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 Abstract: 

Scientific research endeavors to provide theoretical approaches to 
various fields and fields, It has been valued by field applications in 

experimental and descriptive studies on samples planned in 

several environments, In the pursuit of effective learning through 

an optimal investment of the learner's environment and its pillars, 

and by extending the activities of the school outside, from 
hypothetical problems to real problems of the reality of the learner 

life. The philosophy of the competency-based approach and its 

procedures were based on constructive steps to achieve the above, 

However, she stood on a deep challenge depicted in the 

assessment, When all the activities are based on the learner's use 

of his experiences to respond to all the situations he is confronted 
with, It is therefore a continuous process of evaluation. before that; This research presents a theoretical approach to evaluation in general, with a focus on evaluation in the pedagogy of the competency-based approach, Highlight its foundations, its theoretical background and its 

practical difficulties, while promoting research with an office 

approach between the theoretical aspect stipulated in the process 

and the real environment in which it takes place. 

Key words: Pedagogical Evaluation, Performance, Efficacity. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.15.42 

1
  Dr. , Ghardaia University, Algeria, tamehim@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-3485-8155 

2
  Researcher. , Ghardaia University, Algeria, soumadz82@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-6445-1623 

Research Article                 January  2022              Volume: 4              Issue: 1 

Istanbul / Türkiye 
p. 605-616 

Received: 21/11/2021 
Accepted: 09/12/2021 
Published: 01/01/2022 

This article has been scanned by 
iThenticat No plagiarism 
detected 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 ISSN: 2717- 8293 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/
mailto:tamehim@gmail.com
mailto:soumadz82@gmail.com


 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 1
 

606 

 

 واقع تقومي األداء الرتبوي يف ضوء املقاربة ابلكفاءات
 

 3 إبراهيم اتمتلت  
 4أمساء بن حيىي

 

 :امللخص
نظرية ملختلف اجملاالت وامليادين، مثّنها بتطبيقات ميدانية يف دراسات حرص البحث العلمي على تقدمي تناوالت 

جتريبية ووصفية على عّينات مقصودة يف بيئات متعددة، سعيا حنو تعلم فعال من خالل استثماٍر أمثل لبيئة املتعلم 
 .حياة املتعلم وركائزه، ومّد أنشطة املدرسة إىل خارجها، من مشكالت افرتاضية إىل مشكالت حقيقية من واقع

استندت فلسفة املقاربة ابلكفاءات وإجراءاهتا على مراحل بنائية ميكن هبا بلوغ ما سبق، غري أّّنا وقفت على حتّد 
عميق يتمثل يف التقومي، حيث األنشطة مجيعها تقوم على توظيف املتعلم خلرباته يف التجاوب مع مجيع املواقف 

 .ملية تقومي مستمرةوالوضعيات اجملاهبة له، من ذلك فهي ع
أييت البحث ليقّدم تناوال نظراي عن التقومي بصورة عامة مع الرتكيز على التقومي يف بيداغوجية املقاربة  ،أمام هذا

ابلكفاءات، مربزا يف ذلك أسسه وخلفيته النظرية وصعوابته التطبيقية، مع تثمني البحث مبقاربة مكتبية بني 
 تتّم فيها. اجلانب النظري الذي تنّص عليه املقاربة والبيئة الفعلية اليت

 .الكفاءة ،األداء ،التقومي الرتبوي :الكلمات املفتاحية
 

  :املقدمة

يعّد التقومي الرتبوي ركيزة أساسية ضمن ركائز املنظومة الرتبوية، عليه تُرهن جناح مجيع عمليات التعلم األخرى، ابعتباره 
وعامال للوقوف على مستوى مكتسبات التعلم عامال يف تشخيص واقع املتعلم للشروع يف حتديد مسارات التعلم من جهة 

من هذا فعدم مواءمته أو جتاوبه مع املقاربة املعتمدة يف بناء خربات املتعلم يشّكل شرخا واضحا  املخططة هلا يف املنهاج التعليمي.
 .يف عناصر املنهاج، ومنه الوقوف على أداء املتعلم يف املواقف أو األنشطة املوّجهة للتجاوب معها

اعترب التقومي إىل وقت قريب كشفا لثغرات املتعلم وتعثراته يف جزئيات دقيقة تعّرض هلا أثناء دراسته ملادة معيّنة، غري أنّه مع 
هبدف التثمني أو التصويب أو التوجيه، هلذا أخذ أنواعا  ،تطّور املقارابت الرتبوية غدى اليوم أداة للوقوف على حتصيل املتعلم

كل منها يستند على أهداف ومعايري حمّددة مسبقا تقف عليها اجلهات الوصية، حيث تقوم مبتابعتها   ،تلفةمتعّددة وأشكاال خم
 .واحلرص على إجراءاهتا الشاملة واجلزئية بصورة دقيقة ومستمرة

ديثة إىل ّنجت املدرسة اجلزائرية سياسات تربوية عّدة من االستقالل إىل يومنا هذا، واجتهدت يف مسايرة املقارابت احل
آخرها اليوم واملتمثلة يف املقاربة ابلكفاءات اليت أتخذ بفلسفة التعلم املتمركز على نشاطات املتعلم واستجاابته "حمورية املتعلم 
للعملية التعليمية التعلمية مقابل اعتبار املعّلم موّجها ومنشطا له يف بيئة تّتسم ابلثراء والتنوع، تقوم على توظيف خمتلف 

