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  تقويم الكفاءة
  

ملمـح      المدخل عن طريق الكفاءات ، استراتيجية بيداغوجية، تستهدف تنميـة           
التلميذ و  مواصفاته، من خالل مرامي المنهاج ،في طور من أطـوار التعلـيم  أو                 

  .مرحلة من مراحله 

    من مميزات هذه الستراتيجية، وضع المتعلم فـي مواقـف ،تسـتثير نشـاطه              
للمالحظة و التحليل و التفسير و التمرن و الحوصلة و حـل اإلشـكاليات العلميـة                

  .ب الكفاءات والمواصفات المرغوب فيها،بغرض التوصل إلى اكتسا

  تقتضي منهجية التدريس بواسطة الكفاءات  مقاربة خاصة لكل عنصر من عناصر            
كما تستلزم أسـاليب تقويميـة مالئمـة     . العملية التربوية، المعلم، المتعلم والمعرفة 

  . وهذه المنهجية
ءة ، التي تمثل     المحور المركزي في عملية لتكوين هو الكفا        ما من شك في، أن    

  .في نفس الوقت موضوعا رئيسيا في التقويم 
 و من خصوصيات  الكفاءة ، أنها عملية معقدة ،و نتاج  نمـو متواصـل، وهـي                  

هذا .تستدعي تبعا لذلك ممارسات تقويمية مميزة، وفق  مراحل و  إجراءات خاصة            
قـويم  ما تهدف إليه هذه المداخلة التي نستعرض من خاللها   بعض خصوصيات ت             

  . الكفاءة  في مجال التدريس
  

  : األهداف البيداغوجية في المقاربة بالكفاءات   طبيعة. .1
  

فـال يمكـن التخطـيط ألي نشـاط         .    هناك تالزم بين عمليتي  التعليم و التقويم         
فمـن شـروط    .تقويمي، ما لم تحدد في وضوح تام أهداف التعليم و استراتيجياته            

أحد   )  ( la pertinence  المالءمةو يعتبر مقياس .ألهدافالتقويم ،مدى مالءمته  هذه ا
  )( C.Strauven2001 .محكاته )

    في التدريس بواسطة الكفاءات ،تحيلنا عملية التقويم الى أهداف ومرامي التعليم           
فما طبيعة  هذه األهداف ،ما وظيفتهـا و مـا عالقتهـا             .أي الى  تكوين الكفاءات      

  بالتقويم؟
  

أنواع من األهداف ،يـتم     |حثون في مجال بيداغوجيا األهداف بين ثالثة           يميز البا 
تحقيقها تماشيا و مراحل العمل الديدكتيكي،  مرحلة األنطالق ، مرحلـة العمليـات              

) دي لندشـير  - دينـو  -هـاملين .(ومرحلة الوصول، ا لمتعلقة بمخرجات التعلـيم        
.Hameline- D’hainaut-  De landsheere)(  

السبرورة التعليمية ،هنا ك أهداف ينبغي التمييز بينها ،عنـد مقاربـة              وتبعا لنفس   
التدريس بالكفاءات ،يمكن  أيجازيها،  ألغراض عملية ،في سياق العمـل التربـوي    

  :كالتالي
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  objectifs de départ.أهداف مرتبطة بوضعية اإلنطاق -
يمثلها    les objectifs intermediaires التعلمية–أهداف مرحلية تتخلل العملية التعليمية -

 les objectifs  المميـزة   األهـداف  : في التدريس بالكفاءات نوعان من  األهـداف 
specifiquesالمدمجةاألهداف  و les objectifsd’integration). أحيلك إلى الوثائق المرافقة

  )للبرامج الجديدة
  
  األهـداف الختاميـة      و يقابلها في التدريس بواسطة الكفاءات     :األهداف النهائية   -

   .les objectifs terminaux  d’integrationالمدمجة 
والجدير بالذكر، ان هذه األهداف، ال تنحصر وظيفتها في  توجيه خطوات العمليـة              

التعلمية  ،وتيسير تدرج الخبرات في الوحدات التعليمية فحسب، انما تعد           -التعليمية  
  .مرجعا، يتم في ضوئه التقويم 

ذه األهداف  ،يتخذ التقويم أحيانا منحى تشخيصيا ،عنـدما يتعلـق الهـدف              فتبعا له 
باالستقصاء حول وضعية االنطالق في التدريس،  ويتخذ منحنى تكوينيا، حين يتصل            

كمـا يكتسـي    .باألهداف المميزة واألهداف  المدمجة خالل سيرورة التعلم و التعليم           
ة مكتسـبات المـتعلم فـي ختـام      يتعلق  بحوصلعندماbilan التقويم صورة الجرد 

  .سيرورة التكوين 
وفيما يلي  . ويستخلص مما سبق ،ان وظائف التقويم، وثيقة الصلة بالهدف التربوي         

  .تعليم-توضيح   للدينامية  القائمة بين عملتي تقويم
  

  :األهداف المرتبطة بوضعية االنطالق وعالقتها بالتقويم .  1.1
 الوقـوف   وles pré-acquisات المتعلم السـابقة   ترمي هذه األهداف ألى سبر مكتسب

المتطلب القبلي، حسب دي لندشير جـالبرت   و . les pre-requisعند المتطلبات القبلية
، يقصد به  ما هو مشترط وضروري لتحقيق غرض معين كحل مشكلة أو الشروع               

