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،هدفت هذه الدراسة للتعرف على صعوبات تطبيق التقويم املستمرفي مرحلة التعليم املتوسط من وجهة نظراألساتذة
) أستاذا179(  وقد تكونت عينة الدراسة من، إضافة لالستبيان كأداة للدراسة،حيث تم استخدام املنهج الوصفي
 وأن عدم، وتوصلت الدراسة إلى أن الصعوبات املرتبطة بالتلميذ تمثل أهم صعوبات تطبيق التقويم املستمر،وأستاذة
 وأن كثافة عدد التالميذ داخل الصف أهم،كفاية وقت الحصة لتطبيق التقويم املستمرأهم صعوبة مرتبطة باألستاذ
. وأن كثافة املناهج الدراسية أهم صعوبة مرتبطة بالبيئة التعليمية،صعوبة مرتبطة بالتلميذ
. صعوبات التطبيق؛ التقويم؛ التقويم املستمر:كلمات مفتاحية
Abstract:
This study aimed to identify the difficulties of applying continuous evaluation in the middle education stage
from the teachers' point of view, as the descriptive approach was used, in addition to the questionnaire as a
study tool, and the study sample consisted of (179) teachers, and the study concluded that the difficulties
associated with the student represent the most important difficulties in applying Continuous evaluation, and
that insufficient class time to apply continuous evaluation is the most important difficulty associated with the
teacher, and that the density of the number of students within the class is the most important difficulty
associated with the student, and that the density of the curriculum is the most important difficulty associated
with the educational environment.
Keywords: the difficulties of applying; evaluation; continuous evaluation.
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 -1مقدمة:
شهد عصرنا الحالي ثورة علمية وانفجارا معرفيا وتكنولوجيا لم يسبق له مثيل ،نتجت عنه تطورات
متسااارعة ويرا امات مت ح ااة ،مساات جميااا مجاااات الحياااة ،ل ا ا نااام لزامااا عل ا بلاادام العااالم سااوا
ناناات مت دمااة أو ناميااة أم تواكاات و ا التطااورات ووا الترا امات ،وأم تبااادر ىلا ىد ااا ىص ا حات
عل ا منظوماتهااا التمبوي اة مااي حااام ر اار رراارح تطويروااا وتحسااام مردوديتهااا ،نظ ارا ل ااوم امنظوم اة
التمبوياة فااي أي ب ا د تمثاال ال ااا رة الااال ت ودوااا ىل ا الت اادا وااادوااار اااتصااادي والر ااي الح اااري.
وحاا تا يذ وا ا صا حات ثماروااا وت لاال بالنجاا  ،يجاات أم يلاامل ناال عناصاار امنظوماة التمبوياة،
وأوام عنصار يجات أم يلامله ا صا والتطااوير واو الت اويم التمباوي ،ل وناه يمثال ضااابطا أساساايا
للعملية التمبوية ،ومصححا وموجها مساروا.
ول ااد تمع اال ع ااي ل ا ا ص ا ب ااروا اتجاو ااات حديث ااة ف ااي الت ااويم التمب ااوي بمس ااميات معتلف ااة ،م ااي بي ه ااا
الت ااويم امس ااتمر ،الا ا ي يجع اال م ااي التلميا ا مح ااور العملي ااة التعليمي ااة التعلمي ااة ،والا ا ي يتما اال ب ااالتنوع ف ااي
أدوات ااه الت ويمي ااة الا اال تراف ااق العملي ااة التعليمي ااة التعلمي ااة به اادح التح ااق م ااي م ااد تمك ااي التلميا ا م ااي
األوااداح والكفااا ات ام ااررة فااي ام هاااج يلااة العاااا الدرا ا ل ،والواااوح عل ا الثر ارات والن ااائق الااال يعرااال
سامورة يعلماته ،وبالتالي تحسام مسار التعليمل التعلمل أو تصحيحه أو يعديله.
لا ا ل اوتم اات الجزائ اار ب ااالت ويم امس ااتمر ،واعتمدت ااه أس االوبا ف ااي ت ااويم أعم ااا الت ميا ا بامراح اال
التعليمي ااة اة تلف ااة ،اص ااة امرحل ااة امتوس ااطة باعتبارو ااا حل ااة الوص اال ب ااام امرحل ااة اابتدائي ااة
وامرحل ااة الثانوي ااة ،حي ا بداي ااة م ااي اموس اام الدرا ا ل ( )2006/2005ع اارح نظ اااا الت ااويم التمب ااوي
الااو إل ىص ا حات جدياادة ،جااا ت لتساااير ام اربااة الجدياادة (ام اربااة بالكفااا ات) امعتماادة فااي بنااا
امناهج الجديدة ،حي أصدرت واارة التمبية الو نية عدة مناشام تتعلق بالت ويم التمبوي.
ىا أم ىلزاا أسات ة التعليم امتوسط بتطبيق نظاا الت ويم امستمر في اميدام رل ل متسرع وغاام
ّ
متاادرج مااي اباال ال ااائمام عل ا امنظومااة التمبويااة الو نيااة ،وعاادا أ ا التاادابام ال امااة ل ا ل  ،ولااد
عن ااد الكثا اام ما ا هم عدي ااد الص ااعوبات أثن ااا التطبي ااق ،والا اال رص اادوا الباحا ا م ااي ا ا م حظاتا اه
اميدانياة بحكام عملاه ناساتا فااي مرحلاة التعلايم امتوساط ،وكا ل مااي ا رعال الدراساات الااال
ت اام اا ا ع عل ه ااا ف ااي و ا ا الل ااام ،كدراس اات( نيش 2006 ،ب ااي ا ل مس ااعود 2008 ،عواري اات
واألعور 2011 ،طوط ،)2015 ،مما أثر سالبا علا أدا األساات ة ماي جهاة ،وعلا نتاائ التحصايل
الدرا ل للت مي مي جهة أ ر .
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 .1.1إشكالية الدراسة وتساؤالتها:
يعااد الت ااويم التمبااوي أواام عنصاار مااي عناصاار العمليااة التعليمياة التعلميااة ،والا ي يلاامل بمفهومااه
الحاادي ناال نااوا ي ش صااية الت مي ا امعرفيااة ،وامهاريااة ،والوجدانيااة ،حي ا تمثاال وحاادة واحاادة
مت املا ااة ،وا يمكا ااي فصا االها عا ااي رع ا ااها الا اابعل .ف ا االت ويم التمبا ااوي الحا اادي كما ااا ي ا ار نا اال ما ااي
اريلاامام-باراوم ووااي ا وبروكلااام ()Grisham-Brown, Hallam, & Brookshire, 2006, p.45
يت مي استماتيجيات ت ويم حديثة اائمة عل أسس علمية ومنهجية ،ترتكز علا ح ي اة وواااا ماا
يعلمااه الت مي ا  ،رل ا ل ي اامي ج ااودة العمليااة التعليمي ااة ومعرجاتهااا م ااي حي ا مااد بل ااو ام ااتعلم
ألغراح التعلم ونتاجاته ،وتمكنه م ها وإت انه لها.
كما أم الت ويم التمبوي الحدي يرافق العملية التعليمية التعلمية في جميا مراحلها ،ل ل أ لق عليه
ّ
مسم "الت ويم امستمر" ،وال ي يعرح عل أنه" :عملية منهجية منظمة ،لجما البيانات وامعلومات
أدوات وأساليت معيارية ل ياس مد تح ق أوداح أو نتاجات يعلم أو
امتعل ة بالتعلم مي
معايام محددة ،للمساعدة في ىصدار أح اا اياسية وت ديرات كمية ونوعية ،وفي تصنيف امتعلمام
والحكم عل أدائهم ،والكلف عي وااا عملية التعلم والعمليات ام ثرة ف ها وتحديد سبل التحسام
