"إشكالية التقويم وفق المقاربة بالكفاءات ( دراسة ميدانية عمى مستوى مرحمة التعميم
االبتدائي .والية بجاية -أساتذة السنوات األولى و الثانية ابتدائي  -نموذجا–"

ممخص الدراسة بالغة العربية:

جاءت ىذه المداخمة لمعرفة إشكالية التقويم وفق المقاربة بالكفاءات في مرحمة التعميم االبتدائي،
بمعنى آخر ماىي الصعوبات التي يواجييا أساتذة مرحمة التعميم االبتدائي في تطبيق التقويم وفقا لممقاربة
بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني؟ لإلجابة عمى ىذا التساؤل طرحت عدة فرضيات ،تم التحقق

منيا من خالل إتباع اإلجراءات المنيجية التالية  :تمت الدراسة عمى عينة بمغ حجميا  120أستاذ

يدرسون السنوات األولى والثانية ابتدائي و ىذا في ابتدائيات غرب مدينة بجاية ( مقاطعة سيدي عيش،

أقبو ،مقاطعة تازمالت ،مقاطعة اغيل أعمي) ،والتي اختيرت بطريقة قصدية .وتتمثل أدوات الدراسة في
إستبيان يقيس "الصعوبات التي يواجييا أساتذة مرحمة التعميم االبتدائي في تطبيق التقويم وفق المقاربة
بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني "(من تصميم الباحثين) .و توصمت الدراسة إلى أن الصعوبات

التي يواجييا أساتذة مرحمة التعميم االبتدائي في تطبيق التقويم وفق المقاربة بالكفاءات عمى ضوء مناىج
الجيل الثاني ىي نوعين:

 صعوبات متعمقة بأساتذة مرحمة التعميم االبتدائي أنفسيم ،أي ىناك نقص في تكوينيم تطبيقالمتقويم وفق المقاربة بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني ،كذلك مؤىالتيم األكاديمية ال
تمكنيم من تطبيق التقويم وفق المقاربة بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني ،كذلك

دور في التمكن من تطبيق التقويم وفق المقاربة بالكفاءات
تصريحيم بأن الخبرة المينية تمعب ا

عمى ضوء مناىج الجيل الثاني.

 صعوبات متعمقة بالممارسة التقويمية في الميدان ألساتذة مرحمة التعميم االبتدائي ،أي صعوباتمتعمقة بتطبيق شبكات التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات المبرمجة ،وصعوبات متعمقة بتطبيق

التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات في المجاالت المعرفية والمجاالت األدائية النفسية الحركية

لممتعممين ،وكذلك صعوبات متعمقة -:بتحديد آليات وفترات التقويم-ببناء وضعيات التقويم—

بقياس نواتج التعمم.
Abstract:

This study aims: to know the most important obstacles, which are the teachers of primary
faced in the application of the evaluation in compentcy based approach with the second
generations’programmers.
We have used the descriptive method to our research and it is represents with a sample of
two hundred, which are selects systematically.(in the East of bejaia:Sidiaich, Tazmalt and
Ighil Ali)Using for that a questioner in order to show all these main obstacles, which have
’many results that concerned the application of evaluation in the second generations
programmers, which faces the teachers in different specialties, studies and backgrounds.
The second difficulty it concerns how this evaluation is applied by the knowledge of the
teachers and when we use it in order to measure the results of the process of learning.

 -1مقدمة واشكالية الدراسة:
تسعى معظم الدول إلى تطوير العممية التعممية التعميمية وتحديثيا لتمبية متطمبات التطورات
الحديثة ،وألن ىذه العممية متحركة ومتطورة ومتغيرة بحكم تطور الحياة والمجتمعات ،فقد شمل تطوير
شامل لجوانب العممية التعممية التعميمية ليكون التعميم محققا لطموحات األمة ممبيا آلماليا وتطمعاتيا في

حياة أكثر رقيا وتطو ار وازدىا ار ،وتحديث المناىج وتطوير عناصرىا من األىداف أو النتائج العامة
والخاصة لممنياج – استراتيجيات التدريس والتقويم ىو السبيل األمثل لتطور التعميم ولمعرفة مدى ما تحقق

من اليداف المنشودة في العممية التربوية من خالل تنوع أساليب التقويم لكي يساير روح العصر وتحقيق

الغايات والطموحات.

وقد شيد التقويم تغيرات جوىرية في مفاىيمو ومبادئو األساسية وفي منيجياتو وأساليبو وتقنياتو

خالل العقود القميمة الماضية فقد اىتم الخبراء بابتكار طرق وأساليب ترشيد وتوجيو عمميات التقويم .و يرى
العديد من المختصين أن المقاربة بالكفاءات يشارك األستاذ و المتعمم في تحديد معايير التقويم حيث
يعتبر األستاذ والمعمم محور العممية التعممية التعميمية و يكمن دور التمميذ في قدرتو عمى التمييز من

خالل ما يعبر عنو من معارف وميارات حسية حركية ،و ما يبديو من مواقف أي المكونات التي تحقق

فييا نجاحا وفي ىذه المقاربة يكون التمميذ عمى وعي بما ىو بصدد تعممو وبما كان قد اكتسبو ومن ىنا

يكون باستطاعتو أن يساىم في وضع معايير التقويم (محمد بوعالق.)2004:138 ،

تستمزم المقاربة بالكفاءات من المعمم تطبيق التقويم بكل أشكالو الذي يتطمب تحديد أىداف

و معايير خاصة بالكفاءات المقصودة ،مما يسمح لممعمم من اإلطالع عمى نقاط الضعف و نقاط القوة
الخاصة بتعمم المتعمم من جية وبتعميمو من جية أخرى.

وعممت الجزائر عمى تحسين العممية التعميمية التعممية حيث شرعت و ازرة التربية الوطنية في

تطبيق مناىج الجيل الثاني في مرحمة التعميم االبتدائي وىذا لسنوات األولى والثانية ابتدائي في مرحمة
التعميم االبتدائي و السنة األولى متوسط بالنسبة لمرحمة التعميم المتوسط ،ضمن آخر اإلصالحات التي

شرعت في تطبيقيا من الموسم  2004/2003والتي تم من خالليا تبني بيداغوجية جديدة تنتظم حول

المقاربة بالكفاءات ،ويتجمى ذلك من خالل األىمية المعطاة لجانب التقويم التربوي الذي يعتبر أحد أىم
المداخل الحديثة لتطوير التعميم ،حيث بو يتم التعرف عمى أثر كمما تم التخطيط لو وتنفيذه من عمميات
التعميم؛ إال أن عمى مستوى الممارسة فإن التقويم لم ينل االىتمام الكافي خاصة في مرحمة التعميم
االبتدائي ،كما أن معظم المعممين يواجيون صعوبات في تطبيق المقاربة بالكفاءات ،وبالتالي كيفية تقويم

كفاءات المتعممين ،نظ ار لحركياتو وصعوبة تنفيذه في الميدان.