  .في تعلم جديد 
)1979 de Landsheere (  

و تكتسي عملية التشخيص هـذه      .ما تشخيصيا    تستدعي وضعية االنطالق إذا  تقوي     
  .ميزة خاصة إذ تدخل في سياق بناء وهيكلة  الكفاءة 

في مقاربة التدريس بالكفاءات ، التشخيص ليس  عملية معزولة أو منفصـلة عـن          
  .المسار التعليمي ،انها  خطوة  مدعمة ومكملة لهذا المسار بل وتعد أساسية فيه

أن التشخيص ال يقع  على جزء  مـن           "Delormesم   و في هذا الصدد يرى دي لور      
فالتشـخيص يمكـن   .   كل ،إنما يأخذ بعين االعتبار النسق المنظم لوضـعية مـا            

وبهـذا  .بواسطته، و في فترة وجيزة ،تصور حالة ما آو كفاءة ما بكل تعقيـداتها               
تـي    المعنى ينسجم التشخيص و المقاربة النسقية التي نؤمن بها،  هذه المقاربـة ال             

أن التشخيص فـي    ." .نادرا ما تؤدي الى التجزئة الشكلية التى طالما ميزت التقويم           
حنـاش  .  ف.(نظر دي لورم يندرج في سياق العمل التعليمي و ال ينفصـل عنـه               

1998(  
   وفي نفس األتجاه ،يضيف دي كورت أنه على الرغم من ان  الغرض من تكوين               

معرفية  كالمعرفة و الفهم والتحليل والتطبيق       الكفاءة غرض عملي ،فان العمليات ال     
والتركيب والتقويم وغيرها من العمليات  تعد اساسية  في عملية الـتعلم ، عليهـا                    
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مما يستوجب من المكون تقويمها للتأكد مـن المسـتوى          .يتوقف   ظهور الكفاءة        
   ). De Cortes  et al   1996(القاعدي الذي ينطلق منه المتعلم 

  
  
  :ألهداف المرحلية و عالقتها بالتقويم.2  .1  

من المعروف أن الكفاءة ال يمكن تحقيقها في فترة قصيرة، وانما هي نتيجة مسـار               
لذا يقتضي التقويم في التدريس     . تعليمي معقد و نمو متواصل في مختلف مظاهره         

مجـة   بالكفاءات التأكد المستمر من مستوى تحقيق األهداف المميزة و األهداف المد          
  . المصاغة على مستوى الكفاءة القاعدية 

 لذالك ،تماشيا و سيرورة التكوين  يساهم التقويم في بناء الكفاءة وتتخذ اثناء هذه              
و يكتسي بذالك طابعـا تكوينيـا   .السيرورة كل اإلجراءات لتصويب العملية التربوية   

  .تعليميا
  :األهداف النهائية المدمجة و التقويم- .3.1

ت غاية التعليم إيصال المتعلم إلي التحكم في الملمح النهـائي فـي ختـام               ولما كان 
المسار التكويني ،كان للتقويم مظهر آخر هو إثبات مؤهالت التلميـذ ، مـن خـالل                

في هذه المرحلة  تشكل األهداف النهائية إطارا مرجعيـا          .حوصلة مجمل مكتسباته    
  .للحكم على مدى بلوغ ملمح التكوين 

  
ا تقدم ، وتبعا للمدى الواسع الذي يشـتمل عليـه مجـال الكفـاءة،                على أساس م  
التقويم التكـويني و التقـويم      :ألخيرة  نمطين أساسيين في  التقويم        |تستدعي هذه ا  

  .التجميعي  نحاول فيما يلي توضيحهما
  
  :التقويم التكويني   .2

قصد به التعرف   ي.  التعلمية بل و يندرج في صميمها        -يتم تماشيا والعملية التعليمية   
ويرمي بذلك الى قيـاس     . المستمر على تحصيل التالميذ و كيفية تدرجهم في التعلم          

  .مدى تحكمهم في األهداف المرحلية للوحدات التعليمية
و للتقويم التكويني  دور إخباري بالنسبة للمتعلم ، الذي يتاح له من خالله ،التعرف               

وجي ،في حين يسمح للمدرس بالتعرف      على المسافة التي تفصله عن الهدف البيداغ      
  .على مدى تدرج المتعلم في المكتسبات   وتعثراته  

و من خالل ذلك، يعمل التقويم التكويني بصفة مستمرة على تعديل سلوك التالميذ و              
تصويب تعلماتهم و تصحيح مسارهم التعليمي بواسطة األساليب العالجية المالئمـة            

.  
نمط بالغ األهمية في تحكم   التلميد  في الكفـاءة سـيما              و بهذه الصفة يعتبر هذا ال     

وأن هذه األخيرة هي محصلة كل األهـداف البيداغوجيـة المتدرجـة و المندمجـة               
  .فالتقويم التكويني ينصب على تقويم مدى بلوغ هذه األهداف .