ال امة لرفا كفا ة التعلم وأدواته وعملياته (واارة التمبية والتعليم السعودية ،2015 ،ص .)9.كما يمكي
فتمة
يعريفه عل أنه مجموعة مي ا جرا ات امستمرة والال يتم مي لها رصد منجزات امتعلم
امنية معينة ،بهدح ت ديم بيانات محددة عي مد ت دا امتعلم في تح يق األوداح امرسومة ،ومي ثم
ال طط التعليمية للدروس ال ادمة.
صياغة و امعلومات في عملية التدريس مي جديد مي
(.)Ramothlale, 2008, p.15
وانط ا ااا م ااي مب اادأ ىص ا التعل اايم وتجوي ااد معرجات ااه ،ف ااد ش اارعت الجزائ اار ف ااي ىص ا امنظوم اة
التمبوي اة بداي ااة م ااي اموس اام الدرا ا ل  2004/2003وله ا ا الر اارح أص اادرت واارة التمبي ااة الو ني ااة
امنلا ااور ا ا ااار راا اام  05/2039ام ا ا ر فا ااي  2005/03/13امتعل ااق بت ا ااويم أعم ااا الت مي ا ا  ،ويلغا ااي
األح اااا امت اامنة فااي امناشااام الساااب ة امتعل ااة بااالت ويم التمبااوي ،ويمثاال ى ااارا مرجعيااا لااه ،ونااام
موضوعه ىص نظاا الت ويم التمبوي ،وفي نفس التاريخ أصدرت منلورا ثانيا رام ،05/0.0.6/26
تن اااو ىج ارا ات ت ااويم أعم ااا الت مي ا وتنظيم ااه ،وف ااي الس اانة اموالي ااة أص اادرت منل ااورا ثالث ااا را اام
 0.6/0.0.6/128ام ا ر فااي  2006/09/02تن اااو يعاادي ت اصااة رعملي ااات ت ااويم أعمااا الت مي ا ،
ومساات وا التعاادي ت رعاال ا جارا ات الااال نااق عل هااا امنلااور رااام  26وامتعل ااة بتنظاايم عمليااة
الت ويم التمبوي.
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ّ
ىا أم التريااام امتعجاال وال مرحلااي فااي أساالوت الت ااويم التمبااوي بتبإاال تطبيااق الت ااويم امسااتمر ،ولااد
عن ااد رع اال األس ااات ة كم ااا و ااائ م ااي ال اارفل وام اوم ااة لها ا ا التريا اام ،ألس اابات ع اادة أومه ااا :ع اادا
ملاركتهم في التريام ،اعت ادوم بام التريام مفروح مي جهات أجنبية يعتبموم ح ل تجارت ،يزيد
ّ
مااي أعباا العماال علا هم ،شااكهم فااي أم وا ا التريااام ساايحدط الفاار امطلااوت ،ن ااق الث ااة لااد هم
بال ائمام عل عملية التريام ،عدا الت ويي امسبق بم ت يات و ا النوع مي الت ويم ابل تطبي ه
ف ااي امي اادام ،وغامو ااا م ااي األس اابات .وو ا ا م ااا أكدت ااه دراس ااات ن اال م ااي (ام اادادي والل اارفات2014 ،
.)Duttweiler & Mutchler, 1990; Richards, 2002
كما واجه تطبيق الت ويم امستمر جملة مي الصعوبات أومها :عدا فهم األسات ة جرا ات تطبيق
الت ااويم امس ااتمر ،كث اامة نص ااات األس ااتا م ااي الحص ااق الدراس ااية ،كث اامة ع اادد الت ميا ا ف ااي ال س اام
الواحد ،كثافة البمام الدراسية ،عدا وجاود دليال يلار كيفياة تطبياق نظااا الت اويم امساتمر... ،
ووا ا مااا دلاات عليااه الدراسااات التمبويااة فااي وا ا اةجااا كدراساات ( ناايش 2006 ،الااب دي2009 ،
امطااامي 2010 ،املاااري 2010 ،عوارياات واألعااور 2011 ،طااوط ،)2015 ،ومااا احظااه الباح ا
عملاه ناساتا فاي مرحلاة التعلايم امتوساط ،وماي ا مناالااته ماا األساات ة وامفتلاام.
مي
نا اال و ا ا الصا ااعوبات أدت ىل ا ا حا اادوط ا ا اات ات فا ااي تطبيا ااق الت ا ااويم امسا ااتمر باش ا ا اله اة تلفا ااة
امنصااوص عل هااا فااي امناشااام الساااب ة الا كر ،وو ا ا مااا دفااا الباحا لل ياااا بها الدراسااة للتعاارح
عل صعوبات تطبيق الت ويم امستمر في مرحلة التعليم امتوسط .وب ل تتحدد ىش الية الدراسة
في التساؤ الرئيس ل التالي:
 ما أوم صعوبات تطبيق الت اويم امساتمر فاي مرحلاة التعلايم امتوساط امرتبطاة باألساتا والتلمياوالبيئة التعليمية مي وجهة نظر األسات ة؟
وتتفرع عنه التساؤات التالية:
 ما أوم صعوبات تطبيق الت ويم امستمر في مرحلة التعليم امتوسط امرتبطة باألستا مي وجهة
نظر األسات ة أنفسهم؟
 ما أوم صعوبات تطبيق الت ويم امستمر في مرحلة التعليم امتوسط امرتبطة بالتلمي مي وجهة
نظر األسات ة؟
 ما أوم صعوبات تطبيق الت اويم امساتمر فاي مرحلاة التعلايم امتوساط امرتبطاة بالبيئاة التعليمياة
مي وجهة نظر األسات ة؟
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
 .2.1أهداف الدراسة:
 التعرح عل أوم صعوبات تطبيق الت ويم امستمر في مرحلة التعليم امتوسط امرتبطة باألستا
والتلمي والبيئة التعليمية مي وجهة نظر األسات ة.
 .3.1أهمية الدراسة:
تكمي أومية الدراسة والحاجة ىل ها فيما يلي:
 تناولاات الدراسااة موضااوعا باااله األوميااة فااي امنظومااة التمبويااة الجزائريااة يتعلااق بااالت ويم امسااتمر،
ووو مي اموضوعات الرئيسة في العملية التعليمية التعلمية الال يجت التمكال عل ها.
 تفيد الدراسة الحالية أسات ة امراحل التعليمية بصفة عامة ،وأسات ة التعلايم امتوساط بصافة
اصة عل ا ت ح تعصصاتهم ،فاي تحدياد واستكلااح الصاعوبات الاال يعتامح التطبياق الساليم
للت ويم امستمر في اميدام.
 تزوياد الجهاات امسا ولة عاي عملياة الت اويم التمباوي فاي واارة التمبياة الو نياة ،بصاورة واضاحة
وح ي ية عي الصعوبات الال تواجه تطبيق الت ويم امستمر ،وتحديد الصعوبات األكثم ىلحاحا في
اميدام ،ليتم التمكال عل ها وأ وا رعام ااعتبار في بارام الادعم وامعالجاة ال اصاة بالت ميا  ،وفاي
ب ارام الت ااويي امسااتمر لألسااات ة العاااملام فااي امياادام ،وك ا ا فااي ب ارام ت ااويي األسااات ة فااي اماادارس
العليا لألسات ة.
 اااد تفااته وا الدراسااة اةجااا أماااا الباااحثام جارا امزيااد مااي الدراسااات حااو وا ا اموضااوع فااي
منا ق أ ر  ،وفي مراحل يعليمية أ ر .
 .5.1تحديد مفاهيم ومصطلحات الدراسة:
أ .صـ ــعوبات التطبيـ ــق :الص ااعوبات ف ااي اللر ااة :م ااي ص ااعت -ص ااعوبة :اش ااتد وعس اار( .مجم ااا اللر ااة
العربيااة ،2004 ،ص .)514.و كاار البسااتا ذ ( ،1996ص )604.أم امصاااعت " :ااي اللاادائد واملااا
والعسر" .وعرفت بانها "عبارة عي ع باات يصاعت الترلات عل هاا تحاو باام الفارد وودفاه الا ي يرياد
تح ي ه"(الجندي وا  ،1994 ،ص .)3.كما ّ
عرفت عل أنها" :أي ظرح بيئل أو ايذ أو يعليمل يعيق
أو ي يد يعلم الت مي ")Staulters, 2006, p.17( .
وعرفت صعوبات التطبيق ىجرائيا بانها :العوائق أو الع بات أو املك ت اةحددة في أداة الدراسة،
والااال تحااو دوم ممارسااة وتنفيا أسااات ة التعلاايم امتوسااط للت ااويم امسااتمر رلا ل سااليم يتوافااق
مااا مااا نصاات عليااه امناشااام والسااندات الرساامية لااواارة التمبيااة الو نيااة .وت اااس بالدرجااة اةحصاال
