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، ومن المرتكزات األساسية عناصر المنظومة التربوية تعد عملية التقويم من أهم
في النقد وبناء المعارف وا عالم ، وهي وسيلة تربوية في العملية الّتعليمية التعّلمية

، وفاعلية العملية الّتعليمية التعّلمية نجاعةالفاعلين على المستوى التعليمي بمدى 
في هذا  التطوير التي يمكنها أن تضمن مردودية أكثرومنطلقا لعملية التحسين و 

عد عالقة أساسية مع األهداف والكفاءات المسطرة، كما أنها ت   لما لها من ؛المجال
البيداغوجي وتجاربنا  في نظامنا معيارا حقيقيا لتشخيص مواطن القوة والضعف

رحلة التعليم في م مناهج الجيل الثانيهذه الرؤية تقترح  وتماشيا مع، اإلصالحية
ومعالجة النقص الذي يمكن أن نجده عند  م من جهةالتعلّ  طريقةتحسين  المتوسط
 من جهة أخرى.  المتعّلمين بعض
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 . الجيل الثاني؛ التعليم المتوسطالمناهج؛  إصالح؛ التقويم؛ :المفتاحية الكلمات 
Abstract 

The evaluation process is one of the most important 

components and pillars of the educational process. It is an 

educational tool in criticism, building knowledge and informing 

the actors about the educational level of the effectiveness of this 

learning process. It is also a starting point for the process of 

improvement and development, which can ensure more cost-

effective in this area because it has a fundamental relationship 

with the goals and competencies that established. It is a real 

scale to diagnose the strengths and weaknesses in our 

educational system, Our Reform Experiences agree with this 

vision, the second-generation curriculum in the Middle School 

proposes to improve the learning method on one hand and to 

address the shortfall we can find in some learners on the other. 

Key words: Evaluation; Reforming Curriculum; Second 

generation ; middle School . 

 
  مقدمة:
ساعد على معرفة الوضعية يضبط عملية التقويم والتحكم في أدواتها  إنّ 

م، وفي ظل تعاملنا مع المقاربة بالكفاءات أصبح التقويم الحقيقية التي آل إليها المتعلّ 
وضح درجة ؛ فالتقويم ي  فالمعلم يبني ليقِوم، ويقِوم ليبني   ؛يساير البناء والتكوين

شف للتالميذ مجهوداتهم يك نفسه ، وفي الوقتزمة لذل حصوله على الكفاية الال
يجعله وهذا ما  التعليموذل  في كل مجاالت  ،ضعفهمنقاط نقاط قوتهم و  بين لهموي  

، دة أدوات تختلف باختالف المخرجات والمجال السلوكي الذي تنبثق منهيستخدم ع
متعلقا سواء كان ذل   ؛اختالف مراحلها مع التعلمية كما أنه يالزم العملية التعليمية
يختلف  فّعاال اوهذه المسايرة هي التي تجعله عنصر  ،بالدرس أو الوحدة أو الفصل

 .عن باقي عناصر المنظومة التربوية
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 :المفاهيم المرتبطة بهبعض التقويم و -أوال
، متعلقة أساسا مختلفةالتقويم يستخدم عدة أدوات  لقد سبقت اإلشارة إلى أنّ 

رة من خالل تبار درجة تحصيل المتعّلم لتحقيق األهداف المسطّ واخ قياس وتقديرب
[ ...] بعض الخلط بين هذه المصطلحات "هنا  غير أنّ مية عليمية التعلّ العملية التّ 

بالتقويم ثم التعريف ، أوالا  ،لذل  سنحاولو ، 1"في عملية واحدة ألّن جميعها متضمن  
 فها ليتضح الفرق بينها وبينالوقوف على بعض المصطلحات المشابهة، لغرض تعري

 .هذا المصطلح
عد عملية إصالٍح تقوم على جمع البيانات أو المعلومات المتعلقة ي  التقويم: -أ

كمالحظة المتعلمين أثناء [ ...] بالمتعلم فيما يتصل بما يعرفه أو يستطيع فعله
سيلة التي التقويم هو الو و ، 2تعلمهم أو تفحص منجزاتهم أو اختبار معارفهم ومهاراتهم

تمّكننا من الحكم على تعّلمات المتعّلم من خالل تحليل المعطيات المتوّفرة وتفسيرها 
دارية، وال ي مكن للعملية الّتعليمية التعّلمية أن تكون  قصد اّتخاذ قرارات بيداغوجية وا 
شهادي أو نهائي  ناجعة إاّل بوضع إستراتيجية للتقويم بأنواعه: تشخيصي، تكويني وا 

 3.في المصادقة النهائية على التعّلمات ي ساهم
"الرقم الذي يحصل عليه الطالب نتيجة إجابته عن  بأّنه ي عرف القياس اس:ــــالقي-ب

