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فواقع  بالمشاركة الميدانية والمالحظة الذاتية المالحظة من انطالقا 

 :يلي ما سماته من التكويني التقويم

الحصة؛ يتخلل الذي التقويم على قصره :المفهوم في اختزال  

الصفية؛ الممارسة في التكويني للتقويم جزئي أو كلي غياب 

المطلوبة؛ التربوية بالمواصفات تدبيره عدم 

أحيانا؛ شموليته وعدم ديمومته، عدم 

الحلول؛ واقتراح للمعالجة نتائجه استثمار عدم 

(الجماعي العمل هيمنة) التدبير وطرائق أساليب في التنويع عدم 

ـ التعلم موضوع في للتفكير للمتعلم فرصة ال :التلقين) المتعلم تغييب 

 (...يواجها التي التقويمية الوضعية حل سبل في تفكير ال
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وكيفا؛ كما التعلمات ضعف 

 ؛(اإلشهاد المستمرة، المراقبة) الجزائي التقويم نتائج تدني 

 مدمرة؛ كانت وربما جاذبية أكثر أخرى بدائل إلى المدرسة من النفور 

المدرسي الهدر... 

 الحل 

وتعلميا وفعاال هادفا التكويني التقويم من تجعل وأساليب صيغ في التفكير. 

التفاعل ـ البنائية  ـ االنتظام :سماته من تكويني تقويم إرساء. 
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تعريفاته من ،تعريفه: 

«للمتعلم بسرعة يقدم أن األساسي هدفه كان إذا تكوينيا التقويم يكون 

 «.الضعف هذا لمعالجة وسائل وهو ضعفه، أو تطوره عن مفيدة معلومات
 .[Hameline  هاملين]

«تقدم فهي للتكوين، وسيلة   لكونها تكوينية بأنها التقييم وظيفة عن يقال 

  البيداغوجية األنشطة لمالءمة مفيدة معلومات المدرسي النسق داخل

 المخصصة المرحلة نهاية أو بداية عند التقييم هذا تم   وسواء ،[...]

 الفرصة مادامت التعلمات تحسين إلى يهدف أن هو األساسي فإن للتعليم،

  «.صرفة بيداغوجية طبيعة من عنه الناجمة القرارات وتكون مواتية،

 [تبورخ رويجونا]
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 :التكويني التقويم أن التعريفين من يستفاد مما 

التعليمية العملية بداية في يكون قد بل الحصة، وسط على فقط يقتصر ال 
 نهايتها؛ أو التعلمية

السواء؛ على والمدرس للمتعلم تشخيصية وظيفة له 

تقبل ال قرارات وهي والمدرس، المتعلم يتخذها بقرارات تتويجه ينبغي 
 التأجيل؛

وسيروراته التعلم تحسين إلى يهدف. 
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 :تعريفاته من

ويستدخله معه ويتفاعل موضوعا بها الفرد يدرك التي العملية» هو التعلم 

  وتطوير والمهارات المعلومات اكتساب بفضلها يتم عملية ،ويتمثله

 [الدريج] «...االتجاهات

المتعلم يقوم دينامية عملية» التعلم وتفاعلي، بنائي سوسيو منظور من 

 بخلق المدرس، ومع أقرانه مع التبادالت من سلسلة وعبر خاللها، من

  جوناير]  «.جديدة معارف بناء بهدف والدرايات معارفه بين تفاعالت
 [وبورخت
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ومحيطه المتعلم بين العالقة طبيعة إلى التفاعل يشير.   

والتفاعلي بنائي السوسيو النموذج في التفاعل يشمل: 

؛(عمودي تفاعل) المدرس و المتعلمين بين التفاعل 

سوسيو بصراع أحيانا  يتسمو ،(أفقي تفاعل) المتعلمين بين التفاعل 
 معرفي؛

المتعلم يمكن وهو ،يواجهونها التي الوضعيات و المتعلمين بين التفاعل 

 وإكراهات التعلم، وموضوع الخاصة معارفه بين التفاعل خلق من
 [وبورخت جوناير] .الجديدة الوضعية
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 منهجية تصميم وإنجاز المشروع

 المرضية، غير الجزائية التقويمات نتائج في شخصي تأمل :المالحظة1)

 .المدرسة لسمعة تسيء قرارات عنها تنتج والتي

 :الفرضيات اقتراح 2)

الجديدة؛ التعلمات عليها تبنى قبلية مكتسبات انعدام أو ضعف 

الجديدة؛ للتعلمات المتعلمين  استيعاب في نقص 

المضامين مناسبة عدم ـ األسئلة كم) التقويم أدوات بناء في وجود 

 (األسئلة غموض ــ المتعلمين لمستوى

 الفرضيات؛ اختبار (3

 .النتائج استخالص(4
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 العينة وأداة التقويم: المشروعمنهجية تصميم وإنجاز 

لسببين وذلك إنسانية، وعلوم آداب بكالوريا الثانية السنة: 

النصوص؛ تحليل عند اإلدماجية األدبي اإلنشاء كتابة خصوصية 

الجيد اإلعداد يستوجب وطني إشهادي بامتحان االرتباط. 