عل ها مي استجابة عينة الدراسة ل ستبيام امعد له ا الررح.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ب .التقــويم :الت ااويم فااي اللرااة كمااا كاار أبااو لباادة ( ،1985ص :)61.يعإاال بيااام ايمااة ال ا ل  ،ويعإاال
ك ل يعديل أو تصحيه ما اعوج ،فإ ا اا ش ق :ىنه ّ
اوا امتاع فمعإ ل أنه ثمنه ،وجعل له
ايمة معلومة ،وإ ا ايل ّ
اوا الرصي فمعنا عدله وصححه ،أي جعله مست يما.
وعرفاه عاودة ( ،2002ص )23.باناه" :عملياة منظماة لجماا وتحليال امعلوماات ررارح تحدياد درجاة
تح ياق األواداح التمبوياة واتعاا ال ارارات رلاانها معالجاة جوانات ال اعف وتاوفام النماو الساليم
ىعادة تنظيم البيئة وإثرائها".
امت امل مي
و ّ
عرفتااه وثي ااة ت ااويم يعلاام الطلبااة بانااه" :عمليااة ىصاادار الحكاام عل ا ايمااة األشاايا أو األش ا اص أو
اموضوعات ،ووو به ا امعإ يتطلت استعداا امعاايام أو اةح اات لت ادير وا ال يماة ،كماا يت امي أي اا
معإا التحساام أو التعاديل أو التطاوير الا ي يعتماد علا وا األح ااا ،وي ااد يسااير جمياا مراحال عملياة
التعليم ،وفي نل مرحلة برامجها الع جية"( .واارة التمبية والتعليم العمانية ،2013/2012 ،ص)5.
ّ
ويعاارح ىجرائيااا بانااه :عمليااة تربويااة وادفااة ومنظمااة ،ي ااوا لهااا أسااات ة التعلاايم امتوسااط ب ياااس
نااوات يعلاام ت مي ا امرحلااة امتوسااطة فااي امااواد الدراسااية ام ااررة ،رراارح ىصاادار أح اااا عل ا درجااة
اكتسابهم للكفا ات امستهدفة ،واتعا ارارات مناسبة رلانهم.
ج .التقــويم املســتمرّ :
يعرفااه الوثي ااة العامااة لت ااويم يعلاام الطلبااة بانااه :وااو الت ااويم اماانظم ا مسااار
عملياة التادريس ،والا هادح الا يشا يق ماوا ي ال اوة وال اعف فاي أدا امتعلماام وتحدياد الصاعوبات
الال يواجهها نال ما هم أثناا عملياة الاتعلم ،واتعاا ماا يلازا ماي أسااليت العا ج ،ومسااعدة اماتعلم فاي التعارح
علا ادراتاه وإم اناتاه وااتاما سابل ووساائل تحساي ها ىلا أاصا حاد ممكاي ،وبالتاالي ىصادار حكام وااعاي
يحدد مستو أدا الطالت فاي نهاياة نال صاف درا ا ل ،كماا أم وا ا الناوع ماي الت اويم يساهم فاي الكلاف عاي
جوانات ال اوة وال اعف فاي البمناام التعليمال )امانهج ،ار وأسااليت التادريس أدا امعلام... ،الا ( ررارح
مراجعة م وناته ويعديله وتطوير ( .واارة التمبية والتعليم العمانية ،2014/2013 ،ص)4.
وع ّرح بانه" :عبارة عي عملية ت ويم شاملة يستعدا ف ها امعلم أساليت متنوعة مي الت اويم ،و اي
عمليااة مسااتمرة تااتم بااالتلامي مااا عمليااة التاادريس ،وتهاادح ىلا تحسااام العمليااة التعليميااة مااي ا
التر ي ااة الراجع ااة ،وك ا ل ىل ا ىص اادار أح اااا عل ا م ااد الت اادا اةح ااق م ااي اب اال الطال اات باتج ااا
األوداح التعليمية امرسومة"( .واارة التمبية والتعليم السعودية ،2014 ،ص)10.
كما ع ّرح بانه" :متارعة أدا الت مي وت ويم يعلمهم باساليت متنوعاة تتناسات ماا بيعاة اةحتاو
التعليمل وامهارات وامفاويم امستهدفة ،ويتم امنيا بصورة مستمرة وتتارعية وا فتمات التعلم في
امستو الدرا ل"( .واارة التمبية والتعليم السعودية ،2015 ،ص)12.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ويعاارح الت ااويم امسااتمر ىجرائيااا بانااه :عمليااة تربويااة شاااملة ومسااتمرة ل ياااس يعلمااات الت مي ا فااي امااواد
الدراس ااية ام ااررة ،يمارس ااها أس ااات ة التعل اايم امتوس ااط م ااي ا ا تطبي ااق مجموعا اة متنوع ااة م ااي أدوات
الت ااويم امسااتمر ،رراارح جمااا بيانااات كميااة ومعطيااات نوعيااة عااي يعلماااتهم ،يساااعد فااي ىصاادار أح اااا
عل مد تح ي هم للكفا ات امستهدفة ،واتعا ارارات تربوية وإدارية مناسبة رلانهم.
 .6.1الدراسات السابقة:
تم تناو مجموع مي الدراسات ات الع اة بموضوع الدراسة ونانات مرتباة ماي ال ادا ىلا األحادط
عل النحو التالي:
 دراســة وات  :(2005) Wattواادفت الدراسااة للكلااف عااي أساااليت الت ااويم امسااتعدمة مااي اباال
معلما اال الرياضا اايات للمرحلا ااة الثانويا ااة فا ااي مدينا ااة سا اايد ذ باسا ااتماليا واتجاوا اااتهم نحا ااو اسا ااتعداا رائا ااق
الت ااويم البااديل .اسااتعدا الباحا اماانهج الوصاافذ امسا ي ،وااااا الباحا ببنااا اسااتبانة م ونااة مااي ()52
ف اارة مواعااة علا مسااة محاااور ،وت وناات عينيااة الدراسااية مااي ( )60معلمااا ومعلمااة رياضاايات يعملااوم فااي
( )11مدرس ااة م ااي ام اادارس الثانوي ااة ف ااي أس ااتماليا .وم ااي أو اام النت ااائ الا اال توص االت ىل ه ااا الدراس ااة :أم أو اام
الصااعوبات الااال تواجاه امعلمااام لتطبيااق الت ااويم البااديل ااي عاادا تااوفر امااواد والوااات ال ااافيام للتطبيااق
العمل ااي ،والعل ااوائية ف ااي ااس ااتعداا وس ااو التنظ اايم ،و اتي ااة ت اادير ال اادراجات ،وع اادا رب ااط تطبي ااات
الت ويم البديل باالتحا رسو العمل.
 دراســة تشــين  :)2006( Chengواادفت و ا الدراسااة ىل ا معرف ااة را معلماال العلااوا فااي امرحلااة
الثانوي ااة ف ااي وو ااه نو ااه ،ح ااو ممارس ااتهم ألس اااليت الت ااويم الب ااديل ،وتطبي اته ااا العملي ااة ف ااي ب اارام
تاادريمهم وتنميااتهم مهنيااا .واسااتعدا الباحا اماانهج الوصاافذ التحليلااي ،وا تااار عينااة اصاادية م ونااة
ماي ( )8معلمااام للعلااوا يدرسااوم الطلباة تراوحاات أعماااروم بااام ( )15-13ساانة فااي ( )4ماادارس ثانويااة
فااي الصااام ،وتاام جمااا البيانااات عااي أساااليت الت ااويم الااال يااستعدا فااي الررفااة الصاافية و رائ ااه مااي
ا ا ام ابل ااة ،أظه اارت النت ااائ أم أو اام الص ااعوبات الا اال تواج ااه وا ا ا امعلم ااام لتطبي ااق الت ااويم
البااديل فااي العلااوا تااد ذ مسااتو ب امات امعلمااام بااادوات الت ااويم البااديل ،وضاايق امااي الحصااق،
واألعبا التدريسية ،وضعف مهارات الطلبة.
 دراس ــة أمب ــو س ــعيدل والراش ــدل( :)2009و اادفت و ا الدراس ااة للتع اارح عل ا الص ااعوبات الا اال
تواج ااه معلم اال العل ااوا ف ااي تطب ااي هم الت ااويم الت ااويإل امس ااتمر ف ااي م اانهج العل ااوا م ااي وجه ااة نظ ااروم،
والتعرح عل الصعوبات اة تلفة الال تواجه معلمل العلوا في تطبي هم الت ويم الت ويإل امستمر،