و من ناحية اخرى، فباعتبـار بيداغوجيـة الكفـاءات هـي بيداغوجيـة اإلدمـاج           
و . ن أهم شروط التقويم التكويني تكمن في مراعـاة مبـدأ اإلدمـاج            والشمولية، فإ 
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تحقيقا لهذا المبدأ  يتخذ القويم االتكويني أشكاال عدة و إجراءات خاصة نوردها فيما              
  : يلي 

  
  :التشخيص   .1.2 
    

و يقصد به ،التقاط المدرس معلومات و مؤشرات حول مدى تقدم تعلم التلميذ 
وإذا كان التشخيص إجراء ضروريا في .عثر لديه ،بغرض اكتشاف نقاط الت

وضعية االنطالق ،بحيث يسمح بضبط بعض  المكتسبات و هيكلة مكتسبات  
هذا بالنظر ألى مبدا األدماج .أخرى ،فانه ممارسة في صميم العمل التعليمي

الذي يتطلب أساسا الوقوف عند المكتسبات القبلية للتلميذ لتمكينه من بناء 
لذلك وا ،تماشيا و خطوات إكتساب الكفاءة،  يرمي التشخيص .ديدة معارفه  الج

  .إلى إدراج أنشطة تقويمية بغرض هيكلة المكتسبات و تدعيمها 
  
 
 

  : االنطالق من أخطاء التالميذ و استغاللها   .2.2
   

لم يعد الخطأ كما كان عليه في النظام التربوي التقليدي و سيلة إلقصاء التالميذ   
  ظاهرة طبيعية ال مفر didacticiensارتكاب األخطاء لدى التعليميين بل أصبح 

ويعود تعثر التلميذ في تعلماته . منها، توجد حيثما يوجد  االكتساب و التحصيل
  )(Meirieu 2000.في نظر هؤالء إلى أسباب عدة يمكن التحكم فيها 

 ،منها عدم مالء     و يرجع علماء النفس المعرفي هده األخطاء إلى جملة من العوامل          
التعلمية أو إلى خلل في طرق تحصـيل التلميـذ أو     –مة المعارف للوضعية التعليمية     
كما يرى التعليميون في هذا الصدد، أن األخطـاء         .إلى قصور في مكتسباته القبلية      

 و علـى   représentationsيمكن أن تكشف للمدرس على مستوى تصـورات التالميـذ  
   ."Astolfi 2001" ما يمكنه من تكيف  التعليم في إتجاههم إستراتيجياتهم المعرفية م

 و األخطاء يمكـن اعتبارهـا مؤشـرات  دالـة علـى قصـور التحصـيل لـدى                   
  .  يمكن األنطالق منها و تحوبلها ألى أهداف تعليميةindicateur de défaillance.المتعلم

لعراقيل وعلى هذا األساس، يعد دور المدرس حاسما في الوقوف عند طبيعة ا
التي تحول دون تحقيق األهداف التعليمية و جعل هذه األخطاء ال وسيلة إلقصاء 

  .التلميد وعقابه وإنما محركا لتعلمه 
  

 
  : خطوات التقويم التكويني .3.2 .

 
و يرى .    يتم هذا النمط كما سبقت اإلشارة اليه  تماشيا و تدرج مراحل الكفاءة 

  انسب األساليب و  de la  maitrise pédagogieم  التعليميون في بيداغوجية التحك
ومن خصوصيات التدريس في هذه  البيداغوجية . أكثرها مالء مة للتقويم التكويني 

  :  
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)F .Raynal 1997(  
 définir les.تحديد األهداف على مسـتوى الكفـاءات القاعديـة أو المرحليـة     -

objectifs   
  hierarchiser les objectifs .ترتيب األهداف ترتيبا هرميا -
  .وضع مؤشرات  لكل كفاءة من الكفاءات القاعدية او المرحلية -
في التقويم التكويني ال يعتمد المعيار  كمرجع   و إنما المحـك               : تحديد المحك     -

  .و هذا بإبراز األهداف اإلجرائية التي نقيس في ضوئها األداء
رة إنجازات عاجلة، سريعة ، آنية      إعداد بنود االختبار بحيث تتخذ  األسئلة صو       -

 .Y.( ،جزئية  يكون تدرجها  تبعا لتدرج األهداف اإلجرائيـة ومقـاطع التعلـيم    

Abernot 1996(  
ومن األدوات األكثر شيوعا ومالءمة في التقويم التكويني االختبارات الموضـوعية،           

  . كاالختيار من متعدد وأسئلة التي تسمح للتلميذ بالتقويم الذاتي
  
   المدرس  والمتعلم في التقويم التكويني دور4.2  

  
في ضوء ما تقدم، فإن دور المدرس في إطار المقاربة ،ال ينحصـر فـي رصـد                 

أنما  تسـيير عمليـة الـتعلم        .أخطاء التالميذ كما هو شائع في التقويم التقليدي         
Gestion de l’apprentissage  إذا نحـن بصـدد   . وتوجيهها نحو  األهداف المرسـومة

  .بيداغوجية التوافق والنجاح ،ال  اإلقصاء
ال شك في أن هذه المهمة تتطلب هي األخرى من المدرس كفاءات  منهـا،التحكم               

  :في استراتيجية التقويم و نوجزها فيما يلي
  :معرفة وظائف التقويم وفهمها 

إن األنطالق من معرفة واضحة ألهداف التعليم ولمراحله ولخصوصياته يتيح 
إن أولى التساؤالت في التكوين و في التعليم ، .اك و وظيفة التقويم للمدرس إدر

ينبغي  ان تكون بخصوص التغييرات المراد إحداثها لدى المتعلم ،أي حول 
  .وإذا ما تسنىله ذلك إدراك  أهمية التقويم.L’enjeu de la formation رهانات التكوين