من ابتداء (تلميذا 118 حوالي) أقسام 03 :التجريبية العينة 

 ؛(محروسة فروض 03) األولى الدورة من الثاني الفرض

عن فضال نفسها، لألقسام األول الفرض نتائج :الضابطة العينة 

 .(2005/2006) السابق للموسم زمالئهم فروض نتائج

وشفوية كتابية تقويمات :التقويم أداة. 
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 اختبار الفروض

 الفرضيات

عدم التحكم في بعضها مهارات  كشفت التقويم
 .ومعارف، فعولج ما ال يحتاج إلى دعم خاص مواز

ضعف . 1

المكتسبات 
 القبلية

إيقاعات التعلم يقتضي حصوله، فيعالج أكثره  تفاوت
 بدعم مندمج خالل الحصة

نقص استيعاب .2

 التعلمات الجديدة

مالحظة التالميذ كثافة في األسئلة، وأدى  تبين من

التخفيف المراعي للتوجيهات الرسمية إلى تحسن 
 .طفيف في بعض النتائج ولكن دون المنشود

خلل في أدوات 
 التقويم

األكثر تأثيرا انطالقا مما يالحظ خالل  وهو العامل

 . تصحيح  أوراق هذه األقسام  وما قبلها
قدرة  ضعف

 اإلدماج
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 ومبادئ عمليات هناك
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 المنهجية

إنجاز فروض 
 تجريبية

 فردية جماعية

إنجاز أنشطة 
 االكتساب

موارد  إرساء
 المهارة

بين  التمفصل
 مكونات المادة

استثمار 
 المكتسبات



مراحله: 

المدرس يعين قد) جهرية قراءة الجماعي أو الفردي الموضوع قراءة 

 تقويم الخجل، معالجة) .معين تربوي  لهدف الجماعي الموضوع قارئ

   (...القرائية المهارات

المحددة والمؤشرات المعايير في بنفسه أخطاءه المتعلمون/المتعلم يصحح 

 ؛(الدقيق بالمعنى ذاتي تقويم)

ما مع  ،(أفقي/تبادلي تقويم) زمالئهم/زميلهم أخطاء المتعلمون يصحح 

 .المتعلمين  بين معرفي سوسيو صراع من ذلك عن ينتج

(عمودي تصحيح) المستعصية األخطاء المدرس تصحيح 

أهدافه: 

مخاطبة على المتعلم إقدار) الشفهي شقها في التواصلية الكفاية إنماء 

 ...اإللقاء مهارات اكتساب جأش، برباطة الجمهور

معا والتلقي اإلنتاج وضعية على المتعلمين تمهير. 
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التصحيح؛ تعليل على المتعلمين تمهير 

أن فقط يكفي فال ذلك، على المتعلمين وتمهير المتعلمين تعثرات تفسير 

 خطئه؛ جذور يعرف أن من البد بل أخطأ، قد أنه المتعلم يعرف

الدعم بين تجمع مندمجة داعمة أنشطة خالل من المتعلمين تعثرات معالجة 

   خاصة؛ أهمية المستهدفة  المهارة عناصر إيالء مع الخاص، والدعم العام

يحقق بما التعلم شروط على والحفاظ معرفي، السوسيو الصراع ضبط 

 .واضح ديداكتيكي تعاقد إلى استنادا الدراسي الفصل داخل الشعور جودة
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مراحله: 

متعلمين؛ أربعة حدود في متجانسة غير مجموعات تكوين   

في كما المستهدفة، للمهارة المالئمة المشكلة ــــ الوضعية اختيار 

  الشفوي؛ التكويني التقويم

إلبعاد ،جزائية نقطة عليها تمنح لن إنتاجاتهم أن المتعلمين إخبار 

 ؛الخطإ أمام المجال وفسح النقطة هاجس

المنهجية) التحرير أوراق هامش على للملحوظات التفصيلي التدوين 

 ؛(اللغوية ـ المضمونية ـ

الفرض في التطور لرصد خاص سجل في مجموعة كل أخطاء تدوين 

 الفروض وفي التعلمية التعليمية الوضعيات خالل وللمعالجة الجزائي،

 التالية؛
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 (تتمة) مراحله

المهارة إتقان ولدرجة للموضوع تقييمية إجمالية ملحوظة تدوين 
 ؛فيها والتحكم

معالجة ثم تفسيرها، مع لألخطاء، والفردي الجماعي التصحيح 

 التعثرات؛

والمتعلمات؛ المتعلمين مواضيع من نماذج قراءة 

ضوء في مواضيعهم كتابة بإعادة والمتعلمات المتعلمين تكليف 

 .التصحيح أنشطة حصة خالل التنفيذ متابعة مع المدرس، مالحظات
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 :منها مشجعة التقويمي  المشروع هذا  تجريب  نتائج كانت

ـــ الوضعيات في التفكير على المتعلمين من كثير قدرة في تحسن 

 سيما ال لحلها، المالئمة االستراتيجية وفي ،يواجهونها التي المشكلة
 التدريس؛ موضوع والكفايات المهارات جدوى على تعرفوا إذا