واتبع اات الدراس ااة ام اانهج الوص اافذ ،واس ااتعدمت اس ااتبانة أع اادت له ا ا الر اارح .واس ااتعدمت عين ااة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
للدراسااة بلراات ( )113معلمااا ومعلمااة تاام ا تيارواا بطري ااة علااوائية .وتوصاالت الدراسااة ىلا النتااائ
التالي ااة :أم أكب اام الص ااعوبات الا اال تواج ااه معلم اال العل ااوا ااي ع اادد الطلب ااة ف ااي الص ااف الواح ااد ووا اات
امعل اام ،الع اات الا ا ي يواجه ااه امعلم ااوم ف ااي كت ااابتهم ت ااارير أدا الطلب ااة ،مل ااف الطال اات الوث ااائ ذ،
ال صااور فااي تاادريت معلماال العلااوا علا كيفيااة تطبيااق واسااتعداا ادوات الت ااويم الت ااويإل امسااتمر،
ابل ال دمة وأثنا وا.
 دراســة أبــو شــعتية وشــريوة و بــارل( :)2010واادفت و ا الدراسااة للكلااف عااي امعي ااات الااال
تواجه تطبيق استماتيجية منظوماة الت اويم الاوااعي علا ت ميا الصافوح األربعاة األولا ماي مرحلاة
التعليم األسا ل فاي محافظاة الزرااا  ،تام ىعاداد اساتبانة ت ونات ماي ( )50ف ارة مواعاة علا مساة
محاااور أساسااية ،وت وناات عينااة الدراسااة مااي ( )363ملاارفا تربويااا ،ومااديرا ،ومعلمااا ،تاام ا تياااروم
بالطري ااة الطب يااة العلااوائية مااي مجتمااا الدراسااة .وأظهاارت نتااائ وا الدراسااة أم أكثاام امعي ااات
الال تواجه تطبيق استماتيجية منظومة الت اويم الاوااعي اي امعي اات امتعل اة با م انياات امادياة،
ومي ثم تل هاا امعي اات امتعل اة باالبمام التدريبياة ،أماا امرتباة الثالثاة ف اد نانات للمعي اات امتعل اة
بامعلم ،أما امعي ات امتعل ة باملرح التمبوي وا دارة امدرسية ف د نانت عل التوالي فاي امارتبتام
األ امتام.
 دراسـ ــة عبـ ــد ال ـ ــرحيم والغـ ــافرل( :)2011وا اادفت الدراسا ااة ىل ا ا ت ا ااويم فاعليا ااة أدوات الت ا ااويم
الت ااويإل امس ااتمر ف ااي م ااادة التمبي ااة ااسا ا مية ف ااي التعل اايم األسا ا ا ل م ااي وجه ااة نظ اار مل اارفي ام ااادة
ومعلم ه ا ااا ،ف ا ااي م ا اادارس الحل ا ا ااة الثاني ا ااة م ا ااي التعل ا اايم األسا ا ا ا ل رس ا االطنة عم ا ااام للع ا اااا الدرا ا ا ا ل
( ،)2005/2004ووا ا األدوات ااي :ام حظ ااة ،واأل ل ااطة ،واا تب ااارات ،ف ااي ض ااو متراا امات امهن ااة
والج اانس ،كم ااا و اادفت ىلا ا الكل ااف ع ااي الص ااعوبات الا اال تواج ااه امعل اام ف ااي تطبي ااق و ا ا األدوات.
وت ون اات عين ااة الدراس ااة م ااي ( )19مل اارفا ومل اارفة للم ااادة )201( ،معلم ااا ومعلم ااة .وأع ااد الباحا ا
اسااتبانة م ونااة مااي ج ازأيي ،األو يتعلااق بفاعليااة أدوات الت ااويم الت ااويإل امس اتمر فااي مااادة التمبيااة
ااس ا ا مية ،والج ا ااز الث ا ااا ذ ،يتعلا ااق بصا ااعوبات تطبي ا ااق و ا ا األدوات .وا ا ااد توص ا االت الدراس ا ااة ىل ا ا
مجموعااة مااي النتااائ أومهااا :أم الصااعوبات العامااة حصاالت علا أعلا ت اادير فااي الصااعوبات بت اادير
ص ااعوبة (كبا اامة ج اادا) ،تل ه ااا ف ااي امرتب ااة الثانيا ااة ص ااعوبات ام حظ ااة ،وف ااي امرتب ااة الثالثا ااة ص ااعوبات
األ لطة ،وأ اما في امرتبة الرارعة صعوبات اا تبارات.
ّ
التعرح عل ماد اساتعداا معلمال امادارس
 دراسة حمزة وصومان( :)2012ودفت و الدراسة ىل
الح ومي ااة األردنيا ااة للت ا ااويم ال ااوااعي واتجاوا اااتهم نح ااو ومعواا ااات اس ااتعدامه .ت ونا اات عين ااة الدراسا ااة
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م ااي( )176معلم ااا ومعلم ااة ف ااي محافظ ااة العاص اامة عم ااام ،ت اام ا تبارو ااا بالطري ااة العل ااوائية البس اايطة.
واستعدا الباحثام امنهج الوصفذ امسا ي .واااا الباحثاام بتطاوير اساتبانة م وناة ماي( )42ف ارة مواعاة
ىل ا ث ث ااة مج اااات وتطبي ه ااا عل ا أف اراد العين ااة .وأش ااارت النت ااائ ظه ااور العدي ااد م ااي معي ااات اس ااتعداا
الت اويم ال ااوااعي مث اال كث اامة أع ااداد الطلب ااة ف ااي الص ااف ،وكث اامة ع اادد الحص ااق امس ااندة للمعل اام ،ون ااق
التدريت ام دا للمعلمام حو كيفية ىعداد وتطبيق أدوات الت ويم الوااعي.
 دراســة خط ــو ( :)2015واادفت و ا الدراسااة ىل ا وصااف وتحلياال وااااا نظاااا الت ااويم التمبااوي
الح ااالي ف ااي م سس ااات التعل اايم الثا اانوي ،والتع اارح علا ا أو اام ص اايه الت ااويم الا اال يعتم اادوا أس ااات ة
الرياضاايات فااي امرحلااة الثانويااة ،والكلااف عااي مااد اسااتعدامهم اسااتماتيجيات الت ااويم الحديثااة،
والكل ااف ع ااي أو اام الص ااعوبات الا اال ت ااواجههم أثن ااا تطبي ه ااا .واس ااتعدا الباحا ا ام اانهج الوص اافذ
التحليلي .وتم ىجرا الدراسة ال هائية عل عينة م ونة مي ( )91أستا ا وأستا ة للرياضيات مواعام
عل ا ( )18ثانويااة مااي ثانويااات وايااة امساايلة .واعتمااد الباح ا عل ا ااسااتمارة ناااداة لجمااا البيانااات.
وتوصالت الدراساة ىلا النتاائ التالياة :أم األساات ة يواجهاوم عناد تطباي هم اساتماتيجيات الت اويم
صاعوبات بيداغوجياة وصاعوبات تنظيمياة م هاا ن اق ت اويي األساات ة فاي مجاا الت اويم فاي ظال
ام ارباة بالكفاا ات ،با ضاافة ىلا م ااومتهم لها ا الترياام وا صا  ،وكا ا ماا يتطلباه تطبياق وا
ااستماتيجيات مي جهد ووات ،وال اارتفاع الكبام لعدد الت مي دا ل األاساا.
 دراسـ ـ ــة الثوابيـ ـ ــة والسـ ـ ــعودل( :)2016و ا اادفت و ا ا الدراس ا ااة ىلا ا ا تحدي ا ااد معوا ا ااات تطبي ا ااق
استماتيجيات الت ويم الوااعي وأدواته مي وجهة نظر معلمل التمبية ا س مية فاي محافظاة الطفيلاة
تبع ااا لن ااوعهم ااجتم ااا ي ،وم ا و تهم ،وس اانوات ب اامتهم .وا ااد اس ااتعدا الباحث ااام ف ااي معالج ااة و ا
الدراس ااة وا جاب ااة ع ااي أس اائلتها ام اانهج الوص اافذ التحليل ااي .وت ون اات عين ااة الدراس ااة م ااي ( )49معلم ااا
ومعلمااة تاام ا تياااروم بالطري ااة العلااوائية البساايطة .ولتح يااق واادح الدراسااة تاام تطااوير اسااتبانة
م ونااة مااي( )26ف اارة مواعااة علا أربعااة أرعاااد .واااد أظهاارت الدراسااة أم امعواااات امتعل ااة بظااروح
التطبيا ااق جا ااا ت بامرتبا ااة األول ا ا  ،تلتها ااا امعواا ااات امتعل ا ااة با ااامعلم ،ثا اام امعواا ااات امتعل ا ااة با ااام رر
الدرا ل ،وجا ت امعواات امتعل ة بالطلبة في امرتبة األ امة.