 .تيجيات اإلجيابية يف املواقف اجملاهبة"، ومنه فالتقومي يكتسي جمموعة وظائف غري الوظائف املعهودة يف مقارابت سابقةاالسرتا
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من هذا يعّد التقومي يف بيداغوجية الكفاءات أصعب مرحلة وأعقدها، حيث انلت الكثري من التساؤالت واالستفسارات 
مستوايت األداء الفعلي ال األداء النظري، وهذا ما طرحته العديد من الدراسات  عن كيف ومىت وأين.. نظرا لصعوبة الوقوف على

ونظمت فيه العديد من امللتقيات واألايم الدراسية، ففي إعداد املناهج حيرص املؤلفون يف حتديد وضعيات االنطالق وبناء التعلمات 
جّرد الشروع يف بناء األنشطة التقوميية جبميع صيغها خيلق نوعا على عمقها ومستوى طرحها وأتخذ يف ذلك أوقاات ممتّدة، غري أنّه مب

من القلق والتسرّع يف وترية العمل على خلفية ختريج الكتاب وتقدميه للطباعة، ونفسه ما نلحظه يف الكثري من املذكرات والرسائل 
  .املقرتحاتاجلامعية عند بلوغ الباحث إىل مرحلة تفسري النتائج واالستنتاج وتقدمي التوصيات و 

يف مالحظات ووقفات عابرة للباحثني يف ميدان الرتبية والتعليم وقفا على العديد من املعيقات والصعوابت اليت يشعر فيها 
خاصة ما تعّلق منها ابملرحلة األخرية "التقومي"، ولعّل هذا البحث أييت  ،املختص أبّن هناك خلال يف تكامل مراحل بناء املوضوع

التقومي الرتبوي وخلفيته النظرية يف ضوء املقاربة ابلكفاءات مع تقييم ملستوى أداء املتعلم على خلفية الوقوف على لتقدمي مفهوم 
 :صعوابت املعلم يف التقومي، منه ميكن حتديد ذلك يف التساؤالت اآلتية

 
 :تساؤالت البحث

 التقومي الرتبوي يف ضوء نفس املقاربة؟ما اخللفية النظرية لبيداغوجية املقاربة ابلكفاءات؟ وما مفهوم -1
 ما واقع تقييم أداء املتعلمني يف منهجية املقاربة املعتمدة حاليا يف ميدان الرتبية والتعليم؟-2
 هل للمعلمني قدرة على التحكم يف املعايري احملّددة لتقومي الكفاءة ابملفهوم البيداغوجي؟-3
 

 :أهداف البحث

 التقومي وأسسه ومبادئه يف املقاربة ابلكفاءات.التعّرف على مفهوم   -1
 تقدمي قراءة تراكمية للخلفية النظرية اليت قامت عليها املقاربة ابلكفاءات.  -2
 الوقوف إحصائيا على معيقات التقومي لدى املعلمني يف املقاربة ابلكفاءات.  -3
 مل تكن موجودة مسبقا.إبراز حتدايت املقاربة ابلكفاءات يف ظل ظهور مشكالت تربوية   -4
 

  :أمهية البحث

أيخذ البحث أمهيّته يف أنه يبحث يف موضوع ذا عالقة بتكوين املتعلم، حيث تعّد بيئة التعّلم شغل مجيع السياسات 
الرتبوية، يف ضوئها تتحّدد معامل الدولة وأسسها ومستقبلها، انطالقا من احلفاظ على املوروث الثقايف احلضاري للمجتمع من جهة 

العصرية من جهة أخرى، وبه حتقيق التوازن الذايت للمجتمع وخدمة اإلنسانية والتواجد ضمن  ومسايرة التطورات احلديثة والوسائل
 اجملتمع الدويل.. غري أّن حتقيق ذلك ال أييت إال ابملتابعة املستمرة عن أداء املنظومة الرتبوية ميدانيا، حيث التقومي اكتسى جمموعة

من هذه الوظائف الدافعية وتعبئة الطاقة، التوجيه والرتكيز على املسار، وظائف بعد أن كان حكما لنجاح املتعلم من عدمه، و 
 اإلرشاد ومراجعة املسار. 

وعليه فضعف التقومي يف املقاربة املعتمدة يؤدي إىل ضبابية مسار العمل يف حتقيق املقاصد واألهداف املنشودة، وانطالقا 
ن املقاربة اليت تعترب املتعلم حمور العملية التعليمية كما أّن األداء الفعلي يف من أّن التقومي يف املقاربة ابلكفاءات يستمد فلسفته م

ملا حيتاج من جهد  ،التجاوب مع خمتلف املواقف أهّم من التحصيل النظري للمعارف واملعلومات، صار بلوغه أمرا شاقا من جهة
 داء الذي ينسجم مع احلياة ال املدرسة من جهة أخرى.وتوظيف ملختلف الوسائل واألدوات، وممتعا ابعتبار املردود الفعلي لأل
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 :مفاهيم البحث
"عبارة يستند إليها يف احلكم على املهمة يف ضوء ما تضمنته العبارة من وصف للسلوك، واملمارسات اليت تعرب عن قيم أو  :املعايري

