  تطبيقها  من  نتمكن  حتى  �ضهرة،  الأكرث  الثنني  ننتقي 
الأمر  ويتعّلق  والأجهزة.  البنيات  على  اأو  الفردية  التعلمات 
وتف�ضري  » طريقة مالحظة  التقييم  بتعريف كارديني )1968(: 
لآثار التعليم، تهدف اإىل توجيه القرارات ال�ضرورية حل�ضن �ضري 
التقييم   « فاإّن  فريى   )1996( لأبرينو  بالن�ضبة  اأما   .« املدر�ضة 
بلوغ  حول  موؤ�ضرات،  بوا�ضطة  مالحظة،  اأو  مقيا�ش  يف  يتمثل 

الهدف اأو درجة جماورة اإنتاج باملقاربة مع معيار«.
ن�ضتطيع اإذا القول اأن م�ضار التقييم عبارة عن مالحظة ت�ضمح 
باأخذ قرار بيداغوجي، نتيجة قيا�ش. اأما بالن�ضبة لهذا الأخري، 
اأجل  من  معطيات  وترتيب  جمع  اإىل  يهدف  ن�ضاطا  يعني  فاإنه 
ل عليها، باملقارنة مع اإطار مرجعي،  اإعطاء معنى لنتيجة حم�ضّ

معيار اأو مقيا�ش قيمي.
اإجراءات  حتديد  دائما  الأف�ضل  من  اأنه  املعلمون  اعرتف  اإن 
التقومي، خ�ضو�ضا ما تعلق بالعلوم الفيزيائية، فاإن بيانا اأ�ضا�ضيا 
حتّدد  التي  هي  التقومي  اإجراءات  اأن  وهو:  اإليه  ي�ضار  اأن  يجب 

م�ضمون املناهج )جو�ضوا، 1983(.
وبغ�ش النظر عن اأمناط التقومي املدر�ضي الذي باإمكاننا اإيجاده 
يف الأدبيات، فاإن ما تعلق بالتقييم يهتم باإعداد اأدوات القيا�ش، 
ومن  املمتحنني  �ضلوكات  حتليل  اأجل  من  وهذا  النتائج،  تف�ضري 

من التحليل إلى تحسين أداءات التقييم في 
الجامعة المغربية حالة امتحانات المراقبة 

المستمرة في الكيمياء العامة

�سعيد اجلمايل
جامعة احل�سن الثاين

 املحمدية- الدار البي�ساء
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هذا  املقومني.  بني  املالحظة  الختالفات  بع�ش  تف�ضري  اأجل 
بتحجيم  ي�ضمح  مرجعي  اإطار  اإعطاء  على  اأي�ضا  يعمل  احلقل 
تقومي  اأثناء  ي�ضدر  قد  الذي  الغمو�ش  واإزاحة  الذاتية  م�ضاكل 

التعّلمات.
الرتبوية  املنظومة  حول  يكون  اأن  اأي�ضا  التقومي  باإمكان 
والتكوينية. بهذا ال�ضدد الأدبيات متوفرة جدا، وكما اأ�ضار اإليه 
باكاي Paguay )1985(، فمجال ن�ضاط التقومي �ضار يت�ضع اأكرث 
فاأكرث اإذ يتناول نوعية املناهج، جناعة املوؤ�ض�ضات والتاأثري على 
م�ضاريع البتكار. من جهة اأخرى، فاإن اإ�ضالح املناهج والتفكري 
كبري  ب�ضكل  تت�ضل  ق�ضايا  التعلمات  ملراقبة  جديدة  اأمناط  يف 
بع�ضا ببع�ش )جو�ضوا Joshua 1983(. وكما و�ضحناه اآنفا، فاإن 
على  وجتديدات  اإ�ضالحات  عرف  قد  املغربي  الرتبوي  النظام 
كان  الإ�ضالحية  الأن�ضطة  اأحد هذه  والطرائق،  املناهج  م�ضتوى 

حول تقومي التعلمات يف امل�ضتوى اجلامعي.
املغربية يف  2004 دخلت اجلامعة   -2003 الدخول اجلامعي  يف 
نظام ل م د باإدماج التوجيه، التقومي واإعادة التوجيه يف م�ضار 
الطلبة. وهكذا �ضار احل�ضول على النجاح يف �ضدا�ضي مبنيا على 
املراقبة امل�ضتمرة والمتحانات املنتظمة، والنجاح يف املقايي�ش. 
وعليه فاإن التفكري يف عالقة فعل التعليم – تعّلم وم�ضار التقومي 
يوؤدي بنا اإىل �ضرورة تناول، لي�ش فقط احلاجة اإىل تقومي املواد 
عالقة  لها  اأخرى  جوانب  تنظيم  اأي�ضا،  واإمنا  للتعليم  النهائية 
للتقومي،  املوؤ�ض�ضاتية  الوظيفة  جانب  فاإىل  الرتبوي.  بالنظام 

يجب اأي�ضا فح�ش الوظيفة البيداغوجية.
التقومي كو�صيلة لرتقية التعّلمات:

عن  املعرّبة  الأدوات  من  العديد  بني  منيز  املدر�ضي،  املجال  يف 
من  العديد  متنح  اأي�ضا،  املتعلمني،  مردود  وقيا�ش  التعلم  نتائج 
الأدوار للتقومي البيداغوجي الذي يف �ضمن ما ي�ضمح به ميكننا 

ذكر: 
و�ضع ت�ضخي�ش ملكت�ضبات اأو مكت�ضبات قبلية )قبل بداية در�ش اأو 

�ضنة درا�ضية(، اإنه التقومي الت�ضخي�ضي.
احل�ضول على بعد تنظيمي )ت�ضحيحي( وبعد تقومي ذاتي اأثناء 

فرتة تعليمية وتعلمية. اإنه التقومي التكويني.
امتحان،  م�ضتمرة،  )مراقبة  تعلمه  نهاية  يف  التلميذ  تقومي 

الخ..(، اإنه التقومي التح�ضيلي.
ي�ضتعمله  ما  غالبا  اأنه  اإل  التعّلم،  على  حمّفز  عامل  التقومي  اإن 
ناجعة  و�ضيلة  كونه  من  اأكرث  قمعية  كو�ضيلة  الق�ضم  يف  املعلمون 
التقومي  فاإن  اأكرث من ذاك،  التقّدم.  على  م�ضاعدتهم  اأجل  من 
ممار�ضة  ح�ضاب  على  املعارف  مبراقبة  اأ�ضا�ضا  املهتم  التقليدي 
خا�ضة  للمعّلم،  التبعية  و�ضعية  يف  املتعّلم  ي�ضع  العلمي،  املنهج 
فاإن  التعّلمي.  ن�ضاطه  على  ي�ضعها  التي  مبالحظة  يتعلق  فيما 
عجزه،  التلميذ  ف�ضيظهر  عادة  التبعي  ال�ضلوك  هذا  اأ�ضبح 
عمله  يف  ال�ضتقاللية  من  نوع  اإىل  للو�ضول  رف�ضه  اأو  �ضعوبته 

.)Delorme )دولورم 1990 
 2001 اإيرارد  يرى   ،1998  Perrenoud بريينو  اإىل  وبالرجوع 
اإنه  بل  فح�ضب،  الف�ضل  ينتج  ل  التقليدي  التقومي   « اأن    Erard

نفعية،  ا�ضرتاتيجيات  التالميذ يف  لدى  ويت�ضبب  التعلمات  يفقر 
في�ضبحون ل يفكرون اإل يف نيل عالمة جيدة، مع اإمكانية الغ�ش 

وعدم اجلدية الذي �ضين�ضاأ.
عالقة  القوة،  على  مبنية  رابطة  يوّلد  التقليدي  التقومي  اإن 

�ضراعية، قليلة امليل اإىل التعاون بني املعلمني والتالميذ.
ونتجاوز  التلميذ  عند  ال�ضتقاللية  معنى  ننمي  اأن  اأردنا  اإذا 
املبني  التلميذ  دور  نحدد  اأن  فيجب  لوحدها،  امل�ضامني  تقومي 
اأن�ضطة حقيقية ن�ضع يف احل�ضبان كفاءاته وقدراته، وهذا  على 