و ىذا ما دفعنا إلى محاولة معرفة إشكالية التقويم وفق المقاربة بالكفاءات في مرحمة التعميم االبتدائي

وذلك من خالل طرح التساؤل العام التالي:

ماىي الصعوبات التي يعاني منيا األساتذة في مرحمة التعميم االبتدائي عند تطبيق التقويم في ظل

المقاربة بالكفاءات عمى ضوء الجيل الثاني؟
منو تم طرح التساؤالت الفرعية التالية:

 التساؤل األول:

"ىل يعاني أساتذة التعميم االبتدائي عند تطبيق التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات عمى ضوء الجيل
الثاني،من صعوبات متعمقة بيم (تكوينيم ،مؤىالتيم األكاديمية ،خبراتيم المينية)؟"

 التساؤل الثاني:

"ىل يعاني أساتذة التعميم االبتدائي عند تطبيق التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات عمى ضوء الجيل
الثاني ،من صعوبات متعمقة بالممارسة التقويمية في الميدان؟"
أوال -اإلطار النظري و المفاهيم األساسية لمدراسة:
 -1مفهوم التقويم في المقاربة بالكفاءات :
 -1-1مفهوم المقاربة بالكفاءات:

 المقاربة  :ىي تصور وبناء مشروع عمل قابل لإلنجاز في ضوء خطة أو إستراتيجية تأخذ في الحسبان
كل العوامل المتداخمة

في تحقيق األداء الفعال والمردود المناسب من طريقة وسائل ومكان وزمان

وخصائص المتعمم والوسط والنظريات البيداغوجية ( فريد حاجي  ، 2005،ص.)13 :

 المقاربة بالكفاءات  :حسب محمد بوعالق " ىي بيداغوجيا وظيفية تعمل عمى التحكم في مجريات الحياة
بكل ما تحممو من تشابك في العالقات وتعقيد في الظواىر االجتماعية  ،ومن ثم فيي اختيار منيجي

يمكن المتعمم من النجاح ،وذلك بالسعي إلى تثمين المعارف المدرسية وجعميا لالستعمال في مختمف
مواقف الحياة "( محمد بوعالق  ، 2004،ص.)20:
 -2-1مفهوم التقويم التربوي:

 تعريف التقويم التربوي:

ىو عممية الحكم عمى مدى تحقيق أىداف أي نظام أو مؤسسة تعميمية ،وىو أيضا عممية منيجية
تقوم عمى أسس عممية تستيدف إصدار الحكم بدقة وموضوعية عمى مداخالت وعمميات ومخرجات أي
نظام تعميمي وتحدد مراحل القوة والقصور في كل منيا واتخاذ ما يمزم من ق اررات واجراءات لعالج

واصالح ما يتم تحديده في مواطن القصور.

كما يعرفو ( )Gronlundجرونمند (" )1976بأنو عممية منيجية تحكم عمى مدى ما تحقق من

األ ىداف التربوية من قبل التالميذ وأنو يتضمن وصفا كميا وكيفيا  ،باإلضافة إلى إصدار حكم عمى

القيمة " ( .مصطفى نمر دعمس ،2008،ص.)10:

ويشير مصطفى نمر دعمس بأنو " ىو وسيمة لمعرفة مدى ما تحقق من اليداف المستوردة في

العممية التعميمية ومساعدا في تحديد مواطن الضعف والقوة وذلك بتشخيص المعوقات التي تحول دون
الوصول إلى األىداف وتقديم المقترحات لتصحيح مسار العممية التربوية وتحقيق أىدافيا المرغوبة "

)مصطفى نمر دعمس ، 2008 ،ص.)12:

 أنواع التقويم:

تعددت أنواع التقويم بتعدد تصنيفاتو  ،فيناك تصنيف كمي يتحدد بحسب عدد القائمين بعممية
التقويم وطبيعة المعمومات ونوعية المحكات ( المعايير ) والتقويم المعتمد عمى الكفاءات ،والتقويم حسب
الطرف المقوم القائمين بعممية التقويم وىي جية مختصة وحسب تفسير نتائج االختبار وتصنيف عممية

التقويم في ضوء األىداف التي تركز عمييا إلى ثالثة أنواع ىي  ( :حاجي فريد،2005 ،ص.)19 :

أ-التقويم التشخيصي :وىو إجراء يقوم بو األستاذ في بداية كل درس  ،أو مجموعة من الدروس أو في
بداية العام الدراسي من أجل تكوين فكرة عمى المكتسبات المعرفية القبمية لطالبو ومدى استعدادىم لتعمم

المعارف الجديدة.

ب-التقويم التكويني البنائي :وىو إجراء يقوم بو األستاذ أثناء التدريس يمكنو من تتبع مراحل الفعل
التعميمي ورصد حاالت التعميم والتعمم والتأكد من مدى تحقق األىداف التربوية .

ج -التقويم الختامي أو التحصيمي الشامل :وىو العممية التي ينجزىا األستاذ غالبا في نياية البرنامج
التعميمي ن ومن ثمة إصدار حكم نمائي عمى مدى تحقق األىداف التربوية المنشودة .
 -3-1مفهوم التقويم وفق المقاربة بالكفاءات :
إن التقويم كما ذكر سابقا ىو أداة تستعمل في خدمة التعمم وتحسين المسار التعميمي لممتعمم

بدل استخداميا في االنتقاء والتصنيف وتتطمب المقاربة بالكفاءات المجوء إلى طريقة تقويم فعالة
حيث يعتبر ىذا التقويم مسعى يرمي إلى إصدار الحكم عمى مدى تحقيق التعميمات المقصودة ضمن

النشاط اليومي لممتعمم بكفاءة واقتدار  ،وبعبارة أوضح ىو إصدار الحكم عمى مدى كفاءة المتعمم التي ىي
بصدد النمو والبناء من خالل أنشطة التعمم المختمفة.