بالذكر  وجدير. 4"لّما حّصله المتعلم ي أو رقميّ هو عبارة عن وصف كمّ أو  ،األسئلة
ن تداخلت  ما؛ ألن المعلم إذا عملية التقييم فهي تسبقها دائ معهنا أّن عملية القياس وا 

عليه أن يقيس ويرصد العالمات، ثم يحكم على هذه العالمات  ،أراد تقييم المتعلمين
عن عملية جمع المعلومات إّن وبالتالي ف. 5عطيها قيمة تربوية ذات معنىثّمنها وي  وي  

والمقابلة تعتبر المالحظة و  طريق إجراء وتطبيق االختبارات والتجارب واالستبيانات
 .7مجرد تقدير رقمي فقط""على ذل  يكون القياس و  ،6قياس عملية

، يختلف من الحكم على قيمة الشيء على وجه التقريب" عنيوهو يالتقدير: -ج
يعتبر  ، لذا8تبعا لتفكيره واتجاهاته ومرجعيته وثقافته بشكل عام" شخص إلى آخر

ن بعد الحصول ألنه يكو  ؛الخطوة التمهيدية التي تكون قبل إصدار الحكم التقييمي
على النتائج المستمدة من عملية القياس، وتنطوي عملية التقدير على مقارنة البيانات 
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نو ومعرفة درجة د   ،ية المتحصل عليها من إجراء عملية القياس ببيانات معياريةالكمّ 
 لزاماكان  معايير   منمثل السلو  التعليمي للتالميذ أو ابتعاد تل  البيانات التي ت  

 9.التعّلمية عليميةإليها وتحقيقها من خالل العملية التّ  الوصول
تتأّلف عادة من مجموعة من الّتمارين، وقع  أداة قياس "االختبارعد ي  االختبار: -د

 قبل التعّلم )اختبارات توجيهية( قياس درجة تحّققها نتطلع إلىاختيارها على أهداف 
فاالختبارات من أكثر  ؛10ر التعّلم"أو إثر انتهاء مسا ه )اختبارات تشخيصية(ءأو أثنا

حيث تستخدم لقياس قدرات  ؛عليميةفي المؤسسات التربوية التّ  أدوات التقييم شيوعا
 واعتمادا التحصيلية، ونستدل من خاللها على قدراتهم المعرفية والمهارية المتعلمين

 مينالمتعلّ  يتم تصنيف، ومن خاللها مجموعتهضمن  المتعّلمعليها نتنبأ بترتيب 
 .11لحالة كل واحد منهموضع خطة عالجية لرسوبهم،  وأمستوى نجاحهم  وتحديد

عليمية "عملية يتم بها إصدار حكم على وصول العملية التّ عّرف بأنه ي   التقييم: -ه
ألهدافها ومدى تحقيقها ألغراضها، والعمل على كشف نواحي النقص في العملية 

جود قيمة درجة و   الكتشافم درة الالزمة للمقوّ مّما يمنح الق ،12التربوية أثناء سيرها"
اختلف الباحثون في ميدان التربية حول استعمال الكلمة؛ حيث يرى قد و  .معينة

كلمة  أنّ  ''واو'' باعتبارالياء'' الوارد في كلمة تقييم هو أصل حرف '' البعض منهم أنّ 
 كلمة تقويم أعمّ  نّ هو أالشيء المالحظ  ولكنّ  ،تقويم هو األصل اللغوي لكلمة تقييم

، بل تتعداه إلى إصدار فقط فهي ال تكتفي بتثمين الشيء وتبيان قيمته ؛وأشمل
 13.الحكم

في  يكثر ين المصطلحيناستعمال هذ  نّ أ ،صالح بلعيديرى في هذا السياق و 
ستعمل وأن ال ي  استعمالهما،  حيننة دقيقة البحوث التربوية، وينبغي أن نكون على بيّ 

: ، حيث يقول موضحابينهما جليّ  هو وجود فرق األمور  ألّن ما ت بديه ، هذا بدل ذا
دون وضع  والتصحيح وتقديم اإلرشاد والتوجيه ،جالتقويم هو تصحيح الخطأ أو المعوّ "

، كأن ت عطي لعمل ماأو معنوية هو إعطاء قيمة مادية ف، أّما التقييم عالمة تقييم
 14"...: جيد، مقبول، ممتازمالحظة تسجيل أو /20 51عالمة  للمتعّلم
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ومن جملة المصطلحات التي تطرقنا لشرحها أن ن تعريف التقويم، ويتضح م
 التقويم بالرغم من عالقتها الظاهرة بها، إال أنه يختلف عنها. 