يقت�ضي و�ضع طرق تهتم بامل�ضار يف تخطيه ملجراه وتقوميه.
اأجل  التقومي من   « القائلة  الفكرة  تاأييد  اأهمية  تظهر  ومن هنا 

التح�ضني » املعروفة حتت اإ�ضم » التقومي التكويني «
.3نحو حت�صني بع�س االأداءات املاألوفة يف التقومي: 

يهتم التقومي التكويني بتقومي التلميذ اأثناء تعلمه وُيعترب اجلانب 
الأهم من التقومي. تكمن اأهميته يف تاأثرياته على التعديل الذي 
يف  املعلم  بتدخل  وي�ضمح  الفعلي  الزمن  يف  التلميذ  ن�ضاط  يغري 

عمله التعليم من اأجل �ضمان �ضروط مطلوبة لتعليم فعّال.
�ضعوره  عند  متعلميه  املعلم  ي�ضاأل  التعليمية  احل�ضة  اأثناء  ففي 
ب�ضرورة ذلك، خ�ضو�ضًا اإذا اأراد املرور من مرحلة تعليمية من 
الدر�ش اإىل اأخرى. اإّن ممار�ضة التقومي التكويني هذه لي�ش لها 
اأهداف معلنة للمعلم. وعليه، فالفعل التعديلي للتقومي ل ميكن 
اعتباره اأكرث مما ي�ضتحق اإل يف اإطار بيداغوجيا فارقية. ولهذا 



60

غالبا يف التقومي ال�ضامل، ما ن�ضتعني بنموذج املراقبة امل�ضتمرة 
ابرنو  �ضرح  ال�ضدد  هذا  ويف  املتعلم.  كفاءات  تطور  ملالحظة 
)1996(  اأنه » من خالل �ضوؤالنا التلميذ مرة كل �ضهر نقلل من 

الأخطاء مقارنة باختيارنا اإياه مرة كل ثالثة ا�ضهر.   
يف  التقومي  مناذج  يتناول  بحثا  خ�ضنا  لقد  نا،  يخ�ضّ وفيما 
اجلامعة املغربية حيث مت تبني نظام املراقبة امل�ضتمرة موؤخرا. 
ي�ضف املقال املتعلق بهذا البحث )اأكرمي اجلمايل واآل )2006(  
اختبارات  يف  املتعدد  الختيار  ذات  الأ�ضئلة  ادجمت  جتربة 
الأوىل جامعي.  ال�ضنة  العامة لطلبة  للكيمياء  امل�ضتمرة  املراقبة 

ولهذا العمل هدف م�ضاعف:
درا�ضة تاأثري تبني نظام املراقبة امل�ضتمرة على ن�ضبة   

جناح الطلبة؛
 درا�ضة وقع اإدماج ال�ضوؤال ذي الختيار املتعدد على و�ضع 

معيار للعالمات املتح�ضل عليها يف اختبارات هذه املراقبة.
 اأظهرت النتائج على م�ضتوى ن�ضبة جناح الطلبة نوعا 
اأن ا�ضتعمال الأ�ضئلة ذات الختيار  من الإيجابية التي بينت 
املتعدد قد ت�ضاهم يف تقلي�ش ن�ضبة الف�ضل اأكرب بكثري مما 
عيوب  بع�ش  تفادي  ال�ضروري  من  ذلك  اأجل  ومن  �ضبق. 

ال�ضوؤال املتعدد الختيار مثل:
 كونه مرعاة للحظ مب�ضاعفة عدد القرتاحات املختارة 

)5 على الأقل( لكل �ضوؤال ؛
املتحفز  الأ�ضتاذ  فعلى  الأ�ضئلة  �ضبكة  جتديد  �ضعوبة   
ذو  �ضوؤال  الأ�ضئلة،  اأ�ضكال خمتلفة من  ي�ضتغل  اأن  واملخيايل 
الختيار الوحيد، ذو الختيارات املتعددة ، اأو ذو الختيارات 
اأو  مركب  م�ضرتك   ، ب�ضيط  م�ضرتك  �ضوؤال  ؛  املق�ضاة 

لالإق�ضاء، �ضوؤال للمقارنة اأو التحليل ، الخ.
الأ�ضئلة  ا�ضتعمال  اإمكانية  اأي�ضا  ت�ضورنا  الهدف،  هذا  نف�ش  يف 
اأجل  من  الختبار  نف�ش  يف  الق�ضرية  املفتوحة  الأجوبة  ذات 
اإنه يعني �ضكال و�ضيطيا بني  امل�ضركة.  والكفاءة  ال�ضعوبة  تنويع 
الأ�ضئلة املتعددة الختيارات )qcm( واأ�ضئلة الرتكيب املقرتحة 

يف موا�ضيع المتحانات التقليدية.
اخلال�ضة: 

امل�ضتوى  يف  �ضواء  فاأكرث،  اأكرث  املولة  الأهمية  ندرك  عندما 

املوؤ�ض�ضاتي اأو الجتماعي، للنتائج املدر�ضية، نف�ضل ب�ضكل اأكرب 
ما ي�ضاهم يف حت�ضني و جعل هذه النتائج اأكرث م�ضداقية.

ك�ضرورة،  اجتماعيا  املعترب  التح�ضيلي  التقومي  اأن  اإىل  ون�ضري 
مرتبط بتطبيق �ضلطة احلكم ، يف حني اإن التقومي التكويني هو 
الذي ل يرتبط ب�ضورة وحيدة الجتاه مع هذه ال�ضلطة. وهذا ما 
يبني دخول الوظيفة الجتماعية للتقومي الذي يجب اأن ياأخذ يف 

احل�ضبان الأن�ضطة التقوميية.
املرتبطة  لل�ضعوبات  اأف�ضل  ب�ضرح  اإذا  مير  التقييم  حت�ضني  اإن 
�ضواء  التطلعات  حيث  من  ت�ضّكلها  وطريقة  التقومي  مبمار�ضات 
مبيادين  املرتبطة  الأطراف  خمتلف  اأو  املعلمني  م�ضتوى  على 
باأدوات  اأعمالنا  بع�ش  مهتمني يف  نحن  لهذا  والتكوين.  الرتبية 
واأن  خ�ضو�ضا  تطويرها.  اأجل  من  احلالية  املمار�ضات  تقييم 
للمناهج  جتديد  مرحلة  حاليا  يعي�ش  املغربي  الرتبوي  النظام 
التقومي  م�ضار  يعترب  التي  البيداغوجية  واملناهج  الدرا�ضية 
واحدا منها. لكن، الفوارق بني التغيريات املنتظرة واملمار�ضات 
الأهداف  حتقيق  يف  توؤثر  اأن  ميكن  التعلمات  التقومي  جمال  يف 
امل�ضطرة يف الإ�ضالح . لهذا يجب مرافقة هذا الإ�ضالح باأعمال 
تكوين م�ضامر املدمج يف احلياة املهنية للمّدر�ضني الذي يجعلهم 
للحركات  ذلك  بعد  ويهيئهم  البيداغوجي  البحث  لأهمية  واعي 

الكربى للتجديد الذي يعرفه عامل البيداغوجيا.
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الكلمة املحورية: املمار�صات التقييمية؛ االإجراءات 
البيداغوجية؛ تناق�س املدّر�صني؛

 بيان و اإ�صكالية

الو�ضائل  تنوع  و  تطّور  وكذا  التكنولوجي،  بالتقّدم  مواجهًة 
املمار�ضات  اإزاء  املتعّلم،  كما  املدّر�ش  ت�ضّرف  حتت  املو�ضوعة 
�ضوؤال  يطرح  اأنواعها،  بكل  الرتبوية  وامل�ضادر  البيداغوجية 
جوهري فيما يخ�ّش تكييف ممار�ضاتنا التقييمية اإىل ممار�ضات 
الإدماج،  بيداغوجية  بالقدرات،  مقاربة  نوع:  من  بيداغوجية  
مقاربة ت�ضاركية، بيداغوجية امل�ضروع،....الخ؛ جمموعة متنوعة 
هذا  بقي  الن�ضطة.  البيداغوجيا  يف  تن�ضّب  اّلتي  الأ�ضماء  من 
وحمتويات  لزمن  ال�ضّيء  اأو  اجلّيد  ت�ضيرينا   حبي�ش  التقييم 
نخ�ضع  الّذي  التعليم  حمتويات  و  لزمن  بالن�ضبة  الختبارات 

املتعلمني له.