 المعيار:

يعرفو ( )Roegiersروجرس ( )2000بأنو خاصية وصياغتو تتطمب تحديد ىذه الخاصية

وذلك باستعمال :اسم اصطمح عميو إيجابا أو سمبا مثال ( المالئمة ،االنسجام ،الدقة) ،وتتفرع المعايير
إلى معايير الحد األدنى ومعايير اإلتقان وذلك بين مستوى تممك التالميذ لمكفاءات والمفاضمة بينيم (.خير

الدين ىني،2005 ،ص.) 188:

أ-معايير الحد األدنى :وىذا النوع من المعايير يكشف عن مدى ما حققو التالميذ من حد أدنى في

تعميماتيم  ،يعد ىذا المعيار معيا ار إشياديا يقرر من خاللو أن المتعمم أىل لمنجاح أو اإلخفاق ،ويحول

عدم تممكيا دون مواصمة التعمم.

ب-معايير اإلتقان :وتعد ىذه المعايير غير ضرورية لمتصريح بنجاح لتالميذ ولكنيا معايير تمكن من

الكشف عن مستوى أداء كل تمميذ ومن ثم المفاضمة بينيم وعدم تممكيا ال يحول دون مواصمة التعميم.

 خصائص التقويم وفق المقاربة بالكفاءات:

المبدأ األساسي لتقويم الكفاءات ىو أن يجري ىذا التقويم في إطار سياق معنى التقويم السياقي

بمعنى(:محمد الطاىر وعمي،2006 ،ص)218:

 تجسيد وضعية التقويم في ميمة يقترحيا المعمم وينقدىا التمميذ.-

اتسام وضعية التقويم بالشمولية والتي تسمح بتجديد كل موارد المتعمم ( ميارات  ،معارف ،

قدرات) وبذلك يتميز التقويم بالكفاءات عن نماذج التقويم التقميدية بأنو تقويم يركز عمى أداء المتعمم ،
ومدى قدرتو عمى توظيف المكتسبات القبمية ضمن وضعية جديدة يشكل مشكال بالنسبة لو ،كما يتميز

التقويم بالكفاءات بالتركيز عمى األخطاء ( التعثرات واعتبارىا وسيمة لمتعمم يستغميا المعمم في تعديل

المسار التعميمي لمتمميذ.

 كيفية التقويم وفق المقاربة بالكفاءات :
قبل البدء بعممية التقويم البد من تحديد العمميات أو الخطوات التي يجب أن يقوم بيا المعمم حتى

يستطيع القول أنو قام بعممية التقويم بالكفاءات وتتحدد ىذه الخطوات باإلجابة عن التساؤالت التالية:
( محمد طاىر وعمي 2006 ،ص.)219:

 ماذا أقوم ؟ متى أقوم؟ وما ىي الوسائل المعتمدة في التقويم ؟-

ماذا أقوم ؟ تتم تقويم الكفاءة من خالل وضع المتعمم أمام وضعية معقدة وىي وضعية تعمم

إدماجية تتوفر فييا المميزات التالية :

 وضعية تسمح بتقويم الكفاءات.
 تتيح توظيف المكتسبات السابقة .

 ذات داللة بالنسبة لممتعمم أي مستمدة من واقعو.
 أن تكون درجة تعقيدىا تتماشى وقدرات التالميذ

 متى أقوم ؟:أن التقويم بالكفاءات مالزم لمعممية التعميمية التعممية وليس خارجا منيا ،وبذلك فإنويأتي عمى ثالثة أشكال طبقا لممرحمة التي يطبق فييا قبل بداية التعمم أو خالليا أو عند نيايتيا حيث

نجد (:محمد الطاىر وعمي 2006،ص)221:

*التقويم التشخيصي:
واليدف منو الحكم عمى مدى تممك التالميذ لمكفاءات القاعدية السابقة وىي حالة عدم التحكم فييا يعد
المعمم أنشطة العالج واالستدراك.
* التقويم التكويني:

واليدف منو ىو مساعدة المتعمم العاجمة واخباره بصفة مسترسمة و مرحمية عن صعوبات التعمم ودرجة
تطوره  ،فيو إجراء عممي يمكن من التدخل لتصحيح مسار التعميم والتعمم .

* التقويم التحصيمي:

والغرض منو تأىيل المتعمم بالتأكد من مدى تحكمو في الموارد الضرورية الناقصة بالكفاءة وتقويميا

من حيث مدى نجاعتيا لمعالجة وضعية معقدة.

 الوسائل المعتمدة في تقويم الكفاءة:

إن تقويم الكفاءة مسألة في غاية األىمية والصعوبة إذ تتجاوز إصدار حكم باستعمال األسئمة فتقويميا
يتطمب وضع شبكات لمتقويم فردية أو جماعية.

*شبكات التقويم الفردية :

يتم التقويم الذاتي لمكفاءات بواسطة شبكات فردية تتيح لمتمميذ إمكانية تقويم أدائو وقدراتو بنفسو
فيقف عمى ما حققو من تقدم في اكتساب كفاءة من الكفاءات  ،كما يستطيع تحديد مواطن القوة و مواطن

الضعف لديو في اكتساب كفاءات أخرى  ،ويتميز ىذا التقويم بكونو ال يدل بنقطة بل يدل عمى الحكم
الذي يصدره التمميذ عمى ذاتو  ،وحول خطواتو من أجل التعديل والتحسن ( محمد بوعالق ،2006 ،

ص.)193 :

* شبكات التقويم الجماعية:
ويتم فييا تقويم التمميذ من خالل العمل الجماعي بمالحظة وضعيات التعمم المختمفة  ،وتحميل

التفاعالت ضمن المجموعة ورصدىا بواسطة شبكة المالحظة وتسجيل البيانات في دفتر متابعة األنشطة
وتقويم العمل الجماعي يتيح لمتمميذ اختيار مدى نجاح كفاءتو في المشاركة في انجاز العمل  ،ويستخمص

من تقدير زمالئو جوانب القصور وجوانب القوة في أدائو فيعمل عمى تحسين خطوات تعممو ويعدل من

مساره التعميمي ( و ازرة التربية التونسية  ،2006،ص.)1

 كيفية إعداد شبكة التقويم وفقا لممقاربة بالكفاءات:

تعرف شبكة التقويم عمى أنيا أداة تسمح بحصر العمميات واألفعال التي تحدث في وضعيات تعميمية
معينة  ،واستخداميا ألغراض تقويمية ويتطمب إعداد ىذه الشبكة أربع جوانب ىامة  (:محمد الطاىر

وعمي،2006،ص.) 222:
 -تحديد الميمة .

 -ضبط المؤشرات.