اجتاهات أو أمناط تفكري، أو قدرة على حل املشكالت واختاذ القرارات، ابعتبارها خطوطا إرشادية متثل املستوى النوعي أو الكمي 
 .(03، ص2010تعليم، لألداء" )هيئة تطوير مهنة ال

تتشابه مع املعايري يف أّنا أسس داخلية للحكم إال أّنا ختتلف يف جانبني، أوهلما أّنا أتخذ الصورة الكيفية وحتدد يف  :املستوايت
 .(112، ص2017ضوء ما جيب أن تكون عليه الظاهرة. )دحدي، مزايين، 

للمالحظة والقياس، وميكن حتقيقها والقيام هبا، حيث يظهر من "عبارات تصف السلوك والنشاطات القابلة  :مستوايت املعيار
خالهلا مقدار تقدم املتعلم يف حتقيق معيار ما، وهي مرتبطة ابلسياق الواقعي الرتبوي الذي ميارس فيه املعيار، وميكن احلكم من 

 مرض( مرتبطة ببعضها البع"" خالهلا على أداء معنّي يف مستوى معنّي، وتتكون من مستوايت مثل )ممتاز، جيد، مرض، غري
 .(03، ص2010)هيئة تطوير مهنة التعليم، 

 .(112، ص2017األسس اخلارجية للحكم، وقد تكون كمية أو كيفية. )دحدي، مزايين،  :احملكات
ممارسات تطبيقية يقوم هبا املتعلم إلجناز مهام دراسية أو أعباء تنظيمية، أي درجة حتقيق املهام املكونة للوضعيات التعليمية  :األداء

 ،التعلمية، حيث يعكس الكيفية اليت يشبع هبا املتعلم متطلبات التكوين والتثقيف، وغالبا ما حيدث تداخل بني األداء واجلهد
 .(25، ص2001املبذولة أما األداء فقياس على أساس النتائج اليت حققها املتعلم" )حسن،  فاجلهد يشري إىل الطاقة

عملية قياس مدى تقدم الفرد يف إجناز املهام املوكلة إليه، يف ضوء املعايري واملتطلبات اخلاصة ابجملال الذي يشتغل  :تقومي األداء
 فيه.

م يف إجناز وضعيات التعلم املدرسية واملواقف احلياتية املوكلة إليه حسب خصائصه عملية قياس مدى تقدم املتعل :تقومي أداء املتعلم
 واستعداداته وحاجاته العمرية، وذلك يف ضوء معايري أو حمّكات مقنّنة للوقوف على مستوى فعله.

 :تتمثل يف ،صناف( مفهوم التقومي الرتبوي إىل ثالثة أ118-117، ص2017صّنف )دحدي، الوانس،  :مفهوم التقومي الرتبوي
منه تعريف بنيامني بلوم "إصدار حكم لغرض ما  ،اهلدف من التقومي قياس مدى حتقيق األهداف الرتبوية مسبقا :الصنف األول

على قيمة األفكار واألعمال واحللول والطرق واملواد... يتضمن استخدام احملكات واملستوايت واملعايري لتقدير مدى كفاية األشياء 
يت اتبعت يف حتديد مدى أّما مىن حبري فتعرفه أبنه "قياس مدى صعوبة اإلجراءات ال ودقتها وفعاليتها، ويكون كميا أو كيفيا"

 التقدم الذي أحرزه املتعلم حنو حتقيق أهداف تعليمية تربوية معّينة"
يركز هذا الصنف على الوصف واملقارنة والتحليل والتوضيح كأهداف للتقومي، ومنه تعريف ووراثن وسوندارز  :الصنف الثاين

عليها وهتيئتها لبدائل أحكام الختاذ القرارات، وهو عبارة عن "التقومي عبارة عن عملية وصف دقيق للمعلومات النافعة واحلصول 
أتكيد القيمة" ويف نفس السياق يعرفه حممد عزت عبد املوجود "التقومي عملية مجع وتصنيف وحتليل وتفسري بياانت ومعلومات  

 كميا أو كيفيا عن ظاهرة أو موقف أو سلوك بقصد استخدامها يف إصدار احلكم أو القرار"
يتمّيز هذا الصنف بتقومي التخطيط إلصدار أحكام جديدة ومراجعة األساليب احلالية )تغذية راجعة(، يف هذا  :الثالثالصنف 

يعرّفه وايلز "التقومي عملية تصدر منها األحكام تستخدم كأساس للتخطيط، إّنا عملية تشمل على جتديد األهداف وتوضيح 
ألساليب واألهداف يف ضوء هذه األحكام" كما يعرّفه فؤاد أبو حطب "يتضمن اخلطط وإصدار األحكام على األدلة ومراجعة ا

مفهوم التقومي عملية إصدار احلكم على قيمة األشياء أو األشخاص أو املوضوعات، وهو هبذا املعىن يتطلب استخدام املعايري أو 
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لتعديل او التطوير الذي يعتمد على هذه املستوايت أو احملكات لتقدير هذه القيمة، كما يتضمن أيضا معىن التحسني أو ا
 األحكام".

