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 إهــــــــــداء
  
  

  ...إلــــى أعــــز مــن أحـــب فــي هـذه الــدنـيـا

  ..صــلة د را ســتـيوالــدي الكــــريـمــين الـلذ يـن ربـيـانـي وسـاعــدانــي فــي مــوا 

  إلـــى ذ خـــري فـــي هــذه الـحـيـاة ؛ زوجــــتـي ا لـحـبـيـبـة،

  .أبـــنـا ئـي فـــد وى، وأيــــمــن 

  .إخـــوتـي؛ اال عــزاء مـن عــائــلـتي د حـــمـانــي وشا مــي 

  .أهــــدي هـــذا الــعــمـل الـمـتــواضــع 

  ..ـــل مــن قـــا سمني ظـــروف إ نـجـا زهد ونــمـا أن أنسـى أيـضا آ

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  



  
 
 

 آـلـمـة شـكـر وعــرفــان
  

  :               في خـضـم مناقـشـة هـذا العــمـل الـمـتـواضـع ال يسـعــنـي إال أن أشـكـر الـد آـتــور

ـوق"  ـمال معـت ـون   " جـ ـم والـعـ ـم الـدعـ ـد ي ـلى تـق ـى ع ـم يـتـوان ـذي ل ـال ل    ال ـن خ ـة م ـد راس ـذه ال  إل نـجـازه

  .تـفــضـــلـــه بـاإل شــرا ف عـــلـيــها ومـتــابـعـــتـــــها

وهذا د ونما نســيـان المجهــود .  آما ال يفـوتـني أن أشكر اللجنة ا لمناقشة التي ستشرفني بمناقشة هذا العـــمل

  :زمـــالء العــــمـــل الـذي لـم يبــخــل بـه الســادة والسـيــدات ؛ 

    اال سـاتــذة اال فــاضــل واال ســتـاذات الفـضـــلـيــات ، و آـــل مســتـشـــاري  الـتـوجــيه- 

  :  الـمـد رســي و المهـــنـي وعـــلى رأســهــــم 

  :سى  السيـد مـد يـر مرآــز التـوجــيه المــد رسـي والمهـني بـوال ية المـد ية د ون ان أن-

  . بـــوال يــة الـمـد يــة"  فـخــار عـبــد الـكـريـم"  السيـد مـد يـــر ثـانـويــة -

  .لي الدعـم المعــرفـــي والتشجيــع المعــنـوي السيــد الــد آـتــــور بــن عـيــسى عــال ل الـذي مد -

  ...  إلـــى آـــــل هـــــؤالء جـــمـيـعـا

  ـد تـكــمشـكــرا عــلى مسـاعـ
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   :ة ــم دـــقــم

ة و التع ـتع               ي اث  ـتبر التربي يع الت ن المواض ر نـوالمثقفي ةـفـال سـفـمام الـتـارت اهـليم م اء االم ر    واولي ى م عل

ة اال      الظروف التاريخي   عـلة م ـاعـفـورة و مت  ـطـينامية مت  ملية د ـليم ع ـ فالتربية والتع  ،صورـالع ة ، والبيئ صادية ،   ة واالجتماعي قت

رد المناسب للظروف المناسبة  وين الف دفها تك ا زاد " .ه صاع ومم ال ال شئة االجي ا بتن يم اهتمامه ة والتعل ة التربي ي اهمي دة ـف

اتهم ، ووال        ا وتاثيرها على  افتهم ، واتجاه سياسي    فكارهم وثق م ال ا           . ئه ا بالغ ا الحكومات اهتمام ذا اهتمت به ا   وص  له رفت عليه

ة وذ  الغ الطائل ل ت   المب ن اج ك م شئة ابن ـل ا وتع  ـن والء له ى ال شؤون األ    مـليمهــائها عل سيير ال ة لت ات الالزم ة التقني جتماعي

     . ) 1( " واالقتصادية للبالد

  

دى مواآ                و م روح ه سؤال المط االـلوفلنامية، ـول ال دـبة الـاال ان ال الـح صال اء ب ة  ات ال ة ـللمتطزم لبات التربوي

ا ول   الـن استغ  ـل لحس  ـاد سب  ـة  وامكانية ايج   ــويـتربـآت ال ـنشـمـالية وال ـلة الموارد الم  ـل ق ـها في ظ  ـوبـلشع ى ـطرق ال ـت ـذا سنـله

وي الي بلد   ـربـ الت امـرى في النظ  ـة آب ـميـي لها اه  ـوي الت ـانـم الث ـليـعـلة الت ـي مرح ـة وه ـليميــل التع ـــراحـلم م ا ــب اه ـوانـد ج ـاح

وين و التع   ليم العاليـهة و التعـن جـط مـوسـتـي والمـدائـليم االبتـن التعـل بيـ، باعتباره حلقة وص    يين من جهة   ـن ـلمه ليم اـوالتك

  . رى ـاخ

  

ه بع      ـ لهذا تبدو االمور متناقضة ع                    " ان واربع  ـندما نالحظ ان ر، وبع  ل ال سنة من استقال   ) 42(ون ـد اثن د ثالث  ـجزائ

الي وبع    ـاالصالح االول للتع   سنة من ) 33(وثالثين   ة  ـليم الع ة                   د قراب دائي و المتوسط ، فمرحل يم االبت رن من اصالح التعل ع ق رب

ا ح  صال رف اـعتلمنظومة التربوية لم     ا تبر الحلقة االساسية في   ـعتي  تليم الثانوي ال  ـالتع ـذه أي ،  )2(" ياـق ـيـقـح  الـي  دـ التع  ان ه

وي و             ـرت ف  ـه ـ والتي ظ   ،ةـاص ـلة خ ـيك ـهـالـة ب ـق ـلــت الجوانب المتع  ـت التي مس   داغوجي و الترب ى الجانب البي يها اختالالت عل

      . يقتصاد االجتماعي واال

                

لها ـي  دــم تع ـتـتي ي ـلى السلبيات وال  ـرف ع ـتعـم ال ـتـا ي ـله تي من خال  ـاسية ال ـداة االس  ربوي اال ـويم الت ــقـتبار الت ـوباع                 

صع    ـتم بجانب البحث ع      ـزيزها ومن جهة اخرى يه       ـم تع ـتـتي ي ـات ال ـيـابـواالج ائص وال ن ـث ع  ـح ـبـات وي ـب ـقـعـات و ال  ـوبــن النق

  .ا ـقـبـسـة مـومــرسـمـات الـــيــاغـق الـيــقـحـل تـيـبـي ســف رة ،ـثـر عـجــف حـقـأيـل مــة آـالجــعـة مـيـفـيـآ
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ى التحسين و التع        اسا ف ثة يهد  تحدـسـمـحات ال  صال وي او مع اال   ـربـتـام ال ـظـنـواءا في ال  ـم س ـويـالتق                ،ل  ـي  دـسا ال

سنـوية طيـربـلت رق اـاج والوسائل والطـهـمنـوال، لم ـلمع لم واـعـلمت ق اـف راـلية تـمـو عـوه دـلة ال ل ـل آ الـة و خـيـراس ة ال

ل    الـل وانطـصـف ن آ ا م ـحــرس او م د ق ـاصــور خـ ا ي دـنـة عـ د  دـالح جـص دث اـحـم ل ـواصـم متـويـقــن تـد مـب اذ ال،ي

لى ـني اال ع ـب ـنـي ية والـوع ـوضـلى المصداقية والم ـلمي القائم ع  ـم الع ـويــقــاشى والت ــمـتـدة ت ـي دـرق ج ـب وط ـيـالـاس داثـتحـالس

  .لمية ـة عـيـيجـراتـتـق اسـيـبـطـجة تـيـتـت نـث دـية التي حـة والواقعـقـيـق يات الدـطــالمع

  

ن          ذ ي داني والل اني الجانب المي               ولذ لك تمحـورت د راسـتـنا هـذه في جانـيـن اثـنـيـن اال ول يـشـمل الجانب النظري  والث

صــول  ـدة فـ ى عـ سمان ال ـما ينـقـ ـد وره ي الجا;ب ـث ف ـي   حـي صـيل ف ـي الـتـفـ ـة ف صـول اسـاسـي ـالث فـ ضـمـن ث ـب النظري تـ ن

ورة                           اره وبل ـمية الموضـوع واسباب اختي موضـوع اال صالح التربوي في التعـليم الثانوي ، تكلمنا في الفصل اال ول منها عـلى اه

ـرت عـلى ساحـ                   ـربوية ظـه ـوي             اشكاليتـنا المـد روسة من خال ل التـطـرق الى دال ال ت ت ـل اال صال ح التـرب ـع من قـبـي ة المجـتـم

ـة          صـداقـيـة ومـوضـوعـي ـدى م ـرة وم ـة الـمعـاص د رس ي الم ـاح ف ى النج ـول ال د خ ـا ال ـم وحـاولـن ـرص والتـقـوي ـؤ الف وتكـاف

وي حيث جاء         التـقـويـم فـيهـا وهـكـذا تـم لنا صياغة ثالث فرضيات قصد اختبار هذه المبادئ والنقاط التي جاء بها ا                 ال صالح الترب

اتي                        ذ المدرسية لت ائج التالمي ـن اال صـالح عـلى نت ـوي ضـم ت الفرضية اال ولى لمحاولة معـرفـةأثـر التجـد يد في التـقـويـم التـرب

ا                                ويم ، ام ات التق دا عن تقني ر مباشر بعي ر مباشر اوغي ات اث ان لظروف االمتحان ا اذا آ  الفرضية   بعدها الفرضية الثانية لتعرفنا م

ه من خالل           الثالثة فهي محاولة معـرفة ارتباط النتائج المدرسية باآتساب الكفاءات التي يحرص عليها االصالح التربوي في أهدا ف

ـاربة ا                             ة ا لمـق ـا م تمكن من ا ق ـربوية لن ـية وسـوسيـوت عال قات مرآبة تتعـلق اسا سا بمؤشرات موضوعـية ذات دالال ت اجتـماع

ـدها                     لسليمة بين م   د رسي بع ع الم وا ق ا نخلص اليه بعـد عـملية التحـقـق من الفـرضيات وبين ماتـصبواليه المنظومة التربوية و ال

دارس عن            قمنا بتحد يد مفـاهـيـم الدراسة       ـارئ أو ال ـاد الق تحد يدا لغـويا ، وا صطـال حيـا  و اجرائـيـا ، أل نه يضمن لنا عـد م ابـتع

ا                          تـفـصيال ت الموضوع وأ    ان له سابقة التي آ د را سات ال هـدافـه ولـوضعه في مجرى الفهـم السليم ، آما تطرقـنا الى جملة من ال

ـليم                                ى مسيرة التع اني  ال صل الث ـنا في  الفـ ة للموضوع تطـرق شا مل ـاطة ال نفس االهـتمام بالموضوع من أحد زواياه  وقصد االح

انوي من         الثانوي واال صالح التربوي منذ االستقال ل وال        ـليم الث ى   2005 - 62ى يومنا هـذا فـالقـيـنا نـظـرة عـلى التع ـنا ال  وتطـرق

ى                          ا عل ادة التفصيل تكلمن ة ولزي ة الحالي هـيـكـلتـه ا لسابـقة ، ومـرتـكزات ومبادئ تنـظـيمه ، لنتـكـلم بعـدها عـن خصـائـص الهيكل

ـه وشـروط          مشروع االصالح التربوي بكل خطواته ومحاوره االساسية واج        ـراءاتـه الـتـنـظـيمـية والـقـاعـد يـة وأهـدا فــه وغـايـات

  انـجـاحـه ، وآـل االجـراءات 
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ـه                    ه مـاهـيـت ـاولنا في ـوي تـن ـم التـرب ـلم عـلى التـقـوي ـذي يتك صل الثالث وال ى الفـ             نصل في االخير من الجانب النظري ال

ـمية عـلى                  ومعـناه لغـة وا صطـال      ة والتـنـظـي ـد ي حـا ثـم أنواعه ومراحله وشروطه وخطواته لنصل الى وظائـفـه واجراءاته القـاع

  . ضـوء نظـرياتـه 

  

ة التي                          ى األسس المنهجي ا ال ين تعرضنا فيهم ى فصلين اثن               أما الجانب الثاني المتمثل في الدراسة الميدانية فاحتوت عل

ـليال ت       قمنا باتباعها للتح   ـظم التح قق من فرضيات الموضوع بد اية بالمقاربة السوسيولوجية التفسيرية التي حاولـنا فيها صب مع

اة من المجتمع اال                        ا المنتق شـخـيـص في عينتن ى الت ـنا ال ـم تطـرق ـواه  ث و النـتـائـج العـطـاء فهـمـا متـوازنـا ومتـجـانـسا في محـت

ـا      شبكة المال حظات                            صـلي حـيـث تم تبويب المعـلوم د عـرض ل ة ، بع ـداول مرآب ـي ج ـنة ف ـذه العـي ـن ه ات المستـقـاة م ت والبيان

ـين                ـن اجـل ان نـب ات الجداول م ابالت وبيان والتعليق عليها وإستخـال ص النتائج الجزئية لكل فرضية إنطالقا من المالحظات والمق

ـال ق             ـتالي الع ـات االحصـائـية وبال ـال ق ـرضيات                   مخـتـلـف الع ك عـلى مستـوى الف ـيرات و ا لمؤشـرات وذ ل ين المتغ سببية ب ـات ال

ـرت                               ات التي اسف ـة بالبيان ـاجات المتعـلق ـن االسـتـنـت ى مجموعـة م ـد الخال صـة ال ـليها بع م ع الثالث لنتـمكن في االخير من الحك

ـر مع               عـنها الد را سـة محاوليـن تـتـبـع التـراتـبـية مع آل فـرضـيـة حـارص           ائج وعـرضـها في االخي ـذه النت ـيـن عـلى تـلخـيـص ه

ـة         ـلى نـقـط ـز ع ي تـرآ ـة الت ى الخاتـم صـنا ال ة خـلـ ي النهاي ا وف ن ان تطرحه ي يمك سوسيوتربوية الت ـدادات ال ـف اال مت مخـتـل

ـتربوية ف          ر وعـلى      عـمـلـية تـتعـلـق بـآفـاق اسـتـشـرا ف الـتـقـويـم التـربـوي فـي المنظـومة ال ـق أآث ـية للتعــم ـلوم االجتماع ي الع

ـات   ي عـملي ـليها ف ـتمد ع ـلمية يع ـية وع ـج مـوضـوع ى نتـائ ـية الوصـول ال ـلة بغ ـا م سحـيـة ش ـي د راسـات م ـلى ف مستوى أع

  . اصـالح المنظـومة التـربـويـة و التكويـنـيـة الجـزائـريـة 
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   :لموضوع  أهمية ا  .1  

 .ه ــتــراس ي دــعوا ل د الـن خـوي مــانـثـم الــيــلــعـي التـوي فــربــتـح ال الـوع اال صـــوضـي مــسـتـيك -  

 خلصتـور وتـفراد ان تتط حا يسمح لال صال ليم اـح التع صال ية اـتماعـج ات االـضـن النه راـتـي اقـر فـسـال -

 .ية ـبـلـلس ف و اــعـل الضــوامــن عـم

ال ف -  ن نـلــعـتـة و الـيـربـتـل الـعـمج ـاحـيم م ـص ناـة وعـافـقـوى الثـتـو محـية هـ ـلماض ا اـادهـعـهاوابــاتــاهــجرها واتــ ية ـ

  .ةـافـقـذه الثـبة لهـوعـستـمـوة الـقـاره الـبـتـاعـه بـتـيـصـوشخ ردـفـان الـيـوآـرى هـية اخـاحـن نـة ومـلـبـقـتـمسـرة والـوالحاض

ا ـره ـاضـا وح ـيه ـا وماض ــفه ـعـوض  اـه ـوتـن ق ـط  واـا وم  ـه ـالـها و ام  ـب ـالــطـمـا وب ـهــسـ فـنـة ب ــاعـمـجـي ال ــاس وع ـيـقـو م ــه  -

    .هاـيقـقـطرة تسعى لتحـداف مسـاهـل آـبـقـتـسـي المـراه فـا نـمـآ

اع ـم ـتـم االجـل ـو ع  سـف ـنـل ا مـل ـفي ع   نـي ـثـاحـبـن ال ـير م ـثـكـامات ال ـمـتــور اه ـن مح ـمــا ض ـودهـة وج ـراس دـمية ال ـلمس اه ـن  - 

  . ا ـرهـيـوغ

ـنا الـومـظـنمرة ـأيـسـ ى مـلدان ال ـب ـر من ال ـي ـثـ الكعـل ـطـت - ال ـت ـت صادية واالجتماع   اال حداث  ربوية ، ل سياسية و الع ـقت لمية ـية وال

  . ةـرس دـمـر الـبـلك ع ة وذـيـافـقـثـها الـاطـمـرة ألن ذـة الحـانـيـها بالصـسـفـن ضطراب لتحصين ص من مرحلة الرآود و االـلـخـللت

  :ر الموضوع  اب اختيا أسب .1 

  : تية  ب الذا سبا اال . 1 . 1 

ة الباحث آ                م مهن د    ـبحك ه الم شار رئيسي للتوجي ) االساتذة ( وي ـرب ـالت مـاق ـمع الط  اءاتـثر اللق ـك ـرسي و المهني ت  مست

صيب  تـن دـ صالح التربوي و التقويم بع     ية من ضمنها موضوع اال    ـافـقـوالث ماعـيةتـث نقاش آبير حول مواضيع عـدة منها االجـ        ويحد

ك وتنوع   ذ يةـق لمدى موضوع  ـارض ومواف ـاآل راء بين مع  م المناهج لوحظ الكثير من تضارب صالح و استال  سنوات اال  دال   تـل ال

ب من  ـان ـي جـو ف ـل ا وـره  واـق في اغـمــسة و التع را  الدار اهميةـاث ب الموضوع مماـلتشع ة ، ـنعـون نتائج مق   ئل واشتد الحوار د   

  بها ـوانـج

  

  : ية ـلموضوع ب ا سبا اال.  2  . 1

  ـــلـــــةم اـــكــتــورة مــصـا بـيــلـعــق فـلـطـوي انـربــتـح ال الـص روع االــشــان م: وع ـوضــمــة الــداثــح  -

  ل الـــا خــهـر بـــة مـيــزئــات جــح الــص د اـــعـ ب2006 /   2005ي ـــراس دــــم الــوسـمـن المـــداءا ـــتـــاب 

  .ي ـــض اـمــي الـنـزمــدالــقــعـال

  . المشروع يشغل بال  فئات المجتمع المخـتـلفة لماله من أثر مباشر عـلـى أفـرا د الـمجـتـمع - : وضوعـالمنـطــاق  -
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  .شـرفـي الـصـحـافـة الـوطـنـيـة  تـضـارب المـواقــف تـجـاه المـشــروع مـن خـال ل مـا نـ-

   خاصة بعـد ظـهـور مـصـطـلـح الموضوع بـروز تـأويـال ت ثـقـافـيـة و سـيـاسية وايد يولـوجية مسـبـقة حول - 

  .   الـعـولـمـة

      : وعـوضـمـالأهـداف  . 2 

  ظرة سـريعـة عـلى أ هـدا ف  وجوهره أن نلقي نالموضوع            يجد ر بنا قبل موا صـلة الحد يث عـن لب 

  :هـذه الـد راسـة والـمـتـمـثـلـة فــي 

  :األهـداف الجـزئـية  . 1 . 2  

   معــرفـة مـدى مـنـح الـمـتـعــلـم طـرق تـفـتـيـح مـواهــبه و ا آـتـســابـه وتـدعـيـمـه بعــد د مـن الــوسـائـل -

  .والـكـفـاءات الـتـي تـربـطـه بـالـواقـع 

  التي هي سالح التقـد م و التـطور فـي عـصـرنـا ) اآتساب الكفاءة ( لجـوانـب التـطـبـيقـية أي التـكـنولوجـية  ا-

     .الحـاضـر 

  :األهداف الرئيسية  . 2 . 2

    يتمثل فـي هـد ف رئـيسـي هـام هـو مـدى مسـاهـمة اال صال ح التـربوي في التعليم الثانوي في رفع المردود -

  ومواطـن )  بالتقويم المستمر (ـوي ، وفـعالية التقـويم الحالي لتشخيص موا طن الضعـف ، وعال جها آنيا الترب

  .القـوة وتعـزيـزها 

  ية و الشمولية في التقويم التربوي وذلكوضوعـالم مدى استجـابة اال صـال ح التـربـوي الحـالي الـى مقـياس -

  ويـمـية و اتجاهـاتـه ، فال يمكن معـرفـتـها باستخدام االختبارات الكال سيـكية  بتـغـطـية آـل جوانب التلميـذ التـقـ

  ولكن يمكن معـرفـتها بـاسـتـخـدام التـقـنـيات المساعدة آالمال حـظة، وا لمقـابـلـة ، و االسـتـبـيـان ،وأ سـالـيـب 

  .  قـيـاس اال تـجـاهـات  

  .الت الـتطـبيق مـيدانـيا ماتحــصـلـت عـلـيه من تـكـويـن نـظـري   الـتـد ريب عـلى البحـث الـعـلـمي ومجـا-

 . ا نـجــاز رســــالـــة الـمـــاجـــســـتـيـــر -
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  :شـكـــا لية  اال . 3  .1 

والمتعـلقة في  جوهرها     ال ل ي الجزائر منذ االستق   ـة ف ـويـومة الترب ـظـت التي مرت بها المن     يال دـم من التع  ـعلى الرغ               

د         ك يبقى          رسة  والتي تمس    باسترجاع الهوية الثقافية و الوطنية عن طريق الم ة ، اال أن ذل اهج التعليمي رة تطوير المن ل م في آ

اق طرابلس               صالح محدودا في نظر الكثير من دعاة اال        التربوي ، حيث آانت البداية في التأسيس لمنظومة تربوية جزائرية مع ميث

ى الع ذي نص صراحة عل ا  ـال ة مكانته ة العربي اء اللغ يم ، واعط دريجي للتعل ة، من خالل التعريب الت ة الوطني تعادة الثقاف مل الس

ة  ة ، ودعم   الطبيعي اهج التعليمي اق   وجزأرة المن ذا الخيارميث د1964ه ة التع   ل ك بقيت   ـيمقراطي رغم من ذل ى ال ليم وتوجيهه وعل

ا خصوص    ـف ـناء متكامل يح   ـى ب  ـة ال  ـجاـالمنظومة التربوية في   ح      ى جزأرة التع          ـيتها الوط  ـظ له ا أدى ال ع ـي ـمـرجـبـليم ع ـنية ، مم

    .نيـهـمـن الـويـكـتـي والـنـقـتـري والـيـضـحـتـم الـيـلـعـتـلى الـد عـا أآـمـله، آـراحـم

  

د  وابتداءا من ا                 دادا     ويـليم الثان ـ جاعال التع  1986اق م المشروع ميث  ـ دع 1981ـ  1980راسي   لموسم ال و التقني امت

ا نحو التع        ـللتع شغ          ـليم األساسي وممرا اجباري الي من جهة ونحو الت ية ـتماع ـت االج  د التحوال  ـوبع " . يل من جهة أخرى        ـليم الع

انون       1996زائري ، أرسى دستور       ـية  في المجتمع الج     ـلمية و التكنولوج  ـية و الع   قتصاد والسياسية و اال   دي للق  المشروع التمهي

اد اللغة ـتمـلى اعـد ع ـيـأآـتـي و ال  ـوجـير البيداغ ـرفع من مستوى التأط   ـليم األساسي و ال   ـم التع ـالتوجيهي للتربية الوطنية والذي دع    

د     ـتلف المستويات التعـريس في مخ ة للتدـالعـربية  لغ   ل بت ة ، و التكف ة األمازيغي دريس اللغ ة   ليمية اضافة الى ت ات األجنبي ريس اللغ

را ـار أه ـي اط ـ ف   ،    ) 1 ("ليم الخاص   ـوفتح المجال للتع   وين واع        مداف و ب ـنظيم تك ى ت د عل ا أآ ة آم ة الوطني ن ـوي ـكـادة  تـج التربي

  .ن ـيـرس دـمـال

  
ة ،         تـلم ي  زائريـالجوي  ـربـتـروع ال ـشـمـات اال أن ال   ـح الـص ذه اال ـم من ه  ــرغـلى ال ـو ع                دان بصورة آامل جسد في المي

ة الوط   ر التربي ذلك وزي ـترف ب ث يع ال حي ـنفه االرتج شـد آـقـل"مد ـن محـلي بـية عـنـواآت تي ـية الـيمـيـقـتـات الـيـملــت العــفـ

 2( " فة آاملة ق بص ـير محق ـن النموذج النظري بقي لحد الساعة غ       ق مشروع المنظومة التربوية ، أ     ـيـبـطـم وت ـيـرسـزت بعـد ت  ـأنج

 (  .     

ك من خالل اال       وذ ـليميةـعـتـة ال ـومـظـنـص الم ـائـقـور ن ـهـذي أدى الى ظ   ـز ال ـجـوهكذا حاولت الوزارة تدارك الع     وي     ل صالح الترب

 ليم اال لزاميـ التع  في2004 / 2003الذي باشرت تطبيقه من الموسم الدراسي 

 

  

  
 ـ 149(ص .   ص 1986 الجامعية ـ الجزائرـ  ديوان المطبوعات 1980 - 1962 ونظام التعليم الرسمي بالجزائر التنمية االجتماعيةزايد مصطفى ،   . 1

155           (    

   . 1991 -05 -15  " التـصورات الرئيسية لمنظومـة التربية والتكوين الجـزائـرية  "وزارة التربية الوطـنية  . 2
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ة     رالمناـيــيـه الى تغـمقـ يتجه في ع  2006 / 2005وية في السنة الدراسية     صالح المرحلة الثان   لتدعيمه با  ـليمية ، و الهيكل هج التع

اء ع ة بن ـية  و الثقـتغـلى الـالثانوي سياسية و االجتماع الـافـيرات ال ن خ ـد الوط ية م دـل البع ـد ال ـد ـراطـقـمـي ني و البع ي و البع

  .      دةـي دـة الجـيـمـيــلـتعـج الـاهـنـمـى الـلـن عـيـرس دـمـن الـويـكـوازاة مع تـمـري بالـي والعـصـمـالـالع

              

وي د     ـقييمية ع ـوقد تضاربت األراء التي سعـت الى اصدار أحكام ت                       د      لى اال صالح الترب د ر من ال ى ق ة  ون الوصول ال  ق

ا         م موضوعي للمناهج في   ـويـ نظام تق  لىـتماد  ع  ـية التي نصل اليها بطريق االع     ـوالموضوع ة منه ختلف المياد ين وخاصة التعليمي

ـتمد ع   دةـم ـد األعــلمي الجيد وأح ـالعـمل الع ـ، فهوا لمقياس الخاص ب     ق ـي ـقـلفة لتحـت ـصات المخـ صـخـتـن والـمه ـها الـي ـلـالتي تع

ذا الق     ت ممارسته مد رجة في الفعـل التعـليمي تحظى بعـنـ و أصبح،دافها  ـأه صفة  ـط ـاية آبيرة من طرف  المسؤولين عـن ه اع  ب

ـاال ت    ـوعـنـة وت ـامـجتمـع آكل بصفة ع   ـمـذ و ال  ـيـاء والتال م  ـيـول خاصة واأل  ا اذ    دـاد ع  ـازدي ـوي ب ـرب ـاع الت ـط ـي الق ـه  ف   ـت مج ده

ردود المؤسسات               ـقـوالتال ميذ ي   ذةـصاراألسات ذا م ارف الشخصية و آ اهج ا      يمون على صعيد المع ة المن ة وفعالي ة ـق ـبـلمط التربوي

د      ـح ال  صال ذا اال ـد ه ـة بع ـاصـخ ي ع      ذي شرعت فيه الجزائر المبني على أساس الت اءات و التخل ة بالكف ام ـظ ـنـن الـريس بالمقارب

ال داخل الرئيتدريس ـى الـلـني عـبـمـل كي اـيـس الك ة و أحد الم د يث ات الح م التقني ويم من أه داف والتق نهج باأله سية لتطوير الم

ا               روع في اال  ـم الش ـله ت ـضـوبف وتعديله   ي المق اع األسلوب التحليل ذ باتب ويم مستوى التالمي انوي و تق يم الث  صالح في مرحلة التعل

  .ميذ خاصة في نهاية المسار رن لنتائج التال

  : التالية ومنه نـطـرح الـتـسـاؤال ت 

  

  :ام ـــــلع اؤل اـــالتس.  1 
  ـنـاك عـال قة ما بيـن نـتـائج التال مـيذ سـنـوات اال صالح ونـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـمـسـتـحـدث ؟ هـل ه * 

  

  ) :الفرعـية ( التساؤالت الجزئية  .  2 
ـة                   -  أ   ـن الـتـاسـع ـدة م ـى  هـل لـكـل مـن نـظـام الـتقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد و طـرق اال نـتـقـال الـجـد ي ى   أسـاسـي ال سـنـة اول  الـ

  ثـانـوي أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسـيـة لـلـتـال مـيـذ  ؟    

  هـل ألسـلـوب وظـروف سـيـر اجـراء اال مـتـحـانـات أثـر عـلى نـتـائـج الـتـال مـيـذ مـقـارنـة بـتـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي؟   - ب  

  اء ل هـل اآـتـسـاب الـكـفـاءات مـرتـبـط بـنـظـام الـتقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد ؟وأخـيـرا  نـتـسـ –  ج 
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  : الـفـرضـــــيـات  . 4 . 1

ـال                          : الفـرضــيـة األ ولـى     ـة اال نـتـق ـن طـريـق ـر م ـد رسية أآـث ـج الـم ـر عـلى الـنـتـائ ـد أث إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد ي

  . الـجـد يـدة مـن الـتـاسـعـة أسـاسـي إلـى األ ولـى ثـانـوي 

  

ـة  ـة الـثـانـي ـن   : الـفـرضـي ـر م ـذ أآـث ـج الـتـالمـي ـى نـتـائ ـر عـل ـر مـبـاش ـات أث ـر اال مـتـحـان ـروف سـي ـوب وظـ ن أ سـل ـكل م ل

  .تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

  

.                                ـسـاب الـكـفـاءات مــرتـبـط بـنـتـائـج نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الجـد يـــد    اآـت: الـفـرضـيـة الـثـالـثـة 
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  :تحديد المفـاهـيــم  .  2

  : التـقـويـــــــم  . 1  .2 

ـرض       هو ا صدار حـكما      :اصطال حا    ا بغ شـامال واضـحا عـلى ظـاهرة معـينة بعــد القـيام بعـملية منظمة لجمع المعـلومات و تحليله

   .  )1 (د رجة تـحقق األهداف واتخاذ القرارات بشأنها 

شواني  د الن د المجي ور عب د آت ـرفه ال ـ"  ويع ـار ع ـى اط ـه ال شيءالمقـوم وإرجـاع ـلى ال م ع ـناول الحك ه وسيلة تـت ـلى أن ـن ع ام م

   .  )2(" القـوى و العـال قـات ومقـارنـتـه بغـيـره 

  

    ) .3  (تـقـوم الشـيء ، مطـاوع قـوم ، قـومـتـه فـتـقـوم أي عــد لـتـه فــتـعــد ل:  لــغـة 

ـل                                سيةقـوم الـمـع د ري ة الت ويم في العملي اس و التق ه القي ـمان عـودة في آتاب د سـلـي ـتور أحم د آ ـه ال ـذه أي    ـ  ويعـرف ـال مـي م أداء ت

ـنا ـمة ووزنــامعـي ـم قـي ـى لـعــمـله ـاب . أعـطـ ـس ا لـكــتـ ضـافـي نـف ـعرفه أي ـل " وي ـمع و تـحـلـي ـة لـج ـة مـنـظـم ـه عـمـلـي أن

ي ت    شاطات الت ائل و الن ق  و الوس ـلم واالدارة  والمراف ب و المع ـلقة بالطال ـج   المتع ـول الـبـرامــ ـات ح ا المعــلـوم شكل بمجموعه

  .  )  4( " وحدة عمليةالتعـلم والتعـليم للتاآد من   مدى تحقيق األهداف و اتخاذ القرارات بشأن هذه المناهج 

  

سمح                                " ـ     دة ت ـلومات مفي ـد م مع ذي بواسطته تحصر و تحصل و تق ه النسق ال ى أن وي عل ـد ك الترب ويعرف التقويم في ملف موع

     . )  5("  باختيار القرارات الممكنة 

                                                                                                                                               

صدار األحكام وإتخاذ   اما اجرائيا فنعني بالتقويم عملية تربوية يقوم بها المربي باستمرار وترمي الى اعطاء نتائج محد دة تمكن من ا                  

ن ا          ة م ع مجموع و جم سها وه ويم نف ى أدوات التق ائل وحت رق أوالوس ات أوالط ـلمين أو المحتوي أن المتع ي ش واء ف رارات س الق

ـة                        اييس مطـابـق ـلوما ت ومجموعة مق ذه المجموعة من ا لمعـ ين ه ة ب ة لبحث درجة المطابق ـة وصالحة وآافي لمعـلومــات وجـيـه

  .د دة فـي البـدايـة أو معـد لة خال ل الـعـمـليـة مـن أجـل أخـذ الـقـرار  لألهـدا ف المحـ

 

 

 

  

  

    . 211 ، ص 18 ، ط  1965المطبعة الكاثوليكية ،  بيروت لبنان : ، المنجد في اللغة و اآلداب والعلوملويس معلوف ،   .  1 
   .65  ص  1987 2 ، دار الفرقان طعلم النفس التربوي عبد المجيد النشواني ،  . 2 
     .210نفس المرجع السابق  ص . 3 
   المطبعة الوطنية 1985 ، القــيـاس و الـتـقـــويـم فـي العـمـــلـية التـدريـسـية جــامعــة اليرموكأحـمـد سـلـيـمـان عـــودة،   .  4 

    . 30 ـــ 29ص .        ص
     .21  ،  ص 2 ، ط  2000 ، الجـزائر  ني للوثائق التربوية   ، المرآزالوطتقييم المناهجموعدك التربوي،  . 5 
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  : الـنـتـائـج الـمـد رسـيـة  . 2 . 2 

ـتبر                            : ا صطال حا     ا تع ى أنه ـقلية المساهمة في التحصيل في الرياضيات عل يعرف الدآتور صالح الدين عالم  في آتابه القد رات الع

ـة التي يحصل                         مدى استيعـاب المتعـلمون لما تعـلموه من         ـد رج ـاس بـال ـررة ويـقـ ـة مـقـ ـة معــيـن ـادة د راسـي ـينة في م رات مع خب

  .) 1  (عـليها المتعــلم نهاية العــام الـد راسـي  أو االختبارات

  

ه أم                   : لغة   ـد مات ـتائج أي القضية أواأل مر مستخرجة من  مـق ـجة ، جـمع ن ـي الـنـتـي ـة تعــن ـد رسـي ـج الم د رسية من    الـنـتـائ ا الم

 ) 2( درس، درسا ، ودراسة الكتاب أو العـلم أي أقبل عليه بحفظه جعله يـد رسـه مدارسـة ودراسـا،قـر أ آـل مـنهـما عـلـى صـاحـبـه           

                              .  

ى أ                    ه عل ا نصل                 ــ ويعـرف الد آتور محـمد نـسـيـم رأفـت في آـتابه تقـويـم الـتـلميذ و تـقـد م د رسية هي خال صة م ائج الم ن النت

  .  )3( اليه بواسطة التقويم تعبرعن مدى تقدم التـلمـيـذ ويعـبرعـنها بالد رجات والتـقـد يـرات 

   .  ) 4(  ويعرفها نفس الكاتب على أنها عادة متوسط أحكام على عناصر مختلفة في تقدم التلميذ 

  

ـة                 وفي د راسـتـنا هـذه تمثـل النتائج ال       ـاس آفـأي ـم لقـي ـرف أساتـذتـه ة من طـ مد رسية بالنسبة لنا ا لعال مات وا لد رجات المقد م

التـال ميذ ومقـد رتهـم لتـنبئ التلميذ باستمرار عن أخطاءه ونوعها وعن تلك التي أتقنها لتجنب األخطاء المقترفة وتصحيحها حتى   

  .ـابـل الـتـي أتـقـنـها ال تثبت في الذاآرة التي أتـقـنها وتـثـبـت بالمـق

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
  .   بـدون سـنـة   81 ،  ص القدرات العقلية المساهمة في التحصيل في الرياضياتصالح الدين عالم ،  .   1
  18 ، ط 1965  ،  المطبعة الكاثوليكية ، بيروت لبنان المنجد في اللغة و اآلداب و العوملويس معلوف  ،  . 2

   .213 - 212ص  .      ص
   19 ـ18 ص1964  ، دار العلم تقويم التلميذ وتقد مهنسيم رأفت  ،  .  3
     . 27نفـس الـمرجع الــسابق  ص  .   4
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  : الكــــفـــاءات  .  3 . 2  

ا   ـطال ح ـلى تـ       :  ا ص ـد رة ع ـدة و الق ـد ي ا رف الج ـي المع تحكم ف ع ال سـتـمـر م ـف الم ى التكي د رة عل ي الق اءة ه ـف الكف وظـي

    . )1(تكـنـولـوجـيـا المعـلومـات واال بـداع 

ـرض صـال                             ـه و عـ ـراح حـل ل ه و ا قـت  ــ  ويعـرفـها في تعـريف آخـر على أنها قد رة التعـرف على مشكل و التعـبير عـنه و تحليل

  .حـيـة هـذا الـكـل  

من التعليم اال بـتـدائي عـن مد يـريـة التعـليم االساسي بانها القد            ــ  و تعـرفها لجنة االصالح التربوي في آتب مناهج السنة االولى             

رة عـلى توظيف الطرائق المال ئمة لمعالجة ا لمعـلومات و تنظيم العمل حسب اآلجال و القد رة عـلى فهـم القـوانين و تـطـبـيـقها و                       

    .   )2(عـلى وضع قوانـين خاصـة بـه 

ارف                               ــ ويعـرفها غي افا نـزيني على      وفر عـلى مع ا تت ا أل نه تحكم فيه ـلة في مجال مشترك من الوضعيات ي درة عمل فاع ا ق  أنه

   . )  3(ضـروريـة وقدرة على تجنيدها عن دراية وفي الوقت المناسب مـن أجل التعـرف عـلى المـشـاآـل الحـقـيـقـيـة وحـلـهـا 
   

  .      ) 4( لشيء مساويا لشيء آخر آفاءة جسم أو قـيـمـتـه االتـحـاد يـة  تعرف الكفاءات لغويا على أنها حا لة يكون بها ا: لغة   

                   
سية                       ارات النف ـرفية أومن المه ارات المع ة ومن المه وفي د راستـنا هـذه نـقـصـد بها مجموعة التصرفات االجتماعـية و الوجداني

اذ ن هي مكتسب آامل       الحس حرآية التي تمكن من مما رسة د ورا أو وظـيـفة           أو نشاط أو مهمة أو عمل معـقد على أآمل وجه ف

ل وقت أن أبـرهـن عـلى                                     ا آفء إذا آنت أستطيع في آ ثال أن ا فم لدى صاحبها بحيث يلجأ الى ممارستها آلما   آان في حاجة اليه

  .            أنـني آـفء 

  

  : مشروع اال صالح التربوي  . 4

سـق ا لمنـظـومة                    يعــرفه مح : ا صطال حـا     مد زياد حمدان عـلى أنه مجموعة التعـد يال ت و التغــييرات التربويةالتي طرات عـلى ن

ـية    ـراءات التـعـليـم ـج ، واالج ـاء المنـاه ي بن ة ف ة و التربوي ـلقات واأل سس المنهجي ادئ و المنط شـمـل المب ي تـ ة ، والت التربوي

 قها وتـكـويـن واعـادة تـكوين والتـقـويـمـيـة ومـسـتـلـزمـات  تطـبـي

 

  

  
  . ، بدون سـنة 165 ـ 164ص  .   ، المرآز الوطني للوثائق التربوية الجزائر ص 2000الكتاب السنوي  .1
    .19 –  18ص .   ،  ص 2003مناهج السنة األولى من التعليم اال بتدائي أفريل وزارة التربية الوطنية ،  . 2
   ، 1981  ، دار العلم للماليين بيروت لبنان الجمود و التجديد في التربية المدرسيةبد اهللا عبد الدايم ، غي افانزيني ، ترجمة ع . 3

   .45      ص 
  18  ط 1965 ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت لبنان  المنجد في اللغة واآلداب و العلوملويس معلوف ، .  4
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  . )1( شـكـل نـسـق متكـامـل ، انطال قا من التعـليم القاعـدي وحتىالتعـليـم الـثانـويالمدرسيـن والتي تـبـد وفـي

أمـا إجـرائـيا فنعـني بمشروع االصالح التربوي خطة عمل تخص عالج المشكالت التي يعاني منها النظام التربوي وتكريس المهام                  

ر في      و اال د وار و الوظـائـف االيجابية من أجل مساهمة الكل في ب    شهده الجزائ ذي ت اعي ال لورتها، وهو استرتيجية للتغـير االجتم

ـراءات                   ـنموذج للتغييرمجموعة االج ـية ، وآ ـة و االجـتـمـاع صـاد ي سيا سية و اال قـتـ السنوات االخيرة في جميع مجاالت الحياة ال

ـوي خـال ل المـوسـم ال                ـم الـثـان ـلة التعـلي سـت مـرح ـي  الـتـنـظـيـمـية التي مـ ـتي أد خلت     2006 / 2005ـد راسـ ال ت ال ـد ي  و التع

  )   . السنة االولى ثانوي( عـلى الجذوع المشترآة 

  

  : االستــــعــــــدا د . 5  

ه        : اما ا صـطال حا      ـاصر ان ـيم ن ـرفه ابراه سبيا فيع سـرعـة      " فتعـريفه يخـتـلف مـن بـاحـث الـى آخر ن ـلم ب ـرد عـلى ان يتع درة الف ق

    .    ) 3(" ولـة ، وعـلى ان يصـل الـى مستـوى عـال مـن المهارة في مجـال معـيـن ، ا ن تـوفـر لـه الـتـدريـب الـال زم  وسهـ

ار                  " ويعـرفه فاخر عـاقل عـى انه       ى مستوى عال من المه سهـولة و الوصـول ال ـلم ب ة التع ل الموسيقى           قابلي ـن مث ـل معـي ة في حق

د رة        الرياضيات او الميكانيك  و ـس                       ) (Habilite وهي خال ف ق ـة و لـي ا مـل ـاز آ ـة انـج ى امكانـي شـيـر ال ـداد يـ من حيث ان االستع

    .  )4( " انجا ز فـعــلـي 

  

ـال                        : لغـــة   ـدا د  يـق ـدد  االستعـ ـدة جمع ع ـئة ، الع ـوا عـلى   " من أعـده لال مر ، هـيـئـه لـه وأحـضـره ، استعـد لال مـر، تهـي آـون

ـال              " ــدة  ع ال وسالح ، يـق دهر من م ـه    " أي على استعداد ، ما أعدته لحوادث ال ـد ت ـر عـ ـذ لالم ـدة     " أ خ ـه، عـ ـده ل ـا أعـ أي م

    .  )2( آامل العــدة " اسم الفاعـل "الفــرس، ســرجــهـا، عـــدة البناء و النجار وغيرها ، آال تهم ، المعـد 

  

وي في سنة                 وهـي في د راسـتـنـا نـقـصـد ب      استـعـداد التـلمـيذ القد رات التي تجعـله مهيئا ومعدا الجتياز آافة امـتـحانات التقويم الترب

  .اال صالح لتسمح له بالتحصيل الجيد وتحقيق نتائج دراسية مرضيـة  

 

 

 

 

  

  
  

   .45 ،  ص 1987، دار التربية الحديثة عمان ، االردن ،تقييم المناهج محمد زياد حمدان ،  .  1
    . 491 ،   ص  1 ، ط1991 ، منشورات دار الشرق ، بيروت ، المنجد في اللغة و اال عال م . 2
       .51،   ص   1  ، ط1996 ، دار عمار ، عمان ، االرد ن ، مقدمة في التربيةإبراهيم ناصر ،  .  3
    . 13 ،  ص  3 ، ط1979 ، دار العلم للمال يين ، بيروت ، لبنان ، معجم علم النفسفاخر عاقل ،   . 4
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  : الد راسات السابقة  .  4

ة   .  1 ـد خليف ـربي ول ـة  " الع ـة الجـزائـريــ ـة و الجـامع ـد رس ضـاريـة للم ـام الحـ ـية ، " المه ـا مـعـ ـات الجـ ـوان المـطــبــوع د ي

   .1989الجزائـر  ، سـنـة 

ـوب     :"م التربية و التكوين في الجزائر ، انطـلق فيها من التساؤل          تعـتبر مساهمةالباحث محاولة لتحليل و تقييم نظـا       لماذا تـتـقـد م شع

وتصنع الحضارة ، و تتحكم في زمام التاريخ ؟ و لما ذا تـتـخـلف شعـوب أخـرى فتخـرج من التاريخ ، و تغـاد ر سـاحـة العـصر حتى                         

ـتبرا أ ن أي                      وتكمن االج .  )1(" ال تكاد تميز الخيط األ بيض من األسود ؟           ـلمي مع وين و البحث الع ة و التك ام التربي ابة حسبه في نظ

ســتــوى                                        ـى الـمـ ـد ال ـدي و يمـت ـم الـقـاعـ دأ باصالح التعــلي ـم يجـب أن يب ه  و ا صالح مضمون التعـلي د أ ن  ينطلق من اصالح ال ب

  .الجـامعــي 

  

ة المحيطة                             انتقـد الباحث نظام التربية و التكوين في         ـرات البيئي ـدها عـن التغــي الجزائر ، من حيث المناهج التعـليمية ، و بع

ـلومات                        الكثير من مع ـميتها ، ف ـن أه ـل م ـذا يقـل بالمد رسة ، مما يجعـل التال ميذ يـبـحـثون عـن المعــلومـات خــارج ا لمد رسة  وه

ـرائق          ـيفه المحتوى التعليمي أرشيفية اضافة الى لغـة التـوصيـل      ا أن الط صر ، آم ـة وال تـتـمـاشـى مع ا لعـ ـر منـاسـب ـة وغـي جا ف

سـات           ة و ا لمؤسـ ـاة اليومي ـة بالحـي د رس ـربط الم ـية إال  ب ـلمية و االجـتـماعـ ـوال ت الع ع التـح ـماشى م ـوجية ال تـت البيداغ

ئة الماد ية والثـقـا فـيـة ا لمحـيـطـة بالمـدرسـة وتحـد يد المناهج           االجـتمـاعـية ، وذلك بمال ئمة المنـاهج و األهداف التربوية مع ا لبي           

ـلمي و                                   ا يتماشى مع التطور الع ة ، وبم ـقدم و الرفاهي ـع نحـو الت راد المجتمع ، و التـطـل التعـليمية بما يتـماشـى مع طـمـوحـات أف

ـمال األ د بي و        المعــرفـي وضـرورة تـكـامـل المواد و ا لعــلـوم و تطـويـر قـواعــد   ـلها من االستع ـب أساليبها و نــق ـذ ي  اللـغــة وته

الخرافي الى االستعـمـال  العـلمي و الـتـقـنـي ، بل واالستعـمال اليومي في ا لمؤسسات التربوية مـع االحتكاك ا لمباشر مع الطبيعة و                      

  . قـنـية و العـمل واال نتشار األ فـقـي للتعــلـيـم المؤسسات في المجتمع  لتضمين المحتوى التعـليمي التد ريبي على التـ

                     

ـدة       "  ـل معــق ـف عـوام ـفي خـل ـي تخـت ال مسـاواة الـت ـنا ال ـليم ، مبـي ـية التع ة مسألة د يمقـراط حـلـل الباحـث العــربي ولد خليف

ة    ـزة أو ا لمثبط ـرا ت المحـف ـع للتـأثـي ـا يـرج ـها م ـة    من ـع  لـلمـنـظـوم ـا يـرج ـا م ـة  ومـنه رية واالجـتـماعـي ة األس ي البيئ ف

   . ) 2("  الـتـعــلـيـمـية ذاتـهـا ، آاالجـراءات التـربـويـة  واالتـجـاهـات نحـو المـحـتـوى الـتـعــلـيـمـي 

 

 

 

  

          
   ، مساهمة في تحليل و تقييم نظام التربية لجزائريةالمهام الحضارية للمد رسة و الجا معة اولد خليفة محمد العربي  ،. 1

   .4  ص 1989    و التكوين والبحث العـلمي  د يوان المطبوعات الجا معية الجزائر 
    .5نـفس المـرجـع السـابق ،   ص .  2
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وي  ام الترب ده للنظ ة للباحث في نق ة و التقييمي سـاهـمة التحليلي ـمية ا لم ـم من أه ـلى الرغ ى وع ة عل ه مبني ري اال أ ن رؤيت الجزائ

مفاهيم التربية الحـد يثة الغـربية سواء على مستوى النقدأو عـلى مستوى البدائـل التي طـرحها ، ولـم يـشـر الـى اشـكـالية الرواسب             

ارا جاهزة ، ال                      ل أفك ـله ينق ا جـع ـية مم ـها      االجتماعـية و العـوامل التي تحملهاالتربية الحـد يـثـة الغـرب را عن التي طـرح تختلف آثي

  .سـابـقـوه 

  

د       ه اال ي ة  ومنطلق ـة والثقافي صـاد ي ة اال قـتـ ـلى الحري ي ع ي مبن ـع ليبيرال ـن وا ق ا م ـلق أساس ـة تنط ة الرأسـمالي            فالتربي

ـع      ـا الطــاب ـى عـليه ـتى وان أضـف شعـوب ، ح اقي ال ن ب زه ع ي تمي ه خصوصياته الت ي ل وجي الغرب ـع يول ـي ، وا لمجـتـم ا لعـالـم

ـاس                       ـذ و اال قـتـب ـن األخ ـع م ـذا ال يـمـن ـه ، وه ـادؤه وثـقـافـت الجـزائـري ال يـمـكـن أن يـسـقـط عـليـه مشـروع تـربـوي يـنـا قـض مب

.    ي مـيدان الـعــلـوم و الـتـكـنـولـوجـيـا مـــن ايـجـابـيـات المنـظـومـات الـتـربـويـة الـعـالـمـيـة بـاخـتـال ف تـوجـهـاتـهـا الـفـكـريـة فـ
     
  
ن ؟  " مصطفى عشوي   .  2 ى أي ة ال ة الجزائري د رس نة  "الم ـر ، س ـة ، الجـزائ ـوع 1991 دار األم ـث مــوضـ ـالج الـباح "  ، ع

ـن ا         " التربية البـاد يسية       ـة تحت عــنـوان المد رسة الجزائرية الى  أين ؟  وانـطـلـق م ـد       " شـكـالـي سـيـة م ـاد يـ ـد رسـة الـب هل الم

ـه و     " رسـة تـقـلـيـد ية أم مـد رسـة حـد يـثـة ؟           ـاد ئ سـي و مـب اد يـ و لال جـا بـة عـلى هذاالسؤال استعرض الباحث أنواع التعـليم الب

ول      ـييرا في ط        :"مناهجه و أساليبه ، وأهــدافــه ليق ـدأحد ثت تغــ سية ق د رسة البادي د ريس  الم د     )1( " ـريقة الت ـذا أن الم ـاد ه  ومـف

ـي       ـل ف رسـة   السوسيولـوجـيـة لـم تـكن تـقـلـيـد ية ، ولكـنها لم تـكن مد رسة بالمعـنى الحـد يث مبينا مصادر حداثـتهـا، والـذي  تمث

سـية  التـراث الفـكـري العـربي و االسال مي ـ ابن خلد ون ، ابن قـيـم الجـوزيـة وغـيـرهـا وأ  سـلـوب تـنـظـيم و تسيير المد رسة الفـرن

  .    في الجزائر ، فهذ ين الـمصـد رين اقـتـبـسـت منهماالمدرسـة الـبـاد يـسـيـة الحـداثـة   

   

ـم تطرح                              ة ، ليخـلـص أ ن المشكـلة ل دىخريجي المدرسة الحديث ضعـف اللغوي ل              تطرق الباحث بعـد ذ لـك الـى مشـكـلة ال

ـال ف                          ـي اخـت ـوية وبـالـتـال بالحـدة نـفـسـهـا فـي المد رسة الباد يـسـيـة و بعـد المقـارنـة ، يـفـســر ذ لـك بـاخـتـال ف االهـداف الـتـرب

  .المنـاهـج و البـرامـج  

ه ب شر الي م ي د راسة اال أن الباحث ل ذه ال ـد يـولـوجـي الـواضـح في ه ـم من الطـرح اال ي ـلى الرغ ـه  وع ـل طــرح ـة ب صورة مادي

ـثةالتي                     ـد ي ـة  الح د رسـةالجـزائـري ة للم ـداف التربوي ـل االه سية في مـقـاب ـاد يـ ـة للـمـدرسـة الـب ـداف الـتـربـوي ـي االه ضـمـنـهـا ف

 "  المدرسة  الجـزائـريـة الى أيـن ؟ " يتساء ل عن وجهـتها 

 

 

  

  
    .70 – 64ص  .  ص 1991 ، دار األمة  ، الجزائر ، ة الى أين ؟المد رسة الجزائريعشوي مصطفى   ،  .   1  
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شعاره         " و المفـتـرض فـي  أيـد يـولـوجـيـة المد رسة الباد يسية            االسالم د   " اال يد يولوجيا االسالمية القومية الوطنية الثورية تبعا ل

  "  .يننا العربية لغـتـنا ،الجزائر وطننا  

سية     وما نستـفيـد منه في      اريخي للمدرسة البادي سوسيولوجي الت د راسة عـشـوي لمعالجة موضوع اال صالح التربوي هو السياق ال

  .   و التي تعد محطة هامة ألي دراسة سوسيولوجية تـتـعـلق بالمدرسـة الجـزائـريـة

  

اعلى        " تحت عـنـوان : د راسة محمد ا لعال لي        . 3 ويم وأثره ـيه والتق ـيا الـتوج وي    تـكنـولوج ـل الترب ردود الفع ـل   "  م ـة لـنـي رسـال

 ، حـيـث آانت    1993 / 1992شهادة الـمـاجـسـتيـرفي عـلم النفـس التربـوي معـهـد علم النفس ، جـامعـة الجـزائـر ا لسنة الجامعية                 

انوي ج             ى ث سنة التاسعة أساسي و األول ذ في ال ـتال مي ـج ال ـن نـتـائ ـارنة بـي ـبارة عـن مقـ ـط   د راسته ع ـد ف ضـب ذع مشترك ، به

سكرة سنة                   ة ب وال ي د را     1993مقــايـيـس التـوجـيه المد رسي وآان مجال تطبيقها بثانوية الدآتور سعدان  ب ـن ال ـر م  ، حـيث تعـتـب

ـا سـعـ                                      سـنة الت ـيذ ال ـال م ـج ت ـن نتـائ ـرة بي ـات ا لمبـاشـ العال ق شكل أساسي ب دة التي اهتمت ب ة الجد ي دا ني ـا سـي      سات المي ة أ س

انوي  حوالي               ى ث نهم   320لـضـبـط التـوجيه في السنة األولى ثـانـوي وآانت عـيـنة بحـثـه مـن تـالميذ الجذع المشترك األول ذ م  تلمي

د            102 يد رسون في الجذع المشترك عـلوم وتكـنـولوجيا و        218 ـذه ال ـت له  يـد رســون فـي الـجذع مشـتـرك عـلـوم انـسانـيـة ، وآان

  : سـة جـمـلة  مـن األهـدا ف هـي را

  .معـرفـة الـمسـتـوى الحـقـيـقـي للـتـال مـيـذ ومدى التـغـيـر فـي الـنـتـائـج المد رسية  •

 .تـوجـيـه الـتـلـمـيـذ وارشـاده لمال حـظـة نـقـا ط ضـعــفـه  •

 . والقابليات انـمـاء القـد رة عـى حل المـشـكال ت التي ترمي الى امكانية الربط بين الميول •

ـو                                 • ـل وهـ ـدف األ مـثـ ـوغ الهـ ذ قصد بـل تال مي ـتائج ال ـوية ن ـالجة وتق دان مع تـوجـيه الجهـد المبذ ول للباحـثـيـن الجد د في مي

 .الـتـوجــيـه الـحــقــيــقــي 

 .ــيـة تـعــيـيـن العـال قـة بـيـن الـقــد را ت الحـقــيـقـيـة ومـا تـرســمه الخـريـطـة المـد رس •

 :      وقـد انـطـلـق الـبـاحــث فــي ذ لـك مـن أربـع فـرضــيــات مـؤداهــا مـايــلــي 

            .تـقــويــم الــنــتــائــج و معــالـجــتــهـا عــامــل مـرجـعــي فـي تـوجـيـه الـتـال مـيـذ  •

  .مدرسية مع القدرات الحقيقة للـتال مـيـذ نـتـائـج الـتـقـويم السنوي عامل أساسي في تكييف الخريطة ال •

 .المال حـظات ا لمستمرة لها أثر با لغ األهمية في تغيير السلوك المدرسي للتلميذ و الولي  •

 .عـد م اسـتـعـمـال بـطـاقـة المـتـابعة لمستوىالتاسعة أساسي يؤدي الى توجيه غير ال ئق  •

 

 

  
   ، رسـالة لـنيل شـهـادة الـمـاجسـتـير في  التقويم وأثرهما على مرد ود الفعـل التربويتكنولوجية التوجيه ومحمد العال لي  ،  . 1

  . ، غـير منشـورة  1993 / 1992     عـلم النفس ، معـهد عـلم النفـس ، جـامعـة الجزائـر ، السنة الجـامـعـية 
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 :  ي وقـد توصـل الـبـاحـث فـي د راسـتـه الـمـيـدانـيـة الـى مايـلـ •

م      • ة رغ رق التقني اد الط ي أبع ة ف ي تعترضها و المتمثل شاآل الت ى  الم رف عل ه و التع ة التوجي د عملي ـنظرة عن ـمام بـال االهـت

 .فعاليتها في معالجة هذه العمليات والوصول الى أحسن توجيه  

  .ابعتها بـيـنـت الد راسـة أيـضا أن عـمليات التقـويم ذات فعـالـية ولذا ينبغي تشجيعها و مت •

ـذ      • ـن لـلـتـلـمـي ضـرورة التـوجـيـه البـيـداغـوجي المـبـني عـلى آـفـاءات التـلميذ للـربـط بـيـن الـمـسـلـك و الـمسـار المـد رسـيـي

   .  

ـذ ،              تال مي ـد رات ال ى ق رف ال ى التع ساعد عل ي ي ام عمل يم آنظ ي التعل ـيه ف ـمية التـوج ة أه د راس ـذه ال ـير ه ي األخ ـت ف بين

ا هو عيني                        و ا يظهر وم استعـداداتهـم و مـيـولـهـم غـيـر أنـها لـم تـناقش األبعاد االجتماعية ا لمختلفة لهذه ا لعملية  بل اآتفت بم

  .وسيط دونما عرض ذلك آله على المحـك االجـتـمـاعـي الـســوسـيــولــوجــي لـلـظــاهــرة 

  

ـق  . 4 ي توفي ـنوان  : د را سة زروق وي الرسمي   التو" تحت ع اب الترب ين الخط ري ب وي الجزائ ام الترب ي النظ د رسي ف ه الم جي

اع ،                    )1( " والـمـمـارسـة في الواقع االجـتـمـاعـي      ـلم االجتم سم ع وي ، ق  رسـالـة لنـيـل شـهـا دة الماجستير في عـلم االجـتـماع الترب

د سة ا لمجتمع الناشـئ                    جاء هذا البحث للنظر في أ حد أهم ا          2004 / 2003السنة الجا معية     ـلقة بإعداد وهن ـملية المتع ة الع أل نظم

د رسي ومدى                         والكشف عن ا لمـمـا ر سات الحقـيقـية التي يرتكز عـليها في مؤسساتنا التربوية التعليمية الذي يتمثل في التوجيه الم

راد المنـتـم        ـات األ ف ـات المجتمع ورغـب ـن  ـ رغـب ـيرات المستـمـرةلما       تحقيقه التوا فق بين الطـرفـ سب التغ ـتمع ـ حـ ذا ا لمج ـين له

  .يـكـفـل الـرضـى وتـحـقـيـق الـذات بـالـنـسـبـة لأل فـرا د و الرفاهية للمجتمع 

  

ـلمية            ـر الع صداقية المعـايـي ـرفة م ـة مع ـي محـاول ـنها ف ـى م ـت األ ول ـات تمثـل ـال ث فـرضـي صيـاغـة ث ـث ب ـام البـاح            وق

ا               وا ـيه إم ضـابـطة للتـوج ـلة وال ة الكشف عـن المعـايـيـرالبـدي ا لمحاول لـموضـوعـية التـي يسـتـندان عـليها ، والثانية والثالثة جاء ت

ن ر مباشرة م صفة مباشرة أو غي ـال ل ب ـن خ ـدة م سلة معـق ة    سل ا بمؤشرات موضوعية ذات دالالت ثقافي ة أساس ات المرآب العالق

ـن                      اجـتـمـاعـية ، سـو   ـق م ـة الـتـحـق ـد عـمـلي ه البـاحـث بع ايخلص الي ين م سـيـوثـقـافـية ، لـلـتـمكـن من اقـامة المقـارنـةالسـليـمـة ب

ى آون                         ة ال د توصل الباحث في دراسته الميداني الـفـرضـيـات بين الخطاب التربوي و الواقع االجتماعي لـلتـوجـيـه الـمـد رسـي ، وق

 لمنظـومة الـتربوية الجـزائرية ال يـكـمن في شيء آخـر بالـقـدر الـذي يكـمن في ممارسة التوجيهالتجديد التربـوي فـي ا

 

 

  

  
    

 ، رسالة التوجيه المدرسي في النظام التربوي الجزائري بين الخـطـاب التـربـوي الـرسـمـي و المـمـارسـة فـي الـواقـع االجـتـمـاعـيزروقي توفيق،  . 1
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ـزة                        ـدة أجه صور جسم طبيعي يترآب من ع ـة تـ ـد م امـكـانـي ـل لع ـل سـوق الـعـم ـذه الـمـمـارسـات بحـق ـل ه المد رسـي وربـط حـق

ت ـزة اس ـذه األجه ـن ه ـل م ـداف و  ولك ي االه سـاق ف ا اتـ صـال ودونم ـما اتـ رى د ون زاء ألخ اقي األج د ب ة عن ا الخاص قال ليته

ذه        ى صور أخرى له االسـتـراتجـيـات واذا آان اال فرا د يـتـم انتقاءهم ليس على أساس ا لكفاءات في المدرسة فانه يمكن الوقوف عل

ة آالمدرسة              الممارسات عـلى مستوى حـقـول أخـرى فـي النـسـق االجـ        ـل و المؤسسات االجتماعي تـماعـي آـكـل مـثال آـسـوق ا لـعـم

سبة                          ة بالن سفات آالبيداغوجي ستمدها من أحد الفل تقوم على فرض شروط تراها ظاهريا أنها معقولة ومنطقية تستند الى شرعية قد ت

و              ا تفرض وتحرص                للمدرسة ، لكن الواقع ال تلزم تلك الشروط بعـض الفـئات االجتماعية ذات النف ة انم سلطة ، فهي في الحقيق ذ وال

  .على أن يخضع لهذه الشروط غيرها من الفئات االجتماعية األ قل حظا من حيث السلـطة 

  

رسالة لنيل شهادة الماجستير في      ) 1 ("موقف المد رس من االصالح التربوي في التعليم االبتدائي          " تحت عنوان   : بوجطو محمد   . 5

اع ا ـلم االجتم ـية ع سنة الجامع ي ال ـاع ف ـلم االجـتـم سم عـ دة ، قـ ة البلي وي، جامع ـن بحث 2004 / 2003لترب ـا رة ع   ، وهي عــب

د ، والوقوف                                د رسي الجد ي ـلهم ضمن النسق الم ـم وعـم ع وجـوده للكـشــف عـن التـصـورات التي تبلورت لدى المدرس عـن واق

ع في           عـلى بعـض المواقـف التي يشـكلونها أويقفونه     ذا الواق ه ه ؤثر ب ا ي ا فضال عم ا اتجاه القضايا التربوية ، خاصة المستجدة منه

ة      ا المنظوم ر به ي تم ـرات الت اه التغـي د رس تج ـل الم ة تفاع ول آيفي كاليته ح ور الباحث اش تمعهم ، وبل ضايا مج ـض ق تهم لبع رؤي

ـافية أو   التربوية الجزائرية حاليا وموقفه مـن محـتـوى مشروع اال صال ح التـر         ـية الـثـق بـوي الجد يـد ومدى ارتـباط موقـفـه بالمرجع

  . الـتـجـربـة الـتـربـويـة 

  

  :  واعـتمد الباحـث لمناقـشـة اشكـالـيته بـصـيـاغـة ثـال ث فـرضـيات هي آالتالي 

  .يـتحـد د تـفـاعـل الـمـد رس مع الـتـغـيـرات الـتـربـويـة بمـدى مـوقـفـه مـنـها  •

 .ـر تـصورات المد رس لمكانته االجـتـماعـيـة تـأثـيـرا فـعـاال فـي تـجـاوبه مع مشروع اال صال ح الـتـربـوي  تتاثـ •

  . يرتـبـط موقـف المد رس من مشروع اال صالح التربوي بالمرحعـيـة الثـقـافـيـة أآـثـر مـن ارتباطه بالتجربة التربوية  •

ضـريـة            أستاذ وأستاذة    100اسـتـبـيـانـا وزع عـلى عينة من      ولمعاينة هـذه الفرضيات استخد م الباحث        ـا طـق حـ ـث تـمـت بـمـن حـي

 .وأخـرى شـبـه حـضـريـة وأخـرى ريـفـية بـوال يـة المـد يـة 

 

 

 

 

  

  
  

   ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في علم موقف المدرس من االصالح التربوي في التعليم االبتدائيبوجطو محمد ،  . 1
  . ، غير منشورة 2004 / 2003    اال جـتماع التربوي ، جامعة البليدة ، قسم علم االجتماع ، السنة الجامعية  
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وقـد توصـل الباحـث في هـذه الد راسة الى أن اال صالح التربـوي مـن زاويـة سـوسـيـولـوجـيـة تعـطي أهـمية للتصورات الشخصية                     

اريخي اجت        شئة                          ا لمشكلة في سياق ت ـب التن ه ، وتلع شون في ذي يعــيـ ع االجـتـماعـي ال ـراد ونظرتهم للواق اعي عـلى مواقف اال ف م

ـي            ـف الـت ـلف المـواق ـلي لمخـت ع الـتـاوي ـة ا لمرج ـون بـمـثاب سـبة تـك ـدادات مكـت ة استع شكيل بني ي ت ـا ف ة د ورا هـام االجتماعي

ـية ف            ان ال را دة الفرداهـم شـكـل               يـتـعـرض لها واذا آ ـذي تـتـ ـافي ال زل عن النسق الثـق ك ال يكون بمع ـفه اال أن ذ ل ـق مواق ي تحقـي

ع موضوعـي فهي         ضـمنه تـلك اال رادة او الذاتية ، وعـليه فمواقـف ا لمد رس مـن اال صالح التـربوي بـقـد ر ماهـي نـابعـة من وا ق

ـار               نابعـة من تـصـورات سابقة تـشـكـلت من صـلب وضـع اجـتـماع         ـي اط ـف ف ـي لتبـررالمواق ـط ثـقـاف ـل نم ـلى في شك ـي معـين يتج

اعي               الـواقـع ا لمـوضـوعي والعـكـس يـكـون صـحـيحـا ، تـبـريـر المـواقــف النابعـة من عـمق ثـقافة شعبية معينة أو من وضع اجتم

ـب           ما انطال قا من الوضع ا لموضوعي وهذه تتجسد في شكل ايد يولوجية تبريرية لل               ـولوجية  اسـالـيـ د ي مـواقـف وتـعــزز هــذه اال ي

ـة                            ـة ، اذ تصبح أيديـولـوجـي ـات االجـتـماعـي ـا من طـرف الفـئ ـرا ف ـقافي اعــت ـز الـث ـال الـتـمـاي ـت اشـك ـلما نــال ـراد  آ في نظر االف

  .مـسيـطـرة اسـلـوبـا مـن اسـالـيـب آــل مـنـافــســة اجــتــمــاعــيــة  

  

  :   تقـيــيم ا لــــــد راســا ت السـابـقـة - 5

ـرية                              صـورات النظ من خـال ل الـد را سـا ت المقد مـة ، يبـدو أن هـناك انفـصـاال واضـحـا بين ا لمـشـاريع اال صال حية والت

ه عـ      ـث أ ن ك المشاريع في المجتمع ، حي ـكس تل ذي يع داني ال ع المي وا ق ـوية و ال ة  التـرب ـاد ي وارد ا لم ـير ا لم ـن تـوف ـم م لى الرغ

ـة                            ـرا طـي ـد يـمـق ـوي ب ـي الـتـرب والبشرية الضخمة حتى يكون التعـليم للجميع ، أو ما يـصـطـلـح عـليه من طـرف الخـطـاب الـرسـم

  . الـتـعـليم 

  

ضـه                  ـقا ، بعـ ـا ب افي المسيطر                        وعلى الرغـم مـن أن الـد را سـا ت المـشا ر اليـها س ديولوجي و الثق نمط  االي ـدا لل ـان نـاق ا آ

ـة                            ـكون جـزئي ا د ت أن ت ـي آ ـها الت عـلى النمط البـيـداغـوجـي في المنـظـومة التربـوية ، إال أنـها فـي نهـاية النتـائـج المتـوصـل الـي

ـة أو       ـة الـواضـح ـة الـمـنـهـجـي ـن الـرؤي ـوع م صـها ن ـية ، وتـنـقـ ـات        أو سـطـح ـد راس ـن أن ال ي حـي ـك ، ف ـن ذ ل ـل ع ـد يـ الـب

ـوي                      ـد ا ن الترب ـية المي ـية عـن وضـع د أعـطت صورة واقع ة فق ة و الزماني الميـدانية الســابقة وعلى الرغم من محدوديتها المكاني

ـو إ                         ـرية هـ د رسـة الجزائ ـه الم ـق واجـ ـم عـائ ـإ ن أه شـرية         والبـيدا غـوجـي ، إضـافـة إلى ذ لك ف ـوا رد البـ ـن الم ـة تــكـوي شـكـالـي

  .فهـي عـصــب أي إ صــال ح وسـنـده 

ـها ،                      ـية ذ ات سيـر بالـكـيـف انوي ي ـم الث ـة التعـلي            وممـا يـال حـظ عـلى اال صـال ح ا لـتـربـوي ا لـجــاري تـطـبـيـقـه فـي مر حل

  الرســمي  وا لواقــع الـمـيـد انــي ا لمـتـمـثـل فهـنـاك تـنـاقــض واضــح مـابـيـن الـخــطـاب
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أسـا سا فـي عـد م تكويـن الـعـنصـر ا لبشـري مسـبـقـا ، فـهنـاك جـوا نـب شـكليـة مـرحـلية تـتـمثـل فـي ندوات ومـلـتـقـيا ت سريـعة                      

ـو       سـميـتها بالـتك اال ضـافة      ين   ا صـطلح عـلـى تـ ـة ، ب اء الخـدم ة          أ ثن ـثة لمواآب ـية الحد ي دا غـوجـ ـل البي ـوفر الوسـائ ـد م ت ى ع إل

صـال         ي و األنترنيت   (غايات وأهـد اف هـذا االصـالح ، نذ آر منهـا خا صة وسـائل االت ـة     )االعال م اآل ل ـا سـي ـر ا داة أ س ـي تعـتب الت

ة التـربويـة إما أن تكون قليلة أومعـطـلة خاصـة أجهزة           وفـعـالـة فـي الفـعـل التربـوي ، فهـي وإن وجـد ت عـلى مسـتـوى المؤ سـس            

ـذا في              ـن تلمي ان اال ربعـي اوزا في بعـض األحي ـواحد متج سم الـ الحاسـوب التـي ال تـتـنـاسـب  و العـد د الكـبير من التـال ميـذ في القـ

  . اف عــبر مواقـع متعــد دة للـشـبكـة العالـميـة للمعـرفة الـفـوج وعـد م تواجـد اال نـترنـيـت المـساعـدة عـلى البـحث و اال سـتــكـشـ

  

ة                        ـن زاوي ـت المـوضـوع م ـوي تناول ـلم الـنـفـس الترب ـوي أو ع ـتماع التربـ ـلم االج ـت في ع ـدرا سـات سـواءا آان            هـذه ال

ة و                معـيـنة وفـي زمـا ن ومكـان محـد د ين لعـيـنة غـيـر ممثــلة فـي المـجـتمع               شا مل د راسـات المسحية ال صـها ال ـري  تـنقـ الجـزائ

شـكل      ـذا ، ب ا ه ى يومن ـقال ل إل ـذ اال سـت ـري مـن ـوي الجـزائ ـام الترب ـلقة بالنـظ ـوانب المتـع ل الج ـة لك ـجية المعــمـق ـظرة المنه الن

  .  يـد يو لوجيـة موضوعي وعـلمـي بـعـيـدا عـن الـتـحـيـزات الـذاتـية و الخلفـيات الفـكرية و اال

  

ـه                        ـم حـداثـت ـانوي رغـ ـم الث ـلة الـتعـلــي ـيا في مرح ـوي مـيـدان ـذا اال صالح الـتـرب           و حاولـنا فـي د راسـتنا هـذه مـسـايرة هــ

ـم                       ـة التـعـلـي ـي مـرحـل ـذا اال صـال ح ف سوسيـوتـربـويـة لـهـ ـيات الـ ـر والـخلفـ ـوي ، وإذا آانت       للكشــف عـن بعـض الظــواه  الـثـان

ـوي الكال                               ـام الـتـرب ـيذه في نـظ ال م صــيل ت ـدى تـحـ ـة م ـد رس ، لمعــرف ـن المـ ـا م ـا مطـلـوب عـمليـة التـقـويـم الـتـربــوي سـلــوآـ

ـر  شـ                 ى موضـوعـات مـتـنـوعـة العــنـاصــ ـداه ال ـل تع ضـيـق ، ب ـنى ال ـذا المع ـي ه ـي    سيكـي  فهي ال تـنحصـر ف ـلة ومستمـرة ف ام

  .   نـظـام الـتقـويـم التـربـوي الـمستـحـد ث 

  

ـمناهج             ـات و ال ـس  والمـحـتوي ـد ريـ ـق الت ـرا ئ ســتـعــمـلـة وطــ ـة المـ ـل التـعــلـيــمـي ـم الوسـائ ـو ي ى تـق ـم ال ـو ي ـد التـق ويـمت

ـيم            ـم و تعـل ـى المـعـل ـدى ال ـن                   واالنـشـطـة التعـليـمـية ، وتتـع ـا عـ ـه عـرجـن ـا هــات ـه ، و في دراســتـن ـم ذ ات ـى الـتقـوي ـى ال ه وحـت

سـن                               ـوي و الـتـحــ ـم الـثـانـ ة التـعـلـي ـيذ مرحل تال م ـمد رسية ل ـج ال ـم النتـائ ـويم و هـي تـقـوي جـانب نـر اه هــامـا فـي عـملـية الـتـق

ـفاءا ت                  لنتـائـج هـذه الـد فـعة و الـعـوا مل الـمو ضو عـ          ـذ للـك سـاب التـلـمي ـدى ا آت ـى م ك وصـوال ال ـي ذ ل ـرة ف ـيةا لمـؤث ية والـذات

ـط       ي الوس ـم ف ـلى تـكـيـفـه ـك عـ ـر ذ ل ـة و تــأثــي ـةأو ســلـوآـــيـ ـية أومـهـاريـ ـت مـعـرف ـا ن ـواءا آ ـج سـ ـي المـنـاه سـطـرة ف الم

 المـدرســي

 

 

 

  

  
19  

  



  
  

ـي فـاسـح ـة         و االجـتــمــاع ـماع و الـتـربـي ـس واال جـت ـلم النف ـدان ع ي مي ـثين ف ـل لبـاح ـق وأشـم ـات أعـم ـد راس ـال ل ـن المـج ي

ـتي       سـلبـيـات ال ـص و الـ د وتحـديــدالنـقـائ ـد ي ـوي الج ـي اال صـالح التـرب ـة ف ـات التعـليـمي ـل العـمـلي ـة لتـحلي شر ي ـمية الـب والتـن

ن   ـد ان م ـي المـي ـه ف ـي         تـعـتـرض ـق التـ ـوا ئ شاآـل و الـع ـن المـ ـف م ـلها تخـف ـول ع ـات وحـل ـى مـقــتـرح ـول ال ـو صـ ـل ال  أج

  .  يـتـلـقــاهــا الــفــاعــلـون التـربـويـون و التـي تـقـف عـقبـة أمـام تـقـد م التـعـليـم الـثانـوي و ر قـيـه 

  

     :الصـعـوبـــات التـي وأجـهـت الـد راسـة 

  

