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 ، ًانقبئم يف حمكى تنضّم نب شكش اهلل عبحبَو ًتعبىل عهَ فضهو ًتٌفْقو نَ

ً  َْإِرْ تَأَرٌََّ سَبُّكُىْ نَئٍِ شَكَشْتُىْ ألَصِّذَََّكُى....   ( :07ابشاىْى) عٌسة إبشاىْى 

 أتقذو  خببنص انشكش اجلضّم ً انعشفبٌ ببجلًْم ً االحرتاو ً انتقذّش ملٍ غًشَِ ببنفضم ً اختصين

األعتبر ببننصح ً تفضم عهِ بقبٌل اإلششاف عهَ سعبنت املبعرت أعتبرُ ً يعهًِ انفضم 

انزُ عيم يل  طشّق انعًم ًمل ّبخم عهِ بنصبئحو  انقًْـت ، فٌجيين حني اخلطـأ  "بهقبعى جْبة "

ًشجعين حني انصٌاة ، فكبٌ  قبظ انضْبء يف عتًت انبحث ًكبٌ  َعى اننبصح  ًينحين انثقت  

 ًغشط يف َفغِ قٌة انعضميت ًمل ّذخش جيذا ًمل ّبخم عهِ بٌقتو انثًني 

 رخشا نطهبت انعهى ً جعم رنك يف يْضاٌ حغنبتو ً أسضبه  مبب قغى نو أبقبه اهلل

 كًب أتقذو ببنشكش إىل كم أعبتزة قغى انهغت ً األدة انعشبِ  

 طبقى يكتبت املنتذٍ  مًيف األخري َشكش ك
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 مقدمة :
ليذا يعتبر التقكيـ ىدفا أساسيا في بناء كتطكير حياتنا كرفع المستكل العممي كالفكرم        

مستقبال كحتى  بالفائدةىتماما كمكانة خاصة حتى يعكد عمينا إيكلي قطاع التربية كالتعميـ 
نبني جيال سميما قادرا عمى بناء مستقبمو كحماية مجتمعو باعتبار أف التعميـ أداة التنمية 

 نو عامؿ أساس في اكتساب العمـ كالمعرفة في كؿ النكاحي.أحيث  ،جتماعية األساسيةاإل
لضركرة تحسيف العممية  التقكيـكقد أدركت المدرسة الجزائرية أىمية تحسيف نكعية       

نظرا لإلصالحات التي  2003 العاـ الدراسي بتداء مف،إالتعميمية التعممية في اآلكنة األخيرة 
الكفاءات كىي تشمؿ جميع األطكار التعميمية بتبنتيا مف خالؿ تبني بيداغكجيا المقاربة 

 ةمـ ىك المحكر األساسي في العمميتمنطؽ التعمـ دكف التعميـ ، كتعتبر المعكتركز عمى 
 التعميمية .

فمف خاللو يمكف الحكـ  ،ف تقكيـ تعمـ المتعمـ ىك مف بيف أىـ محتكيات المنياجإليذا ف     
عمى مدل صالحية األىداؼ التربكية كالمقررات الدراسية ككذلؾ الطرؽ كالكسائؿ التربكية . 

يـ عممية معرفية تتطمب إصدار أحكاـ حكؿ قيمة األشياء كاألفكار كاألعماؿ كالحمكؿ فالتقك 
 كالطرؽ كاألىداؼ لغرض محدد.

عممية مستمرة في جميع األنشطة التربكية المختمفة كما انو ليس تشخيصا  ىككعميو      
نما يجب يبؿ عبارة عف عالج ، إذ ال يكتفي أف فقط لمكاقع  العمؿ عمى حدد أكجو القصكر كا 

نما يدخؿ فيو  تالفييا كالقضاء عمييا ، كىذا ال يقتصر عمى مجاؿ التربية كالتعميـ فقط كا 
 جميع جكانب الحياة المختمفة .

ما يقكـ اإلنساف بعمؿ فعميو أف يعرؼ نتيجة ما كقع فيو مف أخطاء حتى ال ميألنو     
 يكررىا كصكال إلى أداء أفضؿ .

طار المقاربة إناكلناه بالدراسة تحت عنكاف : "التقكيـ التربكم في كنظرا ألىمية التقكيـ فقد ت
 بالكفاءات كدكره في تحسيف المسار الدراسي".
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 كعميو تـ طرح التساؤالت التالية :
 وماىي االستراتيجيات التي يقوم عمييا ؟. _ ما ىو التقويم التربوي ؟

 وماىي األىداف التي حققيا ؟.-
 ت ؟ وىل حقق التقويم التربوي األىداف المتوخاة منو ؟.ماىي المقاربة بالكفاءا-

التقكيـ كأنكاعو  عمىأما عف أسباب اختيارم لممكضكع : فيي الرغبة في االطالع     
 كالكشؼ عف دكره في العممية التعميمية التربكية . ،عمييايقكـ كاستراتيجياتو التي 

 المتمثمة في :تو كنظرا ألىمي
اط القكة كنقاط الضعؼ في العممية التعميمية التعممية بالنسبة )لممعمـ  نو يقكـ بتحديد نقأ_  

 لممتعمـ ( .
 _ يقـك بتزكيد المؤسسات التعميمية بالمعمكمات الالزمة التي تخص المستكل الدراسي .

 _ كسيمة ميمة في إجازة المتعمميف كالتحكـ في انتقاليـ بيف المراحؿ كالصفكؼ .
نو أنيج الكصفي التحميمي في دراسة كتفسير ىذه الظاىرة ،كما كقد اعتمدت عمى الم     

كاقع التقكيـ في  "لتفاتة مف قبؿ الباحثيف مف بينيـ: بف سي مسعكد لبنىإكاف ليذا المكضكع 
، رسالة الماجسير، جامعة منتكرم _قسنطينة _  "بتدائي في ظؿ المقاربة بالكفاءاتالتعميـ اإل

 ثة فصكؿ ككانت خطة البحث كالتالي :كقد قسمت البحث إلى مدخؿ كثال
 كاف المدخؿ عبارة عف مفاىيـ مساعدة لمدخكؿ في المكضكع .

أما الفصؿ األكؿ فقد كاف بعنكاف التقكيـ التربكم ، كيتككف مف ثالثة أجزاء: الجزء األكؿ     
ئص بعنكاف محددات التقكيـ التربكم كيشمؿ تعريؼ التقكيـ التربكم كأنكاعو كأىميتو كالخصا

 التي يشتمؿ عمييا .
سس ككظائؼ كأىداؼ التقكيـ التربكم كيحتكم عمى أأما الجزء الثاني فيك بعنكاف     

 عناصر التي يضميا العنكاف باإلضافة إلى األغراض التي يتميز بيا .
أما بالنسبة لمجزء الثالث فيك يندرج تحت عنكاف : مجاالت التقكيـ التربكم كاستراتيجياتو 

 لتي تساعد عمى نجاحو . مع خالصة في نياية الفصؿ .كالعكامؿ ا
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أما بالنسبة لمفصؿ الثاني فيك مكسـك بػػ : بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات . كىك يتككف       
 :مف ثالثة أجزاء أيضا 

الجزء األكؿ : بعنكاف محددات الكفاءة كيشمؿ تعريؼ الكفاءة كأنكاعيا كمميزاتيا      
ا يخص الجزء الثاني  فيك مكسـك بػػ : المقاربة بالكفاءات كيندرج تحتو كعناصرىا . أما فيم

 سس التي تقـك عمييا .ختيار ىذه األخيرة كمفيكميا كاألىداؼ كالمبادئ كاألادكاعي 
أما الجزء الثالث فيك بعنكاف التقكيـ كفؽ المقاربة بالكفاءات كيتضمف خصائص كمبادئ      

 ربة بالكفاءات مختكما بخالصة الفصؿ .طار المقاإككسائؿ التقكيـ في 
بتدائية لكالية المسيمة كالفصؿ الثالث فيك عبارة عف دراسة ميدانية تخص بعض المدارس اإل

كتضـ أداة الدراسة ، تعريؼ العينة ، حجـ العينة ، مجاؿ الدراسة ، مكاصفات العينة ، ثـ 
( 10ممة عمى مستكل عشر )( معمما كمع60) ستيفستبياف الذم كزع عمى تحميؿ نتائج اإل

 خر الدراسة الميدانية.آقتراحات التي تكصمت إلييا في بتدائيات ثـ اإلإ
التقكيـ التربكم  "عتمدت عمى عدة مصادر كمراجع أىميا :كتاب رافدة الحريرم اكقد     

 "بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات "حاجي فريد ، "التقكيـ التربكم "محمكد عبد الحميـ منسي "
 األبعاد كالمتطمبات ( .)

الذم لـ  "بمقاسـ جياب"كفي األخير أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى األستاذ الفاضؿ       
يبخؿ عمينا بنصائحو ، كتكجيياتو كأدامو اهلل في خدمة العمـ كالمعرفة ، كما ال أنسى أف 

ثرائيا ا  لمذكرة ك تيـ ليذه اءأتقدـ إلى أعضاء المجنة المناقشة بالشكر كالثناء عمى قرا
 كتصكيبيا.          

 سأؿ اهلل التكفيؽ كالنجاح.أك      
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 لمحة تاريخة عن حركة التقويم التربوي: -1
" بكبياـ"كر فقد ذ ،يعد مفيكـ التقكيـ التربكم مف المفاىيـ التربكية الحديثة نسبيا       

(popham1975) القرف العشريف كحتى اآلف  أف معظـ المتعمميف المتميزيف مند بداية
كأدائيـ كما تركز عمى تقكيـ أداء  يشتغمكف بالعمميات التقكيمية التي تركز عمى تقكيـ أفعاليـ
 اآلخريف كتقكيـ بعض جكانب البيئة التي يعيشكف فييا . 

دفة لمصطمح التقكيـ في الكتابات القديمة التي ترجع كقد ظيرت مصطمحات مرا         
عتبر سقراط أف التقكيـ المفظي جزء أساسي مف قياس نتائج افقد  ،إلى عيكد ما قبؿ التاريخ

ختبارات الكفاءة لتقدير ا  متحانات ك إلؽ.ـ ا 200ستخدـ أباطرة الصيف في سنة اكما ،المتعمـ 
 لخدمية .أداء المترشحيف لمعمؿ بالحككمة كالكظائؼ ا

ه الفترات القديمة لألغراض التعميمية كلقياس مقدار التعمـ ذككاف استخداـ التقكيـ في ى   
مىق نىا لىقىد  قاؿ تعالى في محكـ كتابو العزيز " ،(1)كالمعرفة كالميارات المختمفة   ًفي اإلن سىافى  خى

سىفً  " أىح  ميزه بالعقؿ كالتفكير كىدا يعني أف سبحانو صكر اإلنساف بشكؿ حسف ك  (2)تىق ًكيـو
 (3).كأحسف خمقو بصكرة قكية أم سميمة دكف اعكجاج أك خمؿ

يصبح تخصصا لكبالرغـ مف الجذكر القديمة لمتقكيـ لـ يأخذ التقكيـ التربكم مكانة     
كتطكر تطكرا بالغا في الفترة مابيف سنة  ،مستقال إال مع بداية الثكرة الصناعية في أكركبا

 (4). ةقتراف قضايا التقكيـ بتطكر النظـ التعميمية األكربيإل ـ 1930ـ كسنة 1800

 كفيمايمي نبذة عف مراحؿ التقكيـ التربكم:
 
 
 

                                                           

 . 13ـ  ،ص 1997د. ط،،ار المعرفة الجامعية ،اإلسكندريةػ محمكد عبد الحميـ منسي ،التقكيـ التربكم ،د 1
 . 4ػ سكرة التيف ،اآلية  2
 .15ـ  ، ص 2008ق ػ1428د.ط،،الحريرم ،التقكيـ التربكم ، دار المناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف األردف  ةػ رافد3
 .13. محمكد عبد الحميـ منسي ،التقكيـ التربكم ،ص 4
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 : التربوي مراحل تطور التقويم -2
 م : 1900م إلى سنة  1800.فترة اإلصالح من سنة 1

ستخدمت تطبيقات اكما ،ختبارات العقمية المبكرة تسمت ىذه الفترة بتطكير اإلإ
كقد شيدت ىذه الفترة ظيكر فكرة  .اسات النفسية كالسمككية  في حؿ المشكالت التربكيةالقي

ستخداـ المفتشيف الخارجييف في ا( حيث تـ (expermental éducationالتربية التجريبية 
 .(1)تقكيـ مدل التحسف في مستكيات المدارس

 م :1930م إلى سنة 1900ختبارات من سنة ـ فترة ازدىار اإل2
ختبارات كفي ىذه الفترة ظيرت مشركعات لمتقكيـ ى أيضا عصر الكفاية كاإليسم

مجمكعة مف العمماء  أنذاؾكقاـ ،ختبارات التحصيمية ستخداـ اإلاختصت بتطكير ك إالتربكم 
حد أىـ قيادات حركة التقكيـ التربكم في أ(Rebert Thorndike2)"ركبرت ثركندايؾ"أمثاؿ 

ختبارات عامال إلعتبر درجات ىذه ااات فائدة عممية كبيرة حيث ختبار فقد جعؿ لإل ،ىذه الفترة
تخاذ القرار التربكم مثؿ: تحديد مستكيات النجاح كالرسكب كنقؿ التالميذ إأساسيا في عممية 

 مستكل دراسي أعمى منو . مف مستكل دراسي إلى
 م :1945م إلى سنة 1930ـالفترة من سنة 3

الذم يعتبر األب الركحي لمتقكيـ  (RalphTyler)"رالؼ تيمر"كاكبت ىذه الفترة أعماؿ 
 (3) .التربكم
ىتمامو عمى األىداؼ التربكية المنشكدة لمبرامج إىتـ في البداية بالقياس كلكنو ركز إ     

,حيث أكد عمى أىمية تحديد األىداؼ كمدل تحقيقيا ،التعميمية كذلؾ عند تقكيـ تعمـ التالميذ 

                                                           
 .14لتقكيـ التربكم ،صمحمكد عبد الحميـ منسي ،ا.1
،  ط،د   ،الجميؿ محمد عبد السميع شعمة،التقكيـ التربكم لممنظكمة التعميمية ،دار حكرس لمطباعة كالنشر ، القاىرة.2

 . 24،ص   2004
 .15.محمكد عبد الحميـ منسي ،المرجع السابؽ ،ص3
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ختصيف في التقكيـ التربكم عمى عمؿ إطار تحميمي لممقارنة الم "تايمر"كقد ساعدت أعماؿ 
 (.1)بيف البرامج التعميمية المختمفة كمخرجاتيا التربكية

 م :1948م إلى سنة 1945ستقرار من سنة ـ فترة اإل4
في التقكيـ التربكم بالمدارس  "يمرات"شيدت ىذه الفترة استخداـ تطبيقات نماذج 

كما أدخمت مقررات في التقكيـ كالقياس التربكم ضمف  ،ألمريكيةالمحمية بالكاليات المتحدة ا
بحيث أصبحت ىذه المقررات مف المقررات األساسية ليذه  ،مناىج كميات إعداد المعمـ

 الكميات .
عتبرت اك ،ختبارات النفسية كالتربكية في ىذه الفترة كقد تطكرت عممية بناء اإل

سية في بناء النظـ التعميمية كالتربكية الجديدة ختبارات كالمقاييس التربكية عناصر أسااإل
كفي بناء المناىج المدرسية حتى أصبح التقكيـ كاحدا مف أىـ المتطمبات  األساسية لتكظيؼ ،

 .(2)المعمميف كالمكجييف التربكييف
نو في ىذه الفترة أصبح التقكيـ التربكم مف المقررات األساسية في كميات أكما 

عتبارىا عنصرا ا  بدكا اىتماميـ باستخداـ عمميات التقكيـ ك أف المربيف أ إضافة إلى ،التربية
 رئيسيا يقـك عميو بناء نظـ تعميمية جديدة كمناىج فعالة .

 م :1972سنة  م إلى1948زدىار والتوسع من سنة ـ فترة اإل 5
تسـ ىذا العصر بالتأكيد عمى أىمية تقكيـ العامميف في المجاؿ التربكم ككذلؾ إ
كما شيدت ،كظيرت نماذج تقكيـ الجكدة التعميمية ،لبحكث التجريبية لتقكيـ البرامج ا(3)تصميـ

، ىذه الفترة ازدياد التركيز عمى التقكيـ التشخيصي كعمى نماذج التقكيـ المتعدد العكامؿ 
بناء عدد مف البرامج التقكيمية اليامة كالمتنكعة  نو مف خالؿ ىذه الفترة قد تـأ "بيرؾ "كذكر
ستمرار الدكلة في اإلنفاؽ عمى بعض البرامج إبيدؼ التعرؼ عمى إمكانية  أ". ـ. الك "في

                                                           

 . 25ص ، ظكمة التعميميةالتقكيـ التربكم لممن،. الجميؿ محمد عبد السميع شعمة 1
 . 17ػػ16ص  ، تقكيـ التربكمال،. محمكد عبد الحميـ منسي 2
 .17ص ، المرجع نفسو.3
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ىتـ التقكيـ في ىذه الفترة بالتعرؼ عمى القيكد كالمحددات التي تعكؽ إالتعميمية المختمفة. كقد 
 ةستخداـ نماذج جديداتـ  حيث ،إجراءالتصميمات التجريبية لمبرامج التعميمية المختمفة ...

الكيفي مثؿ:النظـ التي تسمح بتقكيـ البرامج التربكية كالنظـ التعميمية عمى حد سكاء لمتقكيـ 
 .(1)كىذه النماذج تختمؼ كثيرا عف نماذج تقكيـ مدل تحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة ،
 م وحتى اآلن :1973ـــ الفترة من سنة 6

برز كتخصص  خذ التقكيـ التربكم شكؿ التخصص الدقيؽ حيثبأتسـ ىذا العصر إ
كما أف الدعكة الشاممة إلصالح التعمـ في السبعينات كالثمانينات عززت دكر ،دراسي مستقؿ 

لى تطكير إالتقكيـ في تخطيط المشركعات الميمة كاإلشراؼ عمى تنفيذىا بيدؼ التكصؿ 
 التعميـ مف خالؿ تطكير سياساتو ككذلؾ المناىج كالبرامج . 

تخصصيف محترفيف في التقكيـ التربكم حيث كاف ك قد تميزت ىذه الفترة بكجكد م
ف التقكيـ الجديد يشتؽ مف عدد مف المناىج كالطرؽ المختمفة في الجانبيف أإدراكا منيـ ب
 .(2)الكمي كالكيفي

كقد أصبح التقكيـ التربكم في كقتنا الراىف كاحد مف أىـ مجاالت العمـك التربكية 
درات العالية عمى التطكير التربكم كالتغيير التي تضـ المتخصصيف ذكم الق ،كالتطبيقية

    (3).المنشكد في المجاالت التربكية المختمفة
 ،كقد أصبح أم برنامج تعميمي أك تدريبي ال يخمك مف برنامج تقكيمي مصاحب لو

 .(4)زدىارا كبيرا في جميع المجاالت إزدىار التقكيـ إمما أدل إلى 
أكلى خطكات البحث العممي كطرؽ التدريس  إف تحديد المفاىيـ ك المصطمحات      

كما أف المصطمحات يختمؼ  ،ستخداـ المصطمحاتاكتقكيميا مف المجاالت التي يكثر فييا 
بؿ أيضا مف المصادر  ،خر ليس انطالقا مف إيديكلكجيتو فحسبتعريفيا مف باحث آل

                                                           

 .17ص،التقكيـ التربكم ،محمكد عبد الحميـ منسي 1.

 . 25ص ،التقكيـ التربكم لممنظكمة التربكية ،السميع شعمة عبد الجميؿ محمد بف 2.

 .17ص ،المرجع السابؽ ،محمد عبد الحميـ المنسي 3.

   .25ص مرجع السابؽ،، الالجميؿ محمد  عبد السميع شعمة 4.
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 طمحاتإلى رؤيتو الخاصة كفيمو ليذه المص خذ منيا مادتو إضافةأكالمراجع التي 
كالمصطمحات الخاصة بالعمـك اإلنسانية ال تحكميا التجربة العممية الدقيقة بؿ يدخؿ فييا 

أىـ المصطمحات ك  كعميو سنتطرؽ في ىذا البحث إلى،جانب مف الفمسفة كالرؤل المختمفة 
 جؿ االطالع المسبؽ عمييا .  أالمفاىيـ التي ستكاجينا في البحث مف 

 ات المفتاحية :أىم المفاىيم والمصطمح -3
كتتمثؿ  ،فتراضي يشير إلى عممية حيكية تحدث لدل الكائف البشرمإمفيـك  ـ التعمــــــــــم:1

األنماط السمككية كفي الخبرات كيستدؿ عمييا مف خالؿ السمكؾ الخارجي  عف في التعبير
 القابؿ لممالحظة كالقياس .

 ي جميع التغيرات الثابتة نسبيا في األنماطأكىك العممية الحيكية الديناميكية التي تتجمى ف    
نتيجة لتفاعميـ مع البيئة المادية  ،السمككية كالعمميات المعرفية التي تحدث لدل األفراد

 .(1)جتماعية كاإل
ًلؾى  :قاؿ تعالىالتدريــــــــــس :  ـ2 كىذىَٰ رِّؼي  ))كى يىاتً  نيصى ًليىقيكليكا اآل  ًلنيبىيِّنىوي  دىرىس تى  كى ـو  كى  ًلقىك 

)) مىميكفى  .(2)"يىع 

 فيقاؿ درس الشيء كالرسـ يدرس دركسا :عفا "درس"كممة مشتقة مف الفعؿ  لغة :     
درستو درسا فيك مدركس كدريس أكدرست الثكب  ،ثره أعفك  ،كدرستو الريح كدرسو القـك 

 .(3)كمنو قيؿ لمثكب الخمؽ الدريس كالدرس الطريؽ،خمقتو أ :مأ
كيتضمف سمكؾ ، إثارة المتعمـ كتسييؿ ميمة تحقيقو ييدؼ إلى نشاط تكاصمي صطالحا:ا   

ستغالليا كتكظيفيا بكيفية االتدريس مجمكعة مف األفعاؿ التكاصمية كالقرارات التي يتـ 
 .(4)عتباره كسيطا في أداء مكقؼ تربكم تعميميإمقصكدة مف المدرس الذم يعمؿ ب

                                                           

 .35ص ، ،ـ2012،،د طدار الشركؽ لمنشر كالتكزيع عماف ،نظريات التعمـ ،عماد عبد الرحيـ زغمكؿ 1.

 .105اآلية:  ،سكرة األنعاـ 2.

، عماف،كؽ لمنشر كالتكزيع دار الشر  ،التدريب (،األداء،الكفايات التدريسية )المفيـك  ،سييمة محسف كاظـ الفتالكم3.
 .15ص  ،ـ2003 ،1ط األردف،

 .23ص،د ط ،عماف ،حمد مرعي ،محمد محمكد الحيمة ،طرائؽ التدريس العامة ، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع أتكفيؽ 4.
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كىذه األخيرة مشتقة ،المغة العربية مصدر لكممة تعميـ  كممة التعميمية فيـ التعميـــــــــــــــمية : 3
إحضاره  ىكيعن ،مف عمـ أم كضع عالمة أك سمة مف السمات عمى الشيء لكي ينكب عنو

 .قرب مف تكمؼ إحضارهأخؼ ك أفيككف ذلؾ أسيؿ ك ،إلى مرآة العيف 
شتقت مف األصؿ اىي صفة  ((didactique أما في المغة الفرنسية     

ككممة  ،أم يعمـ بعضنا البعض أك أتعمـ منؾ كأعممؾ "فمنتعمـ"كتعني ( didakttos)اليكناني
(didsko)  أتعمـ"تعنيdidaskien) ")فف "ستخدمت بمعنى االتعميـ كقد  كيقصد بيا

 .(1)"التعميـ
كؿ مف يمتحؽ بالمدرسة أك الجامعة ييدؼ لمحصكؿ عمى شيادة عممية،  المتعمــــــــــــــــم: ـ4

ـ أثناءىا بعض ألكاف المعرفة كيكتسب بعض الميارات العممية كالعقمية حيث يتعم
 2كاإلجتماعية.

فيك منقذ البشرية مف ظممات الجيؿ ،ىك كسيمة المجتمع كأداتو لبمكغ ىدفو ـ المعمــــــــــــــم : 5
 ،يةعابرا بيـ إلى مياديف العمـ كالمعرفة ، كىك مف أىـ العكامؿ المؤثرة في العممية التعميم

المؤسسات  كلفمست ،كيمثؿ محكرا أساسيا ميما في منظكمة التعميـ ألم مرحمة تعميمية
 .(3)التعميمية كمدل نجاحيا يتكقؼ عمى المعمـ 

ىي االجراءات التي يتبعيا المعمـ لمساعدة تالميذه عمى تحقيؽ األىداؼ كقد الطريقة : _6 
يط لمشركع أك إشارة لمشكمة تدعك تككف تمؾ اإلجراءات مناقشات أك تكجيو أسئمة أك تخط

 4التالميذ إلى التساؤؿ.

