المصوغة 

تكوين منشطي ومنشطات محو األمية

دجنبر 3102

تقويم ودعم التعلم في مجال محو
األمية وتعليم الكبار

تقديم :
يندرج موضوع ال أن هذه ا مصوغة التاسعة في إطار ُع َّدة تكوين منشطي ومنشطات
محو األمية .وجذير بالذكر لعدة مشروع أعدته الوكالة الوطنية ملحاربة األمية في
صيغة مصوغات للتكوين خصصت لتعزيز وتقوية قدرات منشطي ومنشطات محو
األمية.
وتهدف هذه االستراتيجية إلى الرفع من مستوى التكوين ،وإعداد الفاعلين
واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية لتحسين األداء ،وتطوير الكفايات
واملقاربات املعتمـدة وتوحيدها ،وتهدف "الوكالة الوطنية ملحاربة األمية" ،من وراء
هذا املشروع ،إلى الرفع من جودة التكوين وتحسين األداء املنهي للمكونين
واملكون(ة)ات لبلوغ االحترافية ،إيمانا منها أن تأهيل املوارد البشرية يعتبر عامال
أساسيا في ضمان النجاح لبرامج محو األمية .
وجدير بالذكر ،أن هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة
لدى املكون(ة) ،وكذا املقاربات التي اعتمدتها "الوكالة الوطنية ملحاربة األمية"،
للرفع من قدرات املكون(ة)ين واملكون(ة)ات على مواكبة الخطوات واملستجدات
ذات الصلة ببرامج القرائية في مختلف أوجهها..
ولبلوغ هذه املقاصد تم اعتماد مقاربة متعددة األبعاد من حيث كونها :
 مقاربة منفتحة على الخبرات والتجارب ؛ حيث تعتبر هذه الخبرات والتجارب دائمة
التحول والتغير بفعل التطورات التي يعرفها حقل محو األمية.
 مقاربة تشاركية تعتبر الفئات املستهدفة شركاء وفاعلين في بناء كفاياتهم.
 مقاربة سوسيو مهنية تؤهل الكتساب الكفايات املهنية الالزمة ملزاولة املهام املنوطة بهم.
وتتضمن هذه املصوغة أربعة أقسام متمحورة حول العناصر التالية :
 القسم األول  :خصص لخطة املصوغة واهدافها ومضامينها وطرق تنفيذها.
 القسم الثاني  :بتناول هذا القسم مفاهيم ومعطيات حول خصائص نظام التقويم،

وذلك من حيث تموضعه في مسار البرنامج ،مكوناته ،أنماطه ،أدواته ، ...بدءا
بالتقويم التموضعي ،وانتهاءا بالتقويم اإلشهادي ،بعد املرور بالتقويم التكويني
واإلجمالي.
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القسم الثالث  :يقترح هذا القسم أعماال تطبيقية في صيغة ورشات وقراءات ومناقشات
من شأنها تعزيز الجانب التطبيقي العملي للمصوغة.
القسم الرابع :خصص هذا القسم لتقديم وثائق ونصوص داعمة.
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السياق العام للمصوغة

في إطار إستراتيجيةقطاع محاربة األمية الهادفة إلى الرفع من مستوى التكوين،
وإعداد الفاعلين واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية لتحسين األداء،
وتطوير الكفايات واملقاربات املعتمـدة وتوحيدها ،أعدت "الوكالة الوطنية ملحاربة
األمية " ُع َّدة تتكون من مصوغاتخاصة بتعزيز وتقوية قدرات املنشطين واملنشطات.
ومما ال شك فيه أن املكون(ة) هو الفاعل األساس في تجسيد برامج محاربة األمية على
أرض الواقع واملمارسة ،كما أنه العنصر املحوري في تفعيل األوراش والخطط
والبرامج املرتبطة بهذا املجال .وإيمانا منا بالدور املركزي الحساس الذي يضطلع به
هذا املكون(ة) ،كان لزاما علينا وضع هذا املدخل لبيان الشروط التي يتعين أن تتوفر
فيه ،واملواصفات التي تشتق مننها الكفايات املطلوب تمكينه مننها  ،وبذلك صار
االهتمام موجها إلى تأهيل املوارد البشرية الفعالة التي تحقق اإلنتاجية املنشودة،
وتسهم في تأهيل املنشطين ملزاولة مهامهم على أفضل وجه.
وجدير بالذكر ،أن هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة
لدى املكون(ة)،وكذا املقاربات التي اعتمدتها املديرية للرفع من قدرات املكون(ة)ين
واملكون(ة)ات على مواكبة الخطوات واملستجدات برامج القرائية في مختلف أوجهها..
وتسعى العدة بوجه عام ،إلى بلوغ مقاصد عامة من أهمها ما يلي :
 توسيع قاعدة املتدخلين في مجال محاربة األمية؛
 تطوير املقاربات املعتمدة في مجال وضع خطط التكوين وتدبيرها وتقويمها؛
 االستجابة للطلب املتزايد على التكوين؛
 اعتماد مبدأ الالتمركز والالتركيز في تدبير ملف محو األمية وضمنه
التكوين.
لهذا الغرض تم إدراج خطة التكوين في ضوء مرجعية كفايات املكون(ة) التي أعدتها
"الوكالة الوطنية ملحاربة األمية" ،والتي تعتمد مواصفات وكفايات مستهدفة محددة.
ويقصد باملواصفة مجموع الكفايات والقدرات التي تشكل دورا من أدوار املكون(ة) أو
وظيفة من وظائف التكوين ،فهي وصف لآلثار والغايات املرجو بلوغها بفضل عمليات
التكوين.
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أهداف ومضامين املصوغة

أهداف املصوغة :
تساعد املصوغة املنشط واملنشطة على استكشاف خصائص نظام التقويم ،وذلك من حيث
تموضعه في مسار البرنامج ،مكوناته ،أنماطه ،أدواته..أما أهدافها العملية ،فهي :
أما أهدافها العملية ،فهي :
 استكشاف خصائص التقويم في مجال تعليم الكبار و محو األمية
 معرفة مبادئ أنماط التقويم املعتمدة في البرنامج
 اإلحاطة بتموضع التقويم في سيرور البرنامج
 تعرف خصائص و آليات أدوات التقويم على اختالف أنماطه،
 االستئناس بسبل عملية لبناء أدوات التقويم املوظفة في مختلف الوضعيات.

مضامين :
تتناول املصوغة املضامين التالية :
 تقديم خطة املصوغة من حيث أهدافها وطرق صياغتها
 مداخلة تتناول ما يلي :
 التقويم باعتباره ضابطا لنظام الدرس
 أنماط التقويم في برامج محو األمية  :التقويم التوضعي
 أنماط التقويم في برامج محو األمية  :التقويم التكويني واإلجمالي
 أنماط التقويم في برامج محو األمية  :التقويم اإلشهادي
 منهجية بناء أدوات التقويم
 دعم تعلم املستفيدين واملستفيدات وتعزيزه


أعمال تطبيقية تتعلق بما يلي :

الورشة  : 1توظيف أدوات التقويم  :األسئلة املوضوعية
الورشة  : 2توظيف أدوات التقويم  :أدوات التقويم الشفهي
الورشة  : 3توظيف أدوات التقويم :قوائم التقويم
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املقاربات املعتمدة