 
  :مفهوم التقومي الرتبوي يف املقاربة ابلكفاءات

يعترب التقومي الرتبوي يف منهاج املقاربة ابلكفاءات عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية التعلمية يواكبها يف مجيع مراحلها، 
األهداف الرتبوية ونواتج التعلم املنبثقة عنها، وقد أصبح معنيا أكثر اليوم بقياس ويؤدي دورا رئيسيا يف الوقوف على مدى حتقق 

مدى فهم املتعلم للمعارف والتمكن من املهارات والقدرة على توظيفها يف جماالت احلياة املختلفة، ويف حل املشكالت اليت 
مات املقصودة ضمن النشاط اليومي للمتعلم بكفاءة تواجهه، فهو عبارة عن مسعى يرمي إىل إصدار احلكم على مدى حتقيق التعل

 واقتدار.
هلذا جيب أن أيخذ بعني االعتبار  ،( مفهوما على أنه "تقومي شيء مركب739، ص2011 ،قّدمت )بوعيشة، بوعمارة

ه بتربير قراراته واختياراته، األبعاد واملعارف الضرورية كالعناصر املكونة هلا وكذلك مساعي التحليل والبناء اليت يبديها التلميذ ومطالبت
وكذلك إظهار العالقات املوجودة بني خمتلف العناصر املدجمة واملكونة، ومنه فإنه يسمح ابلوقوف على مكتسبات املتعلمني بداللة 
الكفاءات، حيث أن كفاءة املتعلم تسمح له بتسخري جمموعة معلومة من املردود من أجل حل اإلشكالية املطروحة يف سياق 

 ملعلوم".ا
  

  :أسس التقومي يف املقاربة ابلكفاءات
 (139، ص 2008)بن سي مسعود،  :اآليت ،يراعى عند الشروع يف تقومي مكتسبات املتعلمني من منطلق املقاربة ابلكفاءات

 يف البداية حتديد الكفاءة بدقة انطالقا من الوضعية.1-
 الفعلية واملعارف السلوكية والقدرات.تبىن وضعية التقومي بشكل ييسر إدماج املعارف 2-
 وضعية التقومي تكون جديدة على املتعلم.3-
 ختضع وضعية التقومي إىل منتوج.4-
 ختاطب الوضعية كل تلميذ على حدى.5-
 التلميذ فاعل ومشارك.6-
 توضع وضعية التقومي يف سياق تواصلي وتكون منسجمة مع الكفاءة املستهدفة.7-
 املتعلمني املستهدفني.  ضرورة مراعاة مستوى8-
 تكون وضعية التقومي ذات داللة ابلنسبة للمتعلم.9-

 احلرص على الوضوح يف تقدمي وضعية التقومي وذلك من حيث املقروئية ودقة املعلومات.10-
 

 ،نركز يف هذا البحث على أهم النظرايت ،تستند املقاربة على جمموعة نظرايت :اخللفية النظرية لبيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات
 :واليت تتمثل يف

 :أ. النظرية البنائية
إن األساس الذي نشأت منه املقاربة ابلكفاءات هي املدرسة البنائية اليت ظهرت كردة فعل عن املدرسة السلوكية اليت  

حتصر التعلم يف ) مثري واستجابة (، أما املنظور البنائي فينطلق من أن حصول التأثري يستلزم وجود قابلية يف اجلسم الذات )املؤثر  
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رت البنائية على التصورات التعليمية حيث وجه الفعل الرتبوي حنو وضعيات تفاعلية تثري لدى املتعلم ، لقد أث(االستجابة - الذات
وخلق فرص املبادرة واإلبداع وتقوم هذه التصورات الديداكتكية على فكرة  ،احلاجة إىل البحث وصياغة املشكالت، وإاثرة القضااي

لبناء وضعيات تعلم تسمح للتلميذ اكتساب مفهوم أو عملية معينة وذلك  مركزية جتعل من املعرفة السيكولوجية بطفل منطلقا
اعتماد على إدماج هذا املتعلم داخل حميط يتيح له استعمال وسائل اسرتاتيجية تؤثر على هذا احمليط ومتكنه من االرتقاء من 

 .(83-82، ص2011اإلحساس إىل التمثل والبناء. )العريب، 
  :ب. النظرية املعرفية

يرى املعرفيون أن السلوك وظيفة للفرد ويؤكدون على البيئة املعرفية ال تتألف فقط من معارف سابقة التعلم ولكنها تتضمن 
ابإلضافة إىل ذلك االسرتاتيجيات اليت يوظفها الفرد للمعاجلة املوقف التعليمي الراهن، وهذا يعين أن هناك تفاوت بني املتعلمني 

الراهن  م اخلارجية، ذلك أن االسرتاتيجيات اليت ميتلكوّنا هي املسئولة عن معاجلة املوقف التعليمي على الرغم من تشابه ظروفه
وهذا يعين أن هناك تفاوات يف بنايهم العقلية، وعلى هذا األساس فان املعرفيون يركزون كثريا يف أي عملية تعليمية على اإلمكانيات 

 .الذاتية للمتعلم
 :املعلوماتج. نظرية معاجلة 

هناك عوامل عديدة أدت إىل ظهور هذه النظرية أمهها األحباث املتطورة اليت حدثت يف جمال اإلعالم اآليل، وذلك نظرا  
للتشابه الكبري بني احلاسوب والذاكرة اإلنسانية يف معاجلة املعلومات، فإذا كان احلاسوب يؤدي وظيفته من خالل ثالث مراحل 