                                                           

الجزائر ’يع جسكر لمنشر كالتكز  ،عبد القادر لكرسي ،المرجع في التعميمية الزاد النفيس كالسند األنيس في عمـ التدريس 1.
 .19ص  ،ـ 2014، 1.ط،
 .916، ص ـ2000براىيـ، مكسكعة المناىج التربكية، مكتبة األنجمكمصرية، القاىرة، إمجدم عزيز  2

، بتدائيات بمدية رماسإدراسة ميدانية لبعض ،نكر اليدل عكيشي ، المكانة االجتماعية لممعمـ كدكرىا في العممية التربكية 3.
        . 65،صـ 2014ـ/2013ذكرة ماستر ، كالية الكادم ، شراؼ عثماف عيسى ، مإ
عبد الرحماف عبد السالـ جامؿ، طرؽ التدريس العامة كميارات تنفيذ كتخطيط عممية التدريس، دار المناىج، األردف،  4
 .16، ص2002، 3ط
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يقصد بالكسائؿ مختمؼ األدكات الالزمة لنشاط معيف ليتـ تكظيفيا _الوسائل التعميمية :7
فتحكيؿ الخبرة المدرسية إلى خبرة في الحياة ىي الغاية المثالية  ،مف طرؼ المدرس كالمتعمـ

تصاؿ كرمكزه كخطابو مف الميارات الكاجب غة اإلعتبار يصح تعمـ لكبيذا اإل ،لمتعميمية
كأداة  كمف ىنا تكتسي الكثائؽ المدرسية أىميتيا،كتسابيا حتى ينسجـ التمميذ مع عصره ا

 .(1)لتطكير القدرة عمى المالحظة ,التحميؿ ,التركيب ...الخ 
 "   التعميـ"ك (apprentissage) "التعمـ"تقـك عمى دعامتيف _العمميـــــــــــة التعميــــــمية:8

(enseignemen)2) 
 (أف العممية التعميمية كنشاط تشمؿHaugh et Duncan)"دكنكاف"ك "ىكؾ"يرل كؿ     

 أربعة مراحؿ كىي :
ختيار كسائؿ  النشاط إكاألىداؼ الخاصة كما يتـ  الغايات تحديد فييا يتــ مرحمة تنظيمية :

 ة .المالئم
 . نجاز تقنيات تربكية داخؿ القسـا  جيات ك أم تطبيؽ استراتيمرحمة التدخل :ػػ
 .لقياس النتائج كتحميؿ البيانات مرحمة تحديد وسائل القياس : ػ 

تقكيـ المراحؿ كميا كذلؾ بامتحاف مدل انسجاـ األىداؼ كفعالية النشاط ـ مرحمة التقويم : 
 .(3)التعميمي

تتحدد ،مكضكع أك المادة ىي مخطط نشاط كطبيعة العالقة بيف مركبات ال ـ اإلستراتيجية :9
ختيار التطابؽ كالتناسؽ بيف مككنات الكضعية البيداغكجية كضبط مجمكعة مف الطرؽ إل

 كالتقنيات المكظفة لمتعمـ كحؿ المشكالت .

                                                           

تيزم ،ألمؿ لمطباعة كالنشر دار ا ،المقاربة بالكفاءات أك مفاىيـ بيداغكجية جديدة  ،ػطيب نايت سميماف كآخركف 1.
 .                                                                                       43ص ،ـ2004 ،1ط،كزك
إشراؼ ،الشعبة األدبية مف التعميـ الثانكم  ،تعميمية مادة التعبير في ضكء بيداغكجية المقاربة بالكفاءات  ،فاطمة زايدم 2.

 . 18ـ ص 2009/ـ 2008محمد خيضر بسكرة ،ف صحراكم عز الدي
 .17ص،تعميمية مادة التعبير في ضكء بيداغكجية المقاربة بالكفاءات  ،فاطمة زايدم 3.
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إلى تحقيؽ أىداؼ تربكية يككف النجاح فييا مرتبطا بالمستكل المعرفي ك  ترمي أساسا
كنكعية المساعدات البيداغكجية كالمحيط  خصكصيات المتعمميف كتنظيـ محتكيات التعمـ

 .(1)التربكم

ىي إجراءات تستخدـ إليصاؿ المعارؼ إلى المستيدفيف ـ التقنيات البيداغــــــــــوجية : 10
كىنا يمعب التجييز البيداغكجي دكرا ىاما في الكصكؿ إلى اليدؼ في أسرع كقت , كما 

 .(2)ـتمكف التقنيات كالكسائؿ مف تحسيف سيركرة التعم
(كتعني Agogie( كتعني الطفؿ ك )Pèdمح يتككف مف )طمصالبيداغوجــــــــــــــيا :  .11

القيادة كالتكجيو أم تكجيو األطفاؿ كقيادتيـ ك تربيتيـ فالكممة تتضمف معنى التعميـ كالتدريس 
(أنيا مجمكعة مف الطرائؽ كالكسائؿ التي تمكننا مف أف تعيف G.berger)"بيرجر"حيث يرل 

 نتقاؿ مف طكر الطفكلة إلى مرحمة الكيكلة .التالميذ عمى اإل
( فيرل أنيا عمـ مف العمـك اإلنسانية التطبيقية تمكف المدرس مف labret)"البريت"أما     

 .(3)مساعدة المتربي عمى تطكير شخصيتو كتفتحيا
متعمميف نحك بمكغ يعني عممية إصدار حكـ عمى مدل تقدـ الالتقويـــــــم التربـــــــوي :. 12

كيشكؿ  "التعميـ كالتعمـ"تي يفيك يعتبر جزء مف عمم ،لتي تـ تحديدىا كالتخطيط لياا ؼاألىدا
إلى ذلؾ فيك يشير إلى  باإلضافة ،المرحمة األخيرة منيا كنقطة البداية لتعمـ جديد أك الحؽ

ث أساليب مكاطف الضعؼ كالقكة في ىاتيف العمميتيف بيدؼ إدخاؿ تحسينات عمييا مف حي
 . (4)التدريس أك الكضع التعميمي أك المادة الدراسية كغير ذلؾ

                                                           

 .18ص،المقاربة بالكفاءات أك مفاىيـ بيداغكجية جديدة في التعميـ  ،طيب نايت سميماف كآخركف 1.

 .43ص  نفسو،المرجع  2.

 .13ص ،مية مادة التعبير تعمي ،فاطمة زايدم 3.

 ،1ط،دار العممية الدكلية الثقافية لمنشر كالتكزيع ،مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية  ،اىر كآخركف ظزكريا محمد ال4.
 .13ص  ،ـ2002
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أك الرمكز تناظر خصائص أك سمات األفراد  ىك تعييف فئة مف األرقاـ ـ القيـــــــــــاس :13
بتكميـ خصائص أكسمات األفراد في ذاتيـ  ىيعن ال فيك ،طبقا لقكاعد محددة تحديدا جيدا

نما   .(1)قيس سماتيـيكا 
ىك كسيمة تعد بطريقة منظمة مف خالؿ مجمكعة مف المثيرات لتقدير ختبـــــــــــار: ـ اإل14

 .(2)خاصية سمككية محددة لدل التمميذ لمتعبير عنيا بصكرة كمية
أداة قياس يتـ إعدادىا كفؽ طريقة منظمة مف عدة خطكات تتضمف  بأنو كيعرؼ أيضا     

بغرض تحديد درجة امتالؾ  ،ط كقكاعد محددةمجمكعة مف اإلجراءات التي تخضع لشرك 
عف عينة مف المثيرات التي تمثؿ السمة أك  وجاباتإأك قدرة معينة مف خالؿ ،الفرد لسمة 

 .(3)القدرة المرغكب قياسيا

نظاـ معارؼ تصكرية كأدائية منظمة كفؽ تصميـ عممي داخؿ عائمة _الكفــــــــــاءة :15
 .(4)داءات كنشاطاتأكالية كحميا مف خالؿ كضعيات تمكف مف التعرؼ عمى اإلش

:أنيا القدرة عمى القياـ بأداء محدد  "عبد الرحماف قنديؿ يس"كالكفاءة التدريسية كما يرل     
يتعمؽ بأحد مياـ المعمـ في المكقؼ التعميمي بحيث يككف ىذا اإلعداد مؤشرا في تحقيؽ 

 .(5)رلأىداؼ ذلؾ المكقؼ مف جية كقابال لممالحظة مف جية أخ

مفيكـ يعبر عف استعدادات فطرية ك مكتسبات حاصمة في محيط معيف  القـــــــــــدرة :_16
تكظؼ في كضعيات مختمفة كيعبر عنيا بفعؿ نشاط سمككي يرتبط بجكانب التفكير المختمفة 

   .(6)نتقاء المعمكمات ...الخ(إخذ القرار, أتصاؿ ,تحميؿ ,إ)

                                                           

 ،يع القياس كالتقكيـ التربكم ك النفسي أساسياتو ك تطبيقاتو دار الفكر العربي لمنشر كالتكز ،صالح الديف محمكد عالـ 1.
 . 15ص  ،ـ2002 ،1ط
 .23ص،د. ت ،ممتقى جمعية الدعـ النفسي االجتماعي لمشباب  ،محاضرات في القياس كالتقكيـ  ،أنكر حمكدة البنا 2.
 .52ـ ص 1998، 2ط ،األردف ،دار األمؿ لمنشر كالتكزيع ،القياس كالتقكيـ في العممية التدريسية  ،احمد عكدة 3
  .24، د.ت، ص في القياس كالتقكيـ ممتقى جمعية الدعـ النفسي االجتماعي لمشبابمحاضرة  ،.أنكر حمكدة البنا4
 .58ص،المقاربة بالكفاءات أك مفاىيـ بيداغكجية جديدة في التعمـ  ،طيب نايت سميماف 5
نجمك الكفاءات التدريسية في ضكء المكديالت التعميمية مكتبة اال ،حمد غنيـ الصافي يكسؼ شحاتة الجيمي أ.إبراىيـ 6

 .29ـ ،ص 2008،د .ط  ،المصرية لمطباعة كالنشر القاىرة مصر
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 يالتقويم الرتبو            
 أوال: محددات التقويم التربوي .

 ػػػػػ تعريؼ التقكيـ لغة كاصطالحا .1
 ػػػػػ أنكاع التقكيـ التربكم.2
 ػػػػ أىمية التقكيـ التربكم .3
 ـــــ خصائص التقويم التربوي.4

 ثانيــــــــــا: أسس ووظائف وأىداف التقويم التربوي.
 ػػػػػ أسس التقكيـ التربكم.1
 كيـ التربكم .ػػػػػ كظائؼ التق2
 ػػػػ أىداؼ التقكيـ التربكم.3
 ػػػػ أغراض التقكيـ التربكم .4

 ثالــــــــثا: مجاالت التقويم التربوي واستراتيجياتو وعوامل نجاحو. 
 )مجاالتو( .التربكم ػػػػ مكضكع التقكيـ 1
 ػػػ استراتيجيات التقكيـ التربكم .2
 .التربكم تقكيـ ػػػػالعكامؿ التي تساعد عمى نجاح عممية ال3

 خالصة الفصل األول .
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 تمييد :
يؤثر فييا كيتأثر بيا،  كىك يعتبر مؤشر  ،يعد التقكيـ جزء متكامؿ لمعممية التعميمية    

لتقدير مدل كفاءة المناىج الدراسية كمحتكياتيا كأساليبيا، كما أف طرؽ التقكيـ التربكم 
نتياء مف دراسة برنامج تعميمي قعة بعد اإلالمناسبة تعمؿ عمى تحديد مستكل الكفاءة المتك 

كما أف لو دكر ميـ في المؤسسات التربكية بصفة خاصة كحياة الفرد في المجتمع ،معيف 
 بصفة عامة. كىذا ما يجعمو مف العمميات األساسية في الحياة .
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 أوال : محددات التقويم التربوي.
 مفيوم التقويم: ػػ1

 لغة :
:"التقكيـ كمنو قـك الشئ جعمو يستقيـ كيعتدؿ ، "البف منظكر"لساف العرب جاء في 
 .(1)أزاؿ اعكجاجو"

عتداؿ يقاؿ استقاـ لو األمر. كقكلو تعالى: :" كاالستقامة اإل "لمجكىرم"كما جاء في الصحاح 
تىًقيميكا"   .(3)م مستقيـدكف اآللية , كقكمت الشئ فيك قكيـ أ . أم في التكجو إليو(2)" ًإلىي وً  فىاس 

:"كقكمت السمعة كاستقمت ثمنو كاستقاـ "لمفيركز أبادم "ككرد أيضا في القامكس المحيط 
 .(4)عتدؿ كقكمتو عدلتو فيك قكيـ كمستقيـ"إ

:"قـك الشئ كزنو كقـك المتاع جعؿ لو قيمة "ألحمد رضا"كما جاء في معجـ متف المغة 
 .(5)"عدلو كقـك درأه أزاؿ اعكجاجو يءمعمكمة كقـك الش

كيعني كذلؾ تصحيح ما اعكج ،فإذا قاؿ  شيءكأيضا يعرؼ التقكيـ لغكيا بأنو:" بياف قيمة ال
 ."(6)نو قكمو كجعؿ لو قيمة معمكمةأنو قـك المتاع فمعنى ذلؾ أالشخص 

معظميا  أف إال،ختالؼ المعاني لكممة قـك إنو رغـ أمف خالؿ التعاريؼ السابقة نستخمص 
 عتداؿ فيك نقيض االعكجاج .ستقامة كاإليشير إلى اال

 
 
 

                                                           

 .496، ص1955، 1، ط12، لبناف دار صادر بيركت ،جلساف العرب ،ابف منظكر 1.

 6اآلية  ،سكرة فصمت 2.

 .2017  ص ،ـ1990 ،4ط ،5احمد عبد الغفكر عطار  دار العمـ لممالييف لبناف  ج  ،تح  ،تاج المغة كصحاح العربية ،الجكىرم  3.

 .4صـ ، 1980،د ط  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القامكس المحيط ، الفيركز أبادم 4.

 .684ص  ،4مج ،لبناف ،دار الحياة لمنشر كالتكزيع ،مكسكعة تربكية حديثة  ،معجـ متف المغة ،حمد رضا أ .5
 ،كمية التربية بني سكيؼ ،لمؤسسات التعميمية تطكير أساليب التقكيـ ضركرة حتمية لضماف جكدة ا ،محمد حسيف سعيد  .6

 . 4ص  ،القاىرة  ،سكيؼ
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 ــــ اصطالحا:2 
إصدار الحكـ عمى ما  أك،ىك عممية تحديد مدل التحقؽ الفعمي لألىداؼ التربكية 

األىداؼ  بمغناه مف أىداؼ تعميمية كالكقكؼ عمى نقاط القكة كنقاط الضعؼ كتحقيؽ ىذه
 .(1)بطريقة أفضؿ كتحسيف عممية التدريس

لتقكيـ بأنو :عممية إصدار الحكـ عمى درجة كفاية أداء الفرد ا "سكانيؿ كتراسي"يعرؼ 
كعممية تقرير درجة الكفاية تعتمد عمى ،أك عمى نكعية طرؽ التدريس أك عمى مكاد تعميمية ،

 .(2)بيانات أخرل يتـ تجميعيا بكاسطة المالحظات غير الرسمية
اعة لمعرفة مدل النجاح أك كيعرؼ أيضا : بأنو العممية التي يقـك بيا الفرد أك الجم      

نو أالفشؿ في تحقيؽ األىداؼ التي يتضمنيا المنيج كبياف أكجو القكة كنقاط الضعؼ أم 
 . (3)عبارة عف عممية تشخيص ك عالج 

بأنو ىك تحديد قيمة الشئ أك الحدث المعيف فيك العممية التي يقـك بيا  كيعرؼ أيضا      
فالتقكيـ ليس تشخيصا لمكاقع بؿ ، شيءة كالضعؼ في اللتحديد جكانب القك  ،الفرد أك الجماعة

 .(4)ىك عالج لنكاحي القصكر المختمفة
تستخدـ  ،كما يعرؼ بأنو عممية تخطيط لمعمكمات تفيد في تمكيف أك تشكيؿ أحكاـ       

 .(5)تخاذ قرار أفضؿ مف بيف بدائؿ متعددة مف القراراتإفي 
 

                                                           

 .177ـ ص 2005،د . ط  ،دار الفكر العربي ،كفايات األداء التدريسي  ،عمي راشد  .1
 ،ط  .د ،مكتبة بستاف المعرفة لمطباعة كالنشر ،فؤاد سميماف قالدة ، األىداؼ كالمعايير التربكية كأساليب التقكيـ  .2

 .255ص ،ـ 2005
 ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  ،جتماعية ، أساليب تدريس الدراسات اإلعكدة عبد الجكاد اكسينة  ،حمد حسيف المقاني أ3.

 .5ص  ،ـ1999 ، 1ط ،األردف
اإلسكندرية  ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر  ،حتياجات الخاصة التقييـ كالتشخيص لذكم اإل ،سعيد كماؿ عبد الحميد 4.
 .10ص  ،ـ2009 ،1ط،

 ،3ط،عماف ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع  ،طرؽ التدريس العامة تخطيطاتيا كتطبيقاتيا التربكية  ،حمد جابر أكليد 5.
 .390ص  ،ـ2003
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ألجؿ غرض ،مية إصدار الحكـ عمى قيمة مف القيـ التقكيـ بأنو عم" بمـك كزمالءه "كيعرؼ 
 .(1)أك حمكؿ أكطرؽ كمكادأك غيرىا معيف أك عمى مجمكعة أفكار

بأنو عبارة عف  ،نالحظ مف خالؿ ما سبؽ بخصكص تعريؼ التقكيـ التربكم اصطالحا   
مؿ ف التقكيـ ىك عممية ىادفة كدقيقة تعإكعميو ف،تعنى بإعطاء قيمة لألشياء  عممية تشخيص

 مف العممية التربكية .      عمى معرفة مدل تحقيؽ األىداؼ المرجكة
 أنواع التقويم التربوي :ػػػػػ 2

فيك عممية تتـ عبر  ،التقكيـ التربكم ىك إصدار حكـ عمى ظاىرة تعميمية تحصيمية     
رارات تخاذ القإكمف خالليا  يتـ  ،كأنكاع التقكيـ خطكات عامة يتبعيا المقـك في جميع أشكاؿ

 أنكاع التقكيـ التربكم )التقكيـ التمييدم , التقكيـ التككيني , التقكيـ الختامي(. كفيما يمي أىـ،
 : (linitail Evalution) التقويم التمييدي )قبمي، تشخيصي( 1ــــــ2

التمييدم يجرل قبؿ البدء بتطبيؽ البرنامج التربكم لمحصكؿ عمى المعمكمات  التقكيـ
متالكيـ ا  ة التي تؤثر في تطبيقو، كييدؼ إلى قياس مدل استعداد المتعمميف ك األساسية القبمي

أم تحديد المفاىيـ كالمبادئ كالميارات الجديدة ،لمتطمبات التعميـ السابؽ لمتعميـ الالحؽ 
 .(2)المتضمنة في كحدة دراسية مثال 

تدريس يبدأ في  نجميزية لمصؼ السابع قبؿ أفف معمـ المغة اإلإكمثاؿ عمى ذلؾ:ف
مكانيات الطمبة مإالمادة في بداية العاـ، ف ناحية ف ف ال بد لو مف التعرؼ عمى قدرات كا 

حتى يتسنى لو قبؿ البدء معيـ أف يحدد ،ستيعاب ميارية كالقراءة كالكتابة كالمحادثة كاإل
 .(3)استراتيجيات تعميمية تناسبيـ

ارات ىامة لصالح التمميذ كمف تخاذ قر إإجراء تقكيـ قبمي خطكة ضركرية فقد يؤدم إلى  إف
 بيف أىميا نجد اآلتي:

                                                           

 256لتربكية كأساليب التقكيـ ، ص األىداؼ كالمعايير ا ،فؤاد سميماف قالدة 1.

 .53ص ،يـ في التربية مبادئ القياس كالتقك  ،زكريا محمد الظاىر كآخركف 2.

ط .عماف د ،دار كائؿ لمطباعة كالنشر ،ستخدامو في مجاؿ التدريس الصفي ا  ، القياس كالتقكيـ ك نبيؿ عبد اليادم 3.
 .29ص ، ـ 1999،
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 تخاذ قرار بإعادة النظر في األىداؼ التي لـ يتمكف الطمبة مف متطمباتيا السابقة .إػػػػػػ 1ػػػػػ1ػػػػ2
مما يترتب عمى  ،كتشاؼ األىداؼ التي يتقنيا الطمبة قبؿ تنفيذ عممية التدريسإػػػػػ 2ػػػػ1ػػػ2 

 نتقاؿ إلى كحدة أخرل كالتركيز عمييا. ترؾ كحدة كاممة كاإل
لتمكف أك حسب اتخاذ قرار بتقسيـ الطمبة إلى مجمكعات أكثر تجانسا حسب درجة إػػػػػ 3ػػػػ1ػػػػ2

 .(1)طريقة التعمـ
كذلؾ مف ،تخاذ قرارات إكعميو فالتقكيـ التمييدم خطكة ضركرية كىامة تؤدم إلى 

كما تكشؼ عف األىداؼ  ،الطالب متمكنا منيا خالؿ إعادة النظر في األىداؼ التي لـ يكف 
مما يترتب عميو التركيز عمى  ،يكف الطالب متمكنا منيا قبؿ بدء عممية التدريس لـ التي

 نقاط الضعؼ في الكحدة التي لـ يكف مستكل التالميذ جيدا فييا.
ـ ئتالكبمعنى أكثر دقة أف نتائج ىذه المرحمة تمكف مف إعداد خطة مناسبة لمتدريس لكي ت

 مع حاجات التالميذ كمستكياتيـ. 
 : (formative evalution) ـــــ التقويم التكويني أو البنائي2ــــــ2

 كيركز ىذا التقكيـ عمى ما أحرزه ،كىك التقكيـ الذم يتـ أثناء عممية التعمـ كالتعميـ
أغمبية  فإذا فشؿ ،كما فشمكا فيو مف خالؿ تعمـ مكضكع دراسي معيف ،التالميذ مف تقدـ 

إذا فشؿ قمة منيـ  ختبار البنائي كجب النظر في أساليب التعميـ كالتعمـ . أماالتالميذ في اإل
جؿ تصحيح األخطاء التعميمية أمف  ،إعداد كصفات تصحيحية لمياـ تعميمية محددة  فينبغي

 .(2)ختبار البنائي عمى تمكف المتعمـ مف مياـ تعميمية معينةالفردية كبذلؾ يدلنا اإل
عمى تحصيؿ الطمبة  أتقدـ الذم طر النو يستخدمو المعمـ بيف الفترة كاألخرل لمعرفة أكما 

كىذا النكع يشمؿ تقديرات مؤقتة  ،كلمتأكد مف إيصاؿ المعرفة إلييـ بشكؿ جيد كليس مشكش

                                                           
ص ،ـ2007 ،1ط،األردف ،دار دجمة لمنشر كالتكزيع ،القياس كالتقكيـ في العممية التدريسية ،رحيـ يكنس كرك العزاكم .1

24. 
 .54ػػػػػ53ص ص ،ريا محمد الظاىر مبادئ القياس كالتقكيـ في التربيةزك.2
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كيقدـ لو تغذية راجعة مف خالؿ المعمكمات التي . (1)نتعرؼ عمى تقدـ المتعمـ مف خالليا.
 .(2)كتحسيف الممارسات التربكية ،اجعة مككنات البرامج التعميمية أثناء تنفيذىايستند في مر 

 برز الكظائؼ التي يحققيا ىذا النكع مف التقكيـ ىي : أأما فيما يخص 
ستكشاؼ المستمر بقصد اإل،ػػػػػػ التعرؼ عمى تعمـ التمميذ كمراقبة تطكره كتقدمو خطكة خطكة 1

 انب القكة لتعزيزىا . بجكانب الضعؼ لعالجيا فكرا كجك 
عطائو فكرة 2 ػػػػػ إثارة دافعية المتعمـ لمتعمـ كاالستمرار فيو عف طريؽ تعريفو بنتائج تعممو كا 

 كاضحة عف أدائو . 
 .ػػػػ مراجعة المتعمـ في المكاد التي درسيا بيدؼ ترسيخ المعمكمات المستفادة منيا 3
 صحيح .تجاه الػػػ قيادة تعمـ التمميذ كتكجييو في اإل4
 .ػػػػػ تحديد الخمؿ في تعمـ التمميذ تمييدا لربطو بالمعمـ أك المتعمـ أك المنياج5
المعمـ عمى التخطيط لمتدريس كتحديد أىداؼ الدرس بصيغ سمككية أك عمى شكؿ  ػػػػػ تحفز6

 نتاجات تعميمية يراد تحقيقيا مف جانب الطمبة.
يجاد طرؽ تدريسية بديمة.أ،ػػػػػمساعدة المعمـ عمى تحسيف أسمكب تدريسو 7  كا 
 .(3)ثر التعمـ كذلؾ عف طريؽ تأثير التعمـ الجيد السابؽ في التعميـ الالحؽأػػػػػ زيادة انتقاؿ 8

 :  ــــ أشكال التقويم التكويني1ـــ2ــــ2
 ختبارات القصيرة .ػػػػػػػ اإل1
 ػػػػػػ التمرينات كالتطبيقات العممية .2
 ػػػػػ المناقشات الصفية .3
 . (4)ػػػ الكاجبات البيئية كمتابعتياػ4
 

                                                           

 29ص  ،ستخدامو في مجاؿ التدريس الصفي ا  كم ك القياس كالتقكيـ الترب ،نبيؿ عبد اليادم 1.

 .49التقكيـ التربكم ص  ،رافدة الحريرم 2.