301

مجلة دراسات إنسانية واجتماعية ( )Journal of Social and Human Science Studies
جامعة وهران /02المجلد  11ع 2022 /03 /31 . 02

ISNN: 2253-0592 EISSN: 2588-199X / Prefix: 10.46315
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 -2املنهج وطرق معالجة املوضوع:
 .1.2منهج الدراسة:
م ااي أج اال تح ي ااق أو ااداح الدراس ااة ،ت اام اس ااتعدا ام اانهج الوص اافذ ال ا ي ي ااوفر بيان ااات ومعلوم ااات
يساعد رل ل كباام فاي وصاف الظااورة امدروساة ،ويت امي تفسااما لها البياناات ،مماا يسااعد علا
فهام الظااورة واستع ص دااتها.
 .2.2مجتمع وعينة الدراسة:
يتمث اال مجتم ااا الدراس ااة ف ااي أس ااات ة مرحل ااة التعل اايم امتوس ااط الع اااملام ب اابعل متوس ااطات بمدين ااة
امسيلة للموسم الدرا ل  2018/2017والباله عددوم ( )283أستا ا وأستا ة ،ا تاامت ما هم عيناة
علوائية رسيطة حجمها ( )179أستا ا وأستا ة .والجدو التالي يوضح ل .
الجدول رقم( :)01توزيع مجتمع وعينة الدراسة حسب املتوسطات
العينة
املجتمع
املتوسطات
%
العدد
%
العدد
7,77
22
13,07
37
أو نوفمبم
9,54
27
13,78
39
الع يد الحواس
5,30
15
11,66
33
بلحاج الدويمل
13,07
37
13,78
39
يحياوي محمد
6,36
18
12,72
36
محمد الصديق بي ي ي
5,65
16
12,72
36
ايي الديي بي معطذ
7,07
20
8,83
25
أبذ علي حسي
8,48
24
13,43
38
رلامي محمد
63,25
179
100,00
283
املجموع
 .3.2أداة الدراسة وخصائصها السيكومتيية:
تم استعداا ااستبيام ناداة م ئمة للحصو علا معلوماات وبياناات مرتبطاة بالظااورة امدروساة،
بهاادح التعاارح عل ا الصااعوبات الااال يعتاامح تطبيااق الت ااويم امسااتمر فااي مرحلااة التعلاايم امتوسااط.
و عااداد تاام اا ا ع علا امناشااام الوااريااة امتعل ااة بااالت ويم امسااتمر ،واألدت التمبااوي والدراسااات
الااساب ة الااال تناولاات الت ااويم امسااتمر والصااعوبات الااال تواجااه تطبي ااه فااي امياادام ،واسااتط ع را
عينااة مااي أسااات ة ومفت ا ل مرحلااة التعلاايم امتوسااط حااو اموضااوع .واشااتمل ااسااتبيام عل ا ()52
ف اارة ،م س اامة علا ا ثا ا ط مح اااور ااي :اةح ااور األو  :ص ااعوبات تطبي ااق الت ااويم امس ااتمر امرتبط ااة
باألس ا ااتا  ،ويت ا ااوم م ا ااي ( )18ف ا اارة .اةح ا ااور الث ا ااا ذ :ص ا ااعوبات تطبي ا ااق الت ا ااويم امس ا ااتمر امرتبطا ااة
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بالتلمي  ،ويت وم مي ( )18ف رة .اةحور الثال  :صعوبات تطبيق الت ويم امساتمر امرتبطاة بالبيئاة
التعليمياة ،ويت ااوم ماي ( )16ف اارة .واساتعدا الباحا م يااس ليكاارت ال ما ا ل التاادري فاي اةحاااور
ل ي اااس اس ااتجابة عين ااة الدراس ااة امتعل ااة بدرج ااة ص ااعوبة تطبي ااق الت ااويم امس ااتمر نالت ااالي( :كبا اامة
جدا ،كبامة ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جدا) ،ويعطذ الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عل التوالي ،واد
تم استعداا امعيار التالي للحكم عل ااستجابة نالتالي:


إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من ( 1إلى  )1.80تكون درجة الصعوبة (ضعيفة جدا).
إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من ( 1.81إلى  )2.60تكون درجة الصعوبة (ضعيفة).



إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من ( 2.61إلى  )3.40تكون درجة الصعوبة (متوسطة).
إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من ( 3.41إلى  )4.20تكون درجة الصعوبة (كبتية).



إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من ( 4.21إلى  )5تكون درجة الصعوبة (كبتية جدا).




 .1.3.2صدق االستبيان:
لتاكد مي صد ااساتبيام اااا تام اساتعداا أسالوبام ماي أسااليت الصاد  ،ووماا :صاد اةحتاو
(اةحكمااام) ،وصااد البنااا (اايسااا الاادا لي) ،وفيمااا يل ااذ توضاايه طااوات التح ااق مااي الصااد
وفق و يي األسلوبام.
أ .صدق املحتوى (املحكمتن):
للتاكد مي صد اةحتو ل ستبيام تام عرضاه فاي صاورته األولياة علا عادد ماي اةحكماام مماي لهام بامة
في مجا التمبية والتعليم ماي أساات ة جاامعيام ومفتلاام وأساات ة ،حيا بلاه عاددوم ( )21محكماا ،وااد
أبد اةحكموم تجاوبا مل ورا ،وادموا م حظات ايمة أفادت في بنا أداة الدراسة
ب .صدق االتساق الداخلي (البناء):
لحس ا ااات صا ااد اايس ا ااا الا اادا لي ألداة الدراس ا ااة ،ا ا اااا الباح ا ا بتطبي ا ااق ااس ا ااتبيام عل ا ا عين ا ااة
استط عية حجمها ( )36أستا ا مي ارج عينة الدراسة األساسية ،وتم حسات معام ت اارتبااط
ب ااام درج ااة ن اال ف اارة والدرج ااة ال لي ااة للمح ااور الا ا ي تنتم اال ىلي ااه ،وحس ااات مع ااام ت اارتب اااط ب ااام
الدرجاة ال ليااة ل ال محااور والدرجااة ال لياة ل سااتبيام ،باساتعداا معاماال ارتباااط بامساوم ،ف اناات
النتائ كما وو موضح في الجدو التالي.
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الجدول رقم( :)2معامالت االرتبا بتن درجات الفقرات والدرجات الكلية ملحاورها وبتن
الدرجات الكلية للمحاوروالدرجة الكلية لالستبيان
املـ ـ ـ ـحورالخ ـ ـ ـ ـ ـامس
املـ ـ ـ ـ ـ ـحورالرابـ ـ ـ ـ ـع
امل ـ ـ ـ ـحورالثـ ـ ـ ـ ـال ـ ـ ـث
الفقرة معامل االرتبا
معامل االرتبا
الفقرة
معامل االرتبا
الفقرة
**0.674
37
**0.747
19
**0.574
1
**0.789
38
**0.616
20
**0.577
2
**0.688
39
**0.720
21
**0.496
3
**0.698
40
*0.400
22
**0.546
4
**0.752
41
*0.325
23
**0.493
5
**0.739
42
**0.859
24
**0.532
6
**0.728
43
**0.426
25
**0.655
7
**0.599
44
**0.816
26
*0.608
8
**0.590
45
**0.667
27
**0.404
9
**0.637
46
**0.624
28
**0.619
10
**0.503
47
**0.812
29
**0.706
11
**0.516
48
**0.486
30
**0.708
12
**0.551
49
**0.406
31
**0.568
13
**0.553
50
**0.480
32
**0.438
14
*0.397
51
**0.708
33
**0.412
15
**0.511
52
**0.679
34
**0.591
16
**0.519
35
**0.520
17
**0.791
املحور3
**0562
36
**0.479
18
**0.880
املحور2
**0.696
املحور1
يتض ااح م ااي ا ا الج اادو أم جمي ااا معا ااام ت اارتب اااط ب ااام درجا ااات الف ا ارات وال اادرجات ال ليا ااة
للمحاوروااا وجميااا معااام ت اارتباااط بااام الاادرجات ال ليااة للمحاااور والدرجااة ال ليااة ل سااتبيام دالااة
ىحصا ااائيا عن ا ااد امس ا ااتويام ( )0.01و( ،)0.05واا ااد تراوح ا اات ا ا اايم مع ا ااام ت اارتب ا اااط ب ا ااام ()0.317
و( ،)0.880مما يد عل صد اايسا ل ستبيام وص حيته للتطبيق.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
 .2.3.2ثبات أداة الدراسة:
للتح ااق م ااي ثبااات ااس ااتبيام ،ا اااا الباح ا باس ااتعداا ااري تام م ااي اار حسااات الثب ااات ،ووم ااا:
ىعادة اا تبار (معامال ااسات رار) ،ومعامال ألفاا كرونباا  ،وفيماا يلااذ توضايه طاوات التح اق ماي
الثبات وفق واتام الطري تام.
أ .الثبات بطريقة إعادة االختبار:
لحس ا ااات معاما اال الثب ا ااات بطري ا ااة ىع ا ااادة اا تبا ااار ،ا ا اااا الباح ا ا بتطبي ا ااق ااس ا ااتبيام عل ا ا عين ا ااة
استط عية مي أسات ة امرحلة امتوسطة حجمها ( )36أستا ا مي اارج عيناة الدراساة األساساية،
وبع ااد ث ث ااة أس ااابيا ت اام ىع ااادة تطبي ااق ااس ااتبيام عل ا نف ااس العين ااة ،وت اام حس ااات معام اال اارتب اااط
بامسوم بام التطبي ام ،ف انات النتائ كما وو موضح في الجدو التالي.
الجدول رقم ( :)3قيم معامالت االرتبا للثبات بطريقة إعادة االختبار
املحور
معامل ارتبا
عدد فقراته
**0.645
18
األو
**0.846
18
الثا ذ
**0.776
16
الثال
**0.738
الثبات الكلي لالستبيان
يتضااح مااي الجاادو أم ااايم معااام ت الثبااات ةحاااور ااسااتبيام تراوحاات بااام ( 0.645و ،)0.846أمااا
معامال الثبااات الكلااي ل ساتبيام ف ااد بلااه ( ،)0.738و اي ااايم ارتباااط م بولاة ألغاراح الدراسااة ،ممااا
يلام ىل ص حية ااستبيام للتطبيق.
ب .الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ:
تاام حسااات معاماال الثبااات بطري ااة ألفااا كرونبااا رعااد تطبيااق ااسااتبيام عل ا العين ااة ااسااتط عية،
ف انات النتائ كما وو موضح في الجدو التالي.
الجدول رقم ( :)4معامالت الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ
املحور
معامل ارتبا
عدد فقراته
**0.863
18
األو
**0.896
18
الثا ذ
**0.895
16
الثال
**0.929
الثبات الكلي لالستبيان