مقاربة منفتحة على الخبرة والتجربة
تعتبر خبرات املكون(ة) وتجاربه مدخال أساسا الكتساب الكفايات املستهدفة ،وهي خبرات وتجارب تتشكل من
تكوينات سابقة ،وممارسة ميدانية ،وتجارب شخصية.
املقاربة التشاركية
ال تتحقق أهداف التكوين إال باعتماد مقاربة تشاركية تعتبر املشتركين في التكوين شركاء وفاعلين في بناء
كفاياتهم ،وذلك عن طريق املمارسة املعملية داخل ورشات ،وتقاسم التجارب بين املشاركين ،واتخاذ القرارات
التوافقية.
املقاربة بالكفايات
إن كفايات املكون(ة) هي املستهدفة بالتكوين الذي يتعين أن يراعى فيه ما يأتي:
 الخبرة املبنية على النشاط الفعلي الذي يقوم به املكون(ة) أثناء مشاركته في التكوين.
 قابلية مكتسبات التكوين للنقل إلى مجال املمارسة والتكيف مع وضعيات مختلفة.
 إسهام مكتسبات التكوين في حل املشكالت التي يصادفها املكون(ة) أثناء مزاولته ملهامه.
مقاربة أندراغوجية
يندرج التكوين ضمن مقاربة أندراغوجية لتكوين الكبار ،وهذا يفرض أن يكون مؤسسا على املقومات اآلتية:
 تلبية حاجات املكون(ة)ين املعبر عنها خالل حلقات التكوين
 اعتبارهم شركاء أكثر منهم متعلمين
 بناء التعلمات على أساس توافقي وتشاركي
مقاربة سوسيو  -مهنية
تقوم خطة التكوين املقترحة على اعتبار عملية التكوين مقاربة سوسيو مهنية مؤهلة الكتساب الكفايات
املهنية الالزمة ملزاولة التكوين:
 إعداد مكون قادر على املبادرة والتجديد
 إعداد املكون(ة) التخاذ القرارات وحل املشكالت
مقاربة الجودة:
يجب أن يحقق التكوين قدرا من الجودة وفق مسار للضبط قبل حلقات التكوين وخاللها وبعدها ،ويتم ذلك
اعتمادا على ما يأتي:
 تحضير عدة وأدوات تيسر عمليات التكوين ،وتسهل اكتساب الكفايات املستهدفة
 إجراء وقفات لترشيد عمليات التكوين ضبط عند نهاية كل مقطع من التكوين
 تقويم حصيلة التكوين واستشراف آفاقه.
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طرق تنفيذ املصوغة

الطرق :
تنجز املصوغة وفق الخطوات التالية :
 مداخلة ومناقشة حول املوضوع
 أعمال مجموعات تمتد لساعة اعتمادا على البطاقات املقترحة
 تقاسم نتائج أعمال املجموعات وتثبيت املكتسبات وجرد حصيلة الجلسة
 تتخلل األعمال أنشطة لتذويب الجليد
التنشيط :







االهتمام بحاجات ورغبات املشاركين وإثارة تفكيرهم،
اعتبار جميع املشاركين متساوين ،وقبول كل األفكار والعمل على تقويمها،
تشجيع التواصل الجماعي ،واملساعدة على توضيح األفكار التي تبدو غامضة.
إيجاد حلول ل وإعادة التذكير باملوضوع عند الضرورة،
معالجة املشاكل غير املتوقعة والحسم في اتخاذ القرارات ،
تلخيص املداخالت وإعادة صياغتها وتبويبها.

الوسائل والوسائط :
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ملفات Power Pointاملقترحة
ملفات وأنشطة لتذويب الجليد
بطاقات للمداخالت وألعمال املجموعات أدرجت في الدليل
كتاب "القرائية من أجل التمكين" و"دليل املدرس" و"دليل التقويم" و"مرجعية
الكفايات"
بطاقة املعلومات الخاصة بكل مستفيد
بطاقة الحضور اليومية
نموذج تقرير املؤطر (ينجزه املؤطر)
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إجراءات التكوين ومساطره

أوال  :التحضير للورشة :
.1تحضير املداخالت وتكييفها حسب ما يرتئيه املؤطر
.2تحضير الوثائق التنظيمية والتربوية
.3تحضير وسائل لتذويب الجليد
.4الحضور نصف ساعة قبل انطالق التكوين من أجل التأكد من الفضاء ومن توفر
الوسائل
ثانيا :افتتاح أعمال الورشة :
.5الترحيب باملشاركين
.6شرح السياق العام للمشروع اعتمادا على مدخل الدليل
.7تقديم األهداف والبرنامج
.1توزيع بطاقة املعلومات وبطاقة الحضور ( توضع بطاقات الحضور في امللف)
.9التعارف بين املشاركين واملشاركات
ثالثا :إنجاز أعمال الورشة :
 .11عند انطالق كل ورشة يجب على املشارك التوقيع في بطاقة الحضور
 .11يقدم البرنامج اليوميويقرأ املقرر تقرير اليوم السابق ويقدمه للمؤطر كي يضعه في
امللف
 .12االلتزام بالبرنامج املقدم وبفحوى الدليل
 .13االستعانة بالوثائق املقدمة
 عند نهاية كل يوم يحرص املؤطر على جمع ما يلي بطاقة املعلومات  ،وبطاقة
الحضور ،ومحضر األعمال الذي أعده أحد املشاركين إضافة إلى تقرير
املؤطر
رابعا :اختتام أعمال الورشة :
 .14عند نهاية الورشة يتم اختتام أعمالها وتحديد الحصيلة
 .15توزع بطاقة التقويم وجمعها
 .16من األفضل فرز املعطيات في الحين حتى يكتمل امللف دون تأخير
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تقويم أعمال املصوغة

يتم تقويم التكوين في ضوء املعايير اآلتية:
التأطير

تحقق األهداف

املشاركة

 مالءمة املداخالت
لألهداف

 املشاركة في املناقشة
العامة

 تنشيط الورشات

 املشاركة في أعمال
الورشات

 اإلملام باملفاهيم واملبادئ
األساس
 تطبيق الطرق واألساليب
املقترحة

 املشاركة في جلسات
التقاسم

 إنتاج نماذج وأمثلة

 تنظيم الورشات

أدوات التقويم :
يمكن ،االستئناس بعدة أدوات للتقويم ،مثل:
 أدوات التقويم الذاتي عن طريق قائمة .Check list
 أدوات التصويرية .Evaluation graphique

 مقاييس التقدير املتدرجة
(سلم التقدير تصاعدي من ( :1قليل أو ضعيف جدا) إلى ( :5كثير أو ممتاز))
موضوع التقويم

التنظيم

التنشيط

الخبرة املكتسبة

بن ـ ــود التقـوي ـ ـ ــم

توزيع مواد املصوغة وأنشطتها
ظروف وفضاءات تنفيذ التكوين
املداخالت ولعروض والشروح
املناقشات واملوائد املستديرة وجلسات التقاسم
األعمال التطبيقية والورشات
الوسائل والوثائق والدعامات
مفاهيم التقويم وأنماطه وأدواته
طرق بناء أدوات التقويم وتوظيفها
طرق الدعم ومساعدة املستفيدين واملستفيدات

 .1استثمار النتائج:
 توثيق األعمال املنجزة. وضع خطط عمل مستقبلية. توضيح آفاق العمل.9
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1

2

3

4

مداخلة حول طرق التكوين

 : 1التقويم باعتباره ضابطا لنظام الدرس
 . 2أنماط التقويم في برامج محو األمية  :التقويم التوضعي
 : 3أنماط التقويم في برامج محو األمية  :التقويم التكويني واإلجمالي
 : 4أنماط التقويم في برامج محو األمية  :التقويم اإلشهادي
 : 5منهجية بناء أدوات التقويم
 : 6دعم تعلم املستفيدين واملستفيدات وتعزيزه
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القسم الثاني