 .54ص  ،مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية  ،زكريا محمد الظاىر كآخركف 3.
 .55ص  ،، المرجع نفسوينظر.4
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 العناصر التي يحتوي عمييا التقويم التكويني :  ـــــ أىم2ــــ2ــــ2
 التقكيـ التككيني                                    

 
 
 
 

 استخداـ       التأكد مف             كضع تغذية                كضع  كاستخداـ        
 كسائؿ                                                                              

تعميمية اكتساب           ستمرارية في        راجعة                استراتيجيات تعميمية  اإل
                         (1)مناسبة                   جديدة مناسبة                   المعرفة                   

 ( يكضح أىـ العناصر التي يحتكم عمييا التقكيـ التككيني .1مخطط رقـ )
 : (final evalution) التقويم الختامي )التجميعي أو الشامل( 3ــــــ2

كييتـ بالكشؼ عف التعميمية ،إف ىذا النكع مف التقكيـ يأتي في نياية العممية 
يـ كعادات التي مف المفركض أف تحصؿ نتيجة الحصيمة النيائية مف معارؼ كميارات كق

 .(2)لعممية التدريس
كىك يتعمؽ ،أك النكاتج ...  ف التقكيـ التككيني ييتـ بتقكيـ األثرأكيمكف القكؿ ىنا ب

 . (3)بالبرنامج كمو
كما يستخدـ ىذا ،يعد ىذا األخير الخطكة األخيرة كالتي تعتبر نياية لبداية جديدة ... 

أك  أخرل كتتعمؽ بنقميـ مف مرحمة إلى،تخاذ قرارات تخص الطمبة ا  لمحكـ ك  النكع مف التقكيـ

                                                           
 .30ص  ،نبيؿ عبد اليادم، القياس كالتقكيـ التربكم في مجاؿ التدريس الصفي .1
 ،ـ 2004 ،2ط ،الرباط ،منشكرات سمسمة المعرفة لمجميع  ،تحميؿ العممية التعميمية كتككيف المدرسيف  محمد الدريج،.2

 .185ص 
 .55ص  ،كالتقكيـ في التربية  مبادئ القياس ،زكريا محمد الظاىر كآخركف.3
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عطائيـ شيادة  طرائؽ التدريس ، كيعطي حكما عمى فاعمية المدرس،مف خالؿ تخرجيـ أكا 
 .(1)ختيارات طكيمة كمعقدة كشاممةإ.كىي عبارة عف 

 ــــ أغراض التقويم الختامي :1ـــــ3ــــ2
 مميف في سجالت خاصة أكأقراص تستخدـ في الحاسبات .ػػػػػ تثبيت درجات المتع1
نقؿ المتعمـ مف مرحمة  :ػػػػػ إصدارأحكاـ تتعمؽ بالمتعمـ الناجح أك المكمؿ أك الراسب مثؿ2

 أك بتخرجو كمنحو شيادة . أخرل إلى
 .ػػػ التنبؤ بأداء الطالب مستقبال 3
 .2ةػػػػ إجراء مقارنة بيف نتائج الطمبة في المدارس المختمف4
 

 ـــ أىم العناصر التي يحتوي عمييا التقويم النيائي :1ـــ3ـــ2
  التقكيـ النيائي  

 
 

 الحكـ عمى العممية      ػػػ تصنيؼ         ػػػػ كضع الدرجات           ػػػػ تصنيؼ الطمبة
  كتكزيعيـ عمى نيائي  كتحديد معايير  النيائية    نيائي التعميمية بشكؿ  الطمبة بشكؿ

  الصفكؼ كعمى   نتقاليـ إلى صفكؼ أعمى  إ                                 نيائي 
 (3)الشعب  المناسبة                                                                  

 (: يمثؿ أىـ عناصر التقكيـ الختامي .2مخطط رقـ )
 
 

                                                           
 .25ص،القياس كالتقكيـ في العممية التدريسية  ،ينظر رحيـ يكنس كرك العزاكم .1
ص   ،ـ2007 ، 1ط،عماف ،دار جرير لمنشر كالتكزيع  ،القياس كالتقكيـ تحديدات كمناقشات  ،عبد الكاحد حميد الكبيسي .2

64. 
 .55س كالتقكيـ في التربية ص مبادئ القيا ،زكريا محمد الظاىر كآخركف .3
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 . (1) (.يمثؿ ممخص ألنكاع التقكيـ التربكم1جدكؿ رقـ )
 ــــ أىمية التقويـــــــــــــــــــــــــم :3

كىك عممية ،يعتبر التقكيـ التربكم بعدا ميما كضركريا لإلدارة كالقيادات التربكية 
مف خالليا المعنيكف باإلشراؼ كالتطكير لمتأكد مف نكعية المنيج  مقصكدة كمطمكبة يقـك

يذا فممتقكيـ أىمية لكذلؾ بيدؼ التحسيف كالتطكير ك  ،كجكدتو كباقي جكانب العممية التعميمية
 كبيرة تتمثؿ في : 

يتـ تكضيح األىداؼ التربكية مف خالؿ التعرؼ عمى ــــ توضيح األىداف التربوية :1ــــ3
 مـ مف عدة جكانب ىي : نتائج التع

                                                           

 .55ص ،مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية  ،زكريا محمد الظاىر كآخركف 1.
 

 أنكاع التقكيـ التمييدم  التقكيـ التقكيـ التككيني  التقكيـ الجماعي
 السمة

يتـ ىذا التقكيـ في 
 نياية الفصؿ أك السنة

يتـ أثناء العممية 
 التعميمية

يتـ في بداية العاـ أك 
قبؿ البدء في عممية 

 التدريس

 الفترة الزمنية 

كضع الدرجات النيائية 
لمطمبة كتقكيـ فعاليتيـ 

نتقاليـ إكالحكـ عمى 
 .مف صؼ ألخر

لطمبة متابعة تحصيؿ ا
 ،كالتعرؼ عمى قدراتيـ

كتزكيدىـ بتغذية راجعة 
لتحسيف مستكاىـ 

 التحصيمي

التعرؼ عمى مكاطف 
القكة كالضعؼ عند 

 المتعمميف

 الغرض منو

ختبارات إاإلجراءات 
 . معيارية كمحكية

 

اإلجراءات القياسية 
ختبارات محكية إ

 .المرجع

 ،اإلجراءات القياسية
ليذا التقكيـ عبارة عف 

ت تشخيصية اختبارا
معينة تمتاز بالصدؽ 

 .كالمكضكعية

 األدكات المستخدمة
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تعريؼ األىداؼ التربكية بألفاظ  حيث يتـ ،ػػػػ التخطيط لمتعميـ )أك تحضير الدركس (1
 سمككية محددة .

 .حيث يشارؾ التالميذ في مناقشة األىداؼ العامة لمتربية،ػػػػػ في المراحؿ األكلى مف التعميـ 2
 لألىداؼ التربكية  د إجرائيختبارات الصفية التي تتطمب دائما تجديػػػػػ في اإل3
 ػػػػػ في حاالت تشخيص صعكبات التعمـ .4
 متحانات مقرر دراسي معيف .إػػػػػ عند تقدير نتائج 5
ختبارات إذا تعرؼ التالميذ عمى طبيعة اإلــــ التقدير القبمي لحاجات المتعممين : 2ــــ3

ذلؾ يككف مفيدا  ففإ ،ـالتحصيمية كالغرض مف استخداميا في المراحؿ المبكرة مف التعم
 :(1)أكأكثر مما يمي بالنسبة ليـ كقد يتـ عمؿ إجرائي

الذم سكؼ يستخدـ في نياية التعميـ  ،ختبار النيائيلإلختبارا قبميا مشابيا إػػػػ يتـ تطبيؽ 1
  .ختبارلتكجيو نظر التالميذ لممياـ التي يتضمنيا اإل

تكضح طبيعة المياـ التي ينبغي عمييـ  لتياػػػػ يطبؽ عمى التالميذ أنماط مف األسئمة 2
 كذلؾ مف خالؿ فترة التعميـ الخاصة بمقرر معيف .،عمميا 

 :ػػػػ يتـ تقكيـ تحصيؿ التالميذ في الكحدة الدراسية أك المقرر الدراسي بكسائؿ مختمفة مثؿ3
 مقاييس التقدير كقكائـ المراجعة . 

 ختبارات ذاتية . إـ ستخداإػػػػ إعطاء التالميذ فرص لتقكيـ أدائيـ ب4
 تفيد االختبارات التحصيمية في إثارة دافعية المتعممين : ػػػػ 3ػػػػ3

 كيمكف لمتقكيـ أف يساعد عمى إثارة دافعية التالميذ بإحدل الطريقتيف التاليتيف :
 .ػػػػػ تزكيد التالميذ بأىداؼ مباشرة يستطيع أف يحققيا بنفسو 1
 مدل تقدمو في التعمـ .  ػػػػػ تزكيد التمميذ بمعمكمات عف2
 
 

                                                           
 .23ص ،التقكيـ التربكم ،محمكد عبد الحميـ منسي .1
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 ختبارات في تشخيص صعوبات التعمم :ـــ تفيد اإل4ـــ3
 ختبارات التحصيمية إسياما كبيرا في خطكات تشخيص التعمـ التالية : تسيـ اإل

 ػػػػ تحديد التالميذ الذيف يعانكف مف صعكبات التعمـ . 1
 ػػػػ التعرؼ عمى صعكبات التعمـ . 2
 إلى صعكبات التعمـ . تي أدتػػػتحديد العكامؿ ال3
 (1)ػػػػ تحديد اإلجراءات العالجية المناسبة.4

 أيضا في :  كتكمف أىميتو
 نو يعتبر التقكيـ ركف أساسي مف أركاف عممية بناء المناىج في العممية التربكية .أػػػػ 5ػػػػ3
 ػػػػ يعتبر ركف ىاـ كأساسي مف أركاف التخطيط .6ػػػػ3
 يـ ىاـ في قياس مقكمات شخصية الطالب في كافة جكانبيا .ػػػ يعتبر التقك 7ػػػػ3
 نو يعتبر عنصر ىاـ في الكشؼ عف المكىكبيف كذكم القدرات .أػػػ كما 8ػػػػ3
باألدلة الالزمة لمعمؿ عمى تحسيف تعمـ  ػػػػ يزكد التقكيـ كال مف المعمميف كاإلدارييف9ػػػػ3

 كما يزكد بنظاـ ضبط لكيفية التعمـ . ،التالميذ
بما  فػػػ يسيـ التقكيـ في التعرؼ عمى مدل تقدـ التالميذ كنمكىـ في جكانبيـ المختمفة10ػػ3

 (2)في ذلؾ ما حصمو مف معارؼ كخبرات.
باألدلة الالزمة لمعمؿ عمى تحسيف تعمـ  ػػػػ يزكد التقكيـ كال مف المعمميف كاإلدارييف11ػػػ3

 (3)التالميذ.

 أخرل. إلى مرحمة أساسية ػػػ نقؿ أك رفع التالميذ مف12ػػػػػ3
حيث يقيد ذلؾ في  ،ػػػ معرفة مستكل التالميذ كمقدار معرفتيـ لممادة قبؿ التدريس13ػػػػ3

 عممية تصميـ كبناء األىداؼ التعميمية كالنشاطات التربكية بكجو عاـ .

                                                           
 .25 _24ص ص ،التقكيـ التربكم  ،محمكد عبد الحميـ منسي .1
 .12ص ،جات الخاصة التقييـ كالتشخيص لذكم االحتيا ،سعيد كماؿ عبد الحميد .2
 .179ص  ،داء التدريسي كفايات األ ،عمي راشد.3
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 كنقؿ ىذه الصكرة بثقة،ػػػ إعطاء صكرة كاضحة عما تحققو المدرسة مف كاجبات كأعباء 14ػػػ3
 .(1)كاممة مف قبؿ المعمـ إلى جميرة الناس كالميتميف كالمسؤكليف

 ف لو أىداؼإف فنبثقت مف التقكيـ التربكيإاألىداؼ التي  كقاعدة عامة أك كخالصة ألىـ      
 ،فيك يتمثؿ في زيادة دافعية التالميذ لمتعمـ ،كبيرة إذا عرؼ األستاذ كيؼ يتعامؿ معو كبو

رؼ كما أنيا تقـك بتحديد مكاقؼ القكة كالضعؼ في المدارس كبث مف خالؿ تزكيدىـ بالمعا
رتقاء بمستكيات مف خالؿ كضع قاعدة معمكماتية يقـك عمييا التقكيـ لإل،العمؿ الفعاؿ الناجع 

كأيضا مف خالؿ تعزيز الثقة لدل العامميف في ،كافة عناصر العممية التربكية التعميمية 
بإعطاء المعمكمات الالزمة التي تمكف تقـك لتقكيـ بدكرىا المدرسة كتفعيؿ دكرىا . كعممية ا

تخاذ قرار ييـ مسيرتو الدراسية إاإلدارة كالجيات المعنية بالحكـ عمى الطالب مف خالؿ 
نما يكجد مؤجؿ نجاحو .  بالنجاح أك الرسكب كاألجدر أف مصطمح الرسكب ال يكجد كا 

 خصائص التقويم التربوي :ػػػػ 4 
تخاذ قرار سميـ في مجاؿ إىك عممية مبنية عمى أساس عممي جيد ليقكد إلى التقكيـ التربكم 
 كلذلؾ كجب عميو أف يشمؿ الخصائص التالية : ،التربية كالتعميـ

أم تقيس ما  ،أف تككف الكسائؿ المستخدمة في التقكيـ صادقة يعنى بوــــالصــــــــــــــــدق:1ــــ4
عممية التعميمية كالتربكية ينبغي أف ينطمؽ مباشرة مف ، كما أف التقكيـ في ال(2)كضعت ألجمو

كما يجب أف ينص مباشرة عمى عناصر العممية التعميمية المراد  ،أىدافو كال يحيد عنيا
 تقكيميا .

أف نتائج التقكيـ ال ينبغي أف تختمؼ في حالة تكرار عممية التقكيـ  أمــــ الثبـــــــــــــات :2ـــػ4
ختبار أف اإل . أم(3)التعميمي أك لنفس المخرجات تحت نفس الظركؼلنفس عناصر المكقؼ 

يعطي نفس النتائج تقريبا عند تطبيقو أكثر مف مرة عمى نفس النتائج تقريبا عمى نفس 
 الطالب في فترة زمنية معينة . 

                                                           
 8ص . 62العدد،المغرب ،عكد الندل مجمة ثقافية ،التقكيـ التربكم مفيكمو كأىميتو كأىدافو كظيفتو  ، عدلي اليكارم.1

 .28ص  ، ـ2004 ، 1ط،دار األندلس لمنشر كالتكزيع ،التقكيـ التربكم لممعمميف كالمعممات  ،حمدم شاكر محمكد 2.

 .41ص  ،التقكيـ التربكم  ،رافده الحريرم 3.
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 ك يكؿكىك القدرة عمى إظيار الفركؽ الفردية بيف الطالب لمكشؼ عف مــــ التمــــــــــــيز :3ــــ4
 .(1)ىتمامات كقدرات كاستعدادات الطالبا

أف يتصؼ التقكيـ بالمكضكعية كىك البعد عف الذاتية كاألىكاء ــ الموضوعية : 4ـــ4
التقكيـ بالعامؿ الذاتي كالتعاطؼ مع  . لكي ال تتأثر نتائج(2)الشخصية أثناء عممية التقكيـ

ا كمركزا كيحتكـ إلى معايير كليذا كجب عمى المقكـ أف يككف ىادئ ،البعض أك العكس
 .(3)محددة في تفسير نتائج التقكيـ

 ،فيك ال يتناكؿ جانبا كاحدا مف جكانب النمك المعرفي ـــ التقويم عممية شاممة:5ـــ4
نو يجب عميو إف،. فإذا كاف التقكيـ مكجيا نحك نمك التمميذ (4)جتماعي , الجسمي ... الخاإل

 .(5)ال عمى المفاىيـ كالمبادئ كالميارات المتعددةجكانب السابقة مشتمالأف يشمؿ كؿ 
 يككف مستمرا كمتكاماليجب عمى التقكيـ أف ـــ أن تكون عممية التقويم مستمرة : 6ــ4

كالتقكيـ  ،نو جزء ال يتجزأ مف العممية التربكيةأ.فيك ال يككف عممية نيائية ذلؾ (6)كالتعاكف
كذلؾ لمتابعتو سير ،نبا إلى جنب حتى نيايتو يبدأ مع بداية المكقؼ التعميمي كيسير معو ج

 العممية التربكية كمالحقة نقاط الضعؼ التي تكاجييا لمتخمص منيا .
إف التقكيـ كسيمة نتمكف مف خالليا أف نحكـ عمى مدل ـــ أن يكون التقويم وسيمة : 7ـــ4

القكة في المناىج كبالتالي يقكدنا إلى معرفة نقاط الضعؼ ك  ،ميميةعنجاح أك فشؿ العممية الت
 كطرؽ التدريس كمستكل التالميذ كغيرىا مف التفاصيؿ الخاصة بالمؤسسة المدرسية .

                                                           

 .28ص ،التقكيـ التربكم لممعمميف كالمعممات  ،حمدم شاكر محمكد1.

 . 13ص،التقييـ كالتشخيص لذكم االحتياجات الخاصة  ،سعيد كماؿ عبد الحميد 2.

 .41ص ،التقكيـ التربكم  ،رافدة الحريرم ،بتصرؼ 3.

 .29ص  ،التقكيـ التربكم لممعمميف كالمعممات  ،د حمدم شاكر محمك 4.

 .43ص  ،المرجع السابؽ  ،رافدة الحريرم  ،بتصرؼ5.

 .13التقييـ كالتشخيص لذكم االحتياجات الخاصة ص  ،سعيد كماؿ عبد الحميد 6.
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مف الضركرم أف يقدـ التقكيـ معمكمات فنية كافية تتعمؽ بالشيء المراد  ــ الدقـــــــــــة :8ـــ4
ؿ في تقديـ كذلؾ لتكضيح نقاط القكة كالضعؼ لتالفييا كىذا يحتاج إلى دقة كتفصي ،تقكيمو

 . (1)البيانات أكالتأكد مف كفايتيا كصدقيا كانسجاميا
 سس ووظائف وأىداف التقويم التربوي أثانيا: 

 ـــــ أسس ومبادئ التقويم التربوي :1
يجب أف يقـك عمييا ليحقؽ النجاح كالفعالية كيككف ،لمتقكيـ التربكم أسس كمبادئ 

 تقكيما جيدا مف بينيا : 
 ،المنياج ،المعمـ  ،أم جميع أطراؼ العممية التربكية كالتمميذ ـــــــة التقويم : ــ شموليــــ1ـــ1

بمعنى أف يشمؿ جميع جكانب  ،.كىك مف المبادئ الرئيسية لمقياس كالتقكيـ(2)التجييزات
ثر ىذا المنياج عمى أأردنا تقييـ المنياج كمدل نجاحو ك  المكضكع المراد تقييمو فمثال إذا

قكيـ يجب أف يشمؿ كؿ الجكانب التي ليا عالقة بالمكضكع كالجانب المعرفي ف التإالطالب ف
 .(3)نفعاليجتماعي كاإلكاإل
كيتطمب أف يسير التقكيـ جنبا إلى جنب مع العممية التعميمية مف ــ االستمراريــــــــة :2ـــ1

دل ما يحققو نو يجب أف يككف التقكيـ عممية تقدير مستمرة لمأكما ، (4)بدايتيا إلى نيايتيا
حتى يتسنى تصحيح مسار عممية ،البرنامج التربكم مف األىداؼ المرسكمة لعممية التربية 

 .(5)ستمرارإالتعميـ ب

 
 

                                                           

 .44 _43ص ص  ،المرجع السابؽ  ،رافدة الحريرم 1.

 إشراؼ ،مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير  ،في مؤسسات التعميـ الثانكم  كاقع التقكيـ التربكم الحديث ،طو صالح محمكد 2.
 .38ص  ،ـ2003 /2002 ،حمد دكقة أ

 2005.  3ط، ،عماف ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع  ،القياس كالتقكيـ في التربية   ،ىشاـ عامر العمياف  ،نادر فيمي الزيكد3.
 .22ص  ـ،
 .35ص ،تجاىات كتطمعاتإلتربكم لممنظكمة التعميمية كيـ االتق ،الجميؿ محمد عبد السميع شعمة4.
 .24 _23المرجع السابؽ ص ص  ،ىشاـ عامر عمياف  ،نادر فيمي الزيكد 5.
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 ،يجب أف يككف التقكيـ تشخيصيا كعالجيا في الكقت نفسوــ التشخيص والعالج : 3ـــ1
نكاحي القكة كفي نتائجو بقصد تعزيز  بمعنى أف يصؼ نكاحي الضعؼ في عمميات األداء

قؿ أحي الضعؼ كتالفييا أك التقميؿ مف حدتيا عمى اكاإلفادة منيا كالعمؿ عمى عالج نك 
 . (1)تقدير

يساعد عمى معرفة نقاط القكة ،أف التقكيـ التربكم في معظـ الحاالت تككينيا  أم
أم ييدؼ إلى التشخيص كمف ثـ كضع خطط  ،جؿ معالجة الضعؼأكالضعؼ مف 

 عالجية.
 (2)برنامج التقكيـ يتطمب عمؿ فريؽ متعاكف كمساندة كدعـ مف عدة جياتـ التعاون:ـــ4ــــ1

المسؤكليف في التربية كأفراد مف البيئة كالخبراء ،المشرفيف التربكييف  ،المديريف ،كالمعمميف
 األمكر مف ذكل الخبرة. كأكلياء

يات األداء المختمفة :يجب أف يميز التقكيـ بيف مستك ــــ الكشف عن الفروق الفردية5ــــ1
 . كيكشؼ عف الفركؽ الفردية كالقدرات المتنكعة،
يجب أف يراعي التقكيـ الناحية اإلنسانية نسانية ومبدأ الديمقراطية:ــــمراعاةالناحيةاإل 6ــــ1
نو نكع مف العقاب أك كسيمة لمتيديد بو أفال يشعر ،بمعنى أف يترؾ أثرا طيب في نفس التمميذ ،

فيما  نو يجب مراعاة حرية الفرد في عممية التقكيـ كال سيماإمف ناحية ثانية فك ،ىذا مف ناحية 
ف تككف بشكؿ سرم أك أيتعمؽ بالكقت كالزمف كالمكاف كالنتائج في التخطيط ليذه النتائج ك

ف الديمقراطية تعنى أف مف حؽ الطالب المكافقة عمى إعالف النتائج أك أكعف القكؿ ب،عمني 
 .(3)عدـ إعالنيا

 
 
 

                                                           

 .24_ 23ص ص ،القياس كالتقكيـ في التربية  ،ىشاـ عامر عمياف ،نادر فيمي الزيكد1.

 38ص ،كمكاقع التقكيـ التربكم الحديث في مؤسسات التعميـ الثان ،طو صالح حمك2.

 .24 .23ص ص ،المرجع السابؽ ،ىشاـ عامر عمياف ،نادر فيمي الزيكد 3.
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 ــــ وظائف التقويم التربوي :2
 :ــــ الوظيفة التشخيصية1ــــ2

 ،تككف في بداية التعميـ كىدفيا تحديد المعارؼ كالميارات التي يجب أف يجندىا المعمـ
ختبار قبمي في بداية الحصة التعميمية كىي إجؿ تعمـ الحؽ كىي منظمة عمى شكؿ أمف 

 .(1)ترة أك فصؿيمكف أف تككف في بداية حصة أك في بداية ف
 ــــ زيادة دافعية المتعممين لمتعمم :2ــــ2

حيث يعتمد األثر المنشط لمتقكيـ عمى درجة ،يساعد التقكيـ في تنشيط المتعمميف 
ستثارة أك زاد مقدار التنشيط في فكمما زادت درجة نجاح التمميذ كمما زادت اإل ،نجاح التالميذ
بيعتيا تنمي دكافع المتعمميف لمتعمـ حيث أف معرفة ختبارات بطكما أف اإل (2)عممية التعمـ

 (3).ختبارات التي قدميا تجعمو أكثر جكدة كأسرع تقدما كأبقى أثراالتمميذ بنتائج اإل
 ـــــ تقويم البرنامج :3ــــ2

فضؿ إجراء ىذا التقكيـ بمقارنة البرنامج المدرسي يعند القياـ بتقكيـ البرنامج المدرسي 
كتتكقؼ دقة ىذه المقارنة عمى مدل التحكـ بيف كؿ المتغيرات التي ،رل ببرنامج مدارس أخ
ستخداـ عينات مشابية في المتغيرات إكلكي تتـ تمؾ المقارنات بدقة يمكف ،تحكـ كؿ برنامج 
 (.4).ستخداـ المعيار المرجعي ليذه المقارناتإكالظركؼ ككذا ب

 نمو أبنائيم: ــــ مساعدة أولياء األمورفي التعرف عمى مستوى4ــــ2
 فيي تييئ الفرصة ألكلياء ،تقدـ عممية التقكيـ التربكم كظيفة في غاية األىمية

كىذا  ،كمعرفة نقاط القكة كنقاط الضعؼ لدييـ،األمكر بالتعرؼ عمى مدل نمك أبنائيـ 
 رتقاء بمستكل أبناءىـ.لمتكاصؿ كالتعاكف مع المدرسة لإل األمكر بالطبع يدفع بأكلياء

                                                           
 .58ص،مزيدة كمنقحة،2ط،لخميسي زركاؽ األنيس في فف التدريس.1
 .31ص  ،التقكيـ التربكم ،محمكد عبد الحميـ مبني.2
 .30التقكيـ التربكم ص  ،رافدة الحريرم.3
 .280لتربكية كأساليب التقكيـ ص األىداؼ كالمعايير ا ،فؤاد سميماف قالدة.4
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كذلؾ لة التطوير التربوي:أتخاذ قرارات رشيدة حول مسإاع القرار من نـــ تمكين ضــ5ــــــ2
الظركؼ كاإلمكانات المتاحة ،ك بإمدادىـ بمعمكمات كبيانات دقيقة عف المستكل الحالي  

 (1)التعممية. كاألمكر المطمكبة ألجؿ تطكير كتحسيف العممية التعميمية

تصنيؼ المتعمميف حسب مستكياتيـ التحصيمية كما تستخدـ نتائج التقكيـ التربكم في 
 (2)لتحاؽ بالمراحؿ التعميمية المختمفة.نتقاء مف بيف المتقدميف لإلكاإل
التنبؤ بتحصيؿ الطالب لألىداؼ التعميمية في مف ختبارات نتائج اإل تمكف.ـــالتنـــــــــــبؤ:6ـــ2

نتقاء األنشطة إيـ الطالب عمى التنبؤ بالحالة المستقبمية لتعم كتساعد عممية،  المستقبؿ
 (3).التعميمية التي تناسب مستكاه كقدراتو كاستعداداتو

 أخرل  :أك مف مرحمة دراسية إلى ـــــإجازة انتقال التالميذ من صف إلى صف أعمى7ـــــــ2
:بناء عمى تشخيص مكاطف ــــ إعداد البرامج التدريبية والعالجية لمتالميذ ولممعممين8ـــــ2

 .(4)كالضعؼ لدل كؿ فئة منيما القكة
مبادئ عمـ النفس  :نعمـ أف مبدأ الفركؽ الفردية مف أىـــــ تصنيف المواقف التعميمية9ــــ2
كىك التبايف في جماعات الذككر كاإلناث ذكل األعمار الزمنية المختمفة كالفرؽ الدراسية ،

صية كالتحصيؿ الدراسي كالتبايف في الذكاء كالقدرات العقمية كالسمات الشخ،المختمفة 
ككسائؿ التقكيـ تكشؼ عف الفركؽ الفردية كالتباينات القائمة بيف جماعات  ،كاالتجاىات

يساعد عمى تصنيؼ المكاقؼ التعميمية بما يتفؽ مع الفركؽ الفردية ،كىك األفراد المختمفة 
 (5).القائمة بيف األفراد كالجماعات

يشارؾ في العممية التعميمية مجمكعة مف لمجال التربوي:تقويم أداء العاممين في ا ـــــ10ـــــ2
كىذه األطراؼ تشمؿ المعمميف كالمشرفيف  ،األفراد تتداخؿ كظائفيـ ليكمؿ كؿ منيـ اآلخر

التربكييف كمديرم المدارس كغيرىـ لذلؾ فعممية التقكيـ تقكـ بتقديـ المعمكمات التي تفيد في 
                                                           

 .31ص ،التقكيـ التربكم،دة الحريرم فرا1.