ي�ضّكل التقييم يف جمال الرتبية واحدًا من اأعمدة الفعل التعليمي. 
وهذا من  النّظام ككل،  و  التعليم  التعّلمات،  كّل من  يرافق  فهو 
اأجل التوقع، التعديل، املعاجلة و التوجيه. وفقًا ملا جاء يف العالقة 
التقييم،يظهر، و من دون �ضّك،  و  الّتعلم  الّتعليم،  الوطيدة بني 

الآخرين.  على  ينعك�ش  اأن  يجب  ما  م�ضتوى  يبلغ  تغيري  كل  اأّن 
اإذا ما قورنت   اإّن املمار�ضات  التقييمية تبدو يف الواقع متاأّخرة 

بالتغريات املتعّددة التي يخ�ضع لها النظام التعليمي

 Gauthier،  caffin-Mosnier  Descamps Ravier( 
)et  Pertti2007

بالّتغيري  يقارن  ما  غالبا  البيداغوجي  التجديد  كان  ما  اإذا 
ميكننا،  ل   ، الكيفيات  و  الطرق  اختربت  حالة  النموذجي،يف 
بالرغم من ذلك، التاأكد من اأن يكون م�ضحوبًابتغيري كبري من 

 .)RegetCelo اأجل تقييم تعّلمات الطاّلب)2006، 

ل  يوميًا،  و  مكان،  كّل  يف  �ضائعًا  اأ�ضبح  هذا  رغم  لكن  و 
و  فهمه  ي�ضاء  الأحيان  من  الكثري  يف  و  وا�ضح،  غري  يزال 
هذه  تثري   .)Ruzibizain; 1996،Vogler،2006تف�ضريه
كذا  و  منهم  املدر�ضني  املعنيني،  لدى  كبريًا  ان�ضغال  الق�ضية 
.)M.Romainville 2002( اإليه  نّوه  كما  التالميذ،  و  الأولياء 

التعليم/التعّلم  تطوير  اأجل  من  املبذولة  املجهودات  اإن  بالفعل، 
تاأ�ضي�ش  خا�ضة  موؤ�ض�ضاتنا  يف  احلايل،  الإ�ضالح  يف  امل�ضّطر 
دورًا هاما  لعبت  قد  LMD )لي�ضان�ش، ما�ضرت، دكتورا(،  نظام 
دون  من   التطبيق،  حماولت  و  املقاربات  مفاهيم  حتديد  يف 

حّمادي اأكرمي
اأ�ستاذ موؤّهل

املركز اجلهوي ملهن التعليم 
و التكوين – الدار البي�ساء

Hamadi.akrim@gmail.com

التقييم بين مقتضيات النظام التربوي و نتائج 
التعّلمات

رهانات زمنية و فوارق تربوية
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ذلك،  كبرية.رغم  اأهمية  ذا  يعترب  الّذي  و  التقييم  باب  اإ�ضافة 
خ�ضع اىل التعديل يف �ضياق جعل الواقع  اأكرث تعقيدًا من جديد 
)Romainville(. اإّن اأ�ضغال البحث املجرى يف كلية العلوم  بن 
م�ضيك )جامعة ح�ضن II- املحمدية –الدار البي�ضاء( تعّزز هذه 
الفكرة )اأكرمي ، اجلمايل، بو�ضعداين، رادين و طالبي،2006(.

املمّيزات  رغم  املو�ضوعية،  الختبارات  و  امل�ضتمّرة  املراقبة  اإّن 
التي يوّلدها يف بدايات الإ�ضالح، تثري ت�ضاوؤلت املعنيني الأوائل 
اّلذين هم الطلبة. و من ناحية اأخرى، ل يزال التقييم  �ضّرًا ل 
بّد منه يف نهاية التعّلمات، مبا اأنه يحدث خالل  م�ضار اأو فرتة 
الزمن  التعّلم)Scallon،2004(.يبقى  و  التعليم  من  طويلة 
املّدر�ش  التقييم من طرف  اختبار  اإدارة  و  لتح�ضري  �ش  املخ�ضّ

مهمال مقارنة بزمن تعليم و تعّلم املعارف التي �ضتقّيم.

ل يوجد كذلك، تطابق بني الزمن  القانوين اأو الزمن التعليمي 
و زمن التعّلم، بحيث ت�ضمح بدمج ن�ضاطات يف الزمن التعليمي  

الذي يوؤدي باملتعلم اىل اإعادة تنظيم معارفه

 ) Joshau et Dnipu 1994(.هناك حتمًا فارق زمني بني اخلبري 
اّلذي هو املدّر�ش، و املبتدئ و كذا املتعّلم يف ت�ضيري  يف املادة و 
الفارق.  يظهر  ما  و هذا  ا�ضتغاللها،  و  املعارف  تنظيم  اإعادة  و 
ر فيه املرت�ضحني للتقييم و اّلذي هو اأقّل  ميكن للزمن  اّلذي يح�ضّ

اأهمية اأن يلعب دور املقيا�ش لهذا التقرب  من العتبة املطلوبة.

يتحمّل التلميذ اأو الطالب عبئا ل يحّف اإّل عند نهاية طور التكوين 
امل�ضوؤول  اإّنه  ف�ضله.  اأو  جناحه  اإىل  املوؤّدية  المتحانات  عقب 
الوحيد عن النتائج التي مل يت�ضّبب يف حدوثها اإذ هي اأما نتيجة 

�ضوء و�ضوح مفاهيم مدرو�ضة اأو ب�ضبب طريقة عر�ضها.

اأجل  من  املراقبة  م�ضاريع  و  عمليات  درا�ضة  و  ت�ضّور  يت�ضّمن 
املهمة.اإّن  لهذه  هند�ضية  اأن�ضطة  التقييم،  طرق  تنفيذ  و  ت�ضيري 
لالأدوات  تو�ضيحًا  و  انعكا�ضًا  يظهر  لالبتكار،  املرادف  الت�ضّور 
اإىل  البلوغ  من  للتحقق  ال�ضرورية  املعلومات  لر�ضد  ت�ضمح  التي 
عتبة اأداء معطى.يتمثل ذلك يف التخطيط  ملنهج التقييم املدمج 
التعّلمات،  لتقييم  مرجعي  اإطار  توفري  خالل  من  التعليم  يف 
تطوير  كذا  و  التعّلم،  م�ضار  يف  للتقييم  مكانًة  و   دورًا  اأي�ضًا  و 
التقييم جمموعة  للتقييم. �ضيخفى م�ضطلح  التكوينّية  الوظيفة 
 ،)Figari et Tourmen 2006( وفق   املمار�ضات   من  متنوعة 

فمن  الثوابت،«  لبع�ش  وفقا  الن�ضاط  هذا  حدث  اإن  و  حتى 
اأحكام  باإ�ضناد  ت�ضمح  التي  املعطيات  اإنتاج  ي�ضاهم يف  اأن  �ضاأنه 
خمتومة باأهداف اجتماعية ».جاءت هذه الأحكام تبعًا للمقارنة 
املختارة  املعلومة  ممثلًة  املراجع،  من  جمموعة  اأو  مرجع  بني 
بحيث نعطي للمعلومة معنى، و مرجع ميّثل املعطيات بناء على 
خالل   من  و  تقييمه.  �ضيجرى  اّلذي  املو�ضوع  اأبعاد  و  املالحظة 
للتقييم  كمنهجية  مرجعية    Figari يقرتح   املنهج،  هذا  اعتماد 

حيث يجب مراعاة ما يلي:

حتديد املو�ضوع املراد تقييمه )املراجع(: ماذا نقّيم ؟ ما 
هي الأبعاد؟.