التقويم باعتباره ضابطا لنظام الدرس

الدرس والتقويم أي عالقة ؟
عندما نبحث عن منظور جديد للتقويم فإن ثمة أسئلة تطرح علينا ونحن نتناول هذا اإلشكال.
فكيف تنظر إلى عملية التقويم باعتبارها شقا من خطة الدرس؟ وما أدوارها في تلك الخطة؟.
رأينا في الفصل األول أن الدرس نظام ،ويفيد هذا األمر أنه جملة عناصر ومكونات تتفاعل فيما
بينها ،ورأينا أن الوضعيات التربوية هي تفاعل بين املثلث التعليمي  :املدرس ،واملادة ،واملتعلم،
ويعني ذلك أن كل طرف من ملثلث يقوم بأفعال وعمليات في عالقة مع األطراف األخرى .ويعتبر
التقويم داخل هذا النظام ضابطا لنظام الدرس ،ذلك أن العمليات التي تحدث في أي درس من
الدروس تصبو ،أساسا ،إلى بلوغ أهداف معينة ،وتحقيق نتاجات وآثار .فال بد من عنصر
ضابط يوجه تلك العميات واألفعال نحو تحقيق األهداف املنشودة ،والنتائج املرتقبة.فكيف
يتجسم هذا التطور ؟
إن التدريس ،هو باألساس ،عملية تحويل للمتعلمين من حالة اولى إلى حالة ثانية وتجسم الحالة
األولى ،كما رأينا آنفا ،الحاجات التي يوجد فيها املتعلم ،بينما تمثل الحالة الثانية ما نريد أن
نبلغه من نتائج .والتقويم هو اإلجراء الذي يجيبنا عن أسئلة من قبيل ما يلي :
 ما الحالة التي يوجد املتعلم ؟ ما حاجاته ؟ ما الثغرات ومواطن النقص التي تتخللتعلمه ؟
 ما التدرجات التي يسير عليها التعلم ؟ وما هي صعوبات مساره وتطوره ؟ والعوائق التيتحول دون ذلك ؟
 ما النتائج التي حصلت على مستوى التغيرات واآلثار التي حدثت لدى املتعلم ؟ وهل هيمناسبة ملا ترتقبه ؟
إنه داخل هذا املنظور ال يمكن مقاربة إشكاالت التقويم دون اعتبار التقويم فعال شامال
ومستمرا يتصل بعملية التعليم والتعلم في كافة جوانبها وعناصرها ،فهو باألساس :
 يضبط مداخل الدرس ومساره ونتاجاته. يمكن من تمييز املمارسات التربوية وفق خصائص املتعلمين. يتحكم في النتائج ويضبطها ويوجهها.11
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مفهوم التقويم واصطالحاته :
تختلف التعريفات التي تقترح للتقويم في صيغها ،وتلتقي عند املبادئ واملتغيرات التي تعتمدها.
ولبيان هذا األمر نقترح بعضا من هذه التعريفات.

التقويم "عملية إصدار حكم
بخصوص مستوى أداء املتعلم أو
نوعية أساليب التدريس أو مواد
تعليمية ،ويكون إصدار الحكم
باالعتماد على بيانات يتم تجميعها
بواسطة قياسات شكلية أو عن
()1
طريق املالحظة"...

1

التقويم هو "الفعل الذي نحصل بواسطته
على حكم بخصوص حدث ،أو فرد ،أو
موضوع ،بالرجوع إلى معيار واحد أو أكثر"

التقويم حكم وصفي أو كمي حول قيمة شخص أو موضوع أو عمليات أو وضعية أو
تنظيم قصد مقارنة الخصائص امللحوظة مع محكات معدة وواضحة .وذلك قصد تقديم
معطيات مفيدة في اتخاذ قرارات حول االهداف.
إذا تأملنا مختلف هذه التعريفات .ندرك أن التقويم هو العملية التي نصدر بها حكما حول
موضوع معين .ومن خالل هذا املعنى العام تتحدد عناصر املفهوم ومتغيراتها كما يلي :
التقويم حكم على قيمة معطى معين.
هذا املعطى قد يكون شخصا ،أو موضوعا ،أو عملية.
يصدر الحكم على املتعلم وعلى التدريس وعملياته ووسائله أيضا.
يعتمد الحكم على املعايير معينة.
وإذا اقتصرنا على اعتبار التقويم إصدار حكم فإننا نحصر وظيفته في منظور ضيق يتحدد في
إصدار أحكام .بل هو عنصر من عناصر عملية التعليم والتعلم برمتها .إن التقويم يلعب دورا

Berbaum J.Etude systémique des actions de formation

1
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حاسما داخل هذا املنظور ،إذ يمكننا من التوقع والتنبؤ والضبط والتحسين وغيرها من
الوظائف.
نستخلص أن التقويم إجراء أساس ي من إجراءات عملية التكوين ،ووسيلة يمكن بواسطتها
الحصول على معلومات حول املستوى الفعلي للتعلم وصعوباته وعوائقه من أجل اتخاذ قرارات
لفائدة تحسين التعليم وتحقيق جودة التعلم.
يقيس التقويم الفارق بين املستوى الفعلي للتعلم واملستوى املنشود ،وبإمكان الدعم ،إذا صمم
في ضوء نتائج هذا الفارق ،أن يقلصه بواسطة تدخالت داعمة ومضبوطة في ضوء األهداف
املنشودة.
استنتاج :
 إن اعتماد إجراءات التقويم في وضعيات محو األمية وتعليم الكبار يفيد أن ثمة مسارا
يقوم على التتبع الدائم لتعلم املستفيد.
 ال يقوم التقويم ،في هذه الوضعيات ،على أساس املقارنة بين املستفيدين  -مثلما هو
األمر في التعليم املدرس ي – بل يقارن املستفيد ،في بعد أندراغوجي ،بمساره الشخص ي،
وبجهده الذاتي في تدبير تعلمه بنفسه.
 بإمكان الدعم ،إذا صمم في ضوء نتائج التعلم وما شخص من ثغرات ،أن يسمح
بتقليص الفارق بين املستوى الفعلي امللحوظ للتعلم واملستوى املنشود؛ وذلك
بواسطة تدخالت داعمة ومضبوطة في ضوء األهداف املنشودة.
التقويم ،في ضوء هذا املفهوم مبني على التصور اآلتي :

13
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أنماط التقويم في برامج محو األمية  :التقويم التموضعي

التقويم التموضعي نوع من أنواع التقويم املعتمدة في مجال محو األمية ،وهو يروم تشخيص
مكتسبات وخبرات املستهدفين واملستفيدات الراغبين والراغبات في االلتحاق ببرنامج محو
األمية حتى يتسنى تصنيفهم ،عند البدء في تنفيذ هذه البرامج ،بحسب مؤهالتهم وقدراتهم
وحاجاتهم التعلمية.
ويمرر اختبار التموضع في مستهل برنامج محو األمية بهدف توفير معطيات وبيانات عن
املستفيدين وعن مكتسباتهم ،وتفيد هذه البيانات في اتخاذ القرارات املناسبة لتسجيل
املرشحين في املستوى املناسب لقدراتهم ،من جهة ،وتكوين فئات متجانسة من املستفيدين
واملستفيدات ،من جهة ثانية ،الش يء الذي يمكن من تصريف البرنامج بشكل موفق ،ويضمن
جودة التعلمات.
ويستهدف التقويم التموضعي ،من بين ما يستهدفه ،تحقيق ما يأتي:
 الكشف عن مؤهالت املستفيدين في الجوانب املستهدفة بالتكوين.
 معرفة املستوى الذي سيتبعه املستفيد.
 اختيار أنسب أساليب التكوين.
وينصب التقويم التموضعي على املجاالت األساس التي تستهدفها أنشطة محو األمية ،أي مجال
القراءة والكتابة والحساب ،لذلك يشمل هذا االختبار ما يأتي:
اختبار القراءة  -اختبار الكتابة  -اختبار الحساب.
يتكون التقويم التموضعي من ُعدة تتألفمن األدوات اآلتية:

بناء أداة التقويم:
14
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تتألف أداة التقويم التموضعي من مجموع أسئلة تغطي مجاالت القراءة والكتابة والحساب.
ويتطلب بناؤها االنطالق من مكونات اإلطار املرجعي للتقويم التموضعي ،على أن تكون األسئلة
املكون(ة)ة الختبار التموضع أسئلة جزئية متدرجة الصعوبة بحيث يطلب املمرر من املرشح
لدروس محو األمية اإلجابة عنها الواحد تلو اآلخر إلى أن يعجز عن ذلك ،وبهذا يستطيع املمرر،
انطالقا من سلم محدد يتوفر عليه ،من تعيين مستوى التكوين الذي سيوضع فيه كل مستفيد.
ويعتمد املمرر األدوات اآلتية
 بطاقة التمرير :وهي توضح العمليات التي ينبغي أن يقوم بها املكون(ة) خالل عملية
التمرير (امللحق)3؛
 بطاقة التنقيط :سيسجل فيها املكون(ة) النقط املحصل عليها من لدن كل مرشح(ة)
(امللحق )4؛
 بطاقة النتائج اإلجمالية :تبين النتائج التي حصل عليها كل مرشح بالنظر لكل سؤال
(امللحق )5؛
 بطاقة النتائج اإلجمالية (امللحق)؛
 رائز التموضع الذي سيستعمل كأداة للتقويم.
 oتحديد مقتضيات التمرير وإجراءاته:
يتعلق األمر بما يأتي:
 الوقت الذي ينبغي أن يمرر فيه اختبار التموضع :قبل الشروع في تنفيذ برامج محو
األمية؛
 طريقة طرح األسئلة :تطرح األسئلة بكيفية متدرجة ،وفي مجاالت القراءة والكتابة
والحساب؛
 طريقة تسجيل اإلجابات :تسجل إجابات املستفيد(ة) مباشرة بعد اإلجابة في الوثيقة
املخصصة لذلك وبناء على املقتضيات التنظيمية املحددة.
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أنماط التقويم في برامج محو األمية  :التقويم التكويني واإلجمالي

التقويم التكويني
التقويم التكويني إجراء تقويمي مواكب لعملية التكوين ،يتوخى حصول املنشط على بيانات
ومؤشرات يتيح له اتخاذ القرارات املناسبة لسير التكوين وفعاليته .ويتخذ التقويم التكويني
صيغة أسئلة اختبارية دقيقة وآنية مرتبطة بمراحل التكوين املختلفة (درس من الدروس
التكوينية) ،وتتوخى هذه األسئلة استكشاف درجة استيعاب املستفيدين للمحتويات املقدمة
لهم أو للمهارات املنهجية التي اكتسبوها.
أهداف التقويم التكويني





معرفة مدى مواكبة املستفيدين لألنشطة التكوينية.
فحص نجاعة األدوات والوسائل املستخدمة.
تشخيص صعوبات التعلم وعوائقه.
اتخاذ قرارات لترشيد التعليم والتعلم.
إنجاز التقويم






وقفات آنية وقصيرة للتأكد من أن املستفيدين يتتبعون األنشطة بإيجابية.
أسئلة شفهية محددة عن درجة استيعابهم للتعلم.
تلخيصات عامة لتثبيت املعطيات في أذهانهم.
اختبارات قصيرة في الفهم واالستيعاب لديهم.

التقويم اإلجمالي:
التقويم اإلجمالي عبارة عن إجراءات يقوم بها املكون(ة) في نهاية التكوين (حصة تكوينية – وحدة
تكوينية) من أجل الحصول على مؤشرات وبيانات متعلقة بمدى استيعاب املستفيدين
للمحتويات املقدمة لهم عند االنتهاء من وحدة تكوينية معينة .وتمكن نتائج التقويم اإلجمالي
املكون(ة) من اتخاذ القرارات التكوينية املناسبة.
يتخذ التقويم اإلجمالي صيغة اختبار َّ
مكون من أسئلة متنوعة وشاملة لجميع جوانب التكوين
مثل ما يأتي:
 أسئلة ملء الفراغ :وتتخذ شكل تعبئة الفراغ املكمل للجملة.
16
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 أسئلة االختيار من متعدد :تقدم للمتعلم أجوبة متعددة يختار منها الجواب
الصحيح.
 أسئلة صواب خطأ :هي أجوبة عن أسئلة مذيلة بعبارتي :صواب  /خطأ ،وعلى
املستفيد أن يختار إحداها.
 أسئلة وصل معطى بآخرُ :يطلب فيها من املستفيد أن يصل بين معطى وآخر مناسب
له.
املنهجية
 oالعملية األولى :تحديد اإلطار املرجعي :يتحدد اإلطار املرجعي ألنواع التقويم التتبعي فيما يأتي:
 بالنسبة إلى التقويم التشخيص ي :املعارف واملهارات التي ينبغي أن يتوفر عليها
املستفيدون قبل الشروع في تلقي التعلم الجديد؛
 بالنسبة إلى التقويم التكويني:محتوى التعلم املكون(ة) من املعلومات الجزئية ،واملعارف،
واملهارات التي يتم تقديمها خالل تنفيذ األنشطة؛
 بالنسبة إلى التقويم اإلجمالي :الحصيلة اإلجمالية للتعلم ،أي املعارف واملهارات
واملواقف والقيم التي تم التركيز عليها في درس أو مجموعة دروس.
 oالعملية الثانية :اختيار األداة وبناؤها :يعتمد كل نوع من أنواع التقويم التتبعي أسئلة
مناسبة قد تكون:
 شفهية  /كتابية؛
 جزئية أو موضوعية (االختيار من متعدد ،ملء الفراغ؛ إلخ)
 أنشطة تطبيقية متنوعة؛
 oالعملية الثالثة :وضع معايير التصحيح:
 اإلجابات الصحيحة
 معايير كمية ،كعالمات التقدير (النقط) أو كيفية ،كخصائص األداء.
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أنماط التقويم في برامج محو األمية  :التقويم اإلشهادي

التقويم اإلشهادي هو كل تقويم يتم في نهاية مسار تعلم أو تكوين بهدف قياس ما
اكتسبه املستفيدون ،فهو إذن تقويم إجمالي يمكن من إصدار حكم على حصيلة التعلم
لدى املستفيد وتقرير ما ينبغي اتخاذه من تدابير.
 oاملنهجية
 oالعملية األولى :تحديد اإلطار املرجعي:
يتحدد اإلطار املرجعي للتقويم اإلشهادي فيما يأتي:
 األنشطة :أي مكونات برنامج التكوين ،وهي :التعبير والتواصل ،القراءة والكتابة،
الحساب ،التربية الدينية،
 املحتويات التي ركزت عليها عمليات التكوين والتعليم خالل مستوى أو مستويات
التكوين :أي القدرات،واملعارف ،واملهارات ،والقيم واالتجاهات،التي يفترض أن يكون
املستفيد قد تمكن منها في نهاية هذا املسار ،وكذا الكفايات التي اكتسبها.
 oالعملية الثانية :اختيار األداة وبناؤها:
يعتمد التقويم اإلشهادي أسئلة مناسبة تستجيب ملتطلبات التقويم اإلجمالي ،وقد تكون:
 شفهية  /كتابية؛
 أسئلة موضوعية :أسئلة االختيار من متعدد ،أسئلة ملء الفراغ؛
أسئلة ثنائية االختيار ،أسئلة وصل معطى بآخر ،وغيرها من أنواع
األسئلة املوضوعية؛
 أنشطة تطبيقية متنوعة؛
 oالعملية الثالثة :تحديد مقتضيات التمرير وإجراءاته:
تتحدد بعض هذه املقتضيات كما يأتي:
 على مستوى الوقت :يجري التقويم اإلشهادي في نهاية مسار تكوين قد يشمل أكثر من
مستوى تكويني؛
 على مستوى طريقة طرح السؤال :غالبا ما تكون أسئلة التقويم اإلشهادي شاملة
لجوانب التعلم.
وتحدد مقتضيات وإجراءات التمرير كاآلتي:
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أوال :تشكيل لجان وفرق عمل مكلفة بعملية تدبير وتتبع إرساء نظام التقويم على
الصعيد املركزي ...
ثانيا :برمجة لقاءات ودورات تكوينية للتعريف بعدة التقويم.
ثالثا :برمجة لقاءات جهوية وإقليمية للتقاسم والتعديل وتبادل الخبرات.
املرحلة األولى :القيام بإجراءات إدارية وتنظيمية من قبل لجان وفرق عمل مكلفة ،سواء
تعلق األمر بتقويم التعلم أو بتقويم اإلشهادي؛
املرحلة الثانية :تمرير الروائز /االختبارات املخصصة للتقويم اإلشهادي من لدن لجنة
االمتحانات ،وتتبع عملية التمرير من قبل الفرق املكلفة بذلك من أجل تصحيح املسار
أثناء التمرير؛
املرحلة الثالثة :اتخاذ القرار في حق املستفيدين وإعالن النتائج ،وجمع املعطيات
(املرجع :تقويم التعلمات لدى املستفيدين من برامج محاربة األمية – مديرية محاربة
األمية –  2111ص ص) 11-11 :
 oالعملية الرابعة :وضع معايير التصحيح:
 oمعايير كمية
 oمعايير كيفية
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منهجية بناء أدوات التقويم