 وظائف التقويم: -ثانيا
عليمية خاصة في مجال العملية التّ  ،إّن وظائف التقويم متعددة الجوانب

  من خالل النقاط التالية:كن أن نستعرضها يم لذا  ،التعّلمية
إذا لم  ه ال يمكننا التقدم ولو بخطوة واحدةيرى الدكتور أنور عقل بأن :التشخيص -أ

أردنا  ففي حال ما إذا ما في حالة وجودها، وبالتاليماهية المشكلة نكن نعرف 
 فال بد أن نتعرف علىالتعرف على المستوى العلمي لطالب ما في مادة ما، 

والتي ت عد الم بتغى النهائي  ،المستوى الذي توصلنا إليه من بلوغ األهداف المرسومة
عن األهداف وما تحقق منها وما لم  أن نسأل بدايةا ولذل  يجب عليمية، للعملية التّ 

 15.يتحقق
، نقوم بتحديد األهداف التي لم ينمما ن شِخصه  من حال المتعلّ بناءا على : العالج-ب

تحقيق تل  األهداف، فنستطيع  منحاول أن نجد مخرجا مناسبا للتأكيد ن  ثم تتحقق، 
نوا من تحقيق جميع األهداف المطلوبة الذين تمكّ  ينتفوقِ الم   المتعّلمينأن نتعرف على 

في  فنشرع األهدافتل  أو معظم أّما الذين لم يتمكنوا من تحقيق جميع  ،للمرحلة
 16.هاعالجومن ثم  مشكلةاللماذا؟ حتى يتسنى لنا معرفة  :التساؤل

جميع  -ه في فترة معينةمِ نتيجة تعل   -قد حقق المتعّلم أنّ  التأكد بعد التصنيف:-ج
 أّماترقيته للمستوى األعلى من األهداف أو المستوى التعليمي  يتم   ،المنشودة األهداف

 ،نفسه عاودة التعليم في المستوى إذا و جد في مستوى أقل من المطلوب فمن الممكن م  
 17والحكم عليه من خالل استخدام أدوات التقويم. ية تحقيق تل  األهدافغب  

  أنواع التقويم: -ثالثا
يمكن  لتقويما من أنواع متعددةعلى  محّل الدراسة اشتملت المستندات التربوية   

استخدامها حسب طبيعة المجال واألغراض التي من أجلها تستدعي إجراء عملية 
 :وهي، 18التقويم
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 م سمى طلق عليهي   أو ما: L'evaluation diagnostique تقويم التشخيصيال-أ
حاولة حساب الفارق بين الوضعية المتوخاة )ما ينبغي أن هو م  و  (التقويم التمهيدي)

، وهي عملية مرتبطة بوضعيات االنطالق، )ما هو كائن( يكون( والوضعية الحقيقية
هدف الحصول على معلومات وبيانات قصد بها فحص الوضعية السابقة وتحليلها بوي  
م الالحق، ومنه تقدير الخصائص ن من اتخاذ قرارات بيداغوجية حول التعلّ مكّ ت  

 19.ا على المسار التعّلمي الجديدا أو سلبا ؤثر إيجابا الفردية للشخص، التي يمكن أن ت  
لهذا النوع  بالغةأهمية  قد أولى (B.Bloom) لومب   أنّ  نجدفي هذا السياق و 

والتي نراه من وجهة  التمكن، من أجل في نظريته المتعلقة بالتعلم خاصةا  ،من التقويم
 جديدٍ  تعلمٍ  كلقطة بداية ن  فيها ف صنّ نظرنا قد وفق فيها إلى حد بعيد، وهي نظرية 

 هما:، إلى قسمين بالنسبة ألي متعلمٍ 
 .)مكتسبات سابقة( درات العقليةالق  القسم األول ويتمثل في :   -أ

 المواصفات العاطفية المتمثلة في دافعية المتعّلم للتعلم.في  ويتمثلالثاني  القسم -ب

في تحديد أعراض االضطراب التعليمي ا هما دورا م  التقويم التشخيصي  كما يلعب
زالة العوائق  اتخاذ اإلجراء العالجي لتصحيح من ن  مكّ ى ي  حتّ  ،التي تتم مالحظتها وا 

 فإنّ  المدرسي ا عندما يتعلق األمر بالمنهجأمّ  ،عّلمالمتلمعلم و ا من واجه كالا التي ت  
 الحصول على ب غية المنهج المدرسي الجديد وع من التقويم يجري قبل تجريبهذا النّ 

 20.معلومات أساسية حول العناصر المختلفة لتجريبه
ممارسات  نّ إفهذه الرؤية للتقويم التشخيصي  فإذا كان هنا  شبه إجماع حول

؛ فأّما الكيف 21! ...الغاية والكيف :ح الكثير من التساؤالت من حيثهذا التقويم تطر 
س عن طريق عرض مجموعة تطبيقات أو تمارين لفحص مدى اكتساب فهو ي مار  

يتبادر المتعّلمين للموارد المعرفية، وأّما الغاية فيكتنفها الكثير من الغموض. حيث 
ص النقائص ما العمل؟ هل بعد تشخي ، لعّل أبرزها:للذهن مجموعة من التساؤالت

 نتوجه للعالج؟ وكيف؟ وما مصير بقية المتعلمين غير المعنيين بالعالج؟
مناهج الجيل و يقترح م عد   -والتي نراها مشروعة -وبناءا على هذه التساؤالت