305

مجلة دراسات إنسانية واجتماعية ( )Journal of Social and Human Science Studies
جامعة وهران /02المجلد  11ع 2022 /03 /31 . 02

ISNN: 2253-0592 EISSN: 2588-199X / Prefix: 10.46315

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
يتضح ماي الجادو أم معاام ت الثباات ةحااور ااساتبيام تراوحات باام ( )0.863و( )0.896و اي اايم
م بولااة ألغاراح الدراسااة ،أمااا معاماال الثبااات الكلااي ل سااتبيام ف ااد بلااه ( )0.929ووااو معاماال ثبااات
مرتفا يلام ىل ص حية ااستبيام للتطبيق.
 .4.2األدوات واألساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة:
تم استعداا مجموعة مي األساليت ا حصائية الوصفية وااستدالية في معالجة بيانات الدراساة
عي ريق البمنام ا حصائذ ( ،)SPSS24وتمثلت فيما يلي :التكرارات والنسات امئوياة للتعارح علا
توايااا مجتمااا وعينااة الدراسااة .امتوسااطات الحسااابية واانحرافااات امعياريااة لتحديااد درجااة صااعوبة
تطبيااق الت ااويم امس ااتمر .معاماال اارتباااط بامس ااوم( )rpلحسااات صااد اايس ااا الاادا لي والثب ااات
بطري ة ا عادة .معادلة ألفا كرونبا لحسات الثبات.
 -3النتائج:
 الرســاؤل العــام :مااا أواام صااعوبات تطبيااق الت ااويم امسااتمر فااي مرحلااة التعلاايم امتوسااط امرتبطااة
باألستا والتلمي والبيئة التعليمية مي وجهة نظر األسات ة؟
لإلجابة عي و ا التسااؤ تام اساتعداا امتوساطات الحساابية واانحرافاات امعيارياة لتحدياد درجاة
الصااعوبة والرتبااة ةحاااور ااسااتبيام امتعلااق بصااعوبات الت ااويم امسااتمر امرتبطااة باألسااتا والتلميا
والبيئة التعليمية .والجدو التالي يوضح ل .
الجدول رقم( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملحاوراالستبيان املتعلقة
بصعوبات تطبيق التقويم املستمر املرتبطة باألستاذ والتلميذ والبيئة التعليمية ورتبها
املتوسط االنحراف درجة
املحور
الرتبة
عنوانه
الحسابي املعيارل الصعوبة
الصعوبات املرتبطة باألستاذ
 0.65متوسطة 3
3.18
األو
الثا ذ الصعوبات املرتبطة بالتلميذ
1
كبامة
0.58
3.65
الصعوبات املرتبطة بالبيئة التعليمية
 0.77متوسطة 2
3.29
الثال
يتض ااح ما ااي الجا اادو ( )5أم أو اام ص ااعوبات تطبيا ااق الت ا ااويم امس ااتمر امرتبطا ااة باألسا ااتا والتلمي ا ا
وبالبيئ ااة التعليمي ااة م ااي وجه ااة نظ اار األس ااات ة نان اات ااي الص ااعوبات امتعل ااة بالتلميا ا  ،حيا ا بل ااه
متوس ا ااطها الحس ا ااابذ ( )3.65وانحرافه ا ااا معي ا اااري ( ،)0.58ونان ا اات بدرج ا ااة كبا ا اامة ،تل ه ا ااا الص ا ااعوبات
امتعل ة بالبيئاة التعليمياة ،حيا بلاه متوساطها الحساابذ ( )3.29وانحرافهاا معيااري ( ،)0.77ونانات
بدرجة متوسطة ،تل ها الصعوبات امتعل ة باألستا  ،حي بله متوسطها الحسابذ( )3.18وانحرافها
معياري ( ،)0.65ونانت بدرجة متوسطة.
306

مجلة دراسات إنسانية واجتماعية ( )Journal of Social and Human Science Studies
جامعة وهران /02المجلد  11ع 2022 /03 /31 . 02

ISNN: 2253-0592 EISSN: 2588-199X / Prefix: 10.46315

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
 الرســاؤل األول :مااا أواام صااعوبات تطبيااق الت ااويم امسااتمر فااي مرحلااة التعلاايم امتوسااط امرتبطااة
باألستا مي وجهة نظر األسات ة أنفسهم؟
لإلجابة عي و ا التسااؤ تام اساتعداا امتوساطات الحساابية واانحرافاات امعيارياة لتحدياد درجاة
الصعوبة والرتبة لف رات اةحور األو  .والجدو التالي يوضح ل .
الجدول رقم( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والرتب لفقرات املحوراألول
املتعلق بصعوبات تطبيق التقويم املستمراملرتبطة باألستاذ
املتوسط االنحراف درجة
فقرات املحوراألول
الرتبة
الرقم
الحسابي املعيارل الصعوبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

قصــورفــي معرفــة األســتاذ بمقتضــيات التقــويم املســتمر
الوارد في املناشتيالوزارية.
صعوبة إعداد األستاذ ألدوات التقويم املستمر.
كثية عدد الحصص الدراسية املسندة لألستاذ.
عدم كفاية وقت الحصة لتطبيق التقويم املستمر.
إرهـ ـ ــاق األسـ ـ ــتاذ لسـ ـ ــبب الجهـ ـ ــد املبـ ـ ــذول فـ ـ ــي التقـ ـ ــويم
املستمر.
تمسك األستاذ بالتقويم التقليدل ورفضه للتغيتي.
صعوبة توفيق األستاذ بتن عملتي التدريس والتقويم.
نقـ ـ ـ ــص الـ ـ ـ ــدورات التكوينيـ ـ ـ ــة لألسـ ـ ـ ــاتذة فـ ـ ـ ــي التقـ ـ ـ ــويم
املستمر.
صعوبة االتصال الفعال لألستاذ مع التالميذ.
نقص التنسيق بتن األساتذة في التقويم املستمر.
ص ـ ـ ــعوبة اس ـ ـ ــتخدام األس ـ ـ ــتاذ للتقني ـ ـ ــات الحديثـ ـ ــة ف ـ ـ ــي
التقويم املستمر.
صـ ـ ــعوبة اسـ ـ ــتخدام األسـ ـ ــتاذ للمعـ ـ ــايتيوامل شـ ـ ـرات فـ ـ ــي
التقويم املستمر.
صـ ــعوبة تقـ ــويم األسـ ــتاذ للجانـ ــب الوجـ ــدا ي (القيمـ ــي)
للتالميذ.
تطبي ــق األس ــتاذ لتق ــويم املس ــتمرف ــي وق ــت ت ــيمناس ــب
لسبب التقيد بالتوقيت الرسمي.
صعوبة ضبط األستاذ لسلوك التالميذ.
صعوبة تقويم األستاذ ملستويات التفكتيالعليا.
صـ ــعوبة ت ـ ــدوين األسـ ــتاذ لعالم ـ ــات املر اقبـ ــة املسـ ــتمرة
لسبب عدم كفاية وقت الحصة.
نقص التواصل بتن األستاذ وأولياء التالميذ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
يتض ااح م ااي الج اادو ( )6أم ص ااعوبات تطبي ااق الت ااويم امس ااتمر امرتبط ااة باألس ااتا م ااي وجه ااة نظ اار
األسااات ة لف ارات اةحااور األو اااد تراوحاات بااام ( 2.58و ،)4.08وجااا ت الف اارة رااام ( )4والااال تاانق
عل " عدا كفاية وات الحصة لتطبيق الت اويم امساتمر" فاي امرتباة األولا نااوم صاعوبة ،بمتوساط
حسابذ ادر ( )4.08وبانحراح معياري ادر ( )0.99بدرجة صعوبة كبامة.
 الرسـاؤل الثـا ي :ماا أواام صاعوبات تطبياق الت اويم امساتمر فااي مرحلاة التعلايم امتوساط امرتبطااة
بالتلمي مي وجهة نظر األسات ة؟
لإلجابة عي و ا التسااؤ تام اساتعداا امتوساطات الحساابية واانحرافاات امعيارياة لتحدياد درجاة
الصعوبة والرتبة لف رات اةحور الثا ذ ،والجدو التالي يوضح ل .
الجدول رقم( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والرتب لفقرات املحورالثا ي
املتعلق بصعوبات تطبيق التقويم املستمراملرتبطة بالتلميذ
املتوسط االنحراف درجة
الرتبة
فقرات املحورالثا ي
الرقم
الحسابي املعيارل الصعوبة
 19تهاون التالميذ في إنجاز أ شطة التقويم املستمر.
9
كبامة
1.18
3.69
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