 تحديد معايير التقويم. -إعداد ساللم التقدير

 وظائف االختيار في التقويم وفق المقاربة بالكفاءات  (:محمد بوعالق،2006،ص.)194:
*الوظيفة اإلشهادية :

وىي تيدف إلى القيام بكشف شامل لممكتسبات الخاصة بالتعممات التي من المفروض أنيا اكتممت وتبعا
لذلك سيسند عدد يتم بمقتضاه الحكم عمى نجاح التمميذ أو إخفاقو  ،كما سيسمح بتحديد مدى تممك التمميذ
لممكتسبات المقيمة من خالل االختبارات الفصمية ( ديسمبر ،مارس  ،ماي ) ومن خالل ىذه االختبارات

يتحدد تممك التالميذ لتعميمات كل فصل  ،إال أن اختباري الفصمين األولين يؤديان الوظيفة الثانية
لالختبار.

*الوظيفة التوجيهية:
يؤدي اختبار ىذه الوظيفة عندما يتعمق بتقويم المكتسبات القبمية ( قبل بداية التعميمات) حيث" تيدف ىذه

الوظيفة إلى معرفة ما إذا كان المتعممون يمتمكون مؤىالت وقابميات لمتابعة الوحدة الدراسية الجديدة وفي

ىذا السياق يمكن لممدرس أن يستعمل اختبارات االستعداد أو اختبارات تنبؤية ...أو يعطي لممتعممين

تمارين آنية وعاجمة لمعرفة مدى تحكميم في معارف معينة ".

ثانيا :اإلطار العممي لمدراسة :

 -1الفرضيات:

 -الفرضية العامة:

"يعاني أساتذة التعميم االبتدائي عند تطبيق التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات عمى ضوء الجيل الثاني من
صعوبات".

 الفرضية الجزئية األولى:
"يعاني أساتذة التعميم االبتدائي عند تطبيق التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات عمى ضوء الجيل

الثاني،من صعوبات متعمقة بيم(تكوينيم ،مؤىالتيم األكاديمية ،خبراتيم المينية)".

 الفرضية الجزئية الثانية:

"يعاني أساتذة التعميم االبتدائي عند تطبيق التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات عمى ضوء الجيل الثاني،
من صعوبات متعمقة بالممارسة التقويمية في الميدان ،أي صعوبات متعمقة بتطبيق شبكات التقويم في ظل

المقاربة بالكفاءات المبرمجة ،وصعوبات متعمقة بتطبيق التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات في المجاالت
المعرفية و المجاالت األدائية النفسية الحركية لممتعممين ،و كذلك صعوبات متعمقة - :بتحديد آليات
و فترات التقويم –ببناء وضعيات التقويم- -بقياس نواتج التعمم."-

 -2الدراسة االستطالعية:
كان اليدف من الدراسة االستطالعية الحصول عمى عينة الدراسة ،حيث تتطمب ىذه الدراسة أن
تكون العينة أساتذة التعميم االبتدائي يدرسون عمى ضوء مناىج الجيل الثاني .وبناء أداة الدراسة والمتمثمة

في إستبيان الخاص"بالصعوبات التي يعاني منيا األساتذة في مرحمة التعميم االبتدائي عند تطبيق التقويم

في ظل المقاربة بالكفاءات عمى ضوء الجيل الثاني" ،ومرت الدراسة اإلستطالعية بعدة مراحل ،كان

اليدف منيا بناء اإلستبيان في صورتو األولية وتقديمو إلى مجموعة من أساتذة قسم عمم النفس بجامعة
مولود معمري بتيزي وزو،ثم تعديل ىذا االستبيان حسب اقتراحاتيم حيث حذفت بعض البنود من

االستبيان ،ثم تم إعادة تقديم االستبيان في صورتو النيائية لعينة الدراسة االستطالعية( 20أستاذ وأستاذة
من األساتذة السنوات األولى و الثانية ابتدائي ،الذين يدرسون وفق مناىج الجيل الثاني) مع االتفاق معيا
مسبقا من أجل التعرف عمى ما إذا كانت البنود واضحة ومفيومة .بعد إجابة كل أفراد العينة االستطالعية
عمى االستبيان تم حساب صدق إستبيان إستخدام األنترنت ،وكذلك تم حساب ثباتو باستخدام برنامج

الرزنامة اإلحصائية لمعموم االجتماعية .SPSS 20

وتمثمت نتائج الدراسة اإلستطالعية عمى العموم فيما يمي:

 تم اختيار  120أستاذ من األساتذة السنوات األولى والثانية ابتدائي بغرب مدينة بجاية كمجتمع أصمي ليذه
الدراسة ،وىم نفسيم عينة ىذه الدراسة.

 تم تبني إستبيان "بالصعوبات التي يعاني منيا األساتذة في مرحمة التعميم االبتدائي عند تطبيق التقويم في
ظل المقاربة بالكفاءات عمى ضوء الجيل الثاني"كأداة من أدوات الدراسة بعدما تم بناءه والتأكد من
صدقو.

 -3منهج الدراسة :
تم االعتماد في الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي وىو المنيج األكثر استحداثا في الدراسات

النفسية واالجتماعية والتربوية وتبين أنو من المناسب استخدام ىذا المنيج الذي يعتمد عمى دراسة

الظاىرة كما توجد في الواقع والوصول إلى نتائج دقيقة والتمكن من تفسيرىا وتأويميا.

 -4المعاينة:

 المجتمع األصمي لمدراسة :يمثل مجتمع الدراسة األساتذة السنوات األولى والثانية ابتدائي بغرب مدينة
بجاية ليذه السنة  2017/2016:البالغ عددىم  120أستاذ.

 حجم عينة الدراسة :عينة الدراسة ىي نفسيا المجتمع األصمي لمدراسة ،حيث بمغ حجم عينة الدراسة
 120أستاذ يدرسون السنوات األولى والثانية ابتدائي وىذا في ابتدائيات غرب مدينة بجاية ( مقاطعة

سيدي عيش  ،أقبو  ،مقاطعة تازمالت ،مقاطعة اغيل أعمي).

 طريقة اختيار العينة :اخترت العينة بطريقة قصديو تعتبر ىذه الطريقة من المعاينات االحتمالية ويقصد
بيا سحب عينة من مجتمع البحث بانتقاء العناصر المقيأة طبقا لنسبتيم في ىذا المجتمع ومن أىم

خصائص الدراسة األساسية أنيم من األساتذة المكونين لتدريس مناىج الجيل الثاني.