العملية األولى:تحديد اإلطار املرجعي
يتحدد اإلطار املرجعي للتقويم في مواضيع التعلم التي تم التركيز عليها ،وتتألف هذه املواضيع،
بصفة عامة ،مما يأتي:
 األنشطة :أي مكونات برنامج التكوين :التعبير والتواصل ،القراءة والكتابة ،الحساب،
التربية الدينية.
 املحتوى :أي املعلومات الجزئية ،واملعارف ،والقواعد ،والقيم واالتجاهات.
 املهارات :سواء أكانت عقلية معرفية أم حركية أم حسية.
العملية الثانية:اختيار األداة وبناؤها
أداة التقويم وسيلة نستعملها للحصول على بيانات تكشف لنا عن درجة تحكم املستفيد في
معارف ومهارات .وأدوات التقويم متنوعة ،يوظف منها املكون(ة) ما يناسب املوضوع املراد
تقويمه (معارف ،مهارات عقلية أو حسية حركية)؛ لذا قد تكون أسئلةجزئية عندما يتعلق األمر
بتقويم املعارف واملهارات ،وقد تكون أنشطةعملية إذا ما تعلق األمر بمهارات حسية حركية،
وقد تتخذ صيغة قوائموشبكاتمالحظة ملا يتعلق األمر بتقويم االتجاهات والقيم.
العملية الثالثة :تحديد مقتضيات التمرير وإجراءاته
يتعلق األمر بتحديد الوقت الذي ستتم فيه عملية التقويمُ ،
وطرق صياغة السؤال ،ووضعية
إجراء التقويم (فردي ،ثنائي ،في مجموعات).
العملية الرابعة :وضع معايير التصحيح
يتعلق األمر بتحديد املنطلقات (معايير) التي يتم االنطالق منها للحكم على أداء املستفيد،
وتحديد درجة تحكمه في موضوعات التعلم .وقد تكون هذه املعايير كمية (نسبة اإلجابات
الصحيحة التي قدمها املستفيد مقارنة بعدد محدد من األسئلة املطروحة) ،وقد تكون كيفية
تتجسد في سلم تقدير كاآلتي:
20
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املعايير
احترام الحيز

درجة األداء
جيد

متوسط

ناقص

ضعيف

وضوح الخط
النقل السليم
العملية الخامسة :تحديد مقتضيات الدعم:
الدعم هو كافة األنشطة التي تنطلق من نتائج التقويم وتستهدف تقليص الفارق امللحوظ بين
املستوى الفعلي للتعلم واملستوى املنشود .ويتخذ الدعم ،في مجال محو األمية ،أشكاال عديدة،
إذ قد يكون:
 شموليايقوم به املكون(ة) عن طريق أنشطة مالئمة تروم مساعدة املستفيد على تجاوز
صعوبات التعلم.
 جماعيا يحققهفريق من املستفيدين فيمكن بذلك من خلق فرص التفاعل والتصحيح
املتبادل.
 فرديا يتحقق بواسطة أعمال ومهام فردية فيشكل بذلك شكال من أشكال التعلم
الذاتي يمكن املستفيدين من تطوير خبراتهم العملية ،ومشاريعهم الخاصة ،فيتمكنون،
هكذا ،من تدبير تعلمهم بأنفسهم
أهداف الدعم:
 تشخيص أسباب بعض النتائج املتعثرة أو الناقصة التي أسفر عنها التقويم
 كشف مواطن التعثر أو التأخر أو النقص ،وتعرف أسبابها وعواملها
 الضبط أو التصحيح بواسطة إجراءات تمكن من التحكم في مسار عملية التعليم
والتعلم
 الترشيد الذي يتمثل في توجيه الجهد نحو تحقيق األهداف املنشودة
حصص الدعم في كل وحدة من برنامج محو األمية:
 311ساعة موزعة على  4وحدات =  75ساعة للوحدة
 75ساعة في كل وحدة تتضمن  4محاور كل محور من  18ساعة فيها ساعتان للدعم أي أن
الوحدة تتضمن  8 = 4× 2ساعات للدعم في الوحدة .
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دعم تعلم املستفيدين واملستفيدات وتعزيزه