كذلك األمر ابلنسبة لإلنسان فإنه مير  .لومات، مرحلة املعاجلة وتنفيذ الربامج، مرحلة إخراج املعلوماتمرحلة إدخال املع :وهي
مرحلة تسجيل املعلومات اليت يستقبل فيها املثريات اخلارجية عرب احلواس،  :هبذه املراحل يف معاجلته للمعلومات وتتمثل فيما يلي

إذا فعملية التعلم تتأثر وسلبيا  اع املعلومات وتوظفها حبسب املواقف اليت يواجهها، مرحلة االسرتجاع حيث يقوم اإلنسان ابسرتج
، 2008ابلكيفية والظروف اليت متت فيها هذه العمليات واليت يلعب فيها العامل الذاتية الشخصي دورا ابرزا. )بن سي مسعود، 

 .(87-86ص
 :وسائل التقومي الرتبوي

 .(04، ص2001)رجب،  :تتعّدد وسائل التقومي وتتنوع، غري أننا ميكن حصرها يف 
أي قيام املتعلم بتوضيح تعلمه من خالل توظيف مهاراته يف مواقف حياتية حقيقية، او مواقف  :التقومي القائم على األداء** 

ملا اكتسب من مهارات يف ضوء النتائج التعليمية  حتاكي املواقف احلقيقية، أو قيامه بعروض عملية يظهر من خالهلا مدى اتقانه
 املراد إجنازها.

جتميع هادف ومنظم ألعمال الطالب وإجنازاته عرب فرتة زمنية حمددة، مثّ مراجعتها يف ضوء حمكات  :ملف اإلجناز )البورتفوليو(** 
 حمددة للحكم على مدى حتقيق أدائه ملعايري اجلودة املنشودة.

 تقومي املتعلم لنفسه. :التقومي الذايت** 
 قيام كل متعلم بتقييم أعمال أقرانه. :تقومي األقران** 
بقصد مراقبته يف موقف نشط، وذلك  ،عملية يتوجه فيها املعلم حبواسه املختلفة حنو املتعلم :تقومي األداء القائم على املالحظة** 

 اته وقيمه وسلوكه وأخالقياته وطريقة تفكريه.من أجل احلصول على معلومات تفيد يف احلكم عليه، ويف تقومي مهار 
لقاء بني املعلم واملتعلم حمدد مسبقا، مينح املعلم فرصة احلصول على معلومات تتعلق أبفكار املتعلم  :تقومي األداء ابملقابالت** 

 واجتاهاته حنو موضوع معنّي، وتتضمن سلسلة من األسئلة املعدة مسبقا.
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الوسيلة اليت تستخدم يف قياس مدى ما حيققه الفرد ويكتسبه من معلومات وقدرات واجتاهات  :ابالختباراتتقومي األداء  **
 ومهارات يف ّناية اخلربة التعليمية.

توجيه املعلم للمتعلم لتحديد املفاهيم املتضمنة يف احملتوى عن طريق بناء خريطة مفاهيم، والربط  :تقومي األداء خبرائط املفاهيم** 
  هذه املفاهيم.بني

كثريا ما يالحظ املعلم أن بعضا من تالميذه يعانون من حالة أتخر عن ابقي زمالئهم، هلذا يلجأ إىل دراسة   :دراسة احلالة** 
املخرجات السلوكية املنتظرة من خالل العملية التعليمية )معرفيا، وجدانيا، حسيا حركيا( استوجب العمل حالته جلمع البياانت 

 (.امليول، االجتاهات، القيم، الشخصية )قوميية توافقها، ومن هذه املقاييس أبساليب ت
الالزمة، واملتعلقة حبالته األسرية أو املستوى املادي والثقايف ألسرته، وهذا من أجل وضع خطة قصد معاجلة األسس العامة اليت يبىن 

 .(18، ص2002رون، التأخر والعمل على حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة. )الظاهر وآخ
 تنوع  :املقاييس** 

يبىن التقومي الرتبوي على جمموعة من األسس سواء تعلق بربانمج أو فرد أو جمموعة أفراد، حيث عّددها )خوالدة،  :عليها التقومي
 :( يف34-32، ص2012

جيب أن يكون شامال للموضوع أو املتعلم، مبعىن أن نُقّوم منو الطالب يف كافة اجلوانب العقلية واجلسمية واالجتماعية  :الشمول **
 والثقافية.

عملية مستمرة ال تتّم دفعة واحدة كما هو احلال يف بع" االمتحاانت اليت حنكم من خالهلا على املتعلمني جناحا  :االستمرارية **
 او رسواب، لذا ينبغي أن يسري التقومي جنبا مع التعليم من بدايته إىل ّنايته.