 خصائص عينة الدراسة :لمعينة عدة خصائص منيا:
 الجنس:

جدول رقم( :)11يمثل جنس أساتذة مرحمة التعميم اإلبتدائي الذين يدرسون مناىج الجيل الثاني.
اندىس

انركشاساخ

انىّسثح ٪

ذكوز

50

إناث
المجموع

70
120

%41,67
%58,33
%100

"من خالل الجدول نستنتج أن معظم األساتذة إلناث و ىذا بنسبة ، ٪ 58.33والباقي ذكور بنسبة
." ٪ 41.66
رسم بياني يمثل جنس األساتذة الذين يدرسون
مناهج الجيل الثاني
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المجموع

إناث
ال ّنسبة ٪

ذكور
التكرارات

 المؤهل العممي:

المؤىل العممي ألساتذة التعميم في مرحمة اإلبتدائي الذين يدرسون مناىج الجيل
جدول رقم(:)12يمثّل
ّ
الثاني.
انمؤهّم انعهمي

انرّكشاساخ

انىّسثح ٪

السّنة الثالثة ثانوي

40

% 33,33

خسٌّجً المعهد التكنولوجً لألساترة

60

%50

اللٍسانس

20

%16,67

المجموع

120

%100

خريجي المعاىد التكنولوجية لألساتذة وىذا بنسبة
من خالل الجدول نستنتج أن معظم األساتذة من ّ
السنة الثالثة ثانوي بنسبة ، ٪ 33.33و أخي ار األساتذة
،ثم يمييم األساتذة الذين توظّفوا بمستوى ّ
ّ ٪ 50

حاصمين عمى شيادة الميسانس في مختمف التّخصصات بنسبة . ٪ 16.66
رسم بياني ّ
يمثل المؤهّل العلمي لألساتذة
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100
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0
المجموع

خرّيجي المعهد
التكنولوجي لألساتذة

الليسانس
ال ّنسبة ٪

السّنة الثالثة

ال ّتكرارات

 األقدمية:

جدول رقم(:)13يمثّل األقدمية في التعميم بالنسبة لألساتذة الذين يدرسون عمى ضوء مناىج الجيل الثاني.
األقذميح

انرّكشاساخ

انىّسثح ٪

 0إلى  5سنوات

10

8,33

 5إلى 00سنوات

12

10,00

 00إلى 05سنوات

15

12,50

 05إلى 00سنة

20

16,67

 00إلى 05سنة

25

20,83

 05إلى 00سنة

8

6,67

 00سنة فما فوق

30

25,00

المجموع

120

100

من خالل الجدول نستنتج أن أساتذة الجيل الثاني من ذوي الخبرة التي تفوق  30سنة في المرتبة

،ثم يمييم األساتذة ذوي الخبرة بين  20و  25سنة بنسبة
األولى من حيث ّ
النسبة وىذا بنسبة ّ ٪ 25

،ثم األساتذة ذوي الخبرة بين  15و  20سنة بنسبة ، ٪ 16.66ثم ّّيمييم األساتذة اآلخرون
ّ ٪ 20.83
بنسب مختمفة عمى اختالف في سنوات خبرتيم المينية.
رسم بياني ّ
يمثل األقدمية في التعليم بالنسبة
ألساتذة الجيل الثاني
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ال ّنسبة ٪

ال ّتكرارات

-5أدوات الدراسة :
تم استخدام أداة لجمع المعمومات والمتمثمة في استبيان يقيس الصعوبات التي يعاني منيا أساتذة

مرحمة السنوات األولى والثانية ابتدائي عند تطبيق التقويم في المقاربة بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل
الثاني ،والذي تم بناؤه بعد اإلطالع عمى التراث النظري في ىذا المجال.
يتكون اإلستبيان من ( )12سؤال تتوزع عمى ( )03محاور ىي:

 المحور األول :البيانات الشخصية ،يتكون من ( )03أسئمة.

 المحور الثاني:الصعوبات التي يعاني منيا األساتذة في مرحمة التعميم االبتدائي في تطبيق التقويم في ظل
المقاربة بالكفاءات عمى ضوء الجيل الثاني ،والمتعمقة بيم( تكوينيم ،مؤىالتيم األكاديمية،خبراتيم
المينية) ،ويتكون من ( )05أسئمة.
 المحور الثالث:الصعوبات التي يعاني منيا األساتذة في مرحمة التعميم االبتدائي في تطبيق التقويم في ظل
المقاربة بالكفاءات عمى ضوء الجيل الثاني ،و المتعمقة بالممارسة التقويمية في الميدان ،ويتكون من

( )04أسئمة.

وقد تم التأكد من صدق اإلستبيان عن طريق صدق المحكمين.

 -6عرض النتائج:

 1.6عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى:
تنص الفرضية عمى":يعاني أساتذة التعميم االبتدائي عند تطبيق التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات عمى

ضوء الجيل الثاني ،من صعوبات متعمقة بيم (تكوينيم ،مؤىالتيم األكاديمية ،خبراتيم المينية)".

يتم معالجة ىذه الفرضية من خالل األسئمة التالية:

السؤال األول :ىل تمقيت تكوينا في ظل مناىج الجيل الثاني في تطبيق التقويم في ظل المقاربة
بالكفاءات؟ نعم

ال

جدول رقم(:)14يمثّل مدى استفادة األساتذة في مرحمة التعميم االبتدائي من التكوين عمى ضوء مناىج
الجيل الثاني في تطبيق التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات.

انسؤال األول :هم ذهقيد ذكىيىا في ظم مىاهح انديم انثاوي في ذطثيق انرقىيم في ظم انمقاستح
تانكفاءاخ؟
المستفٍدٌن من التكوٌن

انرّكشاساخ

انىّسثح ٪

115

%95,83

غٍس المستفٍدٌن من التكوٌن

05

%4,17

المجموع

120

%100

يدرسون مناىج الجيل الثاني قد
نستنتج من خالل الجدول رقم ()04أن معظم األساتذة الذين ّ
،أما
استفادوا من التّكوين في تطبيق التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات ،حيث ّ
قدرت نسبتيم بـ ّ ٪ 95.83
نسبة  ٪ 4.16فيم األساتذة حديثي التّوظيف و ليذا لم يستفيدوا من التّكوين.

السؤال الثاني:ىل المدة المخصصة لتكوين أساتذة في مرحمة التعميم االبتدائي في التقويم بالمقاربة
بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني؟ كافية

غير كافية

المخصصة لتّكوين أساتذة في مرحمة التعميم االبتدائي في
المدة
جدول رقم( :)15يمثّل مدى مالءمة ّ
ّ
التقويم بالمقاربة بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني.
انسؤال انثاوي:هم انمذج انمخصصح نركىيه أساذزج في مشحهح انرعهيم
االترذائي في انرقىيم تانمقاستح تانكفاءاخ عهى ضىء مىاهح انديم انثاوي؟
كافٍة

انرّكشاساخ

انىّسثح ٪

7

%5,83

غٍس كافٍة

113

%94,17

المجموع

120

%100

الزمنية المخصصة لمتكوين في التقويم بالمقاربة
المدة ّ
أن ّ
يتبين من خالل الجدول رقم (ّ )05
بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني غير كافية و ىذا بتصريح  % 94.16من أفراد العينة،
الزمنية المخصصة لمتكوين في التقويم بالمقاربة بالكفاءات عمى
المدة ّ
مقابل %5883منيم صرحوا بكفاية ّ
ضوء مناىج الجيل الثاني.