  
  :جرائية القدرة على صياغة األهداف البيداغوجية صياغة أ-

الجدير بالذكر، ان المقاربة بالكفاءات ال تحدث القطيعة مع بيداغوجيا األهداف 
بل أن هذه األخيرة ال تزال بمثابة العمود الفقري بالنسبة للتدريس بواسطة 

  .الكفاءات
  
  :القدرة على الجاز أنشطة تقويمية وتنويعها-

تيار وبناء الوضعيات  ويدخل في هذا السياق ،إعداد التمارين المختلفة ،واخ
التقويمية  التي تمكن التلميذ من استثمار مكتسبات نبناء أدوات و شبكات 

  .التقويم  و تطبيقها
  : اختيار وتحديد المؤشرات
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ويتم هذا بتحليل حقل التعلم وإجراء عملية مسح للمادة الدراسية واستخالص 
 les indicateurs significatifs de la.من محتوياتها أهم المؤشرات الدالة على الكفاءة

compétence. -  
  
  :القدرة على تحليل نتائج  تعلم التالميذ -     

 تتضمن هذه الخطوة ،القدرة على اصدار الحكم و تقدير مستوى اإلنجاز  
  . استنادا إلى  محكات مناسبة 

التعرف على طبيعة العراقيل التي تواجه التلميذ  و تحليلها  ومعرفة أسـاليب              
وجيه الممكنةن وقنواتها نكاإلستدراك و بيداغوجية الدعما واهمية الوظائف         الت

  .المنزلية 
و إذا كان دور المدرس في التقويم التكويني حاسما نظرا للمهام المنوطة به، فـإن               
دور  المتعلم ال يقل أهمية بحيث أنه طرف فعال فيه يدرك من خالله حدود مكتسباته                

 .وبذلك  يدخل في مهام المتعلم التصحيح الذاتي.جاوزها و نقائصه و يبدل   جهدا لت
L’auto-evaluation و التصحيح مع الرفاق  la co-evaluation (.Astolfi 2001 ) (  

  
   إنطالقا من الخصائص و المهام السابقة الذكريتضح  أن الوظيفة األساسية فـي             

  . غيرها التقويم التكويني  تكمن في تحقيق الفعالية البيداغوجية ال
  

  :التقويم التجميعي .3 
  

يهدف التقويم النهائي أو التجميعي عموما، إلى قياس مستوى تحصـيل المـتعلم ،              
    )L .Bellenger Ph Pigallet 1998( مقارنة   بأهداف تكوينية محددة سلفا 

  
 la في التدريس  بالكفاءات نينصب التقويم التجميعي، على الكفاءة الختامية المدمجة 

compétence intégrative finale،    المنتظر ظهورها في نهاية فترة تعليميـة أو طـور 
  . تعليمي أو مقرر دراسي

يرمي هذا النمط ، إلى سبر مكتسبات التلميد المعرفيـة و المهاريـة والوجدانيـة،               
  . للتعرف على مدى بلوغه الملمح المستهدف في نهاية التكوين

عى إليه أسـلوب التـدريس بواسـطة الكفـاءات ،            و الجدير بالذكر، ان أهم ما يس      
فالوظيفة األساسية فـي التكـوين،      . التوصل  إلى نتائج ملموسة و إجرائية للتعليم         

  .ليست هي التعلم من أجل االكتساب ،إنما  من أجل الممارسة و التطبيق
من  ، تك enjeuxو في هذا المنظور، فان  عملية  التقويم ، تحمل في طياتها  رهانات 

في قدرتها  على توجيه التكوين نحو أهداف  عملية و  التعرف على مدى تحقيـق                 
هذه الهداف، و االستقصاء عن أسباب اإلخفاق فيها  و قياس النتـائج  اإلجرائيـة                

  .التي تسفر عليها  لعملية التكوين 
  . بهذه الصفة ، يكون للتقويم النهائي طابع شمولي، تشترك فيه أطراف عدة 

يم التجميعي، من حيث أنه حوصلة لمجمل مكتسبات ومهارات المتعلم ،إنمـا            و التقو 
يتم بغرض   إثبات كفاءت هذا األخير  في مجال معين،  و هو يؤدي بذلك وظيفـة                   

  . certificationالتأهيل
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.  و من ناحية اخرى،فأن لهذا النمط التقويمي دور حاسم في مسار التلميذ التعليمي            
أن التوجيه المدرسي و المهني للتلميـذ،       .  أساس التوجيه  وتكمن خطورته في كونه   

فبقدر ما يكون التقويم التجميعي سـليما        . يتوقف على مدى مصداقية هذا التقويم         
  .بقدر ما يكون التوجيه صحيحا وفعاال

  
  :في التدريس بالكفاءات واجراءاته  التقويم التجميعي  خطوات1.3 

  :في التقويم التجميعي رئيسية ينبغي اتباعها لهناك مراح
  تعريف الكفاءة أو الكفاءات المراد تقويمها ووصفها وصفا مفصال -
عزل الوضعية أو الوضعيات التعليمية المتصلة بالكفاءة  مع وصف الظـروف            -

  .: التي تجري فيها هذه الكفاءة 
ان الكفاءة ال يمكن  فصلها على مجال العمل والممارسة  ،وال يمكن مـال حضـتها                 