صـد ق                     ـلق بـ ـا يـتـع ـا م ـات ، أهـمـه ـدة صـعـوب ـن ع سـلم م ـم يـ ـه ل ـم فـإن ـد تـ ـان ق       إن العـمـل الخـا ص بالـد راسـة و إن آ

سـاسيـة المـوضـوع               ـرا لـحـ ـن البـاحـث ، نـظ المعـلـومـات وصـراحـة الـمـبـحـوثـين ، إذ أن الكـثـير منـهـم يـقـفـون مـوقـف الشـك م

ـم عـلى                         وحـد ـد إ طـال عـه اثـتـه  ، تـجـسـد ذ لـك فـي عـدم التـعـامـل مـع البـاحـث مـن طـرف الكـثيـر مـن المـبـحـوثـيـن  خـاصـة بـع

ـي      ـل الـت ـات العـم ـال ق ـلى ع ـث  ع ـد الـبـاح ـك إعـتم ـذ ل ـة ،  ل ـد ي ـة الـم ـوال ي ـة ل ـة التـربي ـرف مـديـري ـن ط ـث م صـة الـبـح رخـ

ـا صـة بالمـوضـوع                         تـرب ـلق بـالـمـراجـع الخ ـطـهـم بـه ، مـمـا سـهـل تـجـاوز هـذه العـقـبـات ، إ ضـافـة  الى صـعـوبـات أخـرى تـتـع

  .بـاعـتـبـاره مـوضـوعـا جـد يـدا لـم يـتـم تـنـاول الـبـحـث فيـه مـن طـرف الـبـاحـثـين 
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  : تـمـهـيــد 
ـن مـخـتـ                   ـا بي ـة م ـة أسـاسي ـة حـلق ـليم القـاعـدي                  تعـتبـر مـرحـلة التعـليم الثـانوي فـي أي منـظـومـة تـربوي ـوار التـع لف أط

ـة بالمـراحـل                  التـعـليم الـجـا و معـي و التـكـوين المـهـني ، بحـيث في المنـظـومـة التربويـة الـجـزائـرية لـم يـحضـى باال هـميـة مـقـارن

ـا للخـطـاب                      التعـليـمية األ خـرى ، فـشـهـد تـطـورا مـتـذ بـذبا منـذ اال سـتـقال ل الى التسعـينات من القرن الماضي ، ولم تتضـح الرؤي

ـانت                             الرسـمي ال  ـد فـك ـمط واح ى ن سـتقر عل م تـ ـكلته ل ارة أخـرى هـي ـوسط ، وت ـليم المت ين التع ه و ب تربـوي ، فـتـارة لـم يـفصل بين

ـليم                       شـجـيع التـع ـحاوالت ت ـم م شـعـب ، ورغ ـددت ال ـقني وتـع ـام وتـكنولوجـي وت ـليم ع ى تع البداية تعـليم عـام وتقـني ، ثم حـول ال

  مـرحـلة التـصـنيع إبـان فتـرة تـطـبيق النـظـام اال شـتـراآـي بـعـد اال ستـقـال ل حـتى نـهـاية السـبعـيناتالتقـني الذي واآـب 

إال أ ن نـظـرة المـجـتـمـع والثـقـافة ا لسـائـدة آنـذا ك جـعـلت من هـذا التعـليم الذي لـم يـحضـى بالمـكـانة التي نـالتـهـا بقـية ا ال نـمـا 

  .مـية اال خـرى ط التعـلـي

  

ـية         ن التـنـم ـلة م ـلك المـرح ـة ت ـني  أل هـمي ـليم التـق ى التع ـون ال ـبول  يـوجـه سـتـوى المـق ـذ  ذوي المـ ـال مـي ـا ن الت             آ

ـذ                  ـد خـل       الوطـنية ،  ونـظترا لفـشـل مـخـطـطـات الصـنـاعـات الـثـقيلة والخـفـيفة  وعـزوف الــكـثيرمن التال ميـذ عـن ه ـليم وت ا التع

ـه                              ـيذ عـلى التـوجـي ـم التـلم ـهنية ، فـأرغ ـة و الم ـمد رسي ـارات ال ـناء اال خـتـي سـألـة ب اال ولـيـاء وضـغـوطـهـم عـلى أبنـائـهم في مـ

ـية لالسـرة الـج                 ـا         نـحو التعـليم الـعـام الذي لـه اال فـضـلية حـسب تـصـورات البيئـة الثـقـافية واال جـتـمـاع ـأ صـبح لـزام ـرية ، ف ـزائ

ـم                                 سـتـوا ه ـبين ومـ ـير الراغ ـذ غ ـال مي ـيه الت ـلة في تـوج ـلية  مـتـمث ـراءات شـك ـذ  اج ـرسمي أن يـتـخ عـلى الـخـطـاب الـتـربوي ال

ال سـاتذة       الدراسـي مـحـدود خـا صـة في الـمواد الـعـلمية  ، الغـرض من ذلـك هـو اال بقـاء والـمـحـافظـة عـلى المنـا                   صـب الـمـالية ل

ـيز                       ـت في تـجـه للـمهـندسـين وعـدم تـسـريحـهـم أو إ حـالـتـهم عـلى البـطـالة المـقـنـعـة باال ضـافة الى االمـوال الطـائـلة التي صـرف

  .الـمـتـاقـن إذا قـورنـت بالثانويات اال خـرى  

    

ـلو ـداني الع ي مـي سـريع ف ـور ال ـيير             إن التـط ـخية للتـغ ـمية تـاري ـية حـت سـانية واال جـتـمـاع ـلوم اال ن ـيا والع م والتـكنولوج

ـلف                                ـرد بـمـخـت ـاة الـف ـية حـي ـية تـرق ـذا التحـول بـغ ـب ه سـاني أن يـواآ ـمع إنـ ـرض عـلى أي مـجـت التـربوي و اال جـتـمـاعـي ، يـف

ـر        جـوانـبـهتا المـادية والنـفـسية واال جـتـمـاعـي  ـيه الجـزائ ذي شـرعـت ف ـربوي ال ال صـالح  الـت ة ، وتـلـك هـي الرؤيـة الـفـلسفيـة ل

  . بمرحـلة التعـليم الثـانوي 2006 / 2005في بـدايـة السـنة الد راسية  

ـي          ـة اال سـتـراتيـج ـوح الرؤي ـدم وض ـلة او ع ـذه المـرح شـامـل لـه ـال ح  ال شـروع اال ص ـياب مـ ـل             إن غ ة جـع ة التربوي

ـد           ـانوي من ج ـلة  الطـور الث الخـطـاب التـربـوي الـرسـمي يلـجأ الى حـلـول إسـتـعـجـالية إستـبـدالية  باال عـتـمـاد عـلى  إعـادة هـيك

 يد ، بحـيث تـم الـرجـوع الى الشـعـب الجـديـدة القـديمة التي إنقـرضـت
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ـائي  عـلى          شـكـل نـه ـانوا                              والتخـلي ب ن آ ذ ي ـن ال ـود فـائـض من اال سـاتذة المهـنـدسي ى وج ذي أدى ال ـر ال ـني ، اال م ـليم التـق التع

شـعـب           ـض ال ـس بـع ـام لـتـدري ـليم الـع ـات التع ـد بثـانـوي ـن جـدي ـم م ـلى إدمـاجـه ـاية  ع ـم الوص ـا أرغ ـن مم ـون بالمـتـاق يـدرس

ـة       مـادة( المـستـحـدثـة في السـنة اال ولى       ـا الهـندسي ـني              )  التـكنـولـوجـيـا وإخـتـياراتـه ـة تـق ـوي في شـعـب ـانية ثـان سـنة الث وفي ال

  .ريـاضـي بـإخـتـيـاراتـهـا الهـنـدسيـة اال ربعـة المـتـمثـلة في الهـنـدسـة الـكـهـربـائية ، و الـميـكـانيكية ، والـمـدنية ، والـطـرائـق 
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  :مسيرة التعـليم الثانوي في الجزائر   . 1

  
ور ـط ـة الت ـيج ـات نت ـامعـوالج ين بالمدارس ـقـحـتـد المل  ـليم ، وزيادة عـد   ـعـربية وا لت  ـية ا لت  ـمـمع بأه ـتـي ا لمج  ـن وع  ا           

رفته هو مدى     ـب مع  ـساتها اال أن مايج    ؤس ـوم ربيةـبات الت  ـل ــخامة متط ـي ض  ــادة ف ـزيـى ال ـادي أدى ال  ـتصـق ي و اال  ـماعـتـاالج

ـ ات وم ـيـحـضــيم هذه ا لت    امكانية تقد  ـ ج العـائ ـتــت ن ـان ـا إ ذا آ   ـ يرات و ـي ـذه التغـوى ه ـتـسـ ي مـها ف ـت ـيـالـعـوية وفـرب ـالت مليةـ

دة ـي  دـوة ج ـط ـون خـك ـة تـي  ادـصـ تـة واقـح ـاجـيجاد طرقا ن ادي ال ـصـتـق ي و اال  ـماعـتـط االج ـوسـها مع ال  ـيفـيـكـلى ت ـل ع ـمـالع

   .) 1 ( يـاعـمـتـج ادي واالـصـتـق واال يـرافـيطها الجغـلها مع محـفاعـية وتـربـتـار الـسـي مـف

  

ل  / 30 الوزراء الذي انعـقد يوم  اع مجلس ـمـتـل اج  الـومة خ ـكـالس الح ـرات مج  راـرزت ق ـاس أب ـس ذا األ ـلى ه ـ وع            أفري

ك ـالـث مس   الـن ث  ـون م  ـك ـتـتي ت ـ ال  1992ة  ـن ـس يـزامـل داالـليم ما بع  ـالمناسب للمرحلة التابعة للتع    بعداعداد المشروع  2002/

  :  ي ـلـيـاة مـلـرحـذه المـل هـمـشـذا تـكـ وه،رى ـن األخـدة عـواحـف الـلـتـا تخـل منهـات آـأيـم أن غـاملة رغـكـمت

 .ي ـامعـل الجـبـا قـه مـوجـو ت ي ذـوجـولـنـكـام وتـوي عـانــليم ثـعـت •

 . ـل ــغـم الشـالـى عـي إلـضـفـي يـنـم مهـيـعـلـت •

  . )2(  ةـيـلـص ة واألـي دـليـقـتـه الـامــلى مهـزعـرآـمـتـه أن يـليـب عـي يجـنـن مهـويـتك •

ي الـل ا لغـبـا قـنـر ب دـويج صـاريـبذة تـقي نـلـوع أن نـوضـمــوص ف ـيرات اـرة تـخية مخت ل ـراحـم ىـلــرأت عـتي طـل بين التغ

  .م ـيــلـعـالت

  

ـ خـت تـان ـتي آـات ال ـيم ـظـنـتـل ل و اـآ  اـيـة الهـر وارثـزائـلت الجـقـاست  ) :1992 ـ  1962( نبذة تاريخية مخـتصرة .  1 . 1 م اإل  دـ

ـ ط ي اإل ـزع ف  ـف ـص الم ـلنق  ن و ا  ـرييـزائـين الج ـلمـالمتع د دـة ع ـلـن، وما ق  ـمريـار و المع  ـمـتعــس ـ ارات بع ـ رة ـاش ـبـال ل مـق ـد اإلست ـ

ش   دـلذي آان ال يخ    ماري و ا  ـربوي اإلستع ـيم الت ـف التنظ  دـيعةهـبـلى ط ـيال ع ـل إال د   يـة ف  ـروم ـه المح ـات ـري وطبق ـزائ ـب ا لج  ـعـم ال

ن ا يجاد حل    ـد م ـب ال ن اـذا آ ـة ، له  ـاريــمـستع ارهـم اإل ـيم أفـك ــدعـتن ل ـمريــلمع ى ا ـها إل ـوجـرى والمدن ، بل آان م     ـاف و الق  ـري األ

ـ ظـال اتـب ـلــــطـى مع مت  ـش اـمـتـي ش ـتعـطـلم ال ا ـف ـن األط ـف م   يم اآل ال  ـعـل ـن و ت  ـوي ـكـتـمة ل ـمال ئ  ـدة ، ال   ـي  دـج ـروف ال ـ ى   ـيـنـــ إل

 .دة ـي دـ الجيةـيا سـلس روف اـظـل الــي ظـة فـرفـوالمعـ ـلمـالع
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إل ـياآـلة اله ـائر ق زـت الج ـورث            سية وإنح ـل ة اـللغ  رة اـط ـكلة سيـارات ، ومش ـط  لة اإلـال ، ق ـب ـقـست ل ل م ـي ــلـعـار التـصـ فرن

ة و ا لب ادـمـل ات اـيـانـكـلة اإلمـيال من قـقـرث ث ان االـذا آـكـوه. رى ـون أخ ات دـبقـق وطـطا لى منـع ب ـانــج ىـل ة إـريـشـي

  . ال د ـلبـي لـراآـتـار اإل شـيـتـن و اإلخـنيـوا طـات المـموحـب مع طـتـنا سـيم ال ـيـظـنـود تـوج

  

ـليمي    اوءه حتى الـسـنه ومـا س ـل مح ـكـوروث ب ـمـام ال ـظـنـر ال ـييـسـلى ت ـر ع ـزائـلت الج ـمـع            از ا لتع شلل،    يصاب الجه ا ل  ب

ا ا ل                  ى مرآزه ـربية إل ة ا لع ادة اللغ ى إع ـي مرح   آما عملت عل ك ع    مدة في ذ   ـليا ، معـت   ـطبيـع ى ج   ن، إ ـي ـرنـمـلم ار ا ـإط ى  لـل ب ـان ـل

ـميم التع      ـمل ــما ع ـة، آ  ـيقـقـة وا لش  ـيق دـول الص  دـني مع ال  ـقــتـالتـعـاون ال  ى تع القرى و         ـت عل ة ب ا طق النائي ى المن صاله إل ليم و اي

د       ذا اله ات ه      األرياف، مسخرة له ا ني ال   ن اإلـوي ـ، وتك )1 (دةـي  دـال ج ـب ـا ستق لـاآ يـناء هـائلة لب ـف إمك ى     طارات ال سهر عل ة لل زم

ى المناه        ـلتعـليم بمخت ا ـظة عل م يكن من الطبيعي المحاف ه ، ول ا آ  ـج الت ـلف مراحل ل أ  ـه ـي عـانت ف ـربوية آم ـمار ب د خلت   د اإلستع

تالء م مع األ     اـريس و من لتد رق اـيث طـتويات ، أومن ح  ـج و ا لمح   ــرامـبـا ل  ثـيـعليها تعـد يال ت سواء من ح       وضاع   هجه حتى ت

  .دة ـي الجـد

  

ـد  ـيـزئـات ج ـح الـت إص ـلـخ د أد ــوق            زائرية عـن   ـدرسة ا لج   ـث الم  ـرورة بح  ـي ـارصـي إ ط  ـك ف  ـل  م وذ ـلى التعـلي  ـدة ع   ة متع

ن ـة م ـوي ـربـل ا لتـائ ـوسـا ل لتــمـتعـي وا سـدائـتــم اإلبـيـلـــعـتـالك إلى الـنة ومـة زيـريقـت طـلـخ ذا أدـتها، وهك ـيـفسها وخصوص ـن

ـزا                   لـراح ـف م ـل ـتـي مخ ـف  ريـزائ ـط ا لج  ـوس ـة لل ـبـاسـنـرامج م ـب وب ـتـآ ـليم الج ـه الـتع ـد ف ـم اصـال ح اسـته ـن إال أ ن أه  الـتـكـوي

  .ئـري هـو إ نـشـاء ا لمـد رسـة األ سـاسـيـة 

ـم                                   آتاإنشاء  إ ن    ـاء التعـلي ـة واعـط ا نـوي ة ا لث ـتمام بالمرحل اطع عـلى اإله ـل ق د لي ـني ل انوي و التـق ـليم الث ة بالتع ة المكلف د ول بة ال

  . التـقـني المكانة الال ئـقـة به فـي مجـتـع يصبو إلى التطور الصـناعـي و التـكـنـولـوجـي للحـاق بـرآـب الـد ولـة المتـقـد مـة 
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ـية                     ـلمية والـتـقـن روع الع اع الف ى اتب ة عل            وهـكـذا أنشئـت المتـا قـن في مخـتلـف منا طـق الوطـن وشـجع التال مـيـذ و ا لطلب

ـذه  ـرية له صـنـاعـة الجـزائ ـة ال ـهة حـاج صـات لمواج ـة  .  التخـصـ ـمد رس ـية إال أن ا ل ـال ت جزئ ـد ي ـيرات وتع ـذه تغـي ل ه آ

ـا                      سـها ومقـوماته ـت تيحـث عـن نـف ـم ال زال ـل مراحل التعـلي ـر آ ـت             )1(الجـزائـريـة عـب ـوي عـرف ـليم الـثـان ـلة التع ـث أن مرح  حـي

د خ    1962 تـطـورا مـتذ بذ با بين سنة      ين ال د رسـي    تاريخ االستقالل وب ـله       1994 / 1993ـول الم ل لهـياآ ـد ي ذي عرف آخر تع .  ال

  : وهـكذا فغــداة االسـتـقـال ل بـقـي التعـلـيم الـثـانـوي يعـمـل حــسـب المخـطـط المـوروث حــســب طــوريــن 

ـليم ا       - ى التع ول إل ستـقـل تح ـلي م ـيم تـكـمي ـب تعـل ى جـان ـات إل ـور األ ول لـلثـانــوي سـلـكـان     الط ـذان ا لمـ ـد وهـ ـيما بع ـا م ف لع

  .يـوافــقـان الـتـعـلـيـم المـتـوســط الحــالـي 

 :  الطـور الثـاني للثـانـويـات الذي يوافق التعليم الثنوي الحالي وغايات مختلفة تتمثل فيما يلي -

 . ــوي  ــة مهـنـية تـخـص المـتـوســط وعـلى مســتـوى الـتـعـلـيـم الـثـاني غـا -

ـن سـنة                     - ـم   1968 غاية أآاد يمية خـاصة أ سا سا بالثـانـويات  مع تعـليـم تـكـميلي تحـولـت إلى إ آمـا ليات وبدا ية م  عـرف التـعـلي

 :الثانـوي سـلسـلة من التـحـوال ت التي تطورت تدريجيا آمايلي 

   .1968نـة  إحـداث بـكـالـوريـا التقـنـي لتتـويـج المـسـار المهـنـي سـ-

   )  2(   1971  الزوال التدريجي للطور األول الثانوي من الثانويات وإقا مة تعليم متوسط مستـقل سنة-

   .1973 سنة -CEA - ومـؤسـسـات الـتعـليـم الفـال حـي  -CET – إلغاء متوسطـات التعـليم التقـنـي -

   .1974 الثاني في الثانوي سنة األول في المتوسط و:  إنشاء متقـن ذي مستويين لغرض مهني -

   التخلي عن صيغة متقن ذي مستويين لصالح متقن ذي مسـتـوى واحـد لغــرض مهـني مـد تـه -

  . سـنـوات فـي الـتعـلـيـم الثـانـوي 3 

ـوي                  1975  سنة    - ـيم التـرب ع التنظ ـتوحة تتب سات ا لمف ـل المـؤسـ ـد وجع ـن ذي مسـتوى واح ـة متق ـلي عن صـيغ  و اال داري  ا لتخ

   . 1976للثـانويـات التقـنـية سنـة

ـة  - ـد ور أمـري نة 16  ص ـريل س ـي ا   1976 أف ـوم الـرئـاس شر المـرس ر ون ـي الجزائ ـن ف ـليم والتكـوي ـم التع ضـمنة تنظـي   المت

  .لمتضـمـن الـتـنـظيـم الجـد يـد للتعـليم الـثـانـوي الـذي لـم يـطـبـق أبـدا  

   .1980 الـد ولـة للتعـلـيم الـثـانـوي والـتقـني وآـتابة الدولة للتكوين المهني سنة  إنشـاء آـتابـة-

  .1981 سـنـة – BCT – تنصيب تعـليم ثـانـوي تـقـني قـصـيـر يـتـوج بـشـهـادة الكـفـاءة الـتقـنـية -
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  .1988 السـماح لحـا مـلي شـهـادة بكـالـوريـا تـقـني بـالـد خـول إلـى الـجـامعـة سـنـة -

   .1984يـم الثانـوي والتـقـنـي وإنشـاء مـنصـب نـائب وزير مكلف بالتعـليم ا لثانوي والتقـنـي سـنـة  إلغـاء آتـابـة الد ولـة للـتعـل-

   .1984  سـنـة  BCT إلغاء التعـليـم التقـني الطـور القـصـيـر -

ـياري        شعـب  28 إعادة هيكلة شاملة للتعـليم الثانوي العام والتقـنـي مع مضاعـفة ا لشعب مرتين ليصبح عددها                - ة وإد راج تعـليم إخت

    .1984إجـباري سنة 

  : ـلـي ي وتـنصـيب مـا1991 إعـادة الهـيكـلة الكـبرى الثانـية للتعـليم الثانـوي العـام والتقـني سنة -

   .1991 جـذع مشتـرك ثـالـث فـي السـنة األ ولـى ثـانـوي سنـة -

  .ضـي   تعـلـيم تـكـنـولوجي بدال من الشعـبة تقـني ريـا-

 . مسلك ذ و مجـال ماقبل الجامعي الذي يضم شعـب التعـليم العـام وشعـب التعـليم التكنولـوجي -

 .  مسـلك تـأهـيـلـي -

  .   1986 / 1985 تعـميم اللغـة ا لعـربـية آلغـة تعـليم  لكـل ا لمواد إبتـداءا مـن ا لموسم الد راسـي -

 . )   1( انوي وإلغاء المسلك التأهيلي وإحداث التعليم التقني  جـذ وع مشتـرآة في السنـة األ ولى ث-

ستـنـتج بـوضـوح                       ـننا ن امال ، لـك انوي ال يمكن أن يكون آ ـليم الث اريخي للتع ومن البـد يهـي أن إلقاء نظـرة شامـلة عـلى التطـور الت

ر                   بـأن التعـد يـال ت المتعـد دة التـي عـرفها هذا الطور هي عبارة عن محاوال                سجام أآث ـد م اال ن ـاهرة ع ـل مباشـرة لظ رد ود فع  ت ل

  . من آونها منبثقة من مشروع منسجـم ذي مظـا هـر مـد روسـة مسبـقـا وإنعـكـا سـات محـددة 

  

شكـل األ   ـم أن الم ة ا لطور  رغ ى هيكل اد عل اإل عنم تبدالية ب ول إس ي البحث عن حل ستمر ف شـروع جعـلنان ـياب ا لم             إن غـ

ـوروث                   ـام الـم ـة للنـظ سـاسي يكمن فـي مسـتوى اخـتـيار سياسـة تـربـوية منسجمة ، مما جعـلنا نستمر في تطـبـيـق فـلسفـة نخـبـوي

  . لـطــور معـتـبـر فـي عـد د تـال مـيـذه 

 مميزة لهذا الـطـور بعـد إلـغاء إن الغايات المزدوجة المتمثلة في التحضير للشغل و التحضير للتعليم العالي في شعب ومسارات غـير

 .المـسا رات  ا لمهـنـية أد ت إلى فـشل جـماعـي فـي نهاية التعـليم الثانوي زيادة على الـتسرب خال ل المسار الثانوي  
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   ) . 2005 / 1992(الهيـــكـلة السـابـقة  . 2

  : مرتـكــزا ت مبــــا د ئ تـنـظيـــــم التعليم الثانوي  . 1 . 2

شمـل               ي          إ ن غـا   ـات التعـليم الثانوي قد أد ت إلى اال لتباس بسبب إزد واجـيـة األهـدا ف ا لـتي وضعـت للتعـليـم الثانـوي وت

  :  مايـلـي إعـادة التـنـظـيم

  .   تعـليم ثانـوي عـام وتـكـنـولـوجـي مـوجـه أ سـاسـا لمتـابعـة الـد راسـات والتـكـويـن ا لعـالـي -

ـي                 -  ـيم ا لعـال ـر للتعـل ـوجه أآــث ـكنه   ي ـه ، ل ـويج د راسـت ـا من نمط تت ـمل إنـطـال ق   تعـليم ثانـوي تقني وضع للتحضير لسوق الع

 .لـيـم التـكـنـولـوجـي مثـله مـثـل التعـ

 . تجـنـب االخـتـصـاص المبكـر قصـد التـمكن من تـجانس المعارف واقا مة قاعـدة متينة للثقافة العـا مة - 

 :  ان البعـد التكنولـوجـي و التوجـه العـلمي و التقـني للسيـاسـة التـربـويـة يظـهـر من خـال ل مايـلي - 

 .جـيـة  شعـب تـكنـولـو4 تـنـصـيب - 

 . أهـمية عـد د الشـعـب ا لعـلـمـية و الـتقـنـية مقـارنـة بـالشعـب اال د بـيـة  - 

 . تحجـيـم الشعـب التـي تمـنح حـصـة اال سـد لشعـبة عـلوم الطـبـيعـة و الحياة - 

 .  ان تـقـليص عـد د الشعـب قـد مس النـصـف مقـارنـة بالـوضـعـية السابـقة - 

  :ائـص الهـيكـلة ا لسـابـقـة خـصـ . 2  .2

  :    تتمثل أهم الخـصـائص للهـيكـلة فـيـمايـلـي 

 :  ثـال ثـة  جـذ وع  مشتـرآـة في السـنة اال ولـى ثـانـوي هـي -  

  .   جـذع مشـتـرك اداب وعـلوم انسانـيـة -  

 .   جـذع مشترك عـلوم - 

  .  جـذع مشـتـرك تـكـنـولـوجـيـا -  

  : ــشر شـعــبة ابـتداءا من السنة الثانـية ثـانـوي وهـي  خـمسة ع-  

 : خـمـس شعـب لتعـليم العـام تـتمثـل في مايـلي   * 

  . عـلـوم د قـيـقة – عـلوم الطـبيعة والحـياة – اداب ولغـات اجـنـبـية - عـلوم شـرعـية– اداب -  

 :ي اربع شـعـب لـتعـليم التـكـنولـوجـي تـتمثل فـي مايـل  * 

  .  تسـيـير واقـتصـاد– هـنـد سـة مـد نـية – هـنـد سـة مـيكـانـيـكـية –هـنـد سة آهـربـائـية  -

  :سـت شعـب للتعـلـيم التـقـني تـتمثـل فـي مايـلي * 

 . بـناء واشغـال عـمـومـية آـيـمـياء -  صـنع ميـكـانـيـكـي- الكـتـرونـيـك–الكـتـرو تـقـني  -

 . تـقـني محـاسـبـة  -

ـا                      شعـب ا لع ومن أهـم خـصـائـص هـذه الهـيـكـلة هـو اال بـقـاء عـلى بـكـالـوريـا التعـليـم الثـانـوي آـوسـيـلـة لتـتويج دراسـات ال

  مة و التكنولوجية ، و االبقاء ايضا على بكالوريا التقني آوسيلة لتـتـويج دراسـات
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  :  بيـن الجـذ وع ا لمشـتـرآـة و ا لشعـب حـيـث انـه يـتـم الشعـب التـقـنـية ، وضـع جهـاز عـلمي للجـسـور

  :   تـوجـيه المقـبـولـيـن للـتعـليم الـثـانـوي عـلى مـرحـلتتـين هـما - 

  . الـتـوجـيـه اال ولـي ابـتـداءا مـن السـنة الـتـاسـعـة اسـاسـي الـى الـجـذ وع المـشـتـرآـة للـسـنة اال ولـى ثـانـوي  –1

   الـتـوجـيه الـفعـلي مـن الجـذ وع المشـتـرآـة الـى شعــب ا لـسـنة الـثـانـية ثـانـوي آـمـا  -2 
     . )1(   التالي للتنظيم السابق للتعـليم الثانوي           يـوضـحـه المخطط 
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  : و اذا قـمنا بـالتحـلـيـل نجـد ان مـواطـن القـوة والتـي تتمثـل فـيمـايـلـي 

ـة      -  ـا ف ـوية الـثـق ـبرى واول ـية الك ـات العـالم ـرار التـوجـه ـلى غ ـتمدة ع ـلة المع ـط الهـيـك سـجـيـل نم ـد    ت ـة واد راج البع  ا لعـام

  التـكـنـولوجي ، تأخـيـر التـخصـص ، تـقـلـيـص عـد د الشـعــب 

  .   تحـسـيـن جـهــاز الـتـوجــيــه نـتـيـجـة ال عــتـمـاد ا لتـد رج وقـرار معــابـر  اعـادة التـوجـيـه 

  : كـلة فـتمثـلـت فـيمـا يـلـي  امـا مـواطـن الضـعــف التـي تـم مال حـظــتـها فـي هـاتـه الهـيـ-

  .العـد ول عن التعـليم التاهيلي بتغـيير التسمية فقط مما رسخ العـودة الى الوضعـية السـابقة  * 

  ) .التحضير للتعليم العالي و عالم الشغل ( اعـادة الغـموض المتعـلق باالزدواجية في الغايات  * 

  .ي اربعة شعـب تكنولوجية و غيابه في بقية الشعـب  اد ماج البعـد التكنـولـوجي المنحصـر ف * 

  ملمح التخرج من الشعب التكنولوجية منقوصا بسبب انخفاض الحجم الساعي في الرياضيات  * 

  .  و الفيزياء والكيمياء مقارنة بشعـبة العــلوم الـد قـيـقـة 

ـد م فا      *  سـبـب ع ـقة ب د قـي ـلوم ال ـبة الع ـيمة شع ـن ق ـاص م ية     اال نق اال ساس دعاة ب واد الم ـة للم ـال ت المـمنـوح ـية المعـام عـل

  . د ون ان تعــطـيهـا تمـيـيـزا منـفـردا ) الـريـاضـيات ، الفـيـزيـاء ، الـكـيـمـياء (

  

ـمل بـاعـ   ـذ  وصـارت تع ـال مـي سـن الت ـن احـ ـا م ـم هـجـره ـة ت ـد قـيـق ـوم ال ـبة العــل ان شـع ـذا ف ـن             وهـك ـة  م داد ضـيـئـل

  . الـتالمـيـذ مـمـا تـرتـب عـن ذ لك ضـحالة ترشيح العـناصر ا لجيدة في ا لرياضيات لاللـتحـاق بالجـامعـة 

ـب            1996في سنة   ) الرياضيات ، الفيزياء و ا لكـيمياء       ( ان اعـادة تثـمين معـامال ت الماد تـين المعـنـيـتـين          ـي قـل ـد ف ـم يـنجـح بع   ل

  .عــية فـي اال تـجـاه المـرغــوب بـشــكـل ذي دال لـة  الوضـ

اة                            *  ـبيعة والحي ـلوم الط شعــبة ع ـوحة ل ة ا لممن ـا فئ ـير المتك ـمية القصـوى غ سبـب االه تحجـيم الشـعـب غـير المتـوازنة خـاصة ب

ان               ـلت في                التي تمنح امكانية التسجيل في أي شعـبة للتعـليم العالـي ، فعــلى سبـيل المثال ف ـد شك ـياة ق ـيعة و الح ـلوم الطـب ـبة ع  شع

  اما بالنسبة لشعب . لتال مـيذ السنة الثـالثة ثـانوي مـن التعـداد االجـمـالي    %   40السـنوات الخـمس االخيرة اآثر قـلـيـال مـن 

 : ـنـولـوجـي التعـليم التـقـني فـان اربعـة منها تـلعــب د ورا مـزد وجـا مع شـعـب التعـليـم التـك

  

            هـنـد سـة  آهــربـائـيـة                                                 الكــترونـيـك -             

    صــنـع مـيـكـانـيـكـي                                               هـنـد سـة  ميـكـانيـكـية -             

  بناء واشغال عمومية                                              هــنــد ســة مـد نــيــة   -             

   تـقــنـيـات المحـاســبـة                                             تـسـيـيــر و اقـتـصـاد-            
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سـدادا في                    ان المعايير ذات المرونة المرضية ابتداءا من الجذ         *  ا انـ ـقع له وي ي ا ن ة ث سنة ا لثاني وع المشترآة الى مختلف شعب ال

ى        ـا ال ـاذا نـظـرن ـاله ف ـيه اع ـر ال ـا اشـي ـا آم ـا واضـح ـل تقـارب ت تمث ى وان آان شعـب حت داخلي لل ستـوى ال ـلى الم ـين  ع االتجاه

ـوي سنة          ) نتائج البكالوريا( مـؤشـرات التقـويـم في نهـاية المسـار الد راسي         ـم الـثـان ـلة التعـلـي صـيـب هـيك ذ تـن ه من  / 91نجد  ان

ـد ورا ت          11  قـد  شكـلت ا طارا فـي د راسة           94 / 93 والتي عـد لت سنة      92  د فعة من المترشحين آـانـت نتـائـجـها فـي مخـتـلف ال

  : آـالـتـالـي 

  

 -  1994                       17.90%    

 -  1995                       18.87%    

 -  1996                       23.26 %  

 -  1997                      24.83 %    

 -  1998                      23.43 %   

 -  1999                      24.64 %   

 -  2000                      32.99 %   

 -  2001                      37.67 %   

 -  2002                      39.78 %  

 -  2003                      29.48 %   

 -  2004                      42.41 %   

  

ـبوال حتى                     ان مق وبصفة عامة بعـد اال نطال قـة البـسيطة آـان التحسن متذ بذ با ، وخال ل الخـمس سـنـوات االخـيـرة  فان المرد ود آ

ـنا مستوى النجاعة    1994 خاصة تساوي  مرتين ونصف سنة         2004ال نقول مرضيا بحيث آانت نسبة النجاح في سنة            ، واذا الحظ

ه من      د وره بين التربية القاعـد ية القبلية و التكوين المهني و التعـليم العالي البعدي لوظيفة الترابـط نجـد ان    قد ضمن في مجمل

انوي     ـليم الث ة                  )  1(طرف التع سهيل المحافظة عـلى االستمرارية التربوي انوي سمحت بت ى ث سنة اال ول فالجذ وع المشترآة في ال

و ا لتعليم الثانوي الذي يقد م من خال ل          ) المميز بتعليم موحد للجميع     ( تعليم االساسي   والبيداغـوجية نتيجة لال نتقال الموجود بين ال      

ـات                            ـية ال ثـب ـم في احسـن وضع ا يجعـله شعـبه مسارات متنوعـة ، وسمحت بتناسق معارف التال ميذ وا آتساب مزيد من النضج مم

 الذات في مجال المشـروع الشخـصـي واختـيار التوجـيه  
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ـب    ـداءا من شع ي ابت ـا ل ـليم ا لع اع التع ـب قط ـو شع ـا نح املي شهادة البكـالوري ـلوماتي لح ه مع از توجي ـت جه د وضع            وق

ـوي رغ   ـليم الثان ة     التع سبب االهمي اة ب ة والحي ـلوم الطبيع شعـبة ع د ل الملمح ا لوحي ـمل ب ستطيع ان يع وجيهي ي از الت ذا الجه م ان ه

سبات                        ـترضه مشاآـل المكـتـ د و ال تع وين المهني يب المفرطة التي يوفرها لها تحجيم شعـب التعـليم الثانوي ، اما بالنسبة لقطاع التك

ـ ـدى خــريج ـارف ل ـة للـمع ـنالقــبـلي ـن بالتكـوي ـوي الملـتـحــقي ـة ثـان سـنة الـثالث ي سامي ( ي ال ـني او تقن از ) تق ـد جه لكن ال يوج

  .  )2(قـانـوني يسـمح  بالتكفل بالتوجيه الى قطاع التكوين المهني ابتداءا من السنة التاسعة اساسي 

صاد ـية و اال قت ة االجتماع ـيات التنمي انوي لحاج ـليم الث ة ان استجابة التع ـلة وجود بطال ـيدا في مرح يم ج بال د ال يمكن ان يق ة لل  ي

ـليم          . معتبرة تمس حتى مستوى التاهيل الجامعي بشكل دال         ـمل بمستويات التع ـبلها سوق الع ـلية التي يق ان اال ق ومن جهة اخرى ف

  .  الثانوي تـتم بمعزل عن الشعــب المـتـبعـة 

  

  : ـليم الثانـوي مشـروع اال صال ح ا لتربـوي في التع . 3

ـب                               وا آ ـه ان ي ـزاما عـلي ـتمع ل ـل أي مج ـية يـجع سـانـية و اال جـتمـاع ـلوم اال ن ـيا ، والع            ان التطـور السريع في التكـنولـوج

بـالتالي فـا لرؤى الجد    هـذا التطـور من وجهة نظـر ترقـية الحياة  بمخـتـلف جـانـبهـا النفـسية واالجـتماعـية وا لماد يـة لال فـرا د ، و                   

ـرف             ن ط ـذة م ـات ا لمتـخ ـال حـ ـا اال ص ـمي وم ـي و العــل ـور التـكــنـولـوج ـذا التـط ـة هـ ال ص اهي اال خ ة م سفة التربي دة لفـل ي

ـذة م  ـوي المتخ ـراءات اال صـال ح التـرب ـار اج ـذا اال ط ي ه ـل ف د خ سفة ،  وي ك الفل ـوية اال تجسيدا لتل ـومات الترب ـرف المنظ ن ط

د راسي                 ـار اال صـالح            2006 / 2005المنظـومـة التـربـويـة الجـزائـريـة سـاريـة ا لمفعــول منذ الموسم ال ـد خـل في اط ـتي ت  وا ل

ـادة الـنظـر                 ـدة تـتـطـلب اع ـد ي ـية ج ـم اجـتمـاع الشامـل الذي تنتهجه الجزائر منذ التحـول السياسي واال قـتـصادي وما تبعـه من قـي

  . في سياسـة التـربـية والتـعـليـم 

  

  : مفــهـوم اال صـــال ح  .  1 . 3

ـث           ـا د الحـل المناسـب ، بحي دخل ال يج              بمجرد ان نـتـكلم عـن اال صال ح  يتبين لنا ان هناك ازمة او عجز عميق يجب ا لت

ا تختلف من حي            ـنى لكنه ـلة من حيث المع ـم متـداخ ـدة مفاهـي ـد ع ـوي       نج ـد التـرب ـد ي ـيم التج ـذه المفـاه ـالجة ، من ه   ,  ث المع

Innovation-education         التطـوير او اال نـمـاء الـتــربــويDeveloppement educatif    ـوي     ، الـتـحـد يـث التـرب

 Modernisation -educative .  
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ـيير        changement educatifالتغـير التربـوي              د خـل للتغ وع من الت  ، الى غـيـر ذ لـك من المفـاهيم فكلها تنصب في  ن

ـيم        Reforme- educativeالتـربـوي ، لكـنها تخـتلف عـن مفهوم اال صالح التربوي ـير يحـتوي عـلى المفاه ـذا االخ ان ه   فاذا آ

ـتماعية االخرى ، ويتحد د اال صالح                    ساق االج ى اال ن ـاته ال ـد ي وي بتع ـنا صر ا لنسق الترب فهو يتجاوزها نظرا ال نه يشمل آافة ع

ـات         بالنظر الى اال زمة التربـوية ، فا بعـا د االزمة تـحـد د ابعـاد اال صـالح وتعــمـقـه ، ف                  ـاال زمة الـتـربـويـة تخـتـلـف عـن آـل اال زم

ذي        شـري ال ـال البـ ـن رأس الـم سـاد وتـعــف ـى آــ ـؤدي ال ـج ت ـم تـعـال ـي اذا ل ـا ، فه ى خـطـرهـ ـر ال ـرى بالنظ ـية االخ اال جـتمـاع

ة مباشرة             النستـطـيع اسـتـد راك اصـال حـه فـاذا نـظـرنا الى ا لكـثيـر الى ا لمجـتـمعـات و الد               ا االجتماعي  ول نجدها تبحث في ازماته

ـراس                  ـية ب زود القـطاعـات اال نتـاج ذي ي ـمع  وهو ال ـده ا لمجـت ـذي يـري سـانـي ال في مجـال التـربـية ، ال نـهـا تـنـتج النـمـوذج اال نـ

  . المال البشري و بالتالي فاالزمة االجتماعية هي في ا لصميم ازمة تـربـية 

ـن                                ـة لتـتـمك  والهـمية التربـية تبحث المجـتمعـات عـن اسبـاب فـشـلها في ا لمخـطـطات االستراتيجية في الـخــطـط التـربـوي

ـها اال صـال                       سـوسـيولـوجـية نـناقـش رفـقـت ـيات ال مـن تـجـاوز ا لعـجـز ، ولتـوضـيـح اآـثـر لمفـهـوم اال صـالح نستعـرض المـرجـع

  .  )  1(  وابـعـاده ح الـتـربـوي

  

شكل سوى اختالل وظيفي        : ا لمرجعـيـة اللـبـيـرالـية  . 1  .1   ة الت    Dysfonctionnementتشخـص اال زمـة عـلى انها قطاعي

اء            ـية البن ـذه المرجع صـور ه ـث تـت ـه ، حـي ـاع  ذات ستوى القـط ـلى مـ ـل ع ـد خ ب ت ا يتوج اع ، مم ـادي للقط سـير الع ـيق ال ، يع

سابق،                          ا وازن ا ل ادة الت ك من ميكانزمات الع الجـتماعـي يتميز بالتـوازن و االستقرار وباستـطـاعـته ان  يواجـه االخـتـال ال ت بما مل

ـله                                 وبناءا شـا آ ـن مـ صـه م ـنة تخـل ـراءات معـي ـم في اجـ ـيا يتـرج ا جـزئ ـية تـتـطـلب اصـال ح عـلـيـه فـاال زمــة ا لـتـربـويـة جـزئ

ـوي               واعـ اقـاتـه ، وهـذه المـرجـعـية تحـاول المحافظة على البناء االجتماعي القـائـم ، لـذا تـطــرح اال زمـة عـلى ا لـمـســتـوى الـتـرب

ـل          ا تحـي ة  عـائـدة فـي خـلفـيـتها االجـتـماعـية والحـضــاريـة الى الـبـرجــوازيـة الغــربـية المـحـافـظـة عـلى امـتـيـازاتـها ، انه  اال زم

الـتربوية الى المستوى التربوي لتحللها على المستوى ا لفني ا لمحدود ، مرجعة ذلك الى الميدان البيداغـوجي ، تقنيات التد ريس و            

كـلة طـرقه ، تكييف المناهج ا لتربوية مع ا لمعـطيات اال قـتصاد ية و الثـقافـيـة في الوا قـع االجـتماعـي،تعـمـيم التعـليم، وطـرح مشـ                   

  . )2   (ا لـنـمـو ا لـد يـمغــرا فـي آـاسـاس لـلمشـكـلـة
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ـابع                              ـا عـلى  الط ـظ د وم ـا ف ـث لتح ـا ل ـم ا لث  هـذه الـمـرجـعــيـة تـنـادي بهـا الكـثـيـر مـن الخـطــابـات اال صـال حـية في د ول ا لعـال

  .لـتي لـم تـؤتـي ثـمارهـا السـيـاسـي واال يـد يـولـوجي على الرغم من اال صال حات التـربـوية ا لمـتـكـررة وا 

تراآية   . 2 . 1 ـية االش ـات           : المـرجـعـ ال ق ـرا ز للع صيلة او اف اره الحـ ة باعتب ة اجتماعي ا ا زم ـربية ا ساس ة الت ـر ان ازم تعـتـب

ـنه وبـي                            ـة بـي ة الـرابـط ـال ق وع ا لع ـد د بن وي تتح ـتماعي   االجـتماعـية ، أي نـوع محـد د لال نـتاج فازمة النظام الترب ـام االج ـن النـظ

ـبات                                 ـنى و التـرات ـاج الب ـادة انت ـفه الع ـة وتـوظ د ول ـره ال ـد يـولـوجـي تـحـتـك ـاز أ ي ـو جه آكـل ، وعـلى هـذا فـالـنظـام التـربـوي ه

ـية و   االجتماعية واال قـتصاد يـة و الثقافـية ،فاالصـال ح التـربـوي في ظـل هذه المرجعية يجب ان يتعدى االبعاد ا              ـية و الجـزئ لقـطـاع

ـوي او                      ـام التـرب ـة عـن النظ ـة الناتج ـية ا لمخـتـلف ا لتقـنـية للنظـام التربوي ، ليكون اجراءا شامال يتطـرق الى اال وضـاع االجـتماع

   . المنـتجـة لـه 

ا صـالحا فـنيااو قـطـاعـيا بقـد ر ما تحـتاج الى                    ان اال زمة التربوية في ا لمجتمع الجـزائـري بهذا الطـرح تـتعـدى ان تحـتاج              

ـا              ـة و ابعـاده صـاد ر اال زم ـد م ـد ي ـية ، وتـح ضـاته الثقـاف ـية  وتـناقـ ـه الطـبـق ـي و تـرتـبات ـاء اال جـتـماع ـق للبن ـل عـمي تحـلي

ات لكـل مشـروع اصـال حـي بالنـسـبة لمخـتـلف الـد        الـداخـلـيـة و الخـارجـية ، ومـن هـنا يطـرح مشكـل التبعـية للغـرب آاهـم المعـيقـ           

ـي عـلى مسـتوى                           ـر عـن اسـتال ب ثقـاف ـا يعـب ا مـم ـافية منه ول المـتخـلفـة نظـرا للشـروط التـي تـفـرضها هـذه التبعـية خاصة الثق

ـله احد اهم اال سـباب التي انـتجـت التن             روة ، ولع ة       القـيـم ، واقـتـصـادي على مستوى الث ات المتخلف ة في المجتمع ا في اقضات ا لثق

  . ومنه انتجت العـنف داخلها 

ـين                 ـد ث سـيـين المح ـامات ا لمـارآ ـية         .  ) 1 (وهـذه المـرجعـية تعــود اسـاسـا الى مـارآـس و اسه ـية نق ـة سـوسـيـولـوج وهي مقـارب

اوت الطبقي اهم              تبحـث في عـمق المشكال ت بـارجاعها ا لى اصولها االجتماعية وظروف ت            كوينها  وتعـتبر مشكـلة ا لمساواة و التف

  . المشاآل االجتماعـية التي تعـاني منها المجتمعـات 

  

ا   ل اال انهم اداة للتحلي ستعـمل آ ـمة ت ـية قـائ ـة عـلم ـن نظـري ستـيمـولـوجـيا ع ـبران ابـ ـن تعـ ال ا لمـرجـعــيتـي ـت آ            واذا آـان

ـما شحونتان باصوله ـي ان     م ـربي و بالتـال ـل الغ ا العـق ر به ـينة م ـهات مع ورت توج ي بل ـة الت ـروف التاريخـي ـية و الظ  االجـتـماع

ـها                         ـية ، او اسـقـاط استعـمـال آال مـنهـما فـي د راسـة اال زمـات االجـتمـاعـية لد ول العـالـم الثالـث ، خـا صـة منها الـد ول اال سال م

 اعـي لهـو من قـبيـل عـلى واقعـها اال جـتـم
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ـيمي     ـلى المستوى المفاه ـات ع ـية و المفـارق ـات اال جـتـماع ـن التكـويـن ات بـي ال ختال ف را ل ـلمي ، نظ ـل الع ـي التحـلـي سـف ف الـتعــ

ة ان                   ى المستوى الفكري للنخب ة عل والقيمي المتشكل من قضـا يا عـقائد ية ، وروا سب تاريخية ، وظروف را هنة تميل الى الجد لي

ل                    التشخيص الدقي  ق لال زمة التربوية آفيل بمعرفة مختلف المعيقات في النسق التربوي او عـلى مستواه والبحث الحل يقتضي التحلي

ى                 وي او عل ـي في النسق الترب الواعي لتشكالت اال زمة وتحد يد ما تقتضيه من اجـراءات سواء عـلى مستـوى اال خـتال ل الوظـيف

ـربوية                       مستوى العجز الحاصل للنسق جراء العـال      ة الت د االزم اك هل يمكن تحد ي ـام اال جـتماعـي ، و هن ـين النظ ه و ب ـليا بين  قة الع

ـنة تـتـناسـب مع                         التي تقـتضـي حـال جـذ ريـا ؟ ام ترقـيعـات لعـال قـات النسـق الـداخـلية فـقـط ؟ ومنه يمكـن اعـتـمـاد مـرجـعـية معـي

  .  اال وضـاع ا لمتـازمـة 

         

  :شـروط نجـاح اال صـالح التربوي  . 4 

  :التشخـيص الد قـيق لال زمـة التـربـوية  . 1  .4 

ال سـباب                  ـية ل ـية الكـاف ـته العـلم ـا من معـرف ة انـطـال ق د ق ـاده ب ـد وده و ابـع            أي اصالح لمشـكـل يـجـد ر بـه ان يحـد د ح

ـذ           ـد ج ـد ي ـم تح ـل               والمكـونـات واال متـدادات ليـت ـآل ؟ وه ـة م ـة انـطـال ق ام ازم ـات ا هـي ازم ـوع من اال زم ـرف أي ن  وره ويع

ى خـطوات اال صال ح الناجـح ،                . هـناك ازمة عـميقة ام اخـتـال ل وظـيـفـي ؟          ذه هي اول شكـل      " وه ـقي للمـ شـخـيص الحـقـي فـالـت

ـها اال           يـقـوم عـلى اساس التخـطـيط الناجح ، ولهذا تجرى بحـوثـا تـشخـي          صية للتعـرف عـلى واقع المشكـلة ومحـيـطـهـا و تعـد يـات

ـوية عـلى اساس ا لبحث                  ـيب المشـكال ت حسب اال ول ـية ، وتـرت سـب االهـم جـتـماعـية وتـحـد يد الـتـوتـرات ومكامن العـجـز حـ

ـةاو ع ـة و الفـئـوي ـرد ي واء الشخصـية و المصـالح الف ـلى اساس االه ـلمي ال ع ـية الع ـية مناف ـبارات أيـديـولـوج ـلى اساس اعـت

ـا تـطـورت خـال                     ) 1( "  للمـصالـح العـامة للمجتمع    ويكون ذ لك بـالتشـريح الـتـاريـخـي لجـذ ور االزمـة  اذ ان لكـل ظـاهـرة تـاريخ

التاريخـية لها من    ت ، وهـذه الـمعــطـيات   لـه وتـظـهـر خال لها حـقائـق ثابـتة لمتغــيـرات الظاهـرة اذصارت في حـكم الماضي الثابـ            

ـة    ي صياغ ـورتها ف ي بـل ـة الت ـذ ور الفـكـري ـية والج اال صـول اال جـتماع ـط ب ي اال صال ح مرتـب ـر ف ـل التـفـكـي ا يـجع ـمية م االه

ـيات     معـيـنة فـاالزمة مرتـبـط بمعـطـيات تاريخـيـة معـيـنة تـقـتضي المعالجة السـوسـيولـوجـيـو لها ،         ـلك المعـط ـا في ت ـد يـده   وتح
 .التاريخـيـة 
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صـورات ال ي موضـوع                        " ـنهـج التاريخـي   فاذا آـان الم   ـق الـتـ ـد من تحـق ـيد من حـيث الـتـاآ سـب هـولـمـس فهو مف نـاقـصـا حـ

ـوية                          )  1(" قـبل تـطـبـيقـه    ـات الـتـرب ـراء الـماضـي ، فـالـتـطـورات او الـنـظـري ـرفتها من خال ل اسـتـق ـمكن مع  ، وهـي صـورة ي

ة تاآـد ت حـقـائقـها ومجرى مـفـعـولهـا ، اال ان نقـائصـها  وبعض اخطائها قد ظهرت ايضا ، بل حتى   التي سبقـت النهضة اال روبي    

سه                              ـلي نـفـ ـا لـتج ـدا ن ، وب ـا في المـي ـت فعـالـيـته د تجـل سارع ق تلك التي نادى بها مفـكروالقـرن العـشرين ، وبحـكم الـزمن المـت

  .  ظـهـرت هـفـواتـها  

  

  : ـظة والتـروي في اال قـتـباس اليق . 2 . 4 

ـوية                         ة الـترب ـات اال زم ـدامها للبحث عـن اشـكالـي ـات واسـتخ ـم والمصـطـلحـات والـنـظـري ـلف المـفاهـي ا مخـت            نـقصـد به

ى ال    ـبه ال ا ال يـنـت ـد م ـل عـن صـد ر ا لخـل ـن م ضـلل الباحث ع ي تـ ـات الت ن المغـالط ـر م د الكـثـي ـث نج ـية حـي ـروق اال جـتماع ف

سـتعـارة ،       ل م ودة ، ب ـر موج شـكـلة غـي ـال لـم صـور ح ـله يت ا يجع ـمعات  مم ـن المجـت ـية بـي ـيه  "والثقـاف ايقع ف ـير م ذا آـث وه

" االجـتـمـاعـيالباحـثـون في مجـتـمعـات ا لعـا لم الـثـالـث ، فـيـنقـلون حـلوال جاهـزة لمشـكـال ت مخــتـلـفـة تـمـامـا عـن واقـعـهـا                  
  .     مـمـا يجـعــلهـا تـرفـض وال تـنـجح فـي حيـن انـهـا نـجـحـت فـي مجــتـمـعــاتـهـا اال صــلــيـة )2(

  

  : رسم الخـطة اال صال حية  . 3 . 4

شروط المـوضـوع      ـال ال ـوية ، د ون اغـف شكـلة التـرب صـية للم ـلمية التشخـي ـوث الع وء البح ـلى ض ـيارية             ع ـية و المع

آل اال صـال ح                                     ـنبؤ بم ـها و الـت شروع في   تـطبـيق ـد ال ة بع لنجاحها والوعي بالعقبات التي قد تظهر في طريق الخطة اال صال حي

  واثاره المترتبة عـلى اال فراد والمجتمع على المستوى
ـي ا   النظر فـ ا و ب ا ، واجتماعي صاد ي ـيا ، واقـت يا ،  وثقـاف شامل ، سياس ع و  ال ستـوى المجتم ـلى م ـة عـ شكـلة الـتـربوي ـاد الم بـع

ـيين عـلى مستوى                       " قطـاعـاته و مؤسساتـه المخـتـلفـة      ـلين اال جتماع ل الفاع ة آ ينبغي أن يستشار في اعدا د ا لخطة اال صال حي

سات   ـات و المؤس ك القـطـاع ين ا     )3(" تل ـنها وب اد ل بي ـر المتب ـاال ث ـنبؤ ب ن الـت ى يمك ـات اال   ، حت وي  و القـطـاع ـطاع الترب لق

 . جـتـماعـيـة اال خـرى 

 

  

  

  

  

   .56 ص 1986 ، دار الشهاب ، باتنة  مشكالت تربوية في البال د اال سالميةعباسي مدني ، . 1

ـطبيق  عمر الشيـباني محمد ،  . 2 ة و الت ع و اال عال ن      الفكر التربوي بين النظري شر و التوزي ة للن شاة العام ة ،    ، المن ـرية الليبي   ص  1 ط 1985،الجماهي

15 .   

   . 60مـرجع سابـق  ص  .   3
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ـولها ،                   شخـيص المشكـلة ووصـف حـل ـلمية تقـتضي ت            فالخطة اال صال حية تـبـنى عـلى دعامـتـين اساسيـتـين ، دعامة ع

ذها ،        ودعـامة سـيـاسـية تعالج الخـطة اال صال حـية وفق المطـالـب اال جـ           تـماعـية ، والموارد و اال مكـانـيات المتاحة ، وتقوم بتنفي

ة    داف ، فالخط د االه د ي دادها و تح ة اع ى منهجي ـود ال ة تع ة اال صال حي ا ان الخط داني ، آم ستوى المي ى الم ا عل ابع فعاليته وتت

ـجي    ـرا تـي ـط االست ستـوى الـتخـطـي ـلى م ذة ع ن    ،  Planification strategiqueالمتخ ـين م ثال يتعـ ـادة  "م ا اع ـال له خ

ـاته                          ـه ورهـان ه واهـداف ـه ومشـكال ت ـية وازمات ـاده الـتـاريخ ـة ابع ـط آـاف الهـيكـلة ا لشـامـلة للقـطـاع التـربوي وتشخـيـص و ضـب

، فهذا  )   1(" اال جتماعـية اال خـرى     الحـالية والمسـتـقـبلية وعال قـا تـه التـفـاعـلية اال يجابية والسلبـية التي تـربـطـه بالقـطـاعـات             

ـتال ال                 ـة وليست اخ ة عـميق ـار ان اال زم النوع من اال صالح اذ يعـيد هـيكـلة النـظـام يبـحـث في الجذ ور البـنـيوية له ، عـلى اعـتب

ة    ة والفني راءات التقني س االج ان يم سب ، آ ـي فح ستوى القـطـاع ـلى الم ال ع د خ ـلب ت ط ، يتط ـيفيا فق ستوى وظ ى الم  عل

  . البـيداغــوجـي  

  

ـال                      ـيون في المج ـيون و الفـن            يتطـلب رسم الخطة اال صال حـية تفـكـير اعـمق من المستوى المحد ود الذي يفكر به ا لتـقـن

ـر    التربـوي ، تفكـيرا يتسم بالطـرح الشـمـولي ال زمات المجتمع  و با لبعـد اال نساني و النـظرة الكـونية          سـميته بالتفـكـي ، ويمكن ت

ـية الحاضرة ،             ـد ود اال جتماع الحضـاري بـاعــتــبـار ان اال نـسان يفـكـر في آـيـنونـته في مجال زمـني يـتعـدى الجـغــرافـيـا والـح

ا        فهو حـصـيلة تكـوين تا ريخي عـلى المستوى المفهومي والعـقـلي وهـذه فـقـرة مفـقـودة في الـتـفـكـير اال              "   صـال حي في د ول م

ـد   ـتمعات مابع ـذ في مج ـية تـتخ ـطات اال صال ح ـلب المخط ا ، فاغ ـقل فيه ا الع اني منه ي يع نقص الت د ال را لعق ـد االستعمار نظ بع

ـزة           ـية الجاه ـي عـلى ال               )2(" االستعـمار على اساس التقـلـيد للمخـطـطـات الغـرب ـل الغــرب ـيمنة العــق ـبر عن ه ـبة   ، وهـومايع نـخ

ة                      المفـكرة و المخـطـطة ، او المشرفـة عـلى اال صال ح ، ولعــلـــىمايصـد ق عـلى هـذه الوضعـية تاثـير المعامل االستعماري وحال

   .     القابلية لال ستعمارالتي لـم تـتـحــرر مـنـهـا المـجــتـمـعـات المتـخــلـفـة او حــالـة تــقــلــيـد المغــلـوب لـلغـالـب 

   : 2006 / 2005مشروع اال صالح التربوي الجديد  . 5 
ـد                        ـن وراءه و االهـ ـوة م ـطموحات ا لـمـرجـ ى ا ل ـر ال            يعـتبراصال ح المنظـومة التربوية الجـزائـرية ذا اهـمية قصـوى بالنظ

ر     اف الـتي يــسـعـى لـبـلـوغـهـا  و ا لـمـنـهـجــية المعــتـمـدة فـي تـطـبـيـقـ         ذا التغيي ـبر ه ـية يعـت ه ، فـمـن الـنـاحـيـة السـوسـيـو لـوج

وي ام الترب ة للنظ ادة هيكل ل " اع ـق مع الهياآ ـن يـتواف ـام اجـتـمـاعـي معــي ـة نـظـ ـي صــيـاغـ ـرة ف ـر مبـاشـ ـد وره يـؤث ـذي ب و ال

   . ) 3(" السـلطـويـة الـجـد يـدة 

 

 

 

 

  
  
   . 79 - 78ص .  ص  صال حي التـربـوي بيـن أسئـلـة اال زمة وتحديات التحـول الحضاري ،الخـطـاب االمحسن مصطفى ،  .  1
   1  ط2000، المرآزالثقافي العربي بيروت ، لبنان ،   )المثقف العربي وتحديات العولمة(الحضور والمثاقفة محمد محفوظ ،  . 2

   . 40  - 39ص  .       ص 
    . 146 – 145ص  .  ، ص 1985مة عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين ، دار الفكر دمشق ،  ، ترج، شروط النهضةمالك نبي  . 3
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ساس                        ـالغ وحـ ـر ب ه من اث ا ل ـة  لم ـيةا لمخـتـلـف ـات اال جـتـمـاع ـام الـفـئ ـوي اهـتـم ـوع اال صـال ح الـتـرب ـال موضـ            وقـد نـ

يال         عـلى آل افـراد المجتمع ، وحظي المناقشات         سـيرات و التحل ـد د ت التفـ ـوي وااليـديـولـوجـي ، اذ تع خاصة على المستوى التـرب

  .ت الشكاليات اال صالح سواء على مستوى اعـدا د المشروع او مستوى لجنة االعـداد او عـلى مستوى ا لمرجعـية ا لمعـتمدة  

  

  :  فلسفة اال صالح التربوي  .1 . 5 
ة                             إن التربية واهد   سـفة ، فالتربي افها ونظـرا لتغـير الفـلسفة بحكم التساؤال ت و االشكاليات ا لمستمرة ا لتي تنطـلق منها الفـل

ـتمع ، ومن                             ـين للمج اتج عـن مسـار تـاريخـي مع ـير ا لن وي  او التغـي تتغـير وفق ذلك سواء عن طريق  ا طروحات االصالح الترب

ى        هـنـا فإن مشروع اال صال ح التـربـو       ذي ادى ال ي ا لجـزائـري آاي مشـروع اصال حي ينطـلق من اشـكالـيـة التغـير االجـتـماعـي ال

ـيث   دة  ح ـد ي ـية ج ـرا زات  ثـقـاف ن    "اف ـيرت م ـة غ ـية عـميق ـية وثقـاف ـية و اجـتـماع ـرات سيـاس ري تغـي ع الجزائ ـرف المجتم ع

  : سـتـوى الوطـني واخرى عـلى المسـتـوى العـالمـي ، فعـلى المستوى الوطني وظهور تغـيرات عـلى الم ) 1   ("فـلسفـته االجـتماعية

  .انتشار التعـليم ونمـو تيـارات سـياسـية وثقـافـية متعـددة  -

 .التحـول السـياسـي من المذهـب االحـادي الى التعـد د ية السـياسـية  -

  . عنه من اختالالت اجـتماعـية وصــراع أيـد يـولـوجـي   التحـول مـن النهج اال شتـراآي الى الـنهج الليبرالي وما نتج -

  . العـجـز اال قـتصـادي الـذي ادى الى آـسـاد الكـفـاءة البشـريـة -

  :  ) 2(     اما عـلى ا لمـسـتـوى العـا لـمـي  

  .  انهـيـار اال يـد يـولـوجـيـة الشـيـوعـيـة  -    

  . واال جـتـماعـيـة فـي الـوطـن العـربـي   ظهـور اال زمـات السـيـاسـيـة -    

  .  انهـيـار أيـد يـولـوجـيـات العـداء العـربي ال سـرائـيـل -    

  .   ظـهـور النـظـام الـد ولـي الجـد يـد  -    

ة ا ل                    -     ة ا لثقافي ـادة الليبرالي ـات وسـي د           ظهـور العـولمة آمفهـوم ثـقـافي ال حـتـواء اال يـد يـولـوجـي ـاية اال ي ـية في شـكل نه غـرب

 .يـولوجـية ، وآمفهـوم اقـتصـادي يـتجـاوز حـد ود الدول تجسيدا للرا سمالـية االقـتصـاد ية 

 

 

 

 

 

  

  
   . 2003 جوان 4 المؤرخ في 245منشور وزاري رقم وزارة التربية الوطنية ،  . 1       

  . بدون سنة ـيسـية لـمـنـظـومـة التربية والتكوين الجزائرية ومبادئ تطبيقها التصـورات الرئوزارة التربية الوطنية ،  . 2       
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  .   تطور التكنولوجيا وانتشار المعـلوماتية آوسيلة اتصال ومعـرفة يصعـب عـلى االجهزة اال يد يـولوجـية مراقبتها -    

ا   ل معه ـيرات و التعام ذه التغ ـم ه سفية"            فه ة فل ب رؤي ل   يتطل اة آك اريخ وا لحي سان و ا لت ي اال ن دة تعن ذا  )1("  جدي  ، ه

ـة                          ه لتحـمل المسـؤولـية ومجابه المعـنى الذي يحد د المبادئ و المنطـلقات و االهـداف و الغايات يمنح اال نسان ا لد ور المنـتظـر من

ـدد عـلى ض          ـة تـتح ـة  الـتحـد يـات عـلماأن  وفـلسـفـة ا لمنـظـومـة ا لجـزائـري ل  16ـوء امـري ة    1976 افري ـيم التربي ـمنة تـنظ  المتـظ

  .الو طـنـية  

ال مر         2003 اوت   13ا لمؤرخ في       / 09 / 03 واال مر    تمم ل ـد ل والم ـوية       35 -76 المع ـال ث لـله ـبات الـث  وتتحدد في ا طار المرآ

  :ا لمحـاور الـرئـيـسـية للفـلسـفة التـربـوية الجـزائـرية فـيمايـليالجـزائـريـة الوطـنـية اال سـال م ، ا لعـروبة ، اال مازيغــية وتـتمثـل 

  : االهـتـما م بـاال نـسـا ن  . 1 . 1 

ى                                           ـة مـاسـة ال ـتي هـي بحـاج ـث  ا ل ـالم الـثـال ـة في د ول الع اال نـسـان اهـم عــنـصـر في أي مـنـظـومة تـربـوية ، خـاصـ

ه        تـنـمية اال نـسـان وذ ل    ع  الي وا ق سـبة ال ـد رك ن ـرد ي ـن ف ك بتكـويـن الفـرد ليكـون آـفؤا في مواجهة مشـكـال تـه  بنفـسـه أي تـكـوي

ـبادئ     ـل م ـي ظ ـم ف ـن ، ويـحتـرمه ـلى االخـري ـتح ع ه ويتـف ـتز بانتمائ ـعال يع تج وف رد من وده آف ـنى وج ـد رك مع ه وي سـابه ل وانتـ

  .ة العـدالـة و الحرية و ا لمـسا وا

  

ـمعات                     ـوية حـيث ان المجـت            ان مشكـلة العـامل البشـري في ا لمجـتـمعـات المضـطربة حضـريا هي ا هـم ا لمشـكالت التـرب

الغـربـية المتـقـد مـة في حـاجـة الى مؤسـسات،ا ما العـربية ومثـيال تـها في حـاجة ماسـة ا لى رجا ل اذ من الرجل تنبع المشكلة ،                

ه                   وم"  ذا  )  1(" شكلة اال نسان تعالج بتوجيه ثقافته وتصفـيةا لعـادات والتقاليد في الميتة في نفسيته، وتنمية روح اال بداع لد ي له

ـيث          ن ح ـالة م ـية فع ة بيـداغــوج ق مقارب وي ، وف ل الترب ب العم ي  قل رد ف ة الف ة الجزائري ة ا لتربوي سبب وضعت ا لمنظوم ال

  . انع للحـد ث ومكشف  ومسير ، ومنشط للفـعــل التـربـوي االهـتـمام با لمتعـلم آص

  : االهتمام بالوسط البيئي و االجتماعي و الثقافي  . 2 . 1

           ان الوسـط البيئي واالجـتماعي و الثـقافي احـد العـناصراالساسية في تـكـوين وتـنمية شخـصـية الفـرد الثقـافـية فهي تـد مج                 

 صـي وتـؤثـر فـيه لـذ لك فـمن اهـداف التـربيـة ا لتعــرففي مجـاله الشـخـ
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واد                     د الم ـية تؤآ  12عـلى هـذه الـبــيـئة فـي ا طــارعـال قــة تـســخـيـرية ال ستـثـمـارامكـانـيـاتـها الطـبيعـية و االجـتماعـية والثقـاف

ى اال                 35 – 76 من االمر    15 ،   14 ،   13،   د ريب عل ة، والت ـياة العملي ا لح ـيا       على ارتبـاط النظـام التـربوي ب دة اجتماع ال المفي عم

ـا          واقتصاديا واشراك االسرة في العمل التربوي، وا لتكفل بالمواطنين الذ ين يرغـبون في التكوين ا لمستمر د ون تـميـيز بيـن اعـم

  . رهـم او جـنـسـهـم ا و مهـنهـم 

  

  :التـفـتح عـلى ا لعــا لـم  . 3 . 1 

ه اال                             بـالـتـكـيـف مع معـطـيـاتـه    ومـتغـيـراته ، العـلمية و التكـنولـوجـية و اال قـتـصـاد ية  والمسـاهــمة فـي حـل مشكال ت

ك االمر      ى ذل ه   35 – 76نسانية و التواصل مع الحضارات والثقافـات ا لمخـتـلفـة في ا طـاراالحـترام ا لمتـبادل  ويؤآد عل  في مادت

ة  ـلى التفـا: " الثالث ساعـد ع ة ت نح تربي ـترام  م ـلى اسـاس اح ـم ع ي ا لـعـال سال م ف ـة ال شـعــوب وصـيـان ـن ال ـاون بي ـم و التع ه

  . يشـرح ذ لـك ويـبـيـنه بـالـتـفـصـيـل 2003  / 245  ونجد المنشـورالوزاري رقم ) 1 ("سـيـادة اال مـم 

ـاريخه     وبهذا فهي تهـد ف الى تكـوين انسان جزائري يعتز بهويته الوطنية ، آفء نفسيا وا             ـا بت ـيا مـرتـبط جتماعيا  وعـلميا ومهـن

  . ومتفـاعـال مع وا قعـه اال جـتماعـي ومتفتحا على العالم 

  

  : تـنطـلق من ثـال ث مبـادئ اسـاسـيـة هـي :  مبادئ ومنطـلقـات الفلسفة التربوية  .  6

  : توطين المنظومة التربوية  . 1 . 6

ف الجوان    ي مختل ل ف ك                     يتمث ـية ، وذ ل ـوية الوطـن دة اله مان وح ة وض ة والجغرافي ة و التاريخي ـة و الثقافي ب اللغـوي

ـية      ـة       . بالتـفـاعـل بـيـن المرآـبات الثال ث للشخـصـية الوطـنية ، اال سال م  ا لعـروبة االمـازيغ ـقال لـي ـار اسـت ـذا يصـب في اط وه

  :  ) 2(منة الثـقـافـيـة ، واهـم هـذه المـنطــلقـات الـذات الـوطـنـية لمـواجهـة آل اساليب الهـيـ

  .  دعـم الوحـدة و الهــويـة و الـثـقـافـة الـوطـنـيـة بـالتـفـاعــل بـيـن المـرآـبـات الـثال ث-

  . تـطـويـر اللغـة العــربـية فـي ابـعــادهـا العــلمـية و الـتـكـنـولـوجـيـة و اال د بـية و الفـنـيـة -

صـوص اال                              اب - ـية للـنـ ـراءة واع ـل وق ـامة وحـب الـعـم ـة واسـتـق سـامح ونـزاه ن اال سال مي من تـ ـراز القيم التي جاء بها الد ي

  .سـاسـيـة 

  .  تـرقـية اللغـة اال مـازيغـيـة و التـكـفـل باال خـتـال ف والـتـنـوع الجـهـوي -

 .بـالـتاريخ قـد يـما و حـد يثا و عال قـته با لتاريخ ا لجـهـوي و الـمـحـلـي  ابـراز آـل جـوانب الهـوية الـوطـنية للتكـفـل -
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ضـارات              - ـا في حـ ـيئة ود وره  التعـرف عـلى البال د مـن حـيث المـكـان و ا لـزمـان و اال مكـانـيـات اال قتصاد ية و ا لموارد و ا لـب

     . العـالم قـد يـمـا و حـد يـثـا 

      

  : د يمـقـرا طـيـة التـعــلـيـم  . 2 . 6 

ـلى ال    ـري ع ـوي الجــزائ ـام التـرب ـز الـنظ ـة        يـرآ ـة الـتـربـوي ـس الـمنـظـوم ـي تـاسـي ـان ف ـق  ث ـي آـمنـطـل ـرا ط ـد يـمـق ـد ال بـعـ

  :الجـزائـريـة و اهـم محـاوره تـتـمـثـل فـي 

  .  تـنـمـية الـروح الـد يـمـقـرا طـيـة  -

  . الحـق فـي التـربـيـة -

  .  مجـانـية التعـليـم -

  .ـة ال فـي الجـنـس وال فـي الجهة وال في الطبقة اال جـتـماعـيـة  تسـاوي الفـرص و الحـظـوظ بـد ون تـفـرق-

  . تـكـيـيف التعـليـم ال غــلبـية المتعـلمـين واخـتـال فهـم وتـنوعـهـم -

  . ضـمـان حـد اد نـى مـن المعـارف و الـكـفـاءات لـلجـمـيـع -

  .خرين في البلد و في العالم  ضـمان حد اد نى من المستوى الثقافي ، للعيش في انسجام مع اال-

  . التـكـفـل باال طـفـال الـذ يـن لهم احـتـياجـات خـاصـة و الـتـكـفـل بالنخـبـة ايضـا -

  .  )1( تحضير الموا طن للحياة التي تؤهله لالختبارات الشخصية وتحمل مسؤولياتها -

  

  : لتربوية اضـفاء الطـابع ا لعــلمي و التكـنولوجي على ا لمنظومة ا . 3 . 6

ـلمية                                من اهـداف  اال صـالح التـربـوي الجـد يـد تحـقـيـق المجـتـمع المتعـلم ا لمنشود ، الذي يـبنس تصـوراته على اسس ع

سارع ، من ناح                          ذا الت ة  تتماشى و التسارع العــلمي و المعـلوماتي ، لذ لك فتوظيف التكنولوجيا في حياة اال فراد يمكن من مواآبة ه ي

ـد تفي بحاجات و                                     م تع ة ل د ي راد ، و االساليب التقلي ال ف ة ل اة االجتماعي ك في الحي ة ا ستقال ل ذ ل اهيم ومن ناحي سيرورة نمو المف

  . مطالب اال فراد من معـرفة ومعـلومات هذا فضال عن توظيف تلك المعـلومات في الحياة الواقعــية 

الم بامك     ائل االع ن وس بكة م الم ش ار الع د ص ن       لق بكة م ار ش ا ص ا ، آم ر اال ذ وا ق ذا ته ل تغي ات ب اة المجتمع ه حي ا ان توج انه

المعـلومات ال يمكن مراقبتها ، لذلك اعـطت ا لمنظومة ا لتربوية الجزائرية العـناية  ا لال زمة للجانب التكنولوجي وهذا لضمان اال ند                       

  .– عالم العلم و التكنولوجيا –ماج في العالم الجد يد 

 

  

  

  

  
  . ، مـرجـع سـابق  2003 / 6 / 4 مؤرخ في 245منشوروزاري رقم وزارة التربية الوطنية ،  . 1
  
  

40  



  

  : اضفاء الطابع العلمي و العـصري على المنظومة التربوية  . 4 . 6

ذلك فالمساهمة              يعتبر المجتمع الجزائري جزءا من ا لمجتمع اال نساني ، يتاثر بتغيراته السياسية و اال قتصا د              ية والعلمية ل

ة             ة التربوي ه فالمنظوم ا ، وعلي ل  معه ة للتعام ة و معياري ة قيمي ب منظوم ة تتطل داث العالمي ي االح ع ف راد المجتم ة ال ف االيجابي

اس        ى اس ساني عل ع اال ن ري و المجتم ع الجزائ ين المجتم سجام ب ق االن صريةآمنطلق لتحقي ة و العـ دأ العالمي ى مب ة تتبن  الجزائري

م المحاور في                         المي ، واه سلم الع االستقال ل الذاتي للشخصية ا لوطنية  وعلى ا ساس التعايش بين الثقافات و الحضارات ، ودعم ال

  : تبني هذا المبد أ تتمثل في  

  . ضمان التفتح على العالم و اال طالع على مشاآله و المساهمة في حلها -

  . قافات عن طريق تعلم اللغات االجنبية  ضمان التواصل مع الحضارات االخرى و الث-

  

  : أهداف اإل صـالح  . 7

ه                             اء ت            يهد ف اال صالح التربوي في مجمله الى البحث على النجاعة التربوية ، وانتاج نموذج ا نسا ني متكامل من حيث آف

سلطة        على مستوى الذات ، أو على مستوى المجتمع ، هذا من زاوية موضوعية ، ا ما من زا           ة ال ل في طبيع ة أخرى و التي تتمث وي

ى                  اء عل ة ، وبن ديولوجيا القائم ال ي المجتمع ، ول ود الهداف خاصة ب ك يع ـذ ل سييره ف ع وت ا للواق ة فهمه القائمة و اتجاهاتها و طبيع

  .  )1(التحديات ا لتي تواجه المدرسة الجزائرية حسب  مشروع اال صالح ، و الدواعي التي دعت اليه هي 

  . النتقال الى النظام الديمقراطي على المستوى السياسي   ا-

  .   االنتقال الى النظام االقتصادي الحر -

  .   التطور المذهل للعلم و التكنولوجيا بما في ذلك علوم التربية -

  . التدهور المستمر لمستوى التالميذ التعليمي ونتائجهم الدراسية -

  : ح التربوي في النقاط التالية وعلى هذا االساس تتمثل اهداف اال صال

لوب          - وار آأس سامح والح ة ، وروح ا لت ة الديمقراطي نهم الثقاف ك بتلقي ديمقراطي ، وذل ا ال ة بمفهومه ة المواطن ضير لممارس  تح