السؤال الثالث:ىل تكوينك األكاديمي يسمح بتطبيق إستراتيجيات التقويم بالمقاربة بالكفاءات عمى ضوء
مناىج الجيل الثاني؟ نعم

ال

جدول رقم( :)16يمثل مدى مالءمة المؤىالت األكاديمية ألساتذة مرحمة التعميم اإلبتدائي لتطبيق
استراتيجيات التقويم بالمقاربة بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني.

انسؤال انثانث :هم ذكىيىك األكاديمي يسمح ترطثيق اسرشاذيدياخ انرقىيم
تانمقاستح تانكفاءاخ عهى ضىء مىاهح انديم انثاوي؟
نعم

انرّكشاساخ

انىّسة ٪

30

%25

ال

90

%75

المجموع

120

%100

عينة الدراسة أي بنسبة  %75ال يتالءم تكوينيم
أن معظم ّ
نستخمص من خالل الجدول رقم (ّ )06
األكاديمي لتطبيق استراتيجيات التقويم عمى ضوء مناىج الجيل الثاني ،مقابل  % 25منيم يتالءم تكوينيم
األكاديمي لتطبيق استراتيجيات التقويم عمى ضوء مناىج الجيل الثاني.

السؤال الرابع :ىل يحتاج أساتذة مرحمة التعميم اإلبتدائي إلى تكوين دائم في مجال التقويم بالمقاربة
بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني؟ نعم

ال

جدول رقم ( :)17يمثل مدي إحتياج أساتذة مرحمة التعميم اإلبتدائي إلى تكوين دائم في مجال التقويم
بالمقاربة بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني.
انسؤال انشاتع :هم يحراج أساذزج مشحهح انرعهيم اإلترذائي إنى ذكىيه
دائم في مدال انرقىيم تانمقاستح تانكفاءاخ عهى ضىء مىاهح انديم
انثاوي؟
نعم
ال
المجموع

انركشاساخ

انىسثح ٪

117
03
120

%97,5
%2,5
%100

تشير نتائج الجدول رقم ( )07أن  %9785من أفراد عينة الدراسة صرحوا بأنيم في أمس الحاجة
إلي تكوين دائم في مجال التقويم بالمقاربة بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني.

السؤال الخامس :في رأيك ىل لعامل الخبرة المينية دور في إكتساب استراتيجيات التقويم بالمقاربة
بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني؟ نعم

ال

أحيانا

جدول ( :)18يمثل دور الخبرة المينية في إكتساب استراتيجيات التقويم بالمقاربة بالكفاءات عمى ضوء
مناىج الجيل الثاني.
انسؤال انخامس :في سأيك هم نعامم انخثشج انمهىيح دوس في إكرساب اسرشاذيدياخ انرقىيم تانمقاستح
تانكفاءاخ عهى ضىء مىاهح انديم انثاوي؟

انركشاسخ

انىسثح ٪

نعم
ال
أحٍانا
المجموع

100
11
09
120

%83,33
%9,16
%7,5
%100

يتضمن الجدول رقم ()08أن % 83833من أفراد عينة الدراسة صرحوا أن لعامل الخبرة المينية

دور في إكتساب استراتيجيات التقويم بالمقاربة بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني ،مقابل %9816
صرحوا أن ليس لعامل الخبرة المينية دور في إكتساب استراتيجيات التقويم بالمقاربة بالكفاءات عمى ضوء

دور .وعميه تحققت
مناىج الجيل الثاني ،في حين  %785صرحوا بأن أحيانا لعامل الخبرة المينية ا

الفرضية الجزئية األولى.

,2,6عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية:
تنص الفرضية عمى ":يعاني أساتذة التعميم االبتدائي عند تطبيق التقويم في ظل المقاربة
بالكفاءات عمى ضوء الجيل الثاني ،من صعوبات متعمقة بالممارسة التقويمية في الميدان ،أي صعوبات

متعمقة بتطبيق شبكات التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات المبرمجة ،وصعوبات متعمقة بتطبيق التقويم في

ظل المقاربة بالكفاءات في المجاالت المعرفية و المجاالت األدائية النفسية الحركية لممتعممين ،و كذلك
صعوبات متعمقة - :بتحديد آليات و فترات التقويم –ببناء وضعيات التقويم- -بقياس نواتج التعمم." -
يتم معالجة ىذه الفرضية من خالل األسئمة التالية:

السؤال السادس :ىل يطبق أساتذة التعميم في مرحمة اإلبتدائي الذين يدرسون عمى ضوء الجيل الثاني
شبكات التقويم المبرمجة في ظل المقاربة بالكفاءات بعد نياية المقطع التعميمي؟
نعم

ال

أحيانا

جدول رقم ( :) 19مدى تطبيق أساتذة التعميم في مرحمة اإلبتدائي الذين يدرسون عمى ضوء الجيل الثاني
شبكات التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات بعد نياية المقطع التعميمي.
انسؤال انسادس :هم يطثق أساذزج انرعهيم في مشحهح اإلترذائي انزيه يذسسىن عهى ضىء انديم
انثاوي شثكاخ انرقىيم انمثشمدح في ظم انمقاستح تانكفاءاخ تعذ وهايح انمقطع انرعهيمي؟

انرّكشاساخ

انىّسثح ٪

نعم
ال
احٍانا
المجموع

24
82
14
120

%20
%68,33
%11,66
%100

أسفرت نتائج الجدول رقم ()09عمى أن  %68833من أفراد عينة الدراسة ال يطبقون شبكات التقويم
المبرمجة بعد نياية المقطع التعميمي،مقابل %20صرحوا بأنيم يطبقون شبكات التقويم المبرمجة بعد نياية

المقطع التعميمي ،في حين صرح  %11866منيم أنيم أحيانا فقط يطبقون شبكات التقويم المبرمجة بعد
نياية المقطع التعميمي.
السؤال السابع :ىل يجد أساتذة التعميم في مرحمة اإلبتدائي الذين يدرسون عمى ضوء الجيل الثاني
صعوبات في تطبيق شبكات التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات المبرمجة ،ألنيا تتطمب وقت و جيد

لتطبيقيا داخل حجرة الصف؟

ال

نعم

جدول رقم ( :)11مدى تطمب الشبكات التقويم المبرمجة وقت وجيد لمتطبيق داخل حجرة الصف.