  .سها اال في سياق  وضعيات حية وقيا
  حصر المؤشرات و االدعاءات الدالة على وجود الكفاءة - 
  .. تحديد المحكات الحكم على الكفاءة -

تحديد ووصف القدرات التي تنطوي عليها الكفاءة والسلوكات التي ينبغـي           - 
  أن يظهرها المتعلم في نهاية مساره التعليمي

مرحلة من مراحل الدرس بحيث تغطي هذه تحديد األهداف التربوية لكل -
   .القدرات االهداف التربوية في المجاالت الثالثة

التي تستلزمها تحقيق هذه )  مهارات- مواقف-معارف(تحديد المحتويات-
  . األهداف

  .وضع جدول تخصيص تتقاطع فيه القدرات بالمحتويات المحددة-
 األداءات المطلوبة في استخالص من الجدول المؤشرات السلوكية الدالة على

  .الكفاءة
  .تحديد األوزان وعدد الفقرات لمختلف الجوانب المتصلة بالكفاءة-
بناء أداة  للتقويم اي  إعداد التمارين واألسئلة بحيث يختبر كل سؤال جانبا -

   )Gillet 1980)(.األداء(من الكفاءة 
  

باحثه حول    ان أنماط التقويم السابقة الذكر  ،يلخصها روجييرز في م
  :الكفاءات ،مشيرا إلى ثالثة وظائف رئيسية في تقويم الكفاءة 

ويقصد بها الوقوف عند  .orientation de l’apprentissageوظيفة توجيه التعلم -
  .المكتسبات السابقة للتلميذ لتمتينها باعتبارها أساسية لبناء التعلمات الجديدة

 وتتصل بمرحلة العمليات     la fonction de régulationالتصويبوظيفة التعديل و -
  .و تندرج في سياق عملية التعليم و التعلم

 تتصل بمخرجات التعليم وتعني إثبات la certificationوظيفة التأهيل  -
  ) .( X.Roegiers  2002المؤهالت

  
  .في الجدول الموالي ملخص ألنماط تقوبم الكفاءة وخصوصياتها 
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  مقتضـــيات اإلنـــــجاز  أهــــــداف التقـــــويـــــم  أنـواع التقويـم
  

  
  
  

  التقومي
  
  
  
  التكويين

  
  :له دور إخباري  :1
  
  .يخبر المتعلم عن المسافة التي تفصله عن الهدف: -
  .يسمح المعلم   بالتغذية الراجعة : -
  
  :  يسمح بالتدخل -2 

  أين ، متى، لماذا ،:               التشخيص 
   التدخل

    (repérage des lacunes             تعثر المتعلم      
  

  إيجاد أساليب لتجاوز النقص:              لتعديل 
  .  لدى المتعلم

  :   يهدف هذا التقويم إلى 
  
  .الكشف على الصعوبات و العوائق و تشخيصها-
   التعلمي -تصحيح المسار التعليمي -

  Réguler les  Apprentissages. للتلميذ
  .له طابع بيداغوجي تكويني-
  .يستهدف الفعالية البيداغوجية -

  
  . التعلمية-يمارس من خالل العملية التعليمية  -
  .ينصب على األهداف في الكفاءات القاعدية -
 يكون عند االنتقال من مقطع إلى آخر أي من هدف إجرائي  لى آخر  -

  :و يقتضي
  .ياترتيب أهداف  الكفاءة القاعدية ترتيبا هرم -
  .أجرأة األهداف بحيث  تكون قابلة للقياسو مالحضة  -
استغالل األخطاء والعوائق التعليمية ، وتحويلها إلى أهداف بداغوجية  -

  .استعمال مرجع محكي ال معياري  في التقويم-
  . بناء  أسئلة جزئية  انية عاجلة مالئمة لألهدافا إلجرائية-

   :مجال التطبيق
   تشخيص المتطلبات القبلية-
  .دمج المكتسبات على مستوى المادة-

  .هيكلة التعلمات الالحقة
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  التقومي
  

  التجميعي

  
  
  
  
  

  يستهدف التعرف على مدى تحقيق الملمح العام للتعليم 
  )المرامي(
  

إعادة (تعتمد  نتائجه التخاذ القرارات بشأن المتعلم
  )…االنتقال الى مقرر آخر–السنة 

  .هيلالتأ: الوظيفة األساسية 
  
  .له طابع جزائي -

  
  .يمارس عند نهاية مقرر دراسي أو فصل أو دورة أو سنة تكوينية

 الكفاءة األندماجية التحقق من مدى  تحكم التلميذ في يستهدف-
  :يقتضي. ،أي في الهدف النهائي المدمج .النهائية

  .توضيح الكفاءة المراد تقويمها و وصفها وصفا دقيقا-
  .قويمية األكثر تمثيال للكفاءة اختيار الوضعيات الت-
األهداف المميزة التابعة ها .تحديد القدرات التي تنطوي عليها الكفاءة -
  .تحديد المحتويات  التي تستلزمها هذه األهداف-
  .وضع جدول تخصيص تتقاطع فيه  القدرات بالمحتويات -