 .32ص ،التقكيـ التربكم ،ػمحمكد عبد الحميـ منسي2.

 .281ص ،األىداؼ كالمعايير التربكية كأساليب التقكيـ،فؤاد سميماف قالدة 3.

 .33التقكيـ التربكم ص  ،ػرافدة الحريرم4.

 .31ص ،تقكيـ التربكمال ،محمكد عبد الحميـ مسني5.
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  (1)كاضحة كمعايير ثابتة متفؽ عمييا  كتتـ كفؽ فمسفة، نتقاء كاإلعداد ...الختكجيو عممية اإل
تمكف مف  ،يتضح مف خالؿ ما سبؽ أف لمتقكيـ التربكم كظائؼ عديدة كمختمفة          

 ،نتقاؿ مف مرحمة إلى مرحمة أخرلإجازة اإل لإلدارة نحكتم،إثارة المتعمميف كدفعيـ إلى التعمـ 
 ةعامميف كتصنيؼ المكاقؼ التعميميساعد عمى تقكيـ التالميذ كالتكما أنيا 

 ــــ أىداف التقويم التربوي:3
التقكيـ التربكم أىداؼ مختمفة تسعى العممية التعميمية إلى تحقيقيا كمف بيف ىذه 

 ذكر مايمي :ناألىداؼ 
 تخاذ القرارات التربكية كالتعميمية المناسبة لممكاقؼ التربكية كالتعميمية.إ ػػػػ1ػػػػػ3
كالعمؿ عمى تحسينيا  ،التدريس تعرؼ عمى المناىج كالمقررات الدراسية كطرؽال ػػػػ2ػػػػ3

    (2).كمكاجية التحديات المستقبمية  ديحقؽ اليدؼ المنشك  مما كتعديميا كتحديثيا
تعطي المعمـ تغذية راجعة عف أدائو ،التقكيـ عممية تشخيصية ككقائية كعالجية  ػػػػ3ػػػػ3

 .3))التعميمي كفعالية تدريسو

 ػػػ إرساؿ تقرير ألكلياء األمكر حكؿ مدل تقدـ أبنائيـ .4ػػػ3
ػػػ تحفيز إدارة المدرسة عمى بذؿ مزيد مف العمؿ كتحفيز المعمـ عمى النمك الميني 5ػػػػ3

 كالتمميذ المتعمـ عمى التعمـ.
 (4).ػػػػػ التحقؽ مف مدل مالئمة المنيج المدرسي لممرحمة العمرية كالنمائية لمتالميذ6ػػػػ3

ػػػ معرفة نكع العادات كالميارات التي تككنت عند التمميذ نتيجة ممارسة نشاط معيف 7ػػػ3
ككذلؾ الحكـ عمى مدل ما أفاده التمميذ مف ىذه العادات كالميارات في دراساتو كفي حياتو ،

 .(5).عامة 

                                                           

 .32التقكيـ التربكم ص ،رافدة الحريرم1.
 .33ص  ،التقكيـ التربكم لممنظكمة التربكية  ،الجميؿ بف محمد عبد السميع شعمة .2
 .181ص ،عمي راشد كفايات األداء التدريسي .3
 .28ص  ،رافدة الحريرم ،التقكيـ التربكم.4
 .391 ص،طرؽ التدريس العامة  ،حمد جابرأكليد .5
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كمدل قدرتو عمى  ،ػػػػ معرفة مدل قدرة التمميذ عمى التفكير المستنير الناقد في حدكد سنو8ػػػػ3
 (1).اإلفادة مف المعمكمات في الحياة

كذلؾ عف طريؽ ،ػػػػ الكقكؼ عمى مدة التقدـ الذم تصؿ إليو المدرسة في تحقيؽ أىدافيا 9ػػػػػ3
 التعرؼ عمى:

مكانياتو.1ػػػػ9ػػػ3  ػػػػ نمك المتعمميف كمداه كا 
 ا .ػػػ نجاح المعمـ في عممو كسالمة طرؽ التدريس ككسائمي2ػػػػ9ػػػ3
فاعمية  ػػػ نكاحي القكة كالضعؼ في النشاط المدرسي أك بصفة عامة التعرؼ عمى مدل3ػػػ9ػػػ3

 المدخالت كالعمميات إلى جانب نمك المتعمميف.
 . (2)قرىا المجتمعأػػػ الكشؼ عف مدل التكافؽ مع القيـ األخالقية التي 10ػػػ3
 ،مياريا، جذريا(.ػػػ تحديد متطمبات نمك المتعمميف الشخصي)عقميا11ػػػ3
كليـ كاستعداداتيـ كميػػػ تكجيو التالميذ إلى أكجو النشاط المناسب لقدراتيـ 12ػػػ1ػػػ3
 (3)تجاىاتيـا  ك 

كالمعمـ ،لمتقكيـ التربكم أىداؼ كثيرة تحفز إدارة المدرسة عمى بذؿ مزيد مف العمؿ          
مـ كتكشؼ عف ميكلو كرغباتو كالتمميذ لو القدرة عمى التع،عمى الكثير مف النمك الميني 

 ستفادة منيا في حياتو.ككيفية اإل  ياتجاىاتإكمعرفة 
 أغراض التقويم التربوي. ــــ4

 يمكف تمخيص أغراض التقكيـ فيما يمي:
إف معرفة مستكاىـ قبؿ بداية ،نطالؽػػػ معرفة مستكل الطالب أم تحديد نقطة البداية كاإل1ػػػ4

ختيار المحتكيات إالتيـ كقدراتيـ التحصيمية  تفيد المدرس في التدريس أك درجة التنكع في ميك 
 المالئمة كتنظيميا كصياغة األىداؼ الخاصة المالئمة ككذا تماريف التعمـ كطرقو ككسائمو.

                                                           

 .391ص ، مرجع سابؽ،حمد جابرأكليد 1.

 .34الجميؿ محمد عبد السميع شعمة التقكيـ التربكم لممنظكمة التعميمية ص2.

 .29ص  ،التقكيـ التربكم ،راقدة الحريرم3.
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ػػػػ تحسيف القرارات عف طريؽ تحديد األدكات التعميمية كطرقياعمى أف تككف كافية 2ػػػ4
 (1).التغير كيكجو إلى الكضع الذم يستكجب،الغرض 

 نتياء مف تدريس كحدة دراسية أكأكثر.ػػػػ تحديد نتائج التعمـ كىذا التقكيـ بعد اإل3ػػػػ4
 ستعداد أك المتطمبات السابقة.ػػػػ تحديد اإل4ػػػػ4
 (2)ػػػػ تشخيص الضعؼ أك صعكبات التعمـ5ػػػ4
 التعميمية كصياغتيا بشكؿ محدد ػػػ يسيـ في تحديد األىداؼ6ػػػػ4
 ػ (3)ػػػ تحسيف مستكل األداء التعميمية7ػػػ 4 
يتـ بفضؿ نتائج ،التربكية كقياميا بكاجبيا العممية لتزاـ إػػػػ يسمح بإعطاء صكرة عف مدل 8ػػػػ4

 تقكيـ فاعميتيا في تحقيؽ األىداؼ التربكية العامة 
عمكمات ألنو ليس مف المفيد فحسب أف نعرؼ ما لدل الطالب مف م،ػػػػ التكجيو كاإلرشاد9ػػػػ4

 بؿ ينبغي أف تعرؼ تحصيميـ في األنكاع المختمفة مف األىداؼ،سابقة 
 ثالثا: مجاالت التقويم التربوي واستراتيجياتو وعوامل نجاحو .

 ــــ موضـــــــوع التقويـــــــــــــم مجــــــــــــــاالتو :1
كر في مسيرة لو د،التقكيـ التربكم ىك المككف الرئيس كاألساس لكؿ أنظمة التعمـ 

الطالب فعممية التقكيـ تساعد المعمـ كالمتعمـ كالييئة الخاصة كالمديريف في تحسيف عممية 
كعميو ىذا شرح ألىـ ما  ،التعمـ ككضع سياسة فعالة لتقييـ البرنامج كالكتب المدرسية ...

 يقكمو التقكيـ التربكم :
 مف حيث:ـــة : ـــ تقويـــــــم األىداف التربوـيــــــــــــــ1ــــ1

 مصاغة صياغة سمككية . ،محددة ،ػػػػػ تكثيقيا : فيؿ ىي كاضحة 

                                                           
 .182ص  ،تحميؿ العممية التعميمية كتككيف المدرسيف ،محمد الدريج .1
 .58_57ص ص  ،ـ تحديدات كمناقشات القياس كالتقكي ،عبد الكاحد حميد الكبسي .2
 .33 _32ص ص،القياس كالتقكيـ التربكم كاستخدامو في مجاؿ التدريس الصفي  ،نبيؿ عبد اليادم .3
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ػػػػػ شمكليتيا : فيؿ ىي تغطي جميع الجكانب األساسية المتعمقة باإلنساف كالككف كالحياة 
كتشمؿ العناية بتنميتو كتكاممو جميع جكانب شخصية الفرد جسميا كعقميا ،كالمعرفة 

 جتماعيا كعاطفيا ا  ك 
تساقيا :فيؿ ىي مرتبة في أكلكيات في ضكء أىميتيا لممجتمع كىؿ ىي مترابطة كمتكاممة إػػػػػ

 .(1)فيما بينيا كقابمة لمتحقيؽ كمنسجمة مع فمسفة التربية في المجتمع
مف حيث مالئمتو ألىداؼ التربية ك أثره في إحداث التغيرات ـــ تقويـــــــم المنياج: 2ــــ1

ستخداـ إمكانات المدرسة ا. كمدل (2)عمميف كتحقيؽ األىداؼ التربكيةالمرغكبة في سمكؾ المت
مكانيات البيئة المحمية كمعرفة ما يستفيده التالميذ مف ىذه اإلمكانيات  . (3)كا 

مف حيث مالئمة مادتو لمستكل المتعمميف كتناسبيا مع ــــ تقويم الكتاب المدرسي :3ـــ1
خراجو بطريق  طباعتو معتدلة. كتككف تكاليؼ،ة مشكقة ككاضحةاألىداؼ المتكقع تحقيقيا كا 

يمثؿ تقكيـ المعمـ مجاال ميما مف مجاالت التقكيـ التربكم بعد أف يبيف ـــ تقويم المعمم : 4ـــ1
كالحقيقة أف المعمـ ىك مف  ،األثر الذم يمكف أف ينتج عف جيد المعمـ الناجح حياؿ تالميذه 

تتبع  كتقكيـ المعمـ يكمف مف خالؿ(4)صفة عامة.برز القكل المؤثرة في عممية التعميـ بأ
رشاد لمعرفة ما يفيد التالميذ كما  أساليبو كما يستخدمو مف كسائؿ كما يقكـ بو مف تكجيو كا 

 ينبغي تعديمو .

: مف خالؿ تتبع نمكىـ مف جميع نكاحيو لمعرفة مكاضيع التقدـ ــــ تقويم التالميذ 5ـــــــ1
 .(5)التكجيو الصحيحكالتأخر لدعميما كتكجيييما 

 
 
 

                                                           

 .25 ص ،مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية ،زكريا محمد الضاىر كآخركف 1.

 25ص ،حمدم شاكر محمكد التقكيـ التربكم لممعمميف كالمعممات 2.

 .14 ص،مرجع سابؽ  ،محمد الطاىر كآخركف زكريا 3.
 .25 ص المرجع نفسو، .4
 25ص  المرجع السابؽ، ،حمدم شاكر محمكد .5
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 مف حيث :ـــ تقويم اإلشراف التربوي : 6ــــ1
ىتمامو بقياس التغيرات في ا  قياـ المشرؼ التربكم بجمع المعمكمات بطريقة منظمة كىادفة ك 

سمكؾ المتعمميف كمراقبتو لمتغيرات الطارئة عمى سمككيـ كنمكىـ األكاديمي كالتربكم 
 (1)كعممية ينسب إلييا أحكاموكاستخدامو قيما كمعايير مكضكعية 

كعميو ال يخفى أف التقكيـ مجاؿ كاسع كمعقد إال أف استخدامو بالشكؿ الصحيح يؤدم        
 جؿ إعطاء نتائج أفضؿ مما سبؽ .أإلى نتائج فعالة كتحسيف المنظكمة الدراسية مف 

 
 2تقكيـ.( رسـ تكضيحي ممخص لمكضكع ال03الشكؿ رقـ: )

 
                                                           

 .15 ص ،المرجع السابؽ ،زكريا محمد الضاىر كآخركف. 1
 .50ى زرواق، األنٌس فً فن التدرٌس، ص لخمٌس. 2
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 ـــــ استراتيجيات التقويم التربوي : 2
يتجو تطبيؽ استراتيجيات التقكيـ إلى تكضيح مدل تحقؽ األىداؼ كذلؾ مف خالؿ       

جتماعي لممتعمـ كمساىمتيا في تحديد مشكالت التدريس كمف قياس الجانب الكجداني كاإل
 دة عمى األداءبيف ىذه االستراتيجيات : ػػػػػ استراتيجة التقكيـ المعتم

 ػػػػػػ استراتيجية التقكيـ بالقمـ كالكرقة                 
 ةػػػػػ استراتيجية التقكيـ بالمالحظ                
 ػػػػػ استراتيجية التقكيـ بالتكاصؿ                    
 ػػػػػ استراتيجية تقكيـ مراجع الذات                 

 مف التفصيؿ :بشيء  تطرؽ إلييـكاآلف سكؼ ن
خالؿ  فيقكـ المتعمـ بتكضيح تعممو م ــــ استراتيجية التقويم المعتمدة عمى األداء:1ـــــ2

أك قيامو بعركض عممية يظير مف خالليا مدل ،تكظيؼ مياراتو في مكاقؼ حياتية حقيقية 
عمـ كاألداء يكفر لممت، (1)نجازات المراد تعممياكتسب مف ميارات في ضكء اإلإإتقانو لما 

كالطباعة  ،األزياء  ،ستخداـ مكاد حسية مثؿ : األدكات الرياضية كالكسائؿ البصرية افرصة 
 .(2)كاستخداـ الحاسكب ... الخ

الحديث  ،كمف الفعاليات المدرجة تحت ىذه االستراتيجية : العرض التكضيحي      
 . (3)المحاكاة كالمناقشة ،التقديـ  ،المعرض  ،المحاكاة ،

 نو :أائص التقكيـ المعتمد عمى األداء كمف بيف خص
 ػػػػػ كاقعي : يتناكؿ األدكار كما ىي في كاقع الحياة . 

 ػػػػػػ شامؿ : يركز عمى تقكيـ العمميات كالنكاتج .

                                                           

 .44ص  ،2004 ،كانكف األكؿ ،الفريؽ الكطني لمتقكيـ إعداد  ،استراتيجيات التقكيـ التربكم  ،حمد الثكابية كآخركف أ1.

، مجمة جامعة فمسطيف لألبحاث كالدراسات عماف  ،استراتيجيات التقكيـ التربكم الحديثة  ،عمر صالح مفضي بف ياسيف 2.
 .520ص  ،2012يكليك  ،3عدد
 ،ـ2005، ط،د ،لمنشر كالتكزيع عماف دار غيداء  ،استراتيجيات التقكيـ التربكم الحديث كأدكاتو  ،مصطفى نمر دعمس 3.

 .63ص 
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                                                           يجابي : يتيح لممتعمـ دكرا فعاال في البحث عف المعمكمات مف عدة مصادركمعالجتيا.إػػػػػػ 
 ػػػػػػػ تعاكني : يشترؾ المتعمـ فيكضع معايير تقكيـ األداء كمستكياتو. 

 ػػػػػػ مرف : يعطي لممتعمـ فرصة تعديؿ إجراءاتو كميامو بناءا عمى التغذية الراجحة .        
 (1)ىا منطقيا كعممياير ػػػػػػ منطقي : يعطي لممتعمـ مجاال لمدفاع عف أدائو بالحجج كالبراىيف لتبر 

 ـــــ استراتيجيات التقويم بالقمم والورقة :2ــــ2
أما فيما يخص ىذه اإلستراتيجية فيي تعتبر مف االستراتيجيات اليامة التي تقيس 

. كىي طريقة منظمة تحدد مستكل تحصيؿ (2)قدرات كميارات المتعمـ في مجاالت معينة
ية تـ تعمميا الحقا كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى الطمبة بمعمكمات كميارات في مادة دراس

مجمكعة مف الفقرات التي تمثؿ محتكل المادة الدراسية كىذه اإلستراتيجية تتسـ بالصدؽ 
 .(3)كالشمكلية كالمكضكعية كالثبات

ختبار أخر يسمح لممتعمـ إمتبكعا ب إعادة التعميـ كمف الممكف أف تكشؼ أيضا الحاجة إلى
نو يستخدـ لجمع أدلة أكما (4)مو لميارات أك معارؼ لـ ينقميا مف قبؿ،مف خاللو إظيار تعم
ستخداـ الكرقة كالقمـ إكيمكف تقكيـ كؿ مف الحقائؽ كالميارات العميا ب ،حكؿ تعمـ الطالب

 (5).ستخداـ أدكات معدة بعنايةإكب،

 ـــــ استراتيجيات التقويم بالمالحظة :3ــــــ2
 ،دة كمراقبة الطالب عف طريؽ حكاس المعمـ أك المالحظتعنى المالحظة عممية مشاى     

تخاذ قرار في مرحمة الحقة مف عممية التعميـ كالتعمـ كتكفر معمكمات كتسجيؿ معمكمات إل
حتياجاتيـ كمتعمميف ا  تجاىات المتعمميف كسمككاتيـ ك ا  منظمة كمستمرة حكؿ كيفية التعمـ ك 

                                                           

 .24أساليب التقكيـ في ضكء استراتيجيات التدريس الحديثة ،ص  ،عادؿ المغدكم 1.

 .519ص  ،استراتيجيات التقكيـ التربكم الحديثة  ،ياسيف  مفضيعمر صالح 2.

 .45ص  ،استراتيجيات التقكيـ التربكم كأدكاتو  ،بتصرؼ احمد الثكابية كآخركف 3.

 .519ص  ،مرجع سابؽ  ،عمر صالح مفضي بف ياسيف 4.

 .64ص  ،استراتيجية التقكيـ التربكم الحديث كأدكاتو ،مصطفى نمر دعمس 5.
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كتنقسـ (1)حظة معايير محددة كمجاؿ كاضح.ككذلؾ أدائيـ كأرائيـ كلذلؾ يجب أف يككف لممال
 المالحظة إلى نكعاف:

 ستماع .اإلك  كىي عبارة عف صكر مبسطة مف المشاىدة  : المالحظة البسيطةػػػػػ 
ىي المخطط ليا مسبقا كمضبكطة كمف فكائدىا أنيا تزكد المعمميف  المالحظة المنظمة :ػػػػ 

كىي كسيمة فعالة كخاصة في المنيج ،بمعمكمات تعجز كسائؿ التقكيـ األخرل عف ذلؾ 
كتعطي لمتالميذ صكرة كاضحة عف  (2)المدرسي حيث تعطي لممعمـ فرصة لتييئة الجك

نما تعمؿ عمى اكتشاؼ المعمكمات حاؿ ظيكرىا ،تطكرىـ  ،كىي ال تعتبر تيديدا لممتعمميف كا 
 .(3)كالعمؿ عمى حميا قدر اإلمكاف

 ل :ــــ استراتيجية التقويم بالتواص4ـــ2
كجمع  (4)ستقباؿ األفكارا  يعد التكاصؿ بمفيكمو العاـ نشاطا تفاعميا يقـك عمى إرساء ك 

تقدـ الذم حققو المتعمـ ككذلؾ معرفة الالمعمكمات مف خالؿ فعاليات التكاصؿ عف مدل 
 .(5)طبيعة تفكيره كأسمكبو في حؿ المشكالت

 عمـ كالمتعمـ كما تفيد المتعمـكمف خصائص ىذه االستراتيجية أنيا عممية تعاكنية بيف الم 
مكانياتو عمى التعمـ  مكانياتو،في تطكير قدراتو كا   كتعزيز قدرة المتعمـ عمى تطكير قدراتو كا 

 .(6)عمى التعمـ كعمى مراجعة ذاتو
 كما أف لممعمـ دكر في تطكير ىذه االستراتيجية مف خالؿ : 

                                                                 قرانيـ . أمع ء ك لقاأندىـ القدرة لعقد مقابمة ػػػػػػ متابعة تقدـ المتعمـ كالتأكد مف أف المتعمميف ع
 ػػػػػػ إعطاء درس لممتعمـ في المجاؿ الذم يكاجو فيو صعكبة .

 أسئمة لتكجيو المتعمميف لطرح كجية نظرىـ . ػػػػػ إعداد

                                                           
 .90ص  ،استراتيجية التقكيـ التربكم الحديث كأدكاتو  ،مصطفى نمر دعمس .1
 .45ص،استراتيجية التقكيـ التربكم كأدكاتو  ،بتصرؼ احمد الثكابية كآخركف .2
 520ص  ،استراتيجيات التقكيـ التربكم الحديثة ،بف ياسيف  مفضيعمر صالح .3
 ،91ص  ،المرجع السابؽ   ،مصطفى نمر دعمس .4
 .63.ص ،المرجع السابؽ ،حمد الثكابية كآخركف أبتصرؼ .5
 .63المرجع نفسو، ص .6
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 . (1)تعمميفػػػػػػ إدارة لقاء لفيـ كجية نظر الم
 ـــــ استراتيجية مراجعة الذات : 5ــــ2

ىك عممية الرجكع إلى ما كراء المعرفة لمتفكير الجاد بمغزاىا مف خالؿ تطكير      
ستفادة منيا كدليؿ إللشتقاؽ مغزل مف األحداث السابقة كالحالية إفالتعمـ عممية  ،استدالالت

ية مفتاحا إلظيار مدل النمك المعرفي لممتعمـ كتعد ىذه اإلستراتيج(2)في السمكؾ المستقبمية
كىي مككف أساسي لمتعمـ الفعاؿ كالتعمـ المستمر كيساعد المتعمميف في تشخيص نقاط قكتيـ 

 .(3)تجاىاتيـإكتحديد حاجاتيـ كتقييـ 
 كمف أىـ خصائص ىذه االستراتيجية : 

 ػػػػػ تعزز قدرة المتعمـ عمى تحمؿ مسؤكلية تعمميـ.
 .(4)لثقة بالنفسػػػػػ تعزز ا

 ػػػػ تنمي ميارات التفكير العميا كميارات ما كراء المعرفة كميارات التفكير الناقد كميارات  
 حؿ المشكالت لدل المتعمـ .

 ػػػػػ يمكف إجراؤىا بطرؽ متعددة .
 .(5)ػػػػػ تناسب عصر المعمكماتية 

يات تؤدم إلى تغيير بعض سس كاستراتيجأكعميو فالتقكيـ التربكم يجب أف يقـك عمى        
األىداؼ كتعديؿ بعضيا اآلخر مف خالؿ إلقاء الضكء عمى المشكالت التي تكاجو العممية 
التربكية كعمى نكاحي القكة كالضعؼ في عناصر المنيج مما يؤدم إلى تدعيـ جكانب القكة 

 كمعالجة جكانب الضعؼ.
 