 جلميع مبا فيها املسؤولني واملعلمني.جيب أن ال ينفرد ابلتقومي شخص واحد فقط، فالتقومي عملية يشرتك فيها ا :التعاون **
يعّد أساسا جوهراي جيب مراعاته، فليس معىن وجود متعلمني يف حجرة دراسية واحدة أّنم مجيعا  :مراعاة الفروق الفردية **

 متساوون يف كل شيء، فتقومي املتعلم يتّم يف ضوء تقّدمه وليس يف ضوء تقّدم زمالئه.
 احلرص على االقتصاد يف الوقت واجلهد والتكاليف ابلنسبة للمعلم واملتعلم. :أن يكون التقومي اقتصاداي **
 

 :( يف568، ص2011مجلها الباحثان )عواريب، األعور،  :مبادئ املقاربة ابلكفاءات
مبعىن حتليل عناصر الكفاءة انطالق من وضعية الشاملة )وضعية معقدة، نظرة عامة، مقاربة شاملة(، ويسمح هذا  :أ. اإلمجالية

 املبدأ بتحقيق قدرة املتعلم على جتميع مكوانت الكفاءة اليت تتمثل يف السياق واملعرفة.
 .أي تفعيل املكتسبات القبلية وبناء مكتسبات جديدة وتنظيم املعارف :ب. البناء

الشامل )الكفاءة(، األجزاء )املكوانت(، الشامل )الكفاءة(، يسمح هذا املبدأ من االنتقال من الكفاءة إىل مكوانهتا  :ج. التناوب
 مث العودة إليها.

 مبعىن التعلم ابلتصرف، يسمح هذا املبدأ مبمارسة الكفاءة بغرض التحكم فيها. :د. التطبيق
ات أمام نفس املهام اإلدماجية اليت تكون يف أو مع أو أمام نفس احملتوايت، يسمح هذا املبدأ أي وضع املعلم عّدة مر  :ه. التكرار

 يف التدرج ابلتعلم.
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 مبعىن ربط العنصر املدروسة ببعضها، ألّن إمناء الكفاءة يكون بتوظيف مكونتها بشكل إدماجي إدماجي. :و. اإلدماج
 ومعرفة. الوقوف على مكوانت الكفاءة من سياق :ز. التمييز

 تكرار وضعيات ذات معىن وحمفزة للمتعلم. :ح. املالئمة
 

( مبادئ التقومي الرتبوي يف املقاربة 298، ص2002عّدد )حثرويب،  :مبادئ التقومي الرتبوي وفق منهاج املقاربة ابلكفاءات
 :ابلكفاءات يف

 أساسيا فيها. عدم فصل عملية التقومي عن عملية التعليم والتعلم، بل جيب أن تكون بعدا-1
أن ال يتناول التقومي أساسا املعارف يف شكلها االنعزايل، بل هو عملية هتدف إىل احلكم على مدى حتكم املتعلم يف كفاءة ما، -2

 وذلك من خالل جتنيده جملموعة من املكتسبات والوصول إىل أجوبة او حل لوضعيات مشكل.
 ي كمؤشر إلظهار املستوى الذي بلغه املتعلمون، وابلتايل تعديل عملية التعلم.إدماج املمارسات التقوميية يف املسار التعليم-3
االعتماد يف التقومي التحصيلي خاصة على الوضعيات اإلدماجية القريبة من الواقع، اليت جتعل املتعلم يف وعي من ذاته ومتكنه -4

 من توظيف خمتلف موارده املهارية واملعرفية.
 التقوميية اليت تثري وتنمي لدى املتعلم مواقف واسرتاتيجيات مكيفة وفق ما يقتضيه حل املشكالت املطروحة.تنويع الوضعيات -5

 :الفرق بني التقومي التقليدي والتقومي وفق املقاربة ابلكفاءات
 (101، ص2017يوضح اجلدول اآليت الفرق بني منظوري التقومي كما أوردها )العالية،  

 التقومي مبنظور املقاربة ابلكفاءات التقليديالتقومي ابملنظور 
 القدرة على التخزين والتكديس.-
استعراض املعارف النظرية للظهور ابلتفوق -

 والنجاح.
 يربهن على النجاح الدراسي فيمنح الشهادة.-
 التقومي مرتبط بنسبة النجاح.-
 التقومي مرتبط ابحملتوى الدراسي للمعلم.-

وجتنيد املكتسبات واستثمارها  القدرة على جودة األداء-
 ضمن وضعية جديدة هلا داللة ابلنسبة للتلميذ.

اختبارات تربهن على ما أصبح التلميذ قادرا على أدائه -
 ضمن وضعيات.

 تربهن الشهادة على كفاءة األداء ضمن برانمج حمدد.-
 التقومي مرتبط بربامج التكوين مع الوسط الذي يطبق فيه.-
كل الوسائل اليت متكن من معرفة   التقومي يشمل على-

 مؤشر الكفاءة.
يتحّدد االختبار يف التقومي ابلكفاءات بثالثة وظائف أساسية تتمثل يف الوظيفة  :وظائف االختبار يف التقومي ابلكفاءات

 :( يف177، ص2016"اإلشهادية، التعديلية، التوجيهية" أوردهتا )بن السايح 
  :الوظيفة اإلشهادية

إىل القيام بكشف شامل للمكتسبات اخلاصة ابلتعلمات اليت من املفروض أّنا اكتملت، وتبعا لذلك سيسند وهي هتدف 
عدد يتم مبقتضاه احلكم على جناح التلميذ أو إخفاقه، كما يسمح بتحديد مدى متّلك التلميذ للمكتسبات املقّيمة من خالل 