انسؤال انساتع :هم يدذ أساذزج انرعهيم في مشحهح اإلترذائي انزيه يذسسىن عهى ضىء انديم انثاوي
صعىتاخ في ذطثيق شثكاخ انرقىيم في ظم انمقاستح تانكفاءاخ انمثشمدح ،ألوها ذرطهة وقد و خهذ
نرطثيقها داخم حدشج انصف؟
نعم

انركشاساخ

انىسة ٪

112

%93,33

ال

8

%6,66

المجموع

120

%100

نستنتج من الجدول رقم ( )10أن أغمب أفراد عينة الدراسة يصرحون بنسبة  %93833أنيم
يحتاجون إلي وقت و جيد كبيران لتطبيق شبكات التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات المبرمجة داخل حجرة

الصف ،مقابل  %6866منيم صرحوا أن تطبيق شبكات التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات المبرمجة

داخل حجرة الصف ال تتطمب وقت و جيد كبيران.

السؤال الثامن:ىل يجد أساتذة التعميم في مرحمة اإلبتدائي الذين يدرسون عمى ضوء الجيل الثاني
صعوبات في تطبيق شبكات التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات في المجاالت التالية:

 -المجاالت المعرفية لممتعممين :نعم

أحيانا

ال

 -المجاالت األدائية النفسية الحركية لممتعممين :نعم

ال

أحيانا

جدول رقم ( :)11يمثل الصعوبات التي يعاني منيا أساتذة التعميم في مرحمة اإلبتدائي الذين يدرسون
عمى ضوء الجيل الثاني تقويم المتعممين في ظل المقاربة بالكفاءات في المجاالت المعرفية و المجاالت

األدائية النفسية الحركية لممتعممين.

انسؤال انثامه:هم يدذ أساذزج انرعهيم في مشحهح
اإلترذائي انزيه يذسسىن عهى ضىء انديم انثاوي
صعىتاخ في ذطثيق شثكاخ انرقىيم في ظم انمقاستح
تانكفاءاخ في انمداالخ انرانيح:

اإلخاتاخ
وعم

انىّسثح ٪

انمدمىع

ال انىّسثح  ٪أحياوا انىّسثح  ٪انركشاساخ انىسثح٪

انمداالخ انمعشفيح نهمرعهميه

105

% 4,16 05 % 87,50

10

% 8,33

120

%100

انمداالخ األدائيح انىفسيح انحشكيح نهمرعهميه

105

% 8,33 10 % 87,50

05

% 4,16

120

%100

يتبين من الجدول رقم ( )11أن  %87850من أفراد عينة الدراسة صرحوا بأنيم يجدون صعوبات

في تطبيق شبكات التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات في المجاالت المعرفية لممتعممين ،مقابل %4816
منيم ال يجدون صعوبات في تطبيق شبكات التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات في المجاالت المعرفية

لممتعممين ،في حين %8833يجدون أحيانا فقط صعوبات في تطبيق شبكات التقويم في ظل المقاربة
بالكفاءات في المجاالت المعرفية لممتعممين.

ويتبين كذلك من الجدول رقم ( )11أن  %87850من أفراد عينة الدراسة صرحوا بأنيم يجدون

صعوبات في تطبيق شبكات التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات في المجاالت األدائية النفسية الحركية

لممتعممين ،مقابل  %8833منيم ال يجدون صعوبات في تطبيق شبكات التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات

في المجاالت المعرفية لممتعممين ،في حين %4816يجدون أحيانا فقط صعوبات في تطبيق شبكات
التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات في المجاالت المعرفية لممتعممين.

السؤال التاسع:ترجع الصعوبات التي تواجيكم في تطبيق التقويم وفق المقاربة بالكفاءات عمى ضوء
مناىج الجيل الثاني إلى:

نعم

 صعوبة في تحديد آليات التقويم -صعوبة في تحديد فترات التقويم

 صعوبة في بناء وضعيات التقويم -صعوبة في قياس نواتج التعمم

أحيانا

ال

نعم

ال

أحيانا

نعم

ال

أحيانا

نعم

أحيانا

ال

جدول رقم ( :)12يمثّل الصعوبات التي تواجو أساتذة التعميم مرحمة االبتدائي في تطبيق التقويم وفق

المقاربة بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني.
انسؤال انراسع :إنى مارا ذشخع
انصعىتاخ انري ذىاخهكم في ذطثيق
انرقىيم وفق انمقاستح تانكفاءاخ عهى
ضىء مىاهح انديم انثاوي؟

اإلخاتاخ

انمدمىع

وعم

انىّسثح ٪

ال

انىّسثح ٪

أحياوا

انىّسثح ٪

انركشاساخ انىسثح٪

صعىتح في ذحذيذ آنياخ انرقىيم

75

%62,5

20

%16,67

25

%20,83

120

%100

صعىتح في ذحذيذ فرشاخ انرقىيم

60

%50

40

%33,33

20

%16,67

120

%100

صعىتح في تىاء وضعياخ انرقىيم

70

%58,33

30

%25

20

%16,67

120

%100

صعىتح في قياس وىاذح انرّعهم

80

%66,67

10

%8,33

30

%25

120

%100

أسفرت نتائج الجدول رقم ( )12أن معظم أفراد عينة الدراسة يجدون صعوبات في تطبيق التقويم
بالمقاربة بالكفاءات عمى ضوء مناىج الجيل الثاني ،وتتمثّل في:

 صعوبة تحديد آليات التقويم :حيث صرح  %6285منيم بصعوبة تحديد آليات التقويم،
مقابل %16867منيم ال يجدون صعوبة تحديد آليات التقويم ،في حين صرح  % 20883منيم أنيم
يجدون أحيانا صعوبة تحديد آليات التقويم.

 صعوبة في تحديد فترات التقويم :حيث صرح  %50منيم بصعوبة تحديد فترات التقويم،
مقابل %33833منيم ال يجدون صعوبة تحديد فترات التقويم ،في حين صرح % 16867منيم أنيم
يجدون أحيانا صعوبة تحديد فترات التقويم.

 صعوبة في بناء وضعيات التقويم :حيث صرح  %588333منيم بصعوبة في بناء وضعيات التقويم،
مقابل %25منيم ال يجدون صعوبة في بناء وضعيات التقويم،في حين صرح  % 16867منيم أنيم
يجدون أحيانا صعوبة في بناء وضعيات التقويم.