استخالص من جدول التخصيص المؤشرات الدالة على جوانب األداء 
  .كفاءة في ال

 بحيث تغطي مختلف جوانب itemsتحديد األوزان وعدد الفقرات -
  .الكفاءة 

اختبارات –مشاريع -حل المشكالت (تعتمد فيه أدوات  متعددة -
  .موضوعية .اخ-المقال

للحكم على بلوغ الكفاءة )  محكات ومعيار(يعتمد مرجعا مزدوجا -
  .األندماجية النهائية
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  اءة النهائية المدمجةشروط إختبار الكف 2.3  
  

يستهدف التقويم النهائي التجميعي، التعرف على مدى تحكم التلميذ في الكفاءات           
انظـر منهجيـة    .(النهائية المدمجة، المصاغة على مستوى الوحدات التعليميـة       

  ).التدريس في الوثائق المرافقة لبرامج التعليم األخيرة
  :ومن شروط اختبار الكفاءة النهائية المدمجة 

  
   :بناء الوضعية التقويمية 1.2.3      

  
    نظرا للطابع الشمولي الذي تكتسيه الكفاءة ، يشترط في التقـويم النهـائي             

 مشكلة، تنطوي على وضعيات عائلية مماثلة لهـا،         -وضع المتعلم أمام وضعية   
وضعيات ثرية، تعبر عن مختلف جوانـب األداء  المتصـلة بالكفـاءة  المـراد                

  .تقويمها 
ينبغي أن تكون الوضعية التقويمية ذات طابع اندماجي، أي مدمجة الجوانـب و              

أن تكون ذات داللة، يجسد المتعلم من خاللها مختلـف مكتسـباته المعرفيـة و               
هذا ما يظهر أهمية بعض األدوات و كالمشـروع و حـل            .المهارية و السلوكية    

تـي تتنـافى والطـابع      فال جدوى من األسئلة المتفرقة ال     .المشكالت و المالحظة    
  .األندماجي للكفاءة

  
  :صدق األختبار2.2.3 

  
ليكون اإلختبار صادقا ينبغي أن  تكون الوضعية التقويميـة جديـدة بالنسـبة              -

و من حيـث صـدق بنـود        . للمتعلم أي ال تشبه الوضعيات المعالجة أثناء التعلم       
هـذا مـا    . رهـا االختبار، ينبغي أن تقيس األسئلة ،الكفاءة موضع التقويم ال غي         

  .يستلزم تحليل المهمة أو المهام  المنتظرة من التلميذ تحليال دقيقا 
  

  : اختيار المحكات 3.2.3   
   

       يشترط في التقويم التجميعي إذا، وضع المتعلم أمام وضعية معقدة، يظهر           
من خاللها مختلف مكتسباته  ،وضعية تمكن المدرس من مالحظة النشاط موضع            

  .و قياسه  اعتمادا على محكات التقويم، 
فالمؤشر هو عنصـر دال علـى محـك         .و ينبغي التمييز بين المحك و المؤشر        

  .لتحديد مستوى التحكم في محك ما  يشترط  اللجوء ألى عدة مؤشرات 
و المحكات كما سبقت اإلشارة إليه هي تلك الخصائص و المواصـفات التـي              . 

فمـن مقومـات    .ي تسمح بالحكم على أدائه    ينبغي على المتعلم التحكم فيها و الت      
  :المحكات  صياغتها   صياغة إجرائية   و مثال ذلك 
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في السنة الثالثة ابتدائي، يكون التلميذ قادرا على إنتاج نص يتألف من أربعـة              (
  .)أسطر في وضعية تواصلية دالة بالنسبة له 

4  
  :مكات تقويم الكفاءة 4.2.3   

  
 يقتضي تقويم الكفاءة النهائيـة المدمجـة، تقويمـا          تبعا للهدف النهائي المدمج،   

ففي تقدير ملمح .و لتحقيق ذلك، ال يمكن االكتفاء بالوصف الكيفي     . مرجعيا محكيا 
فهـذه  . المتعلم ،  يكون من الضروري ، اللجوء إلى التقدير الكمـي  للملمـح                

،و الممارسة تتيح للمقّوم   قياس ومعرفة موقع المتعلم في مسـاره التعليمـي               
  على أن يكون  ذلك  بتحديد محكات مالئمة .  مدى تحكمه في البرامج المدرسية

       إن تقويم ملمح المتعلم معناه حوصلة مجمل مكتسباته،  وهـذا  بحيلنـا              
سـيما  .  ويبررها   la notationالتنقيطبالضرورة إلى التقدير الكمي أي إلي عملية 

لذا ينبغي أن   .  في نظام  اإلدارة المدرسية       أن هذه األخيرة، ال ايزال يعتمد عليها      
  . تحضى بمصداقية عالية

  وفـي التقـويم    docimologie      ويلجأ التعليميون و الباحثون في علم التباري
إلىا نتهاج  بعض القواعـد    évaluation quantitativeالكمي لتحصيل التالميذ  ،  

و المقصود  بعتبـة    .les seuils de maitrise التي تحدد  ما يسمى بعتبات التحكم
ومن القواعد المقترحة في علم     . التحكم ،المستوى الذي يعتبر فيه المحك محققا        

 la règle de Gaviniالتباري، كمعيار يعتمد في التقويم الكمي  ألنجازات التالميـذ،  
  .80/80قاعدة غافيني

  
  قاعدة غافيني5.2.3 

  
إجراء  اختبار فردي ،فأن مستوى األجابة       تنص هذه القاعدة  على أنه في حالة         

يعد مقبوال وكافيا ،اذا تمكن الممتحن من األجابة على أربعة أسئلة مـن خمسـة            
  .  من مجموع األسئلة المطروحة عليه80%أي اذا استطاع األجابة على 