 

                                                           
 .526ص  ،استراتيجيات التقكيـ التربكم الحديثة ،عمر صالح مفضي بف ياسيف .1

 .32التقكيـ التربكم ص ،رافدة الحريرم2.
 . 93استراتيجيات التقكيـ التربكم الحديث كأدكاتو ص  ،مصطفى نمر دعمس .3
 93عمر صالح مفضي بف ياسيف ، المرجع السابؽ ص .4

 .529ص  المرجع نفسو، .5
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 : ربويالت ــــ العوامل التي تساعد عمى نجاح عممية التقويم3
يعد التقكيـ التربكم عممية منيجية تتطمب جمع البيانات حيث تككف مكضكعية صادقة      

ستخداـ أدكات متنكعة في ضكء أىداؼ محددة بغرض التكصؿ الى إب ،مف مصادر متعددة
تخاذ قرارات مناسبة تتعمؽ إأك  تقديرات كمية كأدلة كصفية يستند إلييا في إصداراألحكاـ

 تنجح ىذه العممية يجب أف تساعدىا بعض العكامؿ منيا : باألفراد كلكي
يجب  ف كؿ ىدؼ مف األىداؼإػػػ اعتبار التقكيـ جزء أساسي مف المكقؼ التعميمي كلذا ف1ػػػػ3

 أف يذكر إزاءه اإلجراء أك اإلجراءات كالكسائؿ كاألنشطة التي تحققو.
بؿ يحتاج  ،تـ تحقيقيا في كقت قصير ػػػػ يراعي في التقكيـ أف ىناؾ أىدافا مرحمية ال ي2ػػػػ3

 .(1)ف ىناؾ أىداؼ تتحقؽ في زمف محدد كقصيرأإلى مدل زمني قد يستغرؽ فصال دراسيا ك 
ف يبدم جكانب النجاح أف كاحد ك آػػػ يراعي في التقكيـ أف يككف تشخيصيا كعالجيا في 3ػػػ3

 كيظير الجكانب التي تحتاج إلى متابعة.
خر مف آكيـ أف يككف عمال تعاكنيا يساىـ فيو المعمـ كقد يساىـ عدد ػػػػ يراعي في التق4ػػػػ3

كيجب أف يشترؾ فيو المشرفكف التربكيكف كمديرك المدارس كالمرشدكف  ،المعمميف معو
 كذلؾ. النفسيكف كالطمبة

ػػػػ يراعي في التقكيـ ما بيف الطمبة مف فركؽ في القدرات لذا يقـك الطالب عمى أساس 5ػػػػ3
 دائو بنفسو ال بغيره مف الطمبة األقكياءأك العظماء.مقارنة أ

كتجنبو  كالطمأنينة ػػػػ كما يراعي أف تككف مكاقؼ التقكيـ مكاقؼ تشعر الطالب باألمف6ػػػػ3
ف يتعكد الطالب عمى أف الغرض األساسي مف التقكيـ ىك مساعدتو أك  ،شبح الخكؼ كالرىبة

 .2النجاح أف يصؿ إلى عمى النجاح عف طريؽ تالفي مايحكؿ بينو كبيف
 
 

                                                           
 .394ص  ،طرؽ التدريس العامة  ،حمد جابر أكليد .1
 .394ص  ، المرجع نفسو. 2
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 خالصة الفصل األول  :
 ،إف التقكيـ التربكم يمثؿ جزءا ال يتجزأ مف عممية التعمـ كمقكما أساسيا مف مقكماتيا     

كيعرؼ بأنو ،كال يككف بمعزؿ عنيا ،يكاكبيا كيسير جنبا إلى جنب مع العممية التعميمية 
ت ... كىذا مف خالؿ االعتماد عمى عممية إصدار حكـ عمى قيمة األشياء أك المكضكعا

لمعممية التعميمية التربكية أف تحقؽ األىداؼ التي سطرت ليا إال  معايير معينة . كال يمكف
ال كىك التقكيـ التربكم الذم يعد ركيزة أساسية لتحقيؽ تمؾ األىداؼ أ مف خالؿ ىذا األخير

لمعرفة نجاعة العممية البيداغكجية خر مرحمة في تدرج المادة المغكية آفيك  ،التربكية المرجكة
 بكافة عناصرىا مف معمـ كمتعمـ كالطريقة التي يتـ بيا التعمـ .

جؿ تعزيزىا كنقاط الضعؼ لتقكيميا أكما يساىـ التقكيـ التربكم في معرفة نقاط القكة مف 
 جؿ تصحيحيا كتقكيميا .أكاألخطاء التربكية مف 

ستغالليا كالعمؿ بيا قائـ إتـ التعرؼ عمى كيفية  ة إذاكليذا فالتقكيـ عممية تربكية ىادف     
 .عمى استراتيجيات منظمة كمخطط 



 

 

                  

 بيداغوجيا املقاربة بالكفاءات                        
 أوال: محددات الكفاءة 

 تعريؼ الكفاءة -1
 أنكاع الكفاءة  -2
 مميزات الكفاءة  -3
 عناصر الكفاءة -4

 ـــــــا: المقاربة بالكفاءاتثانيــــــــــــــ
 دكاعي إختيار المقاربة بالكفاءات  -1
 مفيكـ المقاربة بالكفاءات -2
 أىداؼ المقاربة بالكفاءات -3
 مبادئ كأسس المقاربة بالكفاءات -4

 ثالثــــــــــــــــــــا: التقويم وفق المقاربة بالكفاءات
 خصائص التقكيـ في إطار المقاربة بالكفاءات -1
 ي إطار المقاربة بالكفاءاتمبادئ التقكيـ ف -2
 كسائؿ التقكيـ في إطار المقاربة بالكفاءات -3

 خالصة الفصل الثاني
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 تمييد :
تعد المقاربة بالكفاءات إحدل البيداغكجيات التي تبنتيا كزارة التربية إبتداء مف      

أنيا كىي تمثؿ جبية لمكاجية التطكر التكنكلكجي المتسارع كالمتزايد ، كما .  2003/2004
كىي تنظر إلى ،ختالؼ تكجييـ كأعراقيـ ا  تعمؿ عمى إيجاد حؿ لمشكمة تنكع التالميذ ك 

الحياة مف منظكر عممي يربط التعميـ بالكاقع كالحياة كتجعؿ لممتعمـ حافز لمبحث عف 
 ستغالؿ ما يحتاجو .ا  مصادر المعرفة بنفسو ككيفية تنظيميا ك 
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 أوال: محددات الكفاءة :
 عريف الكفاءة :ت -1
ده ))قاؿ تعالى  لغة :  - مىدي  )1 (قيؿ  ىيكى المَّوي أىحى ـ  ييكلىد   )2 (المَّوي الصَّ لى ـ  يىًمد  كى ـ  يىكيف  )3 (لى لى كى

ده )  . (1)( ((4لَّوي كيفيكنا أىحى
كافأهي عمى الشيء مكافأة ككفاءه :جازاه، نقكؿ مالي بو  "كرد في لساف العرب البف منظكر -

 (2)"قتؿه كال كفاءه أم ال مالي بو طاقة عمى أف أكافئو . كالكؼ النظير.
كفأت القـك كفأه إذا أرادكا كجينا فصرفتيـ إلى غيره فأنكفؤكا أم رجعكا "كما كرد في الصحاح 

 (3).كالكؼء النظير ، المصدر الكفاءة ، كتقكؿ ال كفاء لو أم ال نظير لو .
في المعاجـ العربية "كفاءة "مف خالؿ التعريفيف السابقيف يتضح لنا أف معنى لفظة        

 ىي النظير كالمساكاة .
 إصطالحا : -
 إف مفيكـ الكفاءة معقد جدا حيث نجد أكثر مف مفيـك مف بينيا :   

عرفيا جيمي بأنيا نظاـ مف المعارؼ التصكرية كاإلجرائية منظمة عمى شكؿ تصاميـ 
عمميات، كالتي تسمح داخؿ مجمكعة كضعيات متجانسة بتحديد المشكؿ بفضؿ نشاط 

 (4)ناجح.
الحسية( يمكف مالحظتيا -يارات )الجسميةكىناؾ تعريؼ آخر لمكفاءة بأنيا مجمكعة مف الم

كالفشؿ مؤشر ’كقياسيا كالحكـ عمييا بالنجاح أك الفشؿ ، فالنجاح يدؿ عمى كجكد كفاءة 
 (1)عمى إنعداميا .

                                                           
 .4 _1اآلية ،اإلخالص  .  سكرة1

 111ص  ،ـ 1999 ،3ط ،لبناف ،دار إحياء التراث العربي ،لساف العرب ،. ابف منظكر 2

،ص 1990كانكف الثاني  ،1ج،4ط،لبناف ،دار العمـ لممالييف،تح أحمد عبد الغفكر عطار،الصحاح،الجكىرم.3
 .68_67ص

 .109ص  ،تيزم كزك ،1ط ،ألمؿ لمنشر كالتكزيعدار ا ،مقاربة التعميـ ك التعمـ بالكفاءات ،.عسعكس محمد 4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura112-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura112-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura112-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura112-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura112-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura112-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura112-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura112-aya3.html
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كما تعرؼ الكفاءة بأنيا التنظيـ، التخطيط لمعمؿ ، تعني التجديد التجكؿ، التطكر كالقدرة 
 (2)عمى التكيؼ اإليجابي مع نشاطات مستجدة.

كأيضا الكفاءة ىي القدرة التي يمتمكيا اإلنساف مف أجؿ أداء مياـ معقدة يتطمب إنجازىا 
 (3)التحكـ في عدد كبير مف العمميات مثؿ التي تصادفنا في ممارسة مسؤكلية أك تنفيذ عمؿ.

ختالؼ التعاريؼ إال أنيا تدكر حكؿ أف الكفاءة ىي حسف األداء أم        كرغـ تعدد كا 
معارؼ كالميارات مف أجؿ العمؿ عمى حؿ المشاكؿ التي تعيؽ إنجاز العمؿ كىي تحكيؿ ال

نسؽ مف المعارؼ المفاىيمية  عمى شكؿ خطط لحؿ مشكالت التعميـ كالتعمـ كمكاجية 
 العكائؽ كىك مصطمح حديث أدخؿ إلى القامكس التربكم.

 أنواع الكفاءة: -2
كؼ نقتصر عمى البعض منيا ال يمكف في ىذا المقاـ حصر كؿ أنكاع الكفاءة لذا س

 :كالمتمثمة في 
 (compétence de conmaissanceالكفاءات المعرفية ) -2-1
كىي ال تقتصر عمى المعمكمات كالحقائؽ ،بؿ تمتد إلى إمتالؾ كفاءات التعمـ المستمر ك    

 إستخداـ أدكات المعرفة ، كمعرفة طرائؽ إستخداـ ىذه المعرفة في المياديف العممية .
 (compétence de performanceكفاءات األداء) -2-2

كتشمؿ قدرة المتعمـ عمى إظيار سمكؾ لمكاجية كضعيات مشكؿ عمى أساس أف الكفاءات 
 تتعمؽ بأداء الفرد ال بمعرفتو كمعيار تحقيقيا ىنا ىك القدرة عمى القياـ بالسمكؾ المطمكب.

 (compétence de resultasكفاءات اإلنجاز أو النتائج) -2-3
متالؾ المعرفة الالزمة لممارسة العمؿ دكف أف يككف امتالؾ الكفاءات المعرفية يعني اإف 

ىناؾ مؤشر يدؿ عمى القدرة عمى األداء أما إمتالؾ الكفاءات األدائية فيعني القدرة عمى 
                                                                                                                                                                                     

 .16ص  ،2007ط ،،د،جميع الحقكؽ محفكظة لممؤلؼ  ،التدريس الفعاؿ بكاسطة الكفاءات  ،عمي أكحيدة .1

 .99ص ،ط -دار التنكير.د ،التدريس العممي كالفني الشفاؼ بمقاربة الكفاءات كاألىداؼ  ،خالد لبصيص .2

 .19ص  ،اربة بالكفاءات مق ،ؾ ،رأس العيف ،ـ مراح .3
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إظيار قدراتو في الممارسة دكف كجكد مؤشر يدؿ عمى القدرة عمى إحداث نتيجة مرغكبة في 
 (1)عمميف.أداء المت

كالكفاءات ،تعددت أنكاع كأشكاؿ الكفاءات كقد اقتصرت عمى ثالثة أنكاع أساسية  -
 التعميمية بدكرىا قابمة لمقياس عف طريؽ استخداـ  أدكات المعرفة ك اإلىتماـ بسمكؾ الفرد.

 مميزات الكفاءة: -3
 لمكفاءة مميزات نذكرىا قصد إزالة المبس كالغمكض عف حدىا كمف بينيا:

تكظؼ الكفاءة جممة مف المكارد منيا المعارؼ العممية كالمعارؼ الفعمية النابعة عف  -3-1
 (2)التجربة الشخصية كالتصكرات كاآلليات كالقدرات كالميارات.

غاية كظيفية إجتماعية كىي  كالكفاءة ذات طابع نيائي، كىي عبارة عف مممح ذ -3-2
ظؼ جممة مف التعممات لغاية إنتاج شيء أك تحمؿ في طياتيا داللة بالنسبة لمتمميذ الذم يك 

 (3)حؿ مشكمة.
أم تكظؼ معارؼ أغمبيا مف المادة الدراسية  ،الكفاءة تتعمؽ بالمادة الدراسية غالبا -3-3

كىذا ال ينفي كجكد كفاءات غير  ،الكاحدة كتعطي ليذه المعارؼ الدراسية بعدا مياريا ىاما
 تسيير إجتماع أك قيادة سيارة . مرتبطة بالمكاد الدراسية مثؿ الكفاءة في

أم أف الكفاءة ال تحمؿ صفة اإلطالؽ  ،الكفاءة ترتبط بكضعيات ذات مجاؿ كاحد -3-4
يجب تشخيص الكضعيات ذات المجاؿ الكاحد بغرض تنمية الكفاءة ضمف لذلؾ كالشمكلية 

 (4)ىذا المجاؿ كسيكلة تقكيميا .

                                                           
 2005،ط-د ،الجزائر ،دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع  ،بيداغكجيا التدريس بالكفاءات )األبعاد كالمتطمبات( ،حاجي فريد. 1

 .20صـ ،

 .102التدريس العممي كالفني الشفاؼ بمقاربة الكفاءات كاألىداؼ ،ص  ،خالد لبصيص  .2

 .23ص ،الكفاءاتمقاربة  ،رأس العيف ،ؾ ،ـ. مراح .3

 .25ص ،المرجع نفسو .4
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ة تنفرد بيا الكفاءة عف القدرة ، إذ ىي عبارة الكفاءة ترمي إلى غاية منتيية ىذه الميز  -3-5
عف غاية كليست كسيمة، كىي في ذات الكقت تحمؿ في مضمكنيا داللة لممتمدرس 
)التمميذ،الطالب( الذم يكظؼ جممة مف التعممات لغاية إنتاج شيء أك بغرض القياـ بعمؿ أك 

 (1)لحؿ مشكمة مطركحة في عممو المدرسي فيك مكتسب منتيى.
متقكيـ كالقياس فيي بطبيعتيا مقكمة، كيقـك ىذا التقكيـ عمى أساسيف لكفاءة قابمة ال -3-6

 (2)عمى األقؿ : نكعية إنجاز العمؿ كناتج عممية التعمـ .
  الكفاءة كحسب ما تبيف مف خالؿ المميزات التي تبرز بيا ىي أنيا عبارة عف مجمكعة

ؿ مشكالت تعيؽ الطالب مف المعارؼ المختمفة تعمؿ عمى إيجاد حمكؿ مناسبة لح
 كاألستاذ)المعمـ،المتعمـ(.

 /عناصر الكفاءة :4
كليا  ،متقكيـ تنشأ مف خالؿ نتائج الفعؿ التعممي لإف الكفاءة عبارة عف مككف معرفي قابمة 

عناصر تتركب منيا كتعد مف بيف أىـ العناصر التي تتككف منيا ىذه األخيرة كسنتطرؽ إلى 
 ثالث مككنات أساسية ىي :

ىي الطاقة الكامنة لمفرد في مجاؿ معيف أك أكثر مف مجاؿ، كعف  االستعدادات: -4-1
طريؽ االستعداد يصؿ إلى مستكل معيف مف الكفاءة أم يبمغ اليدؼ المقصكد مف عممية 

، كما أنو نشاط حيكم فطرم يكظفو الفرد العاقؿ لتنمية ذاتو مف جية كلمكاجية (3)التعمـ 
كاالستعدادات طاقات فطرية أك (4)التعمـ كالتككيف مف جية أخرلمتطمبات عممية التعميـ ك 

 مكتسبة أك ىما معا.

                                                           
 .24ص  ،ـ. مراح، ؾ، رأس العيف، مقاربة الكفاءات .1

 .26ص المرجع نفسو، .2

 12ص ،التدريس الفعاؿ بكاسطة الكفاءات ،عمي أكحيدة  .3

 .92ص  ،التدريس العممي كالفني الشفاؼ ،خالد لبصيص  .4
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ىي االستعدادات التي تصاحب النضج الجسمي كالعقمي االستعدادات الفطرية :  -4-1-1
 كاإلجتماعي كىي : 

كيشمؿ القدرة العامة ، أم الذكاء كالذاكرة كالتذكر  االستعداد العقمي : -4-1-1-1
 .ه كالتخيؿ كاإلدراؾ ...إلخ كاإلنتبا

كيتمثؿ في النمك الجسمي مف طكؿ ككزف كالحكاس  االستعداد الجسمي : -4-1-1-2
 الخمس إلى جانب النطؽ السميـ كالصحة العامة .

يظير االستعداد اإلجتماعي في عالقات الطفؿ االستعداد اإلجتماعي :  -4-1-1-3
في مشاركة غيره أك اإلنزكاء كالقمؽ ك اإلنطكاء  بأقرانو في الشارع كالمدرسة كالميؿ كالرغبة

 (1) المجكء لمكحدة.ك 
: ىي الخبرات كالقدرات التي إكتسبيا الطفؿ بأقرانو في االستعدادات المكتسبة -4-1-2

 الشارع كالمدرسة كىذه الخبرات تتمثؿ في:
ية نجاز أنشطة يدك ا  : القدرة عمى الكالـ كالجرم كالتسمؽ ك  خبرات جسمية -4-1-2-1

 حسب طاقتو.
: اكتساب ثركة لغكية تمكنو مف التعبير عف نفسو أك عف غيره خبرات عقمية -4-1-2-2

حسب ما تتطمبو الكضعيات التي يتعرض ليا ،كما تساعده ىذه الثركة عمى التعمـ، كلذلؾ 
 تعتمد عمييا مناىج السنكات األكلى مف التعميـ.

ع إخكانو كأقرانو كالتصرؼ معيـ تظير في عالقاتو م جتماعية:إخبرات  -4-1-2-3
 (2)كالسمككات التي يسمكيا عند ما تصادفو مكاقؼ إجتماعية في المدرسة كالشارع كالبيت.
فكاضع ،كاالستعداد لو صمة أساسية كدائمة بالقدرات كالميارات كىذه األخيرة تككف الكفاءات 

دؿ عمى أف االستعداد كمنفذه كدارسو كؿ ىؤالء يممككف استعدادات كاسعة. مما يياج المن
 (1)يتضمف قدرة كامنة ليا دكر في تعزيز القدرات المكتسبة بشيء مف اإلستقاللية.

                                                           
 13_12ص ، التدريس الفعاؿ بكاسطة الكفاءات ،عمي أكحيدة  .1

 .13ص المرجع نفسو،.2
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 العالقة بين االستعدادات الفطرية والمكتسبة: -4-1-3
ال يمكننا تعميـ الطفؿ إف لـ يكف لو استعدادات فطرية كأخرل مكتسبة كالعمؿ عمى مراعات 

،كليذا ترل المدارس اإلبتدائية كخصكصا السنة األكلى كؿ منيما أثناء عممية التدريس 
إبتدائي فالمنياج فييا ينطمؽ مف المحسكس إلى المجرد كمف مكتسبات الطفؿ في بيئتو قبؿ 

 (2)الدخكؿ إلى المدرسة.

 القــــــــــدرات: -4-2
كىي ىيكمة معرفية مثبتة قاـ ببنائيا المتعمـ  ،ىي نشاط عرفاني أك ميارم أك سمككي

ابقا كىي قائمة في سجمو المعرفي، كيمكف تطكير القدرة إلى ميارة مف خالؿ نشاطات س
كمؤىال لمقياـ بو ،، فيي عمكما كؿ ما يجعؿ اإلنساف قادرا عمى فعؿ شيء ما (3)خاصة 

، كقد تككف القدرات فطرية أك مكتسية أك ىما (4)سكاءا كاف ذىنيا أك حس حركيا أك كجدانيا 
 معا .

ىي القدرات التي ترجع إلى الكراثة كتصاحب النضج  ات الفطرية :القدر  -4-2-1
 )الجسمي.كالحسي( كالعقمي كالكجداني .

ىي تمؾ القدرات التي يكتسبيا الفرد مف محيطو كىذه  القدرات المكتسبة : -4-2-2
كلذلؾ نالحظ أف قدرات تمميذ السنة ،األخيرة تنمك كتتكسع أكثر فأكثر عف طريؽ التعميـ 

قؿ مف قدرات تمميذ السنة الرابعة كقدرات تمميذ السنة السادسة أكبر مف قدرات تمميذ أكلى أ
 السنة الثانية كىكذا كؿ تمميذ أكثر مستكل مف األخر يفكقو في القدرات. 

 : تتمثؿ في :القدرات العقمية  -4-2-3
 القدرة عمى تذكر المعمكمات ك إسترجاعيا عند الحاجة. -

                                                                                                                                                                                     
 .92ص ،التدريس العممي كالفني الشفاؼ  ،خالد لبصيص  .1

 .13ص،التدريس الفعاؿ بكاسطة الكفاءات  ،عمي أكحيدة  .2

 .11ص ،بيداغكجيا التدريس بالكفاءات  ،حاجي فريد .3

 .93ص ،التدريس العممي كالفني الشفاؼ بمقاربة الكفاءات كاألىداؼ ،خالد لبصيص  .4
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 مات كحفظيا في الذاكرة.القدرة عمى تخزيف المعمك  -
 القدرة عمى الفيـ ك اإلستيعاب. -
 القدرة عمى التحميؿ كالتركيب كالتجريد كالتعميـ . -
 .(1)القدرة عمى العد -
 : كتتمثؿ في:القدرات الجسمية -4-2-4
 القدرة عمى المعالجة الدقيقة ألشياء معالجة يدكيا. -
 القدرة عمى الرسـ  كالكتابة كاألشغاؿ اليدكية . -
 ة عمى أداء األناشيد أداء جيدا.القدر  -
 القدرة عمى القفز كالجرم كالتسمؽ . -
 القدرة المفظية ، كالقدرة عمى القراءة. -
 كىي تتمثؿ في :القدرات اإلجتماعية :  -4-2-5
 القدرة عمى ضبط اإلنفعاالت . -
 القدرة عمى التصرؼ المناسب في الكضعيات التي تصادفيا. -
 المدرسة كخارجيا . القدرة عمى التكيؼ مع زمالئو في -
 القدرة عمى تعديؿ اإلستجابة. -
 .(2)القدرة عمى التمييز بيف الفضيمة كالرذيمة  -

كليذا كجب ،تشكؿ االستعداد كالقدرات عامميف أساسيف كميميف في عممية التدريس         
عمى كؿ معمـ أف يراعي استعدادات كميارات كؿ تمميذ خالؿ تقديمو لدرس مف أجؿ تحقيؽ 

 ءة .الكفا
 خصائص القدرة: -4-3

 تتمثؿ خصائص القدرة فيما يمي :
                                                           

 14_13، المرجع السابؽ ص عمي أكحيدة  .1

 .14ص ،التدريس الفعاؿ بكاسطة الكفاءات  ،عمي أكحيدة  .2
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 أم أنيا قابمة لمتكظيؼ في مكاد مختمفة . القدرة عرضية : -
أم أنيا تتطكر كتنمك مع اإلنساف طكاؿ حياتو كقد تنقص كالقدرة  القدرة تطورية : -

 .1عمى الحفظ مثال
قدرة عمى التفاكض أم أنيا تتحكؿ مف حالة إلى حالة أخرل كال القدرة تحويمية : -

 القائمة عمى قدرات إجرائية كالكالـ ك اإلستماع كالبرىنة .
أم أنو يتعذر التحكـ فييا كربط ذلؾ بكضعية معينة كالقدرة القدرة غير قابمة لمتقويم :  -

 (2)عمى التدكيف في كضعية دكف كضعية أخرل.
 الميارات : -4-3

الفعاؿ لمسيركرة المعرفية كالحسية،  ىي مكضكع ذك صمة بالتعمـ مف حيث اإلستعماؿ     
األخالقية، الحركية كالميارة ثابتة نسبيا إلنجاز فعاؿ لميمة أك تصرؼ ، كىي أكثر 

 (3)خصكصية مف القدرة ألنو يمكف مالحظتيا ببساطة. 
إف الميارة ليست غاية بؿ ىي كسيمة ، ترتبط باإلستعماؿ الفعاؿ لممجاؿ المعرفي كالحركي   

فالميارة مرتبطة جدا بالتطبيؽ كالتدريب كاإلجراءات العممية التي تصؿ أحيانا  كالكجداني...
 (4)إلى درجة اإلتقاف كالتحكـ الخاص في إنجاز أم ميمة.