 22لتقويم التشخيصيإعادة النظر في ممارسة ا بمرحلة التعليم المتوسط الثاني
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قق الغاية المرجوة منه، وذل  من خالل اعتماد ، وكي يحللهدف منهليستجيب 
 الخطوتين التاليتين :

من خالل وع التقويم المقصود بإعادة التحليل والقراءة وتتعلق بن :تحديد الوضعية -أ
 المرجعية للتقويم التشخيصي والمتمثلة فيما يلي:  األطر

 .المالحظة اليومية للنشاطات الصفية )التقويم التكويني( -
 ية اإلنجاز وتغييرات أداء المجموعات الصغيرة.مالحظة منهج -
 اإلصغاء والتحدث للمتعلمين. -
 التقويم الذاتي، وتقويم األقران أو التقويم الجماعي. -
 تحليل أداء المتعلمين في التقويم النهائي والختامي. -
 تحليل نتائج التقويم اإلشهادي. -

 وهو األمر الذي  ،ابقةإعادة تحليل وقراءة التقويم المرجعي بغير األدوات الس -ب
 نفسها انطالقا من الوثائق ،ختالالت وتحديد نوع العالجات المقدمةاال بكشفيسمح 

 23مع تغيير اآلليات.

تنمية القدرة على تحليل المواد والتقويم التشخيصي يستهدف المعلم من خالله 
كما  ،ي علم م، وكيف، ولماذاتنمية التفكير فيما سي علِ ، وكذا التعليمية بفاعلية أكبر

؛ أي القدرة على تجنيد استعمال الفارقيةب بلورة مؤشرات التعلم بدقةي ساعده على 
وسائل تعليم وتعّلم متنّوعة تأخذ في الحسبان الفوارق الفردية للتالميذ، وتمّكنهم من 

التعاون مع الرفاق  بينما يستهدف المتعّلم من هذا التقويم النجاح بمختلف الطرق.
سهم في ما ي عرف بالتبادل والتكامل، مّما ي  عنده فينشأ  ،عيقاتلتخطي الم  ال بشكل فعّ 

 24القدرة على تحديد مواطن الضعف والقوة.توطين الشعور باالنتماء للفوج، و 

ي أو عتبّ التقويم التّ ى أيضا سمّ وي   :Evaluation formative التقويم التكويني-1
يتم و لتصحيح مسار الفعل التعليمي، خل دّ ن من التكّ البنائي، وهو إجراء عملي ي م

والّصعوبات التي تعترضهم أثناء العملية  المتعلمينيقيس مستوى كما ، الّدرسخالل 
د سرعة حدّ ، وي  مفيدة عن تطورهم أو ضعفهم قدم لهم معلوماتٍ لي   ،التعّلمية عليميةالتّ 

 25الالزم في الوقت المناسب. تحفيزهم لبذل الجهدا يعمل على ممّ  ،تعلمهم
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أجوبة مالئمة تقديم  على ساعدي   لهذا الّنوع من التقويم األمثلاالستخدام  إنّ 
كما يهدف أيضا ، المرجّوة للّتمكن من بلوغ األهداف ،لتصحيح ومعالجة الصعوبات
م وحاالت التعلّ  من معلومات عن أوضاع م بما يقدمهإلى العمل على تحسين التعلّ 

 26ها.تسمح بالرجوع إلى الوراء لتصحيحالتي 
التقويم  منها: عدة م سّمياتوله  :Evaluation sommative التقويم التجميعي-3

، وهو إجراء عملي يتعلق بنهاية تامي أو اإلجمالي أو التحصيليالنهائي أو الخِ 
دراسية أو ص بلوغ األهداف النهائية التي قد تتعلق بدرس أو وحدة محّ وي  التدريس، 

هدف إعطاء درجات أو شهادات للمتعلمين تسمح لهم ، بأو مرحلة دراسية كاملةقرر م  
ة ، وبذل  فهو تقويم تصفوي يهم اإلدار أو بالتخرج باالنتقال من مستوى إلى آخر

 27 ومتخذي القرارات أكثر من غيرهم.
 عامة ألنه يتيحفإن طبيعة التقويم الّتجميعي تتعلق بأهداف من هذا المنطلق و 

خالل  المتعلمينإلنجازات توجهات العامة إصدار حكم نهائي عن التطورات أو ال
  .مرحلة تكوينهم

مرتبط ارتباطا أن التقويم التشخيصي  نصل إلى خالصة مفادها مّما سبقو 
بدء  قبلعادة يكون  حيث أّن األول ؛التكويني والتجميعي ينبكل من التقويم اوثيقا 

 يستعينوقد  ،عديدة يعتمد على نتائج التقويم التجميعيفي حاالت  ، لكنهالدراسة
 .صممة لهذا األخيراختبارات م  ب

 :التعل مية عليميةالتقويم ودوره في العملية الت  -رابعا
وكل من له عالقة  ،التقويم هو الوسيلة والطريقة التي يلجأ إليها المربون 

ويمكن استخالص أهمية التقويم للحكم على مدى فعاليتها وجدواها،  بالعملية التعليمية
 تالية:في النقاط ال

 :بالنسبة للمعل م -أ
 يزود المعلم بالتغذية الراجعة التي تعمل كتعزيز لما يقوم به. -
 اتقان المتعلم للحقائق والمهارات األساسية.يساعد على ضمان  -
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يزود المعلم بنواحي القوة والضعف عند المتعلم، والتي يمكن أن يستفيد منها في  -
 28تحسين أدائه.