؛لتعلماتهم المتعلمين تقويم في التبصر إعمال 

التعلم، أثناء الخطإ من الخوف آفة من المتعلمين من كثير تطهير 

ر  على دليال وال عارا وال سبة إليهم بالنسبة يعد فلم ،له تمثلهم فتغي 

 التعلم؛ مسار في منه مفر أال  اقتنعوا بل الكسل،

التواصل كان سواء الفصل جماعة داخل التواصلية الكفاية إنماء 
 ؛عموديا أو أفقيا أكان وسواء شفهيا، أو كتابيا
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وتعليلها؛ وتصحيحها زمالئهم أخطاء لكشف المتعلمين تسابق 

والعمودي؛ األفقي التفاعل وتغليب المدرس هيمنة تقليص 

؛لتعلماتهم المتعلمين بناء تجويد 

 المتعلمين، بين الفروق من والتقليص، التعثرات من كثير معالجة 

 المسطرة؛ واألهداف المحققة النتائج وبين

المعدل على الحاصلين نسبة) المستمرة المراقبة نتائج في تحسن 
   إلى أنجازه بعد لترتفع  %33 و %21  مابين التجريبي الفرض قبل

 ـ التربوي التوجيه) أخرى متغيرات استحضار مع ،%61و 45بين

 (...السابقة الضرورية التعلمات بعض في التحكم عدم
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 المقاربات تجويد في اإلسهام شأنه من التكويني التقويم في المشروع هذا
 :ذلك معالم ومن ،والتعلمات البيداغوجية

 المدرسين من إذ أحيانا، عيوب من بالكفايات التدريس يعتري ما تجاوز 
 غارق هو بينما بالكفايات، للمقاربة بانحيازه نفسه يوهم من والمدرسات

 المتعلم دور فيها  يضعف أو يغيب متجاوزة، بيداغوجية نماذج في
   الذهنية؛ وعملياته

بيداغوجيا بالكفايات، المقاربة)حديثة لبيداغوجيات الفعلي االستدماج 
 في المتعلم على تركيزها بينها والجامع .(...الفارقية البيداغوجيا ،الخطإ
 التعلمية؛ التعليمية العملية

المشروع فهذا وتقويما، وتدبيرا تخطيطا التعلمية التعليمية العملية ترشيد 
 للمحطات السليمين والتدبير التخطيط أساس على يقوم التكويني التقويمي
 التقويمية؛
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على القائم الوظيفي البعد إلى التكويني للتقويم الشكلي التدبير من االنتقال 

 .والضبط المعالجة أجل من وتفسيرها التعثرات تشخيص

والفائدة والتعمق بالتمكن يتصف» فعال تعلم إرساء محاولة 

 في للتحويل القابلة الكفايات صاحبه ويكسب ،[الفعال التعلم]«واالستدامة
 ...مختلفة وضعيات

 إلى فشال، ما وضعية لحل المعارف تحويل في التعثر اعتبار من االنتقال 

 لتشخيص التعلمي المقطع تفكيك خالل من له وتمديدا للتعلم تأجيال اعتباره
 [وبورخت جوناير] .األسباب
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للتعليم السنوي بالتوزيع والخاص العام والدعم التثبيت أسابيع غياب 
 االبتدائي؛ بالتعليم األمر عليه ما بخالف التأهيلي، الثانوي

التقويم هذا وفعالية نجاعة من َتُحد التي األقسام في االكتظاظ ظاهرة 
 التصحيح؛ عند خاصة التكويني

بالمجموعات، العمل خالل  قلة، كانوا وإن المتعلمين، بعض اتكالية 
 ؛الديداكتيكي التعاقد رغم القسم، خارج المواضيع إنجاز عند وخاصة

ينكر وال وتنفيذا، تخطيطا المدرسية الحياة أنشطة ضعف أو غياب 
 تكوينية؛ وظائف من األنشطة لهذه ما أحد

ما بسبب وتقاسمه المشروع لتجريب األساتذة بعض تحمس عدم 
 وهذا منه، الكتابي التصحيح خاصة ووقت وصبر جهد من يتطلبه
 ...التجريبية العينة توسيع دون حال
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 بما أوصي تعترضه، التي الصعوبات وتجاوز التكويني، بالتقويم لالرتقاء 

 :يلي

التربية لمهن الجهوية بالمراكز والتأهيل التكوين منهاج وتجديد تطوير 
 التقويم، مجزوءة وتدبير إعداد منهجية وخاصة والتكوين،

المصاحبة أثناء بالغة أهمية خاصة منه والتكويني عامة التقويم إيالء 
 الميداني؛ والتكوين

والمكونات المكونين لفائدة المستمر للتكوين منتظمة دورات تنظيم 

 التقويم ومنه التربوي التقويم موضوع في والمدرسات والمدرسين
   التكويني؛

التقويم محطات   الدروس جذاذات بتضمين والمدرسات المدرسين إلزام 

 ؛تقويمها ومعايير وأنشطتها أهدافها تحديد مع التكويني،
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