و�ضعه يف �ضياق :يف اّي اإطار؟.
حتديد املراجع: باملقارنة مع ما �ضوف يتّم قيا�ضه؟.

و�ضع معايري: ما هي اجلوانب املمثلة للمو�ضوع التي �ضيتّم 
اختيارها؟.

و�ضع موؤ�ّضرات: ما هي املوؤ�ّضرات و اخل�ضائ�ش التي 
ميكن مالحظتها للتحّقق من بلوغ املعيار؟.

تزويد املوؤ�ّضرات مبعطيات: ما هي الو�ضيلة املطلوبة 
لتزويد كّل موؤ�ّضر؟

تف�ضري النتائج: ما هي تقاطعات املعطيات املّنفذة؟ ما 
هي املدلولت امل�ضندة للنتائج؟

اإرجاع النتائج: كيف ن�ضتغّلها؟ 

التقييم، ن�ضل اىل  اإيجاد مرجعية مناذج  انطالقا من �ضرورة 
يوؤّدي  التقييمية.  لالأن�ضطة  املنّظمة  احلالت  ت�ضيري  و  تخطيط 
م�ضار  خالل  الأن�ضطة  هذه  قيادة  اإىل  التقييمية  جهازالأن�ضطة 
التعليم / الّتعلم / التقييم ) EAE (. تتوّقف الهند�ضة التقييمية 

على هذا الّدعم التطبيقي و الّتقني.

تخطيط و ت�صيري تقييم التعّلمات و التعليمات
يعترب تخطيط و ت�ضيري التقييم اأن�ضطًة مّت�ضلًة بتخطيط و ت�ضيري 
م�ضار الّتعليم / الّتعلم و ت�ضّكل كذلك نقطة انطالق لكل اإجراء 
الّتعلم  مرحلة  طوال  التكويني  التقييم  ي�ضّهل  ما  هذا  تقييمي. 
بوا�ضطة و�ضائل و معايري و �ضبكات بيانية )اإي�ضاحية، و�ضفية( 
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توجيه  من  يتمّكن  حتى  املدّر�ش  ي�ضاعد  الّذي  التقييم  كذلك  و 
و  الّذاتي  تقييمه  يف  الأخري  هذا  م�ضاركة  م�ضاره.اإّن  يف  املتعّلم 
�ضيتمّكن  اأّنه  مبا  اأي�ضا  مهمة  تبدو  لنظرائه،  امل�ضاعد  التقييم 
كيفية  و  يكت�ضبها  التي  املعارف  على  الّتعرف  كيفية  تعليم  من 

ا�ضتعمالها.
وفقًا ملقاربة  �ضو�ضيوبنائية ، ي�ضمح املدّر�ش بخلق حالت مالئمة 
املتعّلم  يو�ضع  اأن  اإ�ضكال،  املفرو�ش، يف حالة  اأف�ضل. من  لتعّلم 
اأمام جمموعة من  القرارات التي ي�ضتخدمها  حتى يبلغ مبتغاه 
حل  اأو  متاثل  حالة  اأمام  ل  مقرتحة،  اأو  خمتارة  معرفة  يبني  و 
يف  التطّور  ي�ضّجع  بحيث  املدّر�ش،  قبل  من  املنجزة  للم�ضكالت 
التقييم  مهمة  .تندرج  القدرات  اكت�ضاب  و  املعارف  ا�ضتيعاب 
تطويٍر  و  التعّلم  لو�ضائل  مالئم  بتوزيع  املتعّلم،  ن�ضاط  �ضمن 
Altet، 1997(. و كل ذلك  لال�ضرتاتيجيات املتعّددة املعارف ) 
لتعزيز تكوين العقل للقدرات  املكت�ضبة وفقًا لالإمكانيات الفردية 

اخلا�ضة. 
لقواعد  بياين  ر�ضم  و�ضع  ميكننا  ذكره،  �ضبق  ملا  تلخي�ضًا 
التخطيط للتعّلمات و التقييم من خالل الفهم، و ذلك بتحديد 

و تخ�ضي�ش املحتويات و الكفاءات للتعليم و التقييم، و من ثمة 
بتقييم  اخلا�ضة  القيا�ش  اأدوات  و  املوؤ�ضّرات،  و  املعايري  اختيار 

الكفاءات املطلوبة.
تتوقف مناهج ت�ضيري هذه الأن�ضطة على اإدارة و مترير و حت�ضيل 
النتائج، معاجلة و تنظيم التّيار ككل لقيادة و ربط خالل فرتة 

تكوين الفرد املتعّلم يف م�ضار: التعليم، التعّلم، التقييم.
ح الر�ضم البياين التايل هذا امل�ضار الّذي ي�ضرّي هذا التقييم.  يو�ضّ

التي  املراحل  عن  م�ضبق  تفكري  اىل  البياين  الر�ضم  هذا  يدفع 
التقييمية  الهند�ضة  تقرتن  كما  التقييم.  لإجناح  جنتازها 
من  جمموعة  اأّنه  على  يعّرف  الذي  و  التعليمية،  بالهند�ضة 
و  التعليمية  الو�ضعية  بني  العالقات  لتنظيم  ال�ضرتاتيجيات 
(.اإّن   Artigue،1989( املتعّلمة  املعارف  لتقييم  بالن�ضبة  التعّلمية 
ثنايا �ضل�ضلة عملّيات  تعّلمية يف  اأهداف  تتفّرع يف �ضكل  الكفاءة 
و  طرق  و  م�ضارات  و   حمتويات  يف  ثّمة  من  و  التعليموالتعّلم، 
اأجهزة التعليم و ذلك من خالل و�ضعيات التعّلم و اأن�ضطة حتويل 

الكفاءات.

التقييم

ت�سيري احلاالت املنظمةتخطيط االأن�سطة التقييمية
 لهذه االأن�سطة

EAE القيادة خالل م�سار   

ال�صكل -1 دعائم لهند�صة تقييمية
*) EAE: الّتعليم – التعّلم - الّتقييم (
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يجرى نقل املعارف يف منطق تعليمي و ا�ضتعمال لأجهزة املبادرة 
للممار�ضات و البحث يف منطق تكويني لالإمكانيات.

و من هذا املنطلق، يقول Gerard  De Ketel  (اأّن التقييم يخ�ضع 
ملنهج التعليم/التعّلم التي يثريها:

املحتويات  عن  ممّثلة  عينة  باأخذ  نقّيم  بامل�ضامني،  املقاربة  يف 
املدّر�ضة.

يف املقاربة بالكفاءات، يت�ضّمن التقييم اقرتاحًا لو�ضعية اأو لعّدة 
و�ضعيات مرّكبة، تنتمي اىل عائلة احلالت املحّددة بالكفاءات، 
و التي �ضتحتاج –من جانب التلميذ- اىل انتاج مرّكب بحّد ذاته 

من اأجل حّل الو�ضعية.
بطريقة  نقّيم  املقاربات،  هذه  من  لواحدة  وفقًا  نقّيم  عندما 
اأن  اأ�ضئلة ت�ضويرية ملا تقّيمه و  خمتلفة. متّثالختبارات التقييم 

تكون مالئمة و �ضحيحة و�ضادقة.
البيداغوجية  الهند�ضة  و  التكوين  هند�ضة  من  كّل  ن�ضتح�ضر 
اىل  يقودنا  التقييم،  هند�ضة  تدعمان  كالهما  و  التعليمّية،  و 

م و املقيَّم يف اإطار  الهتمام اأكرث بهذه العالقة املعقودة بني املقيِّ
العقد التعليمي.