أما في حالة تقييم قسم أو مجموعة من األفراد، فأن مستوى األجابة يعد مقبـوال          
مـن   %80،من مجموع الممتحنين من األجابة على           %80  تمكن       وكافيا اذا 

كما تنص القاعدة على أن هذا المعيـار يالئـم تمامـا            . مجموع أسئلة األختبار    
أما في مجال  التعليم الوظيفي ،فينبغي أن تكون القاعدة أكثـر            .التعليم المبرمج   

 indice deفعاليـة      كمؤشر للكفايـة و ال 75/75مرونة وذلك بأن يتخذ  معيار 

l’éfficacité  علـى     من مجموع الممتحنين من األجابـة  %7 5يتمكن    أي ان
    )   1998حناش    .  ف (   من مجموع أسئلة األختبار75%

و يعتقد واضع هذه  القاعدة ان هذه األخيرة ليست معيـارا مطلقـاو انمـا أداة                 
  .أجرائية فيممارسة العمل التقويمي
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ومن .   التقويم الكمي  ومعاييره ، بتطور البحث في علم التباري           وتتعدد محكات 
الوسائل المقترحة في مجال التدريس بواسطة الكفاءات  قاعـدة الثلثـين التـي              

  . نستعرضها نظرا لتركيزها على خصوصيات تقويم الكفاءات
  
   Ketele 1996 De(     REGLE DES 2/3( :   الثلثينقاعدة6.2.3      
  

  دو كيتل "لثين،  من اقتراح  الباحث في التعليمية و  علم التباري قاعدة الث
مؤداها أنه من األهمية بمكان ، ان يمنح التلميذ، ثالث فرص يثبت من خاللهـا               

  .مدى تحكمه، في كل محك من محكات  للكفاءة 
يعتبر المتعلم متحكما في محك معين  إذا نجح في اإلجابة على بندين من ثالثة               -

أي سؤال أو مثير أو عملية   يظهر من            ،  itemو المقصود بالبند    . م له بنود تقد 
  .خاللها المتعلم أداء ا  أ و إنجازا ما 

و ينصح  الباحث ، بتجنب إعتماد محك واحد ، بحيث إذا منح  المتعلم فرصـة                 .
فقد تكون أجوبته بفعـل     .واحدة  في الجابة ، قد ال يعكس ذلك مستواه الحقيقي            

لذلك ينبغي اإلكثار من المحكات ،  بحيث تمثل هـذه            ). ا أو إخفاقا  نجاح( الصدفة
  .األخيرة  فرصا إلختبار وضعيات عائليةعديدة تدخل في سياق  الكفاءة

 و تبعا لهذه القاعدة ، يعتبر المحك محققا، إذا تمكن المتعلم، من النجـاح فـي                
 بلغ حدا أدنـى     عندئذ ن يعتبر التلميذ قد    .وضعيتين من ثالث وضعيات  تقدم له        

 عند تحقيقه ثالثة محكات من ثالثة أما  .  MAITRISE          minimale.من التحكم 
  MAITRISE MAXIMALE.يكون قد بلغ حدا أقصى من التحكم 

  :المحكات كالتالي " دي كيتل" و يصنف 
المحكات الدنيا، و هي مجموع المحكات التي تعتمد كقاعدة للحكم على نجاح أو             -

  .لمتعلم رسوب ا
  
  :CRITERE DE PERFECTIONNEMENTمحكات اإلتقان أو الجودة -

و هي محكات ال تستعمل للحكم على نجاح أو رسوب المتعلم وإنما تستعمل ما 
.بعد ذلك أي لتصنيف التالميذ و ترتيبهم    

 
  :مثال عن قاعدة الثلثين

  .تحرير نص ذي ثالثة أسطر إلختبار الصياغة اللغوية للمتعلم  -
  .ليل ثالث وضائف في ظاهرة ما أو موضوع ما  تح -
  . تلخيص مسائل رياضية تحمل نفس الصعوبة -
  . منح ثالثة فرص يبدي المتعلم من خاللها كفائته في القفز علوا  -

ليست معيارا وإنما نموذج يمكـن إتباعـه        " دي كيتل " و الجدير بالذكر أن قاعدة      
  . بغرض أجرأة العمل التقومي
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  :كفاءة الختامية المدمجة  أدوات تقويم ال- .4
  

 تختلف  أدوات التقويم في مقاربة التدريس  بالكفاءات  وتتعدد تبعـا للمجـال                 
  .الذي توجد فيه الكفاءة و وضعياتها 

وفي  هذه المقاربة ،ينظر إلـى أدوات التقـويم ، نظـرة براجماتيـة ،تخضـع                 
  .العتبارات محض عملية و غرضية 

هذا األسلوب التعليمي ال تنحصر فـي إختبـارات         فأدوات التقويم الختامي ،في       
لدلك فإن االمتحانات النهائية ال يعول       . التحصيل كما هو شائع في التعليم التقليدي      

عليها كثيرا ، كأداة وحيدة للفصل في مؤهالت التلميذ ، و إنما هي وسيلة ضمن               
تقـدير  وسائل أخري ، كثيرة و فعالة  في الحصول على المعلومات الضرورية ل            