 صعوبة في قياس نواتج التعمم :حيث صرح  %66867منيم بصعوبة في قياس نواتج التعمم،

مقابل %8833منيم ال يجدون صعوبة في قياس نواتج التعمم،في حين صرح % 25منيم أنيم يجدون

أحيانا صعوبة في قياس نواتج التعمم.وعميه تحققت الفرضية الجزئية الثانية

 -7مناقشة النتائج:
1.7مناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى :اتضح من خالل النتائج التي تحصمنا عمييا من الدراسة
الميدانية و من خالل المعالجة االحصائية ،الى صحة الفرضية الجزئية االولى التي تنص عمى ''معاناة
اساتذة التعميم االبتدائي عند تطبيق التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات عمى ضوء الجيل الثاني من

صعوبات متعمقة بيم (تكوينيم ،مؤىالتيم االكاديمية ،خبراتيم المينية) ،في حين ان التقويم في ظل
المقاربة بالكفاءات ييدف الى تصحيح مسار العممية التعميمية في جميع مراحميا ،ما يسيل عممية
تشخيص الصعوبات التي تعترض التالميذ و التعرف عمى اخطائيم لمتكفل بيا و معالجتيا .الى انو

حسب دراستنا ،وجدنا بان اساتذة التعميم االبتدائي يعانون من مناىج الجيل الثاني .و لو ان معظميم تمقى
تكوينا ،اال ان المدة المخصصة لتكوين ىؤالء االساتذة غير كافية ،اضافة الى ذلك فان التكوين االكاديمي
الذي تمقوه االساتذة لم يسمح عند معظميم بتطبيق استراتيجيات التقويم بالمقاربة بالكفاءات ،و ليذا فان

مدرسي مرحمة التعميم االبتدائي يحتاجون الى تكوين دائم في مجال التقويم بالمقاربة بالكفاءات عمى ضوء
مناىج الجيل الثاني.و عالوة عمى ذلك ،فانو حسب معظم المدرسين من عينة دراستنا فانيم يرون بان

لعامل الخبرة المينية دور في اكتساب استراتجيات التقويم بالمقاربة بالكفاءات.

 2.7مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية :أما فيما يخص تحميمنا لمفرضية الجزئية الثانية التي مفادىا:
"يعاني أساتذة التعميم االبتدائي عند تطبيق التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات عمى ضوء الجيل الثاني،
من صعوبات متعمقة بالممارسة التقويمية في الميدان ،أي صعوبات متعمقة بتطبيق شبكات التقويم في ظل

المقاربة بالكفاءات المبرمجة ،وصعوبات متعمقة بتطبيق التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات في المجاالت
المعرفية و المجاالت األدائية النفسية الحركية لممتعممين ،و كذلك صعوبات متعمقة - :بتحديد آليات
و فترات التقويم –ببناء وضعيات التقويم- -بقياس نواتج التعمم."-فتوصمنا إلى صحتيا ،اين يمكن تفسير

ذلك في انو و لو ان اساتذة التعميم االبتدائي الذين يدرسون في ضوء الجيل الثاني معظميم يطبقون

شبكات التقويم المبرمجة بعد نياية كل مقطع تعميمي ،اال انيم يجدون صعوبات في مثل ىذه الشبكات و
ذلك يعود الى سبب تطمبيا لوقت و جيد لتطبيقيا داخل حجرة الصف ،الى جانب ذلك نجد ايضا ان

المدرسين يجدون في ىذه المرحمة في تطبيق شبكات التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات سواء في

المجاالت المعرفية او في المجاالت االدائية النفسية و الحركية لممتعممين ،اذ يصادفون ايضا صعوبات

في طريقيم و المتمثمة في تحديد اليات التقويم -في تحديد فترات التقويم -في بناء وضعيات التقويم-في
قياس نواتج التعمم.

و ىذه الدراسة الحالية تتفق مع دراسة الدكتور''سالم المحامد''( )2014بعنوان :واقع و نظام

القياس و التقويم التعميمي في ليبيا(.المحامد،2014،ص)50.

-8الخاتمة:
حاولنا من خالل ىذه الدراسة بشطرييا النظري والتطبيقي تقديم تفسي ار و لو بسيطا حول موضوع

إشكالية التقويم وفق المقاربة بالكفاءات ( دراسة ميدانية عمى مستوى مرحمة التعميم االبتدائي .والية بجاية-
أساتذة السنوات األولى و الثانية ابتدائي  -نموذجا –"،بإعتبار التقويم عممية الحكم عمى مدى تحقيق
أىداف أي نظام أو مؤسسة تعميمية ،فعممت الجزائر عمى تحسين نوعية التقويم من أجل تحسين العممية

التعميمية التعممية ،إال أن عمى مستوى الممارسة فإن التقويم لم ينل االىتمام الكافي خاصة في مرحمة
التعميم االبتدائي،كما أن معظم المعممين يواجيون صعوبات في ذلك؛ و تم ذلك من خالل تطبيق

االستبيان الذي قدم ألساتذة التعميم في مرحمة االبتدائي في تطبيق التقويم عمى ضوء مناىج الجيل الثاني.
وتبقى نتائج ىذه الدراسة نسبية و محدودة ،حيث ال يمكن تعميميا نظ ار لعدم تمثيل أفراد العينة،

وبيذا خمصت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج التي جاءت حسبما تم توقعيم نطرح الفرضيات

و تحققت عمى مستوى العينة المدروسة .لكن النتائج تبقى رىينة ىذه العينة و خصائصيا.
و عمى ضوئيا نقترح ما يمي:

 -ضرورة تخصيص األساتذة في تدريس المناىج ( مراعاة مبدأ تخصصيم).

 توصيف إحصائيين بيداغوجيين لتنسيق العمل مع الييئة التدريسية في مرحمة التعميم االبتدائي. إعداد المخطط السنوي لمتقويم البيداغوجي الذي سيساير المخطط التقويم السنوي . -االعتماد عمى شبكات ذات معايير و مؤشرات من اجل المعالجة.

 إعداد دفتر الكفاءات لمتابعة المسار التعميمي لمتالميذ و التواصل مع أوليائيم . -إعداد دفتر انجاز المتعممات من اجل تدوين أعمال التالميذ.

 متابعة نمو الكفاءات .بالتنسيق مع الييئة التدريسية لممؤسسات التعميم االبتدائي. تكثيف الدورات التكوينية لممفتشين و لألساتذة التعميم االبتدائي. -تنطيم ممتقيات وطنية حول ىذه المناىج.

 -تنسيق العمل مع الباحثين الجامعيين و االستفادة من أبحاثيم .
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