نحو م�صطلح جديد للعقد: »عقد للتقييم«

م�ضاكل  على  املتمركزة  التقييم  لفعل  النزاعية  الطبيعة  اإن 
الإجابة  اأو على  التنظيم  و  املتعّلم  الأ�ضتاذ يف حالة مقيِّم، على 
اأو  قلقًا  اأن حتدث  al2008(، ميكنها  و   Cocoradà(الجتماعية
املدّر�ش )عامل  يتطّلبموقف  موقفهم.  ترّبر  دفاعية  فعل   رّدات 
مرتكزة  خا�ضع(،  )عامل  املتعّلم  لقيمة  التقدير  منطق  فّعال( 
تكون  اأن  يجب  احلوار...الخ.  و  امل�ضاعدة  العدالة،  على  بذلك 
اجتاه  خا�ضة  ال�ضغط  لتخفيف  تقارب  حالة  و  عالقة  هناك 
منها. املت�ضّررين  و  �ضعيفة  عالمات  على  املتح�ضلني  املقيِّمني 
ملنحنى بالن�ضبة  املتدنية  الفئة  هذه  اأّن   )2003tinbiA َيعترب) 
Gaussو التي ن�ضبة نقاطها املئوّية الأكرث �ضعفًا كثابت مرّوع، وهو 

ل طبيعي و ل عادي. هذا الإلغاء يقوم على عدم ايقاع التالميذ 

ت�سيري

تخطيط

تنظيم

معاجلة

ت�سحيح
اإدارة

و�سائل

معايري وموؤ�سرات
تخ�سي�ش

ت�سور الهدف

فهم

قيادة 
و ربط امل�سار

ال�صكل -2 ر�صم بياين لعر�س هند�صة التقييم.
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تاأ�ضي�ش نظام تقييمي معهم بعقد ثقة  التقييم و  يف الفخ خالل 
بحيث يعلن املدّر�ش عن برنامج املراقبة، يقرتح ح�ضة �ضوؤال-

اإيقاعهم يف الفخ خالل ح�ضة  جواب ما قبل املراقبة و يجتنب 
املراقبة.

يخ�ّش  فيما  ذكره  �ضلف  ملا  وفقًا  و  الإجراء  هذا  �ضوء  على 
غرار  على  العقد،  يف  التقييم  م�ضار  حت�ضيل  ميكن  الهند�ضة، 
العقد التعليمي و ما يف حمتواه. ي�ضّم عقد للتقييم كّل املراحل 
الفهم  الت�ضّور،  من  انطالقًا  باملقيَّم،  عالقة  لها  اأو  مت�ّش  التي 
و�ضوًل اىل النتيجة،التعديل و املعاجلة. تقوم املرحلة الأ�ضا�ضية 
للعقد على حق املتعّلم يف معرفة حدود حمتوى مو�ضوع التقييم، 
طريقة  تفر�ش  تقييمه.  معايري  و  امل�ضتعملة  الو�ضيلة  نوع  كذا  و 
العمل هذه، نوعية من و�ضائل التقييم لالأدوات اأكرث مّما تفر�ضه 

م�ضتويات ال�ضتحقاق املعريف.
لدعم تفكرينا نعر�ش فيما يلي درا�ضة حالة منجزة على م�ضتوى 

التعليم الثانوي.

درا�صة احلالة:
لنظامنا  البيداغوجية  للممار�ضات  النقدية  النظرة  اإطار  يف 
التعليمي، اهتممنا بن�ضاطات املدر�ّضني اجلديدة. كذلك رافقنا 
البيداغوجية اجلديدة  املقاربات  الذي يخترب ممار�ضة  املدّر�ش 
مّت  ثانوي.  الأوىل  ال�ضنة  م�ضتوى  الأر�ش على  و  يف علوم احلياة 
–كّل على حدى-لنوع من التعليم انطالقا  اإخ�ضاع فوجي ق�ضم 

من نف�ش الربنامج:
الن�ضف  الربنامج  �ُش  ُيدرَّ باملحاور.  تعليمًا  يتبع  جتريبي  فوج 
�ضنوي على �ضكل ن�ضاطات مطّورة يف اأفواج �ضغرية من تلميذين 
الر�ضمي  الربنامج  ُينجز  �ش.  املدرِّ قبل  من  ُمتاَبع  و  اأربعة،  اىل 

وفقًا لنظرة �ضاملة ب�ضيطة.

فوج �ضاهد – يف املقابل – يعمل وفقًا للمقاربة التقليدية حيث 
يتّم التقدم يف العمل تبعّا لتعليمات الربنامج الر�ضمي مع توزيع 

زمني ر�ضمي كذلك.
لكن  و  التعليمي،  امل�ضتوى  نف�ش  على  عامني،  ملّدة  العمل  يتبع 
التجربة يف  اأفواج خمتلفة. يكمن الهدف من هذه  و  مبحتويات 
اأو نفي وجود اختالف بني التعّلمات ح�ضب هذه الطريقة  تاأكيد 

اأو تلك اأو ذاك.

ح هذا اجلدول املعطيات املختربة: يو�صّ
حول  اإ�ضارة  املدرو�ضة  احلالة  تعطي  املح�ضى.  العدد   انخف�ش 
عالقة التقييم باملقاربات البيداغوجية املمار�َضة يف الق�ضم. اإّن 
الختبارات املقرتحة للمادتني تتاأّلف من الكفاءات التي تتمحور 

حول ما يلي:
اكت�ضاب املعارف حيث يتعّلق الأمر باإعادة و تف�ضري املعطيات.

ا�ضتغالل  للعمل،  منهجية  ي�ضتدعي  العلمية  الطريقة  ممار�ضة 
فر�ضيات  اقرتاح  امل�ضكالت،  حل  يخ�ّش  فيما  للمعارف  نقل  و 

حتليل، تركيب(

جدول -1عر�س املعطيات املختربة.

ال�صنة الثانية ال�صنة االأوىل فوج ق�صم

20 تلميذ 22 تلميذ التجريبي

15 تلميذ تلميذ 28 ال�ضاهد
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التحكم يف التقنية، ا�ضتغالل املعطيات و املهارات مثل ا�ضتعمال 
قراءة  الر�ضم،  الإعالم)  تقنيات  كذا  و  التعليمية،  الو�ضائل 

اخلريطة...(.
ا�ضتوفت نتائج المتحانات، تقرير التقييم املَُماَر�ش يف موؤ�ض�ضاتنا، 
التي تتم�ّضك اأكرث باملحتوى املنقول، و تهمل الن�ضاطات املجندة 
لل�ضلوكيات، املواقف، املهارات...يف حقيقة الأمر، تعترب الو�ضائل 
امل�ضتعملة كامتحانعلى �ضكل اأ�ضئلة مغلقة و اأ�ضئلة باأجوبة مفتوحة 

و ق�ضرية حول املحتوى املدّر�ش.

عر�ش و مناق�ضة النتائج: 
حول  ح�ضابات  اأجرينا  امل�ضتجوبني،  الأ�ضخا�ش  اأجوبة  لتحليل 
وذلك  التالميذ،  على  املعر�ضة  المتحانات  يف  النجاح  ن�ضبة 
بقدرة  املتعّلقة  الإر�ضاء  ملعايري  املوافقة  املوا�ضيع  عدد  لتحديد 
اعتمدنا  للنتائج،  الكّمي  العر�ش  حت�ضني  اأجل  من  و  حمّددة. 
النتائج  كانت  و   .WithneyManndeU الإح�ضائي  اختبار 

ل عليها كما يلي: املتح�ضَّ

ح القيم الواردة يف اجلدول -2 بالن�ضبة املئوية ن�ضبة جناح  تو�ضّ
فوجني يف اختبارات ال�ضنتني. نالحظ اأّن ن�ضب الفوجني بالن�ضبة 
ال�ضاهد  الفوج  اإّن  بل  الأوىل متو�ّضط متو�ّضطة و متقاربة  لل�ضنة 
قد جتاوزه يف اكت�ضاب املعارف. و من هنا يّت�ضح لنا اأّنه ل يوجد 
فارق معترب بني هذا اأو ذاك الفوج. اأّما بالن�ضبة لل�ضنة الثانية، 
%44(.و بذلك، مّت الو�ضول  فاإّن الن�ضب قد ارتفعت ) با�ضتثناء 

اىل احلّد الأدنى للمعايري.
يزيد من  التقييم  اأّن  واثقون  نحن  املعطيات،  انطالقًا من هذه 
البيداغوجية،  الذي يظهر خالل الختيار بني الطرق  ال�ضغط، 
اأثناء ت�ضليط ال�ضوء على النتائج عند املقارنة التجريبية. وفقًا 
التعليمية متحّكما فيها يف كلتا  للمناهج املّتبعة، تبدو الكفاءات 
احلالتني. اإّن الكفاءات ال�ضتعرا�ضية التي جتّند روابط حتويل و 
ط لدى فوج عمل وفقًا للمقاربة بامل�ضاريع.  قدرات اأخرى، �ضتب�ضَّ

الأ�ضا�ضية يف  املعايري  بلوغ  �ضيّتم  املعياري،  التقييم  يخ�ّش  فيما 
كلتا احلالتني، خا�ضة يف التجربة الثانية. 