 كتتكزع الميارات عمى المجاالت الثالثة:
 : يتمثؿ في:الحسي  -المجال الجسمي -4-3-1
 ميارات بصرية سمعية ، حركية ، تعبيرية. -
 كالقراءة كالكالـ. ميارات الكتابة -
 ميارات حركية مرتبطة بالنشاط الحركي. -

                                                           
 .34ص ،المقاربة بالكفاءات،.طيب نايت سميماف كآخركف 1

 .34ص،   ، المقاربة بالكفاءاتطيب نايت سميماف كآخركف  .2

 .97ص ،الكفاءات كاألىداؼالتدريس العممي كالفني الشفاؼ بمقاربة  ،خالد لبصيص  .3

 .11ص،بيداغكجيا التدريس بالكفاءات  ،حاجي فريد .4
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 .(1)ميارات يدكية في معالجة األشياء -
 : يتمثؿ في:المجال العقمي  -4-3-2
 ميارات الفيـ كاالستيعاب . -
 ميارات التحميؿ كالتركيب كالتمخيص. -
 ميارات تركيب جمؿ أك ترتيب فقرة. -
 ميارات الربط بيف الكممة كمعناىا. -
 يتمثؿ في :لمجال الوجداني : ا -4-3-3
 ميارات التفاعؿ مع اآلخريف. -
 ميارات بناء عالقات إجتماعية. -
  .ميارات االستجابة التفاعمية كاإلصغاء لممتعمـ ، أك االبتسامة عندما تمتقي بصديقؾ -
 ميارات التعبير عف رأم بصكرة مالئمة. -
 (2)ميارات تفاعمية كمبادرة إلقاء التحية عمى اآلخريف . -
 لفرق بين االستعداد والقدرة :ا -

يختمؼ االستعداد عف القدرة في ككنو يشير إلى إمكانية إنجاز كاممة كليس إنجاز        
فاالستعداد ىك القيمة التنبؤية لمقدرة أما القدرة فيي تنفيذ االستعداد في مجاؿ النشاط  ،فعمي

 (3)الخارجي كىذا يعني أف االستعداد سابؽ لمقدرة كمالـز ليا.

 ثانيـــــــــــا : المقاربة بالكفاءات .
 دواعي إختيار المقاربة بالكفاءات: -1

                                                           
 .15._14 ص فالتدريس الفعاؿ بكاسطة الكفاءات،عمي أكحيدة . 1

 

 .16ص ،، التدريس الفعاؿ بكاسطة الكفاءاتعمي أكحيدة .2

 ،2004 ، 2اليدل لمنشر قسنطينة عدد دار ،أسس التكجيو الدراسي الفعاؿ : مجمة أبحاث نفسية ك تربكية  ،زعبيط مريـ.3
 . 85ص 
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إف معطيات العصر التكنكلكجية كاإلنفجار المعرفي تفرض عمى المجتمعات البشرية 
ديمكمة التغير كالتجدد ، نتيجة تطمع األفراد نحك مكاكبة المستجدات بغرض اإلستفادة مف 

رقي كاإلزدىار الحضارم بحيث يتـ إختيار ما يناسب كيالئـ تمؾ المعطيات التي تضع ال
 حاجات الفرد التي ىي جزء ال يتجزأ مف حاجات مجتمعة .

كىذا ما تسعى إليو المجتمعات عامة كالمجتمعات المتخمفة أك النامية خاصة مف أجؿ الرقي 
ارية بمعطياتيا كأسمكب حياتيا إلى المستكل الذم يكفؿ ليا مكاجية التحديات الج

 (1)كالمستقبمية.
فعندما يطمب مف المتعمـ القياـ بمقارنة فإف العممية أعقد مف التعبير عف كجكد الشبو 

بؿ ىي تفاعؿ لعمميات معقدة تستخدـ الذاكرة كالتخيؿ ،كاإلختالؼ بيف عنصريف أك مفيكميف 
ختالفا بيف حدثيف  ثـ إف المقاربة التي تجرم في الصب ،جميعا في إدراؾ العالقات تشابيا كا 

 .تاريخيف عمى سمـ زمني مثال ، ليست ىي المستيدفة بؿ المستيدؼ ىك مكاجية كضعيات
جتماعية خارج المدرسة تستدعي إمتالؾ آلية المقارنة التي يصبح بيا التعمـ إذا أثر  حياتية كا 

 طيب.
ا في أم كلتحقيؽ ىذا تـ إختيار بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات بإعتبارىا عنصرا رئيسي     

نظاـ تعميمي حيث تمعب دكرا فعاال في ىذا التغير كالتجدد لما تتضمنو مف أسس تربكية 
 (2)كبيداغكجية نفسية.

 كتتمخص دكاعي إستعماؿ المقاربة بالكفاءات في جممة مف التحديات ىي :
 ضركرة إيجاد فعالية داخمية مف أجؿ تعميـ ناجح كتكافؤ الفرص لمجميع. -

                                                           
 .89التدريس العممي كالفني الشفاؼ بمقاربة الكفاءات كاألىداؼ ص ،خالد لبصيص .1

. يحة ىشاـ ، مقاربة التدريس بالكفاءات كعالقتيا بدافعية االنجاز لدل أساتذة التربية البدنية كالرياضية ، دراسة ميدانية  2
 .24ػػ23، ص ص  2016/ 2015شيادة ماستر ، إشراؼ فتكش نصير،  ،ة بسكرة عمى مستكل ثانكيات بمدي

 .24ص  يحة ىشاـ ، مقاربة التدريس بالكفاءات كعالقتيا بدافعية االنجاز لدل أساتذة التربية البدنية كالرياضية ،. 1
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مب ممح يتمثؿ في النكعية كحسف األداء مف خالؿ إختيار مسعى ضركرة اإلستجابة لط -
 بيداغكجي يضـ المتعمـ في محكر اإلىتماـ.

إعتماد بيداغكجيا يككف شغميا الشاغؿ تزكيد المتعمـ بكسائؿ التعمـ كما يسمح لو بأف يتعمـ  -
 (1)كيؼ يفعؿ ككيؼ يككف.

ميو المربكف بمختمؼ أسالكيـ بؿ يجب أف يطمع ع ،كعميو فيذا التكجو الجديد ينبغي     
كيفيمكنو بكعي تاـ ، لذلؾ كاف مف الكاجب عمينا كمطمعيف ككمشرفيف أف نبدأ بيذا المحكر 
حتى نزيؿ الحيرة التي صارت تسكف أغمب المدرسيف المقبميف عمى العمؿ بيا كفؽ عممية 

 (2)اإلصالح الجارية حاليا في الجزائر.
 تعميـ ناجح أك تكافؤ الفرص لمجميع . ضركرة إيجاد فعالية داخمية مف أجؿ -
ضركرة تقديـ تعميمات ذات داللة بالنسبة لكؿ ما يتعممو التمميذ كيؤدم بو إلى التساؤؿ:  -

 لماذا يتعمـ مادة معينة كبطريقة محددة ؟
 (3)ضركرة اإلستجابة لتزايد حجـ المعمكمات في مختمؼ المكاد العممية. -
 مفيوم المقاربة بالكفاءات : -2
 مفيوم المقاربة : -2-1
المقاربة مف قرب كقارب كاقترب مف ، بمعنى كصؿ إلى مستكل معيف أك محدد ،  -

تجاىيف ، كالمقاربة في التعميـ ىي كؿ إكالمقاربة ىي كؿ ما يقارب بيف فكرتيف ، قطبيف أك 
 .(4)ما يقرب التمميذ مف النتيجة

                                                           
 .24ص  ،المرجع نفسو .1

 .90ص ،ات كاألىداؼالتدريس العممي كالفني الشفاؼ بمقاربة الكفاء ،خالد لبصيص  .2

 .27المقاربة بالكفاءات أك ) مفاىيـ بيداغكجية جديدة (،ص ،طيب نايت سميماف  .3

تحت إشراؼ لككيا  ،بتدائيةكية حسب معممي كمفتشي المرحمة اإلىداؼ المناىج الجديدة في إطار اإلصالحات الترببالكفاءات أل قرارية ، حرقاس كسيمة ، تقييـ مدل تحقيؽ المقاربة 4

 21،ص 2009/2010الياشمي ،قالمة ، مذكرة لنيؿ شيادة الدكتكراه في عمـ النفس 
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مشكمة أك تحقيؽ غاية  أك ىي أسمكب تصكر كدراسة مكضكع أك تناكؿ مشركع أك حؿ -
كتعتبر مف الناحية التعميمية قاعدة نظرية تتضمف مجمكعة مف المبادئ يستند إلييا تصكر 

ستراتيجيات كالطرؽ كالتقنيات كاألساليب كبناء منياج تعميميي كىي منطمؽ لتحديد اال
 (1)الضركرية.

لتي يراد منيا دراسة كا،كما تعرؼ بأنيا الكيفية العامة أك الخطة المستعممة لنشاط ما  -
كضعية أك مسألة أك حؿ مشكمة أك بمكغ غاية معينة أك اإلنطالؽ في مشركع ما كقد 

ستخدمت في ىذا السياؽ لمداللة عمى التقارب الذم يقع بيف مككنات العممية التعميمية التي ا
ستراتيجيات تربكية بيداغكجية اترتبط فيما بينيا مف أجؿ تحقيؽ غاية تعميمية كفؽ 

 (2)اضحة.ك 
مف خالؿ تعريؼ المقاربة يتبيف بأنيا خطة مكجية لنشاط ما يرتبط أك ييدؼ إلى تحقيؽ -

 األىداؼ في ضكء إستراتيجيات تربكية محددة لمكصكؿ إلى نتائج فعالة.
 مفيوم المقاربة بالكفاءات : -2-2

المعرفة كالحيازة عمى الكفاءة يعني إمتالؾ ،تمثؿ الكفاءة ما يقدر الفرد عمى إنجازه 
يجاد ممارسة ذات نكعية معترؼ بيا في مجاؿ محدد بحيث تعني القدرة عمى أداء فعؿ  ،كا 

 معيف في كضعية معينة بإتقاف كالمقاربة بالكفاءات تسعى إلى تحقيؽ ثالث أىداؼ رئيسية 
 ما ينبغي عمى التمميذ أف يتحكـ فيو مع نياية كؿ طكر دراسي. -2-2-1
 ت لدل التالميذ مف خالؿ تنمية الدافعية لديو .إعطاء معنى لمتعمما -2-2-2
التركيز عمى إكتساب المتعمميف القدرة عمى التصرؼ حياؿ الكضعيات  -2-2-3

 (3)المركبة.
                                                           

 20_19لتربية البدنية كالرياضية ص ص مقاربة التدريس بالكفاءات كعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدل أساتذة ا ،يحة ىشاـ .1

 ،العمـك اإلنسانية ك االجتماعية  جمة، مالتعميـ في إطار المقاربة بالكفاءات  ،إسماعيؿ األعكر  ،األخضر عكاريب  .2
 .565ص  ،الجزائر ،ممتقى التككيف بالكفاءات في التربية 

 .69ص  ،ـ2013 ،14كتكبر العدد أة الثامنة التدريس بالكفاءات كتقكيميا السن ،لعزيمي فاتح .3
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كما تعرؼ المقاربة بالكفاءات بأنيا تحدد مكانة المعارؼ في الفعؿ كتشكؿ ىذه األخيرة  -
تخاذ القرارات ، فالمقاربة بالكفاءات طريقة ا  حاسمة لتحديد طبيعة المشاكؿ كحميا ك مرحمة 

تربكية كأسمكب عمؿ تمكف المدرس مف إعداد دركسو بشكؿ فعاؿ فيي تنص عمى الكصؼ 
 (1)التحميؿ لمكضعيات التي يتكاجد فييا أك سيتكاجد عمييا المتعمـ.

كجاء أيضا في تعريؼ أخر أنو مقاربة أساسيا أىداؼ معمف عنيا في صيغة كفاءات ،  -
بر ىذا المنيج التربكم حديثا إذا ما قكرف بالتعميـ التقميدم الذم يعتمد عمى محتكيات كيعت

مفادىا التمقيف كالحفظ فمسعى ىذه المقارنة إذف ىك تكحيد رؤية تعميـ/التعمـ مف حيث تحقيؽ 
كتستمـز تحديد المكارد المعرفية  ،أىداؼ مصاغة عمى شكؿ كفاءات قكاميا المحتكيات

 (2)مككية لتحقيؽ المممح المنتظر)الكفاءة( في نياية مرحمة تعميـ ما.كالمياربة كالس
 
 أىداف المقاربة بالكفاءات : -3

إف لممقاربة بالكفاءات أىداؼ كمقاصد كغايات تيدؼ إلى تحقيقيا لمكاجيات 
تخاذ القرارات المناسبة.  كضعيات معقدة تمكننا مف القدرة عمى التفكير كالتحميؿ كا 

 ؼ التي تسعى ليا ىذه األخيرة مف أجؿ تحقيقيا ىي:كمف بيف أىـ األىدا
إفساح المجاؿ أماـ ما لدل المتعمـ مف طاقات كامنة كقدرات لتظير كتتفتح كتعبر  -3-1

 عف ذاتيا .
 بمكرة استعداداتو كتكجيييا في اإلتجاىات التي تتناسب كما تيسره لو الفطرة. -3-2
 (3)مف تعممو في سياقات كاقعية.تجسيد الكفاءات المتنكعة التي يكتسبيا  -3-3
 تنمية تفكيرىـ كمياراتيـ الفكرية كقدراتيـ عمى حؿ المشكمة.  -3-4

                                                           
ئرية مجمة الكاحات لمبحكث المقاربة بالكفاءات كأسمكب لدعـ التعميمية في الجامعات الجزا ،عدناف مدني مريزؽ  .1

 .140ـ ص 2010 ،.8العدد –كالدراسات الجزائر 

 20مقاربة التدريس بالكفاءات كعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدل أساتذة التربية البدنية كالرياضية ص  ،يحة ىشاـ .2

 .22ص  ،بيداغكجيا التدريس بالكفاءات  ،حاجي فريد  .3
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 (1)تعمميـ أدكار الكبار مف خالؿ مكاجية المكاقؼ الحقيقية كالمحاكاة. -3-5
 العمؿ عمى تنمية استعدادات المتعمـ كقدراتو كتكجيييا تكجييا مالئما. -3-6
التكاممية القائمة بيف المعارؼ كالتداخؿ المكجكد بيف مختمؼ  جعؿ المتعمـ يدرؾ -3-7

 األدكات كالمصادر إلكتساب المعارؼ .
تدريب المتعمـ عمى ممارستو التفكير كالربط بيف المعارؼ في المجاؿ الكاحد ،  -3-8

 (2)كتكظيفيا لحؿ مشكمة ما في كضعية معينة.
 ة اإلستنتاج .سبر الحقائؽ كدقة التحقيؽ كجكدة البحث كحج -3-9
إستخداـ أدكات منيجية كمصادر تعميمية مناسبة لممعرفة التي يدرسيا كشركط -3-10

 .(4)اكتسابيا 
 اإلستبصار كالكعي بدكر العمـ كالتعميـ في تغيير الكاقع كتحسيف نكعية الحياة.-3-11
 تضمف إنسجاما بيف الكفاءات. -3-12
الربط بيف المعارؼ في المجاؿ الكاحد تدريبو عمى كفاءات التفكير المتشعب، ك  -3-13

كاإلشتقاؽ مف الحقكؿ المعرفية المختمفة عند سعيو إلى حؿ مشكمة أك مناقشة قضية أك 
 (3)مكاجية كضعية.

دماجو في  ،تشجيع عمؿ الفرد مع الجماعة-3-14 كمف ثـ إعداده لمحياة المينية كا 
 المجتمع.

 (4)كمياراتيـ بفعؿ الممارسة. إكتساب نتائج المتعمميف كتطكير خبراتيـ  -3-15
                                                           

 .27ص  ،اءات كعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدل أساتذة التربية البدنية كالرياضيةمقاربة التدريس بالكف ،يحة ىشاـ .1

 .568التعميـ في إطار المقاربة بالكفاءات ص  ،إسماعيؿ األعكر  ،األخضر عكاريب  .2

 .22ص  ،. حاجي فريد، المرجع السابؽ 4

 .23-22ص ص  ،بيداغكجيا التدريس بالكفاءات  ،حاجي فريد  .3

 .     27ص ،مقاربة التدريس بالكفاءات كعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدل أساتذة التربية البدنية كالرياضية  ،يحة ىشاـ .4

 



 بيداغوجيا املقاربة بانكفاءات                                                                          انفصم انثاني : 

 

48 

إف اليدؼ مف التدريس بالكفاءات ىك البحث عف الجكدة كالفعالية كعقمنة المكارد       
البشرية رغبة في إستثمارىا كتحقيؽ التكيؼ السميـ لمفرد مع محيطو ، ىذا الفرد الذم سيككف 

طكير المجتمع بصفة قادرا عمى حؿ مشاكمو اليكمية كعمى اإلندماج كالمشاركة في بناء كت
تقـك عمى معرفة دينيا كتاريخ كطنيا  ،فعالة . كتككف شخصية مستقمة كمتكازنة كمتفتحة 

كتطكرات مجتمعيا قصد تزكيد المجتمع بمكاطنيف مؤىميف لمبناء المتكاصؿ لمكطف عمى جميع 
س كذلؾ مف خالؿ إكتساب المتعمميف الكفاءات المالئمة، فبيداغكجيا التدري،المستكيات 

بالكفاءات تيدؼ إلى تحديد الكفاءات التي تسعى أف يتحكـ فييا المتعمـ في نياية كؿ سنة 
 دراسية ، ككذا تيدؼ إلى إعطاء معنى لمتعمـ كجعمو يدرؾ ما تعممو .

 : مبادئ وأسس المقاربة بالكفاءات -4
 ارتبطت الكفاءة في الكسط الميني ثـ إنتقمت إلى ميداف التربية كقد قامت عمى مبادئ -

 كأسس أىميا كاآلتي :
 مبادئ المقاربة بالكفاءات: -4-1
نطالقا مف كضعية شاممة )كضعية إبمعنى تحميؿ عناصر الكفاءة اإلجمالية :  -4-1-1

 معقدة ، نظرة عامة ، مقاربة شاممة ( .
يسمح ىذا المبدأ بالتحقيؽ مف قدرة المتعمـ عمى تجميع مككنات الكفاءة التي تتمثؿ في 

 .رفة السمككية كالمعرفة الفعمية كالدالليةالسياؽ كالمع
أم تفعيؿ المكتسبات القبمية كبناء مكتسبات جديدة كتنظيـ المعارؼ ، البناء :  -4-1-2

يعكد أصؿ ىذا المبدأ إلى المدرسة البنائية يتعمؽ األمر بالنسبة إلى المتعمـ بالعكدة إلى 
 (1)ي ذاكرتو الطكيمة.معمكماتو السابقة لربطيا بمكتسباتو الجديدة كحفظيا ف

تعتبر التعميـ عنصرا يتضمف حصيمة المعارؼ كالسمككات كالميارات التي تؤىمو  -4-1-3
 القدرة عمى التعرؼ )مجاؿ معرفي(-لػػػػػػػػػػ:

 مجاؿ النفسي الحركي(الالقدرة عمى التصرؼ ) -
                                                           

 .82دراسة كشفية لممارسة المعمميف لممقاربة بالكفاءات ص  ،العرابي محمكد .1
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 القدرة عمى التكيؼ )مجاؿ كجداني( -
سـ بالتعقيد عبر صيركرة عممية التعميـ ، قابمة تعتبر الكفاءة قدرة إنجازية تت -4-1-4

 (1)لمقياس كالمالحظة عبر مؤشراتيا .
 يسمح ىذا المبدأ باإلنتقاؿ مف الكفاءة إلى مككناتيا ثـ العكدة إلييا. التناوب : -4-1-5
بمعنى التعمـ بالتصرؼ . يسمح ىذا المبدأ بممارسة الكفاءة بغرض التطبيق :  -4-1-6

ما أف الكفاءة تعرؼ عمى أنيا القدرة عمى التصرؼ يككف مف الميـ لممتعمـ التحكـ فييا ، ب
 (2)أف يككف نشيطا في تعممو.

بمعنى ربط العناصر المدركسة إلى بعضيا البعض ألف إنماء الكفاءة اإلدماج :  -4-1-7
 يككف بتكظيؼ مككناتيا بشكؿ إدماجي .

ألنو يسمح بتطبيؽ الكفاءة عندما تقرف  يعتبر ىذا المبدأ أساسا في المقاربة بالكفاءات ذلؾ
 (3)بأخرل. 

 تعتبر مبدأ التكامؿ كالشمكلية كسيمة لتحقيؽ المممح العاـ لممتعمـ. -4-1-8
 تعتبر التمميذ المحرؾ األساسي لعممية التعمـ كىذا ما يستدعي: -4-1-9

 المعارؼ )فطرية أك مكىكبة أك مكتسبة تأتي عف طريؽ التعمـ ( -
 ، مركبة أك نفسية (القدرات )عقمية -
 الميارات )قدرات ناضجة مقاسيا الدقة كالفعالية كالتكازف( -

 4يعتبر التربية عممية تسيؿ النمك كتسمح بالتكاصؿ كالتكيؼ كاإلىتماـ بالعمؿ -4-1-10

 أسس المقاربة بالكفاءات : – 4-2
                                                           

 .84كزارة التربية الكطنية الكثيقة المرافقة لمنياج التربية كالرياضة ص  .1

 .83المرجع السابؽ ، ص  ،محمكد.العرابي  2

 .83ص  المرجع نفسو،  .3

 .84.كزارة التربية الكطنية ، الكثيقة المرافقة لمنياج التربية كالرياضة ص  4

 .82المقاربة بالكفاءات ص  ،. طيب نايت سميماف كاخركف 3
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التعميـ  يقع المدخؿ إلى التعميـ عف طريؽ الكفاءات في سياؽ اإلنتقاؿ مف منطؽ -4-2-1
الذم يرتكز عمى المادة المعرفية إلى منطؽ التعمـ ، الذم يركز عمى المتعمـ كيجعؿ دكره 

 محكريا في الفعؿ التربكم.
تحتؿ المعرفة في ىذه المقاربة دكر الكسيمة التي تضمف تحقيؽ األىداؼ  -4-2-2

امؿ تتكفؿ كىي بذلؾ تندرج ضمف كسائؿ متعددة تعالج في إطار ش،المتكخاة مف التربية 
 (3)باألنشطة ، كتبرز التكامؿ بينيا.

تسمح المقاربة عف طريؽ الكفاءات بتجاكز الكاقع الحالي المعتمد فيو عمى الحفظ  -4-2-3
 كالسماع كعمى منيج المكاد الدراسية المتفصمة.

يتفادل ىذا الطرح التجزئة الحالية التي تقع عمى الفعؿ التعميمي التعممي الميتـ  -4-2-4
سا بنكاتج التعمـ ، لتيتـ بمتابعة العمميات العقمية المعقدة التي ترافؽ الفعؿ باعتباره كمثاال أسا

  .متناىيا مف السيركرات المتداخمة كالمترابطة كالمنسجمة فيما بينيا

يمكف إعتماد المقاربة بالكفاءات في التدريس مف اإلىتماـ بالخبرة التربكية  -4-2-5
يمة ، كتنمية الميارات المختمفة كالميكؿ مع ربط البيئة بمكاضيع إلكتساب عادات جديدة سم

 (1)دراسة التمميذ كحاجاتو الضركرية .
كعميو إف المقاربة بالكفاءات منيج فعاؿ قائـ كمبني عمى أسس فعالة تجعؿ المتعمـ في 

  حركية دائمة بعيدا عمى التكاسؿ كأسمكب التمقيف كتيتـ بالنتائج التي يحققيا المتعمـ.
 ثالثــــــــــــــــــــــــا :التقويم وفق المقاربة بالكفاءات .

 خصائص التقويم في إطار المقاربة بالكفاءات : -1
ال يرتكز التقكيـ بالدرجة األكلى عمى المعارؼ كحدىا بقدر ما يرتكز عمى التنمية  -1-1

 الشاممة لممتعمـ. 
فيكظؼ ،شخصي  يقـك عمى كضع التمميذ في كضعية يدعى فييا إلى إنجاز عمؿ -1-2

 فيو جميع مكتسباتو القبمية.
                                                           

 .82ص  المرجع نفسو، .1



 بيداغوجيا املقاربة بانكفاءات                                                                          انفصم انثاني : 

 

51 

اإلختبارات في إطار ىذه البيداغكجيا يكشؼ عمى مستكل األداء ضمف كضعيات  -1-3
 معينة )إشكاليات(.

اإلختبار يقيس بناء الكفاءات بيف المستكيات الدراسية في شكؿ عمكدم كأفقي  -1-4
 (1))إدماجي(.

اء عند التمميذ ضمف برنامج الشيادة في إطار ىذه البيداغكجيا تعكس كفاءة األد -1-5
 محدد.