  . حضاري راق 

   تنمية الكفاءة و االعتماد على النفس من خالل تطبيق طرائق بيداغوجية أآثر فعالية ، و اعتماد مقاربة -

  . لكفاءة  ا

ه و باستطاعته                                      - ذي يحيط ب الم ا ل م ا لع ى فه ادرة عل يم الحضارية ، ق ة ، تعكس الق ات وطني  تكوين موا طن مزود بمعالم و مرجعي

 .  التفتح على العالم 
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  : االجراءات و الترتيبات لتنصيب اال ولى ثانوي  . 8

ا                                 ان تنصيب السنة االولى ثانوي حصيلة مجموعة من التدابير التربوية و البيداغوجية ا لمتمثلة في المحاور التي طرأ عليه

شترآين   ذعين م ي ج انوي ف صبت االولىث ث ن ذع-اال صالح حي شترك آداب وج ذع م ة    ج ذه الهيكل ا وه وم وتكنولوجي شترك عل  م

ا                    ان استخدامها و توظيفه ا و اتق ذ للتكنولوجي ام التالمي ل استقطاب اهتم ات تتمث الجديدة اتسمت بمناهج جديدة تصبو الى تحقيق غاي

  .) 1(واعدادهم لمواصلة الدراسة الجامعية والتأقلم مع مستجدات إصالح المنظومة التربوية الجامعية 

  

  : محاور اال صالح .  1 . 8  

شمل اال صالح                 : )2(المناهج التعليمية      . 1 . 1   وذلك باال صالح الشامل للبرامج التعليمية تم عن طريق اللجنة ا لوطنية للمناهج وي

  : الجوانب التالية 

  : اتخذ ت االجراءات التالية دعم تدريسها قصد جعلها أداة فعالة للتعليم و التكوين وعلى هذا األساس : مناهج اللغات  . 1 . 1  

ا                                   - ة م م لغ ة ، والقاعدة األساسية في مسار تعل ات في مضامنها وشكلها و تحديث الطرائق البيداغوجي   مراجعة برامج وآتب اللغ

ة و ال                     شفوي الممارسة الكتابي سبق ال ذا المسعى التعلمي أن ي م  فالمتعلم يستمع ويفهم ثم يتحدث ويقرأ ثم يكتب مما يستلزم في ه فه

  : يسبق التعبير و هكذا يتم تفعـيل المقطع التعـلمي بادراج أنشطة المتعـلم ضمن هذا التدرج المنسجم 

  .   فهم المسموع -

  .  تعبير شفوي -

  .   النص المكتوب -

  .   تعبير آتابي -

رات والكفاءات وذلك بتبليغ المعلومات    ومن خال ل ذلك نجد أن مناهج اللغات في اتجاه بيداغوجيا االدماج أي تقوم بوظيفة تنمية القد                

يم                                  ا يخص تعل اءات واآساب الطرائق و المواقف وفيم درات و الكف ة الق ا النصوص ، وتنمي يم التي تحمله اللغوية و الخطابية و الق

ذا                        ذلك يتطلب ه ة ل ة الجزائري ة التربوي ادا      اللغة األمازيغية حيث يعتبر هذا العنصر من االجراءات الجديدة في المنظوم االمر عمال ج

  : من جميع أطراف العملية التربوية و عليه اتخذت االجراءات التالية 

راب                 - ى المستوى الت ا وجد الطلب عل ة أينم  تجنيد الوسائل التنظيمية البشرية و المادية و البيداغوجية لضمان فعلية تعليم األمازيغي

 .الوطني 

 

 

 

  

  

  
   . ثانوي1 عن االجراءات و الترتيبات لتنصيب 2005  ماي 2378ي رقم منشور وزاروزارة التربية الوطنية ، . 1

   .  64 – 61ص  .   ص 2005،مناهج السنة اولى ثانوي وزارة التربية الوطنية،  . 2

42  



  
  
  
     .- قدر االمكان – ادخال اللغة اال نجليزية ابتداءا من السنة االولى ثانوي -

  .اطقين باالمازيغية و غيرهم ممن زاولوا دراستهم لالمازيغية في المستويات معا  التقريب بين مستويات التال ميذ الن-

ه مع الوضع الحقيقي                            - ى تكييف تعليم وارق فيعمل المدرس عل داغوجيا الف  معالجة تفاوت المستويات في القسم الواحد بواسطة بي

  .لجمهور القسم مع تشجيع الجميع على المشارآة في مختلف اال نشطة 

  .فل بالبعد الثقافي االمازيغي في برامج العلوم االجتماعية و االنسانية  التك-

  ).علم االجتماع ،االنتروبولوجيا(  تدريس االمازيغية أو التدريس بها آوحدة في بعض التخصصات الجامعية -

ة تتكفل بالبحث و احداث اال نسجام في   إنشاء مرآز للتهيئة اللغوية على المدى المتوسط و احداث أآاديمية اللغة و الثقافة االمازيغي -

  .المفردات و المصطلحات المكتوبة 

  :مناهج العلوم االجتماعية  . 2 . 1

  : يهدف في اعدادهذه المناهج الى غايات تتمثل في 

تطوره   وقادرعلى فهم العالم في تنوعه و       ضمان تكوين مواطن مزود بمعالم و مرجعيات وطنية أآيدة تعكس قيمه الحضارية بصدق             -

  .وباستطاعته التصرف فيه آفرد حر مسؤول و المساهمة الفعلية في حياة المجتمع

ى                             - ة و العمل عل ة الجزائري ال م الرموز المستعملة ل اط ب اريخي و الجغرافي و االرتب راث الت ا الت  ترسيخ االرتباط بالقيم التي يحمله

  .ديمومتها و الدفاع عنها 

ة للت       معرفة آافية للمجال الجغرافي بأ     - ة آافي ه    بعاده الثالثة الطبيعي و البشري و االقتصادي و معرف ه و أبطال ه ومواقع اريخ باحداث

  .فتوحاته الهامة التي ساهمت في الحضارة العالمية بما من شانه ان يولد لديه ارتباط بارضه و تراثه الحضاري منذ عـصور بعيدة و

ة  - وعي بالهوي ه و ال وطن و جغرافيت اريخ ال ة ت ا    معرف اء به ي ج ة الت ة والثقافي ة و الروحي ة و التاريخي الم الجغرافي ز المع و تعزي

  . )1(االسالم وآذا بالنسبة للتراث الثقافي و الحضاري لالمة الجزائرية 

ذه المجاالت     " بالنسبة للتربية االسالمية جاءت      هي  مضامينها مهيكلة في المجاالت التي اعتمد عليها في مرحلة التعليم القاعدي وه

ذي وصل            م التطور في االدراك ال ه بحك سلوك اال ان العقيدة ، القرآن الكريم ، الحديث النبوي الشريف ، السيرة النبوية و االخالق وال

ة      )2( " اليه المتعلم في المرحلة الثانوية فضل أن يدرس مجالين جديدين هما الفكرو          الثقافة و أ صول الفقه ، خا صة وهو في مرحل

يم اسالمية و التي من شانها ان                           من النمو ي   ة ق ى منظوم ا عل ز آله الين التي ترتك در آاف من هذين المج ستوجب تحصين عقله بق

ع المسؤولية                         تكون الموجه لسلوك المتعلم خا صة وهوفي مرحلة من الثورة العاطفية و التفتح و النمو العقلي و الذي يضعه في موق

 . والتكليف 
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    : ) 1(مناهج المواد العلمية  .   3 . 1

  .  مواآبة التطور وفق الحرآية السريعة لتطور مجتمعنا في مختلف الميادين -

ة إزاء                 تخفيف آثافة البرنامج السابق و استج       - ر ايجابي ـوين نظرة أآث ذ من تك ة التي تمكن التلمي ة و العلمي ضرورات التربوي ابة لل

اء                     ادة عن مساهمتها في بن شه ، زي ذي نعي ع ال ستمد مواضيعها من الواق ا ت ى أساس أنه المواد العلمية خاصة منها الرياضيات عل

  .    الفكر

  

    :  )2   (اال تصالاد ماج التكنولوجيات الحديثة  لالعال م و . 4 . 1 

  :       وذلك باتخاذ االجراءات التالية 

ه                         - ة لتوجي ة مع استحداث هيئ ة التربوي صال في المنظوم  اعداد برنامجا وطنيا لتطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة لالعالم واالت

  ) . ديثة لالعالم اآللي المرآز الوطني الد ماج االبتكارات البيداغوجية وتطويرالتقنيات الح( هذا البرنامج 

  . تنفيذ برنامج لتكوين المدرسين في مجال التكنولوجيات الحديثة -

  . تزويد المؤسسات التعليمية باجهزة االعالم اآللي وربطها بشبكة االنترنيت مع اعـطاء اال ولوية لهيئة تكوين المكونين -

  . طرف مراآز اتصاالت الجزائر  تطوير نظام اتصال سريع وبتسعيرة خاصة لمؤسسات التربية من-

  . تنصيب هياآل لالنتاج البيداغوجي على مستوى هيئات تكوين المدرسين -

  .  تكثيف برامج الوقاية ومحاربة العنف و اال دمان على المخد رات -

    )1(:  مناهج المواد الجمالية - . 5 . 1

  .سية واالجتماعية من حيث توازنه وتقديره للجهد ومدى أهميته  تنمية و بلورة شخصية الفرد من جميع النواحي الحرآية والنف-

  . تأمين حياته و المحافظة عليها -

  .  حب التفتح على العالم الخارجي و تبني القيم الفاضلة و المثل العـليا و تذ وق الجمال -

  . تكاملية المواد الجمالية بالمواد االخرى -

  .ى وقادرا على فهم المكونات الموسيقية نظريا وتطبيقيا  التمكن من الجانب العلمي في الموسيق-

  . التشبع بجماليات هذا الفن -

  اعـطاء تكوينا متوازنا لالجيال المتمدرسة قصد تطوير قدراتهم التي لم يكن بامكان نماذج التدريس -
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ر              ا و التعبي وين احكام ة لتك دي والمالحظة والقابلي ة والحس النق التقليدية تحقيقها وهي االبداع والتخيل وحب االطالع و االستقال لي

  . عنها 

  : ان تصميم المناهج التعليمية الجديدة آانت على اساس ثالث مستويات تمثات في مايلي 

دماج       - ل وان ـليم وتأهي ن تع ة م ة الجزائري ام المدرس د مه ا تحدي تم فيه ة ي ة التربوي تراتيجية للمنظوم داف االس ستوى االه ى م  عل

  .اجتماعي 

  .كل مرآباته  على مستوى التنظيم وذلك بهيكلة النظام التربوي  ب-

ـلم واستعابه حسب سنه                        - ا لقدرةالمتع  على المستوى البيداغوجي بوضع التلميذ في قلب العالقة التربوية فبناء المنهاج يخضع حتم

تعلم وهي                        وتطوره العقلي وتجاربه السابقة ورغباته فالمتعلم عملية معقدة وهذا يتطلب مقاربة بيداغوجية مناسبة تتمحور حول الم

زود           المقاربة   ا ينبغي ان ت ه لوضعيات ومشكالت ، آم شاطه وردود فعل ذ ون ى التلمي ز عل بالكفاءات وهي تفضيل لمنطق التعلم المرآ

تعلم حق المشارآة                       دة تعطي الم المدرسة التلميذ باالدوات المنهجية الفكرية التي تسمح له بمواجهة هذه المشكالت ،فالمقاربة الجدي

ده              مع المعلم في بناء تعلماته ضمن        د رسة ان تم ستعملهاوعلى الم ا وي عالقة افقية مثل المعلم ،والمتعلم يبحث عن المعلومة ويقيمه

اهج                        ه ، وتصميم المن باالدوات المنهجية لذلك ، تهدف المقاربة الجديدة الى منح استقاللية للتلميذ لتجعل الفعل التربوي يتمحور حول

  : آان وفقا لال سس التالية 

  .نظومة التربوية  غايات واهداف الم-

  .  ملمح التخرج المنتظرة من مختلف مستويات التعليم -

  . تنظيم مجاالت التعليم وميادين المواد -

  .  تنظيم االزمنة المدرسية داخل وخارج المواد وشبكات التوقيت المناسبة -

  .  تنظيم المسارات وهيكلة المنظومة -

  

  : المقاربة بالكفاءات  .2 . 8 

ة                                 ة واجتماعي دة ثقافي ة  وظهور مشكالت عدي تعـبر هذه المقاربة عن اتجاه تربوي نما و تطور نتيجة تعقد الحياة االجتماعي

وبيئية ، هذه المشكالت تجاوزت المؤسسة المدرسية بتنظيمها الصناعي الذي يتجه نحو الزوال مستقبال ، لذلك على التربية ان تاخذ       

  .ية ومكوناتها الثقافية بعين االعتبار الحياة اليوم

نهم          رو   : ويمثل هذا االتجاه آثير من الباحثين م اوز     Giroux 1997جي ل   Biwers 1997 ، ب  1996 ، شانون  Apple 1993 ، اب

SHanon .    

ر اال                    م بتغيي سمح له ذ و التي ت ة للتالمي وفير االدوات الالزم ة              يعتبر هذا االتجاه ،  ان مهمة التربية تتمثل في ت وضاع الحالي

ذ       للمجتمع آما ان التربية يجب ان تكون وسيلة للحصول على ادوات وجدانية ومعرفية ونفس حرآية وتصورية وغيرها تمكن التالمي

 . من التدخل في الوضعيات المساعدة لهم في تغيير الواقع اليومي 
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  حافظة على طابعها االجتماعي الخبراتي معتبرة تطـور هـذا اال تجـاه الى عـدة تيـارات تـربـوية  لكنها بقيت م

ة               " الفاعل االساسي في العملية التربوية ،        اعي و البيداغوجي ار النفسي االجتم ة المؤساستية ، والتي ارات البيداغوجي ك التي واهم تل

ة ، وتن  ة النقدي رر والبيداغوجي ة التح ة ، وبيداغوجي ة التوعي ة ، وبيداغوجي ال توجيهي تية ال ات المؤساس ى النظري ا ال ي آله تم

ة  ة التربوي ل     ) 1(" االجتماعي ه الفع ور حول سي يتمح دف رئي ة آه شكالت االجتماعي ل الم ى ح ة عل ات االجتماعي ز النظري ث ترآ حي

  : البيداغوجي واهم ماتدعو اليه 

اهو محسوس و                            - ع ضمن م اربهم فتتموق ذ وتج ع التالمي ة تنطلق من واق الواقع ، أي ان التربي ضمن الحس المشترك ،       االرتبا ط ب

  .واقامة عالقات مابين المعرفة العلمية والمعرفة المتعلقة بالحس المشترك 

ة ل    - ة و الثقافي شروط االجتماعي ار ال ين االعتب ذ بع ات ، أي االخ دد الثقاف تعلم المتع ة وال اء الثقاف ة   بن وارق الثقافي ذا الف ذ وآ لتالمي

  .االجتماعية و اللغوية و

  .بيداغوجية شكل حوار نقدي مكان عملية التبليغ  الحوار ، تاخذ ال-

  .  تعليم ديمقراطي يسمح لجميع التالميذ بالتعبير بحرية و التعريف بنوياهم و االستجابة وفق ذلك لعالمهم -

  .  د مج التالميذ آباحثين في عملية التعلم -

  . تداخل المواد الدراسية وتكاملها -

  .رالبيداغوجية في القسم فقط بل تتعداه نحو الممارسات االجتماعية  الممارسة االجتماعية اذ ال تنحص-

 تكوين الفكر النقدي ليصبح التلميذ واعيا بمشاآل المجتمع الذي يعيش فيه ، وماتنطوي عليه القيم ا لثقافـية المتمايزة في المجتمع                      -

  . بثقافته مما يؤدي به الى آشف القناع عن حقيقة التمايز الثقافي و الذي يجعله يعتز

 التكوين ال آتساب القدرة على التخل االجتماعي ، أي فاعـلية ا لفرد في المجتمع وتمكينه من تقريرمصيرحياته بنفسه والتحرر من                    -

  .قوى الطبقات المسيطرة 

  . نوه بما هو آال سيكي وخال صة ما يدعو اليه االتجاه االجتماعي التربوي ان الثقافة التي ينبغي ابتكارها ال توجد في الماضي الذي ي

ة ،     - ة الحالي سات التعليمي ي المؤس ارس ف ذي يم صا ص ال ي االخت رة    "  وال ف ساب النظ ى اآت ساعد عل ة ال ت ة المعرف اذ ان تجزئ

ع  شكال ت المجتم شمولية لم دون   .ال شاآل ب ه الم راآم في ذي تت رن ال ذا ا لق ي ه ة ف د ذات منفع م تع ة ل ائق االبدي ة الحق ا ان معرف آم

صرا                      )2("  انقطاع د االمر مقت اعي حقيقي ، اذ ال يع وجي واجتم ى وعي ايكول ساعد في الوصول ال   ، فالوضع يتطلب تقديم تكوين ي

 على التعليم فقط بقدر ماهو مرتبط بتعلم آيفـية ادراك 
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اد         ذي         مال ئـمـة المعارف التي تتطلبها حلول المشكال ت وهكذا يصبح االنسان المثقف هو الق يس ال ه ول ى حل مشكالت مجتمع ر عل

   .  )1(يعرض معرفته بالماضي  

اءات   . 1 . 2  ة بالكف وم المقارب ة    : مفه ى وظيف رة ال صورة مباش ه ب ام موج ة ، اذ ان االهتم ة الوظيفي ة بالعملي ذه المقارب ز ه تتمي

تعلم              المناهج التعليمية ، والى عملية الخبرة التي يمر بها المتعلم ، فالخبرات التي ت               شمل الم ة التي ت ات التكويني ا العملي تصف بكونه

يم ، في             أي ان آل المؤثرات التي من شانها اثراء تجربة المتعلم خالل فترة معينة ، هي بمثابة الهدف الجديد والعملي في عملية التعل

رسة الجزائرية ، فالمقاربة الكفاءات    مقابل المعارف التي آان يتلقاها ويقوم على اساس حفظها وتذآرها في مقاربات سابقة في المد                

  . ) 2( تعمل على ربط العالقة بين الثقافة المدرسية المنبثقة عن المعارف العلمية و الممارسات االجتماعية 

ع   ة للتحول والتكيف م صبح قابل اءات توظف ، أي ت ى آف ا لتحول ال ة للتوظيف وادماجه ة القابل ارف الحي اء المع ب انتق ذا يتطل وه

ل وخارج العمل في الحاالت وضعيات  ر والتصرف في العم ارف المدرسية ادوات للتفكي ل المع ي جع اءة تعن دة ، فالكف اة المعق الحي

سبة                          ذة بالن وارد محب البسيطة والمعقدة ، من اجل معرفة التوجه في الشارع آما في الحياة تلك االدوات التي يمتلكها المتعلم تصبح م

ك               اليه لكل وضعية طارئة يواجهها       ى ذل دريب عل ل الممارسة والت ا يجع ، وهذا التجنيد يقتضي القدرة على استغالل تلك الموارد ، مم

  .من اهم التعلمات التي يمر بها المتعلم في الدرسة 

ات فالمعارف والمعلومات والتمثالت والقدرات والمهارات و السلوآات و المواقف والقيم والمعايير الموجهة للعمل يعبر عنها بالكفاء               

ة في وضعيات متنوعة في المدرسة           اذا آانت فعلية وعملية ، وتقوم على مدى القدرة على تجنيدها واستعمالها بنجاعة  وعن دراي

  .وخارجها  

  

  : مميزات المقاربة بالكفاءات  . 2 . 2

  . تجعل المتعلم محورا اساسيا في العملية التربوية -

سخير                  اختيار وضعيات تعليمية تعليمية من الحيا      - ة وت ا باستعمال االدوات الفكري ى حله تعلم ال ة ال ة في صيغة مشكالت ترمي عملي

  .المهارات و المعارف الضرورية لذلك 

ول                         ) الوضعيات المشكلة   (  حل المشكالت    - ات و الحل اج المعطي ارف بادم اء مع تعلم في بن يح الفرصة للم تعلم يت ال في ال اسلوب فع

  .الجديدة في مكتسباته السايقة 

 . تعمل المناهج على تشجيع اندماج المفاهيم واالدوات المعرفية الجديدة بدل اعتماد االسلوب التراآمي للمعارف -
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سار     - د الم ي تجدي ساهم ف ادر وي شيط يب صر ن تعلم عن نظم ، والم شط وم المعلم من تعلم ن ف م والم ين المعل ة ب ل اال دوار متكامل  تجع

ين     دم وتثم ي التق سؤوليته ف ا م ب عليه ة ادوار اخرى يترت ي مواجه ة دورا ف ي وضعيات مختلف تعلم ف ارس ال ث يم ي ، بحي التعليم

  . ى توسيع آفاقها تجربته السابقة ، فيعمل عل

    

  : ) 1( غايات التعليم الثانوي العام و التكنولوجي  . 9

  :يسعى الى تحقيق الغايات التالية 

  .المساهمة في تطوير وتحسين المستوى المعرفي و الوعي للموا طنين * 

  .  ومقاييس دولية المساهمة في تخريج حاملي الشهادات ذوي مستويات معرفية وآفاءات ثقافية معاد لة لمستويات* 

  .تحضير التالميذ الى الحياة في مجتمع ديمقراطي بحيث يعتمدون على ا نفسهم مع احترام االخرين * 

  .تطوير وتدعيم قيم الثقافة الوطنية و الحضارية العالمية * 

  .المساهمة في تطوير البحث عن االمتياز لدى التالميذ *  

  . مجال العلوم والتكنولوجيا و اال داب والفنون واال قتصاد تشجيع وتطوير المعارف و الكفاءات في* 

  . البحث عن انماط التنظيم والتسيير اال آثر نجاعة * 

  

  : مهام التعــليـــم الثانوي العام والتكنولوجي  . 1 . 9

  :في ا طار الغايات المسطرة مسبقا فان مهامه هي 

  .مستوى عال  تحضير التالميذ على متابعة دراسات جامعية ذات -

  . تطوير المواقف التي تسمح باآتساب المعارف وادماجها -

  . تطوير القدرة على التحليل والتقويم و الحكم على افكار الغير وحل المشاآل -

  . جعـل التال ميذ يتمتعـون باالستقال لية الذاتية في الحكم -

  . دعم روح اال نتماء الى امة وحـضارة قد يمة العهد -

  . حب الوطن و تمتين هذا االحساس  تنمية-

  . تطوير ودعم القيم الروحية اال صيلة -

  . اآتساب المهارات و المواقف الضرورية  لتلبية متطلبات الدراسات الجامعية ذات مستوى عال -

  . تلقين وغرس حب العمل المتقن و البحث عن الدقة وذوق اال تقان -

  . العمومية والمحيط  تطوير الحس المدني واحترام الممتلكات-

 . تطوير سلوآات االحترام نحو آل ماهو مخالف -
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  :   ) 1( االهداف العامة للتعـليم الثانوي العام والتكنولوجي  . 2 . 9

  :وتشمل مايلي : عامة  أهداف التربية ال–أ 

  .ايقاظ الشخصية الفضولية ، الفكر الناقد ، االبداع ، االستقاللية الذاتية * 

  .الحياة والضغوطات االجتماعية ، التعاون واالتصال : المظهر االجتماعي * 

التعلم آيف نتعلم مع تجنب       اآتساب المعارف وخاصة اآتساب ثقافة عامة ، اآتساب معارف اساسية مند مجة وقابلة للتجنيد قـصد                * 

  . الجانب الموسوعي 

  :  أهدا ف منهجية –ب 

  .، الجماعي ، تحقيق ، توثيق ) الشخصي ( العمل الفردي : الطرائق العامة للعمل * 

  .طرائق من اجل تشجيع المهارة و الفهم * 

  .الطرائق الخاصة بالمواد وبشكل خاص التفكير العلمي * 

  :غات  أهداف التحكم في الل-ج 

  .التحكم في اللغة الوطنية * 

  .المعرفة و التحكم في لغتين اجنبيتين على اال قل * 

  .العمليات المنطقية الرياضية * 

  . اللغة الفنية *

  .اللغة االعالمية * 

  : أهداف التكوين العلمي و التقني –د 

  .آل هذا المحيط فهم محيط اال نسان وتطبيق جميع المعارف و الخبرة الشخصية لمعالجة مشا* 

  . تنمية الفضول و ذوق البحث العلمي و الخيال االبداعي وروح المباد رة * 

  .الحث على البحث العلمي و التصور االبداعي و المبادرة الشخصية * 

  .فهم الطرائق العـلمية مثل استغالل المعـطيات ، التمرن عـلى فكرة منطقية موضوعية تحليلية نقدية   * 

  .لى مقاربات تجريبية قصد القدرة على المالحظة ، نقل المعطيات ، استخالص النتائج ، صياغة تعميمات و التحقق منها اللجوء ا* 

  .  استعمال لغة بسيطة ووجيزة لشرح وتقييم االحداث * 

  : اجراءات التوجيـه وخصائص هيكلته  . 10

ا ل       ة لم ات التربوي ه المدرسي من أهم العملي ة التوجي ر عملي ه       تعتب ل التوجي تم فع ذا يجب ا ن ي ذ ، ل ى مستقبل التلمي ار عل ا من اث ه

ل    بالتوفيق بين رغبات التلميذ وملمحه ومتطلبات مختلف شعب السنة الثانية ثانوي التي ادخلت عليها تعديالت واجراءات جديدة تتمث

  :فيما يلي 

  
  .  مرجـع سـابق  2005 فيفري مابعد اال لزامي مشـروع إعـادة تنظيم التعـليم والتكوين وزارة التربية الوطنية  . 1
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شاور مع               :  بطاقة الرغبات    – 1 ذا بالت يعـبر التلميذ في هذه البطاقة عن اختياره للشعبة التي تتناسب و ملمحه و قدراته الدراسية وه

  . اولياءه 

و               :  مجموعات التوجيه    – 2 ا الجذع المشترك عل رع منه ة في    وتتكون من مجموعات التي يتف ا والمتمثل  مجموعة  -: م وتكنولوجي

  .الرياضيات 

  .      مجموعة تقني رياضي -                    

  .  مجموعة تسيير واقتصاد -                    

  .  مجموعة علوم تجريبية -                    

  : و المجموعات التي يتفرع منها الجذع المشترك اداب و المتمثلة في 

  . مجموعة اللغات االجنبية -                    

  .  مجموعة االداب و الفلسفة -                    

  .ولكل مجموعة مواد خاصة بعملية التوجيه حسب آل جذع مشترك 

  : ويعتمد في توجيه التالميذ الى مختلف شعب السنة الثانية ثانوي على المقاييس التالية 

  ) . نتائج مجموعات التوجيه ( الملمح التربوي للتلميذ -

  . اقتراحات االساتذة -

  . اقتراحات مستشار التوجيه المدرسي و المهني -

  .  المستلزمات البيداغوجية لكل شعبة -

  . من التال ميذ االوائل حسب رغبتهم االولى اما البقية فيتوجهون وفق قدراتهم الدراسية % 5يتم توجيه 

  

  :  ) 1( ادة تنظيم التعليم الثانوي العام والتكنولوجيالمبادئ العامة الع . 1 . 10 
   ان التعليم الثانوي العام والتكنولوجي اليندرج ضمن التعليم االجباري أي انه اليستقبل اال التالميذ الذين  – 

  .    تتوفر فيهم شروط القبول المقررة لاللتحاق بالسنة االولى ثانوي 

  .لتكنولوجي المتحان البكالوريا أي هو تعليم يحضر بشكل اساسي الى التكوين في الدراسات العليا   يحضر التعليم الثانوي العام وا-

 . تنظيم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حتى ينسجم مع التعليم العالي من جهة ومع التكوين المهني من جهة اخرى -

 

 

  

  

  
   .2004 / 08 / 14 المؤرخ في 26منشور رقم وزارة التربية الوطنية ، . 1
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اد عن مضاعفة المسالك                       -  يندرج التعليم الثانوي العام و التكنولوجي في اطار التوجه العالمي الذي يتفادى التخصص المبكر واالبتع

  . والشعب 

  . تجنب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي فتح شعب موازية تغطي نفس ملمح التخرج -

وين     تيسير اعادة التوجيهات   - الممكنة بانسجام مسالكه ومرونة طرقه ، هذه التوجيهات يجب ان تشجع متابعة دراسات اخرى او تك

  .في مجاالت التعليم ما بعد اال لزامي مع مراعاة تحسين مكتسبات التال ميذ 

ة      ان المرحلة التي تشكل التعليم الثانوي العام و التكنولوجي في المسارات الدراسية للتالميذ ليست م              - ل هي المرحل رحلة تخصص ب

واد التي              التي يتلقى فيها التلميذ تكوينا متينا واساسيا في مجاالت االداب ، اللغات و الفنون ، العلوم و التكنولوجيات ، دون اهمال الم

  . تنمي روح الموا طنة و المسؤولية 

    . ) 1(تكنولوجيا اثناء اعداد المناهج الدراسية  وضع هذا التنظيم الجديد في حسبان المعطيات الناتجة من تطور العلوم و ال-

  

  :آفــــاق التعــــــليــــم الثانوي في الجزائر  . 11

شودة        ة المن ل التنمي صف بتفعي يم يت اق تعل ى آف ا ال ي تعليمه دف ف ة ته دول الطموح ن ال ا م ر آغيره ي الجزائ انوي ف يم الث ان التعل

  .بخصائص مالئمة لتلك التنمية و مساندة لها 

  وقـد أظهـر آـثـير من الباحـثين ان التعـليم التقـليدي يقف عقبة في وجه التنمية بدال من ان يكون عونا لها 

Mushakoji – 1981 -،   "        ا من ة تتوافق و التصور العربي االسالمي انطالق لذلك البد للتعليم من خلفية فلسفية و سياسية عام

     . ) 2( " التفكير في التراث الحي و المستقبل معا

راث العربي االسالمي ، واسلم                           ا في الت وآان اجتهاد الجزائر ضمن اطار خروج  بتصورات واستراتجيات تربوية تجمع بين افضل م

اق            ان آف الي ف ه وبالت ة في ة والتربوي اة العام ة الحي مافي التطورات التربوية العالمية الحديثة و التطلع الى عالم افضل من حيث نوعي

ة                                  التعليم   اعي و الكفاي ى النمو الشخصي و االجتم تعلم الحديث ال صافه بخصائص تلبي حاجات الم ى ات ا تهدف ال انوي في بالدن الث

ة                     ذه التربي ة واستمرار ه ة و التعليمي ه العام االقتصادية و االنتاجية ، والوعي والمشارآة والفكر النقدي وفرص تحسين نوعية حيات

  : وتتوزع هذه اآلفاق الى مايلي .  دون االضرار باآلخرين و بالبيئة الطبيعية و االجتماعية مدى حيا ته بحسب لزومها ونوعيتها

اء روح                      : آفاق دينية دنيوية    *  ذات واذآ اء ال ين بن يم االسالمية وب ة و الق صام بالثوابت الوطني ين االعت يم ان يجمع ب اق التعل من آف

 .الجماعة 

 

 

 

  

  
   .2005 / 03 / 27 المؤرخ في 41م منشور رقوزارة التربية الوطنية ،  .1
   .17  ص 1979 ، منشورات المنظمة العربية للتربية ، تونـس إستراتـيـجـية تـطـوير الـتـربية العـربية مـحـمد أحـمد الشريـف ،  .2
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ة *  مولية تكاملي اق ش ل ،وتتع : آف ي تناسق وتكام داني و الجسدي ف اعي و الوج ي واالجتم و العقل شمل النم ا ت تعلم آلي ع الم ل م ام

  .وتعطي بالغ االهمية في آخر الشوط التعليمي للتكامل الذي يحـصل في ذهن المتعلم 

  .توفق بين حاجات المتعلم ومطالب المجتمع بحسب عمر المتعلم ودرجة نموه : آفاق توفيقية * 

ة بحسب       : آفاق عملية خبروية نظرية    *  رة حقيقي تعلم وتكسبه خب ع الم ه في        تنطلق من واق درج ب تعلم وتن شا ط ونضج الم وع الن ن

  .المجاالت النظرية 

وائم           : آفاق تعبيرية تواصلية ادائية     *  ره وي يفصح فيها المتعلم عن مضمون افكاره وخواطره ومشاعره وادراآاته  ويتواصل مع غي

  .  بين التعبير و القيام بانشطة ادائية فعلية وحقيقية ضمن الفصل والثانوية و البيئة 

ارا                   :  آفاق استكشافية توليدية ابتكارية      * ا افك د منه ة بحيث تتول ر مالوف رات غي ة وخب اق مجهول اد آف تعلم في ارتي تطلق الحرية للم

     .  )1(وخبرات جديدة قد تصل الى اعمال ابداعية وابتكارية 

شارآية *  ة ت اق تعاوني نهم   : آف ا ب ون فيم ين و المتعلم ع المتعلم تعلم م ا الم اون فيه ضاء   يتع ائر اع ين س ا ون ب ول التع ذلك الق وآ

  .المجتمع التربوي المحلي و االسري 

ا                        : آفاق تنوعية بدائلية    *  اك مانع م يكن هن تحقق اقصى المرونة في تطبيق المنهج التربوي بحيث تنوب خبرة عن خبرة ا خرى اذ ل

  .لفة من ذلك فضال عن اغناء مخزون المتعلم باال فكار و االنشطة المتنوعة والمخت

ة       *  ه ويتخذ من االمور                          : آفاق تاويلية تساؤلية نقدية تقويمي د في ذهن ـاني التي تتول ه و المع ه وارائ تعلم عن مرئيات ا الم ر فيه يعب

    . )2(موقفا تساؤليا استقصائيا بحثيا ،ويحاول ان ينقد ما يجري سلبا وايجابا وصوال الى تقويم شامال ومتكامال  

ـلف                     لـكن الجـانب النـظـري     سـياسي الرسـمي لمخـت ـه الخـطـاب ال ـا يروج و التنظيمـي عـادة في الدول السـائرة في طـريق النـمو وم

ـد     ـرن الواح ـلع الق ى مـط ـها ال ـال ل ـلى إستق صـولـها ع ن حـ داءا م ة إبت ـتها التربوي ست منـظـوم ي مـ ـربوية الت ـا ت الت اال صـال ح

ـملة من ا   ـلي ج شكـل ج ـداني  والعشرين يعكس وب ـع المي ـج  و الواق وي المـؤدل ـاب الترب ه الخـط صبو الي ـا يـ ين م ـا ب ضـات م لتناقـ

ـزائرية                    ـدرسة الج ه الم ـاني من ـية التي تـع التربوي الـجـزائري الذي يعـطي صـورة حـقـيقية لال ختـال الت الهـيـكلية و الفـنية و التقن

م تت              انوي التي ل يم الث ـرحلة التعل صـطـدم                    على الخـصوص وم شـاملة التي ت ة ال ة و المهني ا اال ستراتيجية التربوي ـا الرؤي ضـح فيه ـ

 .بالمعيقـات الموضوعـية التي أفرزتها مـخـتلف اال سـقـا طـات لـنـمـاذج تـربوية عـالمية متـباينة على المجتمع الجـزائري 

 

 

  

  

  

  
    .21 -20ص  .   ص 1976 ، القـاهـرة ، مصـر ، تعـليـميـة التـكـنولـوجـية الضـيـاء زاهـر يـوسف إ سـكنـدر  ،  . 1     
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  :نماذج عالمية للتعـليم ا لثانوي .  12
ة   صفة عام د اال لزامي  ب يم مابع ة التعل يم مرحل ادة تنظ ه ان اع صفة خاصة ال يمكن ادراآ وجي ب ام والتكنول انوي الع يم الث و التعل

  . بالرجوع فقط الى العوامل الداخلية التي يمكن أن تؤثر فيه سلبا أو ايجابا 

ام                الي في ا طار نظ يم الع ذي اعده التعل ادة التنظيم ال ا اجرى فحصا في اع ـد م يم     MLDبع ةالتي من شانها تنظ ادئ العام   و المب

سه ضمن النظرة                                المسلك   ا يفرض نف ادئ التي تنظمه ة والمب ة األجنبي ة التربوي بعض األ نظم المهني ، قد تبين ان اجراء الفحص ل

ة ،                  ة التربوي المستقبلية قصد تسليط الضوء على التوجهات العالمية المتعـلقة بالمسارات و الدراسات على هذا ا لمستوى في األنظم

  :  التالية لهذا تم اختيار األنظمة التربوية

  

  :   )1(  تنظيم التعـليم الثانوي في تونس  .1 . 12 

   

  الــــــبـــكــــــــــــــالــــــــــوريــــــــــــــــــا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  ب              السنة الثانية ثانوياعالم آلـــــــــي              علـــــــــوم                آ د ا   اقتصادوخدمات                               
  
  
  

  الــجـــــذع المـشــتـــــــــــرك                                                       
  
  
  
  1، ط 1985 العربية الليبية ،  ، المنشـأ العـامة للنشر والتوزيع و اال عال م ، الجـمـاهـيريةالفـكر التربـوي بين النـظـريـة والتـطـبيق عـمر الشـيباني ،  . 1

    111 -110ص  . ،  ص 
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  :تتكون مرحلة التعليم الثانوي من أربع سنوات : اهم خصائص التعليم الثانوي التونسي  . 1

يم اال            - ين من التعل ذ ا لمنتقل سنة العاشرة لمجموع التالمي اري   السنة اال ولى ثانوي،مشكلة في جذع مشترك وحيد يعتبر بمثابة ال جب

  . الى التعليم الثانوي 

  . اما السنة الثانية فهي مشكلة من اربعة جذوع مشترآة تتفرع ا لى تسع شعب في السنة الثالثة و الرابعة ثانوي -

يم و                 - اءات في اعداد مسارات التعل ة بالكف ونس المقارب  يتوج التعليم الثانوي بشهادة البكالوريا ، في المجال التربوي وقد اختارت ت

  .التكوين ، تعميم اللجوء الى تكنولوجيات المعلومات و االتصال ، تحسين تاهيل االساتذة  

  

  :    )1(  تنظيم التعليم في المغــرب  .2 . 12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سنة األ ولى ثانوي           جذع مشترك آداب                       ال   جذع مشترك علوم                           

  
  : أهم الخصائص للتعليم الثانوي المغربي  . 1

انوي من جذعين مشترآين              - ى ث سنة االول شكل ال   تد وم الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي بالمملكة المغربية ثالث سنوات حيث تت

  :هما 

  . جذع مشترك علوم -

 . جذع مشترك اداب -

 

  

  
   .115 -114ص  .  ، مـرجـع سـابق ، ص لتربـوي بين النـظـريـة والتـطـبيق الفـكر اعـمر الشـيباني ،  . 1
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يتفرع الجذعان المشترآان الى سبع شعب في السنة الثانية والثالثة من ضمنها شعبة تضم الفروع التقنية يتوج التعليم الثانوي 

  .بشهادة البكالوريا 

  :     )1( ي في اال رد ن تنظيم التعليم الثانو . 3 . 12 

  

  

  

  

  

  

  

     السنة الثانية ثانوي  التعلــــــيـــم العــــام                   التعلـــــــيــم المهنــــي                          

  
  :  الخصائص العامة للتعـليم االرد ني – 1

حيث يرتكز التعليم الثانوي   . لنسبة للتعليم ا لعام ، وثالث سنوات في التعليم المهني           تدوم الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي سنتين با       

  :االردني على مجالين آبيرين 

  . المجال اال آاد يمي  -

  . المجال ا لمهني -

  : يتفرع المجال اال آاد يمي الى اربع مسالك 

  .المسلك العـلمي * 

  .المسلك اال د بي * 

  ) .شريعة ال( المسلك القانوني * 

  ) .  المعـلوماتي ( المسلك اال داري * 

  :يتفرع المجال المهني ا لى عـدة مسالك 

 .المسلك الصنـاعي * 
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  .عي المسلك الزرا* 

  .المسلك التجاري * 

  .المسلك الشبه الطبي * 

  .المسلك الفند قي و اال قتصاد المنزلي  * 

  :في المجال التربوي يرمي االصالح التربوي اال ردني الى 

  . تفضيل تعميم قاعدة ثقافية واسعة لجميع تالميذ التعليم الثانوي -

  . اليرمي الى فتح شعب آثيرة في المجال اال آاد يمي -

  . اعطاء نفس االهمية للمجال اال آا د يمي و ا لمهني -

  . يضمن التطور واللجوء الى التكنولوجيات الحديثة للمعلوماتية واال تصال  -

  

  :     )1(  تـنظيم التعليم الثانوي بفرنسا  .4 . 12 
   

                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  : اهم  خصائص التعليم الثانوي ا لفرنسي  . 1

  . تد وم الد راسة في التعليم الثانوي ثال ث سنوات -

 . يتوج التعليم الثانوي بشهادة البكالوريا -
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  :وم التعليم الثانوي الفرنسي على مجالين آبيرين هما  يق-

  .المجال االآاد يمي * 

  .المجال المهني * 

  :يتفرع المجال اال آاد يمي الى مسلكين آبيرين بعد السنة الولى من التعليم العام والتكنولوجي الى

  . مسلك عام -

  .  مسلك تكنولوجي -

  .البكالوريا يتفرع المسلك ا لعام الى ثال ث ا صناف من 

  . شهادة البكالوريا علمي وتضم اربع اختيارات -

  . شهادة البكالوريا االقتصادي واالجتماعي وتضم ثال ث اختيارات  -

  .  شهادة البكالوريا اد بي وتضم ثالث اختيارات -

  . تخـصص 23اما المسلك التكنولوجي فيتفرع الى ثماني ا صناف من شهادة البكالوريا تتوج ب

  .لمجال المهني فيمنح بدوره اختيارات متعددة تتوج بشهادة البكالوريا المهنية اما ا

  :في المجال التربوي فان النظام التربوي الفرنسي يهدف الى 

  .تفضيل تطور قاعدة في الثقافة العامة تارآا التخصص للجامعة * 

  .التقليص من عدد الشعب في المجال اال آاد يمي او ا لمهني * 

  .ام للد را سات االختيارية وضع نظ* 
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  :     )1(  تنظيم التعليم الثانوي باليابان  .5 . 12

  

       شها دة انهاء الدراســــــــات الثانوية في الطــــور الثـاني                                 

  

  

  

  
                                                  

  

  

  

   المجـــــال المهنــــــــي                  المجـــــــال األآـــــــــاديــــــــــــــمي                     

  
  : خصائص التعـليم الثانوي الياباني  . 1

ا      *  ر زمن د وم اآث ار ،   ( تد وم الد راسة في هذه المرحلة ثالث سنوات ، مع ان تقلص انواع الدراسات يمكن ان ي دروس خاصة بالنه

  ) .دروس مسائية ، التعليم عن طريق ا لمراسلة 

  .يتوج التعـليم الثانوي بشهادة التعليم الثانوي للطور الثاني معادلة لشهادة البكالوريا 

  : يتمحور ا لتعليم الثانوي على تعليم شامل يضم مجالين آبيرين * 

  . المجال اال آاد يمي -

  .  المجال المهني -

  .بالنسبة للبنات يتابعون التعليم الثانوي ) %98(بالنسبة للذآور و ) %96( غلب التالميذ ا* 

  .من اال طفال المتمدرسين لفئة عمرية يتحصلون على شهادة التعليم الثانوي ) 95%* (

 ت تعرف هذه المرحلة من التعليم الثانوي تعاونا وثيقا بين الشريكا. يجري انتقاء صارم عند آل مرحلة * 
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  .الكبرى و الهياآل المكلفة بالتربية في مجال اعداد المسارات و التكفل بالتربصات في الوسط المهني 

  

                 :  تنظيم التعليم الثانوي بكوريا الجنوبية  .6 . 12 

      شهــــادة إنهـــــاء الدراســـــات الثانوية في الطور الثاني                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       المجـــــال المهنـــــــي                     المجـــــــــال االآـــــــاديـــــــمي                        

  
  : وري اهم خصائص التعليم الثانوي الك . 1

  . تد وم مرحلة التعـليم الثانوي ثال ث سنوات  -

  . آل اال طفال المتمدرسين لفئة عمرية يزاولون وينهون التعليم الثانوي في الطور الثاني -

  . مجال ذ و طابع عام -

رد التحضير لتكوين مهني   مجال ذو طابع مهني ، يتميز عن التكوين المهني الن اقتصاد الكوري تجاوز المرحلة التي يعتبر فيها مج                  -

  . عادي امرا آافيا للنجاح في المسار المهني 

  . يتميز تنظيم المسارات الدراسية بنوع من المرونة آما تقترح عدة اختيارات في برامج المدارس الثانوية -

  

   .32 -31ص  .  ، ص  1 ط  ، 1990 ، دار العربية للكتـاب ، تـونـس ،  تـــخـطيط المنـاهـج مـحـمد زيـاد حـمـدان ،  . 1
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  الطور الثاني
  المهني و التقني 

 ) سنوات3(

  
  
  
  

  الطور الثاني
  العام

 )ات سنو3العادي (



  

  .  ان البرامج الوطنية مهيكلة حول التعليم االجباري و االختياري وتعطي امكانية االختيار جزئيا لكل المدارس -

يم ودوره في التنم                  ة  ومن خالل االتجاهات العالمية الكبرى في ميدان التعليم الثانوي ، يلح تقرير البنك العا لمي على اهمية هذا التعل ي

  :، وعلى ضرورة تطويره مستقبال  ، حيث انه قام بدراسة ابرزت اربع اهتمامات اساسية هي 

وي و            *  ين المجال الترب الروابط  الظاهرة ب ه ، ف ة في حد ذات شكل مهم انوي ي يم الث النمواالقتصادي ضروري لتوسيع   ا صبح التعل

  .لتحاق به اال

  .توسيع االلتحاق به وتحسين النوعية في احترام تكافؤ الفرص يرمي التعليم الثانوي الى تحقيق تحد مزدوج ب* 

  .ابرزت التغيرات في انماط العمل في مجال اقتصاد المعرفة عن مقاربات جديدة وجذرية في مجال اختيار وتنظيم محتويات المناهج* 

ة     يمكن التحدي الكبير لمهنة التدريس في تنشيط سيرورة نمو المهارات االنسانية الضروري           *  ة للنمواالقتصادي والرفاهية االجتماعي

  . و النمو ا لشخـصي 
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  : خـاتـمـة 
ـرد                     إن مـا يـمـيز مـرحـلة التعـليم الثـانوي عـن بقـية مـراحـل التعـليم اال خـرى أنـهـا مـرحـلة أسـاسـية ومـهـمة في حـياة الف

يـذ في هـذه المـرحـلة يـكون قـد إآـتـسب ثـقـافـة عـامـة باالضـافـة  الـى تـخـصـصـه في إحـدى المـيـادين التي                والمـجـتـمـع ، فـالتـلـم  

ـه                 ـه فإن شـله في ـالة فـ ـي ح ـالوريا ، وف ـان البـك ـياز إمتـح تـمـنـح لـه الـولـوج الى عـالم التعـليم الـعـالي االآـاديـمي إن وفـق في إجـت

  .ريـق لاللتـحـاق بالـمـسـار المـهـنـي من أجـل الحـصـول عـلى شـهـادة تؤهـلـه لال نـدمـاج في عـالم الشـغــل يـخـتـصـر الطـ

  

ـاية                  ى غ ـال ل ال ـن االستـق ـداءا م ـر إبت ـانوي في الجـزائ ـليم الث ـية لـتـطـور التـع سيرورة الـتـاريـخ            مـن خـال ل مـتـابعـتـنا لل

ـال ح الت ـنية        االص ـب الـزم ـبر الحـق سـه ع ـي مـ ـال ح جـزئ ـات أو إ ص ـال ح ـبه إ ص ـليه ش ـلت ع ـه أدخ ـد أن ـالي ، نـج ـوي الح ـرب

ـره    المـتـعـاقـبة ، فـفي غـالب اال حـيان آــان يـرآـز فيـه عـلى الجـانب الهـيـكلي والفنـي التقـني دون أن يـمـس هـذا التعـليم في جـوه

سايـرة                         ، ورغـم أن الخـطـا    ـية آـمـ ـا لم ـادئ ع ـه عـلى مـب ـز في مـبـررات ـية يـرتـك ـلة إ صـال ح ب الرسـمي التربـوي وفي آـل مـرح

ـا               ـل د راسـتـه ـوا ص ي ت ـبة الت ضير النـخ ـم ، وتـحـ شـهـدهـا الـعـال ي ي ـية الت ـلمية و التكـنولوج ـوالت الع ـة للتـح ـذه المـرحـل ه

  .ت الجـامـعـية في آـل التخـصـصـا

  

ـال                        ـيل المـث ـلى سب ـا ت فع            إال أن الواقـع المـيـداني التـربوي ومـا تـمـخـض عـنه من سـلبيات طـغـت عـلى بعـض االيـجــا بـي

ـع المسـتـوى ا         ـالمي أو حـتى م ستـوى الع ـت بالمـ ـة إذا قـورن ـربي  نـسـبة النـجـاح في شـهـادة إمـتـحـان البـكـالـوريـا المـتـواضـع لع

ـح     ذي أ صب ـني ال ـن المـه ى التـكوي ـانوي ال ـليم الث ـات التـع ى مـخـرج ـة ال اال ضـاف ـال ق ، ب ـلى اال ط ـارن ع ـاد أن تـق ـا ال تـك فإنـه

ـام التـك                           ـأ نـظ ـانوي ، فـيـلج ـة ث سـنة الثـالـث ـذ ذوي مستـوى ال تال مي ـلة من ال ـة الهـائ ـذه الطـاق صـا ص ه ـوين عـاجـزا عـلى إ مـتـ

ـراء مسـابقـات                                 ـك بإج ـاء وذل ـوب اال نـتـق ـاذ أسـل ى إتـخ ـة ال ـوال ي ـر و ال ـات والدوائ ـله عـلى مسـتـوى البـلـدي المـهني لقـلة هـيـاآ

د ال              ـد ي ـد والتح ـي بـإحـتـيـاجـات الـطـلب المـتـزاي ـا ال تـف ـي  لـكـنـه ـوين المـهـن ـز التـك صـات في مـراآ ى تـخـصـ مسـبق الدخـول ال

ـذ                                 ـال مي ـميع الت سـمـح لـج ذي ال يـ ـر ال ـدة االم ـة الـواح د فـع ـن بال ـدد المـمتـهـني وزارة الـوصـية لـع ـبل ال للخـريـطة المـهـنية مـن ق

  الـمـتـسـربيـن مـن التـعـليم الثـانوي الـظـفـر بـمـقـعـد دراسـي مهـني 

  

ـذه                                إن التـسـرب الـمـدرسي في مـرحـلة الت      ـذ ه ـال مي ـن ت ـة م ـات واسـع ـحت فـئ عـليم الثـاني دق نـاقـوس الـخـطـر ، فـأ صـب

ـة                      ـاز عـن بـقـي شـريـحـة تـمـت الـمـرحـلة عـرضـة ال نـحـرافـات إجـتـمـاعـية آـادت أن تـهـدد آـيان الـنـسـيج االجـتـمـاعـي ، فـهـذه ال

ـا                      الـفـئـات اال جـتـمـاعـيـة اال خـرى ، بـكون       ـا تـربـوي ـل بـه ـا و التـكـف ـا يـتـه ـع رعـ ـة من واجـب المـجـتـم ـهـا فـئـة شـابـة ومـراهـق

 .ومـهـنـيا وثــقـافـيـا 
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ـة ال              ـدرات والجـريـم ـا طـي الـمـخ ـري آـتـع ـع الـجـزائ ـية في الـمـجـتـم ـية سـلب ـر إجــتـمـاع ـة ،             إن إنـتـشـار ظـواه مـنـظـم

  .والعـنـف مـن جـهـة وعـجـز الـسـلــطـة عـلى إيـجــاد حـلـوال لـهـؤال ءالـشـبـا ب

ـلة                            ـي مـرح ـوي ف ـاج مشـروع اال صـال ح الـتـرب ى إنـتـه ـوي ال ـأ الخـطـاب الـرسـمي الـتـرب ـا لـج ـة وتـأزمـه ولـخـطـورة الوضـعـي

ـنة          ـك لـج سـب الـمـنـاشـير                  التعـليم الثـانوي فـأسـنـد ذ ل ـه حـ ـد روح ذي إسـتـم شـروع االصـالحي ال ـداد المـ ـت بـإع ـية تـكـفـل و طـن

ـذا                        ـبية لـه ـلة تـجـري ـر بـمـرح ـد م الوزاريـة الـمـطـبقة لـفـحـواه مـن عـدة تـجـارب تـربـوية عـالـمـية عـربية وأجـنبية ، فـمن آـل بـل

ـنه نـ  ـذ م ـد إال أخ ـد ي ـام الـج ـليم     الـنـظ ـية التـع صـت وضـع ـنة إن شـخـ ـذه اللـج ـكن لـه ـل أم ـر ، فـه ي الجـزائ ـبيق ف ـا للتـط موذج

ى                        ـم تـتـطـرق ا ل ـية ل ـوال جـزئ ـاك حـل ـة ؟ أم هـن صـفة عـام ـر بـ ـي الجـزائ ـوية ف ـة الـتـرب الثـانوي بـصـفة دقـيقـة خـا صـة ولال زم

ـذور           شـريـح ج ـنية                        عـمق اال زمـة  ؟ وهـل تـم ت ـول ف ـة ؟ أم أ ن الـحـل ـية والثـقـافي ـية و اال جـتـمـاع ـية التـاريـخ ـة من النـاح  اال زم

  .تـقـنية جـزئـية تسـاير مـرحـلة تـاريـخـية مـعـيـنة ؟  
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  لثا لث الفصل ا

  
  التـــقـــويـــــم الــــتـــربـــــوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  : تـمـهـيــد 

ـر   ـد مورسـت عـب ـا فـق ـا وحـديـثـه ـوية قـديـمـه ـات التـرب ي الـمـنـظـوم ـدة ف ست جـدي ـوي لـيـ ـم الـتـرب ـلية التـقـوي            إن عـم

ـر                 ـلم يـتـع ـان المـع ـد آ ـار وعـلى         التـاريـخ الـبـشـري المـتـعـدد الحـقـبـات في أشـكـال التعـليم الـمـخـتـلـفـة ، فـق ـواع اال خـتـب ض ال ن

  .أسـاسـه تـتخـذ مـجـموعـة مـن اال جـراءات والـتـدابيـر آالـتـرقـية و التـوجـيه ، مـوا صـلة التـكـوين ، نـهـايـة الـدراسـة 

ـوية       سة التـرب ـاب المـؤسـ ـن أقـط ـدرسي بي ـط الـم ي الـمـحي سـائـدة ف ـة ال ـال ق ـوع الع ـحدد ن ـدرس ( وتـت ـميذ ، اال دارة الـم والتـل

ى               ) والتـلـمـيذ ، الـمـدرس و اال دارة        و بيـن اال طـراف اال سـاسية السـابقـة و الـمـنـاهـج والـبـرامـج الـدراسيـة ، غـيـر أنـه ال زال ال

ـيه الـمـمـارسـات الـت                   ـع ف ـذي تـق سـائـد ال ـاس ال ـيط          يـومـنا هـذا الـكـثـير ممـن يـكـتـنـفـهـم اال لـتـب ـين التـنـق ـزج ب ـو الـم ـوية وه ـرب

  .و الـتـقـويـم ) العـال مـات (

  

ـة         ى درج ـط ، ال ـن الـتـنـقـي ـوا بي ـذ أن يـربـط ـال مي ـاد الـت ـع و إ عـت ـات الـمـجـتـم ـلف فـئ ـن مـخـت ـادة بي ـرت الـع ـا ج            آـم

اال          الـتـسـاؤل من طـرفـهـم حـين يـطـلب مـنـهـم إنـجـاز أي          ـين ب ـير مـبـال ـط أم ال ؟  غ واجـب مـنـزلـي أو عـمـل مـا إذا مـاآـان سـينـق

ـية          عـمـال التي ال يـمنـح  فـيـهـا اال سـتـاذ الـعـال مـات ، وإنـمـا يـريـد أن يـعـرف هـل إسـتـفـاد الـتـلـميـذ مـ آـفـاءة مـعـرفـية أوسـلوآ

ـل         مـقـررة في الـمـناهـج الـدراسية فـالتال     ـه ، ب شـا ط ذات ـر من النـ  مـيذ فـي الـبـيئة الـمـد رسيـة الحـاليـة متـحـمـسـون للنـقـطـة أآـث

ـدد          أصـبـحـت العـال مـات عـنـد الـكتثـير مـن اال سـاتـذة تـتـجـاوز وظـيـفـتـهـا لـتـصـبح أداة للـضـغـط و العـقـاب ، اال مـر الذي أدى بع

ى      ـم ،                            آـبير من التـال ميـذ ال ـويم سـلـوآـه ـا لـتـق ـدا نـي ـارس مـي ـوية التي تـم ال تـرب ـات ال ـذه الوضـعـي ـاذ أسـلوب الـرفـض له  إتـخ

  .حـيـنـها يـلـجـأ التـلـميـذ الـى وسـائـل غـير مشـروعـة تـربـويـا لـتـعـويـض النـقـص آـالـغـش و الـنـقـل 

  

ـرر                        وهـكـذا تـأسس مفـهـوم الـتـقـويم      ـي درس أو مـق ـه سـواء ف ـدف مـن ـرى أن الـه ـة ، ت ـرة أحـادي عـلى وظـيـفة ذات نـظ

ي     ـة الت سـلطـة القـهـري ـر ال ـذلك تظـه شـل وب ـاح أو الـفـ ن الـنـج ـه م ـذ يـمـكن ـوي للـتـلـمي ـام سـن ـدل ع ـر مـع ـو تـقـدي شـا ط ه أونـ

ـذ ، وال يـظ ـلى الـتـلـمي ـاذ ع ـا اال سـت ـه  يـفـرضـه ـل أن ـه ب ـا ت ـزه وإهـتـمـام ـوا ف ـة لـح ـا إسـتـجـاب ـا ل م ـذ ألعـم ـاز التـلـمي ـل إ نـج

ـا                               ـة أ م ـا نـحـو النـقـط ـذ مـوجـه شـا ط الـتـلـمي صـبح ن ـذلك يـ ـه ، وب سـانـه ل ـاذه وإسـتـحـ مضـطـر لـذلك حـتـى يـضـمن رضـى أسـت

ـاءة الخـتـ  صـيل والـكـف ـن و الـتـحـ ي     الـتـكـوي ـاسية الت ـواد اال س ـذ بـالـم ـام التـلـمي ـزداد إهـتـم ـنده  ، وي ـم ع ـة لـه ـال قـيـم ـية ف ام

 .تـضـمن النقـطة الجـيدة أي ذات المـعـامـال ت الـمـرتـفـعـة ، ويـهـمـل المـواد الثـانوية ذات الـمـعـامال ت الـمنـخـفـضـة 
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 . m. n (وسـيـمـورا رد  ) mager( س حـاليـا في اال وسـا ط الثـانويـة يـعـبـر عـنـه  آـل مـن مـيجـر            إن التـقـويم الـمـمـار

simorarde (   ـما ي آـتـابـه ـة     "  l'evaluation en questionnè" ف ـدال ل ـة ال ـارا ت عـمـيق ـي عـب ـم ، : ف الـتـقـوي

ـريد الـ ـع ي ـيط ، فـالجـمـي صـحـيح ، التـنـق ضـا الـتـ ـويم أيـ ـيذ ، اال دارة ، و التق ـاء  الـتـالم ـا ط  اال ب ـاز ، : نـق ـذ الـمـمـت ـو التـلـمي ه

إن مصـطـلـحـه           الـحـسن ، الـمـتـوسـط ، هـذا مـشـاغـب ، هـذا خـجـول هـذا منتـبه ، فـإذا آـان مـرتـبـطـا بـالنـتـائـج الـنـهـائـية فـقط ف

ـربوية و الع       ـل                             ذي الـدال لـة الت ـا صـر شـام ـنوع العـن ـدد الـموضـوعـات ومـت ـه مـتـع ـك ، إن ـن ذ ل ـق م ـم وأعـم ـل و أع ـية أشـم ـلم

ـوي               ـويم الـتـرب ـة التـق ـن عـمـلي ـلت م ـيا جـع ومـسـتـمـر ، يـشـخـص ويـصـحح ويـكون ، و بيـداغـوجـية الـكـفـاءات الـمـطـبقـة حـالـ

ـاءات            جـزءا مـن التـكـوين الـشـخـصـي لل     ـانت آـف تـلـمـيذ يـرتـبط بـنوع الـكـفـاءات الـمـعـرفـيـة والـمـهـاريـة والـسـلـوآـية سـواءا أآ

  .قـاعـدية أو مـرحـلية أو نـهـا ئـية 
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  : التقــــــويـــــم التربــوي  . 1
ويم الترب            ه                       أثبتت الدراسات التي تناولت موضوع التق ستغل في ترشيد وتوجي ا ت ة ان نتائجه قلم ا التربوي وي في منظومتن

ذي ينجزه                                 دير العمل ال ى تق ة ال اد ف شاطات اله الفعل التربوي الرغم من المعلومات الثرية التي تتوفر عليها ، وبغض النظر عن الن

ا في     التلميذ في القـسـم او خـارجـه ، او اعـطـاء عـال مة تسـجـيـل ا لكشف او في دفتر              ذ م  خاص بذ لك او ابداء رأي عن سلوك تلمي

تعلم               ة ال ذ و المشرفين وعملي ى التلمي فترة زمنية محد دة،فالتعريف الحديث يلم با لعديد من الجوانب التي يمكنها ان تعود بالفائدة عل

  . في مختلف المستويات التربوية و اال دارية و اال ولياء إذا استغـلت آما ينبغي 

  : ــيــــــــــة التــقـــــــــويـم التربوي  ماه .1 . 1

هو أسلوب  نظامي يهدف الى تحديد مدى تحقيق االهداف المسطرة للعـملية التربوية وهو ممثل في آل الوسائل ا لمستعـملة في 

ـن الضـعـف في العـملية أسـاسـا الى آـشف موا ط التقاط ا لمعـلومات الخاصة بمكتسبات التال ميذ بنجاعة الطرق و البرامج ويهد ف

  التربوية وتدارآها باقتراح البدائل و الوسائل إذن فالتقويم 
يتضمن معـنى التعــد يل و التحسين أي ازالة االعـوجاج ومن ثم فهو جزء ال يتجزأ من العـملية التعـليمية بحيث ال يمكن فصله عن ا                          

  .  )1(لعـناصر األخرى المكونة للعملية البيداغوجية 

  :  معــــنى التــــــــــقــويـم  .2.  1 
قوم الشيء أي جعـله يستقيم ويعـتد ل ، أزال اعـوجاجه ، ومنه تقويم السلعة قد ر ثمنها وسعرها وهو اظهار قيمة : لـغــــــــة  . 1

يير في قد راتهم قوم المد رس أعمال تال ميذ ته ، أعـطى لها قيمة ووزنا وعرف مدى التغ. الشيء وحقيقته وتقد ير أمره 

  .)  2(ومهاراتهم وموا طن الضعف لتدارآها 
  :ا صــطـال حـــا  . 1 . 2 

ة الترآيب                    :  من الناحية السوسيولوجية     - ة متفاوت ة نظامي التقو يم التربوي هو اصدارحكم على ظاهرة تعليمية تحصيلية وهو عملي

ة أو من خال      لجمع ا لمعـلومات و المال حظات و التحليالت تنتهي باصدار حك   صفة اجمالي م بشأن نوعية الشيء المقوم سواءاعتبر ب

   .  )3   (ل عـنصرأو أآثر العـنا صر التي تكونه

ة                  :  من الناحية ا لسيكولوجية      - اجع ال زال عملية استكشافية مستمرة تهد ف الى تشخيص الظاهرة المقومة من أجـل تقديم العالج الن

  .اال عوجاج في الظاهرة  

ـناه من نجاح و تحقيق                1979حسب تعريف حسان الد مرداش      : احية التـــربـــوية    من الن  - ا بلغ  يعتبر تلك العملية التي تحدد مدى م

ـوقات                                  ـقبات والمع ـرفة الع د المشكال ت وتشخيص اال وضاع ومع ى تحدي ا عل ا عون ا حيث يكون لن ى تحقيقه االهداف التي نسعى ال

     )4(وتحقيق أهدافهابقصد تحسين العـملية ورفع مستواها 

       
    .17 – 15ص  .  ص 1 ط2000  المرآز الوطني للوثائق التربوية من قضايا التربية .  1
   . 496 ص 1 ط 1955 ، بيروت ،  لبنان 12 ال بن منظور ج لسان العرب . 2
    .2  ط2000 ،المرآز الوطني للوثائق التربوية موعدك التربويتقييم المناهج ، . 3
   . 684 دار الحياة ، بيروت ،  لبنان ، بدون سنة  ص4 ، المجلد متن اللغةأحمد رضا ،  . 1
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  : أنــواع  التــــــــــقــويـم  . 3 . 1

   :Evaluation diagnosticالتــقـــويـم التـشـخيــــــصـي   . 1 . 3

سنة الدراسية                ة ال ى                 وهو التعرف على ميتويات التالميذ المعرفية في بداي صينفهم للتعرف عل م ت يم ومن ث تهم للتعل و استثارة دافعي

مواطن القوة و الضعـف وعلى الجانب ا لمهاري لد يهم ، اذن فهو تحديد للمفاهيم المكتسبة وغير ا لمكتسبة من طرف التلميذ حسب     

  .خبراته المطلوبة 

  

   : Evaluation construitiveالتقويم التكويني البنائي  . 2 . 3 

يهم                        وهوالت ة ال صال المعرف د من اي تال ميذوالتاآ قويم الذي يستعمله االستاذ بين فترة وأخرى لمعرفة التقدم الذي طرأ على تحصيل ال

م                                     ل معل ا آ ع فيه ديل االخطاء التي وق ة التي تعرف بتع ة الراجع سمى بالتغذي بشكل جيد ، ومن خال ل هذا التقويم يمكن ان نحدد ما ي

   .   )  2 (ى التقدم في العـملية التربوية التعليميةومتعلم ، وهذا يساعدهم عل

  

  
  

                                                

  التقويم التكويني                                                              

  
  

  
  

  التأآد من االستمرا ر
                                  استخدام وسائل تعليمية في اآتساب ا لمعرفة            وضع تغـذ ية     

                                         راجعة             وضع استخدام             مناسبة 
                                                               استراتيجيات

  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
   .20 ص 2  ط2000  ،  تقييم المناهجالتربوية المرآز الو طني للوثائق  .  2
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  : )1 () الشامـل أو الختامي (  التـقــويـــــــم التحصيـلي   .3 . 3  

سنة الدراسية ومن                           ة ال وهو تقد ير نهائي لتحديد مستوى التحصيل عند التال ميذ للعملية التعليمية ، ويكون في نهاية الفصل أو نهاي

  لنهائي على تحصيلهم ثم تصنيفـهـم بشـكـل نـهـائي و الحـكـم عـليهــم  خالله يتم الحكم ا

  

   
  التقويم التحصــــــــيلي                  

                                                
  
  
  
  

  وضع الدرجات وتحديد     تصنيف التالميذ  الحكم على ا لعملية التعليمية        تصنيف التالميذ بشكل                               
  بشكل نهائي                            نهائي                          معا يير انتقالهم              وتوزيعهم على                                    

      اال فواج والشعـب                                                                                                                                          
  

  ومن خال ل ما ورد ذ آره بخصوص اال نواع الثال ثة للتقويم التربوي يمكن إجمال أهم سيما تها في 

  : ا لجد ول التالي 

             أنواع التقويم
  السيمة    

  التقويم التحصيـــلي  التقويم التكويني  صيالتقويم التشخي

الفترة الزمنية       يتم هذا التقويم في 

  .بدايةالسنة الد را سية 

يتم في نهاية الفصل أو   يتم أثناء العمليةالتعليمية 

  .السنة 

التعـرف على مواطن   الغــرض منه

  الضعف عند التال ميذ 

متابعة التحصيل واد راك 
  لمستوىالقد رات وتحسين ا

  

اال د وات  

  المستخد مة

اختبارات تشخيصية 

تمتاز بالموضوعية 

  والصد ق 

االجراءات القياسية 

 واختبارات محكية المرجع 

اختبارات : االجراءات 

  معيارية ومحكية 
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  :مرا حـــل ا لـتـقـويـم  . 4 
ا            : مرحـلة الـــقيــــــــاس    . 1 . 4  ة منه ى وسائل مختلف اللجوء ال ك ب ا وذ ل ـطيات وتأويله ل المع التي تهدف الى جمع وتنظيم وتحلي

  . الخ ....... االستجواب ، االمتحان 

ام مسبقة                     التي يتم فيها ابداء     : مرحلة التحـــكــم    . 2 . 4  ى أحك يس عل ات موضوعية ول ى معطي ادا عل م ، اعتم الرأي واصدار الحك

  . أوآراء شخـصية تطغى عليها الذاتية 

ـرار     .  3 . 4  ا بالمسار                              : مرحلة القــ رار إم د يتعلق الق اس وق ا القي ات الموضوعية التي وفره اجم عن المعطي م الن ي الحك التي تل

  ) . ، إعادة ، توجيه تد رج ، انتقال( الدراسي للتلميذ 

    .   )1(أو بالتنظيم والتسيير ) . تعديل ، دعم ، إعادة التوجيه ( وإما بالفعل التربوي 

  

  : العال قـــة بين القـــيا س و التقـويم  . 5 

ددا                    ضهما البعـض ليح ا مرتبطان مع بعـ ين من االجراءات ، إال انهم وع مع ى ن ا ال ا   مصطلحان مختلفان إذ يشير آل منهم  او يخد م

  .غرضا واحدا وهو إتخاذ القرارات التربوية  ، وآاصدار حكم يتعلق باالهداف التعـليمية الموضوعة مسبقا 

دة ،                         ة وطي فالقياس إذن يصف الظواهر وصفا نوعيا ويعـطي الحكم عليها بشكل مطلق ، فالعال قة بين القياس و التقويم عالقة تكاملي

  .) 2(القياس فال تقويم بدون استخدام عملية 

    

       القيــاس                                 التـقـويــم                    
  
  
  

  أرقام ورموز                                   إصدار حكما شامال على  إعـطــاء           
   ة ما استنادا لعمليةظاهر                                                 لظـــاهـرة ما 

  القياس   
  
  
  
 
 
  
  
  
     1985 ، جامعة اليرموك ، المملكة اال ردنية الهاشمية ،  القيا س و التقويم في العملية التدريسيةأحمد سليمان عودة ،  . 1

   21 – 14ص .      ص 
   7 – 5ص  .   مرجع  سا بق ص   .2
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ـويم                  فاذا آانت عملية القياس مشوشة الى أسس م        اس  و التـق وضوعـية ، فان عملية التقويم ال تكون صحيحة والموضوعية ، فالقي

  . عمليتان مرتبطتان فال نستطيع الفصل بينهما 

  
  
  

      القياس       التقويم                                                           
  
  
  
  
  : أهــــداف التــــقـويـــم  . 6 

  .وى اال داء التعـلمي أي تحديد استراتيجية تعليمية وفق قدرات التالميذ تحسين مست* 

التوجيه المدرسي و المهني و االرشاد التربوي ، ال بد من االستناد على نتائج امتحانات التال ميذ وارشادهم ، وخاصة التال ميذ الذ              * 

   .ين يعانون من ضعف في التحصيل الدراسي واآتشاف التال ميذ المبدعين

  .المسح أي جمع المعلومات ومعالجتها * 

  .التنبؤ أي االستراتيجيات التربوية المستقبلية * 

  .خدمة أغراض البحث العلمي * 

  . تقويم المناهج الد راسية وأساليب التد ريس * 

ا ألغراضه              دافها ومدى تحقيقه ة أله ى مدى وصول العملي م عل ا اصدار حك ة التي به التقويم هو العملي ى آشف   إذ ن ف ا والعمل عل

  .نواحي النقص في العملية التربوية ، و التغـيرات التي حدثت على سلوك التالميذ وما اآتسبوه من مهارات لمواجهة مشاآل الحياة 

  

  :شروط التقـــويـــــــــم  . 7 

ة  ال(ومعـناها أال يقتصر على قياس جانب واحد فقط ويهمل بقية الجوانب         :   الشمــــول     .1 . 7  أي ) شخصية االجتماعية ، اال نفعالي

ـناية       ال نكتفي ونقتصر اهتمامنا على الجانب التحصيلي البحت بل نقوم المهارات والقيم و االتجاهات التي تعد جوانب تربوية يجب الع

  . بها و العمل على تحقيقها وتنميتها 

 .)1(د ريس ، فتخصيص وقت معين للتقويم يجب أن يسير التقويم جنبا الى جنب مع الت: االستمرارية  . 2 . 7 
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  آأسبوع أو شهر ال يمكن إصدار الحكم الصادق على التلميذ حيث أن الغرض ليس هو نجاح التلميذ 

  .احي القوة وعالج القصور و الضعف لديه أو فشله و إنما هو تنمية نو

    

التقويم الجيد هو الذي يبنى على أساس إقتصادي في نفقاته فاليكلف أآثر مما يجب بل               :أن يكون الـتـقـويـم إقتصاد يا       . 3 . 7  

  ) . أسبوع آامل لال متحانات مثل ( عليه أن يكون اقل تكلفة ممكنة ، ويقـتصد في وقت التال ميذ ، وال تأخذ االمتحانات وقت التلميذ 

  

ل من                      :  التــعــاون    .4 . 7  ى آ ذا الغرض عل ذ وه تال مي ة عن ال صورة الحقيقي إن التعا ون في عملية التقويم ، هو الذي يعـطي ال

بعض ا لمواقف و ال         ول المناسبة ل اد الحل مشكال ت التي   الطاقم التربوي و االداري و اولياء التال ميذ أن يقوموا بدورهم وذ لك  بايج

  .تعـرض التلميذ أثناء تمدرسه

  

ى اساس       :  أن يقوم عـلى أساس علمي      .5 . 7   ة عل ا مبني قد تختلف وسائل و أساليب التقويم ، ولكنها يجب ان تتفق في آونه

  :علمي سليم ، خا صة إذا آانت االختبارات فيجب ان تتوفر فيها الشروط الموضوعية التالية

  .د ق على ان يقيس االختبارما درسه التلميذ الص:  الشرط االول -

  . الثبات أي يعطي نفس النتائج اذا ما استخدم االختبار نفس اال فراد مرات متتالية :  الشرط الثاني -

  . في تصحيح وتقويم اال ختبار :  الشرط الثالث ك الفعالية -

  

ل    لكي تؤدي عملية    :  استخدام وسائل متـنوعة في التقويم          .6 . 7  التقويم بنجاح يجب ان تتنوع وتتعدد وسائلها ، حيث ان لك

ه فال                   ذ واتجاهات ة جوانب التلمي ا يمكن تغطي ذ وبمجموعه وسيلة تساعد على جمع معلومات من جانب واحد فقط من جوانب التلمي

ة و المقا         ال حظ تخدام ا لم ا باس ن معرفته ن يمك ة ، ولك ارات التقليدي تخدام االختب ا باس ن معرفته رق   يمك تبيانات و الط ة و االس بل

    .   )1(الموضوعية لقياس  اال تجاهات  

  :خــطـــوات التـــقــويـــم  . 8

  :  يتم التقويم باتباع الخطوات التالية 

 .البد لمن يقوم بعملية التقويم من غرض أو هدف يسعى الى تحقيقه ، فهو اليتم إالبوجود حاجة ماسة أو ملحة : تجد يد أغراضه * 
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  ميذ ، فا لمواقف التي تصاد ف ترجمة الغرض إلى أنماط سلوآية أي التغيير و التأثير على سلوآات التال* 

ا في              ه بم سبة ل ة والصحيحة بالن صورة الحقيقي ه وإعطاء ال التلميذ والسلوك الذي ينتهجه وفقها هي المؤشرات الحقيقية للحكم علي

  .ذلك امكانية الحكم عليه بالنجاح أو الفشل 

، فكلما تعددت وسائله آلما آانت أدق في جمع ا لمعلومات           بحيث تكون مال ئمة النماط السلوك التي يسلكها التلميذ          : تحديد وسائله   * 

  .وأآثر شمولية 

ه ، آالبيت والمدرسة ، حتى إذا تمت               : تنفيذه  *  راد تقويم ذ وبالهدف الم ه صلة بالتلمي ل من ل يجب أن يشارك في عملية التقويم آ

ة ل              ضعـف       جمع البيانات المطلوبة فانها تصنف وتفسر وتحلل على  ضوء االهداف المقوم ا وعناصر ال وة لتنميته ة عناصر الق معرف

  .اليجاد الطرق العال جية لها 

  .يجب تعديل النقائص بصفة تدريجية على ضوء نتائج التقويم : استخدام نتائجه * 

ة ،                                  : إعادة التقويم   *  رة دراسية معين ا آأسبوع أو شهر أو فت د وقته أ تحدي ويم ، ومن الخط ة التق ستمر عملي الن من الواجب أن ت

صورة                    ك العطاء ال ى أخرى ، وذل رة ا ل ة من فت اد العملي ذا يجب ان تع ر الظروف ، ل ر بتغي النتائج التي يحصل عليها من يقوم تتغي

  .الصحيحة عن التلميذ وتقويم موضوعي وسليم 

  

  :  وظـــائف التقويـــم  .1 . 8 

  .بما يناسب ا لموقف اتخاذ القرار هذه العملية تمثل مكانة هامة غالباما تكون صارمة * 

ه           *  ـليمية من حيث مالء مت رامج التع وة والضعف في الب إعداد مواقف تعليمية وفروق فرد ية من شأنها ان تكشف عن عناصر الق

تال                          ة لل روق الفردي دريس تتناسب و الف اهج وطرق الت ديل المن أوعـد م ذ لك للفروق الفرد ية بين التال ميذ وعلى ضوؤ ذلك يمكن تع

  .ميذ 

ـد   *  ر إال بع اءهم ال تظه ة ذآ اتهم ودرج تعداداتهم و ميولهمواتجاه دراتهم واس ي ق ذ ف ة للتالمي روق الفردي ذ إن الف تال مي صنيف ال ت

د رس                    عملية التقويم ا لمستمر الموضوعي فعملية التقويم تحدد وتميز بين التالميذ الناجحين والذين يتعرضون الى صعوبات في التم

.  