اإّناعتماد ا�ضرتاتيجية التاأّكد من بلوغ الكفاءات املنّماة يف التعّلم 
منهجية  ي�ضتدعي  التعّلم،  التعليم  مناهج  خالل  التكويني،من 
لدى  ملقاربة كهذه  الإيجابية  الإ�ضهامات  ت�ضمح بح�ضر  تقييمية 

املتعلمني. و يكمن ا�ضهام املدّر�ش يف:
منهجيته يف العمل حّتى مع مقاربات خمتلفة.

عالقته باملنهاج الغري ال�ضارم.
عالقته مع التالميذ كم�ضّهل للمهام.

�ضياق املحيط.
و  اخرى،  ظروف  يف  ا�ضتعمالها  املعاد  و  فيها  املتحّكم  امل�ضادر 

هذا ما يتطّلب متابعة من قبل التقييم
 

جدول -2 نتائج امتحان االح�صاء

الفوج ال�ضاهد الفوج التجريبي الفوج ال�ضاهد الفوج التجريبي

%65 %71 %38 %35 اكت�ضاب املعارف

%44 %66 %50 %55 ممار�ضة املنهج العلمي

%63 %97 %39 %52 التحّكم يف التقنيات

ال�ضنة الثانية ال�ضنة الأوىل
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اخلامتة:

قبل  من  التعّلم  بن�ضاطات  يهتّم  تقييم،  اعتماد  ن�ضتطيع  حّتي 
مقاربة اأو اخرى، من ال�ضروري ا�ضتعمال طرق معّدة و مالئمة 
للتالميذ، بحيث تكون على �ضكل التزام بني الطرفني، مدّر�ش و 
متعّلم. �ضوف ت�ضبح هذه طرق اأكرث قدرة على تقييم الن�ضاطات 
و  ابتكارية،  بحثية،  ن�ضاطات  تقييم  طريقة  بنف�ش  العملّية، 
اأجل  من  تعّلمهم  لتطبيق  املتعّلمني  درجة  �ضتقِيّم  كما  اإعالمية. 
حل امل�ضكالت اأو تنفيذ املهام املوكولة، كّل هذا دليل على اكت�ضاب 

كفاءة م�ضتهدفة .
�ضتكون اأهمية التقييم يف اختيار طرق البيداغوجية و التعليمية 

كما يلي: 
التعديل يف املقاربات التقليدية واملبادلة ُبغية بلوغ الأهداف.
عن  الفر�ضيات  و  املعتقدات  بني  املوجود  اللتبا�ش  اإزالة 

طريق نتائج ميدانية.
الطرق  اختيار  اىل  امل�ضندة  املعرفية   املكت�ضبات  تو�ضيح 

البيداغوجية.
املوؤّكدة-  غري  املقارنة  خالل  من   - املعرو�ضة  الدرا�ضة  متنح 

اإزالة  اأي  التناق�ضات،  عن  بالك�ضف  له  ت�ضمح  مكانة  للتقييم 
كان  البيداغوجية.  الطرق  يف  تكون  اأن  ميكن  التي  اللتبا�ضات 
باإمكاننا اأن نظّن اأّن التعّلم الت�ضاهمي �ضيكون الأف�ضل، و�ضيعطي 
كّل  فاإّن  لهذا  متّيزها.  مل  املعّدة  اختباراتنا  لكن  جّيدة؛  نتائج 

ل اّل على نتائج مماثلة. تقييم اعتمد على مادة ما لن يتح�ضّ
التي  اختبارية  طرق  اختيار  يف  اإذن،  التقييم،  �ضعوبة  تكمن 
�َضُتماَر�ش يف مثل هذا النوع من العمل. �ضتحتاج البيداغوجيات 
الن�ضطة اىل معايري و موؤ�ّضرات و وا�ضفات اأكرث و�ضوحًا و عمليًة 
مرتبطة باملهام املتوّقعة، اأكرث من اأ�ضئلة مغلقة لتقييم الكفاءات 

، املهارات، معرفة الّذاتية ذات طابع اإجرائي. 
ت�ضِند و�ضائل التقييم امل�ضتعَمَلة عادًة اىل التحّقق من مكت�ضبات 
�ضبكة  ا�ضتعمال  موؤ�ض�ضاتنا  عادات  من  لي�ش  امللّقنة.  املعارف 
تقييم اأو حافظة. �ضتكون املعطيات التي �ضتنجم عن اختبار ما 
اأّما  و  النوع من طرق.  التدريب على هذا  خاطئة، ب�ضبب نق�ش 
فيما يخ�ّش احلافظات، فال معنى لتطبيقها على فوج �ضاهد مبا 
اأّنها غري قابلة للتطبيق، يف مقاربة لي�ضت لها هيئة مهام للتنفيذ. 

وهذا النق�ش ما حّفز اختيار طرقنا.
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آراء من الميدان
ملتقى لثالثة اأيام بهذا التنظيم املحكم اأمر نادر، فتحية خال�ضة 
كل  و  العام  مديرها  الرتبية،  يف  للبحث  الوطني  املعهد  لفريق 

العاملني فيه.
متيز امللتقى الذي عنوانه » اإ�ضهام اأعمال التقومي لتطوير النظام 
من  الع�ضرون  فاق  )املحا�ضرات(  املداخالت  بكرثة  الرتبوي« 

طرف 17 حما�ضر. خالل يومني و ن�ضف.
مل  اأغلبها  اأن  اإل  باآخر،  اأو  ب�ضكل  مفيدة  كانت  املحا�ضرات  كل 
يكن مالئما و عنوان امللتقى. بع�ضها ل هي يف مو�ضوع التقومي 
و ل يف اإ�ضهام اأعماله لتطوير النظام الرتبوي! اإذ اأنها مل تخرج 
اإجراءات  األفه الكثري من العاملني يف القطاع الرتبوي من  عما 
مراقبيه متمثلة يف المتحانات و عمليات التنقيط و ا�ضتعمالت 
ل  التي  املراقبة  ممار�ضات  يف  ت�ضب  كانت  اأنها  اأي  القيا�ش، 

تتعدى كونها معلومات قد تكون ناجعة للتقومي.
اأ�ضاليب  و  القيا�ش  اأدوات  بني  يحوم  ما  يف  كان  الآخر  البع�ش 
متابعة نتائج حت�ضيل التالميذ. اإىل حد اأن اأحد املتدخلني ناأى 
يف تدخله اإىل املقاربات املعتمدة و اأثرها على تدري�ش التالميذ؟

كما تعر�ضت بع�ش التدخالت لدرا�ضات اإح�ضائية بطابع حتليلي 
لنتائج المتحانات و هكذا...