حاجات المتعلمين وميولهم التي يجب أن تراعى في  يعمل على الكشف عن -
 أنشطتهم والتي من شأنها المساعدة في توجيه التالميذ تربويا ومهنيا.

 يعمل على تشخيص وتحديد العقبات والمشاكل المختلفة التي تصادف التالميذ. -
 بالنسبة للمتعلم: -ب

، حيث يشار  يهاأصبح المتعلم محور العملية التعليمية والعنصر األساس ف
بمدى  والتقويم يشكل قوة محركة لنشاط المتعلمين من خالل تعريفهم ،29فيها بفعالية

، كما أّن للتقويم التقدم الذي حققوه مّما ي قدم لهم تغذية راجعة تفيدهم في المستقبل
رشاد المتعلمين أثناء حياتهم الدراسية وفي اختيارهم  أهمية كبيرة في مجال توجيه وا 

 والعلمي طبقا لقدراتهم وميولهم واتجاهاتهم. المهني
 بالنسبة للمنهاج: -ج

يؤدي دورا هاما في مجال تحديد فعالية المنهاج والمواد والطرق والوسائل 
التعليمية وغيرها، واختبار مدى صالحيتها ومالءمتها لألهداف التربوية من جهة 

 ولمستويات المتعلمين وقدراتهم من جهة أخرى.  
  :تقوم اإلدارة التربوية بما يلي بة لإلدارة التربوية:بالنس -د
 30اتخاذ قرارات إدارية هامة تتعلق بكل عناصر المنظومة التربوية. -
 تقييم المدرسة ككل لمعرفة أين يجب أن يحدث التحسين والتطوير. -
 االطمئنان إلى أّن المؤسسة تقدم الخبرات الالزمة للتالميذ أم ال. -
 العمل. خالل فترةة القرارات التي اتخذت صح منالتأكد  -
 31لألسرة عن تقدم المتعلمين.دورية إرسال تقارير  -

 التوصيات التالية: قدم اللجنة الوطنية للمناهجت  وفي هذا السياق 
اختيار أو بناء وضعيات لتقويم الموارد، ووضعيات تستهدف تقويم الكفاءات  -

 والقدرة على االدماج.
 الذي يسمح بالكشف عن مؤهالت المتعلم وتطويرها. ويم التكوينياالهتمام بالتق -
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اعتبارا االختبارات والفروض واالستجوابات أدوات لتقويم المادة وممارسات المعلم  -
، وأال تتأثر ومكتسبات المتعلم وعدم االقتصار على أخذ قرار في حق المتعلم فقط

م.   عملية التقويم بذاتية الم قوِّ
ال نكتفي بمنح عالمة عددية لكل متعلم من أجل الترتيب واالنتقاء بل  عند التقويم -

 ينبغي استغالل هذه المناسبات التخاذ قرارات التعديل والمعالجة.
الحرص على أن يشمل تقويم التعلمات جميع جوانب شخصية المتعلم )معارف،  -

في، لجعل عملية التقويم الجانب المعر مهارات، سلوكات، مواقف( وأال يقتصر على 
 32 عملية علمية يمكن االطمئنان إلى نتائجها والوثوق بأحكامها.

االبتدائي : مرحلتينهمزة وصل بين مثل هذه المرحلة ت   التعليم المتوسط:-خامسا
 في -شأنه شأن التعليم االبتدائي -زاول، ويمكن أن ي  33سنواتستغرق أربع تو  والثانوي،

  .34م المعتمدة الخاصة للتربية والتعليالمؤسسات  المتوسطات أو
 :35وتتهيكل سنوات التعليم المتوسط األربع في ثالثة أطوار تتميز بأهداف محّددة

 الطور األول )السنة األولى( أو طور التجانس والتكّيف -
 الطور الثاني )السنة الثانية والثالثة( أو طور الدعم والتعميق -
، إذ تتّوج نهاية هذا الطور أو طور التعميق والتوجيه الطور الثالث )السنة الرابعة( -

 بشهادة التعليم المتوسط.
 :36هيوقد اشتملت مرحلة التعليم المتوسط على محاور رئيسة، و 

دراج لغة أجنبية المتعلمينتجانس وتكييف معارف وكفاءات  - )مكتسبات االبتدائي( وا 
 ثانية