ذا                        : للتعليم  زيادة الدافعية   *  ه بالنجاح او الرسوب ، فه م علي ان تشخيص حا لة التلميذ و اظهار عناصر القوة و الضعف لديه والحك

ى الوصول                                   ه ال ان ضعيفا دفع ى ، وان آ دير أعل ى تق الحكم يحفزه على التعليم ، فاذا آان جيدا دفعه الى زيادة الجودة و الحصول عل

  .) 1(أيضا الى درجة أفضل مما هو عليه 

  : اجراءات التقويم وتنظيمه في الجزائر  . 9 

في اطار تنفيذ اصالح المنظومة التربوية الوطنية يشكل التقويم بتعدد مجاال ت تطبيقه ،و مختلف استراتجياته ووظـائفه رآـيزة 

  أسـاسـية لعـملـية تحـسين نوعـية التعـليم المـمنوح ومـرد ود منظـومتـناالتربوية والشك أ ن 
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  منهجية التناول التي تقترحها المناهج الجديدة تستلزم تكييفا الساليب التقويم ،فكما أنه اليمكن تعـلم المعارف 
  . ) 2(ية ، فكذلك اليمكن أن نطبق طرائق القييم المعتادة في تقييم تنمية الكفاءات آما نتعلم المعارف الفعلية و السلوآ

  

د تناولت                   ويني ،  وق د التك            إن التقويم التربوي في التصور الجديد جزء من الفعل التربوي ومرافق له ، ويرآز أآثر على البع

ساليب و ادوات تساعد االستاذعلى انجازه وتدلرجت المناشير الخاصة  المناهج بشيء من التفصيل بعض وظائف التقويم و اقترحت أ         

يس اداة مساعدة ووسيلة                              ويم ل ا التق ين و تحصيلهم باعتباره ويم أداء المتعلم باجراءات التقويم على تفصيل دقيق واضافي عن تق

سا           دخلين في الم ل المت دى آ ة     اتخذ قرار و تسيير وظيفي فحسب ، بل هو ثقافة يجب تنميتها ل ا ضمن ديناميكي وي ، وادراجه ر الترب

ي للممارسات              . شاملةالحداث تغيير نوعي     ـوالى تطوير فعل ذي يدع ويم ال ام التق فالتقويم البيداغوجي من أهم المحاور االساسية لنظ

  .التقويمية ، السائدة حاليا في الميدان ، بحيث تنسجم مع اهداف االصالح وروح المناهج التعليمية  الجديدة 

  

  : تتميز ممارسات التقويم الحالية أساسا ب  

  .  تفوق الوظيفة الرقابية العمال التالميذ على حساب وظيفة تعديل مسار عملية التعليم والتعلم -

ددة ،     - ة مح ا الهداف بيداغوجي ويم التعلمات وفق دال من وضع تق سبة ب ارف المكت اس المع ويم مجرد اجراء لقي ة التق ار عملي  اعتب

  . تبطة بمستويات معينة لتنمية الكفاءاتبوضوح ومال

ا - ة أساس ويم الغراض اداري ازات (  استخدام التق اء –اج ادة – ارتق ه – اع ات )  توجي ال نتاج ددي ل يط الع ى التنق ز عل والذي يرتك

  .المكتوبة للتالميذ 

  .  غياب مالحظات ذات طابع نوعي التي تعد أآثر تعبيرا عن مستويات تحصيل التال ميذ -

سة مع                         - ذه الممارسات متجان دا ان تكون ه ام ج ه من اله تعلم ، فان ة ال ونظرا للصلة الوطيدة القائمة بين ممارسات التقويم و عملي

ا                             در م ارف وحدها بق ى المع ى عل ز بالدرجة االول اءات التي ال ترتك ة بالكف ى أساس المقارب خصوصيات المناهج الحديدة المبنية عل

  . للمتعلم ترآز على التنمية ا لشامل 

ه                  م تعلم سبة  . لذا فان هذه المقاربة تقترح تعليمااند ماجيا وليس تراآميا ، وتمنح أهمية خاصة للبعد المتعلق بدال لة ومعنى ما ت فبالن

وال                      شكل حل اءات مستدامة ت ساب آف  للتلميذ اليتمثل االمر في تعلمه لجملة من ا لمعارف سرعان ما يتم نسيانها انما يتعلق االمر باآت

اتهم           ي حي ساباتهم ف وع لمكت تعمال المتن راد لالس ن اال ف ية  تمك ى ادوات اساس ذلك ال ول ب دريجي وتتح داه ت شكل تتع عيات م لوض

  . الشخصية و االجتماعية 

 وثم هنا نجد ان التوجه الجديد للبيداغوجية يجب ان يتميزبتفاعل قوي بين فعل التعليم وفعل التقويم 
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  :وبالتالي ابراز ارادة التغيير لضمان تربية ذات نوعية وعليه فان للتقويم وظيفتين أساسيتين هما 

  .  المساعدة على تعد يل مسار التعليم والتعلم -

  . اقرار آفاءات التلميذ -

شكل                    وهاتان الوظيفتان    في التطبيق تشكل التقويم التكويني الذي يهدف الى تحسين المسار التعلمي للتلميذ اوتصحيحه او تعديله ، ي

شور                          التقويم التحصيلي الذي يهدف الى التعرف على مستوى تنمية الكفاءات في نهاية السنة الدراسية ، ومن هنا فان ما جاء في من

ار  ترا20039اال ط د اال س ى تحدي ويم   يهدف ال ام لتطوير التق ا ووضع نظ ذ ومراقبته ال التالمي ويم اعم ال تق ي مح دة ف تيجية الجدي

البيداغوجي وتجديده حتى يكون منسجما مع اهداف اال صالح السيما لتقليص عوامل الفشل الدراسي و تحسين الخدمات المدرسية             
)1 (.  

  

  : ترتكز النظرة الجديدة لتقويم التعلمات على االجراءات التالية 

د                                 *  اء م ل وهو في طور البن ى الك م عل ى الحك ال يتناول التقويم في منظور تنمية الكفاءات معارف منعزلة ، بل هو معالجة تهدف ال

  . رجا مختلف ا لموارد ا لمشكلة للكفاءة 

ا توظيف                              *  دة ، تتطلب لحله ارهم في وضعيات معق ستلزم إختب ويم ي نمط من التق ذا ال ى ه ذ ال سبات     ان اعـداد التالمي  مجموعة مكت

  .أساسية 

  يجب اد ماج الممارسات التقويمية في المسار التعلمي ، تمكن من ابراز التحصينات المحققة * 
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  . لة لتد رج التعـلما ت ، وبالتالي من تحديد العـمليات المالئمة لتعـد يل عمليةالتعـلم وللعالج البيداغــوجي واآتشاف الثغـرات المعـرق

ة ضمن            صعـوبات ظرفي ا هو مجردمؤشر ل في هذا السياق وطالما عملية التعلم لم تـنـتهي ال يجب أن يشكل الخطأ عال مة عجز وانم

ة التعلمات                مسا ر بناء الكفاءات  لذا يجب استغالل        ا لعرقل اد ي ة تف اد ف ة ه  الخطأ بصفة آنية لتشخيص أسبابه والقيام بعـملية عال جي

  .الالحقة 

ة                                *  د ريجي شأن المستويات الت ا ، ووجيهة ب وق منه ى جمع معلومات موث ا عل ـتمد أساس د أن تع ويم التحصيلي ال ب ان أساليب التق

  . خل البيداغوجي وفق الحاجات المميزة للتال ميذ للتحكم في الكفاءات المستهد فة ، قـصد تكييف التد

ذه ا لعال           . ان النتائج المدرسية في التصور التقليدي للتقويم يعبر عنها في شكل تنقيط عددي              *  ة ه وقصد تدعيم قراءتها يجب مرافق

ي                            ة ب اء ي ات بن م ،          مات بمال حظات  ذات مد لول نوعي  ، تشكل دعما لمجهود التعليم ووسيلة تضمن عال ق ذ ، المعل ل من التلمي ن آ

  .الولي 

د يرمدى                           *  ا لتق ا تأملي يجب اعتماد التقويم على وضعيات ، تجعل التلميذ على وعي السترتيجياته في التعلم ، وتمكنه من تبني موقف

  .مالء متها وفعاليتها   

  

   : ) 1( االجراءات القاعـد ية  .1 . 9  
  : تتمثل فيما يلي 

ا وأشكالها        يتولى مجلس التعليم   - ويم ووتيرته ات التق رات عملي ه فت  إعداد مخطط سنوي للتقويم في مطلع السنة الدراسية ، يحدد في

  . وذ لك لكل مادة وآل مستوى د راسي 

التوافق                      داغوجي ب ات العالج البي اجي وعملي د م ويم التشخيصي ، التحصيلي ، اال ن يجب أن يتضمن هذا المخطط فترات عمليات التق

  .المناهج التعليمية وتد رج التعلمات الواردة فيها مع أهداف 

  . آما يجب تبليغ هذا المخطط للتال ميذ و اال ولياء و مفتش ا لمادة أو المقا طعة 

ادة                     - ة وم ات االجنبي ة واللغ ة العربي اول اللغ صية تتن  تخصيص األيام االولى للدخول المد رسي وبصفة الزامية لتنظيم فحوص تشخي

  . اقبة مكتسبات التال ميذ القبلية ، و تنظيم أنشطة الدعم و العالج وذ لك قبل الشروع في تناول المناهج الجد يدة الرياضيات لمر

ة ، فحوص ،           (  يجب أن تتخلل عملية التعلم فترات مخصصة للتقويم التكويني في أشكاله المتنوعة              - أسئلة شفوية استجوابات آتابي

  ..........) .تمارين 

ا يجب أن   يجب أن ال- در م ارف  بق ي للمع ق اآلل ى االسترجاع أو التطبي ات عل ارات و االمتحان روض و االختب  تنصب مواضيع الف

 تطرح وضعيات تتطلب من التلميذ توظيف مكتسباته و اد ماجها قصد إقرارمستوى معين من 
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  .التحكم في آفاءة ما وتسقط االختبارات الفصلية للتعليم الثانوي فترة تخصص فقط ال نشطة إدماج مختلف مكتسبات التال ميذ 

دم التعلمات المحددة                 - اهج الدراسية         يضمن رؤساء المؤسسات التعليمية ومفتشوا مختلف المواد متابعة دائمة لتق وفق أهداف المن

ـتظمة من طرف األساتذة تكون                            صفة من ائج المدرسية التي تنجز ب ارير الوصفية للنت ى ضوء التق ك عل الرسمية ومضامينها ، وذل

ر                   د ي وعي من طرف م ل ن سنة موضوع تحلي ة ال ات نهاي ارات و امتحان ذ في الفروض و االختب ائج المحصلة من طرف التالمي النت

ة بتنظيم                  المؤسسة مع   أخصائي التوجيه المدرسي والمهني لتحديد االجراءات الال زم اتخاذها لتحسين آداء التال ميذ ، خاصة المتعلق

  . أنشطة العالج المشكلة المحور االساسي لعملية تنفيذ مشروع المؤسسة 

يم                    - رار مجلس التعل ارا ت بيداغـوجية وق ال مرهون بضرورة الحصول       و.  يتم االرتقاء من سنة الخرى على أساس اعتب ذا االنتق ه

   .20 /10على معـد ل 

ى                   - ى مستوى المؤسسة أو عل وعي سواء عل انبين االحصائي و الن  يجب استغال ل نتائج االمتحانات الرسمية بصفة تلقائية من الج

تال مي       " مستوى الوال ية ،      ردود ال يم م التعرف    حيث تسمح هذه العـملية  بمدى تحقيق االهداف المسطرة وتقي ه االساتذة ، وب ذ ومن

سم    ي الق ـليها  ف ائج ا لمحصل ع دا ف والنت ذه االه ين ه وارق ب رات وآشف الف صعوبات والثغ شكل ال ي ت ة الت واد التعليمي ى الم عل

ر          ه ق ة  لترشيد وتوجي ة آافي ات ذات دال ل وفير معطي ارات وبالتالي آشف طبوغرافيا الفـشـل واالستغال ل السليم لهذه النتائج يمكن بت

    . )1( " مختلف المتدخلين في الفعـل التربوي 

ات       - ائج اال متحان سنة ونت ة ال ائج نهاي صلية ، نت ائج الف غ النت ائل لتبلي ف الوس تعمال مختل ان اس د واال داء ف ـثمين الجه د ف ت   يه

د رسي     اتخاذ اجراءات تشجيعـية من خالل أعمال رمزية لتـ. الرسمية الى آل أعـضاء الجماعة التربوية        اجازات  ( ثـمين النجاح الم

  .، خلق جو تربوي للمنافسة  ) مختلفة ، توزيع الجوائز 

ال و                            - ويم ، االنتق ايير واجراءات التق ويم ، مع ات التق  تقديم آل المعلومات المتعلقة باعمال التال ميذ ال ولياءهم  آنتائج مختلف عملي

  . اال عادة  لتمكينهم من اداء الدور المنوط بهم 

ويم في            2005 /03 / 13وخالل ما ذآر من مضمون المنشور االطار المؤرخ في           ام التق ى نظ ذي طرأ عل وع اال صالح ال ا ن ين لن  يتب

م     شور رق ده المن أتي بع ة  ، لي ة التربوي ى    2005 / 03 / 15  في  26المنظوم ة من االجراءات التي تهدف ال ى جمل ذي ينص عل  ال

ة               تحسين عمليات تقويم التعلمات ومس     تويات اد ماجهم حيث تقوم الفرقة البيداغوجية للمؤسسة قبل تطبيق المناهج الد راسية الجاري

م                       صية التي ت ئج الفحوص التشخي سابقة ونت سنة الدراسية ا ل ة ال ذ في نهاي تال مي باستغال ل وتحليل النتائج الدراسية ا لتي حققها ال

داد   ـليم باع س التع وم مجل ذآما يق ى التالمي ا عل رف    اجراؤه ن ط دة م سنوية المع ات ا ل ى ضوء التوزيع ويم عل نوي للتق ط س  مخط

 و المشاريع ا لعال جية البيداغوجية ، يحدد هذا المخطط  مـدرسـي آـل مادة و المتضـمنة مخـطـطـات التقـويم
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  البرنامج اال ولي الخا ص برفع مستوى القسم وأشكال وفترات التقويم لكل مادة وأساليب مختلف النشا طات 

  .المتعلقة بالتقويم و العالج البيداغوجي الذي سينظم طول السنة 

  .يكون هذا ا لمخطط قابال للتعـد يل حسب التدرج في التعـلمات 

  :عن طريق المراقبة ا لمستمرة و المنتظمة للتعـلمات ويكون على شكلين يتم 

  .  استجوابات شفوية وآتابية -

  .  عروض ووظائف منزلية -

  .  فروض محروسة -

  .  اختبارات -

  . وتنظم هذه النشاطات حسب التدرج في التعلمات الواردة في المناهج الد راسية الرسمية 

شور االطار         وتتخلل هذه التعلمات المن    تظمة نشاطات خاصة باد ماج مكتسبات التال ميذ طبقا لمبدأ اال د ماج المنصوص عليه في المن

  ومن ثمة ينظم المدرس حصصا يد رب من خال لها التال ميذ على . المذآور سابقا 

شكلة   ول المناسبة لوضعيات م اد الحل صد ايج سبة ق ارات المكت ارف و المه تعمال المع ى توظيف و اس ة عل ي البداي ز ف شكلة تتمي م

  .بالبساطة و السهولة ثم تتعقد تدريجيا  

م                       بعد هذه الحصص ينظم المدرس نشاطاته الخاصة بالتقويم ، تهدف الى وضعيات تستلزم توظيف مكتسباتهم في نهاية آل وحدة تعل

  .أو اختبار على شكل استجوابات أو فروض محروسة أو في في نهاية عدة وحدات تعلم على شكل فرض محروس 

سمح                           اني ي ار الفصل الث وهكذا فان اختبار الفصل االول يهدف الى توظيف معارف التال ميذ المكتسبة خال ل هذه الفترة واذا آان اختب

ـلمات               ل تع صفة شاملة آ للتال ميذ بتوظيف معارفهم ومهارتهم المكتسبة خال ل الفصلين اال ولين ، فان اختبار الفصل الثالث سيقوم ب

  .   سنة ا ل

يم                 ليتم القرار النهائي على ضوء التقويم التحصيلي  االرتقاء أو االعادة من سنة الى اخرى باعتبارات بيداغوجية وقرار مجلس التعل

سفة االصالح                  ذ يعكس بحق فل وعي لتعلمات التالمي ويم ن ى تق واردة في المناشير من أجل الوصول ال ة ال دا بالتوجيهات العملي تقي

  .لتقويم التربوي واسترتيجية ا

  : نظريات التقويـــــم  . 10 
ذي     :            ا ن تقويم التدريس هو مصطلح تربوي مرآب يشمل على عمليتين متداخلتين هما      ة ، وال ة التنفيذي دريس ذو الطبيع الت

دى     يخد م آوسيلة اتصال يتم للمعلم مبد ئيا بها ترجمة االهداف التربوية لقد رات ادراآية وعاطفية وح         ة محسوسة ل ة و اجتماعي رآي

ذ     ة                              . التال مي ا م ه الع دريس أوآفايت ة الت ون من صال حي ذي يتحقق بواسطته المرب ة الموجهة وال ة التثميني دريس ذو الطبيع .  و الت

ه و                          ويم شيئا يعمل ب يعرف  فالتدريس بهذا يجسد مادة التقويم وهدفه وموضوعه ، حيث البد من تواجد التدريس أوال حتى يتوفرللتق

  . )1(من خالله
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ة ا                                 ا في تحقيق االهداف التربوي ا ونوع دريس آم اج الت ات ونت ة عوامل وعملي ى آفاي الحكم عل سه ب ومفهوم التقويم الذي يخص نف

وفر                          لم ستلزمه ت م أعاله ، ي وين الحك ويم من تك وضوعة ، بالمقارنة مع المواصفات المعيارية المحد دة لكل منها ، وحتى يتمكن التق

را رات                         ة وصناعة الق ات المطلوب آمية آافية من البيانات المناسبة بخصوص الموضوع التد ر يسي يستطيع بذلك من اجراء المقارن

  .التقويمية على أساسها 

  Observationوم عادة با الدور اجراءات متنوعة تنطوي تحت أربع عمليات رئيسية هي المالحظةويق

اس  ين  Measurement  و القي ر أو التخم د ي م  Assessment  ، التق د   Judgement و الحك ويم الت ات ضرورية لتق  وهي عملي

  .   ريس 

    

  :  المدرسة السلوآـــية  .1 . 10 
ارف و                يتمثل موضوع التقويم حسب      ارات و المع المدرسة في السلوك الظاهري للمعـلم ، وترى التدريس على أنه مجموعة من المه

اج                         الميول التي تعلمها وعمل على د مجها في شخصيته  وعليه فالتقويم هنا يرآز على تحديد الكفايات و المظاهر السلوآية التي يحت

  .ة العامة المعلم لتطويرها أو تحسينها لغرض رفع قدرته الوظيفي

  

راد المجتمع المدرسي و                       :  المدرسة اال نسانية    .2. 10   ه من أف ترى هذه المدرسة  المدرس آانسان نام مفيد لنفسه ولمن حول

ه و                                 راد  المحتمع المدرسي في توجي ره من أف المحلي وبينما يعتبر المعلم آشريك فعال ومتساو في الحقوق و المسؤوليات  مع غي

سه                 تنفيذ العملية ال   سه و تحسين أساليب تدري ة لتطوير نف ة راجع ـذ ي ده بتغ تربوية  فالتقويم حسب هذه المد رسة يهدف غالبا لتزوي

  .) 1(وتفاعله الوظيفي 

وعلى العموم فان التقويم الذي يتم على أساس الفلسفة السلوآية هو موضوعي تقني  يستخدم معايير عامة موحدة لجميع المدرسين         

  .ية ، اما التقويم النساني فهو شخصي يختلف من مدرس الى آخر ومن بيئة تد ريسية لبيئة أخرى و البيئات التدريس

  :المدرسة النفعية   . 3 . 10  

م التالميذوتحصيلهم فهي عكس     ي تعل ار ف ن آث ه م ا ينتج دى م ه بم درس خالل لوك الم دريس أو س ذه المدرسة صالحية الت د ه تح

   التدريس دون ظروفه وعملياته المرحليةالمدرستين السابقتين تهتم بنهايات

 . ) 2( االمر الذي ال تبرره آثير من االعتبارات ا لمنطقية و الخلقية و اال نسانية في التربية
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  : خـاتـمـة  
ـن اال نتـ                ـا م ـا تـابعـه ـداف                إن إ صـال ح التـقـويم الـتـربـوي بـمـرحـلة التـعـليم الثـانوي وم ـة اال ه ـدريس بـواسـط ـال بـالـت ق

ـاذ                             ـكون اال سـت ـلم وي ـة في التـع ـلية الـمحـوري ـيذ العـم ـن التـلـم ـل م ـي تـجـع ـاءات الـت ـية الـكـف الى الـتـدريـس بـواسـطة بيـداغـوج

ـوا ن                   ـاءات       عـبـارة عـن منشـط ومـوجـه ، إن مـن خـال ل التـقـويم الـتـربـوي يـقـف الـمـرء عـلى ج ـة عـبـرالكـف ـابية وسـلـبي ـب إيـج

ـية               ـادا مـعـرف شـأ ن أبـع ـذا الـ ـي ه ـرح ف ـلق تـط ـذا الـمـنـط ـن ه ـم ، وم ـة التعـل ـال ل عـمـلـي ـن خ ـذ م سـبـهـا التـلـمي ـي يـكـتـ ال

ـيم ا   ـات و المـفـاه ن الـممـارس ـير م صـحـيح الـكـث ى تـ ـؤدي ال ـوية ت ـية وسـوسـيـوتـرب ـويم ومنـهـج ـية التـق ـول عـمـل ـدية ح لتـقـلي

التـربـوي في المـجـتـمـع الـجـزائـري حـيث أن الـتـلـمـيذ من خـال ل العـمـليـة اال صـال حـية التـربـوية لـم يـعـد آلـة تـكرارللـعـلـومـات                

شـهـيـرة    ثـم يـجـتـرهـا وتـسـتـرجـع أثـنـاء اال مـتـحـانـات سـواء أآـانت مـفـهـومـة أو غـير   ـولة الـ مـفـهـومـة ، بـحـيث تـطـبق الـمـق

  ) .أيـهـا اال سـتـاذ بـضـاعـتـك ردت إليـك ( 

ك                     ـذ ل فـالتـلـميـذ في هـذه الـوضـعـية الـجـديدة عـنصـرا حـيا نشـيـطا ومـبـد عـا ال آـتـسـاب الـمـهـارات والـسـلوآـات و المـعـارف ، ل

سـ    صـر الحـ ـذا العـن ـد لـه ـي         ال ب ـطه اال جـتـمـاع ـع مـحـي ـا ج م ـف واالنـدم ـه للتـكـي ـية تـؤهـل ـاءات نـهـائ ـه آـف ـكون ل اس أن ت

ـذ      سـاعـد التـلـمي ـاءات تـ ـياة     – رجـل الـمسـتـقـبل   –واالقـتـصـادي و الثـقـافـي والبيـئي ، وهـذه الـكـف شـاآـل الح ـة مـ  عـلى مـواجـه

ـلمي و التـكونـولـوجـي ،    الـمـعـا صـرة التي  إزدادت تـعـ   ـطور الـع ـكون        ,قـيدا مـع الت ـه بـحـيث ي ـن بيـئـت ـذ إب ـذا الـتـلـمي ـكون ه ان ي

ـل نـاضـج ،   ـر واعـي وعـق ـا بفـك ـل مـعـه ـاة ، فـيـتـعـام ـذه الـحـي شـكـلة تـعـتـرضـه في ه ـة أي مـ ـم لـمـواجـه ـداد دائ ـلى إسـتـع ع

  . يـقـوده الى إيـجـاد الحـلول المـمـكـنة  ال شـكـاليـات الـواقـع اال جـتـمـاعـي المـعـاش وتـفـكـير نـاقـد ومـوضـوعـي 
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 الفصل الرابــع               
  جـــــيـــــةاأل ســــس المنـهـ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  :راسة  األ سس المنهجية للد . 1

واء في   ـه ومحاور س    ـدة أوج  ـوي من حيث ع     ـثانـليم ال ـوي في مرحلة التع   ـح الترب  صال اهرة اال ـنا ظ ـّيـد أن تب  ـبع           

ريخي والفلسفة المستمدة منها أو من حيث ممارستها    ا التاـورهـيث تط ـويم ، ومن ح   ـقـيات الت ـنـريس أو تق   المناهج أو طريقة التد   

ا سيمك      دـكم فيه نأتي فيما سيتق    ـتماعي والتح ـوراالجـير والتط ـبط التغ ـآآلية من آليات ض    ننا من  ـم في هذا الجزء من الدراسة إلى م

ا       نيات وأساليب إحصائية من أجل ضبطها وتقص          ـلدراسة الميدانية من تق    لى ا  إخضاع هذه الممارسة إ    ا الملموس وأثاره ي واقعه

  .ادـدادات وأبعـتـن إمـا مـهـط بـبـرتـما يـيـة فـقـيـق حة ودـة واضـفي المجتمع الجزائري للخروج برؤي

  

  :لمقاربـــة السوسيولوجية    ا .1 . 1

ع ، ينتظر            ا را للمجتم ـة مخب د رس ـرة ا لم ين ن فـك د ي ى الم ا عل ـمنه ـيدان تـط ـواال المتوسط والبع ـمع نح ـذا المجـت ور ه

 ومن خـال ل أهـداف عـملية اال صـال  ة ،   حــســن فـي شــتـى المجـاال ت اال قــتـصـاد يـة واال جـتـماعـيـة والـثـقـافـيـة والـسـيـاسـيـ           

ـوي أداة أساسية في                  ـويم التـرب ـتبار التق د     ح في التعـليم الثانوي المنصوص في ا لمـنـاهـج الدراسـية وباع ا لم ذا اال صالح ، ف  ه

اة   رسة آمؤسسة اجـتماعـية دورهـا تأهـيل الفـرد لال نـد مـاج اال جـتماعـي ، وايجاد الحلول للمشكال ت التي قد تعـترضـ               ه في الحي

التربية بد  وتضفي على اال فراد الجـد د طابعـا تكوينيا ذو صبغة علمية واجتماعية  وهـذا ما يصطـلح عـليه حد يثا في عـلم اجتماع                       

ور مؤسـسات التـنـشئة االجتماعـية وباعـتبار المد رسة أحد هـذه المؤسسات فهي تضـفي على خريجيها طابع التخصص المعرفي                 

ـد       من خـال ل هـيكـلة الـتعـليـم الثانـوي العـام والـتكـنـولوجـي بحـيـث تـم اال سـتغـنـاء عـن بعـض الشعـب واحـداث شعـب جـد يـدة ق

ـرم         يمة ب  اال ضـافة الى التخلص من التعـليم التقـني واستبداله مما يـؤهـل هـؤالء اال فـراد الحـتال ل مكـانة اجـتماعـية معـيـنة في ه

  .البـنـاء اال جـتـمـاعـي  حـيـث يـنتـظـر ان يـؤد وا الـوظـيـفة المنـوطة بهـم 

  

ـوت بارسـونز    ـتدا    " Talcott Parsonse           وفي هذا اال طـار يشيـر تالك ـم اال ب ى ان الـتعـلي زام اال ول     ال ـد اال لت ئي يـؤآ

غ               ـالخاص بشرب القيم االجتماعـية للمجتمع اما التعـليم الثانوي فانه يساعـد على تع             ا يبل د م رد عن شغله الف ذي ي دور ال يين نمط ال

ـتال      مرحلة الرشد ، وان مرحلتي التعـليم اال بتدائي والثانـوي تعـمال ن م  ـازاال د ار وادراك اخ ـل عـلى انج ـد رة الطـف عـا لتـنـمية مق

  .  )  1 ("ف اال د وار اال جـبـاري فـي الحـيـاة 
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د    ومن هـنا تظـهـر الوظ    ـيفـة االجـتماعـية للتقـويم التربوي اذ انه بتقـنياته المستحـد ثة  يهـد ف أسا سا للقضاء عـلى التسـرب ا لم

ى      ـني او ال ـليم المه وجي او التع ـام او التكنول ـليم الع ي التع واء ف ف التخصصات س ى مختل وجيههم ال ذ وت ع التالمي رسي وتوزي

  .مخـتـلـف مسا رات التكـوين الـمهـنـي 

  

ـد                        لقد اهتم تالكوت بارسونز بتحليل النظم التربوية و التعليمية وتحديد الدور المنوط بها اجتماعـيا وسياسيا وثقافيا ، واآ

ين اساسيتين               في طـرحه عـلى اهـمية التـسـانـد الوظـيفي بين المؤسسات التربوية وا لمؤسسات اال جـتماعية وان للمدرسة وظيفت

ع  ي المجتم ـ  ف ـية ثـان ـن نـاح ـيار م صـنـيف واال خـت ـة التـ ـية ووظـيف ن ناح ـية م شئة اال جـتماع ة التـن ا وظيف ة ية ، هم د رس فالم

ا                 صنيفهم وفق ى ت ة والعمل عل ة التالي تهم للمراحل التعليمي ـم لتهيئ ـبهم واستعـداداته ـذ ومواه مسؤولة عن آـشف قد رات التال مـي

سـتـقـبل                     لهذه المعايير تمهيدا الختيارهم    ـي المـ ـية ف ـن الحـرف ـية والمه د وار اال جتماع ز وال ى المراآ ين    .  وتوزيعهم عل اربط ب آم

تال        التنشئة االجتماعية والنظام التربوي و البناء الوظيفي للمجتمع من حيث            ة ال د ورالتربية في استخـدام التنشئة االجتماعية لتهيئ

  .  ـد راتهـم العـقـلية ومميـزاتـهـم الشخـصـية واال جـتماعـية ميذ ال دوارهم ومراآزهم االجتماعية حـسـب ق

  

ـة                     ـم طـبيع ـودة اصـال بحـك روق موج ذه الف ذ الن ه تال مي ين ال روق ب د رات وال تخلق الف             فالمد رسة في نظره ال توجد الق

  .   االخـتـال ف في تـرآـيبة المجـتـمع 

ـية                 والمد رسة ماهي اال تنظيما اجتما     "  ه االجـتماع عيا الهدف منه اآتشاف هذه الفروق وتوجيهها وتصنيفها آل عـلى حسب حالت

   . )1( " لغـرض تحقـيـق التـوازن في المجـتـمع 

ين الجوار ومن خالل                            ولهذا اآد عـلى اهـمية الـتنشئة اال جـتماعـية في ا لمراحل االولى من العمر التي يتلقاها الطفل في البيت وب

ـملية                               اال قر  ـب ع ى جان ـية ال شئة االجتماع ة التن را في عملي ة واث ر اهمي ان ،اال انه يرى ان وظيفة ا لمؤسسات التربوية هي اال آث

ـمي                             ـاد ي ـداد اال آ ـية اال ع ـي نـوع ـال ف ف االعـداد اال آاد يـمـي والمهني للتلميذ في المد رسة ومن هـنا يـؤآـد عـلى اهـمية اال خـت

  . ال ف المراحل التعـليمية لتحـقـيـق مبـدأ تعـميـق التخـصـص آـلما ارتـقـيـنا فـي سـلـم الـتعـلـيم والمهـني باخـتـ

  

زود        "             ـية وي ـاة االجـتماع ـي الحـي ـة ف ـة ا لمـطـلـوب ـا رات اال سـاسـي ـى ا لمه ـليم تعـط ن التع ة م ـراحل اال بتدائي ي الم فف

 ، حيث   ) 2("   تجاهات االجتماعية ا لمشترآة  وفي المراحل الثانوية من التعـليم تبدأ مرحـلة التخـصص             التالميذ بالقيم والمفاهيم واال   

وا ـيئ ـنة تهـي ـرامج معـم لب ـتقوم المدرسة بد ور التصنيف واالختيار بين التال ميذ ، فيوجه البعـض منه             ـامعي     هم لم ـليم الج صلة التع

  سب وهم في الغالب قـلة، ويوجه البقية ح
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تعلم ال   دهم ل رامج اخرى تع تعداداتهم لب ولهم واس ـباتهم ومي دراتهم ورغ ي  ق ـية الت ـرف المهـن ـمال والح ـة باالع ا رات ا لمرتـبط مه

  .    يـتطـلبها سـوق العـمـل

  

ضـا                 ـل القـ د راسـة وتحـلـي ة وصل                        ان تعـامـل الـباحـثـيـن في ميـدان عـلم النفس واال جـتماع ب شكل حلق ة التي ت ـا التربوي ي

ال بدراسة االهداف و الوظائف                 بين النظم التربوية في المجتمعات وبقية المؤسسات         االجتماعية اال خرى ، فيهتمون على سبيل المث

ـم                      ة النـظ االساسية للتربية ويربطونها باالحتياجات العامة وبوسائل الضبط وبمسيرة التغيير في المجتمع ، ويبحثون في تحديد عال ق

  .التـربـوية بالتـد رج الطـبـقـي والتـرآـيـبـات اال جـتـمـاعـيـة 

  

سات                           ـامة و المـؤسـ سياسة الع            باال ضافة الى د راسة عال قة التربية في ا لمد رسة بالمؤسسات االخرى آالبيت والحي و ال

ة                               شة د ور التربي دة بمناق ة المتزاي اع التربي ـلماء اجتم ـتما مات ع ـه الخصوص اه الثقافية و اال قـتصاد ية ، ولهـذا تـبـرز عـلى وج

ا ا ب ال قته ات    وع ـم اد بي ـية ، وان معـظ ـوجية والثقـاف ـد يـول سياسية واال ي ة وال صـاد ي ا اال قـت رى و بابعاده ة االخ لنظم اال جتماعي

ـتمع                      ة و ا لمج ين التربي ة ب سير العال ق ة في تف د رسة الوظيفي البحـث في هـذا الميدان تعـكس بصورة واضحة مفاهـيم ونظريات الم

ـمع ، وان                       التي تفـترض ان الوظيفة اال       ـد وره في المجـت ـرد ل ـداد الف ـية واع شـئة االجـتماع ـملية التـنـ ساسية للتعـليم تقـوم عـلى ع

   .  عـملية اخـتـيار وتحديد الدور المطـلوب تـتوقـف بصـورة اجـتماعـية عـلى ا مكـانـية وجـدا رة الفـرد المـرشـح لـذ لك الد ور

ـال       "  ـثلة في مجموعـة من المـؤشـرات التي             يهـتم الباحـثون في هـذا المج ـليمية ا لمتـم ـة المخرجات التع ل طـبيع د راسـة وتحلي ب

ا                              ـها ومسـتـويـاتها ومراحله ـلف انـواع ـد رسـية بمخـت ـم الم ة في النظ ة المتمثل نظم التربوي ة ال ـتمية لطبيع تشكـل عـادة آـنتـيجة ح

د رسة آانت          ، ومن أهـم هـذه المؤشـرات مس      ) 1 ( "التعـليمية   ـي أي م ـمية وف ـلة تعـلي ـلمي في أي مرح ـيذ الع   ـتوى تحـصـيل التال م
ـليا في                     ومؤشر   ـداد للمسـتويات الع ة اال ع ـتمع ومستوى الطموح المكتسب ، وطبيع ـليم في أي مج الفـترة الـزمـنية ا لال زمة للتع

ـتال مـيـ            اتالتعـليم ، باال ضـافة الى د را سـة مؤشـرات اآـتـساب التـقـنـي           ـلم ال ـية اال   ذ  والـمها رات اال جـتـماعـية الال زمة لتع ونـوعـ

سلوك         ـاهر ال سابهم لمظ ـليم واآـت ستوى التع ـلى م ـيذ ع تال م دى رضى ال ع ، وم ة والمجتم د رس ـو الم سـبة  نـح ات ا لمكـتـ تجاه

ي الوضع االجتماعي القـائـم ومدى قـد رتـهـا في تحـسـين      المرغـوب فيه اجتماعيا ، باالضافة الى دراسة مدى تاثير النظم التعليمية ف           

     . المسـتـوىاال قـتـصـادي وطـبـيعة العـمـل في المـسـتـقـبـل
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ع ف   وي المتب ويم الترب لوب التق ال ل اس ن خ انوي             م يم الث ة التعل وي بمرحل ي  وي اال صالح الترب صـة ف ـائج المسـتخـل الـنـت

سه ،               وذ لك بتكوين ا   . دراسـتـنا المـتـمثـلة ا سـاسـا في تـنـمـية اال نـسـان وتـطـوره           ه بنفـ ـي مواجهة مشـكال ت لفرد ليكـون آـفـؤا ف

ه وان ـتماعي الي ـع اال ج ـوا ق سبة ال د رك ن ـردا ي ـوين ف ه  أي تك ـتز بانتمائ ال يع تج وفع رد من ـنى وجوده آف د رك مع ه ، وي سابـه ل ـت

   .   الثقـافـي والحـضـاري و يتـفـتـح عـلى اال خـريـن فـي ظـل اال حـتـرام المـتـبـاد ل

ول ا لم                "  ة للمشاآل   وفي هذا السياق تطرح نظرية التقد م االجتماعي بد راسة وتحليل التقد م االجتماعي للوصول الى ايجاد الحل مكن

ـد       الذي يعـتـبر التـربـية نـظـامـا اL . Wardاالجتماعية ومن انصار هذا الطرح ليستر وارد  ـته اال سـاسـية تـق ـا ووظـيـف صـال حـي

  .  )  1 (" م المجـتـمـع 

  

  : ينة ومواصفاتها ـلع لمجتــمع األ صلي وا  ا .2 . 1

  :سة  را ت الد ال  مجا .1 . 2

ـهم                               ت ن أجـريت مع ذ ي ـين ال ة المـبحوث ان وطبيع ـان والزم ـتـمثـل مجـاال ت الد راسـة في ثـال ث مسـتـويـات مـرتـبـطـة بالمك

   :الـد راســة وهـي آـا لـتـالـي 

  

 : ي  ـانـكـال المــلمج ا.  1 . 1 

  التي يعمل بها الباحث والمعروفة باسـم ثانوية ـيار الـتـي اخـة فـد راسـي للـغـرافـ تـمثـل المجـال الج           

   ، آـانت 1963عام   د شـنـت2 م12750ثانـوية فخـار عـبد الكـريـم ، طـريق األغـواط ا لمد ية تبلغ مساحتها 

   مرة أخرى 1993وأخـيرا عـام  بـادئ ذي اال مـر ثـانـوية ذ آـور ثم حـولـت الى ثـانـوية بنات ثم ذ آور ثانية

  طـق  تلميذة من مختلف ا لمنا200راقدها االربعة ـاب مـ ذات نظام داخلي حيث تبلغ طاقة استيعلثانوية بنات

شارين     13 عامال بما فيهم من عـمال اال دارة التعـليمية ، و       40ويسهـرعلى خد متهن حـوالي      سـاء ومست ـلهن ن ة آ  من أعـوان التربي

ـوم عـ   ـي ، ويق د رس ه الم سي للتوجي شار رئي ة ومست دللتربي سهـن  لى ت نهم 50ري ـتاذا م تاذ ا و30 أس ـوي 20 أس ـتاذة وتحـت  أس

  . الـتـخـصـصـات  آتاب في مختلف 3000 مخـابـر ومكـتبة يفوق عدد آتبها 4 قـسماو25الثانوية عـلى 

  

  حـت  يـعـمـل تأما مرآز التوجـيه المـد رسي والمهـني فهـو مصلحة تنتمـي الى ا لمنـظـومة التـربـوية           

   د ارتـهيشــرف عـلـى ا يـة مد يـرية التـقـويـم و التـوجـيـه واال تـصـال وباشـراف مـد يـريـة الـتـربيةوصـا
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اطـات ـوي للنشــالسنوالذي يـقـوم بتـنفـيذ البرنـامج د رسي والمهنـي ـيـه المــش للتوجـتـو مفمـد يـر مـرآـز التـوجـيـه الـذي هـ     

الثانـويـات ويـتـابع ـارة مقـيمـين بـ مستش17 مسـتـشـا را منهـم 30لى عـمـل ــرة من وزارة التربية ، آـمـا يـشـرف عـالمسط

ه ـيـوجـملية تـتـوى الـوال يـة و اال شـراف عـلى عـتـربـويـة عـلى مسـمـة الـم ، يقـوم بتـقـيـيـم أداء ا لمـنـظــوـهـط نشـا

ـب المخـتـلفة، يحتوي المرآـزعـلى خـلية لال عال م و الـتـوثـيـق تـفـيـد ـتـرآـة وا لشعــشــذ وع المــوالجـمـيـذ نحالتــال

 مـجـمـوعـة مـن الـروائــز آـما بـه، اال عـال مـيـة  والـوثـائــقالواسـع با لـســنـدات المسـتـشـاريـن والتـال مـيـذ والجـمهــور

مهـمهة اال عال م المـد رسي خــتـبــارات مـو ضــوعــة تحــت تـصـرف المسـتـشـاريـن ، وتتمثـل محـاور عـملـه فـي واال

ـربـويـة ، وبـعــد عـملـيـة  لمـسـتـجـدات التلمهـني في جمـع المسـتـويـات ، واعـال م األ سـاتـذة و اطـال عـهـم عـلى آخـر اوا

حيـث يوجـه التـال مـيذ نـحـو الـجـذ وع ـوم بـها هـيئـة المســتـشـاريـن عـال م والتي تـعـد تـمهيـدا لـعـملـية التـوجـيه التي تـقاال

ث التي يـقـوم بـها الفـريـق التـقــنـي لهـيـئة شــراف عـلى الـد راسـات و البـحـوتـلـفـة ، وال نـنسى عـملـية االو الـشـعــب المخـ

  المـســتـشـاريـن و الـتي 

  

ـمية  شــاآـل التي تعـتــرض رآـائـز اتـتـمحـور في د راسة أداء المنـظـومـة التـربـوية و المـ            ـاذ     ( لعـملـيةالتـعـلـي ـذ ـ أسـت تـلمي

ـج   ـم مـخـتـل  ) ـ بـرام ـوم بتـقـيـي ـما يـق ـان       ، آ ـادة امتح ـط و شـه ـم ا لمتـوس شـهـادة التعـلي ـرى آـ ـي تـج ـات التـ ـف اال مـتـحـانـ ـ

ـص  ـعالجة النـقائ ل م ن أج ـكالوريا م ـلى    الب ـيه ع ـز التـوجـ ـوي مـرآـ ـوة ، ويحـت ضـعــف و الق ـن الـ ـرفة مـكـام ـب 04ومـعـ  مـكات

ـر ، ـد ي ـتب الم ـجز ، ومك ـون الح ـة، وع شـار ، وتـخـص األ مـان ـر للمستـ ا04 وآخ ـها الخ ـات  من ـرى   قـاع ـق و أخ صة بالـتـوثـي

  . بالسـحـب و أخــرى باال جــتـماعـات و أخـرى بالـروائـز واال خـتــبـارات 

  

  :  المجال الزمني  .2 . 1    

ع البحـث و               ـيها وا ق ـية التي يـمل ـد رج في                تـبطـة بـز  المر            نـظـرا للـظـروف المـوضـوعـ ـذي ين ـد را سـة وال ـن لل ـن معـي م

ـترض                      ـد را سة وا لمف ـاني لل ـال الـزم ـان المج ـلق بالباحـث، ف ى ظروف تتع اطـار تحضـير مذ آـرة لنيل شهادة الماجستير اضافة ال

د راسـية            سنة ال ـراقها فهـوال صـي                2006 / 2005فـيه مدة اسـتغ ـيها تـن ـم ف د راسـية التي ت سنة ال سنة اال     وهي ال انوي   ـب ال ى ث ول

ذا                       )  سنوات االصالح    ( ل ه سـابـقة التي تناولت مث د را سـات ال ـم اال طـالع عـلى  ال ة ت دة    الموضوع حـيث بداي ك م ـرق ذ ل  واستغ

دها مباشرة  بناء             م بع سـنةالـدراسية حيث ت ه اال    وعـالموض الفـصل اال ول من ال سية   سا   ، وصـياغة اشـكاليته وفرضياته ومفاهيم

  تمـثلت في فترات االمتحانات التي تتميز بكثرة االعمال ا لمطالب بها سواء  ث فترات انقطاعـد عرف البحـوق

   .   والضـغـوط النفـسـية التي تصـيب التـلمـيذ خـال ل تـلك الفـتـرا ت االساتذة او الباحث
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  نة البحث ومكان تواجدها وبالتالي تم آتابة وفي النصف الثاني من السنة الدراسية تم تحديد عي           

  اسئلة االستبيان ا لموجهة لال ساتذة وعـينة المسـتشارين للتـوجـيه المد رسي حسب فرضيات الد را سة ليتم تطبيقها خال ل الفصل            

ا خ                  ـعـمال وق  الثالث والذي يتميز بكثافة اال     م تطبيقه ة ت صفة نهائي ة البحث ب د ضبط  تقني ة شهر جوان نظرا     صر مدته وبع الل نهاي

ا   رة البكالوري ث فت ف البح صـحـيـح        لتوق ـز تـ ـم بـمـراآ ث ال لتـحـاقه ـينة البح ون لع ـذة الممثل ـض االسات ود بع ـد م  وج ـدها ع وبع

  .  2006لـيـة  جـويـ04البكـالوريـا مما تسبب في التاخيرفي التطبيق النهائي لال ستـبيان لهذه العـينة حيث تمت العـملية نهـائـيا في 

  

  :ري ـلبش ال اـلمج  ا .3 . 1  

ـوانب                   ل الج ى آ ـا اال صالح                 ان طرح اشكالية اال صالح التربوي في التعليم الثانوي يد فعـنا مباشرة للتحد ث ال التي تـنـاوله

ـل      صالح ونجـاحـ ت االخـاصة التقـويـم الذي هوعـبارة عن الصورة التي توضح لنا مدى تـوجهـا      ـوي بكـام ـى ثـان سـنة اال ول ه في ال

ول أن                   ا الق ه يمكنن صفة مباشرة أو غيرمباشرة فان التقويم ب ة ب المـوا د ، ونـظـرا لكـون الد را سـة تتعـلق باال فرا د الذين لهم عال ق

واد ، ومجموع          المجتمع األ صلي هو  ذلك ا       ل الم د    لذي يشمل مجموع االساتذة الذين يدرسون بالثانوية وبك ه ا لم شاري التوجي  مست

ـم عـلى مستوى                           ـبلغ عـدده ـذي ي ـربوي وال ـم الـت رسي والمهـني الذ يـن من ضـمن  مهـامهـم متـابعـة سنـوات اال صالح و تقـويمه

   .  مـسـتشـارة17 مسـتـشـارا  و13 مسـتشـا را  منهـم 30وال ية المد ية 

  

  ونظرا لعـد م تـوفـراال مـكانـات .  أستاذة 20 أستاذة منهم 50ا  اما عـينة اال ساتـذة فيبلغ عـد ده           

ذه بمؤسسة                        ـنا ه صرنا في د راست داني اقت ـب ا لمي صة للجان عـمل الباحـث عـلى د     ا لال زمة للقـيـام بالـد را سـة والفـترة المخـصـ

ـة        راسة حا لةال متال آنا حولها معـطيات وفيرة من جهة ، والتقليل من الصـعـوبا   ـرض الباحـث من جـه ـد تعــت ـة التي ق ت المـيـدانـي

   . أخـرى

ـد رسـون           )  مستشار 30 استاذ ـ  50(  فردا مبحوثا 80 وهـكـذا شملت عـينة الد راسة  ن ي ـذ ي ـل ال ـارنا لك ا في اخـتي ـتمد ن حيث اع

  جذع مشترك عـلوم وتكـنولوجيا ، وجذع ( سـنوات اال صال ح 

  .سـتـشـاري التـوجـيـه العـاملـيـن عـلى مسـتـوى ثـانـويـات وال يـة الـمـد يـة وم، )  رك آداب مـشـتـ

  

  : المناهـــــج و التـقـنيات المتبعــــة  . 3

  :لمناهــــــج   ا .1 . 3
ـم سنها   ــ ج موعة من اال  ـ           لفهـم وتحـليل أي ظاهـرة من الظـواهـراالجـتماعـية ا لمراد د راستها ، ال بد من اتباع مج                ـراءات ت

  من طـرف عـلماء المنهـجـية اثـبـتت جـد واها تجريبيا، حيث تخـتـلف هـذه المناهـج 
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  .بـاخـتال ف طـبـيعـة الموضـوع 

ه  Madeleine Grawitz           ومن هـنا نجـد ان  ماد لـين قـراويـتز  ـلمية ا   "   تعـرف المـنـهـج بان ـمليات العـ لتي  مجـموع الع

ـوم          صها،هـذا المفه ـظهرها ونتفـحـ ـاتها فـن ـت تبع تـنـطـبـق عـليها أخـال قـيـات البحـث من أجـل الوصـول ا لـى الحـقـائـق  مهـما آـان

ـد ا             ل مجموع القواع للمنهج في ا لمعـنى العام هـو مسار منطقي مطابق لكل الخطوات العـلمية التي تسمح بمال حظة هذه الحقائق مث

  :وعلى هذا االساس استعملنا مايلي .  ) 1( " ص  ـقـلة الي بحـث او محـتـوى خـالمسـت

  

  :  المنهج الوصـفـي التحـليـلي  .1 . 1
  مع معـلومات مقننة ـريق جـميـا عـن طــهـو طريقة لوصف الظاهـرة المد روسة وتـصـويـرها آ"            

    .)   2  ("عـها للـد راسـة الـد قـيـقـة عن ا لمشكـلة وتصـنـيـفهـا وتحـلـيلها وإخـضـا

ـر في               انوي ، ومايـؤث ـليم الث هذا ا لمنهج شخص لنا الظاهرة واالحاطة بها والمتعـلقة أساسا بتتبع ظاهرة اال صالح التربوي في التع

دة ع     ى بعي ام أو    هـذه العملية بالسلب او بااليجاب ، ومن ثم الوصول الى استنتاجات قد تكون للوهلة اال ول ن مشاهدة ومالحظة االرق

   .العملية بحد ذاتها 

  

  :  المنهج االحـصـائي الكـمي  .2 . 1  
ذي                 ال يمكـننا االعـتماد فقط عـلى ا لمنهج الوصـفي التحليلي الذي سبـق ذ آـره ال نه يعـتمد بالد رجة االولى على االحصاء ال

ة                          يعـد عـلما يمثـل جـانـبـين مخـتـلفين ل      ة من اجل ترجم ادي للمالحظات الكمي ـام م ـم بوصـف ووضـع نظ املين فهو يهـت ا متك كنهم

المال            الحواد ث بطريقة واضحة    ـط ب ـنتاج ا لمنطـقي المرتـب ـطيات للحصول عـلى اال سـت ـرية للمع ـتم بالمعالجة النظ وملخـصة، ويه

  . حـظـة 

  .   )  3 (ال قا من النتائج ا لمصنفة و الممثلة بطريقة ذات قيمة استعـمـالـية وال يسـتطـيع اال قتراب من الجانب الثاني إال انط" 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

348  p-1981,  ed e5, daloz paris , edition  Methodes des sciences sociales,Grawitz Madeleine  .1    
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صـويـر ا                        وبـالـتـالـي فـالـمـ  ـد تـ ـي بع ـل الكـم ـي      نـهـج االحـصــائـي يـســاعــد نـا في التـحـلـي ـرة ف لمشـاهـدات حـول الظـاه

بجملة  ارقـا م وهـذا يـسـاعــد نـا عـلى قـيـاس مخـتـلـف الـمـؤشـرات والمـتغـيـرات الـنسـبـية المتـافـعـلة مع الظـاهـرة قـيـد الد راسة                

ـلها      " االحـصـائيـة ذ لك أن  ليبمن اال د وات واال سا    ا وتمثي ـا وتبويبه ـر وتـنظـيـمه اال حـصـاء الوصــفـي يهـتـم بـوصـف الـظــواه

ع                     د راسة جمي اول بال ك يتن ـن الباحـث من وصـف       المقـأي  بيانيا ال لقاء الضوء على ما تنطوي عليه من معـلومات لذ ل ـيس التي تمك

   الظواهر في محاولة التنبؤ بها     يهتم بتفسير هذهـتـدال لي فـسـ صاء االــية أما االحـمـة آورـها بصـصـيـبيـانـات بحـثه وتـلخ

  .)  1( " فيها او ضبطها والتحكم 

  

سنى                  ومن خال ل التعاريف يتبين لنا ايضاأن هذه ا لمناهج تستند الى مجموعة من االساليب و اال                   ـنيات التي يت د وات والتق

ث ع  سيـرهـا          للباح ـيا تفـ ـيات وثـان ـد يـولـوج ـن اال ي ـة م ـما بمجـموع زوة حـت سوسيولوجية والمغ ه ال ع مادت ا اوال جم ن طريقه

  .وتحـليـلهـا تحليال منطقيا وعلميا 

  

  :  د راسة حـالـة  .3 . 1

  
صودة شملت اساتذ                                 با ـينة مقـ ـالة لع ـد راسـة ح ـثا ل ا عـتبار د راستنا هذه تعـد بح ـا   ة ث ة فخ ـة      نوي ـد ي ـم بالم ـبد الكري ر ع

  .ومسـتـشـاري التوجـيه المـد رسـي و المهـنـي للوال يـة 

بـأ نـهـا بحـث لـدراسة حـالة ، وصـفـية آـمية ، وصـفية آـيفـية إلحـدى الظـواهـر المـخـتـلفة ،  " Whitneyـفـهـا هـوايـتني ويصـن

    . ) 2( " هـا وخـصـا ئـصـهـا  وذلك بهـدف الـتـعـرف عـلى  تـرآـيبـ

ـرة                          ـل الظـاهـ ـاولة تـحـلي ـدرا سـة مـح ـذه ال فـهـي تـهـتـم بالتـحـليل والتـد قـيق للـعـوامـل المـؤثـرة في الـظـاهـرة ، وغــا يـتـنا في ه

ـدة اال  في سـيـاقـهـا الزمــانـي والمـكـاني و تـفـا عـال تـهـا الــبيئـية اال جـتـمـاعـية وقـد تـ            كون هـذه الظـاهـرة اال جـتـمـاعـيـة أو الوح

  .جـتـمـاعـية ، فردا أو مؤسسـة ، أو مـجـتـمـعـا محـلـيا 

صـودة                       ـية مـقـ ـبة  تـاريـخ ـنة وحـق ـية مـعـي ـة مـكـان صـورة في بيـئ سـوسـيولـوجـية المـحـ فـهـي تـهــتـم بالـد راسـة الـو صـفـيـة  ال

ـم                        ونـجــد حـسـب هـذا ا    ـن بينـه ـلم النفـس  م ـاع و ع ـلم اال جـتـم ـي ع د    " لمـعـنى قـوال عـنـد عـدة عـلـماء مـخـتـصـين ف ايز وفول آ

Case et Field  "الـلـذا ن يـريـان   هـذه الرؤيـة حـيث أ نـهـما  

  

  

                                                                                      

  االساليــب االحصائيـة االستدال ليـة البارامترية و الالبارامترية في تحليل بيانات البحوث  محمد صالح الد يـن عالم ، . 1
   . 15ص  ،  1ط  ،1993 ، ي ، القاهرة  دار الفكر العرب ،النفسية و التربوية     

  
   ،   1982 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، ـتـمــاعـي مـحــاضـرات في منـهـجية البـحـث اال جخـير اهللا عـصـار ،  . 2

   . 42 ص      
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ا             رأ يـهـمـا حـسـب  و ـالي وتفـاعـال ته ـها الح ة موجودة ، أي د راسـة ووضع ة لوحدة اجتماعي ة للخلفي تهـدف هذه الدراسة المعمق

  . )  1 (" عـة أي مـؤسـسة أو مجـتـمعـا محـليـاالبيئية قد تكون هذه الوحدة االجـتماعـية فـردا واحـدا للجـما

  : التـقـنـيـــــا ت  المتبعة  . 4
يعـتـمد صـد ق النتـائـج المتـوصـل الـيهـا عـلى صـد ق الوسائـل المستعـملة في جمع البيانات من جهة ومن جهة أخرى                    

سهل التعامل              تعـتمد عـلى امـانة الباحـث في تـفـسيروتحـليل هـذه البـي        انات و بالتالـي آان عـلينا ان نخـتار الوسـائـل البـسيطـة التي ي

  :لى الكـيف بامانة عـلمية، وضمن هذا اال طـار استعـمـلنـا الوسائل التالية  معها و تمكننا من تفريغ البيانات و تحويلها من ا لكـم ا

  

ا        لمعـرفـة اال صال ح ومحـاوره وتـاث     :  االستمـارة  .1 . 4 ستـوى الخ ة ذ              ـيـر ذ لك عـلى ا لمـ ـذ سنوات اال صالح وفعالي تال مي ص ب

ـ           ـة اســتــمـ ـا صـيـاغ ـان عـليـن ن آ ـد ي ـد ي ـم الج ـار التقـوي ي اط ك ف ـان (ارة ل ـق   ) اســتـبـيـ ـلة تـتعــلـ ضــمــن أســئـ تـتـ

ـته   ـوي وطـريق ـويم التـرب ـج والتـق ـي ا لمنـاه ـال ح ف اتذة   بـمـحــاوراالص اال س ك آ ـذ ل ـة ب ـال ق ـم ع ـن له ذ ي ـال ال وردود أفع

  :والمستشارين وأثرها في االخير عـلى ا لكل ، حـيـث تضـمنـت عـدة محـاور تـوزعـت عـلى محـوريـن اثـنـيـن 

ة في ا لمهن                            - د مي صات ،اال ق سـن ، التخـصـ ـس ، ال ـامة حـول الجـن ـذه           المحـور اال ول يـتعـلق بـالبـيانـات الع ا ه ـيح لن ة حـيث تـت

ـه مـرتـبـطـة          الـمعـلومـات ا مكـانـية قـيـاس اثـر الخـبـرة على عملية التقويم وبالتالي عـلى اال صالح آـكـل وهـو ما جاء ت مـؤشـرات

  .بالفـرضـيـة اال ولـى 

وي لخط           - اقم الترب ـم ومدى تطبيق الط ـائج          المحـور الثاني عـبارة عـن أسـئـلة حـول التـقـوي ـر في الـنت ـين اال ث ة ليـتب ال زم ه ال وات

ـن                     سـابـهـا ضـم ـم عـن اآـتـ ـر التـقـوي ـي يعـب ـاءات الت ويم و الكـف ذا التق ـه بـظـروف اجراء ه ـدى ارتـباط التحـصـيلـية لـلتـلـمـيذ وم

  .المحـور الجـد يـد 

  

رك                             هكـذا جاء ت اال سـئلـة مـتـنوعـة مـنها ماهـو معـلق و          ـماال ت بحيث يت ـوي عـلى عـدةاحـت ـوح ، تـحـت ـو مفـت ـنها ماه م

ـا عـلى                         ـوية واثـره ـل التـرب ـاس ا لعــوام ـة وقـي ـن من معـرف ك لنـتـمك ضرورة وذ ل ا بال اي منه ه ب ارات وال تلزم للمبحوث عـدة خي

ة والثا            ـبلها               عـمليةاال صـالح آـكـل وهذا مايتيح لنا قـياس مـؤشـرات الفرضية الثاني ا رفضها اوتق ا من خال له ة والتي يمكنن وفي   لث

    . )  2(" أداة د قـيقة ومعيارية في نفس الوقت في نـص اال سـئـلة وتـنـظـيمـها " نهاية االمر فان االستمارة هي 

  

  

  

  

  

  

  
  45 ص مرجـع  سـابق ،  ،محاضرات في منهجية البحث االجتماعيخير اهللا عـصار ،  . 1

   .38 ــ 37ص .   ص 1980 ، دار الشروق جدة ، المملكة العربية السعودية ، طـرق البـحث اال جـتـمـاعي وهـري ، محـمد الجـ . 2
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ه  ـا من ي نـريـده ـلومات الت ـر المع ـذ آ ـم وت ـا الـتـقـوي ـمر به ـتي ي ـية ال ـوات الـتـال ـن الخـط ـلة متـبعــي ـذه اال سـئ ـب ه ـا بـتـرتـي قـمن

ـيات                            بالـتـحـد يـد ح   ـات والمعـط ـم عـلى البـيـان ـن الحـك ـة م ـلة مخـتـلـف ه من اسـئ ا احتوت ر بم ـيث تـمكـنناهـذه اال سـتـمارة في االخي

ي ت ا ل دان وبالت سـتـقـاة من المي ـر االالم شف عـن أث ـنا من ا لكـ ـة وامكـن ـمد رسـي ـائج ال ـلى الـنـت ـوي ع سـتـوى صـال ح الـتـرب لمـ

  . سـي آـكـل الـدرا

  

  . ) 1( " في جمـع المعـلومـات  تعـتـمد المـقـابلة عـلى اال تـصـال المـباشروالحـد يـث الشـخـصـي المتـبـاد ل " : المقـابلـة  .2 . 4

د ر   ـر ق ى أآب صـول عل ـف للحـ ـف المـوق ه فرصة تكيي يح ل رك الباحث ويت ـر يت ا ش صـال المب اال ت ة من اف ـثرها د ق ـومات وأآ لمعـل

ـا ل              ووضـوحا وه  ـطاء واال سترس ـذ والع ه من االخ ضا تمكن ـح         مع المجـيب و    ي أي ا تتي د الباحـث آم ا يري ـق م شـة وف ـيه المناقـ تـوج

شـاعـر واال راء  ـا ق الم ى أعـم ـاذ ال ـث النف ـلى     وللبـاح ـتمادها ع ـيث اع ـف بح ـقاط ضع ـمقابلة ن ن لل ـدات ، لك ـف و المعـتـق المواق

  .ها آداة ذاتـيـة أآـثر من أن تـكـون مـو ضــوعــيـة تـصـال المبـاشـر يجعـلـاال

  

ـانات                 " :المـال حظـة    . 3 . 4 تعـتـبـرالمـال حظـة وسـيلة جـد هـامة من وسا ئل جـمع المعـلومـات أل نـها وسيلةأسـاسية لجـمع البي

  .    )2(" في آثيـر من المنـاهج 

ـلومات يمكن الح    اك معـ ـها عن طريق وس    ـ فهن ـارات و مقـ     صـول علي ة أو اختب ـل اال سـتبيان أوالمقابل يس أخـرى  يـ اـائل أخـرى مث

ـد ، ول                  ، ـياس و الع سـان      ـوذلك عـند ما يكـون اال مـر متعـلقــا بأشياء ماد يـة تتضمـن المق ضـمن د راسة اال ن ـات تتـ اك عـملي كن هن

  .وسائـل أخـرى غيـر المـال حظـة أثنـاء عـمله  وهـنا تـكـمـن الصعـوبة و التعـقـد في الد راسـة بـ

  

ون              ـد د ، وان تك ـين  ومح ة لغرض مع و حي ـة ، وم ـة ود ق ـزة بعـناي ون مرآ ـجب أن تك ـلوب للبحـث ي ـظة آأس ان المال ح

ة و ا             د ق ـلمية آال ضوابط الع ضع للـ صـحة منظـمة وتسـجل بد قـة وحـرص شـد يـد ين ، وهي آأساليب البحـث االخرى تخـ ـقة  ل  و الث

 لجمع المعـلـومات   وقـد لجـأ البـاحـث للمقـابـلة و المال حـظــة بالمشـارآة باعـتبارهما أد وات ضرورية رآها هامة             والمـو ضـوعـية ،    

  .  بيعة مـوضوعـه التـربوي ـلط

  

  

  

  

  

  

  

   .15  ص ،   4 ، ط 1978ات ، الكـويت ،  وآـالـة المـطـبـوعـ أ صــول الـبـحـث الـعـلـمي ومـنــاهــجــه أحـمـد بـدر ،  .  1

   . 11محـمد الـجـوهـري  ، مرجع سـابق ،  ص  . 2
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ـية                : التـرمـيـز   . 4 . 4 ـات باشـارات و رموز رقـم ـل الـمعــطـي ـة         عـمـلـنا في هـذه العـمـلية ا لى تـمثـي صـار اجـاب ـمكن من اخـتـ لنـت

ـم او    ـذا الـرق صـاء               الـمبحـوث فـي ه ـنا من احـ شـكـل وتـمكـن ـغ عـلى نـفـس الـ ـملية التـفـري ا ع سـهل علين ـما يـ ـز م ـذا الـرم ـي ه  ف

ـرس     ـس انج سب مـوري ررة ح ـم المتك ـوز والـقـي نح      " الـرم سمح بم ه ي ام ، ان ـيات الخ ـب المعـط ـى لتـرتي ـة اال ول ـو الـطـريق فه

   .      )  1 (" ـات اولـمعـلـومة تم الحصـول عـلـيـها رمزاعـادة مايـكون رقما لمجـموعـة من المعـطـي

ة              ات الكيفي ل البيان ا في تحوي سبة لن ات المبحوثين   ( ان هـذه العـملية آانـت حاسمة بالن ـل      ) اجاب ـن التعـام ـية يـمك ـات آـم ى بـيـان ال

  .  طـة  معـها بـبـسـا

    

ـي  . 5 . 4 ـليل الكـم ـل الك:  التح ا الـتحـلي ى سـمح لن داول ال ي الج ات ف ـناها لترميزالمعلوم ي وضع وز الت ك الرم ل تل ـي من تحوي م

ـيرات              ة بالمتغ ات المرتبط ال ق ستنتج الع ا لن ا بينه ة فيم ات ا لمختلف ـد المقارن ن عـق ضلها م ا بف ام تمكن ى ارق ة وال ـطيات آمي مع

ود ون    ون ب شير ريم سياق ي ذا ال ي ه رات ، وف ى أن ال " Raymond Boudonوالمؤش ـتي  ال ـلك ال ـا ت ـية بانه ـات الكم تحـقـيق

شابهية                    ذه الت ـد ه ا بع ـاصر، فيم ـيام       *تـسـمح بـجـمع المعـلـومات المتشابهة من عـنصرآلخـر ومن مجموع العـن ـات بق ين المعـلوم  ب

ـين      ناحـصـاءات وبشـكـل أهـم التحـلـيـل الكـمـي للمعـطـيات حـيث يجـب تـوجيه المال حـظـة نحـو مجـموعة عـ             اال شكـل مع صـرهـي بـ

   .  )2 ( "مقـا رنـة 

  

ـمارة                                وقـد أتـاح لنا التـحـلـيل الكـمي امكـانـية اسـتخراج ا لعـال قـات الـتـرابـطـية السـبـبية عـن طريق تحـول بـيانـات اال سـت

  : آـتحـقـيـق آـيـفـي الى تحـقـيـق آـمي بـاسـتعـمـال الـوسائل اال تية 

  .يـيس اال حـصـائـيـة مـقـا ال-

  . الجـداول الـمـتـقـاطـعـة الـمـرآـبة  والجـداول الـبسـيـطـة -

  . الـتـنـسـيـب -

و بـالتالي حـسـب المال حـظـات المـيـدانـية ا لـمـسـتـقـاة عـن مخـتـلـف وضـعـيـات    المـبحـوثـيـن اتـجـاه هـذا اال صـال ح في أشـكال                      

  .ائية مختلفة التراآيب وتنسيبها سمح لنا بالـوقـوف عـلى صـيغ ثـابـتـة رقمية وجـداول احص

  

  

  

  

  
   بوزيد صحراوي ، آمال بوشرف :  تدريبات عملية تر  ،منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية موريس أنجرس ، . 1

    .371 ،  ص1 ، ط2004، الجزائر ،  دار القصبة سبعون وسعيد    

سبب أو                             : التشابهية  *  ة باستنتاج ال سمح عن طريق المقارن ا ي سه مم سؤال نف هي انطواء البيانات على التكرارات المتطابقة فيما بين المبحوثين اتجاه ال

  .مجموعة االسباب الدافعة لذلك 

  37 ، ص2 ، ط1980 منشورات عويدات ، بيروت ، –هالة شؤون الحاج :  ، تر مناهج علم االجتماعريمون بودون ،  . 2
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ـي   .  6 . 4 ـل الكـيـف ـول ا         : التحـلـي سـابـقـة والـوص ـوة الـ ن الخط ـاء م ـد اال نـته ـوة بع ـذه الخـط ـاتي ه ـ   ت ى مخـت ات  ل لف البيان

ـند                      اال ـي ع م نـكتف سـيبها، ل ـدولتها وتـنـ صـنـيفها وج حـصـائية المسـتخرجة بعـد عـمـلية تحـويـل المعـلـومــات ا لمرمزة وقياسها وت

ائج                     الحـد ود،أي عـند هذه اال رقـام أوهـذ ه الجـداول بل ذهـبنا ا            هذه ا آنت ه لن د م ـنها ان تق ذي يـمك ـام وماال ـذه اال رق ـنيه ه لى ما تع

ـق                   سـيـر للحـقـائ ى تـفـ ه للوصول ال د يم ا تق ا حاولن ذا م وما يمكننا ان نسـتـنتجه من عال قات وارتباطات سببية بين هذه النتائج  وه

  : يـلـي الـمعـطــيـات عـن طــريـق مـاـويـة الكـامنة خـلـف هـذه التـرب

  . الـتـحـلـيل الـوصـفـي والـمقـارنـة بـيـن الـنـتـائج اال حـصـائـية -

  . التـحـلـيل السـوسـيولـوجـي للعـال قـات اال حـصـائـيـة -

  .  اال سـتـنـتاج - 

ـلف اال سـير مخـت ـى تـفـ ـلنا ال ك وص ضـل ذ ل يم وبفـ ول الق ـا ح ـم رصـده ي ت ـظات الت ال ح ـئات الم ين ف ـائمة ب ـات الـق  رتـباط

ي  ياتوالمعـطـ ـير ف ـي اال خ ـها ف ـت معـالجـت ـتي تـم ـات ال ـيم وا لمال حـظ ـذه الق ين ه ة ب صيغ القائم سيـرهذه ال ـي تـفـ ـمية وبالتال الك

  .اسـتـنـتاج عــــام 
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  فصل الخامــسال
  عرض النتـــائـــج ومنـاقـشـتهـا
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ـاتذة  ع أس سيقـية م سـة تن  جـل
سـؤولي اال  واد وم سـؤولي الم م

سـ سـام لل انوي قـ ى ث ( نوات االول
نوات اال صالح   د  ) س ة عب بثانوي

 .الكريم فـخـار ، بالمدية 

ة           -     ـاشير الوزاري  عـــــد م إ عــــطـــاء أهـــميـة لـمحـتـوى المـن
. 