املتتبع الذي ي�ضع ن�ضب عينيه عنوان امللتقى يرى مدى اخللط 
من  املراقبة  اإجراءات  بني  اأي  التقومي  و  املراقبة  بني  احلا�ضل 
املتداخلة  ال�ضريورات  جملة  يف  املتمثلة  التقومي  �ضريورة  و  جهة 
منها و املت�ضل�ضلة التي تتبع م�ضاحبة �ضريورة عمل يهدف للتغيري 
م( ، يف هذا ال�ضدد كان ال�ضتثناء، مداخلتي ال�ضيد جون  )ُمَقوَّ
ماري دوكتال يف �ضميم احلديث عن التقومي و اإ�ضهامات اأعماله 
املحا�ضرة  و خا�ضة  تدخليه  الرتبوي من خالل  النظام  لتطوير 
ملعايري  البحث  الرتبية: ممار�ضات  النوعي يف  التحليل   « الأوىل 
اجلودة. املحا�ضرة  تعر�ضت للبحث العلمي و التقومي عند اأخذه 
تعريفات  البحث،  وبعد  اأثناء  و  قبل  له  العلمي كمو�ضوع  البحث 
مو�ضعة لكل من البحث و التقومي، ت�ضنيف اأنواع البحث، معايري 

تقومي البحث باأنواعه.

عن  جدا  بعيدة  كانت  الأخرى  التدخالت  اأن  يعني  ل  هذا 
احلا�ضل  ِللُّب�ش  ذلك  اأغلب  �ضميمه،  يف  تكن  مل  لكنها  املو�ضوع 
اإجراءات  من  اأو�ضع  و  اأعمق  �ضريورة  اأنه  اإذ  التقومي  مفهوم  يف 
يختلفان يف مو�ضوعهما  التقومي  و  املراقبة  تكررت،  ولو  مراقبة 
ففي البيداغوجيا نقوم كفاءات التالميذ و التغيري احلا�ضل لدى 
املتعلم و نراقب املعارف و املكت�ضبات املعرفية، نقوم امل�ضاريع و 
نراقب  و  التغري(  )م�ضارات  امل�ضارات  نقوم   ، الأن�ضطة  نراقب 
م  ُيَقوَّ اأن املتغري )املتحرك(  اأي  التوقف(.  املحطات ) حمطات 

واملتوقف ُيراقب ...
اأكرب اإ�ضهام لأعمال التقومي لأي نظام و خا�ضة النظام الرتبوي 
باعتباره ماكرو م�ضروع ُم�ضتدام هو �ضمان بحد اأدنى لبقائه حيا 

)القابلية، التعديل و ال�ضبط له بالعودة ملرجعيته(.
النظام الذي لي�ش له ُعدة تقوميه يولد ليموت قبل اأن ياأتي اأُكله 
باإجراءات  اأُغرق  اإن  خا�ضة  ال�ضبط  و  للتعديل  قابل  غري  لأنه 
املراقبة املبالغ فيها، كل ما نراه من مظاهر للحياة فيه ل تتعدى 

وهم الفاعلني يف ا�ضطناع ذلك من خالل الأرقام.

تواتي طليبة علي
اأ�صتاذ رئي�صي للتعليم الثانوي
مفت�س التعليم املتو�صط ملادة الريا�صيات
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مراجع للتوثيق

عنوان الكتاب: طريقة أخرى لتقييم التالميذ

المؤلف:  أندري غانيو

دار النشر:  المركز الوطني للوثائق المدرسية

السنة: 2011

عدد الصفحات: 184

هيكلة املحتويات:
يتمف�ضل الكتاب يف ت�ضعة )09(ف�ضول.

الف�ضل الأول:
م�ضاألة  امل�ضتمرة،  املراقبة  و  الختبار  التقييم،  اأ�ضكال  ويتناول   
النقاط،  ك�ضف  التقومي،  عملية  يف  م�ضاهمتها  مدى  و  التنقيط 

املعدل...
الف�ضل الثاين: 

اأمناط  التقييم، حتدي غياب املعامل، اخللط بني  اأفخاخ  ويتناول 
و  التقييم  عند  غيابها  من  الأ�ضتاذ  لدى  املو�ضعية   التقييم، 

حدودها.
الف�ضل الثالث:

ويتناول وظائف التقييم، الهدف من التقييم، وظيفته الجتماعية 
التبليغية، وظيفته البيداغوجية..

الف�ضل الرابع: اقت�ضاد املعرفة و التعليم الإلكرتوين
خاللها  من  ي�ضتهدف  التي  الأدوات  و  التقييم  اأدوات  تتناول  فيه  و 

التعليم، النتقاء و النجاح و عالقة خمتلف الأدوات مع الأهداف.   
الف�ضل اخلام�ش: 

اأمناط  بني  اخللط  املعامل،  غياب  حتدي  التقييم،  اأفخاخ  ويتناول 
التقييم، املو�ضعية  لدى الأ�ضتاذ من غيابها عند التقييم و حدودها.

الف�ضل ال�ضاد�ش:
حيث يتطرق اإىل التقييم الإجمايل و التقييم التكويني واملقارنة بني 
اإىل  التداخل يف فهم املقيمني لهما. و مت التطرق  التقييمني و مدى 
البيداغوجيا الفارقة و اإىل �ضرورة التمييز بني التقييمات من حيث 

هدف كل تقييم..
الف�ضل ال�ضابع: 

حيث يتطرق اإىل كيفية حتديد الأهداف عند كل تقييم.
  الف�ضل الثامن: 

و هنا ي�ضري اإىل كيفية اإعداد �ضبكة النتائج امل�ضتنتجة من التقييم.
الف�ضل التا�ضع:

حيث يتطرق اإىل كيفية و�ضع العالمات.

طريقة أخرى لتقييم التالميذ



70

عنوان الكتاب: تقييم االمتحانات الرسمية

المؤلف:  المعهد الوطني للبحث في التربية

دار النشر: فريق خبرة  للمعهد الوطني للبحث في التربية

السنة: -2007 -2008 2009

عدد الصفحات: حسب األعداد و المواضيع

جملة »  تقييم االمتحانات الر�سمية« التي ي�ضدرها املعهد الوطني 
المتحانات،  موا�ضيع  م�ضممي  اإىل  موجهة  الرتبية  يف  للبحث 
اإىل  تهدف  الرتبوية،  الأ�ضرة  كافة  واإىل  املدر�ضني  املفت�ضني، 
التالميذ  اأداء  على  املوا�ضيع  باأثر هذه  الفاعلني  هوؤلء  كل  حت�ضي�ش 
مردود  لوجاهة  الرئي�ضية  املوؤ�ضرات  اأحد  تعترب  هي  و  مردودهم.  و 

املنظومة الرتبوية. و هي تهدف اأ�ضا�ضا اإىل:
المتحانات  موا�ضيع  وجاهة  و  �ضحة  و  م�ضداقية  قيا�ش   
الر�ضمية مقارنة مبحتويات املناهج و مالمح خروج التالميذ.

مقارنة بناء الختبارات مع الدليل.  
املن�ضو�ش  املقاربات  مع  املوا�ضيع  ا�ضتجابة  مدى  مراقبة   

عليها يف املناهج الر�ضمية.
مقارنة املوا�ضيع مع الإجابات و �ضالمل التنقيط...  

و قد م�ش التقييم كل املراحل التعليمية و كل املواد املمتحن فيها يف 
كل ال�ضعب و خ�ضت كل اختبار بالدرا�ضة الآتية :

هيكلة املحتويات:
§م�ضمون الختبار:

  التعريف بالختبار
  و�ضف الختبار.

  حتليل حمتوى الختبار.

من خالل حتليل :
مدى تغطية الختبار للربنامج  

الأهمية الن�ضبية للمحتويات و الأهداف التعلمية امل�ضتهدفة   
و الكفاءات الريا�ضية يف الختبار

  هل  املحتوى يف م�ضتوى التلميذ املتو�ضط فما فوق.
   هل  املحتوى غطى جل امليادين و جزءا معتربا من املنهاج 

وا�ضتهدف 4 كفاءات من 7 كفاءات مقررة.
مرتبطة  و  متدرجة  و  وا�ضحة  كانت  اإن  املو�ضوع  اأ�ضئلة    

�ضمنيا، تتطلب �ضيئا من التفكري و التمعن .
املو�ضوعني  تكافوؤ  مدى  حول  مقارنة  اإجراء  اإمكانية   

املقرتحني بالن�ضبة لختبارات نهاية مرحلة التعليم 
البتدائي و بكالوريا التعليم الثانوي.