 (2)يشمؿ التقكيـ عمى جميع الكسائؿ التي تمكف مف معرفة مؤشر الكفاءة . -1-6
كتعنى  ،إف التقكيـ في إطار المقاربة بالكفاءات يتكجو إلى تنمية اإلستقاللية لدل التالميذ -

اعة ألف بتجديد مياراتو لمجابية كضعية مشكمة. كتعطي لمتعميـ معنى حتى يصبح أكثر نج
التقكيـ كفؽ ىذه المقاربة يعمؿ عمى حفظ المكتسبات ألنو يعتمد عمى أسمكب حؿ المشكالت 

 .كتنمية القدرات 
 مبادئ التقويم في إطار المقاربة بالكفاءات : -2

جاءت بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات إلثراء كدعـ كتحسيف بيداغكجيا التعميـ . ألنيا 
كالتقكيـ كجزء أساسي في العممية التقكيمية كاف لو ،يره تمثؿ ثركة عممية ساىمت في تطك 

 : ؟فما ىي مبادئو كفؽ ىذه البيداغكجيا،األثر الياـ 
ال يتبادؿ التقكيـ معارؼ منعزلة بؿ ىك معالجة تيدؼ إلى الحكـ عمى الكؿ كىك في   -2-1

 طكر البناء ، مدرجا لمختمؼ المكارد المشكمة لمكفاءة.
ي المسار التعميمي إلكتشاؼ الثغرات المعرقمة لمتعمـ كمف إدماج الممارسة التقكيمية ف -2-2

نما ىك عالمة عمى صعكبات ظرفية  ثـ فإف الخطأ كفؽ ىذه البيداغكجيا ال يمثؿ عجزا كا 
يقتضي األمر التدخؿ لمعالجتيا مف أجؿ ضماف سيركرة حسنة لمعمميات ،يعاني منيا المتعمـ 

 الالحقة.
                                                           

 .578ربة بالكفاءات ، ص .لخضر عكاريب ، إسماعيؿ األعكر ، التقكيـ في إطار المقا 1

 .578ص  المرجع نفسو،. 2
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ى جمع معمكمات مكثكؽ منيا ككجيية بشأف إعتماد أساليب التقكيـ التحصيمي عم -2-3
المستكيات التدريجية لمتحكـ في الكفاءات المستيدفة قصد التدخؿ البيداغكجي كفؽ الحاجات 

 (1)المميزة لمتالميذ. 
تدعيـ التنقيط العددم لمنتائج المدرسية في العممية التقكيمية بمالحظات ذات مدلكؿ  -2-4

 كالمعمـ كالكلي نكعي لضماف عالقات بنائية بيف التمميذ
 ،إعتماد التقكيـ عمى كضعيات تجعؿ التمميذ عمى كعي بإستراتيجياتو في التعمـ -2-5

 كتمكنو مف تبني مكقؼ تأممي لتقدير مدل مالئمتيا كفعاليتيا .
كذلؾ بتكفير العديد مف األنشطة التقييمية التي ،األخذ بعيف اإلعتبار الفركؽ الفردية  -2-6

 الذم حققو كؿ طالب عمى حدة . تساعد عمى تحديد مستكل اإلنجاز
ممارسة العمميات العقمية العميا كذلؾ بتكميؼ التالميذ بأنشطة تتطمب حؿ لمشكالت  -2-7

 أك إصدار أحكاـ أك اتخاذ قرارات بما يتناسب دائما مع مستكاىـ العقمي .
تكفير األنشطة الجماعية التعاكنية التي تسمح لمطالب بأف يتعاكنكا مع بعضيـ  -2-8

 (2)البعض. 
مف خالؿ المبادئ التي تـ ذكرىا يتبيف أف التقكيـ في إطار بيداغكجيا المقاربة 
بالكفاءات يعمؿ عمى إدماج الممارسة التقكيمية في العممية التعميمية مف أجؿ تبييف العجز 

 كالنقص مف أجؿ معالجتو لمنيكض بالتعمـ.
 وسائل التقويم في إطار المقاربة بالكفاءات : -3

التقكيـ في إطار المقاربة بالكفاءات ىناؾ ثالثة أنكاع : المالحظة ، مف بيف أىـ كسائؿ 
 كىذا شرح مكجز: بطاقة المتابعة المدرسية، ختبار ، المقابمة ،اإل

                                                           
 .579ص ، التقكيـ في إطار المقاربة بالكفاءات ،إسماعيؿ األعكر  ،لخضر عكاريب  .1

 580التقكيـ في إطار المقاربة  بالكفاءات ص  ،اسماعيؿ األعكر  ،لخضر لعكاريب  .2
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ىي كسيمة يستخدميا اإلنساف العادم في اكتسابو لخبراتو كمعمكماتو، المالحظة :  -3-1
حظاتو أساسا لمعرفة أك عمى أف يتبع الباحث في ذلؾ منيجا معينا يجعؿ الباحث مف مال

 .(1) فيـ دقيؽ لظاىرة معينة
 فالمالحظة ىي المشاىدة الدقيقة لظاىرة معينة مف أجؿ إيجاد حمكؿ مناسبة .-

 كالمالحظة نكعاف :
كىي المالحظة األكلية التي تشد انتباه المعمـ بحيث المالحظة البسيطة :  -1

 عميمي .يطرح فرضية لتبني إستراتيجيات التحكـ في المكقؼ الت
كيقصد بيا المشاىدة التي يقـك بيا الفاحص بحيث يسجؿ  المالحظة العممية : -2

كؿ ما يالحظو حكؿ الظاىرة سكاء كانت طبيعية أك سمككية أك تربكية أك إجتماعية 
 كال بد مف تكفر مجمكعة مف الشركط حتى تككف المالحظة جيدة نذكر منيا ما يمي :

 كضكح اليدؼ . -
 حظة متاحا بحيث يمكف مشاىدتو .أف يككف مكضكع المال -

 
كتحتكم عمى األسئمة الشفكية التي ال تتطمب إجابات طكيمة ككذا ختبارات : اإل -3-2

 . (2)اإلختبارت التحريرية ، المكضكعية باإلضافة إلى االختبارات األدائية 
كىذا بحيث تككف شاممة كمتنكعة الفقرات مستكفاة لكافة الشركط الالزمة لنجاحيا كفعاليتيا ، 

 إلى جانب القدرة عمى تقنيف ىذه االختبارات باختبار المعايير المناسبة.
كتككف شخصية مع بعض المتعمميف الذيف يجدكف صعكبة في التكيؼ  المقابمة : -3-3

 كالتحصيؿ.
بحيث تكضع لكؿ تمميذ بطاقة يسجؿ عمييا مختمؼ  بطاقة المتابعة المدرسية : -3-4

 .(1)ة كأداءاتو السمككية كتمثالتو الكجدانية التطكرات الحاصمة في مكتسباتو المعرفي
                                                           

 .317ـ، ص2002، 1اتو العممية، دار الفكر، دمشؽ، طرجاء كحيد دكيدرم، البحث العممي أساسياتو النظرية كممارس.1

 .89دراسة كشفية لممارسة المعمميف لممقاربة بالكفاءات ص  ،لعراني محمكد 2.
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 خالصة الفصل الثاني :

يتبيف مف خالؿ ما تناكلناه في الفصؿ الثاني أف بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات 
جؿ إدخاؿ تعديالت عمى المنظكمة التربكية أإصالح جديد قامت بو كزارة التربية الكطنية مف 

 الضعؼ كالنقص المكجكد بداخميا . لتككف في صالح التمميذ ، كلتدارؾ
كالكفاءة مككف معرفي يتككف مف ثالثة عناصر أساسية كىي :) االستعداد ، القدرة  

 الميارة(.
كالمقاربة بالكفاءات ىي طريقة تربكية كأسمكب عممي يمكف المدرس مف إعداد دركسو بشكؿ 

 تكاجد فييا المتعمـ .فيي تنص عمى الكصؼ كالتحميؿ لمكضعيات التي يتكاجد أك سي ،فعاؿ
كما أف التقكيـ القائـ عمى أساس المقاربة بالكفاءات قائـ عمى كسائؿ متعددة منيا: 

 ختبار ، المقابمة (.)المالحظة ، اإل
كعميو المقاربة بالكفاءات تفسح المجاؿ لممتعمـ ليبرز طاقاتو كقدراتو كينمييا ليككف 

 درا عمى ربط أفكاره كتنظيميا .قادرا عمى حؿ المشكالت التي تكاجيو كيككف قا
 
 

                                                                                                                                                                                     
 .90.المرجع نفسو ، ص  1
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 تمييد :
مف  ،راسةإف الدراسة الميدانية كسيمة ىامة لجمع المعمكمات كالحقائؽ في مجتمع الد     

 جؿ دعـ الجانب النظرم الذم يتضمف مختمؼ أدبيات المكضكع المحتممة في اإلطار العاـ.أ
كقد ،كفي ىذا الفصؿ سأحاكؿ إعطاء فكرة حكؿ مجاؿ الدراسة البشرم كالجغرافي كالزمني  

ستبياف ستخداـ كسيمة عممية أال كىي اإلإتـ إخضاع عبارات ىذه الدراسة إلى التجريب ب
 ذلؾ المنيج الكصفي التحميمي الذم يتفؽ مع طبيعة ىذه الدراسة . متبعة في
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 ـــــ أداة الدراسة : 1
جؿ الحصكؿ عمى معمكمات أنمكذج يضـ مجمكعة أسئمة تكجو إلى األفراد مف ستبيان :اإل

 (1)مشكمة.الحكؿ المكضكع أك 
لبيانات الميدانية كىي تعتبر جزءا ىي مجتمع الدراسة الذم يجمع فيو اـــ تعريف العينة : 2

ذف إفالعينة  ،مف الكؿ بمعنى أف نأخذ مجمكعة مف أفراد المجتمع لنتحرل عمييا بالدراسة 
 (2)جزء معيف مف أفراد المجتمع األصمي.

 ـــ حجم العينة :3
بتدائية , يتكزعكف عمى ( معمما كمعممة في المرحمة اإل60المجمكع الكمي لمعينة ىك: ستكف )

 .بتدائيات إ( 10رة )عش
 ــــ مجال الدراسة :     4

 تحديد المجاؿ الزماني كالمكاني :    
بعد حصكلنا عمى تصريح مف قسـ المغة كاألدب العربي كمف مديرية ــ المجال الزمني : 1ــ4

 التربية لكالية المسيمة إلجراء دراسة ميدانية .  
كقد تـ تكزيع  2017/ 2016د تمت في سنة بتدائيات كقبدأت الدراسة بعد مكافقة مديرم اإل

 في مدة قدرت بأسبكع .      2017_03_16إلى غاية  2017_03_12ستبياف في يـك اإل
 ــــ المجال المكاني :    2ــــ4
  :بتدائيات كالية المسيمة كىي كاآلتيإأجريت الدراسة الميدانية عمى مستكل بعض  

 .لقبالة  بتدائية عمي صكشة الجمعي _أكالد عدمإ_ 

                                                           

ستبياف، سمسمة أدكات البحث العممي ، جامعة القدس فمسطيف بف عمي الجرجاكم زياد، القكاعد المنيجية التربكية لبناء اإل 1.
 12ص  ،

، 2001، 3عمار بكحكش ، مناىج البحث العممي كطرؽ إعداد البحكث ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ، ط .2
 .47ص 
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مسكف _   أكالد عدم لقبالة                                            208_  المجمع  
_ المجمع المدرسي طريؽ  الطمبة _ أكالد عدم لقبالة .                                  

        _ لعكيجي البشير _ أكالد عدم لقبالة .                                           
بتدائية عطااهلل السيمي _ أكالد عدم لقبالة .                                           إ_ 
بتدائية الغزالي _ أكالد دراج .                                                         إ_ 
 بتدائية الغزالي_ أكالد دراج .إ_ 
 مة .بتدائية بكراس عبد الرحماف _ المسيإ_ 
 بتدائية بمخير بكجمعة _ المسيمة .إ_ 
 . لخنش الدراجي _ المسيمة  بتدائيةإ_ 
 _ مواصفات العينة  :   5

 تـ تكزيع أفراد العينة حسب المكاصفات التالية :
 _ الجنس .1_5
 _ المستكل التعميمي .2_5
 _الخبرة المينية .3_5
 _ مف حيث الجنس :1_1_5

 الجنس ذككر إناث المجمكع
 التكرارات 17 43 60

 %المجمكع  28،33% 71،67% 100%
 ( يمثؿ أفراد العينة حسب الجنس.  2جدكؿ رقـ )         
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ذ ور

انا 

 فراد العينة حسب الجنس .أ( يمثؿ 4مخطط رقـ )
 التحميؿ : 

معمما بنسبة قدرىا  17ف عدد المعمميف الذككر بمغ إبناءا عمى الجدكؿ المكضح ف
معممة بنسبة قدرىا  43أما فيما يخص عدد المعممات فقدر عددىـ ب ، 28،33%
71،67%. 

 _  مف حيث المستكل التعميمي : 2_5
المستكل  ليسانس ماستر ماجستير مدرسة عميا المجمكع

 التعميمي
 التكرارات 41 8 5 6 60

 %المجمكع 68،33% 13،33% 8،33% 10% 100%
 د العينة حسب المستكل التعميمي .( يمثؿ تكزيع أفرا3جدكؿ رقـ )
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لٌسانس

ماستر

ماجستٌر

مدرسة  لٌا

 
 ( يمثؿ تكزيع أفراد العينة حسب المستكل التعميمي .5مخطط )
 التحميؿ :

معمما )ة(  يحممكف  41عمى النتائج المكضحة في الجدكؿ أعاله يتضح أف أكثر مف  ابناء
معمميف  6ئي ، بينما يمييا بتدايدرسكف في اإل %68،33شيادة ليسانس بنسبة قدرت ب 
بعدد قدر %10ثـ المدرسة العميا بنسبة  %13،33رت ب ديحممكف شيادة الماستر بنسبة ق

معمميف ، بينما قدرت فئة المعمميف الذيف يحممكف شيادة الماجستير بنسبة  6ب 
 معمميف . 5بعدد ال يتجاكز 8،55%

 _ مف حيث الخبرة المينية :3_5
سنة فما  15 المجمكع

 ؽفك 
الى  10مف 
 سنة 15

الى   5مف 
 سنكات10

 5اقؿ مف 
 سنكات

 الخبرة المينية

 تكرارات  21 12 7 20 60
 %المجمكع 35% 20% 11،67% 33،33% 100%

 (  يمثؿ تكزيع أفراد العينة حسب الخبرة المينية .4جدكؿ رقـ)
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35

20

11,67

33,33
سنوا   أ   من 

سنوا    سنوا   لى   من 

سنوا    سنوا   لى    من 

سنة فما فوق   من 

 
 الخبرة المينية . ( يمثؿ تكزيع أفراد العينة حسب6مخطط رقـ )

 التحميؿ :
سنكات يحتمكف  5قؿ مف أنالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف المعمميف الذيف لدييـ الخبرة 

معمما)ة( ، بفارؽ بسيط عف عدد المعمميف الذيف  21بعدد قدر ب %35الصدارة بنسبة 
 بينما قدر عدد،  %33.33بنسبة  معمما 20سنة بعدد قدر ب  15تجاكزت خبرتيـ فكؽ 

كما قدرت نسبة المعمميف الذيف ، %20معمما بنسبة  12سنكات ب  10الى  5المعمميف مف 
 %67، 11معمميف بنسبة قدرت ب  7سنة ب 15سنكات إلى  10لدييـ الخبرة مف 

 سنة ىـ مف حاممي شيادة ليسانس.  15معظـ المعمميف الذيف تفكؽ خبرتيـ مالحظة : 
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 _ تحميل نتائج االستبيان :6
قتراحات كعميو سكؼ نحمؿ النتائج عبارة مع بعض اآلراء كاإل21ستبياف مف ككف اإليت

 المتكصؿ إلييا .
 _ العبارة األولى :
 مرادؼ لعممية التنقيط ؟ التربكم ىؿ يعتبر التقكيـ

 1العبارة  نعـ ال المجمكع
 التكرارات  18 42 60

 %المجمكع  30% 70% 100%
  تقكيـ التربكم مرادؼ لمتنقيطإعتبار ال (  يمثؿ5جدكؿ رقـ )

 
 ؿ إعتبار التقكيـ التربكم مرادؼ لمتنقيط( يمث7مخطط رقـ )

 التحميؿ :
أجابكا بأف التقكيـ التربكم ليس مرادؼ  %70يتضح مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف نسبة      

مية كمية ككيفية، كىذا مف خالؿ لعممية التنقيط، كىذا ألف التقكيـ عممية أك ممارسة تقكي
تقكيـ المعارؼ كالسمكؾ معا، كما يعتبر التنقيط جزء مف عممية التقكيـ مثؿ: الغيابات 

 كالمشاركة كىذه النسبة تدؿ عمى أف المعمميف قد استكعبكا كلك لحد معقكؿ عممية التقكيـ.
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 _العبارة الثانية :
 الرسكب ؟. تخاذ قرار بالنجاح أكإىؿ يعتبر التقكيـ مجرد 

 2العبارة  نعـ ال المجمكع
 التكرارات 12 48 60

 %المجمكع 20% 80% 100%
 تخاذ قرار بالنجاح اك الرسكب .إعتبار التقكيـ مجرد إ( يكضح 6جدكؿ رقـ )

 
 تخاذ قرار بالنجاح أك بالرسكب.إعتبار التقكيـ مجرد إ( يمثؿ 8مخطط رقـ )

 التحميؿ:
تخاذ إتكضح اإلجابات حسب الجدكؿ أعاله أف المعمميف يؤكدكف عمى أف التقكيـ ليس مجرد 

 يقركف بغير بذلؾ . %20مقابؿ % 80القرار بالنجاح أك الرسكب كىذا بنسبة 
كيبيف ،متحانات تزكد األكلياء بالمستكل الحقيقي الذم كصؿ إليو أبناءىـ ف اإلكذلؾ أل

نو يسمح لممتعمـ أكتشاؼ مكاطف القكة لتعزيزىا كما ا  لضعؼ ك خمفيات التمميذ لعالج مكاطف ا
 بتحسيف مختمؼ جكانبو التعميمية كبالتالي تنمية كفاءتو كتعديؿ مكتسباتو. 
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 :_العبارة الثالثة 

 عند إعداد األسئمة ىؿ يراعي المعمـ مستكل التالميذ ؟. 
 3العبارة  نعـ ال المجمكع

 التكرارات 60 00 60
 المجمكع 100% 00% %100

 سئمة .عداد األإ(يكضح مراعاة مستكل التالميذ عند 7جدكؿ رقـ )

 ( يمثؿ مراعاة مستكل التالميذ عند إعداد األسئمة.9رقـ ) مخطط
 التحميؿ :

سئمة ف تككف األأجؿ أكىذا مف 100%جابكا بنعـ بنسبة أف كؿ المعمميف أتبيف النتائج 
 ممستكل العقمي كالعمرم كمستكل التالميذ في القسـ ، كتككف في متناكؿ الجميع .        مناسبة ل

كما أف المعمـ )ة( يراعي الفركقات الفردية بيف التالميذ في القسـ الكاحد كيأخذىا بعيف   
 ف مبدأ الفركؽ الفردية يفرض ذلؾ، لكي يخدـ التمميذ الجيد كالمتكسط كالضعيؼ . عتبار ألاإل
 عبارة الرابعة: _ال

 متحاف ؟.في رأيؾ ىؿ أسئمة الفركض تخدـ أسئمة اإل
 4العبارة  نعـ ال المجمكع

 التكرارات 54 06 60
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 %المجمكع 90% 10% 100%
 متحاف .سئمة اإلأسئمة الفركض تخدـ أف أعتبار إمكانية إ(.يكضح 8جدكؿ رقـ)

 متحافعتبار أف أسئمة الفركض تخدـ أسئمة اإلإ ( يمثؿ إمكانية10رقـ ) مخطط
 التحميؿ :

مف خالؿ الجدكؿ أعاله يتضح أف المعمميف يركف أف أسئمة الفركض تخدـ أسئمة      
ف ىناؾ بطبيعة الحاؿ تسمسؿ في الكحدات فالتعميـ مترابط كمتسمسؿ .                    أل ،متحافاإل

متحاف لكي يحاكؿ التمميذ التدريب عمى مثؿ تمؾ كبالتالي فالفركض تييئ التالميذ لإل
فكاره  كتعكض لو أمتحاف كال تشكش سئمة الفركض تساعد التمميذ خالؿ اإلأف أسئمة، كما األ

متحاف كالفركض مستكحاة مف المقرر سئمة اإلأف ما فاتو ، كىي تعد كاستعداد كتمييد أل
 الدراسي . 

 _ العبارة الخامسة :
 كيـ المقدـ لؾ في مجاؿ التقكيـ ؟.نت راض عف التقأىؿ 

 5العبارة  نعـ ال المجمكع
 التكرارات 10 50 60

 %المجمكع 16،67% 83،33% 100%
 يكضح مدل قبكؿ المتعمميف لمتككيف المقدـ ليـ في مجاؿ التقكيـ التربكم. (9جكؿ رقـ ) 
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 ف لمتككيف المقدـ ليـ في مجاؿ التقكيـ التربكم.(  يمثؿ مدل قبكؿ المتعممي11مخطط رقـ )

 التحميؿ :
ف التككيف المقدـ ليـ في أف المعممكف يؤكدكف عمى أ( 9يتبيف مف خالؿ الجدكؿ رقـ )     

 قركا بعكس ذلؾ.أ %16،67مقابؿ %83،33مجاؿ التقكيـ غير كاؼ كىذا بنسبة 
الى التقكيـ   ى تغيير النظرةف العمؿ النظرم ليس كالعمؿ التطبيقي ،زيادة عمكذلؾ أل

نو كاف ىناؾ في النظاـ القديـ أكممارسة بيداغكجية فيظؿ المقاربة بالكفاءات ، إضافة إلى 
 تقكيمات أسبكعية أك شيرية عمى عكس اآلف .

 _العبارة السادسة:
 ىؿ تجد الكقت كاؼ لعمؿ تقكيـ تشخيصي في بداية كؿ حصة ؟.

 6العبارة  نعـ ال المجمكع
 التكرارات 31 29 60

 %المجمكع 51،67% 48،33% 100

جراء تقكيـ تشخيصي في بداية كؿ إ(.يكضح مدل سماح الكقت لممتعمميف ب10جدكؿ رقـ )
 حصة.
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( يمثؿ يكضح مدل سماح الكقت لممتعمميف بإجراء تقكيـ تشخيصي في 12مخطط رقـ )

 بداية كؿ حصة.
 التحميؿ:
يتضح أف النتائج متقاربة  ،خالؿ النتائج المتكصؿ إلييا كما يبينو الجدكؿ أعاله مف     

مف المعمميف اقركا بأنيـ يجدكف الكقت إلجراء الكقت إلجراء التقكيـ % 31فيناؾ نسبة 
ف كؿ مرحمة تأخذ كقتا معيف كالتعميمات تككف محضرة التشخيصي في بداية كؿ حصة . أل

 و كبالتعكد يككف إجراؤه بسيط عمى مدار السنة الدراسية. مسبقا بالكقت الذم تستغرق
ف ألف عدد التالميذ يمعب دكرا ميما فال يستطيع المعمـ يركف العكس أل %48،33كنسبة 

زيادة عمى عدـ كفاية الحجـ  ،يجد الكقت الكافي إلجراء تقكيـ تشخيصي في كؿ حصة
 الساعي . 

 _ العبارة السابعة :
 ات التفكير المنطقي عند التالميذ ؟.ىؿ يقيس التقكيـ ميار 

 7العبارة  نعـ ال المجمكع
 التكرارات 36 24 60

 %المجمكع 60% 40% 100%
 ( يكضح مدل قياس التقكيـ لميارات التفكير المنطقي .11جدكؿ رقـ )



                                                                                      ائيات والية املسيهةدراسة ميدانية ختص بعض ابتد                                     انفصم انثانث :
 

 

68 

 

 
 ( يبيف مدل قياس التقكيـ لميارات التفكير المنطقي.13مخطط رقـ )

 التحميؿ :
ف التقكيـ يقيس أعمى  36مف خالؿ الجدكؿ أعاله يتضح أف المعمميف كافقكا بنسبة      

كىذا ألنو أسمكب محفز إلعطاء اإلجابات كيقيس  ،ميارات التفكير المنطقي عند التالميذ
 ستيعاب كالتأمؿ .قدرة المتعمميف عمى التفكير السميـ كقدرتو عمى اإل

سئمة الجيدة أنيا تقتضي مسايرة القدرات العقمية لممتعمميف مع كأيضا ألنو مف شركط األ
 ضركرة أف تككف مثيرة لمتفكير المنظـ كاالستدالؿ الصحيح .

 _العبارة الثامنة :
 ىؿ عممية التقكيـ تتكقؼ عمى األستاذ فقط ؟.

 8العبارة  نعـ ال المجمكع
 التكرارات 11 49 60

 %المجمكع 18،33% 81،66% 100
 ( يبيف عمى مف تتكقؼ عممية التقكيـ التربكم.12قـ )جدكؿ ر 
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 ( يبيف عمى مف تتكقؼ عممية التقكيـ .14مخطط رقـ )
 التحميؿ :

كانما ،ف التقكيـ ال يتكقؼ كال ينحصر عمى المعمـ فقط إحسب النتائج المتكصؿ عمييا ف     
نما ىناؾ أطراؼ أخرل فاعمة ، %81،66سبة يتعدل ذلؾ كىذا ما أقرت بو النتائج بن كا 

تساعد المعمـ في تقكيـ تالميذه مف بينيا األسرة فميذه األخيرة دكر فعاؿ في إنجاح ىذه 
 العممية كخاصة الكالديف .    

كالتمميذ بحد ذاتو يساىـ في العممية ،باإلضافة إلى المدير كالمفتش كاإلدارة بكؿ أطرافيا 
 التقكيمية .

 ة التاسعة :_ العبار 
 ىؿ تستخدـ طرؽ حديثة في التقكيـ التربكم ؟.

 9العبارة  نعـ ال المجمكع
 التكرارات 45 15 60

 %المجمكع 75% 25% 100
 ستخداـ المعمميف لطرؽ حديثة .إ( يكضح 13جدكؿ رقـ )
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 ستخداـ المعمميف لطرؽ حديثة .إ( يمثؿ 15مخطط رقـ )
 ميؿ:التح
ستخداـ طرؽ حديثة في التقكيـ يبيف أف إإف الجدكؿ الذم بيف أيدينا كالمتمثؿ في نتائج     

ستخداـ طرؽ مبتكرة كجديدة مف بينيا شبكة التقكيـ الشيرم إيعممكف عمى % 75نسبة 
نجاز عمؿ ما ، البحكث المنزلية ، كتربية الطفؿ كأخالقو، إكاليكمي ، المشاركة الجماعية في 

ستجكابية كحؿ المشكالت كالمشاريع ، كأيضا المعب ىك ستقرائية كاإلإلى الطريقة اإل إضافة
 حد الطرؽ التي تقكـ الطفؿ .أ

 _ العبارة العاشرة :
 ىؿ يؤدم التقكيـ إلى إجياد التمميذ في الطكر االبتدائي ؟.