  . منـاقشات هـامشية ال عـال قـة لها باالصـال ح التربوي -    
لمستمر وآثرة الحد يث عـن التـعـب واال رهاق الذي سببه التقويم ا

  .التصحيحات 
" بيداغوجية الكفاءات " عـد م التطرق للتقنية الجـديدة في عمـلية التعـلم 

.  
    الترآيز عـلى بيداغـوجية اال هـداف من خـال ل نـموذج للمذآـرة 

  التربوية الكال سـيـكـية
 " .بيد اغوجية اال هداف          " 

  
التي تجري مع مفتشي المواد بشكل سلبي التعـليق عـلى اال يـا م الدرا سية 

.  
آـثرة الشـكاوي من عـدم تـوفـر التوثيـق اال عـالمي و التـربـوي الـخاص 

  باال صـالح 

  .           التربـوي 
صعـوبـة الـتـكيـف مـع الـبـرا مـج و المنـا هـج الـجـديـدة مـن خـال ل 

  .مـحـاوراتـهم 
 الـحـد يـثـة خـا صـة أ جـهـزة اال عـالم اآل نقـص الوسـا ئـل الـبيـداغـوجـية

  لـي و اال جهـزة
  .    العـاآـسة 

  ا نـعـدام خـط اال نـتـرنـيت عـلى مـسـتوى الـمؤسسة التـربـويةوذلك -
  من أجـل البـحـث 

اال سـتـاذ يـلـقي د رســه بالـطـريقـة القـديـمة وهـو أ سـاس الـعـمـليـة 
  .التـعـليـمية 

يذ الـمطـلـوب مـنه التـلـقي و اال سـتيعـاب و التـراآميـة و اال التـلـم
 سـتـرجـاع يـوم 

  .     اال متـحـا ن 
عـدم إ يـال ءعـنا يـة بالجـانب اال جـتــمــاعـي و المـهـنـي لالسـتـاذ في 

  عـملية اال صـال ح
  .         التربـوي 

الح الـمنـظـومـة التـربـوية اال آـتـفـاء بـالجـانب ا لـفني و التقـني ال صـ
  .فـقط 
ـوي-      ـالح التـرب شـروع اال ص ي م ـذة ف ـرا ك اال ســات ـدم إ ش     ع

  . بـإقـتـراحـاتـهم المـيـدا نـيـة 
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ـانوية ف ـم   ث ـبد الكري ـار ع ـخ

بالمـدية ، مـالحـظات البـاحـث      
  لـكـيفية إجـراء وتـنـظـيم 

ـالث    صـل الث ـات الفـ إمـتـحـان
2005 / 2006   

ال ) اال متـحـانات المفـتـوحـة    ( 
 .قـسام السـنة اال ولى ثـانوي 

  
  . مـراجـعـة التـلميـذ في السـاحـة -
  .بـل إجـراء اال مـتـحـا ن  عـد م إآـتـرا ث التـلـميذ بالد رس قـ-
  . المـراجـعـة في القـسم و اال سـتـاذ يـشـرح في الـد رس -
 ظـهـور عـال مـات القـلـق و الخـوف و اال ضـطـراب النـفـسي -

  .قـبل إجـراء اال متـحـان 
 إ آـتـظـاظ اال قـسـام بالتال ميـذ حـتى أ ن بعـضهم يـجـلسون -

  حـيانا ثـال ثة في مكان واحـد ، وأ
  .  يبحثون عن الطاوالت و الكراسي 

  . عـدم اال نضـباط داختل القـسم أثـناء إجـراء اال متـحـا ن -
 وجـود الفـوضى داخـل اال قـسام ا لـمـؤديـة الى مـحـاوالت -

  .الغـش 
 تـسـامـح اال سـتـاذ الحـارس مـع بعـض الـحـاال ت الـمـحاولة -

  ت  للغـش دون تـطـبيق اال جـراءا
  . االدارية في هـذا الـشـأ ن  

 عـدم تـحـكم اال دارة في الجـانب التـنـظـيمي الجـراء اال -
  .متـحـانات 

  . عـدم التـنـسيق مـابين اال سـاتذة أثـناء إجـراء اال متحـانات -
 قـلق اال سـتـا ذ أ ثـناء شـرحه للــد رس ، وبعض التـال ميـذ -

  ى إجـراءيراجعون المادة المقـبلين عل
  .  اال متـحان فـيها 

  . طـرد اال سـتـا ذ لـهـؤالء التـال ميـذ خـارج القـسم -
 تـصـرف اال دارة الصـارم مع هـذه الفـئة وإستـدعـاء أ و -

  .لـيـائهم 
 إستـدعـاء البـاحث لهـؤالء التالمـيذ لـمعـرفة ظـروف إجـراء -

  .اال متـحـا ن 
جـود أوقـات للمراجعة نـظـرا  تـصـريح التال ميـذ بـعـدم و-

  لـكـثافة البـرامـج وطـول الحـجم السـاعي
  .  اال سبـوعي 
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ـمية    سيقية تقـيي سة تـن  جـل

ى لنتـائـج تـال ميـذ السنة اال ول     
  2006 / 2005ثـانوي دفـعـة 

ـدية       ـة الـم عـلى مسـتـوى والي
ـيه المدرسي و   ـمرآز التـوج ب

 .المهني بالمديـة 

  
شـار- ـكتب مسـتـ ي بـم ـالم اآلل ـاز اال ع ـر جـه ـدم تـوف  ع

  التـوجـيه لـيـواآـب اال صـالح التـربوي 
  .  الجـديـد 

شـار   - سـنـدة للـمسـتـ ـال الـمـ ـرة اال عـم سـتـوى آـث ـلى م  ع
  . الـمـقـا طـعة التربـويـة 

ي- ـني ف ساني وتـق صـائي نـفـ ن أخـ شـار م ـول المـستـ  تـح
  التـقـويم الى إداري لـمـلء الـجـداول 

  . االحـصـائية والتعـليق عـليها 
شـارين من- ـار إقـتـراحـات المـسـتـ  عـدم اال خـذ بعـين اال عـتـب

  جـيه قـبل مـديرية التقـويم والتو
  . واالتـصـال 

شـكل- ـج بـ ـاع النتـائ ـول إرتـف شـارين ح ـات المسـتـ ـال حـظ  م
  تحـفظي ونـسبي لـتـدخـل العـوامـل

  .  الذاتية في ذلك 
ـانات- ـراء اال متـح ـام إج ـلى نـظ سـلبـي ع ـليق ال  التع

  الـمـفـتـوحـة عـلى مسـتـوى المؤسسات
  .  التربوية 

ـدم إم- ـلى ع ـليق ع ـويم التع ـات التق ـذة لـتـقـني ـال اال سـات تـث
  التـشـخـيصي ، التكويني ( المـستحـدثـة 
صيلي  ـمي اال)   التح ـليدي الرق التقويم التق ـاءهم ب وإآـتـف

  .حـصـائي 
ـق- ـوي وف  تـبـاين اال راء والمـال حـظـات حـول اال صـالح الترب

  القـنـاعـات اال يـديولوجية 
  .  و الثـقـافية 

ة ع- ـاتهم الميداني ه بإقتراح شاري التوجي ـرا ك مست ـدم إش
  .لـمشـروع اال صـالح التربـوي 

  . اال صـال ح التربـوي فـني تـقني جـزئي وليس شـامـال -
ـماعي و- ـانب اال جت وي للـج ـال ح الترب ـرق اال ص ـدم تـط  ع

  .المهنــي لـمـستشاري التوجـيه 
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سـام  ـالس أقـ ـاد مـج إ نـعـق
السـنة اال ولى ثـانوي للفـصـل     
ـبد    ـار ع ـانوية فـخ ـالث بـث الث

 .الكريم بالمـدية 

  
  .مـتـابعـة الطـريقـة ا لقـديمة الجـراء مـجـالس اال قـسـا م  -
  .دم الـدراسـة الـجـدية لنتـائـج التـال ميـذ  عـ-
  . اإل آـتـفـاء بنـظـام الـمـكـا فـآ ت و العـقـوبـات -
 السـرعـة في إجـراء مـجـلـس القـسـم بـحـيث ال يـتـعـدى -

  .أحـيـانا بضـعـة دقـائـق 
  . عـدم التـطـرق لـسـلبيـات اال متـحــانات المـفـتـوحـة -
 اال جتـمـاعـية و المهـنـية أ ثـنـاء إ نـعـقـاد  إدخـال المـشـاآل-

  .مـجـالس اال قـسـام 
  . المنــاقـشـات الهـامشية الجـانبية -
  . الغـيـاب المتـكرر لبعض اال سـاتذة عن هـذه المجـالس -
  . اال آتـفـاء بالجـانب الكمي اال حـصـائي للنتائـج الـمـدرسية -

 .  حـصـائية آـعـمل إداري بحت  مـلء السـجـال ت و الجـداول اال
 التـرآـيز عـلى سـلوآـات التلميذ الـمـراهـق دون التـطـرق -

  .للـجـوانب النفسية و التـربـوية لـه  
) اال ولـياء (  الـشـكـاوي الـكـثـيرة من عـدم تـعـاون اال سـرة -

  .مـع الـمـدرسـة 
 مـعـهم في  شـكـاوي اال سـا تـذة من عـد م تــعـامل اال دارة-

 .مـسـألـة إ نـضـبا ط التال ميـذ  
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ـيمية     سيقية تـقـي سة تـنـ جـلـ
سيق اال داري   ـلس التن لـمـج

ـالمي  سـنـوية لـت ـج الـ ذ للنتـائ
ـة     ـانوي دفـع ى ث سنة اال ول ال

ـلى 2006 / 2005   ع
ـبد    ـار ع ـانوية فـخ ستـوى ث م

 .الكريم بالمـدية 

  
  . من إرتـفـاع نـتـائـج هـذه الدفـعـة  التعـليق و اال رتـياح -
التشـخـيصي ، التكويـني (  عـدم التطـرق الى أ نـواع الـتـقـويم -

  ) .، التـحـصـيلي 
  .الجـات التربـوية  عـدم التـطرق للعـ-
  . اال آـتـفـاء بنقـص الوسـائل الـبيـداغـوجـية الحـديثـة -
 عـدم جـدوى اال يـام الدراسـية التي ينـشـطـها مفـتـشـوالمـوا د -
.  
 عـدم التـطـرق لال سـبـاب الـجـوهـرية الرتفـاع نتـائـج هـذه -

  .الدفـعـة 
ول اال حـصـائية و إ  اال آـتـفـاء بملء ا لسـجـال ت و الجـدا-

  .رسـالهـا الى الـوصـا ية 
  . آـثـرة اال عـمـال اال داريـة الـروتـيـنية وتـراآـمهـا -
  .  تـحـول اال سـتـاذ من التـربـوي الى اال داري -



  : ليق على شبكة المـال حـظـات ـالتع . 1 . 1
  

ـة   حـسـب الفـرضــيـة األ ولـ    ـن                          : "  ى  القـائـل ـر م ـد رسية أآـث ـج الـم ـر عـلى الـنـتـائ ـد أث ـد ي ـوي الـج ـم الـتـرب ـام الـتـقـوي إن نـظ

   .  " طـريـقـة اال نـتـقـال الـجـد يـدة مـن الـتـاسـعـة أسـاسـي إلـى األ ولـى ثـانـوي

ـة            إن المـال حـظـات التي رصـدهـا البـاحـث بالمشـارآة من خـال ل تـ           واجـده في مـخـتـلف المـجـالس التي تـعـقـد عـلى مسـتوى ثـانوي

ـذ                             ـال مـي ـيه أو الـت شـاري التوج ـذة أو اال دارة أو مست ا ال قـامـة ومـرآـز التـوجـيه المـدرسـي و المـهـني بالمـدية سـواء مع اال سـات

  :ومنها خـلص الى مـايـلي 

ستـحـد             2006 / 2005إن ارتفاع نتـائج تـال ميـذ دفـعـة          وتـحـسن مستـوى المردود الدراسي يعـود أسـاسـا ال جـراءات التـقـويم المـ

ذ    ـال مي ـؤدي بالت ذي ي ـر ال سـتـمر اال م ـم المـ ـروض و التقـوي ـات والف ـراء اال متـحـان ـة إج ـارب أ زمن ـددها وتـق ـرتها وتـع ة لـكـث ث

ـام      ـا نـظ ـية منه ـدال ت ذات ـلى مع صـول ع ـميذ        للحـ ـال للتل ـتح الـمـجـ ن ف ـها م ـر عن ـا يـنـج ـة وم ـانات المفـتوح ـراء اال متـح إج

  لمحـاوالت الغـش باال ضـافـة الى الحـراسة اال حـاديـة داخـل القـسـم المكتظ 

  
ـكل من     :  " حسب الفرضية الثانية ا لقائلة       ـات أثـ          ل ـر اال مـتـحـان ـروف سـي ـوب وظـ ـى نـ  رمـبـاشـرأ سـل ـر      عـل ـذ أآـث ـج الـتـالمـي تـائ

   . " مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي

الوحظ                            ـذا م ائج وه ـذه النت ع في ه ـاداة للرف ـوحة آ إن اال جـراءات الجـديدة في عـمليـة التقـويم وإتـخـاذ نـظـام اال متـحـانات الـمفـتــ

ـات     من المنـاقـشـات التي دارت في مـخـتلف المـجـالـس أو حـتى        ـات اال متـحـان صـراحة عـن سـلبي جمـيع التـال ميـذ الـذين يـدلـون بـ

ـبول                    ـدل المق ـيق المع ـائج وتـحق ـاع النت المفـتـوحـة وخـاصة منـها النـفـسية رغـم أنـهـم في اال خـير هـم الـذين يـستـفيدون من إرتـف

ـوي ال    في جـميع المـواد سـواء أآـانت مميـزة أو ثـانوية باال ضـافـ          ـال جي الـترب ة الى آـثـرة المـراقبـة المـستـمرة وإدخال النـظام الع

ـيا و                        ـزول تـدريـج ـردية ت ـوارق الف إن الف الي ف ـهم اال خـرين و بالت سـتـدراك بـعض التـالميـذ متـوسطي المستـوى و اللحـاق بزمـالئ

  .التي آــانت مـكـرسة في نـظـام التـقـويم القـديـم 

                    "  د آـتـسـاب الـكـفـاءات مــرتـبـط بـنـتـائـج نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الجـد يـــ ا: " ضية الثالثة القائلة  حسب الفر
  

ـع         إن النتـائج المـرتفـعـة لـيست دال لـة عـلى أن تـال مـيذ هـذه الـدفعـة قـد اآتـسبو              ـكيف م ا آـفـاءات مهـارية أو سـلوآية تـخـولهم للت

ـهنية          ـدراسية و الم ـهم ال مـحـيطهم المـدرسي و العائـلي و اال جـتـماعـي وتـحـظى الـصعــاب التي قـد تعـترضـهم مسـتقـبال في حـيـات

ـانب          ، لـكن من خـال ل مـال حـظات فـحـوى جـل المـجـالس التي شـارك فـيـها البـاحث آـعـ                ى الـج ـح ال ـها يـجن ضـو مـالحـظ أن أ غـلب

ـم       ـيث ل ـم بح ـايا له ـميش الـوص ـويين بته ـلين التـرب سـاس الفـاع ـوي ، وإحـ ـالح التـرب ـميم اال ص ى ص ـرق ال شكلي دون التـط الـ

ـنية ح   ـية و المه ـالبهم اال جتـمـاع إن مـط الي ف ـوي وبالت شـروع اال صـالح التـرب ي مـ شاروا  ف ـدين يـسـت ـالس نـاق ك المـج ـديث تل

ـوجيا     ـوية بيـداغ ـة التـرب ـوانب المنـظوم ـافة ج ـاملة لـك ست ش ـنية ولي ـنية تـق ـا ف ـات يـعـتـبـرونـه ـك اال صـالح ـلى تل ـن ع ومعـلقي

  وتـربـويا وإجـتـماعـيــا 
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ـذة  ـكونين سـواء أسـات ـكوين الـم ـد من ت ـهم الب سب رأي ي حـ ـافيا ، الت ـل وثـق ـوفير الوسـائ شارين ، وت شين ، مسـتـ ين ، مفـت اداري

ـراء         ـوي وإث ـالح التـرب ال ص ـي ل ـال م ـوي و اال ع ـوثيق التـرب ستـجـدا ت الت ـير مـ ـع تـوف ضـرورية م ـة وال ـوجية الـكافي البـيـداغ

  . المـكـتبة بالـدوريـات والمـجالت و الكـتـب التي تـواآـب أهـدا ف اال صـالح التـربـوي 
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  : تـمهـيـد    
  

ـوع      ـة المـوض ـبا لـطـبيع ـرا صـع ـدانية أم ـوث الـمـي ـام بالبح ـل القـي صـائص تـجـع ة خـ سـانية و اال جتماعي وم اال ن            إن العل

ن إ     ـه م ـد ل ـي ال ب ـث اال جـتـمـاع ـدروس ، إ ذ أن البـاح ـية    الم ن المـوضـوع ـراب م ى االقت ساعده عل ة لت ـمال أدوات منهجي سـتع

ـيه                شار التوج ـدان آـمست ـمل في المـي ـار الباحـث يـع العـلمية ، وإنتـهـجنا في بـحـثنا هـذا باال عتـما د عـلى شـبكة المـالحـظة باعتـب

ـابالت    المدرسي و المهني ، وهـذه المالحـظات الميـدانية دعـامـة إ ضـافـيـة ل   ى المـق لـتـحـقـيـق من صـدق الفـرضيات ، باال ضـافة ال

ـلى      ـربوي ع ـويم الت ـدان التق ي مـي صون ف ـم مـخـتـ ـني باعتبـاره ـدرسي و المه ـيه الم شـاري التوج ـينة مسـت ـع ع ـريت م ي أج الت

  .مسـتوى المقـا طـعـات  التـربــوية 

ـذة الـمـ    اال سـات ـا ص ب ـبيان خ ـة است ع إ ضـاف ـن      م ـانوي والذي ـليم الث ـلة التع ي مـرح ـوي ف ـالح التـرب ـراءات اال ص ـون الج طـبق

  . يـواجـهـون ذلك ميـدانيا 

  

ـها ،               ـدم صـدق ـالث أ و ع ـرضيات الث ـدق الف ـبا ر ص ى إخـت ي ال ـدا ن ـي المـي ـانب التـطبيق ن الج ـاسي م ـدف اال س            واله

وصـيـات عـينة البـحث سـواء آـانوا أسـاتـذة أو مستشاري التوجيه بغـية عـزل بـعض الـمؤشـرا             باالضـافـة الـى التـعـرف عـلى خـصـ    

ـثنا              انوي              " ت التي ليست لـهـا عـال قـة مـبـاشـرة بمـوضـوع بـح ـم الث ـلة التعلي ـوي في مـرح د      " اال صـالح الترب ة فخار عب بثانوي

   . الكريم ومرآز التوجيه المدرسي و المهني بالمدية

ـذة   ـينة اال سـات ـلته ع ـذي مـث ـحث ال ـع الب دما وصفنا مجتم ـتاذا  50( بع ـتاذة و20 أ س تاذ 30 أس ه 30( و )  أس شـارا للتوجي  مست

ي  نهم ) المدرس ى و 17( م ور 13 أ نث صـود      )  ذآ ـيار المقـ ث اال خت ن حي ا م ـرق اليه ـة  (و التط ـة حـال ن   ) آدراس ـا م ـال ق إنط

ـكون                المتغـيـرات المـرا  ـد ي زات التي ق صـائـص و الممي ـعض الخـ  د دراستها ووصفها في هـذا البحث السوسيو تربوي من خـال ل ب

ـيرات من                لها اال ثـر المـبـاشـر عـلى البـحث ، أو لها صالت معينة بالظاهرة قيد الدراسة و البحث ثـم تعـرضنا الى تـقـاطع هـذه المتغ

ـاشرة     أجـل اخـتبار العـالقـات اال جتـ     ـات المب ـال ق ـاد الع ماعـية باعـتـما د الجـداول اال حـصـائيـة لـتصـنـيفها وتـبويبها وتنسيبها ال يج

اء                          ـليها بن صها ، ي ـم ملخـ ى ث ـداول الفـرضـية اال ول ـل ج ـناء وتـحلي ـنا بب ك قـم ـد ذل ـع فـرضـيات البـحـث ، بـع أو غير المبـاشـرة م

ى                       وتـحـليل جـداول الفـرضـيـة ا    ـمدنا ال ـم ع صـها ، ث ـالثة ومـلـخـ ـداول الفـرضـية الث ـليل ج لثـانية ومـلخـصها ، بعـد ذلك بـنـاء وتـح

ـرضية     ـية للف ـائج الجـزئ دها النت ـانية ، بع ـرضية الث ـية للف ـج الجزئ ـم النتائ ى ، ث ـزئية للفـرضـية اال ول ـج الج ى النتـائ الوصـول ال

  .الثـالثة 

ى                                     بعـد هـ  ـطرق ال ـية والت ـيانات اال ول ـيه ، مع تـوضـيح الب شـاري التوج ذا عـرضـنا المقـابال ت الثـال ثين الخـا صـة بمسـتـ

ى                            صنا ال ك خـل ـد ذل ـرضية ، بع االسـئـلة المدرجة المتبوعـة باال جـوبة ، ثـم قـمنا بالتحـليل و التعـليق عـلى آـل مـقـابلة حـسب آـل ف

ـام للـدراسـة                           االستنتاج العـام    ـنتاج الع ى اال ست ـم ال ـابالت ، ومن ث ـكل المق لـكل مقـابلة وفي اال خـير تـوصـلنا الى النتـائج الجزئية ل

  .  وخـاتـمتـهـا 
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  : بنـــاء وتحلــيـــل بيانات ا لجداول   . 2
وقـبـل التعـرض لـذلك ينـبغـي التعـرف عـلى       . ـيات او آـذ بها    يهـد ف الجـانب الميـداني عـمـوما الى اخـتـبار صـد ق الفـرض                    

ـة بـالبحـث من            خـصــوصـــيــات مـجـتـمع العـيـنة وافـرادهـا وهـذا لعـــزل بعــض       المتغـيرات او المـؤشـرات التى لـيسـت لها عـال ق

ى وصف       جهـة ومـن جهـة اخـرى ضبط المؤشرات والدالال ت المقـصـودة بالد راسـة، لـ            ـرض ال ذا فانه فى هذا الجزء من البحث نتع

ـية    ـرة الـمهـن ـليها والخـب صـل ع شهادات المتح صاتهم وال ـن وتخـصـ ـة للمبحـوثـي ـات العـمـري ـل الفـئ صـها مث ة وخـصـائ العين

  .المـتـمثـلـة فـى اال قـد مـيـة 

  

  :ةـامـات العـيانـبـداول الـل جـليـاء وتحـنـ ب .  1 . 2
ـيرات ا            بعـد ا  ا من المتغ ا انطال ق ا من حيث اختياره ن تطـرقـنا فى السابق الى وصف مجتمع البحث الذى مثلته العينة والتطرق اليه

د           لمراد د راستها ووصفها في هذا البحث، يأتي هذا الجزء الى وصف مجتمع العينة في حد ذاتها من خال ل بعض الخصائص التي ق

ـنى                       ه فيما سيـتـقـد م أ    يكون لها أثر على البحث ومجـرا      ـد راسـة بمع ـث و ال ـد الـبـحـ ـرة قـي ـنة بـالظـاه و تـكـون عـلى صـال ت معـي

   .أنه ال بد من التعـرف عـلى خصائص العـينة في حـد ذاتها قبـل التعــرض الى تـقـاطـعـها مـن أجــل اخـتـبـار العـال قــات 
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         توزيـع عـيـنة األساتذة حسب الجـنس و المادة المد رسة : ) 1( جـد ول رقـم 

        الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  المادة

  اللغة العربية
  

03  

  

15%  

  

04  

  

13.33%  

  

07  

  

14 %  

  

  ريــاضـيـا ت
  

02  

  

10%  

  

03  

  

10%  

  

05  

  

10 %  

  

  فـيــزيــاء

  

03  
  

15%  

  

03  

  

10%  

  

06  

  

12 %  

  

  علوم طبيعية
  

03  

  

15%  

  

04  

  

13.33%  

  

07  

  

14 %  

  

  اجـتمـاعـيات
  

03  

  

15%  

  

04  

  

13.33%  

  

07  

  

14 %  

  

  ا سال مية.ت 
  

01  

  

05%  

  

03  

  

10%  

  

04  

  

08 %  

  

  فرنــســيــة
  

02  

  

10%  

  

04  

  

13.33 %  

  

06  

  

12 %  

  

  انجـليــز يـة
  

02  

  

10%  

  

04  

  

13.33 %  

  

06  

  

12 %  

  

  تكنولوجــيـا
  

00  

  

00%  

  

00  

  

00 %  

  

00  

  

00 %  

  

  إعــالم آلـي
  

00  

  

00%  

  

00  

  

00 %  

  

00  

  

00 %  

  

  فــنــيــة. ت 
  

01  

  

05%  

  

01  

  

03.33 %  

  

02  

  

04 %  

  

  المجـمــــوع
  

20  

  

100%  

  

30  

  

100    %  

  

50  

  

100 %  

  

100  

  



  

ـن         ـه من بـي ـد ول ، أن ـذا الـجـ ـا و مبـحـ 50          نال حـظ من خـال ل هـ ـا   مبـحـوث ـة ، هـن ـد ر ب     وث ســبـة تـقـ ـلى نـ  % 14ك أعـ

ـة              تـخـص األ سـا تـذة الـذ يـن يـد رسـون مـواد اللغـة العــربـيـة واال جـتـمـاعـيـا             ة الثاني ـا في المر تب ت والعـلـوم الطـبيـعـية، ويليـه

ا في   % 12فـر نسيـة واال نـجـليـزيـة بـنسـبة تـقـد ر بـ     اللـغـتين ال لوم الفـيـز يـائية و   نـجـد األ سا تـذة الـذ يـن يـد رسـون العـ            ويليه

ـذة الـذ        ال ـثة األ سا ت سبة            مرتبة الثال ـات بن ـا ضـي ا دة الري ـد رسـون م ـن ي ـد          % 10ي ـن ي ـذ ي ـذة ال ة األ سا ت ة الرابع ـم في المرتب  ث

ة    ذة الـذ يـن يـدخــامـســة يـاتـي األ سـا تــ أما في المـرتـبـة ال% 08رسـون التربية اال سال مية بنسة تقــد ر بـ    ـادة التربي ـون م رسـ

ـولوجيا و           % 04الفنيـة بنسبة    ـذة التكن دى أسـات ي   اإل وتـنعـد م النسـبـة اال حصـائـية ل ـبة     % 00عالم اآل ل ـلون المرت ك يحــت ذ ل  وب

  .األخـيــرة 

  

  : تتوزع هذه النسـب حسـب الجنس آـمـا يلي 

ـة           على مستوى ال   ـتل المرتـب ـيات تح مبحـوثـا ت نـجـد أن الال تي تـد رسـن اللغة العـربية و الفيـزياء و العـلوم الـطـبيعـية و االجتـماع

سـبة           %15اال ولى بنسـبة   ـور بن ذ آ ـون ال ـحو ث ـتلها المب ـبة يح د  %13.33 ، ونفـس المرت ة      في ت ة العربي ـواد اللغ سهـم لم  ريـ

  ) .الفـرنسية و اال نجـليزية ( جـنبيــة عـيات و اللـغـات اال و اال جـمـاالعـلـوم الطبيـعـيةو

ـات                 سية واال   آـما أنـنـا نجـد عـنـد اإل نـاث و احـتـال لهـم للمـرتــبة الـثـانـية فـي مـواد الـريــاضــيـ سبة       الـفـرن ة بن ـز ي  ،  % 10نجـلي

  .الـفـيز يـاء و التـربيـة اال سـال ميـة الـريـاضـيات و مـواد  في% 10وهـذا  آذ لك عـند الذ آـور بنـفس النسبـة 

سـبة       ـة بن ة الفني ـة والتربي ـد المبـحـو     %05 أمـا الـمرتبـة الثـالثـة عـند المبـحـوثات الال تي تد رسـن التـربيـة اال سـال مي ا عن  ، أم

 % 00أمـا المرتـبة األ خـيرة فقـد آـانت مـعـد ومـة إ حصـائـيا      في التربية الفـنيـة و في نفس المرتبة ،          % 03.33ثـين فهي بنسبة    

  .فـي مـا د تي التكنولوجيا و اال عـال م اآل لي عـند اإل نـاث و الـذ آـور عـلى حـد سـواء 

ة     و عـليـه نـال حـظ أن هــنـاك تـوا زنــا فـي تــوزيـع المــنـاصــب و إســنــادهـا للذ آورواإل نـاث  باستثـ          ـية اال سال مي ناء مادة الترب

  . التي يـد رسها أ غـلبيـة األ ساتـذ ة من الـذ آـور 

  

ســ          ا         إن من غــ   ـوي مـ ـا ن ـم الـث ـة الـتـعــلـي ـي مر حــل ـوي ف ـمي و   لمسـتـجـد يــرتــه ايــات اإل صـالح الـتـربـ ات التـطـور العـل

ى عـينـ               ال حظ عل ا ي ـنا      التـكنـولو جي ، لكن م ـمع بـحث ـوا د األد    ة مـجـت سبة            أن الم ـد ر بن ـرة تقـ سـبة آبي ـل ن ة تـمث ا  %  60بي  ، أم

ـد م            % 36المـواد العـلـميـة فنسـبـتها تقـد ربـ       ة فتنـع ـمكن إل صـال ح        ،   % 00 ، أما المـواد التـقنية والتكنو لوجي ـيف ي ـوي   فك تـرب

  طـاباته ـأن يحـقـق أ هــد افـه من خـال ل خ
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ـئ       ـوي يـنـب ت                 الرسـمية وواقـع الميـدان الترب ـذا اال صـال ح ، ف ـاسب و مضـاميـن ه ـيات ال تتن ـين المشترآين       بمعـط ـذ الجـذعـي ال مي

ـم       ) علوم وتكنولوجيا و اال داب      ( ـهم من التحـك ـة لتمـكـين  في  في مقـررهـما الـمنـهاجي الرسمـي مادة اال عال م اآللي وسيـلة أسـاسي

ـلم               )  اال نـتـر نـيت  ( نـظـام الحـاسـوب و شبكـته العـنـكبوتـية       د ة في التع ـد ي ـريقة الج ـف مع الط ـة للتـكي ـيدا  ( و اداة بيـدا غـوجي ب

  .   simulationلتي تتـطـلب من المتـعـلم التـحـكـم في تقنـية التـماثـلية  ا) غـوجية الـكـفـاءات 

  

ـ   ـة ثـان ن جـه ا                   وم ادة التكنولوجي ون م د رس ـلوم وتكنولوجياي شـتـرك عـ ـذع مـ ـوي ج ى ثـان سـنـة اال ول ـذ ال ـال مـي ية فـت

ـية  ـند س ـا اله ـية: باخـتـياراته ـربا ئ ـد سة آه ـرائق ،هن ـة الط ـند س ـت من   ه ي ألغـي ـن الت ي المتـاق ـقا ف ـد رس سـاب ـانت ت ي آ الت

ـد ة   ـد ي ـة الج ـل ا , الهـيـكل ـبحت آ ن       أص ـود م ـانب المفـق ـذا الج وجي ، فه ـام و التكنول يم الع ـات للتعل ن ثـانوي ارة ع ات عب لثانوي

ي اد التـكنولـوجية واال عال م اآل     المؤطـرين في المـو   ـال ت بحيث أسند ت             ل ـد ي ـيه تع ـت عل ـلوم       ، أد خل ـذة الع ى أسـات ـند سـات ال اله

  . صه  ي ألي أسـتاذ لـه معـلومـات يفـيد بـها التـال ميـذ د ون النظـر الى اختـصـاسنـد اال عال م اآل ل الفـيـزيـائيـة ، بيـنما أ

ـ  ـواد العــلمـي ي الم ـة ف ـا خـاصـ ـدارس العــلي ـات و الم ـي الجـامـع ـات من خريـج ـة وإن المئ ن ة و التـقـني ـعانون م ـية ي التـكنـولوج

ـذه اال       يظـاهرة البـطـالة في حـيـن نجـد أن قــطـاع التـربـ        ـاسة لـه ـاء            ة فـي حـاجـة م ـادة من آـف صــاصـهــا واال ســتــف ـارات ال متـ ط

 .  تـهــا و بالـتـالي يـمـكـن لهذه الفـئة من الشبـاب أن تـنـد مـج فـي الحـيـاة اال جـتمـاعـية وتسـاهـم بـقـد راتـهـا فـي تـعـليـم النـاشئـة 
  

  األساتذة حسب الجـنس و السـنتوزيـع عـيـنة  : ) 2( جـد ول رقـم 

        الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  السـن

25 – 35  10 50 %  15  50 %  25  50 %  

36 – 45  06  30 %  07  23.33 % 13  26 %  

46 – 55  04  20 %  06  20 %  10  20 %  

  % 04  02 % 06.67  02  % 00  00   فأآثر– 56

  % 100  50  % 100  30  % 100  20  المجـموع
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سـبة و        مبـحـوثـا و    50          نال حـظ من خـال ل هــذا الـجــد ول ، أنـه من بـيـن              ى ن ـاك أعل ـد ر  مبـحـوثـة ، هـن  تـخـص  %  50تق

   سنة ويـليها في المرتـبة الثـانية 35 – 25الفـئـة العـمريـة المحـصـورة مـا بيـن 

ـبة     % 26 سنة بنسـبة    45 – 36الفئتة العـمرية    ـة           و في المر ت ـئة العـمري ـد الف ـالثة نج سـبة         55 – 46 الث ذا بن  20سـنة و ه

   .% 4 سنة فـأآـثـربـأد نى نسـبة و تقـد ر بـ 56 ، وأخـيـرا الفـئـة العـمريـة %

  

  :  تتـوزع هـذه النـسب حـسـب الجـنس آـما يـلي 

ـا     % 50 تـحتـل المرتبـة األ ولى بنسـبة       35 – 25 الفـئـة العـمريـة    عـلى مستـوى المبـحوثـات ، نـجـد أن       ونفــس المـرتـبـة تـحـتــله

ـر  45 – 36 ، آـما نـجــد أن الفـئـة العــمـريــة   % 50نـفـس الفـئـة العـمـرية عــند الـذ آـور وهـذا آذ لك بـنســبة             ســنة تحــتـل المـ

   .% 23.33آـذا الـذ آـور بنسـبة  و% 30 اال نـاث بنـسبة تـبة الـثـانـيـة عـنـد آـل مـن

  %20 سنـة عـند آـل اال ناث بنسبة 55 – 46أمـا المرتـبـة الثـالـثة فـقـد عــاد ت الى الـفـئة العـمـرية 

ـة          % 20و الذ آور بنسبة      ـذا با   56 ، و المرتبة األ خيـرة فـقد عـاد ت الى الفئـة العـمري ـر وه ـل من اال      سـنة فأآـث ـند آ سـاوي ع لتـ

   ) .% 00(   بنما عـنـد اال نـاث فقـد آـانت معـد ومة % 6.67ناث و الـذ آـور حيـث قـد رت عـند الذ آـور ب 

  

ا       ـاسا لم ـع أس ـذا يرج ـينة البحث وه سبـة لع سـن بالن ستوى ال ى م سين عل ـن الجنـ شـابها بي ـناك ت ـظ أن ه ال ح ـيه ن            وعـل

ـف         مـن خـال ل معــأيـشـتـنا لـهم أن هـذه الـثـانـويـة تعـتـبـر من أقـد م الـثانويا             الحظـناه ـة فـوظـ ـبارها مـرآـزي ة وباعـت وال ي ت في ال

ال شـى   فيهـا عـنصـر اال ناث و الذ آـور عـلى حـد سـواء وبالـتـالي يمـكـن الـقــول أن الـنـظــرة التـقـليـد ية لـعـمـل المرأة قـد بـد أ يتـ           

ة                      بـحـكـم عـوامـل التغـيـيـر اال    تـد ريـجـيا  صـاد ي ـية و اال قـتـ ـروف اال جـتمـاع ـرية و الظـ شـهـده اال سـرة الجـزائ جـتـمـاعي الـذي تـ

ـة اال جـتـما      ـافيا للبيئ ـرية  التي أد ت بالـمرأة ال قـتحـام سـوق العـمل خـاصـة التـعـليم الـذي يـعـتبـر مـؤشـرا سـوسـيوثـق ـية الجـزائ  ع

  .يتـناسـب ومنـطـلقـات المنـظـومة القـيـمـية و الفـكـريـة 
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 توزيـع عـيـنة األساتذة حسب الـتـخصـص ومـادة التـد ريس : ) 3( جـد ول رقـم 

  

   مادةالتدريس  المجمـوع الكـلي  اعــــال م آلـي  هند سـةالطـرائـق  هند سـة آهربائـية

 %  ك %  ك %  ك %  ك  التخصص

 % 37.5  03  % 00  00  % 50  01  % 100   02  فيـزياء

 % 37.5  03  % 50  02  % 50  01  % 00  00  علـوم طبيعية

 % 12.5  01  % 25  01  % 00  00  % 00  00  اجتـمـاعـــيات

 % 12.5  01  % 25  01  % 00  00  % 00  00  انجليـزيـــة

  % 100  08  % 100  04  % 100  02  % 100  02  المجـموع

  

ـواد في                      % 37.5           من خـال ل هـذا الجـد ول أن نسـبة          ـد ريس م ـهم ت ـد ل ـية أسـن ـلوم الطـبـيـع اء و الع ـيز ي  من أسـاتذ ة الف

ـيات و اال نجليزي    غـير تـخصـصهم واحتـلوا بذ لك المـرتبة اال ولى أمـا المرتبة الثـانية فقد عـا            ـة د ت الى أسـاتذة ما د تي اال جـتماع

  . دة اال عـال م اآل لي   ، وأسـند ت لـهم تد ريس ما%  12.5بنسبة تقـد ر  

  

  :   تتــوزع هـذه النـسب حـسب التخـصـص آما يلي 

و                   %  100فنـجد أن نسبة     ك يحتل ذ ل ـائية وب ـند سـة الكهـرب ـاء يدرسـون اله ـبة اال    من أساتذ ة الفيـزي ـاد ت        ن المرت ـنما ع ى ، بي ول

أتي في      % 50اال عـال م اآل لي بـنسـبة       ـق و ئ طـراـل ـانية أل سـاتذ ة العـلوم الطـبيعـية الـذ يـن يـد رسـون هنـد سة ا            المرتـبة الث    ، وت

  .  لكل منهـما % 25المرتبة الثـالثة أسـاتذ ة اال جتماعـيات و اال نجليزية بنسبة 

ـكن أن نخـل ـليه يم ةـوع ـرتيبات اال جرائي ـذ ه الت ى أن ه واد   ص ال ـناد الم ي اس ـنية ف ات الوصـية المع ـليها الجه ـت ع ـد م ي أق  الت

ه             التكـنولوجية و اال عـال م آلى أسـاتذة في غـير تخصصهم وهذا يتنافى وغايات اال صـال ح في مرحـلة التعـليم الثـانوي ، حيث أآـد ت

ـلمي   % 36تخـصصي أد بي و   من اال سـاتذ ة ملـمحـهم ال      % 60 فـنـجد نسبة    01احصـاءات الجـدول رقم      ملـمحـهم التخـصصي ع

  ) .تربية فنية وبد نيـة (  ملمحهم التخصصي مواد تنشيطـية % 04لوجية ولتكـنواتنعـد م نسبة المـواد التقـنية و، و
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ـال ت   شـة ومقـاب ـنا بـالمـعاي ـال حـظـت ـال ل م ـمن خ ـا ومحاف ـاتذ ة ، فان ن ـؤال ء اال س ـنا له ـوجية  ورت ـات بيـداغ ـانون صـعـوب ـم يـع ه

  .ي أو على المستـوى البيـداغـوجـيميـدانية جمـة إن على المسـتوى المعـرفي العـلم

ـا            ي نظـري ـال م اآل ل ـادة اال ع س م ـد ري ـقوم بت ـاتية أن ي ي المعـلـوم ـية ف ـادئ أول ـلك مب ذي امت ـات ال تاذ اال جتـماعي ـف ألس فكي

ـل ، وأصـبـحـت في               )  أساسي   9( اد مـين من مرحـلة التـعـليم اال سـاسي        وتـطبيـقيا لتال ميذ ق    ـمادة من قـب ـذه ال الذين لـم يد رسوا ه

ـادة أساس ـوي م ى ثـان سـنة اال ول شـترآيـن ال ـن الم ا و آداب (ية لكال الجـذعي وم وتكنولوجي ـا) عل ـدريس  وخ ـجية الت صـة في منه

    .SIMULATIONتتـطـلب من التـلميذ أن يـكون آفءا في الطـريقـة التمـاثـلية بـبيـداغـوجـية الـكـفـاءات التـي 

ـلف           ومن جـهة ثـانية فإن مادة اال عـال م اآل لي أد خـلت في عـملية التـوجيه من خـال ل اال جـراءات ا                     ى مخت ـيه ال لجـد يدة في التوج

  : تكنــولـوجيـا ومـا يتفـرع عـنه من شـعـب أربع هـي عـلوم ولمشـتـرك شـعـب السنـة الثـانية ثـانـوي للجـذ ع الـمشـترك للجـذ ع ا

    شـعـبة ريـاضـيات -

    شـعـبة تقـني ريـاضـي -

    شـعـبة عـلـوم تـجـريبـية -

    شـعـبة تسـييـر و إقـتصـاد -

ـير مخ              ـهم غ ـة أل ن ـادة العـلـمي ـن الم ـرى       باال ضـافة الى عـد م تـمكن هـؤالء األ سـاتذة م ـبة أخـ ـم عـقـ ك ، واجـهـته صـين في ذ ل ـت

ـم  ) بيـد اغـوجية األهـداف    ( يـد رسـون بـالطـريقـة القــد يمـة       وهـي الـتـد ريـس بالـكـفــاءات ، فـاأل غـلبـيـة منـهم مـازالـوا         حـجــتـه

ـها           قـبل الشـروع في أي اصـالح تـربـوي ، ورغـم األ يـام الـ           في ذ لك عـد م التـكويـن      ـواد إال أن شـوا الم ـها مفـ د راسـية التي يـقـوم ب

ـنا  ـلب تـكوي ـة وتتـط ـر آـافي ـها غي ـهم أن ـد مع ي تعـق سيـقـية الت ـات التـنـ ـاتذ ة من خـال ل اال جـتـمــاع ه األ س صـرح ب ـا ي حسـب م

  .  هـذ ه الـمنهـجية الجـد يـدة عـلميا وبـيـد اغـوجـيا آـافـيا حتى يسـتـطيع األسـتاذ أن يتكـيف تـد ريـجـيا مـع
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  توزيـع عـيـنة األ سا تـذة حسب المـادة المـد رسـة والشـهادة المتحصـل عـليها ) : 4( جـد ول رقـم 

     الشهادة المجموع الكلي  مهـنـد س د ولة  د راسـات عـليا  الليـسـانس  بكـالوريا

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  المـا دة

 % 14  07 % 00 00 % 00  00  % 15.55  07 % 00 00  لغة عربية

 % 10  05 % 00 00 % 00  00  % 11.11  05  % 00 00  رياضيات

 % 12  06 % 00 00 % 100  02  % 8.88  04 % 00 00  فيزيـاء

 % 14  07   % 100  01 % 00 00  % 13.33  06 % 00 00  ع طبيعية

 % 14  07  % 00 00 % 00 00  % 15.55  07 % 00 00 اجتماعيات

  % 8  04 % 00 00 % 00 00  % 8.88  04 % 00 00 ت اسالمية

 % 12  06 % 00 00 % 00 00  % 13.33  06 % 00 00  فرنسية

 % 12  06 % 00 00 % 00 00  % 13.33  06  % 00 00  انجليزية

 % 04  02 % 00 00  % 00 00  % 00  00  % 100 02  ت فنية

 % 100  50  % 100  01 % 100  02  % 100  45 % 100 02 المجـموع  

  
ين          ـال حـظ أن من ب ـالي ن ـد ول الت ـد ر ب       50           مـن خـال ل الج سبة تق ـناك أعـلى ن ـوثة ، ه ـا ومبـح ـذة  % 14 مبـحوث  ألسات

ة أساتذة     ن اللـغة العـربية و العـلوم الطـبيعـية و اال جـتماعـيات وهـؤال ء يحتلون المرتـبة االولى ، ثم تليها في المرتتب                  يدرسو ة الثاني

ى اسـاتذ ة       % 12وهـذا بنسبة ) نجـليـزية فرنسيـة وا ( و اللغات االجنبية    اللذ ين يد رسون الفيزياء       اد ت ال ـة فع ـبة الثـالث ا المرت  أم

سبة                   % 10الريـاضـيات بنسبة      ة بن ة اال سال مي ة االخ     % 8 ، ثـم تـليها في المرتبة الرابـعـة أسـاتذة التربي ا المرتب ـكانت     أم ـرة ف ـي

   . % 04من نصيب أساتذ ة الـتربـية الفـنـية بنسـبة 

  

ـد ر               سبة تق ـاء بن ى آانت ألسـاتذ ة الفيـزي ـبة اال ول ـد المرت ـليها، فنج شـهـادة المـتـحصـل ع  % 100وتتوزع هذه النسـب حسب الـ

ـند         ـاتذة العـلوم الطـبيعـية الحـا   حـاصـلين على شهـادة الد راسـات العـليا ، وآـذ لك نجـد هذه النسبة لـدى أس              ى شـهادة مه صـلين عل

  . عـند أسـاتذ ة التربية الفـنية و الحـاصـلين عـلى شـهادة البكـالوريا % 100س دولـة باال ضـافة الى نسـبة 
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سبة                     ـات بن ـربية و اال جـتـمـاعـي ة الع ـة ا              %  15.55أما المرتبـة الثـانية فعـاد ت الى أسـاتذ ة اللغ ـة فئ ـبة الثالث أتي في المرت ـم ت  ث

ـد ر      سبة تـقـ ـزية بن سية ، اال نجلي ـية ، الفرنـ ـوم الطبيع ـاتذة العـل صـيــب     % 13.33س ن ن ـت م ـة فـكـان ـبة الـرابعـ ـا المـرت  ، أم

ـزي    ثم تـليها في المرتبة اال     % 11.11أســاتــذة الـريــاضـيات بنسبة     سبة        خيـرة فئة أسـاتذة الفـي ة بن ة اال سـال مي  08.88اء و التربي

سانس ،         % 90وعـليه نـالحظ عـينة مجتمع بحـثنا نسبتها المئوية تقد ر ب            .% ـي    % 04 من حامـلي شـهادة الليـ نهم من حـامل  م

  . يـار منهم من حـاملي شهـاد ة البـكالو% 04 منهم من حـاملي شهـاد ة د ولـة ، و% 02راسات العـليـا ، شـهاد ة الـد

  

ـم ا                                      ـلمي ه ـرعيها األ د بي و الع أل سـاتذة بف ـليا ل د ارس الع ـلة         ومنهـم نخـلص الى أن خـريجي الم ـة في مرح ـئة الغـالب لف

ـية خريـجـ    ن بق ـف ع ـلية التـوظي ي عـم ازات ف م امتي ـوي وله ـليم الثـان ـات والتع ـة ي الجـامع ـد فـئ ـما نج ـا ، بـيـن ـد ارس العـلي  الم

ـليا      ـد راسات الع ـادة ال ـلي شـه ـون      ـات ومع و المتخـرجون من الجــا  حـام ـانوا يوظـف ـية آ ـنية و التكنولوج ـواد التق خـاصـة في الم

ـثناءا وينطـبق ذ                           ـة إال است ـذه الفئ ـد ه ا نج ـناد را م ـام ف ـند سـين           سـابقا في المتـاقن ، أما ثــانويـات التعـليم  الع ـة المه ك عـلى فئ  ل

  .جـدون عـلى مستـوى الثـانويـات  ين يتـوالـذا

ـة والريـاضـية                       واد الفني أما المتـحـصــلون عـلى شـهـادة البـكالوريا فغـالبا ما يكونوا أسـاتذة تعـليم متوسـط منـتـد بـون لتد ريس الم

ـان            ، حـيث الـتحقـ  يتهم عـلى مشـارف سـن التقـاعـد      في مرحـلة التعـليم الثـانوي ، وأغـلـب      ـترة آ ـانوي في ف ت هـذه الفئـة بالـعـليم الث

  .لليـسـانس في التربيـة الفـنية و التربية البـد نية  ينعـد م فيـها المتحـصلـون عـلى شـهـاد ة ا

شـهادات الجـا                       صـد ال ـلمي و نقـ ستـوى الع ـث المـ ـر من حـي ـد  آـبـي ى ح شـابـه ال ـينة البـحـث تـتـ ى أن ع ـم نخـلص ال ـية   ومن ث مع

  .  المتـحصـل عـليها 
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  توزيـع عـيـنة األساتذة حسب الـجـنس واأل قـد مـيـة : ) 5( جـد ول رقـم 

        الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  اال قد مية

1- 5  05 25 %  04  13.33 % 09  18 %  

6- 10  02  10 %  05  16.66 % 07  14 %  

11- 15  08  40 %  09  30 %  17  34 %  

16- 20  04  20 %  07  23.33 % 11  22 %  

21- 25  01  05 %  03  10 %  04  08 %  

  % 04  02  % 6.66  02  % 00  00   فأآثر26

  % 100  50  % 100  30  % 100  20  المجـموع

  
ين    ن ب ـد ول أن م ـذا الج ـالل ه ن خ ـظ م ـال ح ـناك50           ن ـة ه ـوثا و مبحـوث ـد ر ب مبح سبـة تق ـلى ن ـخص% 34 أع ن  ت  م

 سنة وبذ لك يحـلون المرتـبة اال ولى ، ويـليـها في المرتبة الثـانية ممن تتـراوح أقـد ميـهم ما بين                  15 -11ميـتهم تتـراوح مابيـن    أقـد

ابين   الثـالـثة الفـئـة ممن أقـد مـيـتهـم تـ     لمرتـبة ، ثـم تـأتـي في ا     % 22 سـنة بنسبة تقـد رب      20 -16 ـراوح م ـد      5ت سبة تق سـنوات بن

ي ا % 18ر  ـا ف ابين        ، يليه راوح م تهم تت ـد مي ن أق ـة مم ـة الفئ ـة الرابـع سـبـة  10 -6لمرتب ـوات بن ـبة  % 14 سـن ا المرت  ، أم

ابين              تهم م ـد مي سبة      25 -21الخـامسـة فـكانت من نصـيب الفئة ممن أق ـيرة ف     % 8 سـنة بن ـبة اال خ ا في المرت ـا ـ أم ـة   ت  دع ى فئ ال

   .% 4 سنة فأآثـر بنسبتة 26ممن أقـد ميتهم تتـراوح من 

  

  : وتتـوزع هـذه النسـب حسـب الجـنس  آالتـالي 

ـن                     راوح مابي تهن تت ـد مي ـئة ممن أق ـد أن الف ـاث نج ـة األ       15 -11 عـلى مسـتوى اال ن ـتل المرتب سبة      سنة وتح ى بن  ،  % 40ول

ـد    %30ر بنسبة   ونفـس المرتبة تحـتلها عـند الذ آـو      ـن أقــد      ، آما نجـ ـة مم ـين        الفــئ ـراوح ماب ـن تـت ـل     5 -1مـيتـه  سنوات تحت

ـهن    ، ثم ت   % 13.33آـور بنسبة   ونفـس المرتبة عـند الذ   % 25المرتبة الثـانية بنسـبة     ابين  ليها الفئـة ممن أقـد مـيـت  20 -16م

سبة        سبـة              ونفـس المر   % 20سنـة وتـحتـل المرتـبة الثـالثـة بن ـور ولكن بن ذ آ ـند ال ـة ع ـة        % 23.33تب ـرتبة الرابـع ا الم  ، أم

   % 10 ـــ سـنـوات بنسبة تقـد رب10 -6فـكانت من نصيـب الفـئـة ممن أقـد مـيـتهـن تتـراوح مابين 
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راوح         % 16.66بنسبة  نفس المرتبة تحتلها فئة الذ آـور     و ـتهن تت ـد مـي ـئة ممن أق ا  ، ثـم تليـها الف ين    م ـل   25 -21ب  سنة وتحت

سبة            % 5المرتـبـة الخـامـسـة بنسـبة     ـور بنـ ـذ آـ ـاث              ما ا % 10 وهـذا آـذ لك عـنـد ال ـند اال ن ـد م  ع ـرة فتنع ـرتبةاال خي  00الم

   .% 6.66تمثـل نسبة آـور سنة بينما عـند الذ26 ممن أقـد ميتهن أآثـر من %

ى              شـابـه ال ـاك ت ـال حظ أن هـن سين عـلى مست           وعـليه ن ين الجـن ـر ب ـد آبي ـي      ح ـد (ـوى الـمسـار المـهن ـينة البـحـث    ) مية  االق لـع

ـاث في ا ـدى اال ن ـا ل ـد امه ـناء انع رة من باسـتث ة اال خي ـر 26لفئ ـل  سنة فأآث ة % 6.66 وتمث ه دال ل ـذا ل ـور وه ـذ آ ـند ال  ع

  . ى التـقـاعـد احـصـائية ، بـحـيث هـذه الفـئـة عـلى وشـك احـالتـهـا عـل

  

ـة ،                    ـد يـم ـة أو ق ـد يـث ـت ح ـم سـواءا آان ـد ميـتـه ـال ف أق            ومن خـال ل مال حـظـتـنا بالـمعـايشـة ، فأن اال سـاتذة بـاخــت

ـذه اال صـال ح                         ـع ه ـفا م ـني متـكي ـة  فـهـذا المـؤشـر ال يد ل اطـال قـا عـلى أن من آـانت لـه خـبـرة فـي مسـاره المه ـات التـربـوي

  .الجـد يـدة فـي مـرحـلة التـعـليـم الثـانوي 

ـد راسـية وا            ـا م ال ـم من األ ي دة بالـرغ ـد ي ـجية الج ـذه الـمنه فكليهـما قـد يـما وحـد يـثـا يعـانون من صـعـوبات آثيـرة للتـأقـلم مع ه

ـة   واد الـذ يـن بـد المـلمـلتـقـيات التـكـويـنية السـريعـة التي تنشـط من طـرف مـفـتـشـي  ـهات تـربـوي ورهــم يـحـاولـون تـقـد يم تـوجـي

ـذ ة                           سـب رأي األ سـات ـدة والتي حـ ـد ي ـة الج ـذه الطـريق ـع هـ ـن     عــلـهـا تـســاعــد األ ستـاذ أ ن يـتـكـيـف تـد ريـجـيـا م ـها م ـد ل ال ب

ـربوي ب     تـوفـر شـروط مـوضـوعـيـة لتـطـبيـقـها آـتـحد يـد الفـو       ـد ال من       20ج الت ـذا ب ـع      40 تلمـي ـت الـراهـن م ـي الـوق ـذا ف  تـلـمي

شـروط                        ذه الـ ـهل ه ـثة ف ـد ي ـر الـح ـيت و الـمـخـاب ـام اال نتـرن  تـوفـر الـوسـائـل البـيـداغــوجـيـة الحـديـثـة آـأجـهـزة الحـاسـوب ونـظ

  مـتـوفـرة عـلى مـسـتوى هـذه الثـانـويـة ؟ 

  

ـد رس ،                                  ـاذ الـم ـا األ سـت بـالـرغــم من مـرآـزيـة هـذه الثـانويـة فـإن هـذه الـشـروط غـيـر مـتوفـرة بـالصـيـغة التـي يـريد ه

ذ من                                 ـال مي ـفادة الت ـد م ا سـت ى ع ـة ال ـاال ضـاف ـا مـعـطـل ب ـمة وأغـلـبه  بـل هـنـاك مـخـبـر لال عال م اآل لي و أجـهزة حـاسـوب قـد ي

ـذة و ادارة                               ستـغـل من طـرف األ سـات ـو مـ ـة الـبـحـث و اال سـتـكشـاف فـه ـذ عـلى عـملي خـط اال نـتـرنيـت والـذي يـسـاعـد التـلـمـي

  . الـمؤسـسة فـقـط 
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 توزيـع عـيـنة األساتذة حسب الـجـنس والـلغـة ا لمتحـكم فيهـا : ) 6( جـد ول رقـم 

 

  لجنس          ا  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  الـلغـة

  % 12  06 % 13.33  04  % 10 02  فـرنـسيـة

  % 14  07 % 16.66  05  % 10  02  انـجـليـزية

  % 74  37  % 70  21  % 80  16 غـيرمتحـكم فيها

  % 100  50  % 100  30 % 100  20  المجـموع

  
  ـ مبـحوثـا ومبـحوثـة هـناك أعلى نسبة وتقـد ر ب50 أنـه مـن بيـن            نـال حـظ من خـال ل الجـدول

ـة% 74 ـة الثـاني ـي الـمرتب ـا ف ـة ، ويـليه ـة أجـنـبي ي أي لـغ ـمة ف ـير المتـحك ـة غ ـص الفـئ ـلغة  وتـخ ي ال ـمة ف ـئة المتـحـك  ف

   .% 12 ـمـتحـكـميـن فـي اللـغة الفـرنسـية بنسبة تـقـد ر ب ، وفـي الـمـرتـبـة الـثالثـة فـئة ال% 14 ـنـجـليـزية بنسـبة تقـد ر باال

  

  : تتـوزع هـذ ه النـسـب حـسـب الجـنـس آـما يـلي 

سبة        ـقد ر بن ـة وت ـات األ جـنـبي ـة في ا للـغ ـتل  % 80عـلى مسـتوى اإل نـاث نـجـد أن الفـئـة غيـر المتـحـكم ى    وتح ـبة األ ول ا لـمـرت

ـة       % 70ـ ـها عـند الـذ آـور بنـسبة تـقـد ر ب      ونـفس المرتـبـة تـحـتل   ـة في الـلغ ـر المتـحـكم ـئة غي ـة ف  ثـم تـليـهـا فـي المـرتـبة الثـاني

سبـة     و%10 ـبـنسـبة تقـدر ب الفـر نسـية واال نجـليـزيـة    ـكن بـنـ ـرة    %16.66نـفس المـرتـبـة عـنـد الـذ آـور ل ـئة األ خـي ـا الف  ، أم

ـد                 %13.33 ـ وعـند الـذ آـور ب     %10 ـي الـلغـة الفـرنـسيـة فـتـقـد رب    غـيرمتـحـكـمة ف  ـى ح شـابـه ال ـاك تـ ـال حـظ أن هـن ـه ن  و عـلي

  .آـبيـر بـين الـجـنـسـين فـي عـد م التـحـكـم في اللـغـات األ جنبيـة 

سـايـر أ ه      ـة أن يـ ـات األ جــنـبـي ـي ا للـغ ـم ف ـر متـحـك ـاذ غـي ـف أل سـت ـم    فـكـي ـة التعـلي ـي مـرحـل ـوي ف ـر ب ـال ح الت ـد اف اال ص

ـد                      ـى ح ـذ عـل ـمؤ طـر و الـتـلمي ـل من ال ـية لـك ـات األ جـنـب ـم في اللـغ ى ضـرورة التـحـك ـه ال الـثـانـوي ؟ و الذي يـد عـو في غـايـات

ـتي     نـتـرنيـت ،  كـما فـي لـغـة الـحـاسـوب واأل    يتـحـ سـواء حـتى يـمـكن لـهـما أ ن      ـة ال ـة والتـكنـولـوجي ـواد الـعــلمي وخـاصـة فـي الـم

ـاذ              ـيف األ سـت ـد لـيـتك ـمي الـموح ـمي الـعـال ـز العـل ـتر مي ـها ال ـاال ت ا    ويـستـعـمل في ـرات مـج ـع مـتـغـي ـذ مـ ـلمي   الـتـلمي لـبحـث الـع

     .جي السـائـدة في الـعـالـموالـتـكـنـولـو
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ـات                   ان  ي اللـغـ ـن ف ـير المـتـحـكـمـي ـذة غ ـا تـ ـؤال ء األ س ـن ه ـرة م سـبة ا لكـبـي ـذه الـن ـة وه ـة   األ جـنـبـي ـة الـلـغ خـاص

ـد  اال ـة بـعـ ـة الـجــزائــريـ ـد رس ـي الـم ـن خــريـج ـة ، م ـالنـجــلـيـزي ـن خ ـال ل ، فـم ـم اال سـتـق ـنا إيـاه ـا و مـحـاورت ـال تـن ل مـقـاب

ـة      فإن ـواد العـلـمي ـد رس الم ـي ت ـمي و الت ـيها األ د بي والـعـل ـذة بـفـرع أل سـات ـا ل ـدا رس ا لعـلـي ـن خريـجـي الم ـون وم ـم مـعـرب ه

ـة         ـات األ جـنـبـي صـطـلـحات                      بـاللـغـة العـربيـة و ا للـغ ـارة عـن مـ ـة أو عـب ـواد ثـانوي ـارة عـن م سـية عـب ـد ريـ ـا الـت ـي منـاهـجـه ف

ـط فـح  ـة فـق ـي          ـأجـنـبـي ـواء ف ـة س ى رسـكـل ـون ال ـاتذة مـحتـاج ـل األ س إن ج ـدان ، ف سـتوى الـمـي ـلى م ـاه ع ـا ال حـظـن سـب م

ـة هـ    ـات األ جـنـبـي ي و الـلغ ـال م ا آل ل ـدان اإل ع ـي مي ـمي أو ف صهـم العـل ك أ تـخـصـ ـي ذ ل ـنا ف سـية ذا إذا إسـتـثـنـي ـاتذة الفـرنـ س

  .ـليـزية مـن التـكويـن في ميـدان الـلغـات األ جـنـبـيـة نـجواإل

  

ـا                       إن أي ا   ـه وخ ـه ومـرامي ـد اف ـد م أه ـيئ لـيـخ ـفءة   لـمـوادصـة ا  صـالح تـربـوي ال بـد لـه مـن ميـدان مـه شـريـة الـك الـبـ

ـلميذ سـنة اال صـال ح       الـوســائــل الـبـيـداغــوجـيـة و الـتـربـويـة الحـد يــثـة وتـو فـ    و ـياجات أسـتاذ وت ـل احـت رهـا بـشـكـل يـغـطي آ

  .األ ولـى في مـرحـلـة التـعـليم الثـانـوي 

ـو  ـوي ه ـط و الـثـان ـم المـتـوس ـرجات التـعـلي ن مخ ـي إطـار ان م ـل ف ـد خـ ذي ي ـني ال ـم المه شـروع التـعـلي ـة  م إصـال ح المنـظـوم

  .الـتـربـوية الـشـامـل 

ـن                       ف ـوم بـتـكوي ـع للـوطـن تـق ـة للمنـاطـق األرب ـهني الجـهـوي ـن الم ـالتـعـليـم المـهـنـي المـسـتـحـد ث عـلى مسـتوى مـعـاهـد التـكوي

ـس                           06طـلبـة لـمـدة    ـد ري ـادة الت ـبية ألن م ـات األ جـن ـي الـلـغ ـكم ف ـها التـح ـية التي من شـروط صـات التـقـن ـي التـخـصـ  سـنوات ف

سـتطـيع خ بـ ـل يـ ـما ، فـه ـة و  ه ـة الثـانـوي ـر حـل ـج الم ـه     ـري ي طريـق ـوي و ف ـالح التـرب ـذا اال ص سـايـرة ه ـن مـ ـة م الـمـتـوسـط

  . جـنـبيـة  عـد م التـمـكن من الـلغـات األعـقـبـات

ـاذ و الـت ـن األ ســت ـب م ـاءات تـتـطــل ـة الـكـف ـى أن بـيـداغــوجــي ـة ال ـاال ضـاف ـث واالـب ـذ الـبـح ـي شلـمـي شـاف ف ـة سـتـكـ ـبـك

نـتــرنـيـت لـتوظـيـف تـلك المـعـلـومات الحـد يـثـة ضـمـن الـنـشــاطـات الـتـربــويـة المـقــررة فـي المنــاهـج الـد راسـيـة فـعــقـبـة               اال

ـه    الـلـغـات و خــاصــة اال نـجليـزيـة تـقـف حـجـرة عـثـرة أ مـام التـلـمـيذ          ـي حـيـات ـهما ف  و اال سـتـاذ لـتـحــقـيـق مـا يـتـطـلـع آـل مـن

  .الـد راسيـة و ا لـمهــنـية وطــمـوحـاتـه المـسـتـقـبـليـة 

سـبـة  ـا أ %74 ان ن ـيف لـه ـة ، آ ـات األ جـنـبي سـن الـلـغ ـي ال تـحـ شـريـة الت ـاءات البـ ـن الـكـف ـج   م ـذه البـرام ـع ه ـف م ن تـتـكي

  منـاهـج الجـد يـدة ؟ الو
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ـدانيا و                   ـع اال سـتاذ مي ـنا المـعـاشـة لـواق ـال حـظـات ـا ا        من خـال ل م ـه ومـحـاورتـن ـنا ل ـابال ت ـن        مق ـا بي ـرة م ان تـنـاقـض ظـاه ـاه ف ي

  .الـجـانب النـظـري للـمنـاهـج اال صـال حـيـة و الـمـيـدان 

  

  :  او ل الفـر ضـيـات بـنـاء وتـحـليـل جـد .  2 . 2

  :  بنـاء و تـحـليـل جـداول الفـرضـية اال ولـى  .1 . 2

  

ـة اال    ـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد   إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد ي     : "  الفـرضــيـة األ ولـى    نـص     ـن طـريـق ـر م رسية أآـث

  " . ـى األ ولـى ثـانـوي  نـتـقـال الـجـد يـدة مـن الـتـاسـعـة أسـاسـي إل

  
ســاوي ل              آـان نـظـام اال نتـقـا ل من التاسعـة الى اال و لى ثـانوي يـتم عـبر الـحـصـول عـلى مـعـد ل ا   10 / 20 ـلقــبـول المـ

دة          ،   )  2(د ون إعـطــاء اال هـمـية للنـجـاح في شـهـاد ة التـعـليم األسـاسي التي آـان مـعـاملـهـا                بـعـد إ د خـال اال صـال حـات الجـد ي

ـليم اال سـاسي د                               ـاد ة التـع صـول شه ـرد الحـ ـانوي بمـج ى ث ى اال ول ـال ال الـى نـظـام التـقـويـم التــربـوي من بـيـنهـا آـيـفـية اال نتـق

شـهـا صـبح  ون أي ا عـتبـار الى مـعـد ل القـبـول ونـتـائـج الـسنة التـاسـعـة أسـاسي حـيث أ             د ة ا المعـيار الـحـقيـقي لال نتـقال هـو ال

شـهـا                        )3( صـبـح مـعـاملهـا    لتي أ  صـلت عـلى ال ـد ة التي تـحـ ـبة الجـي ـال النـخ ى انتـق ـاق     د  و هـذه الـطـريقـة أ دت ال اال سـتحـق ة ب

  . التـربـوي للمـرحـلة الثـانـوية 

  

ـليلة التي   ـخبة واليـخلوـادة ممـا أدى الى تـشـكيلة أفـواج تـحتوي عـلى الن     ال حـظـنا أن أغـلبية المنتقـلين آانـت بالشه       منـهـا القـلة الق

ـرفة          ) المـؤ شـرات   ( انتـقـلت باال نـقـاذ ، ولـذ لك حـاولـنـا أخـذ هـذه المـعـالم            نـحـاول من خـال لـهـا قـيـاس بعـضـها في الميـدان لمـع

سـاره         يا أوال ومـدى انعـكـا   مـدى امـكانية تـطـبيقـها ميـدان    ـيذ ومـ ة للتلـم ـد راسي      سـهـا عـلى العـملية التربوي ـد       ال د رج الج ول وين

  :  قالسـياالتـالي في هـذا
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  .ية توزيـع عـيـنة األساتذة حسب األ قـد مية وموقـفـهم من تأثير المراقبة المستمرة على النتائج المـد رس ) : 7( جـد ول رقـم 

 

1- 5  6- 10  

  

     األ قد مية المجموع  فأآثر 26  25 -21  20 -16  15 -11

  

%  ك%  ك%  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  الموقـف

  يـؤ ثـر

  

05 55.55 

%  

04 57.14 

%  

10 58.82 

%  

07 63.63 

%  

03 75  

%  

02 100  

%  

31 62  

% 

  ال يـؤ ثـر

  

04 44.44 

%  

03 42.85 

%  

07 41.17 

%  

04 36.36 

%  

01 25  

%  

00 00  

%  

19 38  

% 

  المـجـمـوع

  

09 100  

%  

07 100  

%  

17 100  

%  

11 100  

%  

04 100  

%  

02 100  

%  

50 100 

% 

  

  
ـن  %31 ـعـلى نســبة وتـقــد ر ب ك أ  مبـحـوثــا و مبـحـوثـة أن هـنـا50           نـال حـظ مـن خـال ل هـذا الـجـد ول أنـه من بـين              م

  . يـجـابا عـلى نـتـائـج الـتـلميـذ المـد رسـية تـؤثـر ا )  أعـما ل منـزلـية– اسـتـجـوابات – فـروض( الـمراقـبـة الـمـسـتـمرة 

ـذ                               ـة للـتـلـمي ـد رسـي ـج الم سـتـمرة عـلى النـتائ ـة الـمـ ـذه المـراقـب ـير لـه ـرى أي تأث ـتي ال ت ـة ال ويليهـا فـي الـمـرتـبـة الثانـيـة الفـئ

   .%19 ـبـنسـبة تـقـد ر ب

  

ـاذات  ـذه الـنسـب حـسب األ قـد مـيـة و وتـتـوزع ه  ـذة و اال سـت الي   المـسـار الـمهـني لـفــئة اال سـات ـد     : آالت ـلى مسـتوى ممن أق  فـع

ـد ر                مـراقـبـة المـسـتـمـرة تأثيـرا ا    سـنة فأآـثـر يـرون بـان ال     26مـيـتهـم من    سبة تـق ـة بنـ ـد رسـي ـائج الم ـيا عـلى النت  %100يـجاب

ـد            %00ونـفـس المـرتـبة تـحـتلـها هـذه الفـئة بـحـيـث تـنعــد م           ممن يـرون عـد م تـأثـيـرالـمـراقـبـة ا لمسـتـمـرة عـلـى النـتائـج الـم

ـد ر ب  25 -21تـبـة الـثانـية فـئة ممن أقـد مـيـتـهـم تتـراوح مـا بيـن  لـمررسـية ، يـليـهـا فـي ا    ـن    مـ %75 سـنة بنسـبة تـق ـذ ي ن ال

  لفـئة  يـرون تـأ تيـرا الـمراقـبـة ا لمـسـتمـرة عـلى الـنتـائج ونفـس المـرتبـة تـحـتلـها هـذه الفـئة التي تـرى عـكس ا
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  يـنـهـم تـتـراوح مــابــد مـيـتـن أقـئـة مـمـثـة الـفـي المـرتـبـة الـثـا لـ ، ثـم تـأتـي ف%25األ ولـى بـنسبـة 

ـد رسـية                         20 -16 ـج الم ـع من النـتائ سـتمـرة عـلى  الـرف ـبة المـ ـيرا لمـراق ـة     %63.63 بـ  سنـة و التـي تـرى تأث  ونفـس المـرتـب

ـد      %36.36 ـتـحـتـلـها هـذه الـفـئـة الـتي تـرى عـكس الفـئة األ ولى بـنسـبة تقـد رب   ـن أق ـة مـم ـعة الـفـئ ـبة الـراب   يـلـيها فـي الـمـرت

ين    ميـت ـا ب ـراوح مــ ـم تـت ـنة والـذ15 -11ـه ـة          س ـد رسـي ـج الـم ـلى الـنـتـائ سـتـمـرة ع ـبة الـمـ ـير الـمراق ـرون تـأث ـن ي ي

سـبـة سـبة   %58.82بـن ك بـن ـكس ذ ل ـرى ع ي ت ـة الت ـذه الفـئ ـها ه ـة تـحتـل ـس المـرتـب ـي%41.17 ونـف ـأتي ف ـم ت ـة ا  ث  الـمرتـب

ـة ممن أق       ـن        لخـامـسـة الفئ ـراوح مـابي ـهم تت ـد ر ب        10 -06ـد مـيـت سـبـة تـق ـوات بنـ ـرى ا   %57.14 سـن ـة ا      وت ـة الـمـراقـب يـجـابي

سبـة             ســلــبــي بـن ـب الـ ـن بـجــان ـة ولـكـ ـذه الفــئـ ـا هـ ـة تـحــتــلـهـ ـس المـرتــب ـية ونـفـ ـد رس ـج الم ـلى النـتـائ سـتـمرة ع  لمـ

ـن   قـد عـاد ت الـى الفـئة ممن أقـد ال خـيـرة فـ   ، أمـا المـرتـبـة ا    42.85% ـا بـي ـرون ا  5 -1مـيـتـهـم تـتـراوح م ـوات وي ـة   سـن يـجـابـي

  المـراقـبـة الـمـسـتـمررة عـلى الـنــتـائـج الـمـد رسـيـة 

ـة الم                ـة للـمـراقـب ـها سـلبـي ـن نـظـرت ـة ولـك ـد          و نـفــس الـمـرتــبـة تـحــتـلـهـا هــذه الـفــئ ـج الـم ـا عـلى الـنـتـائ سـتـمـرة وتـأثـيـره ـ

   .%44.44رسـية بـنسـبـة تـقـد ر ب 

  

أآـبـر آـلـمـا آـانت نـسـبة مـن يــرون الـتـأثـيـر اال يـجـابـي         ) األ قـد ميـة    ( وعـليـه نـخـلـص الى أن آـل الـمـسـا ر الـمهـنـي                    

ـن                   للـمـراقـبـة المـسـتـمـرة عـلى الن    ـا م ـتـائـج المـد رسـيـة للـتـال مـيـذ أآـبر آـذ لك بحـيـث نـجـد هـا تـنتـقـل هـذه النـسـبة تـصـاعـد ي

   .%100 الى نسـبـة 55.55%

ـذ   وهـذه التـجـربـة المـهـنـيـة المـمـارسـة ميـدا نـيـا ال حـظـت هـذه اال جـر اءات الـجـد يـدة فـي عـمـلـيـة تـقـيـيـم أ عــمـال                     الـتـال مـيـ

  و تــا ثــيــرهـــا اال يـجــابـي عــلى نـتـائـج الـتــال مــيــذ 

ـات   فـروض مـحـروسـة ، ف  ( الـمـد رسـيـة فـكـثـرة الـمـراقـبـة الـمسـتـمرة       ـة ، استـجـواب سـم ،    ـروض مـنـزلـي شـارآـة داخـل القـ  مـ

ـة ال جـرا      ) بـحـوث   ـرات الـزمـنـي ال                    وتـقـارب الفـت ـم ل ـة تـؤهـلـه ـد ال ت مقـبـول ـى مـع صـول عـل ـى الحـ ـذ ال ـال مي ـؤد ي بـالـت ـا ت ئـه

ـك          عـب السـنـة الثـانـيـة ثـانوي ،    نتـقـال الى مخـتـلف الشـ    سـتـد رك ذ ل ـه يـ وان أخـفـق التـلميـذ فـي المـرحـلـة اال ولـى التـقـيـمـية فان

ـة         مـن خـال ل الـعــال جـات الـتـربـويـ      ـد راسـي ـد راك          ( ة المـقــررة فـي الـبــرامـج ال ـم و اال سـت ـد ع ـا     ) آـال ـن أجـل الـتـح ـة    م ق فـئ

ـوارق  التـال مـيـذ المتـوسـطين خاصـة بـزمال ئـهـم ذووا الـمـسـتـوى الـمـقـبـول وهـكـذا بـهـذه الطريقة التقويمية       يتم القضاء على الف

ا               الفـرد ية ما بين  التال ميـ       ـية عـلى نظ ـوارق التي آانت طـاغ ذه الف ـته من ظـواهـ                 ذ ، وه ا انـتج ـم وم ـد ي ـربوي الق ـويم الت ر م التق

ـادة    ـاإل ع ة آ ا ا   تربوي ذين أد ي ي الل د رس سرب الم سـجـام       والت ـرة وانـ ـك األ س ـاد ت أن تـفــك ـية آ ـر اجـتـماع ـروز ظـواه ى ب ل

  .    المجـتـمـع 
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  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الشـهـادة وموقفهم من تطبيـق :  )8( ـم جـد ول رق

  .الفـحـص التشخيـصي 

  

ـات   الليـسـانس  بكـالوريا د راس

  عـليا

وع مهـنـد س دولة المجم

  الكلي

     الشهادة

  

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  الموقف

 %72  36 % 0000 % 00  00 % 77.77  35 % 50 01  نـعـــــم

 %28  14 % 01100% 100  02 % 22.22  10  % 50 01  ال

 %100  50 % 01100 % 100  02  % 100  45% 100 02 المجـــموع

  

  
ـن                              ـن بي ـه م ـالي أن ـد ول الت سبـة من اال سـاتذة                 50 نـال حـظ من خـال ل الج ـاك أعـلى ن ـة هـن ـا و مبـحوث  مبحـوث

ـوا الفـحـص                 % 72ر ب طـبقـوا الفـحص التشـخيـصي بـنسبة تـقـد       ـم يـطـبق ـن ل  وبمـرتبة أولـى ، تـليـها فـي الـمرتبـة الثـانيـة الـذ ي

   . % 28التـشـخـيـصي بـنسـبة تقـد ر ب 

  

  : تتـوزع هـذه النـسـب حـسـب الشـهـادات آـمـا يـلي 

ـد ر ب                   سـبة تق ـد أعـلى ن صـي نـج ـحص التشـخـيـ ـقون للف ستــوى الـمـطـب ـادة           %77.77عـلى مـ ـلي شـه ـن حـام ى م ـرتبة أول  وبم

سـبة       ـا بن ـهادة البـكالـوري ـاملي ش ـة ح ـبة الثـاني ـي الـمـرت ـها ف سـانـس ، تـلي ـة   %50الـليـ ـي فـئ ـرة تـأت ـة األ خــي ـي المـرتـب  وف

   .%00ولـة بنسـبة منعـد مـة وشـهـادة مـهـنـد س دالحـاصـلـيـن عـلى شـهـادة الـد را سات العـلـيـا 

ـلى   صـلـيــن ع ـى الـمتـحـ ـاد ت ال ى ع ـرتبة اال ول إن الم صي ، ف ـوا الـفـحـص الـتـشــخــيـ ـم يـطــبـق ـن ل ـذ ي سـتــوى ال ـلى م ـا ع أم

ـد ر ب                سبة تـق ـة الـمـتـحـص          %100 ـشـهــادة الـد راســات الـعــلـيـا وشـهــادة مـهــنـد س د ولــة بن ـرتبة الثـاني ـا في الم ـليـن  تـليـه

ـد رب                       %50 ـعـلى شـهـادة البـكـالـوريـا بنـسـبة تـقـد ر ب       سبـة تـق سـانس بن ـادة ليـ ـلي شـه ـة حـام ـي فـئ ـالثة تأت ة الث ـ  ، وفي المرتب

22.22%.   
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ـا            ـادة     وعـليه نـال حـظ تـشـابـهـا وحـيدا عـلى مسـتوى عـينة البـحـث ممـثـلة في فـئـة الح ـث    صـلين عـلى شـه ـن حـي ـا م البـكـالـوري

ستـو              ا المـ ـحص التـشـخيـصي ، أم ـق الف ـي تـطـبي ـو متـبـا        مـوقـفهـم ف ـي اآل خـر فـه ـذا            ى الجـامع ـاه ه ـف تـج ـث المـوق ـن من حي ي

  .الفـحـص 

سـبة  ـرفة         %77.77ان ن ـبلي لـمع صي الق ـحص التشـخيـ ـوا الف ن طـبق ـذ ي ـم ال سـانـس ه ـادة اللــي ن ذ وي شـه ـد رات  م ق

ـلة التعـ              ـن مـرح ـن م ـاد مـي ـذ الق ـال مي ـؤال ء المـد    ومـكـتـسـبـات الت ـم اال سـاسي ، وه ال       لي ـليا ل ـدارس الع ـجي الـم رسـون من خـري

ـراء                       ـذه اال ج ـون لـه ـهم يـمتـثـل ـم يـجـعـل ـدان التعـلي ـد   سـاتذة بـفرعـيـها األ د بـي و العـلـمي فـمـؤهـلـهم المـتخـصـص في مـي ات الج

ـد                       صـريـحاتـهـم ع سـب تـ يدة امابـقـيةالفـئات الحـاصـلـيـن عـلى الشـهـادات األ خـرى فإنـهـم لـم يـطبقـوا ذ لك ال عـتبـارات ذاتـيـة حـ

ـدان التـع                        ـي مي صـين فـ ـير مـخـتـ ـم غ ـية أل نـه ـم  م آـفـاية الـوقـت الـمخـصـص لـهـذا الـفـحـص الـتشـخـيـصي وأخـرى موضـوع ـلي

 .بـمرحلـة التعـليـم الثـانوي  

 

  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الشـهـادة ومبرراتهم عن عـد م :  )9( جـد ول رقـم 

  .تطبيـق الفـحـص التشخيـصي 

 

     الشهادة المجموع الكلي  مهـنـد س دولة  د راسـات عـليا  الليـسـانس  بكـالوريا

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  المبـرر

م ا  مع ل س

  به من قبل

01 100 % 03  30 %  00  00 % 00 00 % 04  28.57  

%  

الوقت غير  

  مناسب

00 00 %  04  40 %  01  50 % 01 100 % 06  42.85 

%  

ي  د ف ال يفي

  شيئ

0000 % 02  20 %  01  50 %  00 00 % 03  21.42 

%  

ـاب  أسب

  أخرى

0000 % 01  10 %  00 00 % 00  00 %  01  07.14 

%  

 %100  14  % 100 01% 100 02  % 100  10% 100 01  المجموع
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ـذا   ـن خـال ل ه ـد ول            م م ج ـن  ) 09( رق ـن المبـحوثي ـن بي ـال حـظ م صـي 14ن ـوا الفـحـص الـتـشــخـيـ ـم يـطـبق ـن ل ـذ ي  ال

   ) .08( ينـة في الـجـد ول رقـم ئية المـب القــبـلـي لـتـال مـيـذ السـنة األ ولـى ثـانوي وهـذا وفـق الـمعـطـيـات اال حـصـا

سـتحـد ث                     ـوي المـ ا اال صـال ح التـرب ـدة جاء به ـا       فـهـذه الفئة الـرافـضـة لـتـطبيـق اجـراءات جـد ي ـا ومـبـرراته ـا ميـداني لـتطـبيقـه

ـذ      مـن المـبـحـو ثـيـن تـرى أن الـوقــت غــير منـ%42.85ـمتـبـأيـنة فـنجـد أن أعـلى نسـبة تقـد رب  ـراء ل ـذا اال جـ ـيق هـ اسب لتـطـب