اعتماد التالميذ على الغـ أثنـاء إنجـازأ شـطة التقـويم
املستمر.
اعتم ـ ــاد التالميـ ـ ــذ علـ ـ ــى ا خـ ـ ــرين أثنـ ـ ــاء إنج ـ ــازأ شـ ـ ــطة
التقويم املستمر.
نقـ ـ ــص مصـ ـ ــادرالـ ـ ــتعلم التـ ـ ــي سـ ـ ــتعتن هـ ـ ــا التالميـ ـ ــذ -
كاملكتب ــة املدرس ــية واألنتيني ــت-إلنج ــازأ ش ــطة التق ــويم
املستمر.
كثافة عدد التالميذ داخل الصف.
تقصــتيأولي ــاء التالمي ــذ ف ــي متالع ــة أداء أبنــا هم أل شــطة
التقويم املستمر.
نقص انضبا التالميذ في القسم.
تقصتي أولياء التالميذ في مر اقبة سلوك أبنا هم.
نقص وعي أولياء التالميذ بأهمية التقويم املستمر.
إره ــاق التالمي ــذ لس ــبب كث ــية ع ــدد الحص ــص الدراس ــية
اليومية.
ضعف دافعية التالميذ نحو التعلم.
الغياب املتكرر للتالميذ عن الدراسة.
كث ــية أ ش ــطة التق ــويم املس ــتمرالت ــي يكل ــف ه ــا التالمي ــذ
يوميا.
نقص اإلجراءات الرشجيعية املثمنة إلنجازالتالميذ.
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3.39

االتجاه السلبي للتالميذ نحو املادة الدراسية.
التبـ ــاين الكبتـ ــيفـ ــي املسـ ــتوى الدرا ـ ـ ي لتالميـ ــذ القسـ ــم
3.49
الواحد.
تهـ ــاون التالميـ ــذ ف ـ ــي إحضـ ــاراألدوات الض ـ ــرورية إلنج ـ ــاز
3.44
أ شطة التقويم املستمر.
نق ـ ـ ــص ج ـ ـ ــو املنافس ـ ـ ــة ل ـ ـ ــدى التالمي ـ ـ ــذ ف ـ ـ ــي امل سس ـ ـ ــة
3.50
التعليمية.
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يتضااح مااي الجاادو ( )7أم امتوسااطات الحسااابية لف ارات اةحااور الثااا ذ امتعلااق بصااعوبات تطبيااق
الت ااويم امسااتمر امرتبطااة بالتلميا اااد تراوحاات بااام ( ،)4.41 ،2.41وجااا ت الف اارة رااام ( )23والااال
تاانق عل ا " كثافااة عاادد الت مي ا دا اال الصااف" فااي امرتبااة األول ا انااوم صااعوبة ،بمتوسااط حسااابذ
ادر ( )4.41وبانحراح معياري ادر ( )0.86وبدرجة صعوبة كبامة جدا.
 الرساؤل الثالث :ما أوم صعوبات تطبيق الت ويم امساتمر فاي مرحلاة التعلايم امتوساط امرتبطاة
بالبيئة التعليمية مي وجهة نظر األسات ة؟
لإلجابة عي و ا التسااؤ تام اساتعداا امتوساطات الحساابية واانحرافاات امعيارياة لتحدياد درجاة
الصعوبة والرتبة لف رات اةحور الثال  .والجدو التالي يوضح ل .
جدول( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والرتب لفقرات املحورالثالث
املتعلق بصعوبات تطبيق التقويم املستمراملرتبطة بالبيئة التعليمية
املتوسط االنحراف درجة
الرتبة
فقرات املحورالثالث
الرقم
الحسابي املعيارل الصعوبة
 37كثافة املناهج الدراسية.
 0.79كبامة جدا 1
4.26
38
39
40
41
42
43
44
45