 10العبارة  نعـ ال %
 التكرارات 8 52 60

 %المجمكع 13،33% 86.67% 100
 بتدائي خالؿ عممية التقكيـ التربكم.(.يكضح مدل اجياد التمميذ في الطكر اإل14قـ )جدكؿ ر 
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نعم

ال

 بتدائي خالؿ عممية التقكيـ التربكم.جياد التمميذ في الطكر اإلإ( يمثؿ مدل 16مخطط رقـ )
 التحميؿ : 

ألنو ،بتدائي د التمميذ في الطكر اإلأف التقكيـ التربكم ال يؤدم إلى إجيا %86،67يرل      
عممية مرادفة لمتدريس كىك حكصمة كتتكيج لما يتـ تدريسو كالتمميذ بطبيعة الحاؿ يجب أف 
تثمف مجيكداتو مف طرؼ المعمـ فيك مرحمة ميمة في تقييمو لمتعرؼ عمى مستكاه الدراسي 

 ف يككف التقكيـ يناسب التعممات الكاردة في المنياج . أكيجب 
 : ةالعبارة الحادي عشر _ 

 ىؿ التقكيـ كاؼ لمحكـ عمى كفاءة كؿ تمميذ؟.
 11العبارة  نعـ ال المجمكع

 التكرارات 27 33 60
 المجمكع 45% 55% 100%

(.يكضح مدل كفاية التقكيـ التربكم لمحكـ عمى المستكل الحقيقي لكفاءة كؿ 15جدكؿ رقـ )
 تمميذ.
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( يبيف مدل كفاية التقكيـ التربكم لمحكـ عمى المستكل الحقيقي لكفاءة كؿ 17ط رقـ )مخط
 تمميذ.

 التحميؿ :
كىذا  ،يرل المعمميف أف التقكيـ غير كاؼ لمحكـ عمى المستكل الحقيقي لكفاءة كؿ تمميذ     

نظرا أف ىناؾ بعض التالميذ جيدكف خالؿ الدرس لكنيـ أثناء ، %55بنسبة قدرت ب 
ك بسبب الظركؼ أمتحاف يخافكف كيرتبككف كىذا ما يعكس المستكل الحقيقي لمتمميذ اإل

 المحيطة بالمتعمـ كربما يرجع السبب إلى العدد الكبير مف التالميذ في األقساـ . 
 : ة_العبارة الثانية عشر 

ىؿ محتكل الكثيقة المرافقة لممنياج يشرح بدقة عممية التقكيـ التربكم في ظؿ المقاربة 
 بالكفاءات ؟.

 12العبارة  نعـ ال المجمكع
 التكرارات 25 35 60

 %المجمكع 41،67% 58،33% 100%
(.يكضح مدل شرح الكثيقة المرافقة لممنياج لعممية التقكيـ في ظؿ المقاربة 16جدكؿ رقـ )
 بالكفاءات.
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لممنياج لعممية التقكيـ في ظؿ المقاربة ( يبيف مدل شرح الكثيقة المرافقة 18مخطط رقـ )
 بالكفاءات .
 التحميؿ :

قدرت نسبة الرافضيف لمحتكل الكثيقة المرافقة المنياج لعدـ شرحيا بدقة عممية التقكيـ      
 يركف عكس ذلؾ . %41،67في مقابؿ %58،33التربكم ب 

ي ممارسة عممية ف طريقة تناكؿ الكثيقة يختمؼ مف مفتش آلخر كىك غير معمؽ فأكالسبب 
نو ليس ىناؾ بطاقات مرافقة لكؿ تمميذ مثؿ أكما ،فيك ييتـ بالطرؽ التربكية فقط ،التقكيـ 

 بعض البمداف المتقدمة .
 : ة_ العبارة الثالثة عشر 

 ىؿ أدت المقاربة بالكفاءات جدكل ؟.
 13العبارة  نعـ ال المجمكع

 التكرارات 47 13 60
 %المجمكع 78،33% 21،67% 100%

 (. يبيف فائدة المقاربة بالكفاءات .17جدكؿ رقـ )
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 ( يبيف فائدة المقاربة بالكفاءات .19مخطط رقـ )
 التحميؿ:
ف بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات أدت نفع كجدكل في العممية أب%  87،33تقر نسبة       

عمى التعمـ بأريحية تامة ، كأصبح يكسب  ألنو بفضميا أصبح المتعمـ قادرا ،التعميمية
ف المعمـ يالحظ بعض بصكرة جيدة كقد كضعت المتعمـ كمحكر لمعممية التعميمية أل المعارؼ

قر بيا أالتغيير في سمكؾ المتعمميف بعض تقديمو لمدرس ، كىذه البيداغكجية ككسيمة 
  المعممكف أنيا تفيد التمميذ الممتاز بصكرة كاضحة أكثر مف غيره.

 :  ة_ العبارة الرابعة عشر 
 ماىي أسباب صعكبة التقكيـ التربكم؟.

كثافة عدد  المجمكع
التالميذ في 
 القسـ الكاحد

كثافة المناىج 
 التعميمية

نقص الكقت 
 المخصص

 14العبارة  نقص التككيف

 التكرارات 14 10 25 11 60

 %المجمكع 23،33% 16،67% 41،67% 18،33% 100%

 ثؿ رأم المعمميف في الصعكبات التي تكاجييـ .(.يم18جدكؿ رقـ )
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23,33

16,67

41,67

18,33
ن ص الت وٌن

ن ص الو   المخ ص

  افة المنا   التعلٌمٌة

  افة  دد الت مٌذ فً ال سم الوا د

 
 ( يكضح رأم المعمميف في الصعكبات التي تكاجييـ.20مخطط رقـ )

 التحميؿ:
  عطك نسبة أغمب المعمميف أيتضح مف خالؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ أعاله أف      

عتبركىا عامال أساسيا يؤدم إلى صعكبة التقكيـ. إكالتي  ،لكثافة المناىج الدراسية%41,64
مف النسبة اإلجمالية ،بينما كانت  23,33% بينما أعطكا لنقص التككيف نسبة قدرت ب

.كأخيرا رجحكا السبب األخير أال كىك نقص  18,33%نتائج كثافة عدد التالميذ في القسـ ب
 .  %16،67الكقت المخصص في الحصة الكاحدة بنسبة قدرت ب 

 .ة_ العبارة الخامسة عشر 
 ماىي أدكات التقكيـ المستعممة خالؿ الحصة الدراسية ؟.

 15العبارة  أسئمة شفكية أسئمة كتابية تماريف صفية كسائؿ أخرل المجمكع

 التكرارات 26 21 10 3 60

 %المجمكع 43،33% 35% 16،67% 5% 100%

 .قكيـعممية الت(.يمثؿ األدكات المستخدمة خالؿ 19جدكؿ رقـ )



                                                                                      ائيات والية املسيهةدراسة ميدانية ختص بعض ابتد                                     انفصم انثانث :
 

 

76 

 
 

43,33

35

16,67

5

أسئلة   وٌة أسئلة   تابٌة

تمارٌن   ٌة وسائ  أخر 

 يبيف االدكات المستخدمة خالؿ الحصة الدراسية . (21مخطط رقـ)
 التحميؿ :

أنيـ يستخدمكف األسئمة  %43،33معمما بنسبة  60معمما كمعممة مف أصؿ  26قر أ     
خدمكف أنيـ يست%  35منيـ مما يعادؿ نسبة  21بينما اقر  ،الشفكية  في تقكيميـ لمتالميذ

بأنيـ يستخدمكف بأنيـ يستخدمكف % 16،67معمميف بنسبة  10قر أكما  ،األسئمة الكتابية
معمميف أنيـ باإلضافة إلى األدكات المذككرة فإنيـ يقكمكف  3قر أبينما ،التماريف الصفية 

 .% 5ستخداـ أدكات أخرل بنسبة إب
 :ة_ العبارة السادسة عشر 

 . مف المسممات لمتقكيـ التربكم بأنو
يستند عمى  بسبب اخر المجمكع

 اسس عممية
مرادؼ 
 لالمتحاف

 16العبارة  عممية نيائية

 التكرارات 13 18 29 00 60
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 %المجمكع 21،67% 30% 48،33% 00% 100%

 (يكضح ماىية التقكيـ التربكم.20جدكؿ رقـ) 
 

 ( يكضح ماىية التقكيـ .22مخطط رقـ )
 :التحميؿ 
ف المعمميف أحسب النتائج المكضحة في الجدكؿ أعاله لمعبارة السادسة عشر يتبيف      

عتبره إبينما % 48،33سس عممية كىذا بنسبة أف التقكيـ التربكم يستند عمى أيعتبركف 
نو عممية نيائية أ، كما يراه البعض  %30خركف مرادؼ لالمتحانات كىذا بنسبة قدرت ب آ

، بينما لـ يصكت عمي سبب أخر أم معمـ مف فئة الستكف %21،67بنسبة تتراكح ب 
 معمما. 

 . ة_ العبارة السابعة عشر 
 ما مدل تجاكب التالميذ معكـ أثناء عممية التقكيـ التربكم ؟.

 16العبارة  بدرجة كبيرة بدرجة متكسطة بدرجة ضعيفة المجمكع

 التكرارات 10 30 12 60
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 %   المجمكع 30% 50% 20% 100%

 (.يكضح مدل تجاكب التالميذ مع المعمميف أثناء عممية التقكيـ التربكم.21كؿ رقـ )جد
 
 

30

50

20 بدرجة  بٌر  

بدرجة متوس ة

بدرجة  عٌ ة 

 ( يبيف مدل تجاكب التالميذ مع المعمميف خالؿ الحصة الكاحدة .    21مخطط رقـ )
 :التحميؿ
تجاكبكف مع المعمميف مف خالؿ الجدكؿ أعاله يتبيف أف التالميذ أثناء عممية التقكيـ ي     

ف تالميذىـ أاقركا ب %30بينما نسبة ، %50قره المعمميف بنسبة أبنسبة متكسطة كىذا ما 
 ف تالميذىـ يتجاكبكف معيـ بدرجة ضعيفة.أاقركا ب% 20بينما ،يتجاكبكف بدرجة كبيرة 
 . ة_ العبارة الثامنة عشر 

 ساس يتـ اختيار أسئمة التقكيـ ؟.أعمى أم 
 ختيارىا كفؽ:إئـ عمى مجمكعة مف األسئمة يتـ إف التقكيـ قا

 _ انطالقا مف المكتسبات القبمية كالمدركسة سكاء مكتكبة كانت أك منطكقة .1
 _ مراعاة الفركؽ الفردية كمستكل التالميذ .2
 ساس المنياج كتككف األسئمة تتالءـ مع المحتكل المقرر .أ_ عمى 3
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 فكرية .ساس قدرات التالميذ العقمية كالأ_ عمى 4
 اس الكضكح ام ال تحتمؿ التأكيؿ كمرتبطة بالكاقع .أس_عمى 5
 _ مف خالؿ المالحظات التي يراىا األستاذ عند تقديـ دركسو.6
 ساس النشاطات المقدمة.أ_ عمى 7
 ساس الفيـ .أ_ عمى 8
ساس الكفاءات المتكخى تحقيقيا ، كالكفاءة بطبيعة الحاؿ تشمؿ المعارؼ ، أ_ يتـ عمى 9

 رات، المكاقؼ، السمككات .الميا
كبالتالي يجب أف تككف أسئمة التقكيـ ىادفة، شاممة ، كال ترتكز عمى المستكيات الدنيا مف 

 بؿ تسعى أف تتجاكزه إلى الفيـ كالتطبيؽ كالتحميؿ كالتركيب. ،المعرفة كالحفظ فقط 
 . ة_ العبارة التاسعة عشر 

 كيؼ يمكف تقسيـ األسئمة مع مركر الكقت ؟.
سباب أسئمة عمى عدة نيـ يقسمكف األأستبياف عمييـ معظـ المعمميف الذيف تـ تكزيع اإليقر 

 مف بينيا :
_ تككف األسئمة متدرجة عمى حسب مستكيات المعرفة )الحفظ ، التطبيؽ ، التحميؿ، 1

 التركيب (.
_ تندرج مف السيؿ إلى المتكسط إلى الصعب حسب الفئة المميزة كالمتكسطة كالضعيفة 2

 ب مستكل التالميذ .بحس
 _أسئمة جزئية في البداية لتصؿ إلى العمـك في النياية .3
 _ أسئمة الحفظ ثـ الفيـ ثـ أسئمة التطبيؽ.4

 _ العبارة العشرون .
 ماىي أىـ الصعكبات التي تعيؽ عممية التقكيـ التربكم في التدريس بالمقاربة بالكفاءات ؟.

ثقؿ كاىؿ نجاح العممية التعميمية كيبطئ سير مف بيف العكائؽ التي كانت بمثابة حمؿ ي
 عمميا مايمي : 
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_ المقاربة بالكفاءات تيدؼ إلى الكصكؿ بالمتعمـ إلى حؿ مشكالتو الحياتية التي تكاجيو 1
كىذا ما ال يستطيع المعمـ التأكد منو لكحده ، بؿ ينبغي أف يككف ىناؾ تكاصؿ مع الكلي 

 معايير مدركسة .شبكات تقكيمية ب ؽبشكؿ دكرم كمنظـ كف
 _ نقص التككيف الخاص بالتقكيـ التربكم كعدـ الدراية بطرقو .2
 بتدائي.إ_ كثافة المحتكل في بعض األنشطة مثؿ: مادة التاريخ سنة خامسة 3
 _ الحجـ الساعي غير كافي .4
 _ كثرة عدد التالميذ في القسـ الكاحد.5
 _ عدـ التككيف الجيد لممعمميف في ىذا المجاؿ .6
 _ صعكبة تحقيؽ التقكيـ التربكم في بعض المكاد.7

 _ العبارة الواحد والعشرون .
 ماىي أىـ الحمكؿ التي تراىا مناسبة لتحسيف عممية التقكيـ التربكم ؟.

 مف بيف أىـ الحمكؿ :
 ستمرار .إ_ تككيف المعمميف في ىذا المجاؿ ب1
 دكرىـ الفعاؿ اتجاه المعمميف .ب_ قياـ المفتشيف 2
 اء قيمة تربكية لعممية التقكيـ ._ إعط3
 _ التقميؿ مف عدد التالميذ داخؿ حجرة التدريس الكاحدة .4
 _ إلغاء االنتقاؿ اآللي لتالميذ السنة األكلى ابتدائي .5
 _ تزكيد المعمميف بدليؿ الكضعيات اإلدماجية .6
 _ الشرح المكثؼ كالمفصؿ لعممية التقكيـ كطرقو .7
 لحصص المعالجة ألنيا غير كافية لمعالج كالتقكيـ. _ مضاعفة الحجـ الساعي8
 عتبار لنقطة السمكؾ.ختبارات األدائية التي تسمح بتقكيـ السمكؾ كمنو إعادة اإل_ تفعيؿ اإل9

 ف يككف اليدؼ منو عالجي .أ_ يجب أف يككف التقكيـ بصكرة مستمرة ك 10
 _ التنكيع في أدكات التقكيـ .11
 ىج الدراسي ._ التقميؿ مف كثافة المنا12
 _ تطكير الكسائؿ الالزمة لنقؿ المتعمميف مف المجرد إلى المحسكس .13
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 _ تكفير الجك المناسب داخؿ حجرة الدراسة .14
 _ التركيز عمى إتقاف الميارات بدؿ مف حفظ المعارؼ .15
 _ إجراء التقكيـ عمى فترات منظمة .16
 ستعماؿ طرؽ حديثة في كضع األسئمة.إ_ 17
 ت والتوصيات : قتراحااإل
ف القائميف كالمشرفيف عميو ما زاؿ _ يجب أف يؤخذ مكضكع التقكيـ بجدية كدقة أكثر أل1

نو أداة ألدييـ بعض الخمط بيف التقكيـ كعممية ضركرية لتعديؿ مسار عممية التعمـ كبيف 
 لتصنيؼ التالميذ كانتقاليـ بيف المستكيات كاألطكار  .

 ر االبتدائي .ىتماـ أكثر بمعممي الطك _ اإل2
 _ يجب تجييز المدارس بالكسائؿ الالزمة كالضركرية لتكفير الجك المناسب لمعمؿ .3
 _ يجب مراعاة الفركؽ الفردية لتفادم التمييز العنصرم بيف التالميذ.4
 _ التقميؿ مف عدد التالميذ في الحجرة الدراسية الكاحدة .5
 . _ منح أىمية لممشاريع المنجزة مف طرؼ المتعمـ6
 _ إعادة النظر في التككيف المقدـ لممعمميف في ىذا المجاؿ .7

كفي األخير نرجك مف كزارة التربية الكطنية أف تيتـ أكثر بالطكر االبتدائي ألنو ىك 
في فييا المتعمـ قدراتو كمياراتو كتكفر لو الكسائؿ الالزمة  المرحمة األساسية كالقاعدة التي ييككِّ

تربكيكف مف تككيف أجياؿ صاعدة كمميزة في مجاالت الحياة حتى يتمكف المعممكف كال
المختمفة، ألف المدرسة الحديثة انتقمت مف منطقة التعميـ إلى منطقة التعمـ كالتككيف.
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 خاتمة:
لقد اتضح مف خالؿ ماسبؽ عرضو في بحثي في شقيو النظرم كالتطبيقػي، أف التقػكيـ   

ة التعميمية، إذ يعتبر ركيزة أساسية في حياة الفرد كخاصػة المػتعمـ كمػف عممية ىامة في العممي
 بيف أىـ النتائج المتكصؿ إلييا:

إف لمتقكيـ التربكم ثالثة أنكاع ىامة كرئيسية )تككيني، تشخيصي، ختامي(، يقػـك بػو المعمػـ  -
 ليحدد مسار المتعمـ.

ؽ النتػائج المرجػكة، كمػا أنػو يشػخص يكضح التقكيـ األىداؼ التربكية، التي تمكننا مف تحقيػ -
 الصعكبات مف أجؿ مكاجيتيا.

التقػػكيـ أداة فعالػػة تػػزكد كػػال مػػف المعمػػـ كالمػػتعمـ كالجيػػات المسػػؤكلة باألدلػػة الالزمػػة التػػي  -
 تمكف مف تحسيف نكعية كفعالية التعميـ.

 يقـك التقكيـ عمى خصائص عديدة أىميا: الصدؽ، الثبات، التميز كالشمكلية. -
عػػد التقػػكيـ أداة لمتشػػخيص كفػػي نفػػس الكقػػت أداة لمعػػالج ألنػػو يعمػػؿ عمػػى عػػالج مػػكاطف ي -

 الضعؼ كتعزيز مكاطف القكة.
مػػػف بػػػيف أىػػػـ االسػػػتراتيجيات التػػػي يقػػػـك عمييػػػا التقػػػكيـ التربػػػكم ىػػػي المالحظػػػة، كالتكاصػػػؿ  -

 مراجعة الذات، إضافة إلى استراتيجية القمـ كالكرقة.
اغكجيا جديدة تبنتيػا كزارة التربيػة الكطنيػة الجزائريػة، كىػي تعتمػد إلػى المقاربة بالكفاءات بيد -

إظيػػػار طاقػػػات المػػػتعمـ كقدراتػػػو الفكريػػػة كالعقميػػػة كتدربػػػو عمػػػى الػػػربط بػػػيف المعػػػارؼ كاألفكػػػار 
كقػػػػػػدرتيـ عمػػػػػػى حػػػػػػؿ المشػػػػػػكالت، كمػػػػػػف بػػػػػػيف أىػػػػػػـ مبادئيػػػػػػا )اإلجماليػػػػػػة، البنػػػػػػاء، التنػػػػػػاكب، 

 التطبيؽ....(.
مبادئ التقكيـ المرتكزة عمى المقاربة بالكفػاءات أنػو معالجػة تيػدؼ  أما فيما يخص أىـ  

إلى الحكـ عمى الكؿ كأيضا ادماج الممارسة التقكيمية في المسار التعميمي الكتشػاؼ الثغػرات 
 كاليفكات التي يعاني منيا المتعمـ.
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التنميػػػة كبالنسػػبة لخصػػػائص التقػػكيـ أيضػػػا المرتكػػزة عمػػػى المقاربػػة بالكفػػػاءات أنػػو يركػػػز عمػػى 
الشاممة، كما أنو يقـك بكضع المتعمـ في كضعيات تمكنو مف تكظيػؼ مكتسػباتو، كامػا بالنسػبة 

 لمكسائؿ األكثر اعتمادا )المالحظة، االختبار، بطاقة المتابعة المدرسية(.
يجابيات تميزه إال أنو رغـ ذلػؾ يحمػؿ عكائػؽ حالػت  - إف التقكيـ التربكم لو أىداؼ كظائؼ كا 

كيػػػؤدم كظائفػػػو عمػػػى أكمػػػؿ كجػػػو كىػػػذا راجػػػع إلػػػى نقػػػص  %100فعػػػاال بنسػػػبة  دكف أف يكػػػكف
التكػػػػػػػػكيف فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػاؿ ككثافػػػػػػػػة عػػػػػػػػدد التالميػػػػػػػػذ داخػػػػػػػػؿ الحجػػػػػػػػرة الدراسػػػػػػػػية الكاحػػػػػػػػدة.



 

 

 

 قائمة املصادر

واملراجع



 

 

 
 قائمة المصادر والمراجع :

 القراف الكريـ.

 المصادر والمراجع :

الجيمي ، الكفاءات التدريسية في ضكء  إبراىيـ احمد غنيـ الصافي ، يكسؼ شحاتة .1
المكديالت التعميمية ، مكتبة االنجمك المصرية لمطباعة كالنشر ، القاىرة ، مصر . د.ط ، 
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 ـ. 2004لمتقكيـ ، كانكف األكؿ ، 

، عكدة عبد الجكاد اكسنية ، أساليب التدريس لمدراسات أحمد حسيف المقاني  .3
 ـ. 1988، 1االجتماعية ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، األردف، ط

تكفيؽ محمكد مرعي ، محمد محمكد الحيمة ، طرائؽ التدريس العامة ، دار الميسرة  .4
 لمنشر كالتكزيع ، عماف ، د.ط ، د.ت .

قكيـ التربكم لممنظكمة التربكية ، حكرس الجميؿ محمد بف السميع  شعمة ، الت .5
 .2004لمطباعة كالنشر ، د.ط، 
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، 2نادر فيمي الزيكد ، ىشاـ عامر العمياف ، دار الفكر لمنشر كالتكزيع ، عماف ، ط  .10
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 الرسائل الجامعية
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زعيط مريـ ، اسس التكجيو المدرسي الفعاؿ ، مجمة أبحاث نفسية كتربكية حديثة ،  .1
 . 2014، 2دار اليدل لمنشر كالتكزيع ، قسنطينة ، عدد 



 

 

ـ التربكم مفيكمو كأىميتو كأىدافو، كظيفتو ، مجؿ عكد الندل، عدلي اليكارم ، التقكي .2
 . د.ت .62مجمة ثقافية ، المغرب ، العدد 
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، 2013زيمي فاتح ، التدريس الكفاءات كتقكيميا ، السنة الثامنة ، أكتكبر لع .6
 .14العدد

 المحاضرات والمنشورات

أحمد حمكدة البنا ، محاضرات في القياس كالتقكيـ ، ممتقى جمعية الدعـ النفسي  .1
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 المؤسسات التعميمية ، كمية التربية بني سكيؼ ، القاىرة .

 الكثيقة المرافقة لمنياج التربية البدنية . .4
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 ملخص:

فً ت سٌن   ار الم اربة بال  اءا  ودوره الدراسة موسومة ب : الت وٌم فً  ن  ذه 

  .السنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً انموذجا المسار الدراسً

ج  ت سٌن المستو  الدراسً أساسٌة فً العملٌة التعلٌمٌة من أٌ    الت وٌم د امة 

ج  معالجتها ون ا  ال عف أل  اءا  فهو ٌ دد ن ا  ال عف من فً ظ  الم اربة با

 تعزٌز ا.

 مٌة الت وٌم التربوي ومد  أ او  معرفة أن أ ذه الدراسة   و د سعٌ  من خ 

 فعالٌته فً التعلٌم .

ال  التً ٌ   ها الت وٌم   نه رغم النتائأذه الدراسة ٌتبٌن لٌه   ومن خ   ما تو ل  

فً ال سم ون ص الت وٌن اجهه  تم ل  فً   افة  دد الت مٌذ و عوبا  تو  ن  ناك  را ٌأ

 ساتذ  فً  ذا المجا .الم دم لأل

 الت وٌم التربوي، الم اربة بال  اءا ، التعلٌم. الكلمات المفتاحية:

 

 

Résumé  
Cette étude s'intitul : l'évalution dans l'approche par les 

competences et son rôle à l'amélioration du processus scolair : 5éme 
année primaire comme exemple l'évaluation consiste comme un 
supprt principal dans l'acte d'enseigement apprenttissage, pour 
amélairer le niveau sclaire au cours de l'application de L'APC       

Elle détrmime les paimts faibles pour les remédier et les points 
forts pour les reiompenser  
On a essayé à partir cette étude de trouver l'impact de lévaluation 
pédagogique et son éfficacité dans l'enseignement. 

Les résnlatats réalises par l'évaluation qu'il ya des obstactes et 
des difficultés qui l'affroutent : l'intensité du nombre des éléve dans 
une classe et le manque de la formation présenté aux enseignants 
dans ce domaine    . 
Mots clés: évaluation de l'éducation, les compétences d'approche, 
l'éducation. 

 
 



 

 

  
 