مفهوم الدعم وأهدافه :
الدعم مكون من مكونات عمليات التعليم والتعلم يشغل وظيفة تشخيص وضبط وتصحيح
وترشيد تلك العمليات من أجل تقليص الفارق بين مستوى تعلم التالميذ الفعلي والتعلمات
املنشودة.
ويسعى الدعم إلى تحقيق األهداف التالية .:
 رصد مواطن الضعف لدى املتعلمين ،و تحديد أسبابها ،و تشخيص املجاالت التي ينبغي
أن يستهدفها الدعم ،و اقتراح الوسائل و الطرائق املناسبة لذلك.
 تقليص التباعد املالحظ بين املتعلمين فيما بينهم ،و بين مستواهم و األهداف املسطرة
للمادة أو املرحلة الدراسية ،و تطوير املردودية العامة ملجموع الفصل الدراس ي.
 تحديد حاجات املتعلمين التكوينية ،و وضع الخطة املالئمة ملساعدتهم على تدارك
تأخرهم أو تعثرهم ،و تيسير اندماجهم في املرحلة التعليمية التي يتابعون دراستهم بها.
 تنفيذ أنشطة الدعم ،ورصد مستوى املستفيدين من تلك األنشطة ،و استثمار نتائجها
في التخطيط ملساعدة املتعلمين الذين لم يتمكنوا من األهداف املطلوبة.
يشغل الدعم وظيفة محددة داخل عمليات التعليم والتعلم تتمثل في عمليتين رئيستين وهما:
يبدأ الدعم عند لحظة انتهاء التقويم حيث يتوجب تشخيص أسباب
بعض النتائج املتعثرة أو الناقصة التي أسفرعنها التقويم ،ويفيد
التشخيص 
التشخيص في كشف مواطن التعثر أو التأخر أو النقص ،وتعرف
األسباب والعوامل.
يقوم الدعم بعملية الضبط ألنه يشتمل على إجراءات تمكن من
التحكم في التعلم بفضل التدخالت التي تصحح تعثر و مردود املتعلم
الدعم 
ونتائجه.
نستخلص مما سبق ما يلي :
 التقويم استراتيجية تنطلق من قياس الفارق بين املستوى الفعلي للتعلم واملستوىاملنشود بواسطة معايير ومؤشرات قابلة للمالحظة والقياس كيفيا أو كميا.
 التشخيص يبحث بواسطة أدوات عن أسباب التعثر الذي أبان عنه التقويم في أفق22
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تصحيحه ومعالجته.
• املعلومات التي نحصل عليها بواسطة التشخيص تكون موجهة أصال نحو اتخاذ قرارات
تخص عملية التعليم أو التعلم.
• القرارات تخص عملية التعليم إذا كانت تتصل بتحسين طرقه وأساليبه وأدواته ،وتخص
التعلم إذا ما تعلق األمر بالدعم أو الترشيد أو التعزيز.
آليات تنفيذ الدعم
يمكن استثمار نتائج التقويم بتنظيم املعلومات املحصل عليها  ،إن مثل هذه التصنيفات
تصنيف
سيساعد على ضبط مختلف مؤشرات التعثر الدراس ي..
التعثرات
تحديد الفئات ننطلق في تحديدنا للفئة املستهدفة من فرضية مفادها أنه باإلمكان تقديم دعم جماعي مع
مراعاة خصوصيات كل واحد منهم وطبيعة تعثرهم أو دعم فردي خاص بكل واحد.
املستهدفة
تحليل األخطاء الخطأ في نظر املمارسة التقليدية خطيئة تعاقب وخروج عن معايير غير مسموح به .أما
بيداغوجيا الخطأ حديثا فهي منهج يقوم على ما يلي :
 الخطأ نقطة انطالق املعرفة لكون املعرفة ال تبدأ دائما من الصفر
 إعتبار الخطأ معلومة يمكن استثمارها لتحسين التعلم.
 يعتبر الخطأ أمرا طبيعيا وايجابيا يترجم سعى املتعلم للوصول إلى املعرفة.
 أغلب األخطاء التي يرتكبها املتعلم تتصل بتمثالت املتعلم تلك التي قد تكون خاطئة
 الخطأ تجسيد للفروق بين املتعلمين في اإلدراك واملهارة والذكاء وأسلوب التعلم.
استخدامالدعم الدعم املندمج هو شكل الدعم الذي يتم في نطاق نشاط القسم الذي يمارسه املدرس.
ويتميز هذا النمط بما يلي :
املندمج
 دعم دائم ومستمر يتم موازاة مع أنشطة التعليم والتعلم في شكل تدخالت آنيةللمراجعة والتثبيت والتعويض وسد الثغرات وغيرها.
 دعم تابع للتقويم التكويني التتبعي الذي يقوم به املدرس ،أو للتقويم اإلجمالي الذييتم على مراحل.
 دعم فردي يتم عن طريق تكليف عينة من املتعلمين بأداء بعض الواجبات واألعماللسد ثغرات تعلمهم.
 دعم جماعي في مجموعات صغرى متماثلة في املستوى أو متنوعة املستوى تتآزر فيمابينها.
 دعم باألقران تقوم على تعاون قرينين فيما بينها على أداء مهام وأعمال محددة. دعم عن طريق الوسائط السمعية البصرية أو بواسطة البرانم أو اإلنترنت. الدعم الذي تقوم بتنفيذه جماعة التالميذ ،وينحصر دور املدرس هنا في تكويناملجموعات داخل القسم
23
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القسم الثالث

ورشات وأعمال تطبيقية

الورشة  : 1توظيف أدوات التقويم  :األسئلة املوضوعية
الورشة  : 2توظيف أدوات التقويم  :أدوات التقويم الشفهي
الورشة  : 3توظيف أدوات التقويم :قوائم التقويم
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توجيهات
على كل مجموعة أن تصف أداة من أدوات التقويم املقترحة ،وتطبقها من خالل مثال.
 أن تقرأ محتوى كل بطاقة توجيهية وتحلل معطياتها وخصائصها. أن تستخرج منها عناصر أداة التقويم أن تطبق على مثال من أدوات التقويم أن تعرض نتائج عملها على املشاركين من أجل التقاسم واملناقشة والتطوير أن تسجل استنتاجات حول املوضوعتوظيف أدوات التقويم  :األسئلة املوضوعية

النشاط 1

اعتمادا على كتاب "القرائية من أجل التمكين" تقوم املجموعة بما يلي  .)1تفسر معنى
األسئلة املوضوعية لباقي املشاركين  )2اختيار موضوع من مواضيع البرنامج  )3تطبيق
الطريقة املقترحة.
تحتمل أسئلة التقويم املوضوعي جوابا محددا .لذلك نستعملها لقياس املعارف واملعلومات.
 أسئلة االختيار من املتعدد:يتكون السؤال في هذا النوع من االختبارات من جزئين رئيسيين: مفتاح السؤال وهو عبارة عن توجيهات ملا هو مطلوب من املستفيد ،لذالك ينبغي أن
يكون واضحا ،بحيث ال يطرح صعوبات في الفهم بالنسبة للمتعلم.
 االختيارات ويشمل السؤال عادة أربع أو خمس اختيارات ،يعمل املستفيد على اختيار
املناسب منها عن طريق وضع عالمة ( )xأمام هذا االختيار في مربع مخصص لذالك.
مثال  :البروتينات تكون في :

التفاح
الزيت
البيض
السكر

 أسئلة الصواب والخطأ  :تعرض على املستفيد عبارة صحيحة كليا أو خاطئة كليا ويطلب منهالحكم عليها بأنها صحيحة أو خاطئة بوضع عالمة ( )xأمام كلمة صحيح أو خطأ.
مثال

صواب

السمك غني بالبروتينات
تنتقل السيدا باللمس
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خطأ

 أسئلة املزاوجة :يتكون هذا النوع من األسئلة من عمودين أو قائمتين ،إحداهما تمثل املثيراتعلى اليمين واألخرى االستجابات على اليسار ،ويكون عدد االستجابات أكبر من عدد املثيرات،
وعلى املتعلم أن يربط بين القائمتين بواسطة أسهم ،بحيث أن عناصر الئحة االستجابات تشكل
أجوبة لعناصر الئحة املثيرات.

 أسئلة التكملة :يطلب من املتعلم إكمال بعض العبارات الناقصة أو بعض األرقام أو رسوم.مثال  :السن القانوني لزواج الفتاة هو ....................
النشاط 2