ـد ر       لك تـحـتـل المـرتبة األ ولى  ، يـليها في المرتـبة ا          سـبة تـق ـبل بنـ لثـانية الفـئة التـي تـرى أنهـا لـم تـسـمـع بـهـذا الفـحـص من ق

ـفيد               %28.57 ـب ـحص ال ي ـذا الف ـرى أن ه ـي ت ـد  رب      ، وتـأتـي في المـرتبة الثـالـثـة الفـئـة الت سبـة تـق  ، %21.42ـفي أي شيئ بن

   .%07.14أمـا المـرتبـة األ خـيرة فـقد عـاد ت الى أسـباب أخـرى متـعـد دة تـقـد ر بنـسبة 

  

  : وتتـوزع هـذه النسـب حـسب الشـهـاد ة الـمتحصـل عـليهـا آـمـا يـلي 

ـذ         %100ـقـد ر بعـلى مسـتـوى حـاملـي شـهـاد ة البـكـالـوريـا بـنسـبة عـالـية تـ        ـبل وب ـه من ق سـمعـوا ب ـم ي ـم ل ـرون بأنه  الـذ ين ي

ـد ر ب              سـبة تـق سانس بن صـلون عـلى الـليـ ـية الـمتـحـ ـبة الثان ـي في المرت ـي    %30ـلك يـحـتلـون المـرتبة اال ولـى ، وتأت ـلي ف ـم ت  ث

ـد               سبـة منـع ـية األ خرى بن ـة    المـرتبة األ خيـرة ذ وي الشـهـادات الجـامع ـن عـلى شـهادة              %00 م ـا عـلى مسـتـوى الحـاصـلي  ، أم

 وبذ لك يـحــتـلون المـرتبـة األ ولـى ، ثـم تـليـها          %100مـهـنـد س د ولة والـذ يـن  يـرون أن الوقـت غـير منـاسب لـتطبـيقـه بنسبة               

ـن عـلى               %50 ـفي المرتـبة الثـانيـة ذ وي شـهـادة الد راسـات العـلـيا بنسبـة تقـد رب            ـئة الحـاصـيـلـي ـالثة ف ـبة الث ، تـليـها في المر ت

   . % 00 وفي  المر تـبة األ خـيرة تـاتـي فـئة ذ وي شهـاد ة البـكـالـوريـا بنسـبة منـعـد مـة %40شـهــاد ة الـلـيـسـانـس بنسـبة 

ـ                  ـبة األ ول ـون    أمـا الفـئة التـي تـرى أنـه ال يـفيـد في أي شيئ تـأتي في المرت ـاد ات الـد     ى الحـاصـل سبـة      عـلى شـه ـا بن راسـات العـلي

سـبة                %50تقـد ر ب   أتي           %20 ثـم تـأتي في المـرتبة الثـانية الحـاصـلون عـلى شـهاد ة الـليـسـا نس بن ـيرة ت ـبة األ خ ـي المرت  ، وف

    .%00ولـة بنسبـة منـعـد مـة لبـكالوريـا وشهـاد ة مـهـند س دفئـة الـحا صـليـن عـلى ا

سانـس  ـادة ليـ ـلى شـه إن الحـاصـلين ع ـد دة ، ف ـة متـع ـراء أل سـباب ذ اتي ـذا اال ج ـا لـه ـد م تـطبيقـه ـي ع ـرى ف ي ت ـة الت ـا الفئ أم

صـيب ذوي           و في المـرتـبة     %10يـحتلـون المرتـبة األ ولى بـنـسبـة       ـت من نـ ـة          األ خـيرة آـان ـد م سـبة منع شـهـاد ات األخـرى بن ال

00%   .   
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ـا        ـي أوسـ ـد وره ف ـم ب ـم يــقـ ـي لـ ـد ر ســ ـال م الم ـى أن اال عـ ـص ال ـيه نـخـل ـذ ة ال وعـل سـجـد ات   ط اال ســات ـم بـمسـ ـال مه  ع

ـاتذ ة رااصـال ـة من اال س ـناك فئ ـنية ، وه ـة و التـكوي ـومة التـربوي ـات المنـظ سـبة  ح ضـة بن ـد ول%28فـ ـم  حسـب الج ) 08( رق

  ؟  فـهل لـهـذا الـرفـض قـنـاعـات شـخـصـيـة أم أيـد يـولو جـية 

ـه           ـاذ بـتطبـيق ـزم اال ست ـوي مـل ـراء تـرب فهـذا الـرفض هـو نـوع من اال حـتجـاج اال جـتـمـاعـي الخـفي ، وإن آـان ظـاهره رفـض اج

ـد رات و مك         ـار ق ـة ال خــتـب ـل سـنة د راسـي ـة آ ـوراال سـاسي         فـي بـد أي ـلة الط ـن من مـرح ـذ الـمنـتقـلي ـال مي سـبات الت سـنة  ( ـتـ ال

ـه      )  الـجـذعـين المشـرآيـن عـلوم وتـكنولو جـيـا و آداب        (ـى مرحـلة التـعـليم الثـانـوي     ال) التاسـعة أسـاسـي    ، فإنـه يـحمـل في طـيات

شـرت فيـهـ                عـمـل احـتـجـاجـي غـير مـباشـر يـعـكس واقـعـه اال جـتـ        ـرة التي انـت سـنـوات اال خـي ا مـاعـي  المـضـطرب خـاصـة في ال

ـم اال     ضـرابـات من طـرف أسـاتذة التـعـليم الثـانـوي مـطـالـبيـن من الوزارة ال         اال سـين أوضـاعـه صاد     وصـية بـتـحـ ـية واال قـت جـتـماع

  . جـيـال عـية ودوره في تنشـئة اال جـتمـاورد اال عـتبـار لـوظـيفة اال سـتـاذ ومـكانتـه اال ية

  

  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب السن و موقفـهم من نجـاعـة :  )10( جـد ول رقـم 

  .التقـويـم التربـوي 

  

   ا لسـن     المجموع   فأآثر-46   45 -41  40 -36  35 -31   30 -25  
 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  الموقف

  %34 17  %00 00  %40 04 %15.38 02 %43.75 07 %44.44 04  نـاجـع

  %66 33 %100 02  %60 06 %84.61 11 %56.25 09 %55.55 05  غـيـر ناجـع

 %100 50 %100 02 %100 10  %100 13  %100 16  %100 09 المجـمـوع

            

  ــلـى نسـبة ك أع  مبـحوثـا و مبـحـوثـة هـنا50نـال حـظ من خـال ل هـذا الـجـد ول أنه من بيـن             

ـيذ              ـ تـخ %66 ـتـقـدر ب  ـؤدي بالتـلم ـد وال ي ـا            ص الفئـة التي تـرى بأن هـذا التـقـويـم الـجـد ي ـنة ، وانـم ـاءة مـعــي سـاب آـفـ ى اآـتـ ال

سم اال عـلى و   معـد ل مـقـبـول يـسمـح لـه باالهــو اجــراء مـكـثــف لـحــصـول الـتـلـميذ عـلى   ى القــ سـبة   نـتـقــال ال ـد ر بن  %66تـق

  .   %34يـليهـا في المرتـبة الثـانية فـئة اال سـاتـذة الـذ يـن يـرون عـكس زمـال ءهــم الـسـابـقـيـن بنـسـبة تـقـد رب 
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  :وتـتوزع هـذه النسـب حسـب السـن آالتـالي 

ـير ناج      ـد غ ـد ي ـوي الـج ـم الـترب ـرون أن التـقـوي ن ي سـتـوى مم ـلى م ـد رب  ع سـبة وتـقـ ـلى نـ ـة  %100 ــع بأع ـص الـفـئ  وتـخ

ـة                            46العــمــريـة ا لمـحـصــورة     ـة العــمـري ـة الـفــئ ـة الـثـانـي ـا في الـمـرتــب ى ، تـلـيـه ـة اال ول ـتل المـرتـب ك تـح ذ ل ـر ب  سـنـة فأآـث

ـن       ثــم تأتي في المـرتـبة   %84.61 بـنسـبة تـقـد ر   40 -36المحـصورة بـيـن    صــورة مـابـي ـرية المـحــ ـة العـم ـالثة الفـئ  45 -41الث

ابين        المرتـبة الرابعـة الفـئة ا     تـليهـا في    %60بـنسبة تقـد ر ب      صورة م ـمرية الـمـحـ ـد ر     35 -31لع سبة تق ا في      %56.25 بنـ  ، أم

   .%55.55قـدر بنسبة  سنة و تـ30 -25خـيـرة نـجـد الـفـئـة العــمريـة ا لمـحـصـورة بين بـة االالمـرتـ

ـد رب                         سـبة وتـق ـلى ن ـد أعـ ـد نــاجـع نـجـ ـد ي ـئة    %44.44 ـأما عـلى مسـتـوى الـذ يـن يـرون أن الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـ ـدى الف  ل

ين       ا ب ـب         30 -25المـحـصورة م أتي في المرت ـرية ا        سـنة ، ت ـئة العــم ـانية الف ـن     ة الـث صــورة بـي ـة    35 -31لمحـ ـد ر      سـن سـبة تق بن

ي المر43.75% ـا ف ـة ا  يـليه ـئة العـمري ة الف ـبة الثالث ين  ت ا ب صورة م ـقد رب  45 -41لمحـ سـبة ت نة بن ـبة %40 س ـا المـرت  ، ام

ابين                 صـورة م ـمرية المحـ ـئة الع صـيب الف ـانت من ن ـد رب         40 -36الرابعـة فـك سـبـة تـقـ ـة        %15.38 سنة بـن أتي في الـمرتب  ، وت

   .%00بنسبة منعـد مة   سنة  فـأآـثر46العـمرية ا لمـحـصـورة ما بين لـفئةاخـيرة اال

  
ـد  ، ان                    ـد ي ـوي الج ـويم التـرب ـاعة التـق  من  %66وعـليه نخـلص ان هـناك تـبـأيـن في الـمـواقـف بين اال سـاتذة حـول نـج

  .تـجـاه هـذا اال صـال ح التربوي الـمطـبق عـينة اال سـاتذ ة باخـتال ف أعـمارهـم لـهم مـوقـف سـلبي 

ـا                                      ـذا يـرجـع أسـاس ـم ه ـرر موقـفـه ان مـبـ ـم ، ف ـنا أيـاه ـذة و محـاورت ال سـات ـنا ل ـابال ت ـنا المعـاشـة و مـق ـال حـظـات فـمن خـال ل م

ـا                 ـراءه ، ف ـية ال ج ـترات الـزمن ـارب الف ـد وتـق ـد ي ـويم الج صـحـيـح        لـكـثــرة اجــراءات التـق ـملية تـ ـكا في ع صـبح اال سـتاذ منـهم

ـة                               ـة سـن ـابع د فـع شـرف وتت سة التي ت أعـمـال الـتـال مـيـذ فـي آـل وقــت و حيـن وهو مـلزم بتقـد يم نتـائج التقـويم ال دارة المؤ سـ

ـا         ـول اال ســت ـى             اال صـال ح وبالـتـالي تـحـ ـدع ال ـوي المــبـ ـن اال داء الـتـربـ ـي           ذ م ـم الحـال ـني ، فـالتـقـوي ـل اال داري الروتـي الـعــم

ـع                        ـون م ـم يـتـكـيـف يـسـاعــد الـتـال مـيـذ للـحـصــول عـلى معـد ال ت آـميـة رقـمية د ون أن يـحـقــقـوا أي آـفـاءات معـيـنـة تـجـعـلهـ

سب   ـمي  ، فـحـ صـادي و الـعـل ـي و اال قـتـ ـم اال جــتـمـاعــــ ـر   واقـعـه ـال ل الـمـنـاشـي ـن خ ـوي وم ـمي الـتـرب ـاب الـرس الخـط

ـها                      صد ب ـة ونـقـ الـوزاريـة الـتي قـنـنـت اال صـال ح وجـعــلـتــه فـي شـكـل أوامــر إلــزامـيـة تـطــبـق من طـرف الـجـماعـة الـتـربـوي

ـبة عـلى         ف اال دارة وهـيـئـة التـفـتـيش    الـطـاقـم الـتـربـوي للـمـؤسـسـة ، ويـكون اال شـراف عـلى ذ لك من طـر            ـولى المـراق ـي تت الت

ـم  ـلـل فـي الـنـظــود أزمـة أو خـة وجـد يـد نـتـيـجــح الـجـ ـذا اال صـال  ـالـمـسـتـوى الـميـدانـي ان استـحـداث ه     ــام الـتــربـوي القــد يـ

  يـاتـه ، غــا
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ـا    ـوى العـلـمي الـكـفـائي لـخـريـجي مـرحـلة التـعـليـم الـثـانـوي       الرئـيسـية هـو تـحـسـين الـمسـت    ضـيـرا مـنـاســب ضـيــرهـم تـحـ وتـحـ

  .للـد راسـات الـجـامعــية ا لعــلـيـا  

 سـتـاذ ويـكـون عـلى  لـكن ا لمـطـبـقـون لـهـذا الـتقـويـم ميـدانـيـا يـرون عـكس الـخـطـاب الـرسـمي ، فـهــم يــرونــه أنـه مـتعـبـا لـال      

سـية للـتل          لى أن اجـراءاتـه الجـد   حـسـاب إتـمام الـبـرنـامج الـسـنـوي المـكــثـف باال ضـافـة ا        ـب النـفــ م تـراعـي الـجـوان ـدة ل ـذ ،   ي ـمي

  .في جـو نـفـسـي مـضـطـرب هـمـه الـحـصـول عـلى العـال مـة بأي طـريـقة فـاصـبـح هـذا اال خـيـر

  

ـن                              ـرره تـبـأي ـوك يـب ـوي سـل ـم التـرب ـلية التـقـوي ـد ول لـعـم صـائـيا في الج ان مـؤ شـر السـلبيـة و الـرفـض الـمـوضـح احـ

ـ  ـره الـ شــاعــر الـك ـن مـ ـاال ت م ـم الـحـ ي معـظ ك ف صـحـب ذ ل ـا يـ صـيـة وم صـالح الـشـخـ ـال ل للـم ن خ ـر م ذي يــتـمـظــهـ

ـات اال ـتوا  ضــرابـ ـات الـم ســتــمــرة واال حـتـجـاج ـلة ألالـمــ ـوي لـلمـطـ   ص ـم الـثـان ـذة التـعـلـي ـم   سـات سـين أوضـاعـه ـبة بـتـحـ ال

ـن             الـمـهنـية ، لـتتـد خـل االدا     جـتمـاعـية و اال ين الطـرفـي ـد   رة الـتـربـوية بـواسـطة الـضـبـط اال جـتـمـاعـي ، فـينـشـأ الـصـراع ب  ، وق

ـا ر بـواسـت ـتز  ع ـز و جـي ـل النـظـ    ) (BOWLWSETGENTISل ـي لـتـحـلـي ـر اال جـتـمـاع صـراع و التــغــي ـة الـ م ـنـظـري

ـات اال جـ        " الـتـربـويـة و التـعـلـيـميـة التي    ـال ق ـرى أن الـع ـاج اال   مــتـت ـات اال نـتـ ـية لـعـملـي ـام الـرأسـمالي     اع ـي الـنـظ صـادي ف قـتـ

ـال ا          هـي التي تـ   ـي مـج سـكـان ف ـي للـ ـل  و    فـرز التـقـسـيـم الـهـرم ـة إل               لـعـم ـة فـاعـل ـية أداة ووسـيـل ـم الـتـعـليـم ـن الـنـظ ـذ م تـتـخـ

   .  ) 1( " عـاد ة انتـاج نـظـام الـطـبـقـة الـرأسـمالـيـة الـمسـيـطـرة 
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  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الجـنس و موقفـهم من نجـاعـة :  )11( جـد ول رقـم 

  .التقـويـم التربـوي 

  

            الجنس  مجموع الكليال  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  الـموقـف

ـداد   ـد م استع ع

  التلميذ

08 40%  06  20 %  14  28 %  

ـة  المـراجـع

  المـسـتمـرة

07  35 %  10  33.33 % 17  34 %  

ف  ـد م تكي ع

  التلميذ مع

  اال متحا ن

  

03  

  

15 %  

  

05  

  

16.66 %

  

08  

  

16 %  

ـذ   ـة التـلمـي ثـق

  بـنـفـسـه

  

02  

  

  

10 %  

  

09  

  

30 %  

  

11  

  

22 %  

  % 100  50  % 100  30 % 100  20  ـجـمـوعالـم

  
ـد ر ب  ـوثـ مـبـحـ50ن ـيـ           نـال حـظ من خـال ل هـذا الـجـد ول أنـه من ب    تـخـص  % 34 ـا ومبحــوثـة هـنـاك أعــلـى نسـبة وتـق

ـه الـمـتـم  لــه فـئـة اال سـاتــذ ة الـذ يـن يــرون أن الـتـقــويـم الجــد يــد           ـود        يـجـابـيات ســتـمـرة التي يـتـعـ ـة ا لم ـرا جـعـ ـلة في الـم ـث

ـرى ت         وبذ لك يـحـتـلون المـرتـبة اال     عـلـيهـا الـتـال مـيذ   ـي تـ ـذة الت ـة اال سـات ـية فـئ ـبة الـثـان ـل   ولى ، ويـلـيـهـا في المـرت ـر العـام ـأثي

سـي للتـ ـد م اسالنـفــ ـث يـنعـ ـيذ ، بحـي ـلى الـتـلـم ـم ع ضـيرـتقـويـ سـي لـتـحـ ـداده النـفـ ـد ر بـعـ سبة تق ـانات بـن م % 28ـ اال متـح  ث

سـبة                 تـأتي في المرتـبة الثـالثة فـئـة اال ساتـذة التي تـرى أن اجـراءات الـتـقويـم المـسـتحــد ثة تـجـعـل التلمـيـذ واثـقـا من نـفـسـه بـن

تـكـيف الـتلميذ مع    تـذة التي ترى بان من سـلبيات هـذا التقـويم عـدم         فـئة اال سـا   وفي الـمرتبـة اال خـيرة تـعـود الى        % 22 ـتـقـد ر ب  

  .  %16نظـام اال متـحانات بنسبة تقـد ر
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  :تتوزع هـذه النسـب حسـب الجـنس آمـا يـلي 

ــ   % 40عـلى مسـتـوى اال نـاث نـجـد أن نســبة         ـتل    الـتي تــرى عــد م اسـتـعــداد الـتـلـمـي ك تح ـذ لـهـذه اال جـراءات الـجـد يدة وبذ ل

ـن          تـليها  % 20ـ    المرتـبة اال ولى ، ونفـس المرتبـة عــند الـذ آــور بـنـسـبة تقـد ر ب             في المرتـبــة الثانـيـة اال ستـاذات الال ئي يــري

ـمة بن               ـة الـدائ ـذ للـمـراجع ـيئ الـتلمي ـد ر ب     أن تـلك اال جــراءات التـقـويـمية تـه د اال ساتذة ب           % 35ـسـبة تق ـة عن   ـ، ونفـس المـرتـب

ر ــانـات الجــد يـدة بنسـبة تقـد ، ثم تـلـيهـا فـي المـرتــبـة الثـالثـة فـئـة ا لال تـي يـريـن عـد م تـكيـف الـتـلميذ مع اال متح  33.33%

سبة            % 15 ـب ـذة بن ـد اال سـات ـبة عـن ا ا  % 16.66 ونـفـس المرت ى      ، أم ـود ال ـرة فتـع ـبة اال خي ـذه      لمرت ـق ه ان وف ـرين ب واتي ي الل

ـد ر ب            اال ـوقف                  % 10جـراءات يـصـبح التـلميـذ واثـقا من نفـسـه بنـسـبة تـق رون نفـس الم ن ي ـذ ي ـئة ال ـد ف ـبة عـن  ونـفـس المـرت

   .% 30 ـالسـابق بـنسبة تـقـد رب

ـ  ى أن أ راء ومـواق ـلص ال ـن ان نـخ ـليه يـمك ث ح وع ـن حي ـنة م ـاذات مـتـبـأي ـذة واال سـت ـويم ـعـلى نجـاكمهم عـف اال ساتـ ة التق

  .  التربـوي 

ـاسعة         2006 / 2005ة  ـذ هـذه الـد فـعـ   ـيـتي تـرى أن تـال م    ـن ال ـوثـيـ من المـبـحـ  % 28           ان نسـبة    سنة الت ـادمين من ال  والق

دة ا    جراءات التـقـويم   أسـاسي غـيرمهـيئـين ال   ـم                   الـتربـوي الجـد ي ـلة التـعـلي ســنـوات اال صـال ح في مرح صا ل شـئـت خـصـيـ لتي أن

ـود            )  السـنة الـرابعـة مـتوسـط    ( المتـوسـط   ـالي تع ـة أساسي وبالت ـا سع سـنة الـت ، فـهـؤالء التـال ميـذ لـم يـمسهـم اال صـال ح في ال

  .التـربوي القـد يـم جراءات نـظـام التـقـويم  التـلميـذ عـلى ا

ة و   ل مقـابال تـنا    ظـت من خـال  وايـجابيات هـذا التقـويم لـوحـ    ـية التي تـجـرى مع الـتـال        الـجـالـفـرد ي ـانوية       مـاعـ ـذ عـلى مستوى ث مي

ـييم نـتـا      اال ـفا بتقـ ـباره مـكـل ـها البـاحـث باعـت ـوم ب ـوية التي يـقـ سية و التـرب ـعة الـنـفـ ـة للـمـتاب ـة   قـام ـة ومـتـابع ـد فـع ـذه ال ـج ه ئ

  .سـنوات اال صـال ح 

  

روس و فهــمها و بالتالي     لـد           ان الـمـراجعة الدائمة للتـال مـيـذ للـدروس الـمقـررة تـجـعـلهم في حـالة انـسـجـام مع تسـلسـل ا             

ي      ـة الت صـعــوبـات الـتـربوي ـل ال ل آ ـذ لي ستـطـيـعــون ت ـم أث يـ صـاد فـه ـاء االتـ ـم    ـن ـام الـتـقـوي ـس نـظـ ـذا عـك ـات ، وه مـتـحـان

  . التـربـوي الســابـق الــذي ال يـحضـر الـتلمـيذ بشـكل جـيد لـمـواجهة اال خـتـبارات إال عـند اقـتراب موعـد إ جراءهـا 

شــا ـذ والـنـ ين التـلـمي سـجــام ب ـق الـب ان اال نـ ـررة وفـ ـة الـمـقـ ـات الـتـربـوي ـذ ط ـة التـلمي ـال زم دة وم ـد ي ـج الـج ـرامج و ا لمنـاه

صـول         نـيا للـمراجـعـة ا لـمتـواصـلـة تـؤ دي بـه الى الـوثـوق بـنـفـسـه وفي قـد راته وا مكـا             ا لـحـ ـه ب سـمح ل ـة التي تـ ه ا لمـعـرفي ت

  .  بمـختلف شـعـبـها ـانوي ـة ثـيـن لسـنةالـثا نـتـقـال الى اعـلى عـال مات مـقـبولة تؤ هـله لال
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توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب اال قـد مـيـة ومـوقـفـهـم من الزمـن المـخـصـص  :  )12( جـد ول رقـم 

  .للـتـقـويـم 

1- 5  6- 10  

  

       األ قد مية  المجموع  فأآثر-26  25 -21  20 -16  15 -11

  

%  ك %  ك%  ك %  ك %  ك%  ك %  ك  الموقـف

   ئـممــال

  

07 77.77 

%  

00 00 

% 

01 5.88  

%  

01 9.09  

%  

01 25  

%  

00 00  

%  

10 20 

% 

 غيـرمـال ئـم

  

02 22.22 

%  

07 100  

%  

16 94.11 

%  

10 90.90 

%  

03 75  

%  

02 100 

%  

40 80 

% 

 المــجـمـوع

  

09 100  

%  

07 100  

%  

17 100  

%  

11 100  

%  

04 100  

%  

02 100 

%  

50 100

% 

  
   ـربحوثة نـجـد أعـلـى نسـبة وتـقــد مبحوثا ومب50ال ل الـجـد ول ا لـتالي أنه من بين            نـال حـظ من خـ

ـيها في ا                             % 80 ـم تل ى ، ث ـرتبة اال ول ـتل الم ك تـح ـذ ل ـم وب ـال ئ ـة ممن          التي تـرى أن الـزمـن للتقـويم غـير م ـانية فـئ ـة الـث لمـرتب

   . % 20ـ يـرون أنـه مـال ئـم بـنسـبة تـقـد ر ب

  

  : تتـوزع هـذه النسـب حسـب اال قـد ميـة آـمـايـلي 

ا   ـعـلى مستوى الذ ين يرون أنه غيـر مـال ئـم نـجد المرتبـة اال ولى من نـصـيب الف    صورة م ـة المـحـ ـين  ئ ـد ر     26 ب سبة تـق ـر بن فأآث

ـن  % 100 ـب صـورة مابـي ـية الـمـحــ ـئة الثـان ـوات10 - 6 و الف ـس ا  سـن سبـ بنف ـانية  % 100ة لن ـبة الث ي المرت ا ف  ، تليه

 سنة 20 -16ن ـيـصـورة مـابـ ، ثـم تأتي في المـرتبة الـثالـثة الفـئة الـمـحـ   % 94.11 سنة بنسبة    15 -11الفئـةالـمحـصـورة مابيـن   

ـعاد    % 75 بنسبة 25 -21لـرابعـة الفئـة المـحـصورة مابين   ة ا ـبـرتـمـل ها في ا  ـ ، تلـي  % 90.90بة  ـسـنـب ـيرة ف ة اال خ  ، أما المرتب

   .% 22.22 سنوات بنسبة 5 -1ت الى الفـئة المحـصورة مابين 

  ـصـص لـلـتـقـويم نـجـد المرتبـة اال ولى ـن الـمـخـة الــزمـرون مـال ئـمـتـوى فـئـة الـذ يـن يــ أما عـلى مس
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ابين    ـالمحـص  ةـفـئ ـانية ال ـث ـال بةـي في الـمرت    ـ ، ثم تأت   % 77.77نوات بنسبة   ـ س 5 -1ن  ـيـصـورة في الفـئة ماب   ـمـح  25 -21ورة م

سبـتهـا ب       20 -16 ، تلـليها في المرتبة الثالـثة الفئة المحصورة بين          % 25 ـسنة بنسبة تقد رب    ـد ر ن ـها في   % 9.09  سنة وتـق  تلي

ين ال            و % 5.88 سنة بنسبة    15 -11الـمـرتبة الرابعـة الفئـة المحـصورة بين       ـجد الفئت ـرة ن ـبة اال خي ـي الـمرت ابين    ف مـحصورتين م

   .% 00منعـد مة آثـربنسبة أـف 26 سنـوات و10 -6
ـول أن  % 80ومنه نـال حـظ عـد م تشـابه من حـيث مـواقف اال سـاتذة باختال ف مـسارهـم الـمهـنـي ، وإن نسبة               من األ راء التي تق

ـر مال  ـويم غـالـوقت المـخصـص للتق  ـرات             ي ـثرة الـفت ـدانيا حـيث أن آ ـال حـظـات الباحـث المعـاشـة مي ـرأي م ـذا ال ـم ه ـم ، ويـدع  ئ

ا في ا ـزمنية و تقاربه ـؤالال ـلت ه ستمـرة جـع ة المـ ـذه اال لمراقب ـمي له ـانب التنظي ـاه الـج ـلبية تـج ـواقف س ـبد ون م ـاتذة ي ء اال س

  . الـد راسـية الـمـقـررة جـراءات وتأثيرهـا عـلى إتـمام البـرامـج 
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  .تـوزيـع اال ســاتـذة حـسب المادة المـدرسـة  ورأيهم في الزمـن ا لمخـصـص للـتـقـويـم   ) : 13( جـدول رقـم 
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                           الرأي

    المادة 

آثرة 

  الفروض

تقارب الزمن 

  المخصص للتقويم
آثافة 

  البرامـج

إآتـظـاظ 

  األقسام

 المجمــــوع

  ريـاضـيات  05  01  02  01  01  ك

%  20%  20%  40%  20%  100%  

  فـيـزياء  06  03  00  00  03  ك

%  50%  00%  00%  50%  100%  

  يةـعـلوم طبيع  07  00  02  02  03  ك

%  42.85  28.57  28.57  00  100  

  أدب عربي  07  01  02  03  01  ك

%  14.28%  42.85%  28.57%  14.28%  100%  

    07  01  02  02  02  ك
  100  14.28  28.57  28.57  28.57  %  إجتماعيات

  فرنسية  06  01  02  02  01  ك

%  16.66%  33.33%  33.33%  16.66%  100%  

  انجليزية  06  01  01  02  02  ك

%  33.33%  33.33%  16.66%  16.66%  100%  

  02  ك
  

01  01  00  04    
  تربية إسالميـة

%  50%  25%  25%  00%  100%  

  ية فـنـيةتـربـ  02  00  00  01  01  ك

%  50%  50%  00%  00%  100%  

  المجـموع  50  08  12  14  16  ك

%  32%  28%  24%  16%  100%  



  
  
  

ـن                 ـه من بـي ـد ول أن ـاك أ       50           نـال حـظ من خـال ل هـذا الـجـ ـة هـن ـوثا ومبحـوث ـد       مبح سبة وتـق ـى ن ك     % 32ر ب  عــل ذ ل  وب

ـة ا ـتل المرتـب ـم  تح ـت المخصص للتـقــوي ـرة الـوقـ ـئة آـث ـذه الف ـرى ه ـث ت ى بحـي ـروض ( ال ول ـثرة الف ـرتبة ) آ ي الم ـا ف ، يلـيه

سـبة       ـم بن ـية للتـقـوي ـة       % 28الثـانـيـة فـئـة الـذ يــن يــرون أن هـناك تـقـاربـا بين الفـتـرات الـز مـن ـا لث ـرتبة الث ـأتي في الم م ت  ، ث

ـا   ـرون أ فـئة الذ يـن ي    سبة                       ن آـث ـويم بن ر للتق ـتا أآب صـيـص وق دة تـحـول د ون تـخـ ـد ي ـج الـجـ ـة الـبـرام ـرتبة    % 24ف ، وفي الم

  .خـيرة تـعـود الى فئـة الذ ين يرون ا آـتظـاظ اال قـسـام اال

  

  : تتوزع هـذه النسـب حسب المادة المد رسة آـما يلي 

ـند أ               فـعـلى مستـوى الفئـة التي ترى بأن آ       ـائدا ع ـف س ذا الموق ـد ه ـويم نج ـة        ثـرة الـوقت المخـصص للتـق ـزياء و التربي  ساتذة الفـي

سبة        اال ـلوم                              % 50سـال مية و التربيـة الفـنية بن ـذة العـ ـة أسات ـانية فـئ ة الث ا في المرتب ـم تليه ى  ث ة اال ول ـتلون المرتب ك يح ذ ل  و ب

سبة   ـية بن ي ال % 42.85الطـبـيع ـي ف ـبة وتـأت سـبة     مرت ـزية بنـ ـة اال نجـلـي ـذ ة اللغ ـة أسـات ـالثة فـئ ـ % 33.33الث ـها فـ ي  ، يـلي

  جـتـماعـيـاتاالذة المرتبة الرابعـة فـئـة أ سـات

سبة       % 28.57بنسـبة   ـا ضـيات بن سـاد سة      % 20 بعــد هـا تـأتي في المرتـبة الخـامسة فئـة أسـاتذة الري ـة ال ـها في الـمرتب  ، تلـي

   .% 14.28  ، وتأتي في المرتبة األ خيـرة فئـة أسـاتذة األ د ب العـربـي بنسبة % 16.66ئة أساتــذة اللـغـة الفـرنسية بنسبة ف

  

ـة                                        ـذة التربي ـا ت ـة أس ى  فئ ـة اال ول ـد في المـرتـب ـم ، نـج ـة ال جراء التـقـوي رات الزمني ين الفت ـاربا ب ـناك تق رى أن ه أما الفئةالتي ت

ـبة        % 42.85 ، تليهـا في المـرتبة الثانـيـة فـئـة أسا تذ ة األ د ب العـربي بنسبة                % 50ـية بنسبة   الفـن أتي في المرت  ، ثم بعـد ذ لك ت

ـنبية    ـات اال ج ـاتذة اللـغ ـة أ س ة فـئ ـجليزية  ( الثالث سية وان سبة ) فرنـ ـذة   % 33.33بن ـة أ سـات ـة فـئ ة الرابعـ ي المرتب ا ف   ، تليه

 % 25ة التـربـيـة اال سـال مـية بنسـبة       في المرتبة الخامـسة فئة أ ساتذ       ، ثم  % 28.57م الـطـبيـعـية و اال جـتماعـيات بنسبة       الـعـلـو

ـد     % 20ا فـي المـرتـبة السـاد سـة فـئة أسـاتـذة الـرياضـيات بنسبة       ـتـلـيه سبة منع اء بن  ، وتـعـود المرتبة اال خيـرة أل سـاتذة الفيزي

   . % 00مة 

  

ـذ عـين المشـترآيـن                              ـرامج سنة اال صـال ح في الـج ـافة ب أن آـث رون ب ـن ي ذ ي ـلو م ( أما فـئة األ سـاتذة ال ا وآ دا ب  ع ) وتكنولوجي

ـة أ  يـحـول د ون اإل آـثـار من فتـرات ا لمراقـبة المسـتـمرة         ى فئ ـات بن  وتـحتـل المرتبة اال ول ـذة الريـاضي ـا ـ ، ت% 40بة ـسـ سـات  ليه

ـ  ، ثم تأتي في المـرتـبة الثـالـثة فـئـة أسـاتـذة األ د ب العـرب      % 33.33ثانية فئة أسـاتذة اللغـة الفـرنسية بنسبة       ـبة ال ـمرتـفي ال  ي و ــ

  ات و العــلومــاعــيـاال جـتـم
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سـبة   ـية بن ـذة ال   % 28.57الطــبـيع ـة أسـات ـة فـئ ـبة الـرابـع ي المرت ـا ف سـبـة    ، تـليه ـية  بـن ـال م ـة اال س ي  % 25تـربـي ـم ف  ، ث

خيـرة فـئة أساتـذة الفيـزياء بنسبة منعـد مـة         ، وفي المرتبة اال     % 16.66اال نجـلـيزية ينسبة    المـرتـبـة الخـامـسـة أ سـاتـذ ة اللغــة       

00 %.   

  

ـ                  سـام ال يـ ـتل               أما فئـة األ سـا تذة الذ ين يـرون أ ن إ آـتــظــاظ اال قــ وي وتح ويم الترب ـقاربة للتق ـية مت ـرات زمـن ـراء فـت سـمـح باجـ

سبة  % 50المرتبة اال ولى فئـة أسـاتذة الفيـزياء بنسبة تقـد ر ب       م  % 20 تليها في المرتبة الثانية فئـة أ سـاتذة الـريـاضـيات بن  ، ث

سية واال        تأتي في المرتـبـة الثالثـ    ـذة الفـرن ة أ سـات ـليزية ب ة فئ سبة  نـج ـة      % 16.66ن ـة فـئ ـبة الـرابعـ ـا في المـرتـ أ سـاتذة   ، تـلـيهـ

ـربي واال سبة  األدب الع ـيات بن ـئة    ، و% 14.28جتـماع ـيرة ف ة األ خ ي المرتب أتي ف ـوم الـط ت ـاتذة العـل ة  أ س ـية و التربي ـبيع

    .% 00و التربية الفنية بنسبـة منعـد مـة االسـالمية

  

ـها  ـويم الـتـربوي بين اال سـاتـذة نا في المـواقـف تـجاه الوقـت المخـصص للتق  وعـليه نـال حـظ تبـاي    باخـتـال ف المـواد التي يـد رسـون

  . وحـتى في نفس المـاد ة الواحـد ة 

ـي أد ت           ستـمـرة الت ـبة المـ ـي بالـمـراق ـرة   إن آـثـرة الفـروض أو ما ا صـطـلح عـلى تسـمـيـتـه من طـرف الخــطـاب الـرسـم ى آـث  ال

ـرة                د خـول مبـاشـ ـد ال الفـروض و الـواجـبـات وتقارب اجـراءها ، فمـثال في الفـصل الثالث وهـو أقـصـر الفـصـول الـد راسـية ، وبع

  من عـطـلة الربيع يـشـرع في الفـرض ا لمحــروس اال ول 

ـذ             ا التلـمي ـب به ـج          باال ضـافـة الى أعـمـال منـزلـيـة آـثـيـفـة مطــال ـدا يبرم صيرة ج ـترة قـ ـد ف م بع ـات ، ث آالبـحـوث وحـل التطـبـيق

صيرة                                   ـترة قـ ـد ف ـليها بع ـذ ت ـال مي ـات عـلى الت ـال و الـواجـب ـافة األ عـم ـرة من آـث ـذه الفـت ـله ه ا تمث الفـرض الثاني المحـروس بم

  .   أخرى برمجـة إ خـتبارات الفصـل الثالـث 

  

ـ   ال حـظـات ـال ل م ـن خ سات     وم ـد جـل ذي يـعـق ـوي ال ـق اال داري و الترب ـن الفـري ـة ضـم ـا ش سـيـقـية و  النا المع ـات تـنـ جـتــمـاع

ـزيائية      ـلوم الفـي تـقـيـيـمية لـمـدى تـطـبـيق البـرامج السـنـوية لسنوات اال صـال ح التـربوي فـحـسب أسـاتذة مـادة الريـاضـيـات و الع

شـا ذه النـ إن ه ـر ف ات المق ـن إرة ط ـلوم    ال يمك شتـرك ع ـذع الم ـاصة للج ـويم و خ ـة للتق ـرات الزمني ـثرة الفـت ـل آ ي ظ ا ف ـما مه ت

  .وتكنولوجيا 

  

ـان                  ـض اال حـيـ ـوق في بعـ ـي يف ـا ، آ داب والت ســم    40ان اآـتـظـاظ أقـسـام الجـذع ا لمشـتـرك عـلـوم وتـكـنـولـوجـي ـلميذا في القـ  ت

ــ    صـع ـا يـ ـمل ا      الـواحد مم ـلمي لـع ـم مـوضـوعـي وع ـة اال سـتا ذ لـتـقيـي ـذ وبال  ب مهـم ـرة ال ـالي ان آـت ـلتلمي ـروض وإ آـت  ـث ـظاظ ف

   يان باال سـتاذ الى انتـهـاج الـذ اتية في عـملية يقـسـام يـؤ داال
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ـززا اال      التقـويـم ، ففي هـذه الـوضـعـية يـضـحى التقـويـم عـبارة عن أرقـام آـمية ول            ـملية      يـس عـال جـا تـربويا مع ـات في العـ يـجـابـي

ـع   ـرسمي ، إال أن واق ا حسب الخـطاب ال ـذا د ئم ـد ان وه سلبيات المعــتـرضـة في المي ـة لل ـول الناجع ـدا للحــلـ ـة ومـوجـ التـربـوي

ـو    ـث فـه ـات الـبـاح ـال حـظ ـال ل م ن خ ـيا وم ـوي ميـدان ـم التـرب ـبيق التقـوي رات زم تـط ـن فت ـبارة ع ـمال   ع يم أع ـفة لتقي ة مـكث ني

ـاة                                  التال ـقط د ون مراع ـليه ف صــلين ع ـد ل المتحـ ـات حسب الـمع ى فئ ـذ ال تال مـي صــنـيف ال ى تـ مـيـذ تـؤ دي في نهـاية المـطـاف ال

  .   لسلبية التي تـظـهـر من جـراء تـطـبيق هـذه المنـاهـج الـجـد يدة  الجوانب ا

أل سـتاذ                              فـهـذا ا  ـهود الشـخـصي ل ـبا عـلى الـمج ـرت ســل ـتي أثـ ـدة ال ـد يـ ـوي الجـ ـويم الـتـرب ـراءات التـقـ شـكـلي ال ج لتـطـبـيـق ال

ـا              ـا ذ        الـمسـند اليـه مجموعة من اال قسـام يتـجـاوز عـد د تـال ميذ تها وهـي من ا لمـعــيق ـلت من اال سـت ـي جـعـ ـة الت ت الـجــوهــري

ـا عـلى         مـال التال مـيـذ وتـطـبـيـق غـاقــوم يـســلك الـذ اتية في تـقـويمه ألعـ     المـ ـز أســاس ـم المـرتـكـ ـد ي ـربوي الق ـم الت ـات التـقـوي ي

  . مـيـذ إ حـصـائـيـا  لـتالعـملـية التـنـقـيـط وتـصـنـيف ا
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  .حـسب التـخـصـص ومـوقـفـهـم مـن التـكـيـف مـع الـمـنـاهـج ا لجـد يـدة تـوزيـع اال ســاتـذة ) : 14( جـدول رقـم 
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  نـعـم   الرأي المادة                        
  

 المجمــــوع  ال

  ريـاضـيات  05  03  02  ك

%  40 %  60 %  100 %  

  فـيـزياء  06  05  01  ك

%  16.66%  83.33%  100%  

  يةـعـلوم طبيع  07  06  01  ك

%  14.28%  85.71%  100%  

  أدب عربي  07  04  03  ك

%  42.85%  57.14%  100%  

    07  05  02  ك
  %100  %71.42  %28.57  %  إجتماعيات

  فرنسية  06  05  01  ك

%  16.66%  83.33%  100%  

  انجليزية  06  05  01  ك

%  16.66%  83.33%  100%  

  01  ك
  

03  04    
  تربية إسالميـة

%  25%  75%  100%  

  تـربـية فـنـية  02  00  02  ك

%  100%  00%  100%  

  المجـموع  50  36  14  ك

%  28%  72%  100%  



  
  
  
  

سـبة وتـقـ            50           نـال حـظ من خـال ل الجـد ول التالي أنـه من بين             ـد أعـلى ن ـئة   % 72ر ب ـد  مبـحـو ثـا ومبـحـوثة نـج ـن ف  م

ـليم                        اال سـا تـذ   ـلة التع ـوي في مرح ـية اال صـال ح التـرب ـة في عــمل ـدة المسـتـحـد ث ـد ي ـاهج الج  ة الـذ يـن لـم يـتـكـيـفــوا مع ا لمـن

  . % 28ة الذ يـن تـكـيفـوا مـع المنـاهـج الـجـد يـدة بنسبة  تذالثـانـوي وبذ لك يـحـتــلون المرتبة اال ولـى ، تـليها فئـة اال سـا

  

  : ع هـذه النسـب حسـب التخـصـص آما يـلي تـتوز

ـلوم الطـبيعـ                ةاال  عـلى مستـوى الـفئـة التي لم تتـكـيف مع ا لمنـاهج الجـد يدة نـجـد أسـاتذة الع سبة  ية في المرتب  ، % 85.71ولى بن

ـة   % 83.33ة تـليهـا فـئـة أسـاتـذة  الفـرنسـية و اال نـجـليـزية والفـيـزيـاء في الـرتـبة الثانـية بنسـب           ـبة الـثـالـث  ، ثـم تـأتي في المـرت

سبة                     % 75ـال ميـة  بنسبة     ـتـربية اال س  ـفــئـة أ سـاتـذة ال    ـيات بن ـة أ سـاتذ ة اال جـتـماع ـة فـئ ـة الـرابع  71.42 ، تـلـيـهـا في المربت

ـد ذ ل% أـ ، بـع سـبة    ك ت ـات بن سةأسـاتذة الـريـاضـي ـة الخـامـ ي المرتب ي ف ـذة األ د ب   % 60ت ـة أسـات سـاد س ـة ال ـي المرتـب  وف

  ـبةـسـفـنية بنـتـربـية الـيـرة فـئة ا سـاتـذ ة الـ اال خـ وتــأ تـي في المـرتـبــة% 57.14العــربـي بنسـبـة 

  

   . % 00 منعـد مـة 

ـل               صـهـم الع ـة أ      أ مـا فـئة اال سـاتذ ة الذ ين تـكـيفوا مع المنـاهـج الجـد يـدة حسـب تخـصـ ـلها فئ ى تـحـت ـبةاال و ل ـد أن المرت مي فـنـج

سـبة        % 100ـســاتذ ة التـربية الفنيـة بنسبة تقـد ر ب        ـات بن ـاتي في   % 40 ، تليهـا في المرتبـة الثانيـة فـئـة أ سـاتذ ة الريـاضـي  ، ت

سبة        ـربي بن ـاتذ ة اال د ب الع ـة أ س ـثة فـئ ـا ل ـة الـث ـذ ة اال       ، تـلـيـه% 42.85المـرتـب ـة أ ســات ـة فــئ ـة الـرابعـ ـي المـرتـب ـا ف

ـاء                   % 28.57جـتـمـاعـيـات بنـسـبـة    ـة و الفـيـزي سية و اال نجـليـزي ـذة الفرن ـة أســاتـ ســة فـئ ـة الخــامـ   ثـم بعــد ذ لك فـي الـمـرتـب

   .% 14.28اتذ ة العـلوم الطـبيعـية بنسـبـة  ، أما ا لمـرتـبــة اال خـيـرة فعــاد ت الى فـئـة أ سـ% 16.66بنـســبـة 

  

ـلمي في ا                      صهم الع ـال ف تـخصـ ـذا باخت ـذه المـنـاهـج         وعـليه نـخـلص الى أن هـنـاك تـباينا لـمـواقف اال سـا تـذة وه ـع ه ـف م لتـكـي

ـذه             لى  أن يـوصـلوا التال ميـذ ا     % 72الجـد يـدة ، فـكـيـف أل ســاتـذة لـم يـتـكـيفـوا بنسبة           ـينة مسـطرة في ه ـاءات مع سـاب آـف  اآـت

  .المـناهـج ؟ 

ـد                 ) 14( إن الـمـال حـظ لـمعـطـيـات الجـد ول رقـم         ـلقة مع المنـاهـج الـج صفـة مـط ـيفوا ب يـجـد أن أسـاتـذةالتربـية الفـنيةالـذ يـن تـك

  يدة ، فـهـل هـذه المادة لـم يـشـمـل منـاهـجـها هـذا التغـيير ؟ 

   ستـطـاعـة ـهـا الـمـاضــيـة ؟ أم أ ن هــذه الــد روس سـهــلـة وفـي اـطــات قـيـت مـحـافـظــة عـلـى نـشــاأم بـ
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ـية         أ ـدا غـوج ـق بي ـلم وف د ا ن التع ي  مي ـثة ف ـد ي ـائل الح ى الـوس ـجوء ال ـائية د ون الل صـفة تلق ـيف بـ ادة أن يتك ـذه الم ـتاذ ه س

  .الكـفـاءات 

ســتـوى    جـد يـدة ؟ إن المـال حـظ      لـماذ ا لـم تتكـيف النسبـة الغـالبة من األ سـاتذ ة مـع هـذه المنـاهـج ال             فـ ـوي عـلى مـ للمـيـدان التـرب

ـة    الـثـانـويـات يـجـد ان فـئـة اال سـاتـذة مـازالــوا يـد رســون بالطــريـقة ا       ـد يـم ـدا ف    ( لق ـية اال ه ـدا غــوج ـ ) بـي ـم  لـعـ د م تـمكـنـه

ـاءات    ( وتـكـوينـهم في الـطـريقة الجـد يـدة    ـوجية الـكـف ـدا غـ ـثناء بعـض          ) بي شأن بأسـت ـذا الـ ـوين في ه ـوا أي تـك م يتلق ـحيث ل ، ب

ة ا ـد وات التربوي ـا  الن ة خ ـة و تربوي ـوجيهات بيداغـوجي ـديم ت واد لتق شوا الم شـطـها مفـتـ ي ين اد رة الت ـذه الم لن ـية صـة به نـهـج

  . وبالمعـلـومـات  المعـرفية الحـد يثة لـكنـها ال تفـي بالغـرض المـطــلـوب 

  

ـزياء                                         ـة أ سـاتذة الفـي ـاك فـئ ـث هــن ـا الـبـاحـ ـل بـه ـتي يعــم ـة ال ـذة الثـانـوي فـمـن خـال ل مـال حـظـاتـنا المعـاشـة مع أسـات

ـد م                   والعـلوم الطبيعـية و حـسب تـصـريـ     حـتهم لنا من خـال ل المقابال ت التي أجريت لهـم فإ نـهـم يـعــانـون من عـقـبـتـيـن أولـهـما ع

ـال ل                          ـن خـ ـاذ م ـا األ سـت تـحـكـمهـم في الطريـقـة التعـليميـة الحـد يثة ، وثـانـيهـمـا ورود معــلومـات عـلـمـية حـد يـثـة لـم يـد رسـهـ

ســـاره الـجــامـعـ ـة آـةضـافـاالبــي مـ ـد يــث ـة الـحـ ـل الــتــربـويـ ـو ســائـ ـر الـ ـد م تــوفـ ـى عـ ـام ال ـوب ونظـ أجـهــزةالـحـاسـ

  .نـتـرنـيـت عـلى مـسـتـوى الـمـؤســسـة الـتـربـويــة اال
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  سـتـوى الـتـالمـيـذ توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الـجـنـس وآيف يرون م :  )15( جـد ول رقـم 

  

  إ نــــا ث

  

  الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور

  

 %  ك %  ك %  ك  رؤيـتهم

  نـخـبـوي

  

02 10%  04  13.33% 06  12%  

  جــيـــد

  

01 05%  02  6.66%  03  06%  

  مـتـوســـط

  

03  15%  01  3.33%  04  08%  

  مـقـبـــو ل

  

12  60%  17  56.66%29  58%  

  غـيـر مـقـبو ل

  

02  10%  06  20%  08  16%  

  الـمـجـمـوع

  

20  100% 30  100%  50  100%  

  
ين                ـه من ب ـد ر ب                  50           نـال حـظ من خـال ل الجـد ول التالي أن سـبة تـق ـد أعـلى ن ـوثة نـج ـا ومبـح ـتل  % 58  مبـحـو ث  وتـح

ـة اال صـال ح                      ذ د فـع ـال مي ـرى أن مستـوى ت ى والتي ت ة اال و ل ـة      2005/2006هـذه الفـئـة المرتب سنة التاسع ـين من ال ـاد م  و الق

سبة            ـبول بن ـئة        % 16أسـاسي مقـبوال ، تليها في المرتبةالثانية ممن يرون أنه مستوى غير مق ة الف ـا لث ة الث ـاتي في المرتب ـم ت  ، ث

ـذ ين يرون أنـه مســتوى متوسـط        تليها في المرتبة الرابـعـة فـئة ال      % 12التي ترى أن مسـتـوى التـال ميذ نـخـبوي بنسبة تقـد ر ب          

   .% 6، وفي المرتبة األ خـيرة تـأتي فئـة األ سـاتذة الـذ ين يرون أنه مستـوى جـيد بنسبة تقد ر ب
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  : تتوزع هـذه النسب حـسب الجـنس آما يلي 

سبة      األ ولى ورتبـة ويحـتلن بذ لك الم  % 60عـلى مستـوى اال نـاث ممن يرين أن هـذا المستوى مقبول بنسبة             ـور بن ذ آ ـند ال آـذا ع

سبة                     % 56.66 ـرين أن المستوى متـوسـط بن ـئة ممن ي ة ف سبة         % 15 ، تـليـها في المرتبة الثاني ـور بن ذ آ ـند ال ة ع ـفس الرتب  ون

سبة               % 3.33 ـبول بن ـذا  % 10 ، بـعـد ذ لك تـأتي في المرتبة الثـالثة فـئة ممن يرين أن المستوى غـيـر مق ـند     وآ ـبة ع نفـس المرت

سبة      سبـة                      % 20الذ آـور بن ـوي بن رين أن المستـوى نـخب ـة ممن ي ـة فـئ ـا في المـرتبةالـرابع ـور     % 10 ، تـلـيه ذ آ ـند ال ـذا ع  وآ

سبة         ـ ، وتـأ ت   % 13.33نسبة  ـب ـيد بن رين أن المسـتوى ج ـذا ع % 5ي في المرتـبة اال خـيـرة فـئة ممن ي سب  ـد ال ــن ـ  وآ ـور بن ة ذ آ

6.66 %.   

  

   .2005/2006د فعة كون موقفهم متطابقا من مستوى تال ميذ أن يــال ف جـنسـهم يكـادوعـليه نـال حـظ بأن أغـلبية اال ساتـذة باخت

 ،  لى السنة اال ولى ثـانوي     سي ا  سـا التاسعة أ ت الجـديدة في عـملية القبول من       فـهـذا المستوى المقـبول قـد سـاهـمت فيه اال جـراءا       

م يتـحصـلوا                             ن ل ذ ي ا ال انوي ، أم ى ث سنة اال و ل ا في ال ـبولون أوتوماتيكي فالتال ميـذ الحـاصلين عـلى شـهـادة التـعـليم اال ساسي مـق

  : على الشـهادة فإنهم يخـضـعـون الى قـاعـدةاال نـقـاذ التربـوي وهـي آما يلي 

  

    )3* ـهـادة التعـليم اال سـاسي مـعـد ل ش+ (  أساسي 9معـد ل السنة = معـل القبـول 

                                                            04  

  : ويـتم تـوجيـهم وفق مـقـايـيس و اجـراءات التوجيه الجـد يدة ضـمن مـجمـوعات التـوجـيه التالية 

  .  المـجـموعـة الخـاصـة بالجـذع المشتـرك عـلوم وتكنولوجـيا -أ 

  .   الـمـجـمـوعـة الخـا صـة بالجـذع المشـترك آ داب -ب

  :ولـكل من الجـذعـين شـروطا تتـمثل في مايلي 

واد الرياضيات و                               - ـبوال في م ـلمي ومق ـه ع ـكون مـلـمح ـذ أن ي ـيا تتـطـلب من التـلمي ـلوم وتكـنـولـوج  بالنسبة للجـذع المشـترك ع

  .وجـية العـلوم الطـبيعـية و التربيـة التكنـولـ

سية و     د ا  بالنسبة للجـذع المـشـترك آ داب تتـطـلب من التـلمـيذ أن يـكون مـلـمحـه أ د بي و مقـبوال في مـوا           - ـربية والفـرن ـة الع للـغ

  .اال نـجـليزية و اال جــتـمـاعـيات 
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  من تـأثـيرتوزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الـلـغـة ومـوقـفهم  :  )16( جـد ول رقـم 

  .التـقـو يـم عــلى الـنـتـائــج الـمـد رسـيـة 

  

  الفـرنـسية 

  

ـير   اال نـجـليـزية ـمغ  متـحك

  فيها

وع المجم

  الكلي

            الـلـغـة

  

 %  ك %  ك %  ك %  ك  الـموقـف

  أيـجـابـي   

  

02 33.33

%  
02  28.57

%  

10 27.02 

%  

14  28 

%  

ضـخـيم  تـ

  الـنقـاط

01 16.66 

%  
02  28.57 

%  

14 37.83 

%  

17  34 

%  

ـير   ضـخـيـم غ ت

  مقـصــود

02  33.33 

%  
02  28.57 

%  

06 16.21 

%  

08  16 

%  

  سـلــبــي

  

01  16.66 

%  
01 14.28 

%  

07 18.91 

% 

11  22 

%  

  الـمـجـمـوع

  

06  100 % 07  100 % 37 100 

% 

50  100 

%  

  
ـة األ   % 34 مبـحـو ثـا ومبـحـوثة نـجـد أعـلى نسـبة تـقـد ر ب        50           نـال حـظ من خـال ل الجـد ول التالي أنـه من بين             ـن فـئ  م

ـائج              سـا تذة المتـحـكـمين  في الــلـغـات األ جـنـبـية وغـيـر المتحـكمين فـيها والتي تـرى بأن التقـويم الجـد يـد يـؤثر أيـجـابا عـلى النت

صـول عـلى                        التــكـثرة المـراقبـة المسـتمرة و   الـمـد رسية وذ لك ل     الي الحـ ـات وبالت ـال م ضـخـيم الع ى تـ ـان ا ل ـؤ د ي ـم الم قـويم الد ائ

ـائج                    ـابي عـلى النت ـه ايـج رون أن مـعـد ل  القـبول بكـل سـهـولة وبذ لك تـحـتل المرتـبة اال ولى يـليهـا في المـرتبة الثانية فـئـة ممن ي

ـلبيا عـلى ال     ، ثم تــأ تي في المرتبـة  % 28المـد رسية بنسبة     د س ـد ي ـد  الثالثـة فـئـة ممن ترى التقـويـم الـج ـج الم بة ـرسية بنس نتائ

  بـة اال خـيـرة فئـة ممن ترى أن التقـويم الجـد يد بإجـراءاتـه ـي في المرتـ ، وتـأت% 22

  .يـؤدي الى تـضـخيـم غـير مقـصود للعـال مات الممنـوحـة للـتـال مـيـذ 

  

  
134  

  

  



  

  

  

  : ه النسب حسـب الـلغـة المتـحـكم فيـها آمايلي تتوزع هـذ

ـد ر ب                  سبة تق ـربين بن ـليهم بالمع صـطـلح ع ك   % 37.83 ـعـلى مسـتوى فئة غـير ا لمتـحـكمة في أي لغـة أجـنبية وهـم من ي ـذ ل  وب

 وآـذا بالنسبة للمتـحـكمـين في  % 28.57غـة اال نـجـليزيـة بنسبة لـيحـتلون المرتبة اال ولى  وآـذا بنفس الرتبـة للمتـحـكـمين في الـ          

د         ـلفـئات باخـتـال ف نـوعـي     وهـذه ا  % 16.66ا لـلـغـة الفـرنسية بنسبة      ـد ي ـربوي الج ـويم الت ـرى أن التق ـا ت ـكم فيه ـة المـتح ة اللـغ

سبة    ات الممنوحـة للتال ميـذ ثم تـلـيهـا في المرتـبة الثانية فـئة ا لمتـحـ    ـلـعـال م ـيـم ل ــتـضـخ سية بن ـة الفـرن  % 33.33كمون في اللـغ

ـة                ين في اللـغ ـدى المتحكم والتي ترى بأن التقـويم الـجـديد يؤثـر ايجـابـا عـلى النـتـائــج المـد رسـية للـتـلمـيـذ ، وآـذا نـفس الرتبة ل

ـالثة       % 27.02تقـد ر ب     ونـفس الرتبـة لـدى غيـر المتـحكمين في أي لغـة بنسبة           % 28.57اال نـجـليزيـة بنسبة       ة الث  ، أما المرتب

ـد      % 18.91فـقـد احتلتها فئـة غير المتحـكـمين في أي لـغـة بنسـبـة        ـج ا لم د سـلبي عـلى النتـائ  و الـتي تــرى أن التـقــويم الجــد ي

  .رسيـة 

سبة                 سيـة بن ـة الفرن ـن في اللـغ ـدى المتـحكمي ة      % 16.66و نفـس الرتبـة ل ين في ا       ونفس الرتب دى المتحكم ـزية     ل ـة اال نـجـلي لـلـغ

ـويم    % 33.33لفرنسية بنسبة   و عـا دت المرتبة اال خـيـرة الى فـئة المتحكـمين في الـلغة ا   % 14.28بنسبة   ـرى أن التق ـي ت  و الت

ـر       % 28.57الجـد يد تضـخيم غير مقـصـود ونفـس الرتـبة لدى المتـحـكمين في اللـغـة اال نـجـليـزية بنسبة                ـدى غي  ونفـس الرتبـة ل

ـذا               % 16.21خـرى بنسبة    المتـحـكمـين في أي لـغـة أ      وعـليه نستخلص أن مـواقـف وأ راء األ سـاتـذة مـتشـابهـة الى حـد آـبير وه

  .باخـتال ف الـلـغـة المتـحكم فيها في تأثير التقـويم التربـوي عـلى النتـائـج المـد رسية 

  ابية تـؤدي الى اآتساب آفاءات مـعـينة حـسب الخـطـاب الرسـمي ؟  فـهـل هـذه اال يـج

ا                      ا وتقييمن سيا وتربوي ـة نفـ ـد فع ـذه ال ـذ ه ـال مي ـنا لـت ة ومتـابـعــت ـذه الثانوي ـاشة داخـل ه ـدانية المع ان من خـال ل مال حـظـاتنا المي

ـجابية آ              ـذه اال ي صـنا أن ه سـنوية استـخـل صـلية و ال ـر ، و        للنتائج الفـ سـتـوى آخـ ـدى لمـ ـط د ون أن تـتـعـ ـية فـق ـية آـم ـت رقـم ـان

ـمال         رالتضـخيم المقـصـود وغـيـ   ـليه أع ـرض ع ـذي ف أل سـتاذ ال ال مـوضـوعـي  ل المقـصـود تـتـداخـل فيه عـوامـل ذاتية آالتقـييـم ال

  .دارة الثانوية ة آـثيرة ملـزم بتقـد يمها الى إإداري

ـارية وسـلوآية ، لكن                         أمـا الخـطـاب ا   ـرفية ومه اءات مـع ساب آف ى اآت ذ ال ـؤدي بالتلمي لتـربوي الرسـمي يبـين أن التقـويم الجـديد ي

ـر      ن ظـواه ـرزه م ـاأ ف ـم ومـ ـد ي ـم الـقـ ـن الـتـقــوي ضــت ع ـتي تـمـخـ سلبيات ال ـنظرا لل ك ، ف ـكس ذ ل ـم ع وي للتقوي ـع الترب الواق

ـادة  ـاال ع ة آ يو تربوي ـد د   سوس ـاد ت أن تـه ـرة آ ـية خـطي ـر اجـتماع ـروز ظـواه ـن ب ـما م ب عنه ا ترت د رسي وم سرب الم و التـ

ـع ، و       تـمـ ا اسـك اال سـرة والمـجـتـم ي      ب ا ل ـربوية                      لت ـر ت ضـاء عـلى ظـواه ـا للـقـ ـد ف أسـاس ـة تـه ـويم الـمسـتحـد ث اجراءات التق ف

  .تعـليم الثانوي ت اال خيـرة في مرحلة ال لسـنوا تـفشـت في ا
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  : بـنـاء و تـحـليـل جـداول الفـرضـية الثـانية  . 2 . 2

  
ـر                        لكل من   : "  لـفـرضـيـة الـثـانـيـة   انـص   ـذ أآـث ـال مـي ـج الـت ـى نـتـائ ـرا مـبـاشـرا عـل ـات أث ـر اال مـتـحـان ـروف سـي ـوب وظـ أ سـل

   ."مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي  

  

ـروط             ى ش ـقد ال ـب أن تـفـت ـذ ال يـج ـال مـي سـتوى الت ـويم م ـا لتق سـتـعـان بـه ي ي صـيلية الت ـارات التـحـ            أن اال خـتب

ـليها آـمرجـع            ـتمد ع ـين يـع الـمـوضـوعـية و المـصـداقـية لتـعــطـيـنا صـورة غــيـر مـشــوهــة عـن مســتـويـاتهـم الحــقـيـقية ، وح

ـذ                    أس تال مي ـاسي في تـقـد يـر امكـاناتـهـم من أجــل القـبـول و الـتوجـيه المـد رسي حـتى ال تـحـد ث أ خـطـاء آـثـيرة ضـحـيتهـا هـم ال

ـج ، وهـ                   ـر للمستوى و النتائ سـقوط الح ـون بال ـا يـفاجـئ نا آـانـت تـبـد و نـتـائـجـهـم جـيد ة وحـيـنـمـا يـرتـقـون الى مسـتـويات عـلي

  .   متـحـانات ـحقيـقـها في أسـلوب و ظـروف االتنـبني نـظـريتـنا هـذه على مـدى تـحـقيـق جـو الـمـوضـوعية التي نسعـى لت

  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الـجـنـس ومـوقـفهم من آـيـفـيـة :  )17( جـد ول رقـم 

  .   اجـراءات اال مـتـحـانـات  

  إ نــــا ث

  

            الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور

  

 %  ك %  ك %  ك  قـفالـمو

  مــوافـــق

  

11 55 %  09  30 %  20  40 %  

  غـيـر مـوافـق

  

09 45 %  21  70 %  30  60 %  

  المــجـمـوع

  

20  100 % 30  100 %  50  100 %  
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  عـلى نسـبة  بـحـو ثـا ومبـحــوثـة نـجـد أ  م50            نـال حـظ من خـال ل الجــد ول الـتـالـي أنـه مـن بـيـن 

  ـون عـلى إ جــراءات ــذ ة الـذ يـن ال يـوافـقـة اال سـاتـى لـفـئــبة اال ولـرتـل المـ و تـحـت% 60 ـد ر بـتـقـ

ـة  ـيـهـتـلنـوي ـي مـرحـلة التـعـليم الثـاا ال مـتـحـانـات المـفـتـو حـة ا لـمـسـتـحــد ثـة مـع اال صـال ح الـتــربـوي ف      ا في المرتـبة الثـاني

   ة ـبــسـق عـلى آيـفية اجـراء اال متـحـانـات الـمـفـتـوحـة بنـا لـفـئة التي تـواف

40 %.   

  : وتـتـوزع هـذه النسب حسـب الـجـنس آـما يـلي 

ـد رب                 سـبة تـقـ ـور بـن ـذ آـ ـوافقة من ال ـة        % 70الفـئة غيـر الم ـل المرتـب ك تـحـت ـذ ل ـاث               وب ـدى اال ن ـة ل ـى  ونـفـس المرتـب  اال ول

   . % 55 و نـفـس المرتبـة لـدى اال نـاث بنسبـة % 30 ، تـليـهـا في المرتـبـة الثـانية فـئة الذ آـور بنسبة % 45بنسبة 

ـراء      وعـليه نـال حـظ أن هـنـاك إ خـتـال ف فـي وجـهـة نـظـر اال سـاتــذة حـسـب              ـية اجـ ـة     اال  الـجـنس من آـيف ـات المـفــتــوح مـتـحـان

  .  ومـا انـجـرعــنـهـا من سـلـبـيـات مـال حـظـة مـيـدانيـا 

ـذا  في ا                      ـن تلـمي ـوق اال ربعـي ـيان تـف ـذ والتي في بعـض اال ح ـال مي سـام بالت ـد ،              إن ا آـتـظاظ اال قـ سـم الـواح سـ  لق ب وحـ

ـادة      جـراءات اال مـتـحـا نـات الـمـفــت إ ـلك الم ـحن في ت ـية يـمت ـوحــة ، فـالـتـلمـيـذ يــد رس بـصـفة عـاد ية ثـم في السـاعـة ا لـمـوا ل

  .، ويـحرس من طـرف أستـاذ واحـد 

ـانات      ـناء اال متـح ـوي أث ـش التـرب ـلوك الغ ـة وس ـير تـربوي ـة غ ـاج طريق ـلى انتـه ســاعــدة ع ـروف المـ ـذه الظـ ـي ه ـذ ف فـالتـلمي

  . بالتالي فـاال سـتاذ ال يـسـتـطـيع في هـذه الوضـعــيـات أن يـكـون تقـيـيمه غـير موضــوعــي و
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  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الــســن ومـوقـفهم من مـسـاهـمة :  )18( جـد ول رقـم 

  .ـد رسـيـة  اال مـتـحـانـات الـمـفـتوحـة عـلى الـرفـع من النـتـائـج الـم

  

25- 35  

  

       ا لـســن  المجموع  فأآثر-56  55 -46  45 -36

  

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  الموقـف

  تـسـاهـــم

  

15  60 

%  

09  69.23 

%  

07  70  

%  

02  100  

%  

33  66  

%  

  ال تـسـاهـــم

  

10  40 

%  

04  30.76  

%  

03  30   

%  

00  00  

%  

17  34  

%  

  المــجـمـوع

  

25  100  

%  

13  100  

%  

10  100  

%  

02  100  

%  

50  100

%  

  
ـد ر ب     50            نـال حـظ من خـال ل الجــد ول الـتـالـي أنـه مـن بـيـن      سبة تق ـة أن أعـلى ن ـن   % 66 ـ  مبـحـو ثـا ومبـحــوث ـذ ي  ال

ـذ د         يـرون أن اجـراء اال متـحـانات يـسـاهـم في رفـع الن         ـتال مي ـة ل ـد رسي ـة   تـائج الـم ى ،         2006 / 2005فـع ـبة اال ول ـل المرت  وتـحـت

ـد                                   ـذ الم تال مي ـج ال ـر عـلى نتـائ ـذ آ ـير ي ـتوحة أي تـأث ـانات المف ـام اال متـح ـرى لنـظـ ـتي ال تـ ـئة ال ـية الـف ـبة الثـان تـليهـا في المرت

    . % 34رسـية بنسبة تقـد ر ب 

  

  : وتـتوزع هـذه النـسب حـسب السـن آـالتـالـي 

  مستـوى الفـئة اال ولى والتي تـرى أن لال متـحانـات المفــتـوحـة أثــر عـلـى رفـع النـتـائج عـلى            

ـئة ا         وآـ  % 100المـد رسـية والتي تـحـتـل المرتـبة اال ولى بنسبة تـقـد ر            ـند الف ين       ذا نفـس المـرتبـة ع ـا ب صـورة م  سنة   56لمـحـ

ين           % 00بة منعـد مة    فأآـثر والتي تـرى عـكس الفـئة اال ولى بنس        ا ب صـورة م ـة ا لمـحـ ـانية الفئ  55 – 46  ، تـليهـا في المرتبة الث

ـد رب  سبة تق نة بن ـند ا% 70 ـس ـبة ع ـس الرت سبة   ونف سة بن ـئة المعـاآ ـئة   % 30لف ـالثة الف ـرتبة الث ي الم ـأتي ف ك ت ـد ذ ل  ، بـع

سبة   ة عـند هـذه الفـئة المعـاآسة في المرتب ونـفـس الـ% 69.23ـ   سنة بنسـبة تقد ر ب45 -36المحـصـورة مـابيـن مـابين   ـف بن وق

30.76 %   

  

  
139  

  



  

  

  . % 40 ـلفـئة ب  سـنة ونفس الرتبة تـحـتـلها نفس ا35 -25وفـي المرتبة اال خـيرة تعـود الى الفـئة المـحصـورة مابين 

ـباينة في وجـهة        ـة مت ـات العـمري ـأ     ومنـه نستـخلص إلى أن الفـئ ـد م ت أثير أو ع ـرها حـول ت ـر اال نـظ ى     ثي ـة عل ـحانات المفـتـوح مت

  . نتـائج التال مـيذ المـد رسية 

  

ـربوي ومن خـال ل م                             ـكيفية    الان نـظـام اال مـتـحـانـات المفـتـوحـة المطــبـق حــالـيـا مـع اال صـال ح الت ـيدانية ل ـاتنا الم حـظ

الي                   اجـراءه بحيث أن أغـلب ا     ـش وبالت ـملية الغـ ى ع ـذ عل تال مي ساعـد ال ـرادي يـ ـراسة انف ـام الح ـذ ونـظ التال مي ـتظة ب سام مـك ال قـ

  . نتـقـال الى مـخـتلـف شـعــب السـنة الـثـانية ثـانوي قـبولة تـؤ هـلهـم لالالـحـصول على معـدال ت مـ

ـت        ـانات المف ـذه اال متـح ـراء ه ـالة د راسـة         باال ضـافـة الى آـيفية اج ذ في ح سـبقا ، أي أن التلمي ـذ م ـار التلمي وحة يكون د ون اشـع

ـل                ـان ؟ وه ـراءه ألي امتـح ـبل اج ـد وق ة بـع ـاد ي صـفة ع ـابع د روسـه ب سية أن يت ـية النفـ عـاد ية فـهـل يسـتطـيع التلميذ من النـاح

  .حـة ؟ تتـوفـر الشـروط المـوضـوعـية ال جـراء اال متـحـانات المفـتـو

ـذه                       ـذ في ه ـال مي ـاحث عـلى الت ـجرى من طـرف الب ـعة   إن المقـابال ت الفـرد ية و الجـمـاعـيـة التي ت ـد ف صـرحـون من خـال ل    ال يـ

ـتماال ت اال سـئلة التي                      ـكون حـول إح ـم ي ـرهم وتـرآيـزه مـحـاورتـهـم أنـهم ال يـستـطيـعـون أن يـسـتوعـبوا د روس المـواد ألن فـك

  . ـطـرح أو الـمـراجعـة أثـناء الحـصة و اال ســتـاذ يـلقـي في الـد رس ت

ـالي ال                            ـي و بـالـت ـد ان ـد رسـي المـي ومـنه نـجـد أن  نـظـام التقـويم المستـحـد ث أغـفـل الجـوا نب النـفـسـية و التنـظيـمية للواقـع الم

ـيا يـع       ـو ع ـما مـوض ـنا تـقـيي ـد ي ـكون ل سـتطيع أن ي ـذه اال      نـ سـلبيات ، أم أن ه ـلول لل ـجاد الح ى أي سعى ال ـابيات ويـ ـزز اال يـج

ـد                    سرب الم ـرة التـ ـفيف من ظـاه متـحــانات طـريقة جـد يـدة هـد فـهـا لـيس تـربوي تـعـليمي و انـما أيـد يولوجي يـهـد ف الى  التـخ

سـنوات االخـيرةرسي  ي ال ـلت ف ي ا ستفـح ـلةالت سـتوى مـرح ـلى م ـر ا  ع ـور ظـواه ن ظـه ـها م ـب عـن ـا تـرت ـانوي وم ـليم الث  التع

  .    جـتمـاعـيـة آـالـمـخـد رات في أوسـاط الشـباب المـراهق المتـسرب من المـد رسة  
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  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب اال قـد مـيـة  ومـوقـفهم من ظـروف :  )19( جـد ول رقـم 

  .مـتـحـانـات الـمـفـتوحـة و أثــرهـا عـلى النـتـائـج الـمـد رسـيـة  اجـراء  اال 

  

1- 5  

  

6- 10  

  

      األ قد مية  المجموع  فأآثر-26  25 -21  20 -16  15 -11

  

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  الموقـف

  تــؤ ثـر

  

06  66.66 

%  

05  71.42 

%  

12  70.58 

%  

07  63.63 

%  

03  75   

%  

02  100 

%  

36  70  

%  

  ال  تــؤ ثـر

  

03  33.33 

%  

02  28.57 

%  

05  29.41 

%  

04  36.36  

%  

01  25   

%  

00  00   

%  

15  30  

%  

  المــجـمـوع

  

09  100  

%  

07  100  

%  

17  100  

%  

11  100  

%  

04  100  

%  

02  100 

%  

50  100

%  

  
ـن          ـن بـي ـه م ـي أن ـد ول الـتـال ـا   50           نـال حــظ من خـال ل الـجـ ـو ثـ ـة أ   مـبـحـ ـد ر ب     ومبـحــوث سبة وتـق  % 70 ـن أ عـلى ن

هـذا باخـتـال ف خـبـراتـهـم الـمـيـدانية وتـحـتـل      ئـج الـمـد رسيـة للتـال مـيـذ و     التي تـرى أن اال متحـانـات المفـتوحـة تـؤثـر عـلى النتـا        

سبـة           المـرتبـة اال ولى ، يـليهـا في المرتبة الثـانية الفـئة التي ال تـرى أي تـأ              ـذ بن ثيـر لال مـتـحـانات المـفـتـوحـة عـلى نتـائـج التـال مي

   .% 30 ـتقـد رب

  

  : وتـتـوزع هـذه النـسب حـسب اال قـد ميـة آـما يـلـي 

ـبة اال        % 100 فأآـثـر تـقـد ر نسـبتـها ب       26فـعـلى مستـوى الفـئة المحـصـورة مابين       ـحتل المرت ك ت ـة في         وبـذ ل ى ونفـس الرتب ول

   رتـبةـليـها في المـ ، ت% 00عـد مة ـالموقـف المـعـاآس ولنفـس الفئة بنسبة من
ـابين  صورة م ـئة المحـ ـانية الف سـبة 25 -21الث ـئة ب % 75 سنة بن ـبة لنفـس الف ـس الرت ـة % 25 ونف ة الثـالث ـأتي في المرتب  ت

 ،  تـليهـا % 28.57 الرتـبة لنـفس الفـئة بنسبة تـقـد ر ب      ، وآـذا نـفس   % 71.42 سـنوات بنسبة    10 -6الفـئة المحـصـورة مابين    

ابين          سبة      15 -11في المرتـبة الـرابعـة الفـئة الـمـحصورة م ـئة ب              % 70.58 سنة بن ـفس الف ة لن ـذا نفـس الرتب  ،  % 28.57 و آ

  ـة ــئـفـة الـسـتليـها في الرتـبة الخـام
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سبة      % 66.66قـدر ب    سنوات بنسبة ت   5 -1المحـصورة مـابين    ـئة بن ـفس الف ـند ن ـرتبة ع ـرتبة   % 33.33 و آذا نـفس ال  وفي الم

سبة            % 63.63 سنة بنسبة    20 -16اال خـيرة عـاد ت الى الفـئة المحـصورة مـابيـن          ـئة بن  36.36 وآـذا نفس الرتـبة عـند نفـس الف

ا أو ق           الرؤى بيـن ا  فـي ا لمـواقف و    ، ومنـه نـال حـظ عـد م تـشـابه         % ـد يث ـان ح ـني سـواء آ سـارهم المه ـال ف مـ ـد ال سـاتذة باخـت