 والعلمي والتكنولوجيتعزيز كفاءات المتعّلمين ورفع مستواهم الثقافي  -

وتنميتها، وا عدادهم للتوجيه في المستقبل نحو شعب  المتعلمينتعميق تعّلمات  -
 أو نحو الحياة العمليةالتعليم الثانوي، أو التعليم والتكوين المهنيين، 

استعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالّتصال قصد التعّلم وتنمية الذوق والحّس  -
 القدرات النفسحركية والبدنية والرياضية.اإلبداعي، وتنمية 

 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

12قم العدد التسلسلي ر  1422السنة  40عدد:ال 22مجلد: ال 

 

590 

 

 مناهج الجيل الثاني: -سادسا
من المناهج الجديدة التي تمنح األولوية للمعارف والتحّكم في المساعي " تعتبر

نظرا للصلة الوطيدة و 37،الفكرية التي تتجسد في السلو  والمواقف الفردية والجماعية"
لم، فإنه من الهام جدا أن تكون هذه القائمة بين ممارسات التقويم وعملية التع

الممارسات متجانسة مع خصوصيات المناهج الجديدة المبنية على أساس المقاربة 
بالكفاءات، هذه المقاربة التي ال تركز بالدرجة األولى على المعارف وحدها بقدر ما 

 38تركز على التنمية الشاملة للمتعلم.
 الخاصة بمرحلة المدرسيةلوثائق ا فحصحين نتوما يمكننا اإلشارة إليه هو أننا 

 تركيزنقف على و ، لتعّلمية والتقويميةسلسلة من النشاطات ا نجدلتعليم المتوسط ا
م  أوال؛ على التقويم التشخيصي قبل المقاطع م عّدي هذه الوثائقالواضح ل )أ قوِّ

التقويم را و أخي، ثانيا )بناء التعّلمات(؛ التكوينيالتقويم ثم  ،م كتسباتي القبلّية(
 .استثمار وتوظيف التعّلمات() التحصيلي

المس الحياة المدرسية كل كتاب يتألف من مجموعة من المقاطع ت  نجد أن ف
والرابع  نجز كل مقطع في خالل أربعة أسابيع؛ ثالثة للتعلمي  و واالجتماعية للتالميذ، 

 .لإلدماج والتقويم والمعالجة البيداغوجية
 من أدوات التقويم:االختبار كأداة  -اسابع

في تحديد  ركيزة أساسية واالمتحانات الفصلّية نهاية السنة اختباراتتعد 
مستويات المتعّلمين، والفروقات الفردية بينهم، والحكم من خاللها على أحّقية انتقال 

''التحصيل الّدقة في اختيار وبناء أسئلة تقيس  لذا فإنّ ، إلى أخرى المتعّلم إلى مرحلة 
والقدرات العقلية المختلفة وكذل  المقاييس التي يمكن من خاللها االستدالل الدراسي 

أمر  ملحٌّ وضروري ليكون الّتقويم موضوعيا  39على خصائص المتعلمين الشخصية''
أحد أهم التصنيفات التي توصل اليها الباحثون في تم اعتماد والحكم  عادالا. ولذل  

وهو 40،باعتباره أداة من أدوات التقويم لجديدفي دليل بناء االختبارات اهذا الشأن 
والمتمثل في ما يصطلح  الذي يعّد أكثرها شهرة وانتشارا جامين بلوم،بن  تصنيف
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ستة مستويات للمعرفة في إعداد  هرم بلوم الذي يحتوي على عليه بــ :
 41وهم المبين بالشكل أدناه:.االختبارات

 

  

 
 

 في المجال المعرفيشكل ي وضح الترتيب الهرمي لألهداف 
مقسم إلى قسمين؛ القسم تصنيف بلوم هو تصنيف هرمي ويمكن القول، بأن 

مستوى  األدنى، وهو القسم المكون من ثالث طبقات أو مستويات، أدناها هو:
اعدة الهرم وهو األدنى في هذا القسم، ثم يليه مستوى وهو ق )الحفظ(،الّتذكر

قة األخيرة أو المستوى األخير من القسم األدنى اإلستيعاب، )الفهم(، ثم يأتي في الطب
 ما سماه بلوم بالمستويات العليا، ، وهوأما القسم الثاني ما سماه بلوم بــ: التطبيق.