توظيف أدوات التقويم  :أدوات التقويم الشفهي

توجيهات :
اعتمادا على مجال من املجاالت النفسية االجتماعية أو السوسيومهنية تقوم املجموعة بما
يلي  .)1تفسر معنى أدوات التقويم الشفهي  )2اختيار موضوع من مواضيع البرنامج )3
بناء أداة.
يتم اللجوء إلى وضعية االختبار الشفهي لتقويم بعض الكفايات املنتميةة للمجةال املعرفةي ،خاصةة
املتعلق ةةة منه ةةا ب ةةالقراءة والتواص ةةل والتعبي ةةر بلغ ةةة معين ةةة .كم ةةا تس ةةتعمل ه ةةذه الوض ةةعيات لتق ةةويم
كفايةةات مرتبطةةة باملجةةال الوجةةداني كةةاملواقف وبعةةض الكفايةةات النفسةةية واالجتماعيةةة كالثقةةة فةةي
ال ةةنفس واملواطن ةةة والتواص ةةل .ويمك ةةن اس ةةتعمالها أيض ةةا ف ةةي تق ةةويم م ةةدى التش ةةبع ب ةةالقيم كالتع ةةاون
والتسامح
 .1املقابالت:
املقابالت الفردية:
تعتبر املقابلة من بين أدوات التقويم الشفهي األنجع في تقويم املواقف والسلوكاتوبذالك تكون
أصلح للمجال الوجداني .وتجدر اإلشارة إلى وجود ثالث أصناف من املقابالت الفردية:
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 املقابالت غير املوجهة ،يكون املشرف على املقابلة في حالة اإلنصات الكلي محاوال فهم ما
يقوله املعني باألمر ويعمل كذالك على أن يبين حياده حول ما يعبر عنه الخاضع للمقابلة.
تستعمل أكثر في املقابالت الكلينكية
 املقابالت النصف -موجهة ،يكون املشرف على املقابلة شديد االنتباه مع ما يقوله املستفيد
من املقابلة ويعمل على إثارة املواضيع التي تستحق تدقيقا أكثر كما يحاول توجيه الكالم
حول املوضوع املعني ويستعمل في ذالك دليال في إجراء املقابلة معدا قبليا .والدليل عبارة عن
وثيقة تلخص املحاور األساسية التي سيدور حولها الحوار وال يتضمن الئحة من األسئلة التي
سيتم طرحها .غالبا ما يشمل هذا النوع من املقابالت أربع مراحل أساسية:
 مرحلة التقديم يسمح للمستجوب بالحديث عن مواضيع ال تدخل بالضرورة فياملوضوع بشكل مباشر .تمكن هذه املرحلة من إرساء جو من الثقة بين املستجوب
واملستجوب.
 مرحلة التركيز على املوضوع التي يباشر فيها املستجوب املستجوب بسؤال مدخلي واسعحول املوضوع
 مرحلة التعمق في املوضوع ،يعمل خاللها املستجوب تحرير أفكار املستجوب من القيودوالدخول في عمق األشياء لرصد املخاوف واملعيقات و التحفيزات والدوافع
 مرحلة االختتام ،يقوم املستجوب بتلخيص األفكار األساسية. املوجهة  ،يتم فيها إعداد أسئلة دقيقة يحاول املستجوب املرور عبرها كاملة.
مثال:
يمكن للمكون أن يستعمل املقابلة لرصد موقفهم اتجاه التعلم التي يدرسونها أو اتجاه قيمة من
القيم .
ما هي الخطوات التي ينبغي أن يقوم بها؟
 تحديد موضع التقويم  :الصحة ،العمل ،تنظيم األسرة. تحديد الجوانب التي أريد ان استقصيها تحويلها إلى أسئلة. -وضع معيار للتقويم.
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النشاط 3

توظيف أدوات التقويم :قوائم التقويم

توجيهات :
اعتمادا على موضوع من موضوعات البرامج تقوم املجموعة بما يلي  .)1تفسر معنى أدوات
التقويم املعتمدة على القوائم  )2اختيار موضوع من مواضيع البرنامج  )3بناء أداة على
شكل قائمة للتقويم.
القوائم أداة لتقويم سلوك أو أداء املتعلم(ة) أثناء قيامه بإنجازات محددة .تعتمد على مراقبة
وتفحص هذا اإلنجاز بكيفية مباشرة وبواسطة أداة معدة لهذا الغرض.
متى نوظف القوائم؟
يمكن توظيف القوائم عندما نريد تقويم سلوك أوأداء مثل:
 مهارات تواصلية :كالتكلم واالستماع. مواقف تفاعلية كالعمل مع فريق أو مجموعة. اتجاهات اجتماعية كاحترام اآلخر ،والسلوك املدني. التكيف االجتماعي كالعالقة مع األقران ،والعالقة باملكون... إذا كان موضوع التقويم يتطلب من املتعلم أداء مهارات عملية.كيف أستعمل القوائم:
أ -أحدد موضوع التقويم الذي أستهدفه لتقويم التعلم :مثال أريد أن أقوم السلوك الجماعي
لدى املتعلم.
 يختار موقعا يساعده على التفاعل. يشارك الجماعة في املناقشة والحوار. يحترم األدوار في املناقشة.ب -أحدد الكيفية التي سأميز بها قيام املتعلم بالفعل :مثال (نعم – ال) ( .كثيرا – متوسطا -
قليال منعدما).
نعم

ال

مثال  -يختار موقعا يساعده على التفاعل
:
 -يشارك الجماعة في املناقشة والحوار

نعم

ال

يقدم اقتراحات وبناءة

نعم

ال

يحترم األدوار في املناقشة

نعم

ال

يمكن أن أضع أمام كل فعل أو سلوك مقياس متدرجا يقيس درجة حدوث السلوك:
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مثال :أردت أن أقوم أداءات يقوم بها املتعلمون للبرهنة على الكفايات القابلة للنقل
والتحويل املتعلقة بتدبير ملف.
 النقل السليم للحرف :ضعيف ناقص متوسط  حسن جدا احترام حيز الكتابة  :أداء ضعيف ناقص متوسط حسن جدااملقياس الوصفي:مثل تقويم األداء داخل املجموعة:
-

النشاط 3

املشاركة الجماعة

لم يشارك

شارك أحيانا

شارك كثيرا

احترام نظام املناقشة

لم يحترمه

أحترمه أحيانا

أحترمه كثيرا

التعبير عن الرأي

لم يعبر

يعبر أحيانا

يعبر كثيرا

توظيف أدوات التقويم  :التقويم عن طريق املالحظة

توجيهات :
توجيهات :
اعتمادا على موضوع من موضوعات البرامج تقوم املجموعة بما يلي  .)1تفسر معنى أدوات
التقويم املعتمدة على املالحظة  )2اختيار موضوع من مواضيع البرنامج  )3بناء أداة على
شكل قائمة للتقويم.
استخدام تقنية املالحظة:
املالحظة أداة لتقويم سلوك أو أداء املستفيد(ة) أثناء قيامه بإنجازات محددة .وهي تعتمد على
مراقبة وتفحص هذا اإلنجاز بكيفية مباشرة ،وبواسطة أداة معدة لهذا الغرض.
متى نوظف املالحظة :يمكن توظيف املالحظة عندما نريد تقويم مهارة من قبيل:
 مهارات تواصلية؛ كالتكلم واالستماع. مواقف تفاعلية؛ كالعمل مع فريق أو مجموعة. اتجاهات اجتماعية؛ كاحترام اآلخر ،والسلوك املدني داخل القسم. التكيف االجتماعي؛ كالعالقة مع األقران ،والعالقة باملكون(ة)...بناء أدوات ملالحظة لتقويم التعلم:
لبناء أدوات ملالحظة لتقويم التعلم يمكن القيام بما يأتي:
أ .تحديد أهداف املالحظة :ماذا أريد أن أالحظ؟ سلوكا لفظيا أو حركيا ،أو مواقف ،أو
حوارات....
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ب.
ج.
د.

ملاذا أريد أن أالحظ؟ لكي أشخص أو أقوم أو أكشف عن مظاهر.
كيف سأبني األداة؟
أحدد فئات أو مجاالت أريد مالحظتها.
أحدد لكل فئة أو مجال مشيرات تدل على وجود سلوك أو فعل أو موقف ،أو انعدامه.
أضع مقياسا يساعد على تقدير مدى وجود الفعل أو السلوك ،وقد يكون املقياس
مدرجا( :كثيرا ،أحيانا ،قليال) ،أو ثنائيا (نعم ،ال).
أتأكد من صالحية األداة على مستوى تماسك فقراتها وصالحية محتوياتها.
كيف أوظف األداة؟
 يمكن أن أكون شخصا مندمجا مع املتعلمات واملتعلمين في العمل ،وأوظفاألداة.
 يمكن أن أالحظ دون أن أشارك في النشاط. أختار موقعا يساعد على التفاعل. -أعين ،خالل املالحظة ،نوع السلوك املالحظ ،أو كثافته ،أو تكراره.