ه االختبارات يتحّدد متّلك التالميذ لتعّلمات كل فصل، إاّل أن االختبارات الفصلية )ديسمرب، مارس، ماي(، ومن خالل هذ
 اختباري الفصلني األولني يؤداين الوظيفة الثانية لالختبار.
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 :الوظيفة التعديلية
يؤدي االختبار هذه الوظيفة طاملا مل يبلغ التعلم ّنايته، ومثال ذلك االختبارات الشهرية يف املواد األساسية )رايضيات، لغة  

بية، لغة فرنسية(، حيث يتم اللجوء إىل هذه االختبارات لتحديد مستوى التالميذ والقيام أبنشطة عالجية قبل االختبارات عر 
 .النهائية

 :الوظيفة التوجيهية
يؤدي االختبار هذه الوظيفة عندما يتعلق بتقومي املكتسبات القبلية، )قبل بداية التعّلمات( حيث هتدف هذه الوظيفة إىل  

معرفة ما إذا كان املتعلمون ميتلكون مؤهالت وقابليات ملتابعة الوحدة الدراسية اجلديدة، ويف هذا السياق ميكن للمدرس أن 
 ختبارات تنبئية أو يعطي للمتعلمني متارين آنية وعاجلة ملعرفة مدى حتكمهم يف معارف معينة.يستعمل اختبارات االستعداد أو ا

 
 :معايري تقومي أداء املتعلم

 :"نظرة نقوم بتسليطها على موضوع أو نشاط خاضع للتقومي" حيث تتضمن أربعة معايري تتمثل يف(املعايري)ميكن أن نعتربها  
 مالءمة املنتوج للوضعية أي ما قّدمه املتعلم من جواب يعّد مقبوال للوضعية. :الوجاهة
 االستعمال السليم لوسائل املادة وأدواهتا. :السالمة

 استخدام مسعى منطقي منهجي ودقيق يف التجاوب مع الوضعية. :االنسجام
 اإلبداع والشعور ابملتعة يف اجلواب.صفة الكمال يف التناول والوقوف على جدوى اجتماعية للمنتوج مع  :االكتمال

 
( 140، ص2008( نقال عن )بن سي مسعود، 107، ص2016ذكرت )بن السايح،  :صعوابت تقومي الكفاءات ومعيقاهتا

 :من هذه الصعوابت نذكر ،جمموعة من العوامل اليت تشّكل صعوبة واضحة يف عملية التقومي
 التقومي حنو القياس وتقدير مدى تطور الكفاءات املستهدفة لدى التلميذ. كثرة عدد التالميذ يف القسم ال يسمح بتوجيه-1
 عدم تكوين املعلمني تكوين جيدا فيما خيص تقومي عمليات تعلم التالميذ مع عدم إعطاء جانب التقومي األمهية اليت يستحقها.-2
ات التقوميية احلالية ممارسات تقليدية نتيجة على الرغم من اإلصالحات اليت عرفتها املدرسة اجلزائرية، فإن بقاء املمارس-3

 الصعوابت اليت يواجهها التقومي ابملقاربة ابلكفاءات.
( توصلتا إىل أن درجة 2011يف دراسة استكشافية على عيّنة من املعلمني مبنطقة ورقلة للباحثتني )قاجة، بن سكرييفة، 

عبارات يف بعد التقومي  07وذلك إثر نتائج استبيان يشمل على  الصعوابت اليت تواجه املعلمني يف تقومي الكفاءات متوسطة،
ال  :معلم ومعلمة مّت اختيارهم بطريقة عشوائية على أن حيدد املعلم خيارا واحدا من اخليارات اآلتية 74وذلك على عيّنة مكونة من 

راسة مشلت ثالثة أبعاد "التخطيط، درجات(. علما أن الد 3درجتان( تنطبق متاما ) 2تنطبق )درجة واحدة( تنطبق أحياان )
 :عبارة(، وفيما يلي نتائج بعد التقومي 25التنفيذ، التقومي" وجمموع عبارات األداة 

 يوضح املتوسطات احلسابية للصعوابت اليت تواجه املعلمني يف التدريس يف مرحلة التقومي 01اجلدول رقم 
 املتوسط احلسايب العبارة الرقم

التالميذ ينجزون كل األنشطة )التمارين( املقرتحة  أجد صعوبة يف جعل 01
 02.2 لضيق الوقت

 01.94 أجد صعوبة يف تسجيل تقدم التالميذ بصورة منتظمة 02
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 02.09 أجد صعوبة يف حتديد نوع الواجبات املنزلية اليت أكلف هبا التالميذ 03
 01.87 أجد صعوبة يف مراقبة الواجبات املنزلية للتالميذ 04
 02.08 أجد صعوبة يف تصحيح أنشطة كل املواد 05
 02 أجد صعوبة يف تصحيح الواجبات املنزلية 06
 01.83 أجد صعوبة يف حتديد العقوبة للتالميذ الذين ال ينجزون واجباهتم 07

 يوضح املتوسطات احلسابية للصعوابت اليت تواجه املعلمني يف التدريس ابلكفاءات 02جدول رقم 
 درجة الصعوبة املتوسط احلسايب الصعوابت الرتتيب
 متوسطة 01.8028 مرحلة التخطيط الثالث
 متوسطة 01.8818 مرحلة التنفيذ الثاين
 متوسطة 01.8857 مرحلة التقومي األول