مه بدوره إلى ثالثة فيتموضع فوق الطبقات الثالث المتعلقة بالقسم األدنى، وقد قسّ 
ني هو : مستوى  والثا الّتحليلت أو مستويات؛ األول منها هو: مستوى طبقا

الذي ينتج عنه   مستوى التقويمأما آخرها والذي يأتي في قمة الهرم فهو: ، الّتركيب
 .في النهاية إصدار األحكام

هذه الطبقات والمستويات التي تضمنها هذا الهرم يمكن توضيح جملة        
 اإلجراءات والعمليات التي تجرى فيها كاآلتي:

تذكر واسترجاع   أسئلة تقيس قدرة المتعّلم علىضمن يت(: الحفظ)التذكرمستوى  -2
تذكر التفاصيل كـ : ، مسبقا والتي تّم تعلمها الذاكرة المعلومات المخزنة في

والّنصوص، والحقائق، والمصطلحات، واألسماء والّرموز والمبادئ والقوانين 
 والّنظريات وغيرها من المعلومات.
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إجراء أية عمليات عقلية باستثناء  من المتعّلمه فيال يتطلب علما أن هذا المستوى     
 .تخزين المعلومات واستدعائه

فهم وتفسير  المتعّلم على أسئلة تقيس قدرةيتضمن  (:الفهم)االستيعابمستوى -1
ر مع الحفاظ على معانيها، ويشمل هذا المستوى وتحويلها من شكل آلخ المعلومات

 عليها من واستنتاج ما يترتب م المعلوماتالّتلخيص وا عادة تنظي قدرات المتعّلم على

كمال المعلومات الّناقصة وا عطاء ،آثار شرح المادة بما  وهو ما يعني؛ .المعاني وا 
  ا.وتلخيصه تشمله من أفكار ومفاهيم

 على توظيف المعلوماتأسئلة تقيس قدرة المتعّلم يتضمن : الّتطبيق مستوى - 3
استخدام  له، ويشمل مستوى التطبيقفي مواقف جديدة غير مألوفة  واستخدامها

 وتطبيق المبادئ والّنظريات والقواعد والقوانين في أوضاع جديدة.
أسئلة تقيس قدرة المتعّلم على تحليل وتجزئة المادة ويتضمن مستوى التحليل:  -0

عالقات القائمة بين هذه المكونات العلمية إلى مكوناتها وعناصرها األولية واكتشاف ال
 وى التحليل: تحليل العناصر، تحليل العالقات، تحليل المبادئ.ويشمل مست

أسئلة تقيس قدرة المتعّلم على التعامل مع العناصر ويتضمن مستوى التركيب:  -5
ا بطريقة تجعلها نمطاا معيناا وبنية لم تكن موجودة في السابق ، واألجزاء وربطها معا

 واالبتكار.اإلنتاج من خالل تكوين بنى جديدة للمعرفة بمعنى 
أسئلة تقيس قدرة المتعّلم على إصدار األحكام على يتضمن : مستوى الّتقويم -6

تمادا على معايير داخلية وخارجية، ويشمل هذا المستوى: تطوير قدرات األشياء اع
ثبات صّحة األشياء وتقديم  المتعّلم على تثمين األشياء، واالختيار بين عدة بدائل، وا 

 القوة والّضعف والّنقد. البراهين وبيان نقاط
أهم األسباب التي دعت وزارة التربية الوطنية لتحيين دليل بناء  أنّ وفي اعتقادنا 

 ، نذكر:االختبارت
 بناء اختبارات وفقا لقواعد وضوابط علمية أكثر دقة.  -

 توضيح طريقة بناء االختبارات. -

 توفير سند قانوني ووثيقة مرجعية لبناء االختبار.  -



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

12قم العدد التسلسلي ر  1422السنة  40عدد:ال 22مجلد: ال 

 

593 

 

 مشتركة ومتقاربة لكيفية بناء االختبارات. تحقيق رؤية  -

 تقريب معايير التقويم وجعلها أكثر دقة وموضوعية.  -

  تحقيق التقويم الصحيح والسليم لألهداف والكفاءات المسطرة في المناهج الرسمية.  -
نشاط تعلمي يتم تقييم في نهاية كل وما يجب علينا اإلشارة إليه هو أنه 

تهم من خالل أدائهم لهذه النشاطات؛ حيث يقوم المعلم كفاءات المتعلمين ومهارا
بتقويم أفعالهم بشكل بنائي تكويني عن طريق أدوات التقويم المستمر فهذا ما يؤدي 
إلى تحقيق التقدم وأهداف الوحدات، ثم توضيح نقاط الضعف والقصور فيحاول 

  التحسين في األداء ثم االنتقال إلى وحدات تالية.
كانت أكثر في المنهاج الجديد، يمكننا القول أن عملية التقويم  ا سبق فإنهوممّ 

من نشاط  كلنجز بعد تطول السنة، و ، وذل  لكونها تتميز بأنها عملية مستمرة فعالية
المسار من  راجعة، كما يوفر لألستاذ فرص تصحيحالتغذية أجل تحقيق ما يسمى بال

قوف على مدى تحقيق األهداف والو ، خالل معالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة
المواصفات بعض شريطة أن تتوفر فيه  ، ونواتج التعلم المنبثقة عنها.التربوية

 42:الضرورية ليكون مثاليا ويؤدي الهدف المطلوب منه و التي من أهمها

التقويم للمنهج وفلسفته وأهدافه، فإذا كان مسايرة  ونعني به: التناسق مع األهداف-أ 
وتدريب التلميذ ى مساعدة التلميذ في كّل جانب من جوانب الّنمّو، المنهج يهدف إل

 على التفكير وحّل المشكالت و ج ب  أن يّتجه إلى قّياس هذه الّنواحي.
مولية والعمومية-ب جميع على تشتمل عملية التقويم وهو ما يعني ضرورة أن : الش 

 :أهمهاجوانب العملية التعليمية، و 
الجوانب العقلية والجسمية واالجتماعية والّتقنية والثقافية  في جميع تقويم الّتلميذ -

 والدينية.