ه .كيف أعالج املعطيات؟
قد أستعمل طرقا إحصائية ملعالجة املعطيات كإحصاء التكرار أو النسب املئوية ،وقد أوظف طرق تحليل
املضمون.
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القسم الرابع

نصوص ووثائق داعمة

الوثيقة  : 1مفهوم التقويم
الوثيقة  :2بيداغوجيا الخطأ
الوثيقة  : 3األدوات الخاصة بتقويم اإلشهاد) البطاقات والتقارير(:
الوثيقة  : 4نماذج من اختبارات التموضع
الوثيقة  : 5نماذج من اختبارات التقويم التكويني واإلجمالي
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الوثيقة 1

مفهوم التقويم

مجموعة من االجراءات والعمليات املستعملة ألدوات من طرف شخص تكلف بتعليم فئات
معينة أو شخص آخر أو املتعلم ذاته ،والتي تكون مبنية بكيفية تمكن املستهدف بالتقويم من
أداء مهام أو الجواب عن أسئلة أو تنفيذ إنجازات يمكن فحصها من قياس درجة تنفيذها
وإصدار الحكم عليها وعلى منفذها واتخاذ قرار يخصه أو يخص تعليمه ذاتها ..ويتأسس هذا
التعريف على عناصر اساسية هي  )1( :التقويم عمليات )2( .توظف أدوات )3( .من طرف
شخص (داخلي أو خارجي) )4( .تكون األداة مبنية )5( .هدفها تمكين املتعلم من األداء واالنجاز.
( )6يتم فحص هذا األداء وتحليله )7( .ثم الحكم عليه )1( .قصد اتخاذ قرارات .وإلدراك هذه
العناصر نورد جملة من التعاريف املتنوعة.وإلدراك هذه املعطيات يمكن فحص التعريفات
التالية :
 في مفهوم عام يشير اللفظ إلى الفعل الذي نقوم به للحكم على حدث أو شخص أو
موضوع بالرجوع إلى معيار معين أو عدة معايير كيفما كانت هذه املعايير(Noizet, ،
) .Cavemi, 1913وفي مفهوم خاص هو فحص لدرجة املالءمة بين مجموعة من
املعلومات ومجموعة من املعايير ملالئمة للهدف املحدد ألجل اتخاذ قرار(De Ketele, .
)1980
 عملية متكاملة يتم فيها تحديد أهداف جانب ما من جوانب التربية ،وتقدير الدرجة
التي يتم فيها تحقيق هذه األهداف )( ،(Thorndike, R.L.1969ورد في سعادة.)1916 ،
 عملية تنظيمية لتحديد املدى الذي يحقق فيه التالميذ األهداف التربوية املوضوعة.
)( ،(Gronlund, N.E. 1971ورد في سعادة.)1914 ،
" تحديد قيمة ش يء ما .ويتضمن ذلك ،الحصول على معلومات تستخدم للحكم على
قيمة برنامج ،أو هدف ،أو طريقة ،أو نتيجة معينة ،أو استعمال ممكن لطرق بديلة تم
تصميمها لتحقيق أهداف خاصة".
وتتفق معظم التعريفات على اعتبار التقويم عملية تستند إلى إجراءات هي  )1( :تحديد موضوع
التقويم وأهدافه )2( .البحث عن األداة املالئمة له أو بناؤها )3( .تنفيذ األداة وإجراء التقويم.
( )4تصحيح االنجازات أو األداءات أو استخراج املعطيات )5( .معالجة املعلومات املحصل
عليها ،اتخاذ القرارات التصحيحية.
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الوثيقة 2

بيداغوجيا الخطأ

عن وثائق مشروع إتقان ITQANE
أ -التصور البيداغوجي التقليدي






الخطأ تعبير عن درجة معينة من االنحراف عما هو منتظر؛
الخطأ سلوك مناف للصواب يجب محاربته وإزالته من كل إنتاجات املتعلمين؛
الخطأ مؤشر من مؤشرات فشل الفعل التربوي وعامل من عوامل التشويشعلى
مجرىالتعلم؛
الخطأ طعن في كفاءة املدرس والتلميذ على حد سواء؛
الخطأ يجعل املتعلم يحس بالدونية وعدم الثقة بالنفس؛

ب-التصور البيداغوجي الحديث










الخطأ تعبير عن معرفة مضطربة يتم االنطالق منهالبناء معرفة صحيحة؛
يستحيل تفادي الخطأ في سيرورة التعلم ،إذ للخطأ قيمة تشخيصية كبيرة؛
الخطأ ترجمة للتمثالت التي تنظم الذات العارفة بواسطتها تجربتها ،وتكون ذات عالقة
بالنمو املعرفي للمتعلم .ويتجلى الخطأ في إتاحة الفرصة للمتعلمين الكتشاف مواقع
الزلل ومحاولة تصحيحها بأنفسهم؛
الخطأ نقطة انطالق املعرفة لكون املعرفة ال تنطلق من الصفر (باشالر)؛
الخطأ مرحلة من مراحل سيرورة التعلم :املحاولة والخطأ ((Tatonnement؛
الخطأ فرضية تثبت صحتها بصفة مؤقتة بالنظر ملجموعة من املالحظات والتجارب
واالستدالالت...؛
الخطأ مرحلة من مراحل حل املشكالت؛
الخطأ فعل يفتح الطريق للوصول إلى الحقيقة (فريني).

ت-مبادئ أساسية لبيداغوجيا الخطأ
أ) مبادئ مرتبطة باملتعلم
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لكل فرد متعلم(ة) وتيرته الخاصة في التعلم؛
لكل فرد متعلم(ة) أسلوبه الخاص في التعلم؛
لكل فرد متعلم(ة) اهتمام خاص بالنظر ملواضيع التعلم املختلفة؛
املتعلم (ة) ليس صفحة بيضاء ،بل إن له مكتسبات على شكل معارف ومهارات ومواقف
تشكلت لديه من خالل تفاعله مع محيطه الطبيعي واالجتماعي والثقافي.
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ب) مبادئ مرتبطة باملدرس





لكل مدرس(ة) وتيرته الخاصة في التدريس؛
لكل مدرس(ة) أسلوبه الخاص في التدريس؛
لكل مدرس(ة) تجربته الخاصة في املجال املنهي،
لكل مدرس(ة) مكتسباته املعرفية والثقافية واالجتماعية.

ج) مبادئ مرتبطة باملعرفة
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املعرفة نوعان :املعرفة العلمية "املدرسية" واملعرفة العفوية الشعبية؛
املعرفة العفوية أكثر رسوخا عند املتعلم ألنه اكتسبها طيلة حياته ،إذ تشكل عامل
توازن مع محيطه؛
عندما يوجد املتعلم(ة) أمام وضعية مشكلة غير معتادة يدخل هذان النوعان من
املعرفة في صراع يجعل املتعلم (ة) مياال إلى استعمال املعارف العفوية لكونها أكثر
رسوخا لديه؛
املعرفة التي يبنيها املتعلم بنفسه أكثر ثباتا ورسوخا من املعارف الجاهزة التي تقدم له؛
املعرفة ليست حقيقة مطلقة ،بل هي حقيقة مؤقتة ونسبية.
املعارف املقدمة للمتعلم تبقى مجرد غالف يلصق بتجارب املتعلم السابقة (باشالر)
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الوثيقة3
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األدوات الخاصة بتقويم اإلشهاد) البطاقات والتقارير(:
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الوثيقة 4
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نماذج من اختبارات التموضع
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املصوغة  : 9التقويم والدعم

38

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 9التقويم والدعم
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الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 9التقويم والدعم

الوثيقة 5

نماذج من اختبارات التقويم التكويني واإلجمالي
دليل التقويم  :وثائق مديرية محاربة األمية

40

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 9التقويم والدعم