 ،03، 01أّن املتوسطات احلسابية كانت متوسطة قريبة إىل االرتفاع خاصة ما تعلق ابلعبارات ) 01نقرأ يف اجلدول رقم 
( حيث جند أن ضيق الوقت شكل صعوبة أوىل يف الرتتيب تلته صعوبة حتديد الواجبات املنزلية، بعدها تصحيح أنشطة 06، 05

الواجبات املنزلية.. من هذا فاملعلم إذا مل يصل للوقوف على الواجبات املنزلية وتقوميها يشكل خطرا على معرفة مستوى أداء املتعلم 
لتصحيحية والتوجيهية للتقومي من جهة، كما يشكل تراخ يف إجناز املعلم مع تدّن لدافعية املتعلم بعد تراكم ابلتايل زعزعة الوظيفة ا

أي أّنا  ،ترتيب صعوبة التقومي لدى املعلم يف الدرجة األوىل 02اخلربات ذات الشعور ابلتسّيب واإلمهال. كما نلحظ يف اجلدول 
 أكثر صعوبة من التخطيط والتنفيذ.

الباحثتان النتائج إىل ضعف التكوين القاعدي لألساتذة مع احلاجة العميقة للمرافقة البيداغوجية، بدء بفلسفة املقاربة َعَزِت 
والقناعات جُتاهها إىل مراحل تنفيذها، مع توفري البيئة املناسبة اليت تتوفر على شروط تطبيقها وفق ما يستجيب ألسسها ومبادئها، 

فنرجعه إىل أن املعايري املعتمدة اتَّسمت ابلعمومية والضبابية بني خمتلف بُ ىَن مضامني املواد اليت يدرسها  أما فيما خيص بعد التقومي
 املتعلم، إضافة إىل صعوبة تفريد وضعيات املشكلة للمتعلمني على اعتبار اختالف خصائصهم وقدراهتم.

 
 :خالصة البحث

مقاربة الكفاءات، ابعتبارها املقاربة اليت تدعم املتعلم وتوّجهه يف خمتلف تبّنت املدرسة اجلزائرية بعد سلسلة من املقارابت 
مواقف التعّلم، حيث هتتم بتعليم املتعلم كيف يتعلم وكيف يستجيب مع مواقف حياتية تتشابه مع وضعيات التعّلم لألنشطة 

 املدرسية.
بيئة املتعلم، بدء أبركان العملية التعليمية إىل مراحل تتطلب بيداغوجية املقاربة ابلكفاءات ضوابط ومعايري تفرض توافرها يف 

إعداد الدرس وتطبيقه، حىت نضمن جتسيد أهدافها يف ضوء ما تنص عليه فلسفة املقاربة، أّما إن افتقدت لذلك تغدو شكال دون 
 جوهرا، وهذا صلب ما تعانيه يف التطبيق امليدان.

ركنا أساسيا يف حتسني العملية التعليمة ابستمرار من خالل الرفع من املردودية حيرص التقومي يف املقاربة ابلكفاءات ابعتباره 
حيث يعطي صورة حقيقية  ،-القدرة يف التجاوب مع اخلربات احلياتية–الرتبوية، يتجلى ذلك يف وقوفه على األداء الفعلي للمتعلم 

 عن مدى تقدم كل متعّلم يف تعّلمه.
 



 Brahim TAMETELT  &  Asma Ben YAHIA 
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 :توصيات ومقرتحات

الرتبية والتعليم أبقسام خاصة حملاكاة التجارب واخلربات اجلديدة هبدف نقدها وحوكمتها يف ظل ظروف العوامل ختصيص ميدان -1
 البيئية واالجتماعية والنفسية للمجتمع قبل الشروع يف تعميمها.

اء التعلمات وسائل ال على أن تكون الّسندات واملوارد املدرجة يف بن ،الرتكيز على حتقيق الكفاءات املخطط هلا يف املناهج-2
غاايت يف حّد ذاهتا، ومنه إيالء مّتسع من احلرية للمعلم يف توظيف ما يراه مناسبا يف سبيل بلوغ الكفاءة ويرتتب عن ذلك ختفيف 

 األعباء اإلدراية والتنظيمية. 
املخصصة لألساتذة حاليا ودعمها  ، بدءا بتثمني جهود التكوين واملرافقة-املعلم-االهتمام ابلتكوين النوعي ملنفذ املقاربة -3

 بربامج أخرى ختدم خمتلف جوانب بيئة املتعلم ومنه مكتسباته املعرفية واملهارية والوجدانية.
استثمار حبوث مؤسسات البحث ودراساهتا، سواء ما تعلق منها ابملشاريع املتخصصة أو مشاريع ِفرق املخابر لالستفادة منها -4

اإلنسانية  ،ى أساس أن املدرسة تعّد ميداان تطبيقيا آلراء وأفكار ونظرايت خمتلف التخصصات اجلامعيةيف امليداين التطبيقي، عل
 االجتماعية األدبية العلمية التقنية واالقتصادية..  

معايري إيالء التقومي الرتبوي بصفة عامة أمهّية قصوى ابعتباره أساس حمّرك املنظومة الرتبوية وجناحها، ومنه  ختصيص موضوع -5
 تقومي أداء املتعلم ببحوث ميدانية متخصصة ويف خمتلف جماالت املواد اليت يدرسها املتعّلم.
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