  :ومن هذه األدوات .مؤهالت التالميذ 
  

  : حل المشكالت   4 . 1
إن وضع المتعلم أمام مشكلة ، تعد فرصة خصبة ،يبدي المتعلم مـن خاللهـا               

فيتمكن المعلم مـن خاللهـامن  مراقبـة         .نشاطات تكشف على مستوى أدائه      
سلوكات المتعلم و تقويم أسا ليبه في حل المشكل و مـا يـنجم عـن هـذه                  

لممارسة من مواقف و قدرات معرفية كالقدرة على تجاوز العراقيل   والقدرة             ا
على إستغالل المكتسبات وتوظيفها ، ومن قدرات وجدانية كالصبر والمثـابرة           

  .واالرتباك وغيرها من السلوكات التي تؤلف الكفاءة 

  :المالحظة     4. 2  
ت اإلجرائية  ،كالطرق التـي      إن أهم ما يعنى به تقويم الكفاءة هو تقويم  العمليا          

ينتهجها التلميذ أتناء أدائه النشاط  ، فال  يقتصر التقويم على  نتائج التحصـيل                
  .بقدر ما ينصب على طرق   التلميذ في العمل واسلوب  توصله إلى  النتائج 

لدلك فإن طريقة المالحظة أي مالحظة نمو الكفاءة من  أنسب الطرق و أكثرهـا               
  .في تقويم المهارات الحركية و السلوك االنفعالي فعالية ال سيما 

فعلى غرار ما يجري في التكوين المهني، يمكـن للمقـوم تـدوين  مالحظاتـه                
  .بخصوص مدى تقدم التلميذ في المهارة وفي السلوك عموما

  :  المشروع 3. 4
وأهم ما يميز المشروع ،  تمركزه حول مشكلة، تعبر عن اهتمامات المـتعلم و               

و يعد المشروع بالنظر إلى مقتضيات إنجازه  مجاال خصبا يمكـن            . أدائهاتعهد  ب  
  .للمدرس من خالله تقويم المتعلم 

فال يقصد به  مجرد     .غير أن للمشروع في مجال تقويم الكفاءات  وظيفة أخرى           
االنطالق من مركز اهتمام المتعلم فحسب ،و إنما يمثل إضافة إلى ذلـك فرصـة               

ة  للمتعلم الذي  يجند فيها  معلوماتـه المسـتقاة مـن              لدمج المكتسبات بالنسب  
  (J .Vial)  .مصادر عدة 
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من هذه الفرص يمكن اإلشـارة إلـي التوثيـق و العـروض و المالحظـات و                 
االستجوابات التي يجريها إضافة إلى  اعتماد التلميـذ  المراجـع الدراسـية و                

 و عمليـة الـدمج      المعارف التي يتحصل عليها بمفرده من خالل  اإلستقصاءات        
  .التي يقيمها بين المحتويات التي يكتسبها في إطار مختلف المواد 

و تمثل كل هده الظروف كلها  مساحة تتيح للمعلم  إجراء التقويم مـن جوانـب                 
فالمشروع يوفر إطارا تتجسد فيه أداءات التلميذ التي تعتبر أصدق دليـل             .عديدة  

  .على جود الكفاءة 

  :ية االختبارات التحرير . 4.4
  

نظرا للجوانب الفكرية و الوجدانية  التي تنطـوي عليهـا الكفـاءة   ، تتـيح                  .
االختبارات التحريرية ،و منها اختبارات المقال واالختبار الموضـوعية ،فرصـا           

مالئمة  للكشف على أساليب المتعلم في  التفكير  و االستدالل و الحكم والتقويم                
  .أدبية ال سيما في معالجة مسائل فلسفية أو 

فاختبار المقال أسلوب ال يستهان به و هو الزم لتقـدير جانـب مـن الكفـاءة                 
والتعرف على مدى السيطرة على مهارات في مناطق معرفية كاللغـة واألدب و             
تقدير مدى السيطرة على المهارات الالزمة فـي العلـوم الطبيعيـة والعلميـة               

مية األختبـار النهـائي و       هذا ما يؤكد أه   )  1990علي أحمد مذكور  ( والرياضية  
  . ضرورة استيفائه شروط الشمولية و الموضوعية والصدق 

  
  

إن التدريس بواسطة الكفاءات ،على غرار المقاربات الديدكتيكية  المتعاقبة فـي            
تاريخ أدبيات التربية ،ال يمثل سوى نموذج ضمن نماذج تربوية عديدة ، عكست             

  .عمليتي التعليم والتقويم وال زالت تعكس الدينامية القائمة بين 
إن التقويم ال   : إن المتطلع لتاريخ حركة التقويم التربوي، تستوقفه نفس الحقيقة        

يعدو أن تكون محصلة التطورات الطارئة في مجال العلوم اإلنسـانية و حقـول              
فكلما حصل تطو رفي هذه الحقول أدى ذلك  إلي تغيير النظـرة             .المعرفة عموما 

وال يزال في افاق البحث العلمي،المجـال       .ي ومنه إلى التقويم     إلى العمل الددكتيك  
مفتوحا أمام مقاربات تعليمية أخرىن تقتضيها مستجدات هذا المجال ، نتوقع ان            

  .تحمل في طياتها تصورات ومفاهيم جديدة تنير سبيل  العمل التعليمي و تثريه 
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