  .متـحـانات المفـتـوحـة عـلى نتـائـج الـتـال ميـذ المـد رسية يـما حـول تـأثـير نـظـام اال

ـد رسية   لـرفـع م  من عـينة البـحث و التـي تـرى بأن اجـراءات اال متـحـانات المـفتـوحة تـؤثـر عـلى ا     % 70ان نسبـة    ن النتـائج الم

  .بـد وا نـفـس الـرؤيـا حـول هـذه اال متـحـانات  ، فـمواقف اال سـا تذة باختـال ف سـنهـم أو أقـد مـيتهـم أو تـخـصـصـهم أ

ى مسـتوى الثـانويـ               ـد عل ة أو اال و من خـال ل مـال حـظـتنا المعـشة للميدان التربـوي سـواء عـلى مستـوى اال جـتـماعـات التي تعـق

ـظم              التـوجـيه المـد رسي و   جـتماعـات التنسيقيـة التي تعـقد عـلى مستـوى مـرآـز         ـذ ، فـمـع ـال مي ـج الت ـويم نتـائ ـييم وتـق المهـني لتـق

ـط      ي وس ـرت ف ـها ج ـية أل ن ـير موضـوع ـا غ ـج ويـعـتـبـرونه ـذه النتائ ـلى ه ـظات ع ـبد ون تـحـف ـاتذة ي شارين و اال س أراء المست

ـانون من               ن يـع ـذ ي تال ميـذال ـربوي من طـرف ال ساعـد آـثيراعـلى الغـش الت ـعي يـ ـد     امتحاني غـير طبي ل وبع سية قب ـوبات نـف صـع

  .    جـراء هـذه اال متـحـانات ا

  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الـجـنـس ومـوقـفهم من نـظـام :  )20( جـد ول رقـم 

  .ات الـحـراسـة فـي اال مـتـحـانـ

  إ نــــا ث

  

            الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور

  

 %  ك %  ك %  ك  الـموقـف

  مــوافـــق

  

05 25 %  12  40 %  17  34 %  

   ال أ وافـق

  

15 75 %  18  60 %  33  66  %  

  المــجـمـوع

  

20  100 % 30  100 %  50  100 %  
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ـد ول ال     ـن                نـال حــظ مـن خـال ل الجـ ـن بـي ـه م ـي أنـ ـة أ   50ـتـال ـا ومبـحــوث ـو ثـ ـد ر ب       مبـحـ سبة وتـق  % 66 ـن أ عـلى ن

ى    والتي ال تـوافق عـلى نـظـام الحـراسة في اال متـحانات       ـة االول ـحتل المرتب ـئة التي        المفتـوحـة وت ـية الف ـة الثـان ـا في المرتب  تـليـه

   .% 34 متـحـانـات المـفـتوحـة بنسبة تـقـد ر ب تـوافق عـلى نظـام الحـراسة في إ طـار اال

  

  : وتـتـوزع هـذه النـسب حـسب الـجـنس آـالـتـالي 

د ر ب                         سبة تق دة بن ى و نـفـس           % 75عـلى مـستوى اال ناث ا لال ئي ال يـوافقن عـلى نظـام الحرا سة الجد ي ة اال ول ـل المرتب  وتـحـت

سبة                    ت % 60الـرتـبـة عـند الـذ آـور بنسبـة       ـة بن ـتو ح ـحانات المف ـليهـا في المرتبـة الثـانية الال ئي يوافقن عـلى الحـراسة في اال مت

   . % 40 وآـذا لـدى الـذ آـور بنسبة % 25تـقد ر ب

ـلى  ـهم ع ـد م موافـقـت ـول ع ـاث ح ـور و اال ن ـذ آ ين ال ـد ب ـد بـعـي ى ح ـف ال شـابـهـا في المـواق ـنا ك تـ ـظ أن ه ـال ح ـنه ن ـام وم  نـظ

ـق ع                رأي المـواف ـتال ف الجـنس حـول ال ـف باخ ـأينا في المواق ـا ، وتـب ـراسة في ظـل     الحـراسـة المعـمـول به حـالـي ـام الـح ـلى نـظ

  . صـال ح التربـوي الـجـد يد  اال

ـات ال                      ـراء اال مـتـحـان ـية ا ج ـامة لـكـيـف ـانوية اال ق ـكتظ              ان مـال حـظـتـنا المـعاشة عـلى مستوى ث ـد رسي م ـة في وسـط م ـفتو ح م

ـ   ـة أي ال ـدا للـقـاع ـا واح أ رس ـيين ح ـة و تـع ـير و ظـيـفي ـد ريس غ ـات ت ـدوقـاع ـة  ذي ي ـه عـمـلي سنـد ل ذي تـ ـو ال ـاد ة ه رس الم

ـالي                            ـملهم في جـو انفـع ـومون بـع ـهم يـق ون بأن ـد ل ال ساتذة ي ـاورتنا ل ـراء      الحـراسـة ، فحـسب مقـا بال تنا ومـح ـرب من ج  ومـكـه

  .   سـلوآـات التـال ميـذ المـحـاولة للغـش أثـنـاء اال متـحان و الغـش أحـد الـعـوامـل المـسـاعـدة لـرفـع النتـائج الـمد رسية 
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  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الـجـنـس ومـوقـفهم من آـيـفـيـة :  )21( جـد ول رقـم 

  .ء اال خـتـبـارات بـنـا

  إ نــــا ث

  

            الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور

  

 %  ك %  ك %  ك  الـموقـف

  الـحـــفـظ

  

03 15 %  04  13.33 % 07  14 %  

  اال سـئـلـة

  الملتـويــة

02 10 %  02  06.66 % 04  08 %  

  مـتـعـد دة

  اال هـدا ف

04 20 %  06  20 %  10  20 %  

  أسـئـلـــة

  شــامـلـة

11 55 %  18  60 %  29  58 %  

  المــجـمـوع

  

20  100 % 30  100 %  50  100 %  

  
ـد ر ب     50  نـال حــظ مـن خـال ل الجــد ول الـتـالـي أنـه مـن بـيـن                       ســبة وتـقـ ـة أن أ عـلى ن  % 58  مـبـحـو ثــا ومبـحــوث

ـاء اال متحـ       ـرح أثـن ـة للمـحـ      التي تـطـ ـلة شـامل ـات أسـئ شـا طـات الـمـد    ان ا في                اوروالن ى ، تليه ـة اال ول ـحتل المرتب ك ت ذ ل روسـة وب

  المرتبة الثـانية الفـئة التي أسـئـلــتـها أثناء اال متـحـان 

   ، ثـم تـاتي في المرتبة الثـالثة فئة الذ ين يعـتمـد ون عـلى الحـفـظ فـي % 20مـتعـد دة اال هـد اف بنسبة 

  .  ، وتـاتي في المرتبة اال خـيرة فئـة الذ ين يـرتكزون في بـناء اخـتباراتهـم عـلى اال سئلة الملتوية  % 14بة طــرح اال ســئلة بنســ

  : تتوزع هـذه النسـب حـسب الجنس آمايلي 

   وآـذا نـفـس الرتـبة % 55عـلى مستوى المبحـوثـات اللواتي يرين أن أسئلـتهم شـا مـلـة تقـد ر بنسبـة 
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سبة       ال ئي أ سـئلتهن مـ                 % 60عـنـد الـذ آـور بن ـانية ال ـة الث ـها في المرتب ـد           ، تلي سبـة تـق ـد اف بن ـد دة اال ه ـذا  % 20 ـر ب  تع  و آ

ا  ها في المرتبة اـم تلـي ـ ، ث  % 20 ـذ آـور بنسبة تقـد رب    ـبـة عـند ال  ـنفـس الرت  سـبة      ـل  ثة اـل  لث ـفظ بن ـرآزن عـلى الح  % 15ال ئي ي

ـذا    % 10 وفي المرتبة اال خـيرة تـأتي ممـن يـطـرحـن اال سـئـلة الملتـوية بنسبة             % 13.33 الرتبة عـند الذ آـور بنسبة       نفـسو  و آ

   .% 6.66 ـلمـرتبة بنـسبة تقـد ر ب عـند الـذ آـور نـفس ا

س        و عـليه نـال حـظ أن هـناك تشــابـهـا فـي المـواقـف حــول بـنـاء اال خـتــبـارات بيـ              ـاث حـ مي  ـب الخـطـاب الرس    ـن الـذ آــور و اال ن

  ا ــيـوجـولـنـ، ان نـظـام بـنـاء اال خـتبـارات للـجـذ عـين المـشـترآين عـلوم وتـك

ـب   أ ى مختلف شـعـ ـهم ال ي توجيه شـرع ف سنة ي ـذه ال ـذ ه ـال مي ضـمونها الن ت ـلة ومـ ـرح اال سـئ ـث شـكل ط ـد من حي د اب مـوح

سـنـة الثا  ـانوي   ال ة ث ـويم ا     . ني ـا لتـق ستـعـان بـه ـبارات  التي يـ ـام اال خت ـف لـنـظـ ـية    لتـالفـكـي شـروط الموضـوع ى ال ـد ال ـذ تـفـتق مي

ـينما             وسـواءا من حيث اال عـد ا د أو في المـحـتوى و الصـيـاغة              ـقية ، وح بالتالي تعـطي صـورة مـشـوهـة عـن مسـتـوياتـهم الحـقي

ـه ال ــتـوجـول و ال ـقـب ـاتـهم مـن أجـل ال   ـد ير امـكـان  ـا آـمـرجـع أ سـا سي في تـقـ      يـعـتـمد عـليهـ  ـد رسي  ـي ـارات يجـب أن    م ـاال خـتـب  ف

  اال هـد اف المنـتـظرة من البـرنـامـج المـقـد م بـل يخـتـار اال سـاتذة أسئلة اختبـاراتهم بطريقة عـشـوائية  تـبـني وفـق 

ـرة أي   ـعــلـشخـصية ، ومن جهـة أخرى نـجـدها تـقيس جزء بسيط من القـد رات العـقـلـيـة للمت           وحـسب انطـبـعاتهم ال   ـذا آـ م وهــو ال

  ما  لد روس أــائي لـبـبـغـفـظ الـحــذ الـيـمـتـلـأسـئـلـة اسـتـرجـاعــية تـعـود ال

  . م نـاد را مـا نـجـد أسـئلة من هـذا النـوع لجـوانب اال خـرى آـالفهـم و التحـليل و التـرآيب و التطبيق و التـقوي ا

ال        ـا م ـكون ش ـنى أن ي شـمولية بمع ـاصية ال ى خ ـتقد ال الي تف ين وبالت امج د رس أو د رس ن البرن ـنة م ـزاء معـي ن أج ى م ـما تبن آ

شودة                ـد ا ف المن اس اال ه ان اال    لـجـميع مـحـاور البـرنامج حتى يستـطيع قي ـليه ف ـد خـل عـ       وع ـزاء ت ـعة و      ج امل الحـظ في المـراج

جـابة الصـحيـحة ولـذلك ، ومن جهـة أخرى إن اال سـاتذة الذ ين يصـوغـون اال سئلة في آثـير من الحـاال ت تـكون غـير مفـهـومة                       اال

ـيس  ذ آـ     جـا جـيـدا مما يعـطي احتـمال لعـد ة ا     ـه يـق ـاد ه ان ـيذ   بات و اال خـرون تـكون أسئلتـهم مـلتوية ال عـتق ـانة التـلم ، اء و فـط

  همية  ما نـال حـظ أآ

ـملية   ـة في ع ـيق الـعـدال ـلميذ لتـحق ـي للت ر المستوى الـحـقيق ـد ي ـياس وتـق ـانية ق ـية ال مك ـبارات تـحصـيـلية مـوضـو ع ـاء اخت بن

ـملية            التوجيه التي تعــتـمد في واقـع اال مـر عـلى النتـائج المـد رسية بـد رجة آـبيرة حتى وان                ـيدا في ع  آـانت ال تـعـتبر مقياسا و ح

ـبة و اس   ـانية آالرغ ـة الث ـد رج ي ال اييس اال خرى ف اتي المق ـامة وت ـاسية وه ـهاأ س ـوجيه إال أن ـامات الت ـيول و اال هـتـم تبيان الم

  .  لشـعـبة و الخـريطة المـد رسية  واقتراحات اال سـاتذ ة ومتـطلبات ا
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  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الـشـهـاد ة ومـوقـفهم من مـنـح :  )22( رقـم جـد ول 

  .الـتـلـميذ الفـو ضـوي للـعـال مـة الـكـامـلـة 

        

     الشهادة المجموع الكلي  مهـنـد س دولة  د راسـات عـليا  الليـسـانس  بكـالوريا

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  الموقف

 % 22  11 % 00 00 % 00 00 % 22.22 10  % 50 01  نــعـــم

 %78  39% 100 01% 100 02 % 77.77 35  % 50 01  ال

 %100  50 % 100 01% 02100  % 100 45% 100 02  المجموع

  
ـد ر ب    مـبـحـو ثــا ومبـحــوثـة أ     50           نـال حــظ مـن خـال ل الجــد ول الـتـالـي أنـه مـن بـيـن              من  % 78 ن أ عـلى نسبة وتـق

ـة                         ـانية فئ ة الث فـئة اال سـاتـذة الذ ين ال يمنـحـون التـلميذ الفـوضـوي العـال مة المـستـحـقة وتـحـتل المرتبة اال ولى ، يليها في المرتب

   .% 22 ـاال سـاتـذة الـذ ين يـمنـحون العـال مـة المـسـتـحـقة للتلميذ الفـوضـوي بنسبة تـقـد ر ب

  

  : ب حسب الشـهاد ة العـلمية المتـحـصـل عـليها آالتالي تتـوزع هـذه النـس

ـا  ـفئة الح ـ  ف ـلين ع ة اال      ص ي المرتب ـاتي ف ة ت ـد س دول ـليا ومـهن ـات الع د راس ـادة ال سبة  لى شـه ى بن ي   % 100ول ـا ف وتلـيـه

ـد ر ب          المرتـبـة سبة تق سانس بن ـا   % 77.77 ـالثـانية فـئة الحـاصـلين عـلى شـهـادة الليـ ـم ت ـا    في  تي ث ـئة الـح ـيرة للف ـرتبة اال خ  الم

   .% 50دة البـكـا لـوريا بنسبة  صلة عـلى شـهـا

    . لـحـامـلي شـهـادة البـكـالوريـا وبذلك يحتلون المرتبة اال ولى % 50 عنـد نفس الفئة  المـعـاآسة بنسبة 

ة   ة الثاني ي المرتب ـا ف ـة تـليته سـانس  فـئ ـادة لـيـ ـلي شـه سبة حـام ـادة    % 22.22بن ـاملي شـه ـة ح ـيرة فـئ ة اال خ ي المرتب ـم ف ث

   .% 00دراسات عـلـيا ومـهـندس دولـة بنسبة منعـدمة 

 صـلين  امـحـصـل عـليهـا باسـتـثـناء الحوعـليه نـال حـظ عـد م تـشـابه في المـواقـف بين أوسـاط اال سـاتذة باخـتـال ف الشـهـاد ات ال             

  . % 50ئوية  فانهـم متـشـابهـون من حيـث النسبةالمـكالورياعـلى شـهـادة الب

سـلوآـات    ـاءات ، فال ساب الكـف ث اآت ن حي ـويمية م ـلية التـق ـد خل ضـمن العـم ـيذ ال ي ـلوك التلم ان س ـمي ف ـاب الرس سب الخـط حـ

  . مـع اال ولـياء الفـوضـوية لـها اجـراءات ا دارية ومـتـابعـة نـفسية تـوآـل الى ا دارة المـؤسـسة بالتـعـاون 
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ـرة ا      شـار ظـاه ـول انـت ـوية ح ـذه الثـان ـاتذة ه ـث ال س ـاورات الـبـاح ـال ت و مـح ـال ل مقـاب ـمن خ سات    ف ـؤ سـ ي الم ـى ف ـو ض لف

ـد م اال سـ    ـتى يـق ـه و ح رد ع ـوضوي ل ذ الف ـنوحة للتلمي ـة المـم ـال م ـص الع ـفهم بتـنـقـي ـبرورن مـوق ـربوية ، ي ي الت ـه ف ـتاذ د س

سـ          ة ، الن حـ ـم بـوا        ظـروف طـبيعـية و عـاد ي ـم تـق ـال              بـهم أن اال دارة ل ـمكن ان تـح ـئة الفـوضـوية التي ال ي ـذه الف ـاه ه ـا تـج جـبـه

س    ـد رسي حـ ـنف الم ـار الع ي اط ـل ف ـد خ سة ت ـتاذ ال دارة المـؤسـ ن اال س شـكوى م ـذه ال ـبار ه ـب باعـت أد ي ـالس الت ـلى مـج ـب ع

ـحى      . الخـطـاب التـربـوي الرسـمي    ـذا المن ـهاج ه ـم اال سـتاذ ال نـت ومن جـهة ثـانية فان عـد م تـعـاون اال وليـاء مـع اال سـاتذة يـرغ

  .العـقـابي وحـتى وانـه غـيـر تربـوي 

ـن و متـ ـذ الفـوضـويي ـال مي ـئة الت ـية لـف ة و الجـمـاع ـرد ي ـا الف ـابال تـن ـنا  من خـال ل مق ون ل ـد ل ـهم ي سيا فان ـربويا و نـف ـتهم ت ابع

ـها عـلى سبيل الم             ـتبارات من ـدة اع ـتمد عـلى ع ـال ال بمـواقـفـهـم الفـو ضـوية التي تـع ـد رس      ـث ـذ لل ـم التـلـمي ـد م فـه صـر ع  –الحـ

ـة     ـواد خ      –عـدم فـهم التلميـذ للطـريقـة البـيـد اغــوجـي ـع بعـض الم ـكيف م ـوبة الت سـوء      صـعـ ـنبية ل ـات اال ج ـلمية و اللـغ ـاصة الع

ـانوية أ خـرى آ                              ـررات ث ى مـب اال ضـافة ال ـواد ب ـذه الم ـلمية في ه ـدة ع ـود قـاع ـية و      التـوجـيه أو عـد م وج ـية اال جـتمـاع ـالوضـع

  .   د ية و تـاثيـرهـا عـلى نفـسية التـلميـذ المـرا هـق  قـتـصـااال

   

توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الجـنـس ومـوقـفهم من تـنـقـيـص النـقـطـة لـرد  سـلـو ك  :  )23( جـد ول رقـم 

  .الـتـلـميذ  

            الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  الـموقـف

  % 14  07 % 16.66  05  % 10 02  نــعـــم

  % 86  43 % 83.33  25  % 90 18  ال

  % 100  50  % 100  30 % 100  20  المــجـمـوع

  
ـد ر ب              50نـال حــظ مـن خـال ل الجــد ول الـتـالـي أنـه مـن بـيـن                        سـبة وتـق ـة أن أ عـلى ن ـا ومبـحــوثـ  %  86  مـبـحـو ثـ

ى    من فـئة اال سـاتـذة الذ ين ال يـسـتـعـمـلون مـؤشـر تـنـقـيـص النقـطـة لردع أي ســلوك يـصـد ر من التل                 ة اال ول ـتل المرتب مـيذ وتـح

  . ين يـسـتـعـمـلون أ دا ة تـنقـيص النـقـطة لـردع سـلـوك التـلـميـذ لـذ، يليهـا فـي الـمـرتبـة الـثـانية مـن فـئة اال سـا تـذة ا
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  : وتتـوزع هـذه النسب حـسب الـجـنـس آـالـتـالي 

سبتـه ب            عـلى مستوى اال نـاث الال ئي ال ينقـصن ا         ـد ر ن ـن أجـل رد عـه و تـق ـذ م ى    % 90لعـال مة للتـلمي ـبة اال ول ـل المرت  وتـحـت

سـبة         ـورو بن ذ آ ـبة ا   % 83.33وآـذا نفـس الرتبـة عـند ال ـا في المرت ـا   يـليـه ـرد ع         لـث ـة ل ـيص النقـط سـتعـملن تنـق ال تي يـ ة ال ني

   . % 16.66آـور بـنسـبة تـقـد ر ب لـذتبـة عـنـد ا وآـذ لك نـفـس الـر% 10سـلوك التـلـميـذ بنسبة 

ـردع                  ـة ل ـيص النـقـط ـهم في تنـق سـهم من حيث موقف ـال ف جـنـ ـحث باخـت ـة الب ـراد عين ين أف شـابها ب ـاك تـ وعـليه نـال حـظ أن هـن

  .سـلوك التـلمـيـذ 

ص النقـطـة مـن أجـل ردع سـلوك التـلـميـذ ، ويـعـتبره          نـقـاو حـسـب الـخـطـاب التـربوي الـرسمي الـذي يـمنع اال ستـاذ من سـلوك ا           

ـا              ـظـلـما مـجـحـفـا في حـق التـلميـذ المـتـمد رس ووسـيـلة غـير تـربـوية بـاع           ـيس  أهـداف ـرض تـق ـبار أو الـف تـبار أن نـقـطـة اال خـت

ـكون من               مـحـد دة فـي البـرنـامـج الـتـربـوي وحـيـنـما يـتم تنقـيـصـهـا لسـ         ـذ ي بب أو آل خـر فإنـهـا تـفـقد مـعـناها ومـد لـولـها وحينـئ

ـراءات  وا جـميـعـا لـنفـس الفـرض و اال  غـيـر الـمـعـقـول تـرتـيـب التـال ميـذ فـيـما بـينهم ومـقارنة مسـتـوياتهم ال نهـم لـم يـخـضـعـ             ج

ـة سـلوآي ـة تـربوي ـل وضـعـي ـة آ ضـل مـعـالج ـل من اال فـ شـودة ال ب ـربوية المن ـداف الت ـاشى و اال ه ـا يـتـم ـبها وبـم ـما يـنـاس ـة ب

ـنى                   بـأسلـوب مـعـاقبة التـال ميـذ بانـقـاص الـعـال مة فعـند ما نحـاول تـفـسيرالنتائج الـدراسـية وتـحـلـيـلـهـا يـصـعــب اعـطـاء أي مـع

ـال                          مـو قـفه   ، وعـنـد مـحـارتـنـا لال سـاتــذة يـبـررون      ـؤالء الـت ـه ه اء من أجـل ارشـاد و تـوجي ـاون اال دا رة و اال ولي ـد م تـع ـم بـع

سـم                         اـتـالـمـيـذ الـمـراهـقـين وب   ـاحا د اخـل القـ ـون مـرت ـوي حـتى يـك ـر تـرب لي فاال ستاذ مـضـطـر الى هـذا التـصـرف رغـم أنه غـي

  . ـربوي هـادئ الذي يـدرس فيه وتـمر الحـصـة المقـررة فـي جـو ت
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تـوزيـع اال ســاتـذة حـسب المادة المـدرسـة ومـوقـفـهـم في طـرح اال سـئـلة حـسب شـبكة  ) : 24( جـدول رقـم 
  .بناء اال سـئـلة 
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  نـعـم  المادة                         الرأي 
  

 المجمــــوع  ال

  ريـاضـيات  05  03  02  ك

%  40 %  60 %  100 %  

  فـيـزياء  06  04  02  ك

%  33.33  66.66  100%  

  يةـعـلوم طبيع  07  03  04  ك

%  57.14  42.85  100%  

  أدب عربي  07  04  03  ك

%  42.85%  57.14%  100%  

    07  05  02  ك
  %100  %71.42  %28.57  %  إجتماعيات

  فرنسية  06  05  01  ك

%  16.66%  83.33%  100%  

  انجليزية  06  04  02  ك

%  33.33 %  66.66  %  100%  

    04  02  02  ك
  %100  % 50  % 50  %  تربية إسالميـة

  تـربـية فـنـية  02  00  02  ك

%  100%  00%  100%  

  المجـموع  50  30  20  ك

%  40 %  60 %  100%  



  
  
  

ـد ر ب                 50 بـيـن   نـال حــظ مـن خـال ل الجــد ول الـتـالـي أنـه مـن                      سـبة وتـق ـة أن أ عـلى ن ـا ومبـحــوثـ  % 60 ـ  مـبـحـو ثـ

سـنـة اال                            ـذ ا ل ـال مي ـانات المـوجـهة لت ـاء أسـئلة اال متـح ـزمون في بن ـاء         من فـئة اال سـاتـذة الذ ين ال يـلت شـبكـة بـن ـانوي بـ ى ث  ول

ـئة      سـئـلة الـخـاصـة باال صـال ح التـر بـوي في مـرحـلة ا        اال ـانية ف ـمرتبة الث ـها في ال لتـعـليـم الثـانوي وتـحـتـل المرتبـة اال ولى ، تلي

   .% 40اال سـاتـذة الـمـلـتزمون بتـطـبيق شـبـكـة بـناء اال سـئلة بنسبة تـقـد ر ب 

  

 : وتـتوزع هـذه النسـب حسـب المـادة المـدرسة آـما يلي 

ـرح ـلى ط ـون ع ن ال يـوافـق ذ ي سـبة لل ـاتذة  بالنـ ـلها أس ـى يـحـت ـبة اال ول ـد أن المرت ـلة ، نـج اء اال سـئ ـة بن ـلة حسـب شـبك  اال سـئ

سبة                 %83.33الفـرنسية بنسـبة    ـيات بن ـة أسـاتذة اال جـتـمـاع ـانية فـئ ـرتبة الث ة     % 71.42 ، تـلـيها في الم ـا في المرتب ـم تليه  ، ث

سبة           %  66.66ية بنسـبة   الثـالثة فـئة أسـاتذة الفـيزياء و اال نـجـليز       ـم    % 60 تـليها في المرتبة الرابعة أسـاتذة الريـاضـيات بنـ  ، ث

ـية                  % 57.14في المرتبة الخـامـسة أ سـاتذة اال دب الـعربي بنسبة           ة اال سـال م ـئة أسـاتذة التربي سـادسـة ف  ثـم تـأتي في المـرتبة ال

سبة  سـابعةأسـاتذة ال% 50بن ة ال ـيها في المرتب سبة  تل ـبيعية بن ـلوم الط صـيب % 42.85ع ـت من نـ ـيرة فـكـان ة اال خ ـا المرتب  أم

   .% 00أسـاتذة التربيـة الفـنية بنسـبة منـعـد مـة 

سـبة                   ـنية بن ـا  % 100أمـا الـذيـن يـوافـقون عـلى طـرح اال سـئـلـة وفـق الشـبكة نـجد في المرتبـة اال ولـى أسـاتذة التربيةالف  ، يـليه

سبة             % 57.14لمرتـبة الثـانية أسـاتذة الـعـلـوم الطبيعـية بنسبة       في ا  ـية بن ة اال سـال م ـالثة أسـاتذة التربي  ، ثـم تـأتي في المرتبة الث

سبة           % 42.85 ، وفي المرتبة الرابعـة أسـاتذة اال دب العربي بنسبة           % 50  % 40 ، وفي المرتبة الخـامسة أسـاتذة الريـاضـات بن

سبة           ، وفي المرتب   ـيات       % 33.33ة السـاد سة أسـاتذة الفـيزياء و اال نـجـليزية بن سـابعـة أسـاتذ ة اال جـتـمـاع ة ال ـا في المرتب  تـليه

    .% 16.66 أمـا المـرتبة اال خـيرة فـئـة أ سـاتذة الفـرنسيـة بنسـبة % 28.57بنسبة 

   

د         وعـليه يمـكـن ان نـال حـظ أن هـنـاك تـشـابـها وحيـدا من ح         ـواد ال ـة الم ا بـقي ـة ، أم ـربية اال سـال مي ـذة الت يث المـقـارنة بين أسـات

ـذه ا   ـبيق لـه ـد م التـط ـبيق أو ع ـث التـط ـن حي ـا م ـنا بيـنـه ـناك تـبـاي ـية فـه ـة   راس ـانات الخـاص ـئلة اال متـح ـاء أس ي بن شبكـة ف ل

  .بالـسـنة اال ولى ثـانوي 
ـذ وحـسب الخـطـاب الـرسمي الـتر   ـمواد ورؤسـاء اال   بوي فان ادارة الثانويـة تـلـزم اال سـا ت سـقوا ال ـراف عـلى     ة مـنـ اال شـ ســام ب قـ

ـاما ،                      ك تـم ا عـكس ذ ل ـد اني تـطـبـيـق هـذه الشــبـكـة أثـناء اال جـتـماعـات التـنسيقية وعـلى اال دارة متـابعـتهـا لكـن مـا يـال حـظ مـي

ـازالوا             لمـعـا ال حـظـاتـه ا  فالبـاحـث مـن خـال ل مـ     ـانوي م ـليم الث ـلبية أسـاتذة التع ـرى أن أغ وي و اال داري ي شـة في الوسـط الترب

  يـطـبـقـون نـظـام التقـويـم 
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ـة بـ                           نهم التي ال تـطـبق شبـك ـالية م سـبة الع ك الن ل عـلى ذ ل ـد لي ـحانات        القـد يم و ال ـذه ا  ناءاال سـئلة في االمت شـبكـة صـمـمـت    ه ل

  . خـصـيصا وفـق بيـداغـوجية الكـفـاءات 

  فـالتـلميـذ الذي مـا زال يـمتحـن بالطريقة التقـليـد ية ، آـيف لـه أن يـصـل الى أي آـفـاءة ؟ 

ـداد والت                         ـث اإل ع ـن حـي ـرا م ـتا آـبـي ـاذ وق صـحيـح     فـشبكة بناء اال سـئلـة حسـب أراء اال سـاتـذة تـتـطـلـب من اال سـت ضـير و التـ ـحـ

  .لـمـئات اال وراق يـومـيا وتـعـاد الى التـال ميـذ خـاصـة المـراقبة المستـمرة 

شترآيـن   ـيها المـ ـانوي بـجـذع ى ث سـنة اال ول ـذ ال ـال مي إن ت ـهة أخرى ف ا " ومن ج ـلوم وتكنولوجي ي " ب  آ د ا" ع ـون ف يـوجـه

ـد                نـهاية السـنة الى مـخـتلف شـعـب السنـة ا       لثـانية ثـانوي فتـبـاين مـواقف أسـاتـذة المـواد فـي عـد م تـطبيقـهم لشـبكة اال سـئلة الج

ـلبا عـلى                           ـر س ـر يـؤث ـذا اال م ـا ، وه ـدا إضـافي يدة ، مفـضـلين نـموذ ج اال سـئلة القـد يمة لـتـعـود هـم عـليهـا والتـي ال تتـطـلب جـه

ال ميـذ في عـملية التـوجيـه النـهـائي التي آـما ذ آـرنا سـابـقـا تـعــتـمـد بـاال سـا س عـلى النـتــائـج                 إعـطـاء فـرصـا متكـافئـة بين التـ    

الـمـد رسـيـة بالــد رجــة اال ولــى ، و المـقـاييس التقـنية اال خـرى  نـاد را مـا تـسـتغـل فـي الـكـشـف عـن المـلمح الحـقيقي للتلـميـذ                  

  .م وفـق قـد راتـه التـحـصـليـة و إ هـتـمـامـاتـه الـذي يـتـال ء 

  

  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الـجـنـس ومـوقـفهم من طـول أسـئـلة :  )25( جـد ول رقـم 

  .اال خـتـبـارات التـحـصـيـلـية   

  

            الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  الـموقـف

  % 30  15 % 23.33  07  % 40 08  نــعـــم

  % 70  35 % 76.66  23  % 60 12  ال

  % 100  50  % 100  30 % 100  20  المــجـمـوع

  
 من  % 70  مـبـحـو ثــا ومبـحــوثــة أن أ عـلى نسـبة وتـقـد ر ب 50           نـال حــظ مـن خـال ل الجــد ول الـتـالـي أنـه مـن بـيـن            

ـها في            فـئة اال سـاتـذة الذ ين ال      ى ، وتـلي ـبة اال ول  يـسـتعـملون األسـئـلة الـطـويـلةأثـنا ء اال خـتـبـارات الـتـحـصـيلية وتـحـتـل الـمـرت

   .المـرتبة الـثـانية فـئة اال سـاتـذة الـذ يـن يـنـتـهـجـون فـي طــرح اال سـئـلـة الـطــويـلة أثناء اجـراءهم لال خـتـبـارات الـتـحـصـيـلية 
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  : و تـتـوزع هـذ ه النـسـب حـسـب الـجـنـس آـمـا يـلي 

   % 76.66 ـعـند فـئة الـذ آـور الـذ ين ال يـسـتـعـمـلون اال سـئـلة الـطـويـلة في اال متـحـانات بنسبة تـقـد رب

ـور       ، ت% 60وتـحـتـل المـرتبة اال ولى و آـذا نفس المرتبـة عـند اال نـاث بنسبة تـقـد ر  ب           ذ آ ـة ال ـة فـئ ـلـيــهـا في المـرتـبة الثاني

ـات       ـلة في اال متـحـان سبة تـقـد التي تـسـلك في طـر حـهـا لأل سـئـلة الـطـو ي ـاث       % 23.33 ـرب بن ـند اال ن ـبة ع ـر ت ـذ ا نـفـس ال  و آ

   .% 40وبنسبة تقـد ر ب 

ـن   ـف بي ي المـواقـ شـابـهـا ف ـاك تـ ى أن هـن ـص ال ـه نـخـل ـلة   ومـن ال سـئ ـم ل ـد م طــرحـهـ ـث عـ ن حـي ـاث م ـور و اال ن ـذ آ ـئة ال فـ

ـم          ـث انتـهـاجـه ـحوثات من حـي الطــويـلة أثـناء اجـراء اال متـحـانـات الـتـحـصـيـلية ، وتبـايـنـا مـال حـظـا مـابين المـبـحوثين و الـمـب

  . اء اال متـحـانـات الـتـحـصـيـلية الفـصـلية في طـرح اال سـئلة الطـويـلة عـلى التـال ميـذ أثـناء اجـر

ـاءات      ى آـف ـذ ال ـاتها الوصـول بالتـلـمي ـررة غـأي صـيلية المق ـحانات التـحـ اال مت ـم ف ـام التقـوي ـدة ونـظ ـد ي ـج الج سـب المـنـاه و ح

ـج          ن أخـفـق في ه    مـعـرفيـة ومـهـارية وسـلوآية في أي نـشـاط تـربـوي مـقـرر فـالتلـميـذ إ          ـه تـبرم ـحانات التـحصـيلية فإن ـذه اال مـت

لفـصـل المـوالي الـغـرض منـه تـحـقـيق الكـفـاءات و الـوصـول الى تـدارك هـذا      لـه حـصص عـال جـية تـربوية إسـتـد راآيـة خـال ل ا         

  . اال مـر قبـل فـوات اال وا ن 

  

  نـس ومـوقـفهم من تـنـا سـبتوزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الـجـ :  )26( جـد ول رقـم 

  .اال خـتـبار و الـو قـت المـخـصـص لـذ لك 

            الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  الـموقـف

  % 70  35  % 87  26  % 45 09  نــعـــم

  % 30  15  % 14  04  % 55 11  ال

  % 100  50  % 100  30 % 100  20  المــجـمـوع

  
ـن               ـن بـي ـه م ـة أ   50   نـال حــظ مـن خـال ل الجــد ول الـتـالـي أن ـا ومبـحــوثـ ـد ر ب       مـبـحـو ثـ سـبة وتـق  % 70ن أ عـلى ن

ـها         خـتبارات تتناسب و اال سـئـلة ا      والـذ يـن يـرون أن الوقـت ا لمـخـصـص لال        ى ، تـلي لمـطــروحة وبـذ لك يـحـتـلـون المرتـبـة اال ول

  .صـص لذ لك ـمرتـبة الـثـانية فـئة اال سـاتذ ة الذ ين يرون عـد م تنـاسب اال خـتبـارات مـع الوقـت المـخفي ال
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  : و تـتـوزع هـذ ه النـسـب حـسـب الـجـنـس آـمـا يـلي 

  % 87 ـربعـلى مسـتوى فـئة الـذ آـور التي تـرى تـناسـب اال خـتبار و الوقت المخصـص لذ لك بنسبة تقـد 
سبة                      ـاث وبن ـند اال ن ة ع ـذا نفـس المرتب ـا في المرت  % 45 و بـذ لك يـحتلون المرتبـة اال ولى وآ ـئة اال سـاتذة      ، تـليـه ـانية ف ة الث ب

ـد     % 14 ـذ لك بنسبة تـقد ر ب ـالزمـن المـخـصص ل  هـناك تنـاسبـا بين اال ختـبار و     ين يرون أن    الذ سبة تـق ـاث بن ـند اال ن ـذا ع  رب  وآ

55 %.   

ـت المـخـصص    ـوعـليه نـخلص الى عـد م وجـود تـشـابـه بين مـواقـف اال سـاتـذةحـسب الجـنس من حـيث تناسب اال خ                    ـبار و الوق ت

  . لـذ لك 

سـنة متـحـا ن خاصـة لل  قـتا زمنيـا يـتـناسب وحـجـم اال    إن الخـطـاب الرسـمي التـربوي يلزم إدارة المـؤسسـة التربويـة بتـخصيـص و         

ـالث ، لكن عـلى مستوى               صـل الث اال ولى ثـانوي ضـمـانا للـموضـوعـية فـي عـمـليـة التقـويـم و اال نـصـاف في التـوجـيه خـال ل الفـ

ـمال ال لوا يـطـبقـون  نـظـام التقـويـم التربـوي القـد ي زا اتذة مـا التربوي نـال حـظ أن بـعـض اال س      الواقـع   ـذ  تـالم في تقـييـمـهم ال ع مي

.  

  

  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب اال قـد مـيـة ومـوقـفهم من تـو حـيـد :  )27( جـد ول رقـم 

  .أسـئـلـة اال متـحـانـات   

1- 5  6- 10  

  

      األ قد مية  المجموع  فأآثر-26  25 -21  20 -16  15 -11

  

%  ك %  ك%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك  الموقـف
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ـن             ـه من بـي ـد ول أن ـذا الج ـحوثا ومبحـو 50            نـال حـظ من خـال ل ه سـبة تـقـد     مب ـناك أعـلى ن ـة أن ه ك   % 100ـرب ث ذ ل  وب

ـا في         د أسـئلة اال متـحانات لسـنة اال     تـحـتـل المـرتـبة اال ولى وهـذه الفـئة تـقـوم بتـوحـي        ـئة التي        صـال ح ، تـلـيـه ـانية الف ة الث المرتب

    .% 00ة مسنة اال ولى ثـانوي بنسبة منـعـدتـوحـد اال متـحـانات للال

  

  : تـتـوزع هـذه النـسب حسـب اال قـد مـية آـمـايلي 

ـد يـ        ـا وق ا     آـل الفئـات باخـتال ف مـسـارهـم المـهني حـد يـث ـلة الخ د اال سـئ ـاموا بتوحي ـوي      ما ق ى ثـان سـنة اال ول ـحانات ال صـة بامت

  . ت  الـفـئة التي لـم تـوحـد اال خـتـبارا% 00  ، وتـنعــد م %100بنسـبة 

ـذ في              إن تـوحـيد حسب الخـطـاب الرسمـي مـن العـوامل اال سـاسية ال عـطـاء نفـس الفـرص للنـجـاح              ـال مي ـن الت ـدل بي ـم الع ومـن ث

  .عـملية القـبول و التـوجـيه النـهائي 

ـرم من طـرف                      ـادة ال يـحـت ـيط ع ـن خـال ل            لكن إذا وحـد اال سـاتذة أسـئلة اال متـحـانات ، فان سـلم التنق وحظ م ا ل ـذا م ـيع وه  الـجـم

د رسـي و                                 ه الم شـارا للتوجي ـباره مست ة باعـت ـذه الثانوي ـذ ه ـال مي ـع ت المقـابال ت  الفـرد ية و الجـمـاعـية التي يـجـريهـا الباحـث م

أراء أحـي              المهـني مـكـلفـا بتقـويم نـتـائج سـنة اال صـال ح ، ا          ون ب ـد ل ـذ ي ـال مي صـحـيـح          ن معـظـم الت ـن خـال ل التـ ضـة م ـانا متنـاقـ

سـم آل خـر ،                موذ جـي أل سـئلة اال متـحـانات       النـ ـطه من ق ـلف سـلم تنقي ـد يـخـت  فـنفس اال قـسـام المشـكلة للـجـذع المشـترك الوا ح

ـود       وفـي هـذه الحـالة ال يـمكن أن يكون الـتـقويم موضـوعـيا وهـو من اال خـطـاء المنـهـجيـة العـ               لميـة و التـربـوية الشـائـعة التي تـع

ـويم الـتـ             ـد ث اال        بـنا الى الثـقـافة التـقـليـد ية الـمــوروثـة في مـيـد ان الـتـقـ ـا يـح ـو م ـذ        ربوي وه ـي حـق التلمي ـم ف جـحـاف و الظـل

  . ويـقـلل مـن مـصـد اقـيةالنـقـطـة ومـد لـولـها التـربـوي 

  : ئية للفـرضية الثـانية النتـائج الجـز . 1 . 2

وي                                    إن السـلبيات المال حـظة ميدانيا من طـرف البـاحث أو اال سـاتـذة أومستشـاري التوجيه ا لتي صـادفت اال صـال ح الترب

ـاح اال صـال                         ـاشير أن النـج ـد   هـو اال آـتـظـاظ في اال قـسـام في حـين يـرى الخـطـاب التربوي الرسمي من خال ل المن وي الب  ح الترب

ـائل         ـر الوس ـع تـوف ـول م ـدرسي معـق ط م ي وس ـاءات ف ـوجية الكـف ـبيق بيداغ ن تط ى يمك ـوج حت ـكل ف ـلى ش سم ع ـكون القـ أن ي

ـارات المفـت                             ـبيق اال خـتـب ـية تـط ـد وإلـزام سم الـواح ذ في القـ ـال مي ـائل من الت ـم اله ـة  البيداغـوجية الحـديثة للتـعـلم ، فـهـذا الك ـوح

ـل                               ـج الدراسية في آ ـام البـرام ـميذ وإتـم سنوي المخـصص للتـل سـاعـي ال ـفاظ عـلى الحـجم ال ـية الح حـسب الخـطـاب الرسمي بـغ

ـاذ او اال دارة ،                                         ذ أو اال ست ـدة سواء ا عـلى التلمي ـات ع ـة من سـلـبي ـانات المفـتـوح ـذه اال متـح ى ه ال حـظ عل ـا ي ـكن م المـواد ، ل

ى    40ـميذ تتـاح لـه جـمـيع الفـرص لـمـحـاوالت الغـش في وجـود حـارس واحـد داخـل قـسم به أآثر من            فـالتل اال ضـافة ال  تـلـميذا ، ب

  نـوعـية التقـويم الذي يبـاشره اال سـتـاذ عـلى هـذا العـدد الكـبير هـل سيـكون مـوضـوعـيا أم ذاتـيا ؟ 
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ـذه           2006 / 2005لمحـقـقة خـال ل هـذه السنة الدراسية                  إن النتـائـج ا    مـؤشـرا عـلى أن الخـطـاب الرسـمي أراد من وراء ه

ضـاء                           تم القـ ـالتالي ي ـانوي وب ـانية ث سنة  الث ى ال اال متـحـانات المـفـتـوحـة هـو حـصـول التال ميذ عـلى مـعـدالت القـبول والنتـقـال ال

ذي                          عـلى ظـاهـرتي التسرب المـد    ـر ال ـيرة اال م سـنـوات اال خ ـاصة في ال ـمع خ ـثيرا في المـجـت شـرتا آ ـان إنتـ رسي و اال عـادة اللـت

  . ترتب عنـهـما بروز ظـواهـر إجتـمـاعية آـادت أن تهـدد تـمـاسك اال سـرة و المجـتـمع 

  

ـوي أغـف                 ر الترب ـذا الجـو غي ستحـدث في ه ـوي الـمـ ـرحلة ، و                          فـالتقويم الترب ـذه الم ـذ ه ـئة تالمي سية لـف ـوانب النفـ ـل الج

ـزز                       ـييم مـوضـوعي يـع صـلنا عـلى تـق ـد تحـ ه ق ـائج أن ـذه النت سب ه الجـانب التنظيمي لواقـع المـدرسي و بالتالي ال يمكن القـول حـ

ويم التشـخـيصي أو      آـل مـاهـو إيـجـابي ويحـاول السعي اليجـاد الحـلـول التربـوية النـاجعـة للـسلبيا          ـاء التق ـد تعـتـرضـه أثن ت التي ق

يس بيداغـوجـي          ـها ل ـديدة هـدف التكويني أو التحـصـيلي ، بل وضعـت هـذه اال جـراءات متـخـذة وسيلة اال متـحـان المفتـوح آــأداة ج

  . وإنـما إيديـولـوجي إجتـمـاعـي 

  

  : الـثـة بـنـاء و تـحـليـل جـداول الفـرضـية الثـ  . 3 . 2

  
  " .        يـــد  لجـداآـتـسـاب الـكـفـاءات مــرتـبـط بـنـتـائـج نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي ا : " الـفـرضـيـة الـثـالـثـة نـص 

ـاءات ا                               ـذ الـكـف سـاب التـلمي دة عـلى اآـت ـد ي ـاسته الج ـمد في سي ـد يـع ـد ي وي الج ـة التي                 ان نـظـام اال صـال ح الترب ال زم ل

ـلى       ـحرص ع ـربوي ي ـل ت ـاءات د ور آ ـس بالـكـف ـد ر ي ـا و الت ـدا عـنه ية أو بـعـي ـد رس ـياة الم ي الـح ـواء ف ـا س ـها يـومي يـحـتاج

ـر                   سعـى لمـع ـدى   الوصـول بالمنظـومة التـربوية لتـحقيق أهـدافـها المبينـة وآفـاقها المستقبليـة ، ومن خـال ل الـجـداول اال تيـة ن فة م

  . ارتباط النتائـج الخـاصة بالتقـويم التربوي واآـتسـاب الكـفـاءات 
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  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب السـن ومـوقـفهم من طـرح :  )28( جـد ول رقـم 

  .و ضـعـيات تـر بـويـة تـؤ دي ال آتـسـاب آـفـاءة مـا 

  

25- 35  

  

       ا لـســن  المجموع  فأآثر-56  55 -46  45 -36

  

%  ك%  ك%  ك %  ك%  ك  الموقـف

 06  نــعـــم

  

24 

%  

03 23.07 

%  

04 40 

%  

00 00 

%  

13 26 

% 

 19  ال

  

76 

%  

10 76.92 

%  

06 60 

%  

02 100 

%  

37 74 

% 

 المــجـمـوع

  

25 100  

%  

13 100  

%  

10 100  

%  

02 100  

%  

50 100

% 

  
ـد ول ال    ـال ل الـج ن خ ـظ م ـال ح ين               ن ن ب ه م الي أن ـد ر ب     50ت سبـة تـق ـلى ن ـد أع ـوثة نـج ـحوثا ومبح ـن % 74 ـ مب  م

ـن   ا ـم اال ختـبـا         لمبـحـوثـين الـذ ي ـؤدي ال       ال يـطـرحون في أسـئلته ـوية ت ـيات تـرب ـة وضـع سـاب آـف  ري ـة    آتـ ـتل الـمـرتب ـا وتـح ـاءة م

   . % 26 ـن وضـعـيات تـربـوية تـؤدي ال آتـسـاب آـفـاءة مـا بنسـبة تـقـد ر بولى تليهـا في المـرتبـة الثـا نيـة الـذ يـن يـطـرحـواال

  : وتـتوزع هـذه النسـب حـسب السـن آـالتـالي 

ـد ر ب        56الفـئة الـمـحـصـورة مابـين    سبة تـق ى بن ـة اال ول ـت الـرتب ـر احـتـل ـا ال تـطـرح و       وا% 100 سـنة فـأآـث ـرى أ نـه ـي ت لت

ـة                      ضـعـيات تـرب  ؤد ي ـة م ـيات تـربـوي ـتي تـطـرح وضـع ـوية تـؤد ي الى آـفــاءة مـا ، وآـذا نـفس الرتـبة لـنفـس الفـئـة الـعـمـريـة ال

ـة  ـد م ـكفاء ات منع سبة  % 00ل ـة بنـ ـبة الـثـانـي ـي الـمـرت ـا ف ين % 76.92تـلـيـه ـا ب صـورة م ـة مـحـ ـفس 45 -36 فـئ ـة ون  سن

ـن                       % 23.07 ــئة ب الرـتبة عـند نفـس الف    صـورة مـابي ـة الـمـحـ ـة العـمـري ـة الفـئ ـة الثـالث ـي المرتـب ـي ف ك تـأت  35 -25 ثـم بـعـد ذ ل

  سـنـة 

  تـي  ثـم تـأ% 24 ، وآـذ لك نفـس المـرتـبة لد ى نفـس الفـئة العـمـرية بنسبـة % 76بـنسـبة تـقـد ر ب 
سبـة     55 -46لمـحـصـورة مابيـن   في المرتـبة اال خـيرة الفـئـة العـمـريـة ا       ـة       % 60 سـنة بن ـد ى نفـس الفئ ـة ل ـذا نـفـس المرتـب  وآ

   .% 40بنسبـة 
  

  

156  

  

  



  

  

ـال ف          ا خت ـذة ب ـا ت ـن اال س ـة سـواء آـا   ومـنه نخـلص الى أن هـنـاك اخـتـال فـا في الرؤيـا بي ـم العـمـري ـوال    فـئـاتـه ـوا شـبابا أم آـه ن

  .ئـلة اال مـتـحانات لـوضـعـيات تـربـوية مـؤد يـة الى اآـتـسـاب آـفـاءة ما لـطـرحـهـم فـي أسـ

ـي المنـاشـير                      ـاء ف ا ج ـطبيق م ـي تـحـث عـلى        مـن خـال ل الخـطـاب الرسـمي التـربـوي الذي يـلـزم إدارة المؤسسة بت ـة الت الـوزاري

ـارات أو ال          اال ـد                 سـاتـذة فـي أ ثـناء وبنـاء أسـئـلة اال خـتـب ـة الجـ ـج التـربـوي ك للـمـنـاهـ ضـعــوا ذ ل سـتـمــرة أن يـخـــ ـة ا لـمـ مـراقـب

لـواقـع يـدة وفــق شـبـكـة ا سـئـلـة تـؤدي بالتلـميذ فـي نـهـايـة الـمـرحـلة الـى ا آــتـسـاب آـفـا ءة ما لـنـشـاط تـربوي مقـرر ، لـكن ا                     

ـال ل مال  ن خ ـربوي وم ـنا المـعـاالت ـذة ال    حـظـات ـة اال سـات ـد أن  أغـلبي ـانوي نـج ـميدان الث ـي ال ـة ف ـذه  ش ـبيق ه ـون بـتط  يـلـتـزم

ـد                     اال ـقة الق ـذ بـالطـري ان التلمي الي ف ـاءات وبالت ـية الكـف ـية بيـداغـو ج ـي منـهـج ـم ف جـراءات الـجـد يدة لـعـد م تـمـكـنهم من التـحـك

ـات                        يـمة فـي طـرح اال سـئـلة ال يـمـكـنه ا        ـذ عـلى عـال م ـه التلمي صــل  في ـان يـتـحـ ـرد امـتـح ـو مـجـ ن يـكـتـســب أي آـفـاءة بـل هـ

  . ومـعـدال ت تـسـمح لـه بـاال نـتـقـال الى اال قـسـام العـليـا 

  

  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الـجـنـس ومـوقـفهم من الـتـقـو يـم :  )29( جـد ول رقـم 

  .الـكـفـائـي  

            الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  الـموقـف

ى   ـؤ دي ال ي

  اآتساب آفاءات

05 25 %  13  43.33 % 18  36 %  

ى   ـؤ دي ال ال ي

  اآتساب آفاءات

15 75 %  17  56.66 % 32  64 %  

  % 100  50  % 100  30 % 100  20  المــجـمـوع

  
ـد ر ب     ن أ  مـبـحـوثـا ومـبـحوثـة نـجـد أ50الـجـدول التـالي وأنـه من بين             يـال حـظ من خـال ل       سـبة تـق ـى نـ  من  % 64 ـعـل

  د يد الـمـؤ دي الى إ آـتـسـاب ــوي الـجـــويـم الـتـربـتـقــرون أن الـن يـذ يـال

ـائي وتـح صـطـلـح عـلى تـسـميـتـه من طـرف الـخـطـاب التـربـوي الـرسم    آـفـاءات أو مـا ا    ى ،    ـي بالتقـويم الـكـف ـة اال ول ـل المـرتـب ت

ـي الـمنـاهـج                            ـررة ف ا مق ـاءات م ســاب آـفـ ى ا آـتـ تـلـهيـا في المرتبـة الثـانيـة الفـئـة التـي تـرى ا ن التـقــويـم الـكـفـائـي يــؤ دي ال

   .% 36الـد راسـيـة بنسـبة تقـد ر ب 
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  : ـب الـجـنس آـما يـلي تتوزع هـذه النسـب حس

ـا بن                      ـاءات م سـاب آـف ى ا آـتـ ـؤدي ال ـل  ـ و يـحـ  % 75سبـة  ـ عـلى مسـتـوى المبـحـوثـات الال ئي يـريـن ان الـتقـويــم الـكـفـائي ال ي ت

ـد ر ب             ـى وآـ ـرتـبة اال ول  ـالـم ســبة تـقـ ـي       % 56.66 ـذا نـفس ا لمـرتـبة لـدى الـذ آـور بـن ـا ف ـي       ، تـلـيـهـ ـية اللـوات ـة الـثان الـمـرتـب

ـؤدي ا  ـائي ي ـوي الـكـف ـم التـرب ـن ان الـتـقــويـ س يـري ـى اآـتـ سـبـ ـاب آـفـل ـا بن ـد ر بــاءات م ـدى ـ ون% 25 ـة تـق ـبة ل فـس المـرت

سـبـآالـذ ـد ـة تــور بن ـ    % 43.33 ـبر  ـق ـث  مواق ن حـي شـابـه م ـد م تـ ـناك ع ـظ ان ه ـال ح ـه ن ـال ف   وعـلـي ـذة باخـت ف اال سـات

  .جـنـسـهـم مـن حـيـث ان هـذا التقـويـم الـكـفـائي يـؤدي او ال يـؤدي الى اآـتسـاب آـفـاءات مـعـينة 

ذ أنـه يـؤدي بتال مـيـ ) الكـفـائي ( التقـويـم التـربوي الجـد يـد      فـد ائـما حـســب الـخـطـاب الـرسـمـي ان مـن غـايات التي يـرمي الـيهـا          

ـة أ وال و في   " عـلـوم وتـكنولوجـيا ، آ د اب  "  بـجـذعـيـهـا المـشـترآيـن    2006 / 2005هـذه الـد فـعة     فـي نـهـاية السـنة الـد راسي

  .نـهـاية الـطـور الثـانوي ،  ثـانيـا الى اآـتسـاب آـفـاءات مـعـرفـية ومـهـارية وسـلـوآـية 

ـراءات       ال ن ا  إ) 29(شـة مـيـد انيـا وبـناء عـلى مـعـطـيـات الـجـد ول رقـم          لـكن من خـال ل مـال حـظـتـنا المعـا       ـوا اج سـاتـذة لـم يـطبـق

ـ  ـى الـجـان ـا عـل ـز أسـاس ـم المرتـك ـد ي ـم الق ـام التـقـوي ـون نـظ ـوا يـطـبـق ـد و مازال ـد ي ـم الـج ـب الـكالتـقـوي ـى م ـة ال اال ضـاف ي ، ب

ا  ف وبا ـد يـدة بيـداغـوجـيـة اال هــدا ريـسـهـم للـمـواد الـج  تـد ـن            لت ـذ م ـال مـي ـه للـت ـا يـلـقـنون ـناء ا عـلى م ـون ب ـم تـك ي مـواقـفـه ل

سـبـهــ ـم حـ ـات ، و التـقـوي ـن عـالمـعـلـوم ـلف   م ع ـوي بـمـخـت ـانية ثـان سـنة الث ى ا ل ـال ال ال نتـق ـذ ل ـؤدي بالتـمي ـية تـ ـات رقــم م

ـليم                           ـتـحـد لـمس شـعـبـهـا ا  ـلة التع ـي مرح ـربوي ف ـبيق اال صـال ح الت ـة تـط ثـة و بالتـالي ال وجـود ألي آـفـاءة مسـتـهـد فـة في بـداي

    .2006 / 2005الثـانـوي وفـي عـامـه اال ول 

ـة المنـهـ               إن لـتـكوين ا لمـكـونـين قـبل ا لشـروع فـي أي ا          ـوي من اسـاسـيات اال نـطـال ق ـة في تـطب    صـال ح تـرب ق أسـس أي    ـي ـجي

ـة         المنـاهـج المقـ  اال سـتـاذ الـمـطـبـق لـلــبـرا مــج و        إن آـان ـي ، ف  ـمـيـدانـوى ال ـاصـال ح عـلى الـمسـت    ـن النـاح ـون م ـير متـك ررة غ

ـد ا ـية و البي ـاءات لمعـرف سـاب آــفـ ى اآـتـ ـذ ال ـول بالـتـلـمـي ـه الـوصـ ـلب مـن ـف يـط ـية  آـيـ شـااغـوج ن أي نـ ـة م ســتـهـد ف ط   م

  .تـربـوي مقـرر 
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  توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الـجـنـس ومـوقـفهم من الـمـنـاهـج :  )30 ( جـد ول رقـم 

  .الـجـد يـدة 

  

            الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  الـموقـف

  % 22  11 % 16.66  05  % 30 06  را ض

  % 78  39 % 83.33  25  % 70 14  غـيـر را ض

  % 100  50  % 100  30 % 100  20  المــجـمـوع

  
ـد ر ب             50             يـال حـظ من خـال ل الـجـدول التـالي وأنـه من بين            سـبة تـق  من   % 78 مـبـحـوثـا ومـبـحوثـة نـجـد أن أعـلـى نـ

ذ   طـار إ صـال ح المنــاهـج الـجـد يـدة في إاال سـاتـذة غـيـر الـراضـيـن عـن ا    لمنـظـومـة التربـويـة فـي مـرحـلة التعـليـم الـثـانـوي وب

   .% 22لك يحـتـلـون المرتبة اال ولى ، تـليـهـل في المرتبـة الثـانية فـئـة اال سـاتـذة الراضـين عـن المنـاهـج المـسـتـحـد ثـة بنسبة 

  : جـنس آـما يـلي تتوزع هـذه النسب حـسب ال

ـد ر ب             سبـة تـق ـذا     % 83.33 عـلى مسـتوى المبـحوثين غـيـر الـراضـين عـلى هـذه المنـاهـج بن ى ، وآ ـة اال ول ـلون المـرتي  ويـحـت

ـذه الـمـنا                  % 70نـفس الـرتبة عـنـد المبـحـوثـات بنسبـة       ـية بـه ـاث الـراضـ ـة اال ن ـية فـئ ـبة الثـان سبة      ، تـليهـا في المرت  30هـج بن

   .% 16.66 وآـذا نـفـس المرتبـة عـند الـذ آـور بنسبـة %

ـن حـيث                 ـف م ـي المـواق ـا ف سـهم وتبـايـن ـال ف جـنـ ا خت ـد م رضـى اال سـاتذة ب وعـليه نسـتـنتج الـى أن هـناك تـشـابها من حيث ع

  .رضـى اال سـاتذة باخـتـال ف جـنـسـهـم أيـضـا 

  صـف هـذا الـرفـض أو عـد م الرضـى بـالصـراع والـمـقـاومـة ألي تـغـيير؟  هـل يـمـكن لـنا أن ن

ـه البـاحـث من                ـ           إنـه نـوع من ال    اال حـظ ـذا م ـة أخـرى ، وه ـذة من جه ـة و اال سـات صـراع الخـفي بـيـن الـوصـاية مـن جـه

ـي               ـة ف ـرا ت الـرفـض الـواضـح ـم واحـتـجـاجـاتـهـ   خـال ل معـأيـشته لـهـم وتـعـبي ـوع اضـرابـاتـه سـنـوات    مـجـم ـي ال ـررة ف م المـتـك

ـلبية  اال صـبـغـة الـمـط ـيرة ذات ال ـنية  خ ـة و الـمـه ـر أو       اال جـتـمـاعـي صـول التـغـي ـفية حـ سـاؤل حـول آـي ـى التـ ـا ال ـود ن ـذا يـق  وه

   ؟ الـتـحـول اال جــتـمـاعـيـن عـن طـريـق مـيـدا ن التـعـليـم
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ـال  سـاؤل قـائ ـذا الت ـيب عـن ه ـو يـج ـورد ي ـد أن ب ـال نـج ـذا المـج ـي ه ـا من : " وف ـرض نـوع ـد تـف سـيـطـرة ق ـمنة أو الـ إن الهـي

   . ) 1( " المـقـاومـة أو نـوعـا مـن الثـورة الـرمـزيـة  

ـربو  ـداني الـت ـع المي صـائـية و الـواق ـات اال حـ ـد م رضـى الـمـ إن الـمـعـطي ـلى ع ـة ع ـرات دال ـذا ي مـؤش ـون لـه ـون المـيـداني طبق

ـم اال     صـال ح لـتـصـوراتـهـم للـتـغـييـر أنـه يـؤ     اال ـني          دي الـى تـحـسيـن أوضـاعـه ـانب الـتق ـى بـالـج ـنية وال يـعـن ـية والـمـه جــتـمـاعـ

  .ون الـتربـويــون طـرفـاأسـاسـا لـلـتـغـيـير اال جـتـمـاعـي  وإنـما يـكون إصـال حـا شـامـال يـكـون فـيه آـل الـفـاعـل

  

  .توزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب الـشـهـاد ة ومـوقـفهم من التـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد   :  )31 ( جـد ول رقـم 

  

     الشهادة ليالمجموع الك  مهـنـد س دولة  د راسـات عـليا  الليـسـانس  بكـالوريا

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  الموقف

 % 14  07 % 100 01 % 50  01 % 11.11  05  % 00 00  رأ ض

%86  43 % 100 00 % 50  01 % 88.88  40 % 100 02 غـيـرراض

 %100  50  % 100 01% 100 02  % 100  45% 100 02  المجموع

  
ـد ر ب          ـا ومـبـحوثـة نـجـد أ    مـبـحـوث 50            يـال حـظ من خـال ل الـجـدول التـالي وأنـه من بين            سـبة تـق  من   % 86ن أعـلـى نـ

ـية                     المـبـحـوثيـن غـير الراضـين عـن التـقـويـم التـربـوي الـجـد يـد وبـذ لك يـحــتـلون المـرتـبـة اال ولـى ، تـلـيـهـا في المـرتـبة الـثـان

    .% 14فـئة اال سـاتـذة الـراضـين عـن التـقـويم التـربوي بـنسبة 

ـير   ـالوريا وغ ـادة الـبـك ـلى شـه ـلين ع سـتـوى الـحـاص ـلى مـ ـها ع صـل عـلي شـهـادة ا لمـتـحـ سب الـ سب حـ ـذه النـ ـوزع ه تـت

ـد ر                سبة تـق د بن ـد ي ـتربوي الـج ى      % 100الـراضـيـن عـن التـقـويم ال ة اول سـبة     وبمرتب ـتل         % 88.88 ونـ ـة التي تـح ـود للفئ  تـع

ـادة                        المرتبـة الثـاني  ـئة الحـاصـلين عـلى شـه ـالثة ف ة الث ـي المرتب ـا ف ة المتـمـثـلة فـي الحـاصـلين عـلى شـهـادة الـليـسـانس ، تـلـيـه

ة            % 50الـد راسـات العـليـا بنسبة      ـد م سبـة منـع   أمـا المرتـبـة اال خـيرة فـتـعـود لفئة الحـاصـلين عـلى شـهـادة مـهـند س د ولـة بن

00 %.   
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سبة                         ى بن ة اال ول ـي المرتب ـة ف ـي       %100 أما عـلى مسـتوى الفـئـة الـراضـية بـهـذا الـتـقـويـم نـجـد فـئة مهـند سي د ول ـا ف   ، تـليه

ـي اللـي               % 50المرتبـة الثـانية فـئـة ذوي شـهـادة الد راسات العـليا بنسبـة           صـيب حامل ـت من ن ـة فـكان ة الثـالـث سـانس   ، أما المرتب ـ

  .  % 00 تأتي بعـدهـا المرتـبة اال خيـرة من نصـيب حاملي شـهـادة البـكـالـوريـا بنسـبة منعـد مة % 11.11بنسبة 

ـم حـول                             ـداء رأيـه ـث إب ـن حـي ـا م ـد راسـات العـلـي ـادة ال ـى شـه ـن عـل ـة الـحـاصـلي ين فـئ ـد ب شـابه وحـي ـود تـ ومـنـه نـال حـظ وج

  .يـن لـدى فـئـات حـاملـي الشـهـاد ات اال خـرى اـربوي الـجـد يـد سـلـبا أو إيـجـابا ، وهـنـاك نـوع مـن الـتـبـالـتـقـويـم الت

ـين أ ـن طـرف ـفي بي ـي صـراع خ ـة ف ـة مـتـمـثـل ـمل دال ال ت سـوسـيـولـوجـي ـذا الرفـض يـح ـر  إن ه ـة التـغـيي ـي عـمـلي ـن ف سـاسـي

ـي          )  ادا رة    أسـاتـذة ، ( الـتـربـوي   ـوي ف ـل الـترب ـر عـلى سـطـح الحـق ـية تـظـه ـد يـولوج ـية و أي بـناء عـلى خـلـفـيـات قـيـمية ثـقـاف

  . شـكـل احـتـجـاجـات وتـوقـفات عـن العـمـل بغـية الـوصـول الى مـرامي مـطلبيـة اجـتـماعـية ومهـنيـة 

  ب الـجـنـس ومـوقـفهم من التـقـويـمتوزيـع عـيـنة األ ساتذة حس :  )32 ( جـد ول رقـم 

  .الـتـربـوي الـجـد يـد 

            الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  الـموقـف

  % 38  19  % 30  09  % 50 10 التقويم مشخص

ة    ن ثق ل م يقل

  التلميذ بنفسه
00 00 %  03  10 %  03  06 %  

  % 06  03  % 07  02  % 05 01  غــيــر مـجـدي

ي  سـاعـد ف مـ

العملية التربوية 
02 10 %  08  26.66 % 10  20 %  

ـطوات  سطر خ يـ

  العال ج
03 15 %  03  10 %  06  06 %  

اس  و أس ه

 العملية التربوية
04 20 %  05  16.66 % 09  18 %  

  % 100  50 % 100  30 % 100  20  المــجـمـوع
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ـد ول                     ين     يـال حـظ من خـال ل الـج ـه من ب ـالي وأن ـة  50 الت ـا ومـبـحوث د ر ب       مـبـحـوث سـبة وتق ـناك اعـلى ن  38ه

رى ان           % ى ت ة الت ة الفئ الذ يـن يرون ان التقويم مشخـص لال جـابيات والسلبيات ويحـتـلون المرتـبة اال ولى  تليها في المرتبة الثاني

  ثم تاتي في المرتبة الثالثة الفئة التى ترى ان التقـويم هـو اسـاس               % 20 ـبرالتقويم عامل مساعـد فى العـملية التـربوية بنسبة تقد         

سـبة           % 18العـملية التربوية بنسبة     ـوى بن ـال ج التـرب سـطـر خطـوات الع  ،  تليها فى المرتبة الرابعة فئة الد ين يرون ان التقـويم ي

  ة ـل من ثـقــذ يـن يـرون أن التـقـويم التـربوي الـجـد يـد يـقـل  ثـم تـأتي في نفـس المرتبـة الـرابـعـة فـئـة ال% 6تقـد ر ب 

   . % 6نسبة ــدي بـم غـيـر مـجـ وآـذ لك نـفس الرتـبة لـلـفـئة التي تـرى أن التـقـوي% 6التـلـميـذ بـنـفسـه بنسبـة 

  : تـتـوزع هـذه الـنسـب حـسـب الجـنس آـمـا يـلي 

ـر          ـي ي ـاث الت سبة         عـلى مسـتـوى اال ن شـخـص بـن ـم مـ ـور                  % 50ين أن التـقـوي ـذ آ ـدى ال ـة ل ـذا نفـس المرتب ى وآ ـرتبة أ ول  وبـم

سبة                      % 30بنسبـة   ـوية بن ـة التـرب ـو أسـاس العـملي ـربوي ه ـم الت ـرين أن التقـوي ـواتي ي  % 20 ، ثـم يـليها في المرتبـة الثـانية الل

ـال ج              ي في ا   ثـم تـأت  % 16.66وآـذا عـند الـذ آـور بنسبة       سـطـرا لـخـطـوات الع لمرتبـة الثـالثـة اللواتي يريـن التـقـويم التـربوي مـ

سبة  ـوي بن سبة % 15الترب ـور بن ذ آ ـند ال ـة ع ـس المرتب ـذا نـف ـرين أن % 10 وآ ي ي ال ئ ـئة ال ـة ف ـة الـرابع ـها في المرتب  ، تـلي

ـوية ب ـملية الترب سـاعـد في الع ـوي يـ ـويم الترب سبة التق سبة % 10ن ـور بن ذ آ ـدى ال ـذا ل ـأتي في ا% 26.66 وآ ـم ت ـة   ، ث لمرتب

سبة  ـدي بن ـر مـج ـوي غـي ـم التـرب ـرين أن التـقــوي ـواتي ي ـة الل سبة % 5الخـامسـة فـئ ـور بن ذ آ ـدى ال ـذا ل ـا في % 7 وآ  ، تليه

ـقلل من                   ـوي ي ـويم الترب أن التق رين ب ـة              المرتبة اال خـيرة فئـة الال ئي ي ـد م سبة منـع سـه بن ـذ بنف ـقة التـلمي ـفس      % 00 ث ـذا ن  ، وآ

   . % 10المرتبـة لـدى الـذ آـور بنسبـة 

  .وعـليه نستـخـلص الى عـد م تشـابه مواقف عـينة المبحوثين مـن التقـويم التـربـوي باخـتـال ف جـنسـهـم 

ص النـقـائص والسـلبـيـات   ـتـشـخـيـد فيهـا عـلى ميـكانيزمات وآليـات ل      إن التقـويم التربوي ضـمن اال صـال ح الشـامل وسـيلة يـعـتـم         

ـليمية                 ـملية التع ليـتم تـدارآـهـا أثـنـاء التـطـبيق الميـداني وهـذا دائما حسب الخـطـاب الـرسـمي ، و التقـويم أسـاس جـوهـري في الع

ـو ضـو    إن طـبقــت اجـراءاتـه بـصـفـة د    التـعـلميـة   ـة وم ال صـال ح                   قـيـق ســلـبي ل ـذة الـ ـف اال ســات ـرة ومــواقـ ـم نـظـ ـة ، ورغـ عــي

ـة           ـالتربوي في مرح   ـيات المبين ـم ومن خـال ل الـمـعـط ـويم، إال أنه لة التعـليم الثـانوي سـواء أآـانت في المنـاهـج أو البرامـج أو التق

ـد        ، حـيث يـرون أن  مـهـام التقـويم ) 32( في الجـد ول رقـم     ـا مسـقـبال وم ـاد يـه ـا وتـف سـلبيات لـمـعـلـجـته شـخـيص ال  التربـوي ت

  .عـمـا ومـعـززا لال يـجـابيـات التي تـظـهـر من خـال ل التـطبيق الفـعـلي ال جـراءات اال صـال ح التربـوي مـيـدانـيا 
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  ـد مـيـة  ومـوقـفهم منتوزيـع عـيـنة األ ساتذة حسب اال ق :  )33 ( جـد ول رقـم 

  .الـنـجـاح الـمـد رسـي  

          

1- 5  6- 10  

  

  األ قد مية  المجموع  فأآثر-26  25 -21  20 -16  15 -11

  

%  ك %  ك%  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  الموقـف

  اال سـتـاذ

  

04 44.44 

%  

02 28.57 

%  

06 35.29 

%  

02 18.18 

%  

00 00 

%  

00 00 

%  

14 28 

% 

  الـبـرنـامـج

  

02 22.22 

%  

04 57.14 

%  

04 23.52 

%  

07 63.63 

%  

01 25 

%  

01 50 

%  

19 38 

% 

  اال سـرة

  

01 11.11 

%  

00 00 

%  

03 17.64 

%  

01 9.09 

%  

02 50 

%  

01 50 

%  

08 16 

% 

  الـمـحـيـط

  

02 22.22 

%  

01 14.28 

%  

04 23.52 

%  

01 9.09 

%  

01 25 

%  

00 00 

%  

09 18 

% 

 المــجـمـوع

  

09 100  

%  

07 100  

%  

17 100  

%  

11 100  

%  

04 100  

%  

02 100 

%  

50 100

% 

  
ين             ـه من ب ـالي وأن ـدول الت ـال ل الـج ـظ من خ ـال ح ـة50ي ـا ومـبـحوث د ر ب   مـبـحـوث سـبة وتق ـلى ن ـناك اع  38ه

ى     مـج الـد راسيـة وبذ الذ يـن يرون ان ظـاهـرة النـجـاح المـد رسي تـعـود أسـاسـا الى نـوعـية البـرا          % ـة اال ول ـون المرتب ك يحتـل  ل

ـة    % 28، تليهـا في المرتبة الثـانيـة الـذ يـن يـرون أن اال سـتـاذ هـو أسـاس النـجـاح التربـوي بنسـبة تـقـد ر ب                    ثـم تـأتي في المرتب

ـرة  % 18الثـالثة فـئة الذ يـن يـرون أن الـمـحـيط مـتـغتير مسـاهم فـي عـملية الـنـجـاح بنسـبة تـقـد ر ب      وتليهـا في المرتبـة اال خـي

   .% 16الفـئـة التـي تـرى أن اال سـرة طـرفـا مـسـاعــدا في النـجـاح المـد رسي بنسبـة تـقـد ر ب 
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  :يـلي  ه النسـب حـسب اال قـد ميـة آـمـاوتـتـوزع هـذ

   % 63.63أ ولى وبنسبة تـقـد ر ب  سـنة بمـرتبة 20 -16فـعـلى مستــوى الفـئة الـمـحـصـورة مـابين 

ـابين   صـورة م ـئة المـحـ ـانية الف ـة الث ي المرتب ـا ف ـد رسي ، تـليه ـاح الم ـرر أسـاس النـج ـج الـمـق ـرى أن البـرنـام ي ت  10 -6والت

ين                % 57.14سـنـوات بنسبة تـقـد رب      صـورة ب ة المـحـ ـالثة للفئ ـة الث ك المرتب ـد ذ ل ـم بع ـثر بنس  26 ، ث ـد ر ب   فأآ  ، % 50بة تق

ا     صـورة م ـئة المـحـ ـة الف ـة الرابع ي المرتب ـا ف ين  تـليه ـد ر 25 -21ب سبة تـق ـنة بن ة    % 25 س سة للف ة الخـام ـا المرتب ـد ه   بـع

ين   صـورة ب سبة  15 -11المح نة بن ين     % 23.52 س صـورة ب ـة المحـ ـة للفئ سـاد س ة ال ـدر   5 -1 تليهاالمرتب سبة تـق نوات بن  س

    .% 22.22ب

ا                      صـورة م ـئة المـحـ ين    أمـا الفئـة التي تـرى أن اال سـتـاذ هـو أسـاس عـمليتة النـجـاح المـد ر سي ، فإن الف ـتل     5 -1ب ـوات تـح  سـن

ابين         % 44.44 ـالمرتبة االولى بنسبة تـقـد رب     ـد ر         15 -11 تليهـا المرتبة الثـانية الفـئة المحـصـورة م سـبة تـق ـة بن  % 35.29 سن

ـعة         % 28.57 ـ سنـوات بنسبـة تـقـد رب    10 -6   نـيـب أتي في المرتبـة الثـالـثة الفئة المـحـصورة ما      ثـم تـ  ة الراب  ، تـلـيـها في المرتب

ـابين             % 18.18 سنة بنسبة تـقـد ر    20 -16     ين  ـالفـئة المحـصـورة مـا ب    صـورة م ـئة المـحـ ـبة الخـامسـة الف ـأتي في المرت ـم ت  ث

ة     26 وفي المرتبة اال خـيرة الفئـة المـحـصورة مابين        % 00بنسبة تقـد ر بنسبة منعـد مة        سنة   25 -21 ـد م سبة منع ـثر بن  سنة فأآ

ـش ف    ـيــ أمـا الفئـة التي تـرى أن المـح      % 00 ـه ال  ـط الـذي يـعـي ـذ أسـاس ا    ـلـمـتـي ـد  اح ا ــ ـنـجـل ي ى          لم ة اال ول ـد أن المرتب رسي فـنج

 سـنة 15 -11 تلـيـها في المرتبة الثـانية الفـئة المـحـصورة مـا بين        % 25 ـ سـنة بنسبة تـقـد رب    25 -21ابين  محـصورة في الفئـة م   

ـليها  % 22.22 ـ سنـواتبنسبـة تـقـد ر ب5 -1 ثـم تـأتي في المرتبة الثـالثة الفـئة المـحـصـورة مـابين       % 23.52 ـبنسبـة تـقـد رب    ، ت

ـة الف   ـة الرابـع ي المرتب ابين  ف صـورة م سبـة  10 -6ـئة المـحـ ـوات بن ـئة    % 14.28 سن سـة الف ـة الخـام ي المرتب ـا ف ـم تـليه  ، ث

ين       % 9.09 ـ سـنة بنسبة تـقـد ر ب   20 -16المـحـصـورة مـا بين     صـورة ب ـيرة فهـي محـ ة اال خ ـا المرتب سبة    26 أم ـر بن  سنة فأآـث

صـورة  % 50 ـ فـنجـد أن أعـلى نسـبة تـقـد ربة أسـاس النـجـاح الـمـد رسي  سـر امـا الفـئة التي ترى بأن اال        %00منعـد مة     ومـحـ

ين           25 -21مابين   ـد ر ب     26 سنة و المرتبة اال ولى للفـئـة المحصـورة ب سبة تـق ـثر بن ـانية     % 50 ـ سـنة فأآ ـة الث ـا في المرتب  تليه

ين        % 17.64 سـنة بنسبة تـقـد ر 15 -11بين  الفـئة المحـصـورة ما  صورة ب ـة المحـ ـالثة الفئ ـبة الـث أتي في الرت  5 -1 بـعـد ذ لك ت

ين                % 11.11سـنوات بنسبة تـقـد ربـ      ـئة المحصورة ب ـة الف ـة الرابع ـا في المرتب ـد ر       20 -16 تليه سبة تق ـة بن  وفي  % 9.09 سن

   .% 00 مة  سـنوات بنسبة منـعـد10 -6ي الفـئة المحـصـورة مـابين ـأتـالمرتبـة اال خـيرة ت

 ومنه نسـتـنـتج أن أراء المبـحـوثـين و المبحوثات متباينـة وغـير متـشـابهـة من حيـث ابـداء أرائهـم في عـملية النـجـاح الـمـدرسي                  

  .و العـوامـل المـســاعـدة عـلى ذ لك 
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ـاح               ـملية النـج ـاك أ      ان اال ســتـاذ  و البـرنـامج متـغـيران رئـيـسيان في ع ـكن هـن د رسي ول سا  الم ـرة     طراف م ـذه الظـاه عـدة في ه

  . آـتـعـاون اال سـرة مـع المـد رسـة وتـوفـر الجـو التربـوي والثـقـافي للمحـيط المسـاعـد للتلمــيـذ عـلى النـجـاح 

  

  : النتـائج الجـزئيـة للفـرضـية الثـالثة  . 1 . 3

ـال ح الترب  ـام اال ص ذ                 إن نـظ سـاب التلمي ى إآـتـ ـرامج ال ـج و الب ـال ل المنـاه ن خ ـمد م مي يع ـاب الرس سب الخـط ـوي حـ

ـاءات                           ـاربة للكـف دريس ببيداغـوجية المق ـاعية والت ـياته المدرسية أو اال جتـم للكـفـاءة الال زمـة التي يحـتـاجـها يوميا سـواء في ح

ـير        دور آـل تـربوي يـحـرص بـالـوصـول الى تـحـقيق أ      ـلبية اال سـاتذة غ ـكن أغ ـا المستقـبلية ل ـوية و آفـاقـه هـداف المنظـومة الترب

ـذا                       اء اال سـئلة عـلى ه ـة بن ذ بطريق ـإن التلمي متـحـكمين في هـذه التقنية الـجـديدة ومـازالـوا يدرسون بالطـريقة القـديمة و بالتالي ف

ـات                       المنوال ال يـمكنه أن يكتسب أي آـفـاءة تـذآـر ، ب          ـحن عـلى عـال م ـيه الـمـمت صل ف ـان يـتـحـ ـرد إمتـح ـو مـج ـراء ه ل هـذا اال ج

ـطبيقها في                                   ـذه البيداغـوجية وت تال ك أستاذ له ابين إم سم اال عـلى ، وحـتى يتحقق تناسب م ى الق ومعـدالت تسـمح له باال نتـقال ال

ـربوي                      الممارسة اليومية ومـابين إآـتـساب التلميذ للكـفـاءة المسته        شروع في أي إ صـال ح ت ل ال ـونين قب ـوين المك د من تك ـدفة الب

ـقيق                   ـالت دون تـح ـديدة ح ـائص ع ـيهما نـق ـرا ف ذان ظـه سـواء في الجـانب المعـرفي للمـنـاهـج أو الجـانب البيداغوجي التطـبيقي الل

ـائي و    ستوى الدراسي و الكـف سن الم ك بتحـ ـررة وذل ة المق ـداف التربوي ـاتذة ال  اال ه ـينة اال س سب ع ذي حـ ـاح المدرسي ال النـج

ـع             تـسـاهـم فيه اال صـال حـات التربـوية لـوحـدهـا وإنـما هـنـاك متـغـيرات أخـرى لها دور مباشر أو غـير مباشر آـتـعـاون اال سـرة م

  .  المـدرسة وإيجـاد الجـو التربـوي و الثقـافي داخـل وخـارج المؤسسـة التربـوية 
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  توزيـع عـيـنة الـمـبـحـوثين الـمسـتشـار ين حسب الـجـنـس :  )34 ( جـد ول رقـم 

  .و السـن  

            الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  الـســن

25- 35  

  

08 47.05 

%  

04  30.76 % 12  40 %  

36- 45  

  

06 35.29 

%  

04  30.76 % 10  33.33 % 

4- 55  03 17.64 

%  

03  23.07 % 06  20 %  

  % 6.66  02 % 15.38  02  % 00 00   فأ آــثـر56

  % 100  30  % 100  13 % 100  17  الــمـجـمـوع

  
ـن                        ـن بـي ـة    30يـال حـظ من خـال ل الـجــد ول الـتـالي وأنـه م ـا ومـبـحوث ـقد ر ب            مـبـحـوثـ سـبـة وت ـاك اعـلى ن  ـهـن

ـابين      % 40 صـورة م ـرية ا لـمحـ ـة ا لعـم ى الـفـئ ـبة اول ـمرية ا       35 -25 وبمـرت ـئة الع ـانية الف ـة الث ي المرتب ـا ف ـنة ، تـليه  س

ابين  صـورة م ابين 45 -36لمحـ صورة م ـمرية المحـ ة الع ـالثة الفئ ة الث ي المرتب ـأتي ف ـم ت ـنة ، ث ي 55 -46 س ـأتي ف ـم ت ـنة ، ث  س

  . % 6.66سبة تـقـد رب الرتـبة اال خـيرة وبن

  

  : وتتوزع هـذه النسب حـسب الجـنس آـالتالـي 

ـد  % 47.05ـعـلى مسـتـوى الفـئة اال ولـى نـجـد أن ا لمـبحـوثات يـحـلن المرتبـة اال ولى بنسبة تـقـد ر ب    وآــذا نفـس المـرتـبـة عــن

ـد     45 -36لثـانية الفـئة المحـصورة مابين  تـليـهـا في المرتبةا % 30.76 ـالــذ آــور بـنســبة تـقــد ر ب      سبة تق ـاث بن ـد اال ن  سـنة نج

  بة ــسـنـ وآـذا عـنـد ا لـذ آـور ب% 35.29 ـر ب

ـابين     ثـم تـأتي في المرتبة الفئة المحصورة       % 30.76تـقـدر بـ    ـدى    46 -55 م ـد ر ب          سـنة ،ل سـبة تـق ـا ث ن ـذا  % 17.64 ـاال ن  وآ

   وفي المرتبـة اال خــيـرة الـفـئـة الـمـحـصـورة % 23.07ـقـد ر لـدى الـذ آتور بنسبة ت

  . % 15.38ـب ولـدىالذ آـور نسبـة تقـدر% 00 سنة فـأآـثر فـنـجد لـدى اال نـاث نسـبة منـعـد مة 56مابـين 
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سن و الجـنس ويـطـغى غـلى                      ـن حـيث ال شـبـاب     وعـليه نـال حـظ عـد م تـشـابه عـينة المـبحوثين م صـر ال شـارين عـنـ ـئة المسـتــ ف

ـات خـال ل              سـتـوى الـثـانـوي ـلى مـ ـاصب ع ـتح من ـم ف ـي وت ـد رسي و المهـن ـه الم ـز الـتــوجــي ـا بـمــرآـ ـد يـث ـوا ح ن الـتـحـق ـذ ي ال

  .السـنوات العـشـر اال خـيـرة فـقـط 

  

  سـتشـار ين حسب الـجـنـستوزيـع عـيـنة الـمـبـحـوثين الـم :  )35 ( جـد ول رقـم 

  .و مـقـاطـعـة الـعـمـل  

            الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  الـســن

  حـضـريــة

  

05 29.41 
%  

04  30.76 % 09  30 %  

 شـبه حـضـريـة

  

08 47.05 

%  

06  46.15 % 14  46.66 % 

  ريــفـيـة

  

04 23.52 

%  

03  23.07 % 07  23.33 % 

  % 100  30  % 100  13 % 100  17  الــمـجـمـوع

  
ـن                            ـن بـي ـه م ـالي وأن ـد ول الـت ـة    30يـال حـظ من خـال ل الـجـ ـا ومـبـحوث ـقد ر ب       مـبـحـوثـ سـبـة وت ـاك اعـلى ن  ـهـن

ـانية                  % 46.66 ـة الـث ـا في المرتب ضرية، تليـه ـه حـ اطق شب ا طـق ا     من المسـتـشـارين يـعـمـلون في من ـن بالمن ضـرية  العـاملي لحـ

 % 23.33 ـريـفيـة بنسبـة تـقـد ر ب ـطـق ال نـاـمـذ يــن يـعـمـلون في الـل ثـة اــل ثـاـل  ، ثـم تـليهـا في المرتبـة ا     % 30 ـرببنسبة تـقـد 

 .  