تقص ــتياملفـ ــر فـ ــي توجيـ ــه األسـ ــاتذة لتطبي ــق التقـ ــويم
املستمر.
تقص ـ ــتيامل ـ ــديرف ـ ــي توجي ـ ــه األس ـ ــاتذة لتطبي ـ ــق التق ـ ــويم
املستمر.
صعوبة لعض الدروس املقررة في املناهج الدراسية.
تقصتي اإلدارة املدرسية في ضبط سلوك التالميذ.
ضعف تكوين املفر بمقتضيات التقويم املستمر.
تقص ـ ـ ــتياملفـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي تنظـ ـ ـ ــيم دورات تكوينيـ ـ ـ ــة كافيـ ـ ـ ــة
لألساتذة حول التقويم املستمر.
تقص ــتيامل ــديرف ــي توزي ــع الوث ــائق واملناش ــتيال ــواردة م ــن
الوزارة الوصية.
ع ـ ـ ــدم تض ـ ـ ــمن املناش ـ ـ ــتيالوزاري ـ ـ ــة املتعلق ـ ـ ــة ب ـ ـ ـالتقويم
املستمر لإلجراءات الضرورية لتطبيقـه حسـب كـل مـادة
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دراسية.
نق ـ ـ ــص املر اف ـ ـ ــق البيدا وجي ـ ـ ــة الض ـ ـ ــرورية لتطبي ـ ـ ــق
التقويم املستمر.
عدم وجود دليل لتطبيق التقويم املستمر.
نق ـ ـ ـ ــص الوس ـ ـ ـ ــائل التعليمي ـ ـ ـ ــة والتجهت ـ ـ ـ ـ ات التيبوي ـ ـ ـ ــة
الضرورية لتطبيق التقويم املستمر.
تقصـتيمسرشــارالتوجيـه املدر ـ ي واملأـي فــي أداء مهامــه
التوجيهية لفائدة التالميذ.
ضـعف دوروسـائل االعـالم فـي توعيـة التالميـذ وأوليـا هم
واملجتمع بأهمية التقويم املستمر.
عــدم وجــود متخصصــتن فــي القيــاس والتقــويم التيبــول
في مديريات التيبية ستعان هم في التقويم املستمر.
عدم وجود بنوك أسئلة ستعتن ها األستاذ في التقويم
املستمر.
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يتضاح ماي الجادو ( )8أم امتوساطات الحساابية لف ارات اةحاور الثالا امتعلاق بصاعوبات تطبيااق
الت ااويم امس ااتمر امرتبط ااة بالبيئ ااة التعليمي ااة ا ااد تراوح اات ب ااام ( ،)4.26 ،2.36وج ااا ت الف اارة را اام
( )37والااال تاانق علا " كثافااة امناااهج الدراسااية" فااي امرتبااة األولا انااوم صااعوبة ،بمتوسااط حسااابذ
ادر ( )4.26وبانحراح معياري ادر ( )0.79وبدرجة صعوبة كبامة جدا.
 -4مناقشة النتائج:
 مناقشة نتائج الرساؤل العام:
أوم صعوبات تطبيق الت ويم امستمر امرتبطة باألستا والتلمي وبالبيئة التعليمية مي وجهة نظر
األسات ة جا ت الصعوبات امتعل ة بالتلمي  .ويمكي ىرجاع و النتيجة ىلا العادد الكباام للت ميا
ف ااي ال س اام والواح ااد ،وت ص ااام أولي ااا الت مي ا ف ااي متارع ااة تم اادرس أبن ااائهم ،وع اادا يع اااونهم م ااا ىدارة
امدرسة واألسات ة في و ا اةجا  ،مما ش ل عبئا كباما عل ا دارة امدرسية واألسات ة ،وولاد لاد هم
العديااد مااي الصااعوبات الااال ا عكساات ساالبا عل ا تماادرس الت مي ا وعل ا ت ااويمهم ،كمااا يمكااي عاازو
و ا النتيجااة ىل ا ضااعف دافعيااة الت مي ا للدراسااة ،رساابت ن ااق ا ج ارا ات التشااجيعية اةحفاازة
للت مي ا ا علا ا ا النج ا ااا  ،وغي ا ااات ج ا ااو امنافس ا ااة ب ا ااام الت مي ا ا ف ا ااي ام سسا ا اات التعليمي ا ااة ،ون ا ااق
النل ا ااا ات التمف هي ا ااة والتمويحي ا ااة .واتف ا اات نت ا ااائ الدراس ا ااة الحالي ا ااة م ا ااا دراس ا ااة أمب ا ااو س ا ااعيدي
والراشدي( )2009ودراسة يلينه ( ،)2006وا تلفت ما دراسة أباو شاعامة وشاتيوة وغبااري()2010
ودراسة الثوابية والسعودي(.)2016
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 مناقش ــة نت ــائج الرس ــاؤل األول :وج ااا ت الف اارة را اام ( )4والا اال ت اانق علا ا " ع اادا كفاي ااة وا اات الحص ااة
لتطبي ااق الت ااويم امس ااتمر" ف ااي امرتب ااة األول ا ناااوم ص ااعوبة مرتبط ااة باألس ااتا بدرج ااة ص ااعوبة كبا اامة ،ويمك ااي
ىرجاااع ل ا ىل ا ااو ام هاااج الدرا ا ل ام اارر ،وعاادا ااادرة األسااات ة – اصااة الجاادد م ا هم-عل ا التوفيااق ب اام
فعاال التاادريس وفعاال الت ااويم ،ىضااافة ىلا كثافااة عاادد الت ميا فااي ال ساام ،وعاادا ااادرة رعاال األسااات ة علا
الااتحكم فااي ساالو؛ الت مي ا ممااا يتساابت فااي ضااياع وااات الحصااة .واتف اات نتيجااة و ا الدراسااة مااا دراسااة
أمبااو سااعيدي والراش اادي( )2009ودراسااة وات ) (2005ودراسااة يل اينه ( )2006ودراسااة ط ااوط (،)2015
وا تلفت ما دراسة أبو شعامة وشتيوة وغباري(.)2010
 مناقشة نتائج الرساؤل الثا ي:
وجااا ت الف اارة رااام ( )37والااال تاانق عل ا  " :كثافااة عاادد الت مي ا دا اال الصااف " فااي امرتبااة األول ا
ناااوم ص اعوبة مرتبطااة بالتلمي ا  .ويمكااي ىرجاااع و ا النتيجااة ىل ا أم العاادد الكبااام مااي الت مي ا فااي
ال سم الواحد وال ي يتجاوا في كثام ماي امادارس ( )40تلميا ا يفارح علا األساتا مرااباة ومتارعاة
تماادرس ناال تلمي ا رل ا ل مسااتمر كمااا يتطلبااه الت ااويم امسااتمر ،وو ا ا يحتاااج مااي األسااتا الكثااام
الوااات وامزيااد مااي الجهااد فااي ىعااداد وتطبيااق الت ااويم امسااتمر ،ممااا ي ا دي ىل ا ىروااا األسااتا باادنيا
ونفسا اايا .كما ااا أم كثافا ااة الت مي ا ا فا ااي ال سا اام تعلا ااق لألس ا اات ة  -اصا ااة الجا اادد م ا ا هم-صا ااعوبات فا ااي
التواصل ما نل الت مي  ،وعدا ال درة علا الاتحكم فاي سالوناتهم ،مماا يتسابت فاي حادوط الفوضا
فااي حجارة الدراسااة .واتف اات وا نتيجااة مااا دراسااة أمبااو سااعيدي والراشاادي( )2009ودراسااة حماازة
وصومام( )2012ودراسة طوط (.)2015
 مناقشة نتائج الرساؤل الثالث:
 جا ت الف ارة راام ( )37فاي امرتباة األولا والاال تانق علا " كثافاة امنااهج الدراساية "نااوم صاعوبة مرتبطاة
بالبيئ ااة التعليمي ااة .ويع اازو الباحا ا وا ا النتيج ااة ىلا ا أم الكثا اام م ااي األس ااات ة ا يس ااتطيعوم ىكم ااا ام اارر
الدرا ا ل ب هايااة الساانة الدراسااية ،رساابت كثاامة الاادروس ام ااررة ،والااال ا تاات ا مااا الحجاام السااا ي الساانوي
ام اارر ،كمااا أم ضااعف مسااتو الت مي ا ي ااطر األسااتا عااادة امعلومااة عاادة م ارات متسااببا فااي واادر وااات
الحصاة ،ىضاافة ىلا أم كثافاة الت ميا فاي ال سام يسااتلزا ماي األساتا اساتررا واات أ او للتواصال معهاام
وإشاراكهم فااي الحصااة الدراسااية ومااا ينجاار عااي لا مااي فوضا  ،ممااا ي ااطر األسااتا للتواااف عااي التاادريس
لتاادار؛ الوضااا وضاابط ساالو؛ الت مي ا  ،ناال ل ا مااي شااانه أم يتساابت فااي ضااياع الكثااام مااي الوااات ،ممااا
يجعاال األسااتا غااام اااادر عل ا تطبيااق الت ااويم امسااتمر بالل ا ل امطلااوت .واتف اات و ا النتيجااة مااا دراسااة
الثوابية والسعودي(.)2016
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 -5خاتمة عامة:
أظه اارت نت ااائ الدراس ااة أم تطبي ااق الت ااويم امس ااتمر ف ااي مرحل ااة التعل اايم امتوس ااط م ااي وجه ااة نظ اار
األس ااات ة يع ااا ذ ص ااعوبات عدي اادة ت ااف كحج اار عث اامة ف ااي ري ااق تح ي ااق يعل اايم وت ااويي ي ج ااودة،
وامتمثل ااة بالدرج ااة األولا ا ف ااي الص ااعوبات امرتبط ااة بالتلميا ا ان اااوم ص ااعوبات يعي ااق تطبي ااق الت ااويم
امستمر في مرحلة التعليم امتوسط بدرجاة صاعوبة كباامة ،وجاا ت الف ارة الاال نصاها " :عادا كفاياة
وا اات الحص ااة لتطبي ااق الت ااويم امس ااتمر" ان ااوم ص ااعوبة مرتبط ااة باألس ااتا بدرج ااة ص ااعوبة كبا اامة،
وجااا ت الف اارة الااال نص اها " :كثافااة عاادد الت مي ا دا اال الصااف " ناااوم صااعوبة مرتبطااة بالتلمي ا
بدرج ااة ص ااعوبة كبا اامة ج اادا ،وج ااا ت الف اارة الا اال نص اها " :كثاف ااة امن اااهج الدراس ااية" ن اااوم ص ااعوبة
مرتبطة بالبيئة التعليمية بدرجة صعوبة كبامة جدا.
في ضو النتائ الال توصلت ىل ها الدراسة ن تم مايلي:
 تعفيل عادد الحصاق الدراساية امساندة ألساتا التعلايم امتوساط ،بحيا ا تتجااوا ( )18سااعة فاي
األسبوع ،حا يتسإ له ال ياا رعمله عل أكمل وجه ،والت ليل مي ا روا ال ي يصيبه.
 ع د دورات ت وينية مكثفة لفائدة أسات ة التعليم امتوسط للتدرت أكثم عل تطبيق الت ويم امستمر.
 تعفيل عدد الت مي دا ل الصف ،بحي ا يتجاوا ( )20تلمي ا.
 تعفيل عدد الحصق الدراسية ام ررة عل الت مي  ،بحي ا تتجاوا ( )25ساعة في األسبوع.
 توعية وتث يف أوليا الت مي بنظاا الت ويم امستمر ،عي ريق وسائل ا ع ا اة تلفة.
 تعفيف امناهج الدراسية ،بما يسمه لألسات ة بإنها ام ررات الدراسية في جالها اةحددة.
*****
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