أنواع طرق الّتدريس  ؛المقّرر الّدراسي للكتاب ؛تقويم المنهج من حيث األهداف -
 األنشطة. ؛الوسائل التعليمية؛

 عالقته بالّتالميذ واإلدارة. ؛الّتدريب ؛اإلعداد: من حيث تقويم المعلم -
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ينبغي أن يسير التقويم بالموازاة مع الّتعليم من بحيث  واصل:االستمرارية والت  -ج
 بدايته إلى نهايته، من تحديد األهداف ووضع المخّطط إلى مرحلة التنفيذ. 

: ويعني أن جميع وسائل التقويم المختلفة والمتنّوعة تعمل لتحقيق غرض التكامل -د
الّدقيقة للموضوع أو الفرد واحد، إذ التكامل فيما بينها يعطينا الّصورة الواضحة و 

 المقّومين عكس ما كان يحدث في الّسابق مع التقويم الجزئي.

انية الذ اتية أو العاطفية:-ه وهذا حتى ال يفقد التقويم مصداقيته  العلمي ة ومج 
وقداسته وهذا يتطلب تضحّية كبيرة كون المسألة هنا ليست علمّية فقط بل ِعلمّية 

 وخلقية.
تها: صالحية األداة-و أن تكون أدوات التقويم صالحة وصحيحة وفي مكانها  وصح 

 المناسب، فقياس القدرة على الحفظ ال تعني أّن التلميذ قادر على حّل المشكالت.
 خاتمة

مناهج التعليم أن  ، وبالرجوع للمستندات التربوية يتبين لناهأنّ  ي مكن القول
العملية الّتعليمية  ي يتركه فيالذ األثرعلى أهمية التقويم، و  دتالمتوسط قد أكّ 

التي ال يمكنها  هاوعنصرا مهما من عناصر  مثل مدخال رئيساي   كونه ؛التعّلمية
تحديد األهداف وتخطيط المنهاج  علىفالحاجة إليه قائمة  ،االستغناء عنه مطلقا

 واختيار محتواه ثم تطويره. 
نرى من وجهة : المستندات التربوية أنه وبالرجوع لذات المصادر، أيكما 

ننا نضم ، وعليه فإمل على تحسين عملية التقييم أكثرنظرنا المتواضعة بأنه يجب الع
الذين يطالبون بضرورة مناهج التعليم المتوسط  م عّديطلبنا إلى طلب العديد من 

عدم االكتفاء بو بحيث تصبح أكثر شمولية، الممارسات التقويمية العمل على تحيين 
مين. أن يشمل التقييم كفاءات وقيم وسلوكات المتعلّ  جبيبل  بتقييم المعارف فقط،

يهدف إلى الكشف عن مواطن القصور ألن فلسفة ووظيفه وهدف التقييم إنما 
كلها، لذل  يجب أن ال يقتصر على  في أقطاب العملية الّتعليمية التعّلميةوالضعف 

 .تهجزء منها فقط مهما كانت أهمي
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بالرغم من اشتمال الوثائق والمستندات و  ، كما أنه، ومن وجهة نظرنا كذل
التربوية على العديد من التوجيهات والمناهج في التقويم التي تعد مقبولة إلى حد بعيد 
إال أنه من حيث تطبيقها تالقي صعوبات جمة يصعب حصرها فهي تختلف من 

 ستاذ آلخر ومن طور آلخر، ومن مؤسسة تربوية ألخرى. أ
      بخصوص التقويم جاءت به مناهج التعليم المتوسطيبقى تطبيق ما ولذل  

 توفير الظروف المالئمة لتجسيده على يستلزم -النظري  من الجانب باعتباره فعاالا  -
هو ما يشغلنا كباحثين في هذا المجال، لمعرفة أهم الصعوبات والعوائق الواقع،  أرض

  ه.التي تواجه
 وامش البحثه

                                                           

، 9002 ،2ط م، تقويم التعّلم، دار المسيرة، عمان،رجاء محمود أبو عالّ  -1
 .92ص

، وزارة التربية lexique pedagogiqueفريدة شنان وآخرون، المعجم التربوي  -2
 .62ص،9002الوطنية، الجزائر، 

اللجنة الوطنية للمناهج، مناهج مرحلة التعليم المتوسط، وزارة التربية  ؛رأنظ -3
 .92، ص9026الوطنية  الجزائر، مارس 

مصطفى نمر دعمس، استراتيجية التقويم التربوي الحديث وأدواته، دار غيداء،  -4
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