§الأجوبة و�ضلم التنقيط:
من خالل تحليلها من حيث :

التقدمي و املقروئية  
ال�ضمولية و الدقة

التعلمية  الأهداف  مع  التمارين  تنقيط  تنا�ضب  مدى   
امل�ضتهدفة. 

العتبار  بعني  تاأخذ  معايري   - التنقيط  �ضلم  يف   - اإدراج   
املقاربة

§الخال�ضة والتو�ضيات

 مجلة تقييم االمتحانات الرسمية
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عنوان الكتاب: دراسة تحليلية للكتب المدرسية

المؤلف:  فريق بحث للمعهد الوطني للبحث في التربية

دار النشر:  المعهد الوطني للبحث في التربية

السنة: 2006

عدد الصفحات: حسب المواد

هيكلة املحتويات:
هذا الكتاب حو�ضلة للدرا�ضة التحليلية لبع�ش كتب الإ�ضالح اأجنزت 
واملناهج  الكتب  لهذه  العلمية  املحتويات  تطابق  مدى  بيان  بغية 

املدر�ضية.
هيكلة حمتويات الدرا�ضة اخلا�ضة بالعلوم الفيزيائية:

يتمف�ضل الكتاب يف خم�ضة ف�ضول 
اجلزء الأول:

يتطرق اإىل اإ�ضكالية الدرا�ضة. 
اجلزء الثاين:

الهدف  التقييم،  لعملية  املرجعي  الإطار  يعر�ش   
منها، مو�ضوعها، املنهجية املتبناة و اأدواتها.

اجلزء الثالث: 
املعايري  ح�ضب  كتاب  كل  حتليل  نتائج  فيه  قدمت   
النتائج  حو�ضلة  الدرا�ضة  هذه  لغر�ش  املعتمدة 

الإجمالية املتو�ضل اإليها.   
اجلزء الرابع:

يتناول خامتة الدرا�ضة والتو�ضيات
اجلزء اخلام�ش:

 يت�ضمن امللحقات )كل الوثائق التي وظفت يف هذه 
الدرا�ضة(

هيكلة حمتويات الدرا�ضة اخلا�ضة باللغة العربية:
يتمف�ضل الكتاب اإىل العنا�ضر التالية:

م�ضعى املناهج واأهدافه.........
.ملمح املتعلم يف ال�ضنة الثانية ابتدائي )دخول – خروج(

.تقدمي املادة يف ال�ضنة الثانية ابتدائي
التعلمية  والأهداف  القاعدية  الكفاءات  حتقيق  اإىل  املنهاج  .م�ضعى 

لالأن�ضطة الأ�ضا�ضية
كيفية بناء الكتاب وطريقة �ضري اأن�ضطته ومدى تنا�ضقها
ر�ضم معامل بيانية ملكونات املحور) الوحدات والأن�ضطة
درا�ضة و�ضفية حتليلية للو�ضعيات التعلمية وان�ضجامها

نظام �ضري كرا�ش التمارين ومدى تنا�ضقه مع اأن�ضطة الكتاب
عالقة كتاب ال�ضنة الثانية بكتاب ال�ضنة الأوىل

جدول الأخطاء املطبعية
خال�ضة الدرا�ضة

دراسة تحليلية للكتب المدرسية.
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وقفة تذكر  األستاذ الفقيد عبد القادر أمير
)تخليدا لروح مرّب فّذ رحل عّنا ذات يوم من فبراير 2011(

كان مولده يف 26 مار�ش 1935 مبدينة حجّوط، وبها تلّقى  تعليمه 
البتدائي، ثّم التحق بدار املعّلمني حيث تخّرج �ضنة 1956. با�ضــــر 
م�ضريته الرتبوية باأّول تعيني له يف غرداية )1958-1956(، ثّم 
عاد اإىل مب�ضقط راأ�ضه –حّجوط - اإىل غاية ا�ضتقالل اجلزائر 
للتعليم  اأ�ضتاذا  اأي�ضا  عمل  اأمريحيث  القادر  عبد   ،1962 �ضنة 
غاية  اإىل  ابتدائية  مديرمدر�ضة  مهاّم  يتقّلـد  اأن  قبل  املتو�ّضط، 
�ضنة 1965، ثّم مفّت�ضا للتعليم البتدائي، وبعدها مدير اإكمالية، 
اإىل  الدرا�ضة.وعاد  ملوا�ضلة  اجلزائر  بجامعة  يلتحق  اأن  قبل 
اإىل  ُدعي  ما  �ضرعان  لكّنه  تخّرجه،  بعد  ق�ضرية  لفرتة  امليدان 
املكّلفة  الوطني  الرتبوي  باملعهد  البيداغوجية  الفرق  اإ�ضناد 

باإعداد اأول الكتب املدر�ضية اجلزائرية. 
املدر�ضة  خالل  من  الرتبوية  للمنظومة  اإ�ضالح  اأّول  وقبيل 
الأ�ضا�ضية يف منت�ضف ال�ضبعينيات، عنّي �ضي عبد القادر مديرا 

فرعيا مبديرية البحث البيداغوجي بوزارة الرتبية الوطنية. 
ي�ضغل  الفقيد  كان  املا�ضي،  القرن  من  الثمانينيات  �ضنوات  ويف 
باملعاهد  ومكّلفا  الفرن�ضية  للغة  والتكوين  الرتبية  مفّت�ش  مهام 
البحث  عامل  عن  ينقطع  اأن  دون  لكن  للرتبية،  التكنولوجية 
املدر�ضية  الكتب  اإعداد  يف  فّعالة  م�ضاهمة  �ضاهم  اإذ  والتاأليف، 
الرتبية  يف  للبحث  الوطني  )املعهد  الوطني  الرتبوي  املعهد  مع 
حاليا(، ومع من�ضورات »لرو�ش«  يف اإجناز » القامو�ش املدر�ضي« 

املوّجه للمدار�ش اجلزائرية. 
عبد  »�ضي  ينقطع  مل   ،  1995 �ضنة  التقاعد  على  اإحالته  وبعد 
ت�ضري  »الرتبية  لأّن  معطاء،  ظّل  بل  الرتبية،  عامل  عن  القادر« 
دما يف عروقه،« كما كان يرّدد دائما. فعمل بالتعاون مع منّظمة 
لفائدة  الأطفال«  �ضديقة  »املدر�ضة  م�ضروع:  يف  »اليوني�ضيف« 

اأطفال ال�ضحراء الغربية باملخّيمات.
�ضي عبد  كان   ،2002 �ضنة  للمناهج  الوطنية  اللجنة  اأن�ضئت  وملّا 
وافاه  ن�ضاطهاحلثيث حّتى  وبقي على  فيها،  فّعال  القادر ع�ضوا 
الأجل يوم اجلمعة 18 فرباير 2011 اإثر �ضكتة قلبية و�ضقط على 
اإعداد وثيقة التزم بها مع اللجنة الوطنية  اأثناء  جهاز حا�ضوبه 

للمناهج. 

اآنفا  ذكرناه  اإىل  اإ�ضافة  تربوية،  موؤّلفات  عّدة  الفقيد  خّلف 
)الكتب املدر�ضية والقامو�ش( ل �ضيما: 

الوطني  املعهد  مع  التقومي(  اختبارات  اإعداد  )دليل  التقومي 
للبحث يف الرتبية 2011-)اآخر اإنتاج(؛

الوطني  الديوان   – م�ضرتك(  )تاأليف  البيداغوجية  املعاجلة 
للتعليم والتكوين عن بعد، 2009؛

– م�ضرتك(  )تاأليف  البيداغوجي  التقومي  يف  املنهجي  الدليل 
اليوني�ضيف/ مديرية التقومي بوزارة الرتبية الوطنية -  2010 .     
الوطنية  اللجنة  اإخوانه يف  �ضيما  ل  الكربى -  الرتبية  اإّن عائلة 
حياته  كّر�ش  الذي  الفــّذ  املرّبي  هذا  اأبدا  تن�ش  لن    - للمناهج 

لرتبية اأجيال من التالميذ، و تكوين اأجيال من املدّر�ضني.

االأ�صتاذ: اإ�صماعيل اإملــــــان
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