  : وتتـوزع هـذه النسب حسـب الجـنس آـمايلي 

ى ، ونـف  ـمـرتـ وب% 47.05 ـملـن بمنـاطـق شـبه حـضـريـة بنسبة تـقـد ر بعـلى مسـتـوى المـبـحـوثات نـجـد الال ئي يـعـ      س ـبـة ا ول

   ، تلـيهـا في المرتـبـة % 46.15 ـبة لـد ى الـذ آتور بنسبـة تـقـد ر بـمـرتـال

ـذ         % 29.41ـالـثـانية اللواتي يعـملن في المنـاطـق الحـضـرية بنسبة تـقـد رب         سبة      وآـذا نفس الرتـبة لدى ا ل ـور بن ـم   % 30.76آ  ث

   .% 23.07 وآـذا نفس الرتـبة ب % 23.52 ـتـاتي المرتبة اال خيـرة للـواتي يعـملن فـي مـنـاطـق ريـفيـة بنسبة تـقد رب

ـا  ـلى المن ـنس ع سب الج شـارين حـ ـوزيع المـسـتـ ي ت شـابها ف ـاك تـ ستـخلص أن هـن ه ن شـبه حـل طـق ا ومن ضـرية و ال ضـرية حـ ـ

  ة ـيـئ ومـعـطـيـاته اال حـصـا ) 35( ية ، إال أن المـال حـظ من خـال ل الجـد ول رقم الريفو
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ـاة ب  ـر مـغـ ـية غـي ـريفـق ال ـط مناـيـل عـلى أن مـؤسـسـات ال    ـد ل  ـد رس    ـتـوجـي ـسـلك ال ـ ط ون ـن يـتـابـعـ ــذ ي  ـ ل ي وا ـلمهـن  ي و ا  ـه الـم

  .  ي أو المتوسـط أو الثـانوي ـئ ـداـتـ ب م االـيـعـلـتـستـوى الـربـوي إن عـلة مـتـال ح الـيـذ سـنـوات اال صــتـال م

  توزيـع عـيـنة الـمـبـحـوثين الـمسـتشـار ين حسب الـتـخـصص :  )36 ( جـد ول رقـم 

  .و الـشـهـادة  

        الشهادة لكليالمجموع ا  مـاجـسـتـيـر  الـلـيـسـانـس  ت.ج.د.ش  مسـتوى نهائي
 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  التخصص

التوجيه 

  المدرسي
03  100 

%  
/ / / / / / 03  10 % 

علم النفس 

  العيادي
/  /  / / 01  4.34 

% 
/ / 01  3.33 

%  

  علم النفس

  اال رطفوني
/ / / / 01  4.34 

% 
/ / 01  3.33 

%  

علم النفس 

  التربوي
/ / / / 06  26.08 

% 
/ / 06  20 % 

علم النفس 

  المدرسي
/ / 02  100 

%  
05  21.73 

% 
/ / 07  23.33 

%  

علم االجتماع 

  الثقافي

/ / / / 03  14.28 

% 
/ / 03  10 % 

علم االجتماع 

  الريفي
/ / / / 02  8.69 

% 
/ / 02  6.66 

%  

علم االجتماع 

  العائلي
/ / / / 03  14.28 

% 
/ / 03  10 % 

علم االجتماع 

  الصناعي
/ / / / 02  8.69 

% 
02 100

% 
04  13.33 

%  

100  03  المجموع
% 

02  100  
%  

23 100 
% 

02 100
%  

30  100 

%  
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ـن                            ـن بـي ـه م ـالي وأن ـد ول الـت ـة    30يـال حـظ من خـال ل الـجـ ـا ومـبـحوث ـقد ر ب       مـبـحـوثـ سـبـة وت ـاك اعـلى ن  ـهـن

ـفس         تليهـافي ال  د رسي ويحـتلون المرتبة اال ولى         تـخـصـصـهم عـلم الـنفـس المـ     %  23.33 ـلم الن ـمرتبة الثـانية فـئة تـخـصص ع

ـد ر            ثـم تـأتي في ا % 20ـالتربـوي بنسبة تـقـد ر ب  سبة تـق صـنـاعـي بن ـاع الـ ـلم اال جـتـم ـئة تـخصص ع ـالثة ف ـة الث  13.33لمرتب

سبة          % ـد رسي بن ـيه الم ـلي ، والتوج ـاع العـائ ـلم اال جـتـم ـة تـخـصص ع ـبة     %10  تليـها في المرتبـة الرابـع ـاتي في المرت ـم تـ  ث

ـلم                   % 6.66 ـالخـامسـة تـخـصص عـلم اال جـتمـاع الريفي بنسبة تقـد رب         ـرة تـخـصص ع سـاد سة و اال خي ـة الـ   وتـليها في المرتب

   .% 3.33 ـالنفس العـيادي و اال رطـفـوني بنسبة تـقـد ر ب

  

  : تتـوزع هـذه النسـب حسـب الشـهـاد ة آـما يـلي 

ـئة  ـد ر ب   ف سبـة وتـق ـد أعـلى ن ـد رسي نـج نفس الم ـم ال صـلون % 100ـ  عـل ىمتـحـ ـادة الدر   عل ـية شـه اسـات الـجـامعـيةالتـطبيق

  .   % 21.73 بنسبة  عـلى اللـيـسـانس فـئـة الحـاصـلين وبرتبـة أ ولى تليها في المرتبة الثاني

سبة         ثـم تـاتي  ـد أعـلى ن ـوي فـج نفس الترب ـلم ال ة ع ـقد ر ب  فئ ـادةا   % 26.08 ـ ت ـاملي  شـه ـلم اال        من ح ة ع ا فئ ـد ه سـانس بع لليـ

ـد ر ب سبة تـق ـلى ن ـد أع صـنـأعي نـج ـماع ال ا% 100 ـحـت ـا من ح ـا دة ا ملي شـه ـاملوا  لم ـانية ح ة الث ـليها في المرتب ستير وت جـ

ـمد رسي و            ، امـا فئة التـوجـيه المـد رسي فـهـم مـعـلـم        % 8.69الليسانس بنسبة    ـيه ال ـل ضـمن سـلك التـوج ـون للـعـم ون منتـد ب

  . ولـهـم مسـتوى نـهـائي % 100 ـالمهني بنسبة تـقـد ر ب

سبة          سـانس بن ـياد      % 8.69أمـا فـئة عـلم اال جــتماع الـريـفي فـكلهم من حـاملي شـهـادة الليـ نفس الع ـلم ال سـبة لـخـصـص ع  وبالن

   .% 3.33ـ   متـحـصـلون عـلى الليـسانس بنسبة تـقـد ر بي و اال رطـفـوني فـكـلهـم

ـليها وأغـل                 صـل ع شـهـاد ات المتحـ ـن حـيث ال شـابـهـة م ـير متـ شــارين غ ـهم من حـام   ـبـومنه نسـتـخلـص أن عــيـنـة المستـ لي ـيت

  .لبـحـث  ة اــنــيـوع عـمـ من مـجـ% 76.66 ـية تـقـد ر بـبة اجـمـالـليـسانس بنسـشـهـادة ال
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  توزيـع عـيـنة الـمـبـحـوثين الـمسـتشـار ين حسب الـجـنس :  )37 ( جـد ول رقـم 

  .و اال قـد مـية 

            الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  األ قـد مية

1- 5  

  

01 5.88 

%  

02  15.38 % 03  10 %  

6- 10  

  

08 47.05 

%  

03  23.07 % 11  36.66 % 

11- 15  

  

02 11.76 

%  

04  30.76 % 06  20 %  

16- 20  

  

05 29.41 

%  

01  3.33 %  06  20 %  

21- 25  

  

01 5.88 

%  

02  15.38 % 03  10 %  

  % 3.33  01  % 3.33  01  % 00 00   فأآثر-26

  % 100  30  % 100  13 % 100  17  الــمـجـمـوع

  
ـقد ر ب          مـبـحـوثــا ومـبـحوثـة  30ول الـتـالي وأنـه مـن بـيـن    يـال حـظ من خـال ل الـجــد                   سـبـة وت   % 36.66 ـهـنـاك اعـلى ن

ين     10 -6ممن أقـد ميتـهم محـصـورة مـا بين        ـد ر    15 -11 سـنوات  تـليـها فـي المرتبة الثـانية الفئـة المحـصـورة ب سبة تـق ـة بن  سن

ـدى ال      % 20ب   ـا ل ـد ه ـئة ا  ونـفس المرتـبة نـج ين    ف صـورة ب ـد ر ب    20 -16لمـحـ سبة تـق ة     % 20 ـ سـنة بنـ ـأتي في المرتب ـم ت  ث

ين           % 10 ـ سـنوات بنسـبة تـقـد ر ب      5 -1الثـالثـة الفـئة المـحـصـورة مـابين      ـة المـحصـورة ب ـدى الفئ ـا ل ـد ه ـبة نـج  ونـفـس المرت

  . سـنة فـأآـثر 26ة الـرابعة و اال خـيرة الفـئة الـمـحـصـورة مـا بين  تـليهـا فـي المرتب، % 10 ـ سـنة بنسبة تـقـد ر ب25 -21
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  : تتـوزع هـذه النسـب حـسب الجـنس آـالـتـالي 

ـد ر ب            10 -6عـلى مسـتـوى الفـئـة المـحـصـورة مـابين       سبة تـق ى       % 47.05 ـ سنوات نـجد لدى اال نـاث نـ ـرتبة اال ول ـل الـم  وتـحـت

سبة         وآـذا   ـور بن ين                 % 23.07نفـس المرتـبة عـند الـذ آ صـورة ب ـئة المـحـ ـانية الف ـة الث ـها في المرتب ـد   15 -11 ، تـلـي  سنة ونـج

ـد ر               لر ونفـس ا   % 11.76 ـلـدى اال نـاث نسـبة تـقـد ر ب       سـبة تـق ـور بـن ـذ آ ـد ى ال ـبة ل ة      % 30.76ت ـبة الثاني ـأتي في المرت ـم ت  ث

ـور ب   % 29.41ـ سـنة بنسبـة تـقـد ر ب20 -16ـحـصـورة  نـفـسها الفئـة ال   ـذ آ ـدى ال سبة تـقـ  ـ لـد ى اال نـاث وآـذا نـفس الرتبة ل د ـنـ

ين            % 3.33 ـر ب  صـورة ب ـد ر ب              5 -1 ن تـليهـا في المرتـبة الثـالثة الفئـة المـحـ سبـة تـق ـاث بن ـدى اال ن ـذا   % 5.88 ـ سـنوات ل  وآ

ين                % 15.38ر بنسبة   نـفس الرتبة عـند الذ آـو     صورة ب ـئة محـ ـند الف ـا ع ـد ى اال       25 -21 ونـفس المرتبـة الثـالثـة نـجـد ه  سـنة ل

ـلد   26  تـليهـا في المرتبة اال خـيرة الفـئة المـحـصـورة بيـن           % 15.38 وآـذا لـد ى الـذ آـور بنسبة        % 5.88نـاث بنسبـة    ـثر ف  فـأآ

   . % 3.33 ـى الذ آـور بنسبـة تـقـد ربد ولـ% 00ى اال نـاث بنسبة منعـد مة 

  .  يـنا بين مـسـتشـاري التـوجـيه مـن حـيـث الجـنس و اال قـد ميـة ومـنه نستـنتج أن هـنـاك تـبـا

ـة ا                     ـد اث ـه ح ـالب عـلي ـني الـغ سـلك الـت        إن المـسـار المـهني لـفـئة مسـتـشـاري التـوجـيه المـد رسي و المه ـذا الـ ـد بـه ـوي  لعـه ـرب

ـي فـرعـي    يـة مـطـلـيـف بـشـكـل واسـع فـي بـدا   ــتـوظـالـذي فـتـح لـه مـجـاال ت ال      ـية ف ع التسـعـيـنـات لـحـامـلي الشـهـاد ات الجـامـع

ـن   عـلـم اال جـتـماع وعـلـم النـفس بـمـخـتلـف الـتـخـصـصـات بـعـد ما آـانت هـذه الـوظـيفـة مـسـند ة الـى  مـعـلميـن قـدا  ـد بي مـى منت

  .     طـات اال عـال م والـتـوجيه عـلى مسـتوى مـرآـز التـوجـيه المـد رسـي و الـمهـني فـي الـو ال يـة  للـقـيام بـمـهـام نـشـا
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  توزيـع عـيـنة الـمـبـحـوثين الـمسـتشـار ين حسب الـجـنس :  )38 ( جـد ول رقـم 

  .تقـويـم التـربـوي  و مـوقـفـهـم مـن الـ

  

             الجنس  المجموع الكلي  ذ آـــور  إ نــــا ث

 %  ك %  ك %  ك  الـمـوقـف

يكـون على 

 حسـاب البـرنامج

07 41.17 

%  

06  46.15 % 13  43.33 % 

االسـتعـداد الدائـم 

  للتلميذ

04 23.52 

%  

02  15.38 % 06  20 %  

 إجـهــــادالتـلـميـذ

  

06 35.29 

%  

05  38.46 % 11  36.66 % 

  % 100  30  % 100  13 % 100  17  الــمـجـمـوع

  
ـن                         ـن بـي ـه م ـة   30يـال حـظ من خـال ل الـجــد ول الـتـالي وأن ـا ومـبـحوث ـا   مـبـحـوثـ ـد ر ب     هـن سـبـة وتـق  43.33 ـك اعـلى ن

ـ% ـذ ي ـربو  ال ـم الت ـرون أن التـقـوي سن ي ـلى حـ ـكون ع د ي ـد ي ـاـاب إي الـج سـنو تـم ـج ال ـة م الـبرنـام ـلون المرتب ـذلك يـحـت ي وب

ـرون أ              اال ن ي ذ ي ـة ال سبـة           ولى ثـم تـأتي فـي المرتبـة الـثـانية فئ ـذ بن ـدا للتـلـمي ـم مـجـه ـة        % 36.66ن التـقـوي ـها في المرتـب  ، تـلي

  .   % 20  لة إسـتـعـداد دائـم بنسبةنـه يـجـعــل الـتـلـمـيـذ فـي حـا الـثـالثة الـفـئة الـتـي تــرى أ
  

  : تـتـوزع هـذه الـنـسـب هـذه النسـب حسـب الجـنس آـمـا يـلي 

سـبة              % 46.15عـلى مسـتوى فـئة الـذ آـور نـجـد أن نسبـة          ـاث بن ـدى اال ن ـذا ل ـى وآ ـا في   % 41.17 وهـي المرتبة اال ول  ، تـليه

ـدر ب         المرتبـة الثـانية الـذ ين يـرون أن التـ  سبـة تـق ـور ن ـذ آ ـى ال ـد ل ـذ فـنـج ـد للتـلمي ـة    % 38.46 ـقـويـم مـجـه ـذا نفس المرتب  وآ

ـم ،                            % 35.29بنسبة   ـداد دائ ـالة اسـتـع ـي ح ـذ ف ـل التـلمي د يـجـع ـد ي ـويم الـج ـرون أن الــتـق ـن ي  ثـم تـاتي في المرتبـة الثـالثة الذ ي

   .% 23.52 ـ ونفس المرتبـة لـدى اال نـاث بنسبة تـقـد ر ب% 15.38 ـفـلدى الذ آـور بنسبة تـقـد ر ب
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  .ومنـه نـال حـظ أن هـناك تـشـابهـا حـول مـواقـف المستـشـارين من التقـويم التربـوي الـجـد يـد باخـتال ف جـنسـهـم 

ام ـاب إتـم  ـسـون عـلى حـ  ـ مـال حـظـاتـنا الميـدانيـة فإن ذ لك يـك                  إن آـثـرة المـراقـبة الـمسـتـمرة و التـقـويـم الـدائـم و حـسب        

  ية ـمـعـلـمواد الـي الـصـة ف اـة خــمـكـثـفــررة و الـمـقـوية الــنـسـج الـبـرامـال

ـاة     ا"  ـة و الحـي ـوم الطـبـيـع ـية ، عـل ـوم الفـيـزيـائ ـيات ، العـل ـذه الـك  " لريـاض ى ه ـة ال اال ضـاف ـراء  ـثرة وتب ـترات اج ـارب ف ـق

  . متـحـانات يـؤدي الـى إرهــاق التـلمــيـذ بالرغـم من اسـتعـداده الـد ائـم ال جـراء اال ختـبـارات اال

  

  توزيـع عـيـنة الـمـبـحـوثين الـمسـتشـار ين حسب الـسـن :  )39 ( جـد ول رقـم 

  .ومـوقـفهم من اال صـالح التربوي الـجـد يـد 

  ـن     ا لـسـ  المجموع  فأآثر-56  55 -46  45 -36  35 -25

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  الموقـف

د  مجه

  للتلميذ

08 66.66 06 60  04 66.66 01 50  19 63.33

ى    ـد عل سـاع

افؤ  تك

  الفرص

02 16.66 01 10  01 16.66 01 50  05 16.66

ى   اعد عل س

تد را ك  اس

  النقائص

02 16.66 03 30  01 16.66 00 00  06 20  

  100 30 100    100 06 100 10  100 12  ــجـمـوعالم

  
ـن                           ـن بـي ـه م ـالي وأن ـد ول الـت ـة   30يـال حـظ من خـال ل الـجـ ـا ومـبـحوث ـد ر ب       مـبـحـوثـ سـبـة وتـق ـاك اعـلى ن   63.33 ـهـن

ـئة         وتـحـتــل المرتبـة اال ولى والتـي ترى بـأن اال صـال ح التـربـوي الـجـد يـد مـجـ      % ـانية الف ة الث ـا في المرتب ـذ ، تـلـيـه هـد للتلمي

ـد عـلى              % 20 ـالتي تـرى أنـه سـاعـد عـلى تـدارك النـقـائـص بنسـبة تـقـد ر ب           ، تـليهـا في المرتبة الثـالثـة الـذ ين يـرون أنـه سـاع

  تـكـافـؤ الفـرص بين التـال ميـذ بنسـبة 
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   .% 16.66تـقـد ر بـ 

  : ـتـوزع هـذه النسـب حـسب السـن آـمـا يـلي وت

ـد                        سـبة تـق ـى بن عـلى مستـوى الفـئة التي تـرى أن اال صـال ح التـربـوي مـجـهـد للتـلميـذ ، نـجـد أن الفـئة التي تـحـتـل المرتبة اال ول

ـفس ا 35 -25 في الفـئة المـحـصـورة بيـن % 66.66 ـر ب  ة اال  سـنة ون ـد ه    لمرتب ى نج ابين     ول صـورة م ة المحـ  55 -46ـا في الفئ

ـد ر ب   45 -36 تـليـها في المرتبـة الثـانية الفـئـة الـمحـصـورة مـابين % 66.66سـنة بنسبة تقدر     سبـة تـق ـاتي   %60 ـ سنة بن ـم ت  ث

   % 50 ـ فاآثر بنسبة تقد رب56لثة الفـئة المحصـورة مابين  لـثا في المرتبة ا

ـرى ف         ـئة التي ت ى وهـي                         أمـا الف ـة اال ول ـل المرتب ـا تـحــت ـد ه ـائص نـج ـد راك النـق ـد عـلى اسـت ـه سـاع ـربوي أن ـي اال صـال ح الت

ـابين   % 30 ـ بنسـبة تـقـد رب   45 -36محـصـورة بين    صـورة م ـد    35 -25 وتـليهـا في المرتبـة الثـانية الفـئة الـمـحـ سبة تـق  سـنة بن

سبة      55 -46انية نـجـد هـا لـدى الفـئة المحـصـورة مابين         ونـفـس المرتبـة الثـ   % 16.66رب   ـةاال   % 16.66 سـنة بن ـي المرتب  وف

  . % 00 سـنة فأآـثربنسبة منعـد مـة 56خـيـرة نـجـد هـا في الفئة المحـصـورة مابين 

ـي                    ـال م ين الـت ـرص ب ـد أ    أمـا الفـئـة التي تـرى أن اال صـال ح التـربوي سـاعـد عـلى تـكـافـؤ الف ـد رب        ذ ، فـنج سبـة تـق  50 ـن أعـلى ن

ين  % صـورة ب ى مـحـ ـبة اال ول ين    56 و الـمرت صورة ب ـئة المحـ ـية الف ـبة الثـان ي المرت ـا ف ـثر ، تـليـه سبة 35 -25 فأآ ـنة بـن  س

   .% 10 سـنة فـي المرتبة الثـالثة بنسبـة 45 -36 ، تـليهـا الفـئة الـمـحـصـورة  بيـن % 16.66

  .ستـنـتـج عـد م تشـابـه بـين مـواقـف مسـتشـاري التوجـيه باخـتـال ف أعـمـارهـم حـول اال صـال ح الـتـربوي ومنه ن

تال                             ـربوية ل سيـة و الـت ـة النف ـم المتـابـع ـن مـهـامـه ـن م ـذ ي ـه وال شـاري التـوجي            إن إجـهـاد التلـمـيـذ مـن خـال ل آراء مسـت

ـة اال ص       ـابال ت البـاحـث                          2006 / 2005ـال ح   مـيذ د فـع ك بـمق ـد عـمة ذ ل ـدانية م صـائية مـي ـيات احـ ـز عـلى مـعـط ـي تـرتـك  و الت

ـرة        سـبب آـث ـم ب ـاق دائ سيـة وإره ـات نـف ـو ط ـن ضـغ ـون م ـم يـعـان ـه بأنـه صـريحـاتـهـم ل ـانوي وتـ ى ث سنـة اال ول ـذ ال ـال مي لـت

  .د وتـقـارب فـترات اجـراء الـفـروض و اال خـتـبـارات  مـواالمراقـبة المستمرة فـي آـل ال
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  توزيـع عـيـنة الـمـبـحـوثين الـمسـتشـار ين حسب الـشـهـا دة :  )40 ( جـد ول رقـم 

  .ومـوقـفهم من  أسـلـوب التـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد 

  

      الشهادة المجموع الكلي  مـاجـسـتـيـر  الـلـيـسـانـس  ت.ج.د.ش  مسـتوى نهائي
 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  المـوقـف

ى   ـد عل سـاع

ساب  اآت

  الكفاءات

00 00 % 01 50 %04  17.39 

% 
00 00 %05  16.66 

%  

ى   اعد عل س

  رفع النتائج

02 66.66 

%  
01 50 %15  65.21 

% 
02 100 

% 
20  66.66 

%  

شخيص  ت

ي   نقص ف ال

  وقته

01 33.33 

% 
00 00 %040  17.39 

% 
00 00 %05  16.66 

%  

 100  03  المـجـمـوع 
% 

02  100 
%  

23 100 
% 

02 100 
%  

30  100 

%  

  
ـن                         ـن بـي ـه م ـة   30يـال حـظ من خـال ل الـجــد ول الـتـالي وأن ـا ومـبـحوث ـا   مـبـحـوثـ ـد ر ب     هـن سـبـة وتـق  66.66 ـك اعـلى ن

ـها                  الـذ يـن يـرون أن التقـويـم الـتـربـو       % ى ، تـلي ـة اال ول ـلون المرتب ك يـحـت ي الـجـد يـد سـاعـد عـلى رفـع نـتـائـج التـال ميـذ لـذ ل

سبة                    ـه بن ـد         % 16.66في ا لمرتبة الثـانيـة فـئـة الـذ ين يـرون أن التقـويم يـشـخـص النـقـص في وقـت ـانية نـج ـبة الث ـفس المرت  ون

   .% 16.66لتقـويـم سـاعـد عـلى اآتـسـاب الكـفـاءات بنسبـة لتـي تـرى أن هـذا ا هـا عـند الفـئة ا

  

  : تتـوزع هـذه النسـب حـسب الـشـهـادة المتـحـصـل عـلـيـهـا 

ـتلون                              سـتير يـح ـادة الـمــاجـ ـي شــهـ ـد حـامـل ـث نج ـج حـي ـع النتـائ ـد عـلى رف ـويم سـاع ـرى أن التـق عـلى مـسـتـوى الـفـئـة التي ت

   ، تـليـها في المرتبةالـثـانية فـئـة ذ ات المـسـتـوى% 100 ولى بنسبة المرتبـة اال
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ـالثة فـئة         ثـم،% 66.66 النـهـائي بنسبـة    ة الث ـاتي في المرتب سبة          ت سـانس بن ـادة الـليـ ـاملي شـه ـة        % 65.21ح ـا في المرتب  تليه

   .% 50لتـطبيقـية بنسبة خــيـرة فـئة الحـاصـلين عـلى الشـهـادة الجــامعــية ااال

ـي ا  ـد ف ـا ، حيث نـج ـي وقـتـه ـص ف صـا للـنـقـائ ـم مـشـخـ ـي التـقـوي ـرى ف ي ت ـئة الت ستـوى الف ـلى م ـا ع ـدى لمـرأم ى ل ـبة اال ول ت

سان  % 33.33الحـاصـلين عـلى المسـتـوى النـهـائي بنسبة    ـادة الليـ سبة   ، تـليهـا في المرتبة الثـانية فـئة حـامـلي شـه  17.39س بن

ـة                    % ـد م سبـة منـع ـية بن ـية التـطـبيـق ـد    % 00 ، ثـم تـاتي في المرتبة الثـالثة فـئـة حـاملي الشـهـادة  الجـامـع ة نـج  ونـفـس المرتب

   .  %00هـا عـند حـاملي شـهـادة المـاجـسـتير بنسبة منـعـد مة 

ى                أمـا عـلى مسـتـوى الفـئة التـي تـرى أن التقـويـم يــس         ـبة اال ول ـد الـمرت ـة نـج سـتـهـد ف ـاعـد التلـمـيـذ عـلى اآـتـسـاب آــفـاءات مـ

سبة     % 50من حـاملي الـشـهـادة التطـبيقية بـنـسبة      سـانس بن شـهـادة ليـ ـاملين لـ ـة    % 19.39 ، تـليـها فـئة الـح ـا في المـرتب  ، أم

   .% 00الـمـاجـستير بنسبة منعـد مـة وصـيب ذ وي المستـوى الـنـهـائي اال خـيرة فـكـانت من ن

شـهـا                  ـكم ال ـنت بـح ـد تـبـأي ـلفة   وعـليه نسـتـنـتج أن مـواقـف المـسـتـشارين حـول التقويم التربوي الجـد يد ق ـية الـمـخـتـ دات الـجـامع

ـدولة في التوجي       و ـادة ال ـا ع وشـه ـد  (ه الـموزعـة بين عـلـم النفـس و اال جــتم ـلمين مـنـت ين مـع د رسي       )  ب ـيه الم ـي سـلك التوج ف

  .المهنـي و

ي        ـد ول ف ـبينة الج صـائـية الم ـيات اال حـ ـمة بالمـعـط ـد ع شـارين الم سب أراء المسـتـ ـم  ( حـ ـنيات   ) 40رق ـد ان تـق ـيث نـج ح

د                        سنة ال ـد رسية خـال ل ال ـج الم  أل و ل د 2006 / 2005راسية   واجـراءات التقويم سـاهـمت بشـكل أو بآ خـر في الـرفـع من النتائ

ين             ، ومـن خـال ل مـال    فـعـة اصـال ح عـلى مسـتوى التعـليم الثـانوي         ـمن ب ـا ف سـما   11حـظات البـا حـث بالثـانوية التي يشـتـغـل به  قـ

س         2006 / 2005يـشـكـل السنةاال ولى ثـانوي خـال ل السنة الد راسية               ـذه اال قـ ـذ ه ـال مي ـلف     نـجـد أن آـل  ت ى مخـت ـلوا ال ـام انتـق

  .  لسـنة الثـانية ثـانوي وآـانت نسبة اال عـادة ضـئيلة جـدا وانعـد مت نسبة التسـرب خـال ل هـذه السـنة  شـعـب ا
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ـم   ـد ول رق ـم       :  )41 ( ج ـل ومـوقـفــه ـة العـم سب مـقـاطـع ن ح شـار ي ـوثين الـمسـت ـنة الـمـبـح ـع عـي ـن توزي  م

  05/06الـنـتـائـج الـمـد رسـيـة الـمـتـو صـل اليهـا خـال ل السنة الد راسية 

  المقاطعة             المجموع الكلي  ر يــفـيــة شـبـه حـضـريـة  حــضـريـة

  الموقف
 %  ك %  ك %  ك %  ك

 64.28 09  نـتـائج جيد ة

%  

05 55.55 % 01 14.28 

% 

15  50 % 

 21.42 03  نتـائـج مقبولة

%  

02 22.22 % 04 57.14 

% 

09  30 % 

 14.28 02  نتائج غير مقبولة

%  

02 22.22 % 02 28.57 

% 

06  20 % 

 07100  % 100 09 % 100 14  المجموع

% 

30  100% 

  
ـن                       ـة    30يـال حـظ من خـال ل الـجــد ول الـتـالي وأنـه مـن بـي ـا ومـبـحوث سـبـة وتـقـ         مـبـحـوثـ ـاك اعـلى ن   % 50 ـد ر ب   هـن

ـانية                 ـة الث ـي المرتب ـا ف ى ، تـليه ـبة اال و ل ـتل المرت ك تـح ذ ل ـيدة وب ـها ج مـن الفـئة التي تـرى مـوقـفـها مـن النتـائـج المـد رسية أن

ـرى أن النتـائـ   % 30الفـئـة الفئـة التي تـرى أن النتـائـج مـقـبولة وتـقـد ر نسـبـتـها     سبة     ثـم تـليهـا الفـئة التي ت ـبولة بن ـير مـق ج غ

  . وبـمـرتـبة ثـالثـة % 10تـقـد ر 

  

  : وتتـوزع هـذه النسـب حـسـب مـاقـطـعـة العـمـل آـالـتـالي 

ـمل     % 64.28 ـعـلى مسـتوى الفئـة التي تـرى أن النتـائـج جـيـدة نـجـد أعـلى نسبـة تـقـد ر ب             ـئة التي تـع  وبـمرتـبة ا ولى وهـي الف

ـد ر ب             بمنـاطـق حـضـر  ـئة        % 55.55 ـية تـلـهـا فـي المرتبة الثـانية فـئـة شـبه حـضـرية بنسبـة تـق ـة ف ة الثالث ـي المرتب ـي ف ـم تـات  ث

ـ           ، أمـا الفـئة     % 14.28العـاملـيـن بالـمـناطـق الـريـفـية ب       57.14التي تـرى أن النتـائـج مـقـبـولة فـنـجـد أن أعـلى نسـبة تـقـد ر ب

 أولى وفـئـتهـا تـعـمل بمنـاطق ريـفية تـليهـا في المرتـبة الثـانية الفـئة العـاملـة بالمنـاطـق الشـبه حـضـرية بنسبـة تـقـد                وبمرتبـة %

   .% 21.14 ثـم تـا تي المرتبة الثـالثة الفـئة التي تـعـمل بالمنـاطـق الحـضـرية بنسبـة تـقـد ر بـ % 22.22ر بـ 
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 % 28.57 ـ غـير مقـبولة نـجـد أعـلى نسبـبة تـقـد ر ب2006 / 2005تي تـرى أن النتـائـج المـدرسية لـهـذه السـنة أمـا الفـئـة ال

ر قـطـاع شـبه حـضـري بنسبـة تـقـديفيـة ومـرتبة أولى ، تـلـيـها في المرتبة الثـانية فـئـة العـاملين بال بالمنـاطـق الرولـدى العـاملـين

  لعـامـلة  ـاتي في المرتبـة الثـالثة الفـئة ا ثـم ت% 22.22ب 

   .% 14.28 ـطـق الحـضـرية بنسـبـة تـقـد ر ب بالمنـا

  .نسـتـنـتـج إذ ن أن هـنـاك عـد م تـشـابه بين مـواقـف المستـشـارين وهـذا باخـتـال ف المنـاطـق التي يـعـملون 

ـرى أن  % 64.28فـق المـعـطـيات اال حـصـائـية نـجـد أعـلى نسبـة مـئـوية و ) 41( والشـيئ المـال حـظ مـن خـال ل الجـد ول رقـم      ت

  .طـق الـحـضـرية  النتـائـج جـيـدة فـي المنـا

   .% 28.57ـ طـق الريـفـية بنسبة تـقـد ر ب بـة في النتـائـج غـير مـقـبولة نـجـدها في المناـى نسـلـما نـجـد أعـيــبـنـ

ـاطق        فـهـل اال مـكـانيات الم    ـاد ية و اللبـشـرية متـوفـرة عـلى مسـتوى المنـاطـق التربـوية الحـضـرية ومنـعـد مة عـلى مسـتوى المن

  التـربـويةالريـفية ؟ 

ـي الن    ـد ن ع أو ت ي رف ـلبا ف ـابا وس سـاهـم أيـج ـتين تـ ـال البيـئ ـية لك ـو ثـقـاف ـل سـوسـي ـاك عـوام ـد  ام أن هـن ـة عـن ـد رسي ـج الم تـائ

  .ميـذ ؟ ـالالت

ـين المـخـت   ـة للبيـئـت صـاد ي ـية و اال قـتـ ـل اال جـتـمـاع ـع أ ـأم أن العـوام سـاهـمـان في الرف ـتين تـ ـد   لـف ـج الم ـن النتـائ و الخـفـض م

  .رسيـة ؟ 
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  يـةتوزيـع عـيـنة الـمـبـحـوثين الـمسـتشـار ين حسب اال قـد م :  )42 ( جـد ول رقـم 

  و مـوقـفهـم من ارتـفـاع النتـائـج الـمـد رسية لسـنـوات اال صـالح مـقـارنة بالسـنـوات الماضية

  

1- 5  6- 10  

  

11- 15  16- 20 21- 25  26-

  فأآثر

     األ قد مية المجموع

  

 % ك% ك % ك% ك % ك % ك % ك  الموقـف

 02  نــعـــم

  

66.66 

%  

09 81.81 

%  

05 83.33 

%  

06 100 

%  

02 66.66 

%  

01 100 25  83.33 

%  

  ال

  

01 33.33 

%  

02 18.18 

%  

01 16.66 

%  

00 00 

%  

01 33.33 

%  

00 00 

%  

05  16.66 

%  

 المــجـمـوع

  

03 100  

%  

11 100  

%  

06 100  

%  

06 100 

%  

03 100  

%  

01 100 

%  

30  100  

%  

  
ـد ر ب   حـوثــا ومـبـحوثـة مـبـ30يـال حـظ من خـال ل الـجــد ول الـتـالي وأنـه مـن بـيـن                        % 83.33 ـهـنـاك اعـلى نسـبـة وتـق

ـة                              ـة الثـاني ـليها في المرتب ى ، ت ـة اول سـنـوات المـاضـية وبرتـب ـارنة بال مـن الفـئة التي تـرى أن نـتـائـج هـذه الد فـعـة مرتـفـعة مـق

   .% 16.66ية بنسـبة تـقـد ر بـ التي تـرى أن النتـائـج غـيـر مـرتفـعة مقـارنة بـالسـنوات المـاضـ

  

  : تتـوزع هـذه النسـب حـسب اال قـد مية المهـني آـمايـلي 

ـابين                   صـورة م ـة المـحـ ـدى الفـئ سـبة ل ـد أعـلى ن  سنة  26عـلى مسـتوى الفـئـة التي تـرى أن نتـائـج هـذه الد فـعة مرتـفـعـة ، فـنـج

سبـة    ـثر بن ـبة نـجـدهـ % 100فأآ ـفس المرت ـة المـحـ   ون ابين ا في الفـئ ـا في   سـنة ، تلي 20 -16صـورة م ـانية الفئ ه ـة الث ة المرتب

ـابين                % 83.33  بنسبـة تـقـد ر بـ     سنـة 15 -11المـحصـورة بين    صـورة م ـئة المـحـ ـالثة الف ـة الث ـاتي المرتب ـم ت ـوات  10 -6 ث  سـن

سبـة      5 -1حـصـورة مـابين    تـليهـا في المرتبة الـرابعـة الفـئـة المـ      % 81.81بنسبـة   ـد       % 66.66 سـنوات بن ـة نـج  ونـفـس المرتب

   سـنة ، أمـا الـفـئـة التي تـرى عـد م ارتـفـاع نـتـائـج هـذه الـد فـعـة فـنـجد 25 -21هـا لـد ى الفـئـة المحـصـورة بين 
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ـ  ـد ر ب سـبة تـق ـلى ن ـئة % 33.33أن أع ـي الف صـورة ف ـنوات و 5 -1 وهـي مـحـ ـيها في 25 -21 س ـى ، تـل ـبة أ ول  سـنة وبمـرت

ين   صـورة ب ـئة المحـ ـانية الف ـرتبة الث ـد ر 10 -6الم سبـة تـق ـوات بن ـة  % 18.18 سـن ـة الفـئ ـبة الثـالـث ي المرت ـي ف ـم تـات  ث

ـا    % 16.66 سـنة بنـسبة    15 -11المـحـصـورة بيـن    ـرة الف           ثـم ت ـبة اال خـي صـورتـين   تي في المرت ـين المحـ  سـنة و  20 – 16ـئـت

   .% 00 سـنة فأآـثر بنسـبـة منـعـد مـة 26

ـة                ـذ د فـع ـال مي  / 2005ومنـه نسـتـخـلص أن مـواقـف المـسـتشـاريـن تـبـايـنت رؤيـتـهـم ال رتـفـاع أو عـد م النـتـائـج المـد رسية لت

ـبرة                مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ، فـمن خـال ل       2006 ـانت الخ  مـال حـظـات البـاحـث المـعـاشـة فـي هـذا الـوسـط يـرى أنه آـلمـا آ

ـ ـبيرة آ ـدانية آ ـا نـالالمـي ـذا م ـف دال وه ـم  ان الـمـوق ـات رق ـال ل مـعـطـي ـن خ ـه م ـذي   ) 42( حـظ ـوي ال ـدان التـرب ـع المـي وواق

ـلوم  2006 / 2005ج هـذه الد فـعـة    يـعـيش فيـه البـاحـث بـحـيث ال حـظ ارتـفـاع نـتـائـ         فـي آـال الـجـذ عـيـن المشـتـرآيـن آد اب و ع

ـدى خـمس   ـلى م سـابقـة ع ـات ال ـد فـع ـع ال ـارنة م ـذا مـق ـة وه ـواد ثـانوي سية أو م ـانت رئـيـ ـواد سـواء آ ـي الم ـيا وف وتـكـنولوج

ى      % 5 ة الـى    سـنوات عـلى سبيل المثـال ، بحيث انـخـفضـت نسبـة اال عـاد           % 30 بعـد مـا آـانت فـي السـنوات المـاضـية تـصـل ال

  .% 15 - 10 بـعـد مـا آـان سـابـقـا يـمـثـل من % 00وانـعـد م التسـرب المـد رسـي 

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
180  

  

  



  

  

  : عـرض المقـابـال ت وتـحـلـيـلهـا  . 3

   : 1الـمـقـابـلـة رقـم       
   2006 / 06 / 03:  الـمقـابلـة      تـاريـخ

  .              مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 30:       مـدة المـقـابلـة 

  : الـبـيـانـات اال ولـيـة       
   سـنـة 25:         السـن 

  ذ آـر :         الـجـنـس 

                                  )  .   2(سـنتان  :        اال قـد مـيـة 

  .ش د ج   :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  .                       عـلم النفـس المـد رسي   :       التـخـصص 

  .ريـفـيـة :       مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـد ان                 : الجـواب    ـع المـي ـنه في واق ـة ولـك ـى النـهـأي ـة ال ـد اي ـن الب مـن الجـانب النـظـري فإنـه تـقـويم يـشـمل المـرحـلة التـعـلمية م

هـا خـال  فانـه يـعـتـمـد عـلى الجـانب الكـمي اال حـصـائي ونـقـصـد بـه تـقـويـم التـلـميذ من حيـث النتـائـج الـمد رسيـة المتـحصـل عـلي       

  . ل الفـصول الثـال ثـة وبالتـالي فإن نـتـائـجـهم الـمـد رسـية آـانـت مـرتـفـعـة مـقـارنـة بمـعـدل اال نـتـقـال ومـعـد ل الشـهـادة 

  

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـاء               لـم يـسـتـشـر فـيـه أهـل المـيـد      : الجـواب   ـربوي وج ـم الت ان ونـقـصـد بـه مسـتـشـاري التـو جـيـه القـائـمين عـلى عـملـية التقـوي

شـتـرآين  ـين المـ سـتوى الـجـذع ـلى م ـدانيا ع ـه مـي ـل الوصـايا لتـطـبيق ة من قب ـذ ي ـر تـنفـي ـل أوام ـيا " في شـك ـلوم وتكنـولوج ع

  "  .وآداب 

  

  ـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ مـارأيـك في تق: السـؤال الثـالـث 

ـال         ) السنـة اال ولى ثـانوي     ( تـسـاعـد التـلميـذ في مـرحـلة التـعـليم الثـانوي       : الجـواب   ـدل اال نتـق  10/ 20عـلى الحـصـول عـلى مـع

  بـكـل سـهـولة بـحـيث نـظـرا لـكـثرة المـراقـبة المـسـتمرة لـعـمل التلـميـذ وتـقـارب 

   الـزمنية بـيـنـهـا فإنـه إن أخـفـق في المـرحـلة اال ولـى فإنـه يـسـتـد رك ذ لك ال حـقـا ولـكـنـهـا لـيـست الفـتـرات

  المـؤ شـر الـو حـيد بـل هـناك عـوامـل أخـرى سـاعـدت في الـرفـع من النتـائـج المـد رسيـة منـهـا اال مـتـحـان
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  .ية الغـش المـفـتـوح ومـا صـاحـبه مـن عـمل

  

   . 2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

ـواب  ـين  : الج ـذ ع ـال الج ـي آ ـانوية وف ـواد ث ـاسية أو م ـواد أس ـانت م ـواء آ ـواد س ـل الم ـي آ ـو م وف ـلى العـم سـنة ع ـج حـ نـتـائ

  .ظـام اال مـتـحـانات المـفـتـوحـة هـو الذي سـاعـد التـال ميـذ للوصـول الـى هـذه النتـائـج الـحـسـنة المـشـترآين ولـكن ن

  

 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ :  السـؤال الـخـامـس 

 بالسـنـوات الـمـا ضـيـة فـحـسـب الثـانـويــة التـي أ عـمـل بـهـا فإن نسبـة نـعـم مـرتـفـعـة ومـلـفـة لال نتـبـاه مـقـارنـة :الجـواب 

  .  مـن تـال ميـذ السـنة االولـى ثـانوي انتقـلوا الى مخـتـلف شـعـب السـنة الثـا نية ثـانـوي % 95النـجـاح تـقـدرب 

  

 د رسي ؟ هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـ: السـؤال الـسـاد س 

نـعـم هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في نجـاح التـلـمـيذ منـهـا عـلى سـبيل المثـال وضـعـية اال سـرة من النـاحـية اال قـتـصـاد :  الجـواب 

 ضـافـة الى يـة و التـعـليـمية و الثـقـافـية و اال جـتـمـاعـية أحـد المـؤشـرات التي تـسـاعـد فـي عـملية الـنجاح الـمـد رسي باال

  .العـوامل البـيـداغـوجـية و التـربـوية 

  

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

ـواب  ـوم : الج ـانوي  عـل ى ث سـنة اال ول ـيذ ال ـال م ـج الخـاصـة بت ـاع النتـائ ـا إن ارتـف ـال حـظـاتـن سـب م ـا وآ داب وحـ  وتـكنولوجـي

ـذ         سـاب التـلـمي ـدى إآـتـ ـة م شـار لـمـعـرف ـا المسـتـ ي يـجـريـه ـة الت ـة والـجـمـاعـي ـرد ي ـال ت الـف ـيا والـمـقـاب ـرة مـيـدان الـمـبـاش

ـم نتـائـ      سـاحـقـة ورغ ـة ال إن اال غـلـبي ـج ، ف ـي المـناه سـطـرة ف ـاءة الـمـ ـاءات    للـكـف سـبوا آـف ـم يـكـتـ ـم ل سـنة فــإنـه ـا الحـ جـه

  .مـعـرفية أو سـلـوآـية 

  

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة اال ولى -1
ـن               :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـثر م ـة   إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ  طـريـق

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 
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ـبرة                                 ـه خ ـية ول ـطبيقية جـامع ـادة ت صـل عـلى شـه شـار المتحـ ى التي تـخـص المسـتـ ـابلة اال ول ـتوى المق ـلنا لمح من خـال ل تـحـلي

ـان وسـنه         ـة و   25ميـدانية مـد تـهـا سـنـت ـل                          سـن صـوص شـام ة النـ ـويم من ناحي أن التق ـرى ب ـه ي ـية ، فإن ـة ريف ـمل بمنطق ـو يـع ه

  لـعـملية التـعـليم ولـكن ما نال حـظـه مـيـدانيا مازال يـعـتـمـد عـلى الجـانب 

ـائج ال                    ـارنة بنت ـة مـق ـانت مـرتفـع شـهـادة من التـاسـعة        الـعـد دي أي يـقيم التـلـميـذ وفـق النتائـج المـد رسية فـقـط التي آ ـول وال قـب

ـكل     ـلى ش ـاء ع ـل ج ـربون ب ـلون الت ـيه الفـاع شـر ف ـم يـستـ ـذا اال صـال ح ل ضـا أن ه سـبه أيـ ـانوي ، وحـ ـى ث ى اال ول ـاسي ال أس

  .مـنـاشـير وأوامـر تـنـفـيذ ية فقـط 

  

ـذ     لكل من أ سـلـوب وظــروف    :   حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة     -ب  سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائـج الـتـال مـي

  .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

وي                             ـم الترب ـات التـقـوي ـم مـحـاسـن تـقـني ه رغ شار بأن ـا المستـ ـرى فيه مـن خـال ل تـحـليـلنا لمحـتـوى هـذه المـقـابلة اال ولى التي ي

لتلميذ إال أنها ليست المؤشر الوحيد الذي أثر على هـذه النتائج بل هناك عـوامل ذاتية أخـرى منـها نظام سير االمتحانات                عـلى نتائج ا  

  المفـتـوحـة في وسـط 

ذاتي ل                        40مد رسي مكـتظ يفوق      يم ال ى التقي اال ضافة ال ـش ب ـملية ا لغـ ال  تلـميـذا في القـسـم الواحـد ومايـتـرتـب عـليه من ظـهـورع

ـاح                            سبة النج ـت ن ـبوية بـلغ ـها نـخ ـة وآأن د فع سـاذ في هـذه الظـروف غير التربـوية ، والشيئ الملفت لال نتباه حـسبه هو أن هـذه ال

   من اال نتـقال الى السنة الثانية ثـانوي % 95في مـقا طعـته 

  

ـد            اآـتــســـــا ب الـكـفـ  :  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة     حـسـب   -ج ـد يــ ـوي الجـ ـم الـتــرب ـاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــا م الـتـقـويـ

     .  

ـانوي                       ـليم الث ـلة التع من خـال ل تـحليـلنا للمقـابلة فإن ارتـفـاع نتائج تال ميـذ هـذه الد فـعـة اال ولى من اال صـال ح التـربـوي في مـرح

م في   يـدل عـلى أن هؤال ء التـال ميـذ قـد اآـ  ـتـسـبوا آـفـاءات مـعـينة تـسـاعـدهم في التـكيف مـع الوضـعـيات المشـكلة التي تـصـد فه

ـابا             ـلبا أو ايج ـا س وسـطـهـم المد رسي أو البيـئي أو اال جـتـماعـي ، ويرى أن هـنـاك عـوامـل أخـرى تـسـاعـد في عـملية النـجـاح إم

  .تـلميذ ويـقصـد بـه البيئة التي يعــيـش فيها ال

ـات                            ـر اال مـتـحـان ـام سـي ـائج ونـظـ ـع من النـت ـير مـبـاشـر في الرف باال ضـافـة الى عـوامـل تـقـنيـات التقـويم المـسـاعـدة بـشـكـل غ

ضـرو  ـني بال ذي ال يع ـد رسي ال ـجاح الم ـذا الن ـي ه سـاهـم هـي اال خـرى ف ـية تـ ـل خـارج ـاك عــوام إن هــن ـة ، ف رة أن المفــتـوحـ

  .الـتـلـميذ الـنـاجـح قـد إآـتسب آـفـاءة مـعـينة 

  

ـام  -3 ـاج الـع إن      : اال ستنــت ك ف ـم من ذ ل ة بالـرغـ ـة ريفي ى منطـق ـون ال ـيذ ينتـم ـال م ى أن الت ـلة اال ول سـتـخـلص من المقـاب  نـ

د رجـ            سـط في                نـتـائـجـهـم آـانـت مـرتـفعــة مـقـارنـة بالسـنـوات ، وهـذا يـرجـع بال ـويم المسـاهـمة بقـ ـيات الـتـق ى ا ى تـقـن ة اال ول

  هـذا التحـسن لقـرب اال متـحانات وآـثـرة المراقبة المستـمرة ، فـهـل 
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   من مـجموع التـال ميـذ ؟ % 95يـعـقل أن تكون نسبة النجـاح 

  ف اال صـال ح هـو القـضـاء التد ريجي عـلى أم هـنـاك عـوامـل ذ اتـية ليست تربوية يد خـل في اال مـر منهـا هـد 

ظـاهـرة التسرب المـد رسي و اال عـادة في مرحـلة التعـليم الثانوي باعـتـبار أن الظأهـرتين ترتبا عنهما ظـواهـر اجـتـمـاعـية آـاد ت                    

سر                  شباب المت ـد      أن تـهـد د آـيـان اال سـرة و المجـتـمع آـظـهور عـصـابات اال جـرام في وسط ال ان المـخ شار اد م ب من الثانويةوانت

ـد راسـي                    سـتوى ال سـين المـ يس تحـ ة ل ذه المرحل ه في ه ـد ف ه في ه ـد ف رات و الكـحـول ، وبالتالي فالخـطـاب التربوي الرسمي ه

ـالم ب   ـا الع شـهـد ه ي يـ ـلمية الت ة و الع صـاد ي ـماعية و اال قـتـ ساير اال وضـاع االجت ـيم يـ ـل الـتعــل شـاآل وجـعـ ـلى م ضـاء ع ل الق

  .   موروثة عن النظام التربوي القـد يـم

  

                                               : 2      الـمـقـابـلـة رقم 

   2006 / 06 / 03:       تـاريـخ الـمقـابلـة 

  .                      مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 30: ـدة المـقـابـلـة        م

  : الـبـيـانـات اال ولـيـة       
   سـنـة 26:        السـن 

  أنثـى :        الـجـنـس 

  .                              سنوات 3:        اال قـد مـيـة 

  .ش د ج   :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  .                    المـد رسي   عـلم النفـس :       التـخـصص 

  .حـضرية  :       مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـواب  ـ    :  الج ـداد دائ ة اسـتـع ي حال ذ ف ون التلمي ث يك ـذ بحي صـلحة التلمي ي م ـو ف ـربوي فه ـد ان الت ي المي ـه ف ـال حظ م وحسب مان

  .للمـراجـعـة ولال متـحـانات 

  

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـة                      : الجـواب   سنة الدراسي ـذ خـال ل ال ة للتـنفـي  2006 / 2005لـم نـسـتـشـر فـيـه من قـبل الوصـايا وجاء عـلى شـكل منـاشير وزاري

شرية                          وحسب مانال حـظـه ميد انـيا فإ      وارد الب ضـيـرا لم ـال تحـ ـل المث ـا عـلى سبـي ـثيرة منه ـائص آ ه نق ـدانيا في ـه مي ضير ل ن التـحـ

  ونـقـصد به تـكوين اال سـاتذة في الـطـرق التـربوية الجـد يـدة 
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  . ليتـكيفوا مـع المنـاهـج وفي آـل المـواد الد راسية 

  

  ـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ مـارأيـك في تقـنـي: السـؤال الثـالـث 

ـواب  ـائج  : الج ـلى نـت صـول ع ـن الحـ ـه م ـيذ بحيث تـمكن ى التلـم د رجة اال ول ـد م بال ا تـخ ـم بأنه ـد ي ـويم الق ـام التـق ـارنة بنـظ مـق

  .تـؤهـله الى اال نتـقـال الى القـسم اال عـلى 

  

   ؟2006 / 2005ة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـ: السـؤال الـرابـع 

ـل                    2005 / 2004جـيـدة مـقـارنة بالسـنة الد راسيةالمـاضـية      : الجـواب   ـي آ ـذ عـين وف ـذا في الج ـها وه  في الثانوية التي أعـمل ب

شيـطية      ـواد التن ـتى الم ـملة وح ـوادا مـك ـذ ع أو م ـزة للج ـوادا ممـي ـانت م ـواء آ ـواد س ة  الم ة والتربي ة الفني ي التربي ـلة ف المتـمث

ـوية آـالغـش في                             ـير تـرب ـر غ ه من ظـواه الرياضية ولكن نـأخـذهـا بتحـفـظ شـد يد نـظـرا لنظـام اال متـحـان ا مفـتـوح وماينجـر عن

  .الوسـط المـكـتظ بالتـال ميذ 

  

 مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة : السـؤال الـخـامـس 

ـانت متوسـطة أو دون                  :الجـواب   نـعـم مـرتـفـعـة بحـيث نـجـد أنه عـلى مـسـتوى ثـانويتنا ومقارنة بعـدة سـنوات خـلت فإن النتائج آ

تال م      % 93 فإن نسـبـة اال نـتـقــال      2006 /2005المـتوسط ، ولكن هـذه السنة الد راسية         ـوع ال ـانية         مـن مـجـم سـنة الـث ى ال ـذ ال ـي

   .ثـانوي بـمـخـتـلف شـعـبهـا 

  

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ة التي     هـنـاك عـوامـل خـارجـيـة تـســاهــم في عـمـلـية الـنـجــاح مـنـها البـيـئـة اال جـتـماعـية و الثـقـافـية و اال قتـ               : الجـواب   صـاد ي

  .يعـيـش فـيها التلمـيذ 

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

  يـا إن ارتـفـاع النـتـائـج الخـاصـة بـتـال مـيـذ الســنـة اال ولى ثـانوي  عـلـوم وتـكنولوجـ: الجـواب 

ـال ل                وآ داب ال تـعــبــر بـالضــرورة عــلى أن الـتـلـمـيـذ قــد ا آـتـسـب مـهــارات أو آـفــاءات مـسـتـهــد فة وهــذا مـا ال حـظــنـاه خـ

ـد م      تـتـبـعــنـا لـهـذه الـد فـعـة من خـال ل المـقـابـال ت التي يـجــريـهـا المـسـتـشـا ر مـع التـالميذ ونتـائج هـذة                   المقـابـال ت يـعـكس ع

  .ا آـتـسـاب أغـلبـيـة التـال ميـذ للكـفـاءة الـمـسـطـرة 

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة الـثـانية  -2 
ـة       إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رس           :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م ية أآ

  .اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 
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ـلم                         ـية في ع ـية التطـبيق شـهـادة الجـامع صـلة عـلى ال من خـال ل تحليلنا للمقابلـة للمستشارة التي تعـمـل بمنـطـقة حـضـرية والمتـحـ

ـاشر                     26وات وعـمـرها    سـن 3النفـس المـد رسي ولـهـا خـبرة       شكل مب ر بـ د أث ـد ي وي الـج ـويم الترب ـام التق  سنة والتي تـرى بأن نـظ

ذ من                تال مي ـلف ال ين مـخت ـباينا ب عـلى النتائـج المـد رسية أآثر من نتأئج اال نـتقال من السنة التاسعـة أســاســي والتي يـوجـد فيها ت

  حيث المستوى ، وتـرى أيـضا أن هـذا 

ـيد ان       االصـال  ـنيون في م ـم تـق ـيه باعـتباره شـاري التـوج ه مـسـتـ شار في م يـسـ ـدان ول ـبيقية للـمي ـر تـط ـاء عـلى شـكل أوام  ح ج

ه                                  صد ب ـا ويـقـ ـد اني ضـير مسـبق مي ـد ون تـحـ ـذا اال صـال ح طـبق ب ـة ، وه ـات التربوي التقـويم التربوي عـلى مسـتـوى المـقـاطـع

  الجـانب الوسـائلي لـتطبيق هـذه المناهـج االصـالحيـة  تـكوين المـكونين و

  

ـذ              :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائـج الـتـالمـي

  .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ه                       فـحسب رأيـها أن لتـقـ    سمح ل ـبول يـ ـد ل مـق صـول عـلى مـع ذ عـلى الحـ سـاعـد التلمي نيات التقويم المسـتـحد ثة وفق منـهجـية تـ

ا أن                           ـد اني ـال حـظ مي باال نتقال الى السـنة الثـانية ثـانوي ، ولكن ارتـفـاع النتـائـج لـهـذه الـد فـعـة اال ولى من االصـال ح فالشيئ الم

ـتظ    نـظـام سير اال مـتحـان   ات المفتـوحة سـاعـد آـثيرا التـال ميـذ عـلى سـلوك نـهـج الغـش في اال خـتـبارات المنـظـمة في وسـط مـك

  .                                               تـلـميذا في القسـم الـواحـد 40من التـال ميـذ يـتـعـدى عـد دهـم أحـيانا 

  .     اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد :   القـائـلة الـفـرضـيـة الـثـالـثـة حـسـب -ج

ـد                    ـال ق ـة فـع ـد فـع فـحسـبـهـا دائـما أن تـحـسن النتائج و إرتـفـاعـها خـال ل هـذه السـنة ال يـعـبر بالضـرورة عـلى أن تـال ميـذ هـذه ال

سبوا  ـلى اآتـ شـا ر ع ـا المسـ ـوم بـه ي يـق ـة الت سـية و التربوي ـة النفـ ـذا من خـال ل الـمـتـابع ـج ، وه ـاءات مسـطرة في الـمناه  آـف

صـاد          ـية واال قـتـ ـة اال جـتـمـاع ـا البيئ وي منه ـاح الترب مسـتوى الثـانوية ، وهـناك أيـضا عـوامـل خـارجية تـسـاعـد في عـملية النـج

  .  افيـة التي يـعـيش فـيهـا التلـميذ ويـتـأثـر بـها ية و الثـقـ

ه   ) 2(  مـن خـال ل تـحـليلنا للمـقـابـلـة التي أجـريت مـع المسـتـشـارة رقـم    : اال ستـنــتـاج الـعـام       -3 يتبين لـنا رغـم مـاجـاء ت ب

ـا               ـلة أسـاس ـذ المـتـمث ـدة التـلـمي ـابيات لفـائ ـويم من أيـج ـتلف         اجـراءات التق ى مـخ ـول ال ـد ل القـب صـول عـلى مـع ـولة الحـ  في سـه

ه        ـا ، إال أن ـه ميـداني ـية لـنـجـاح ـروف الـموضـوع ـه الـظ ـأ ل ـم تـهـي ـاري ل ـربوي الج انوي واال صال ح الت ة ث سنة الثاني ـب ال شـع

ـا   ظـاهـريا من خـال ل النتـائـج المحـققـة من طـرف التـال ميـذ الـقـاد ميـن من الس  ـان مـلـفــت نة التاسـعـة أسـاسي ، إال أن نـجـاحـهم آ

ـه                          ـر ظـروف نـجـاح ـد م تـوف ـم من ع ـج بالرغ لال نـتـبـاه ويـطـرح عـدة تـسـاؤال ت منـهـجـية ، فـكيف ال صال ح يـحـقـق هـذه النتـائ

ـ          ـان مـقـ ـي مشـروع اال صـال ح آ شـارين ف ـذا اال     ميـدانيا ؟ وهـل عـد م إشـراك المسـتـ ـات أخـرى لـه ـاك خـلـفـي صــودا ؟ أم أن هـن

  صـال ح ؟ 
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ـل          ـناك عـوام ـل ه ـط  ب ـها االصال ح فق إن النـجـاح المـد رسي المـحـقق ال يـكن أن نـرجـعـه الى اال جـراءا ت التـطبيقـية التي جـاء ب

ـاح إذا        خـارجـة عـن المـد رسة تـســاهـم بشـكل أو بآخـر في ذ لك من            ـافية ، والنـج ة و الثـق صـاد ي هـا العـوامـل اال جـتـماعـية واالقـتـ

ـما                           ـز في ـزاء للتـمـاي ـود مجـمـوعـة من اال ج حـللنـاه من منـظـور النـظـرية الوظـيفية ، فإن ترآـيبـها البنائي الوظـيفي من حـيث وج

ـؤ دي      ـرى لت ـية أخ ن نـاح ا م ا بينه ـامل فيم ـا وبالتـك ي      بينـه ـفي ف د ور وظي ـوم ب ـية تق ـدة اجـتـمـاع ـتها آـوح ـا ووظـيـف  د وره

ة عـلى                       صـاد ي المـجـتمـع ، ووفـقا لهـذا التـصـور تـعـمل المؤسسات اال جـتـماعيـة سـواء آانت تـربوية أو أسـرية أو ثـقـافية أو اقـتـ

  . قـرار الـمـجـتـمع قـاعـدة التـكـامل الوظـيفي فيما بينـها لـضـمـان إسـتـمرار وإسـتـ

  

                                          :3الـمـقـابـلـة رقم       

   2006 / 06 / 03:       تـاريـخ الـمقـابلـة 

  .                       مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 45:       مـدة المـقـابلـة 

  : نـات اال ولـيـة       الـبـيـا
   سـنة27:       السـن 

  ذ آــر :       الـجـنـس 

   سـنـوات                                       4:       اال قـد مـيـة 

  .ليـسـانس  :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  عـلم النفـس العـيـادي                            :       التـخـصص 

  .شـبه حـضـرية  :      مـقـا طـعـة العـمل  

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ى المستـوى اال عـلى             :  الجـواب   يـسـاعـد التـال ميـذ الـمـتوسطين في الحـصول عـلى عـال مـات جـيـدة تـؤ هـلـهـم الـى اال نـتـقـا ل ال

.  

  

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : ـانـي السـؤال الث

ين                      : الجـواب   ـوة الفـاصـلة ب ـانوي والـه ـليم الث اال صـال ح التربـوي جـاء بعـد فشـل المنـظـومة الـتـربوية القـد يـمة خـاصـة في التع

   .التعـليم اال سـاسي و الثـانوي و التـكوين المهـني والتعـليم العـالي

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

  إنـهـا آـثـيـرة جـدا بحـيث تـرهــق التـلـميـذ من النـاحـية النـفـسية وتـجـعـله في حـالـة إ ضـطـراب :  الجـواب 
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صـائي ن              ـبار ي أخـ سـتـمـرة ، وبإعـت ـبة المـ ـة                وخـوف دائـمين مـن الـمـراق ـد دة تـحـت المـتـابع ـاال ت متـع إن ح ـادي ف سـاني عـي ـفـ

  .النـفسية مـصـد رهـا اال رهـاق و التـعـب و القـلق و الخـوف من اال مـتـحـانات و الفـتـرات المتـقـاربة ال جـرائـهـا 
  

   ؟2006 / 2005لسنة مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه ا: السـؤال الـرابـع 

ـوم في               : الجـواب   سـنة عـلى العـم ـج حـ إن النتـائ ـا ، ف ـانوية التي أعـمل بـه بـعـد تـحـليلـنا لنتائـج هـذه الد فـعـة عـلـى مسـتـوى الث

  .آـل الـمـواد وفي آـال الجـذ عـين الـمشـتـرآين 

  

  فـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـ: السـؤال الـخـامـس 

سـبيـة ،               :الجـواب   ـا ن ـانوية ، لكنـه نعـم وهـذا ماال حـظـنـاه من خـال ل  تـقـييمنـا للنتائـج المـقـارنة التي نـجـريهـا عـلى مسـتوى الث

ـرى آ  ـل أخ ـاك عـوام ـليمي ؟ أم أن هـن سـتـواه التع سن م ـذ تـحـ ـال أن التـلـمي ـل فـع ـراء فـه ـام إ ج ـاذ ونـظ أل سـت ذاتي ل ـم ال ـالتـقـيي

  االمـتـحـان و الغـش ؟ 

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـر                             : الجـواب   ـذ وتـاث ـا التـلـمي ـيش فيه ـة التي يـع ا الـبيئ صـد به ـد رسـة ونقـ ـية عـن الـم ـل خـارج ـناك عـوام ـم ه سـلبيـاتـهـا   نـع ه ب

  .وايـجـابيـاتهـا 

  

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

ـاءات مـهـار                : الجـواب   سـابهم لكـف ـال  عـن اآتـ ـية أو سـلوآية أو     ليـس بالضـرورة ارتـفـاع نتـائـج التـال ميذ يـعـبر فـع ـة أو مـعـرف ي

ـييمنا                            ـة وتـق د فـع ـذ ه ال ـذ ه إجـتـمـاعـية ، وهـذا مـاال حـظـناه من خـال ل المـقـابال ت الفـرد ية والجـمـاعـية التي تـجـرى مـع تـال مي

  .لمـدى إآـتـسـاب التلميـذ للكـفـاءة ا لـمـسـطـرة في المــنـاهـج 

  

  : ـق عـلى المـقـابـلة الـثـالثـة   التـحـليـل و التـعـلي-2 
ـة                  :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـر      ) 3(للمقابلـة رقـم  من خـال ل تـحليلـنا      ـالغ من العـم شـار الب سـانس      27ومحتـواهـا مـع المست  سنة و المتحصل عـلى شهادة اللي

وي                4في علم النفس العـيادي ولـه خـبرة ميـدانية مـد تـهـا           ـويم الترب سـبه أن التق ضـرية ، وحـ  سـنـوات ويـعـمل في منطـقة شـبه حـ

صـفة مـبـاشـ  ساعـد بـ د يـ ـد ي ن   الج ـة م اد م ـة الق د فـع ـذه ال شـكلة له سـاحـقتة الم ـبية ال ـم االغـل ـطين وه ـذ الـمتـوس ـال مـي رة الـت

  التاسعـة و التي في غـالب اال حـيـان آـانت تـعـانــي 
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  . لى االقـسـام العـليا من عـقـبات تـربوية تـقـف في وجـهـهـا آـحـجـرة عـثـرة في سـبيـل تـحـقيق أمـنـيتهـا في اال نتـقـال ا

ـة                      ين مـراحـل المنـظـوم ضـات الحـاصـلة ب ـانوي والتـنـاقـ ـليم الث ـلة التع ـربوي في مـرح ـام الت و اال صـال ح حسبه جـاء لفشـل النظ

ضـها   التربوية من اال سـاسي و الثـانوي و التكوين المهني و التعليم   المهني ، فـهـناك هـوة وليس تـنـاسـق بين هـذه ا                      ال طـراف بعـ

  .ببعـض ، بالتـالي فـاال جـراءات اال صال حية الجـد يـدة أتـت اليـجـاد ربـط وتـنـاسق بين مـراحـل التعـليـم و التـكـوين 

  

ـذ  لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائـج       :   حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة     -ب  الـتـال مـي

 .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ـل                                    ـد عـم ـد ي ـويم الج ـذا التق ة أن ه ـد اني ـاته المي رى حسـب مال حـظ ـه ي ـيادي فإن ساني ع صـائي نفـ شـار أخـ باعـتبـار هـذا المست

ـد              مـرهـق للتـلميذ عـلى نفسيـتـه ويـجتعـله في حـالة إضـطتراب خـاصـةأثـنـاء ق          ـة ق د فـع ـذه ال ـائج ه ـرب االمتـحـانات ويـرى أن نت

ـير  ـل أخـرى غ ـها عـوام ـل فـي ـد خ ـية تـت ـير موضـوع ـائج غ ـذه النت ـكن ه سـابقـة ول ـوام ال ـاال ع ـارنة ب ـت مـق سنت وارتفـع تـحـ

ـذ في و     ـذه       تـربوية منـها التقـويم الـذا تـي لال سـتـاذ وعـمـلية الغـش من طـرف التـال مـي روز ه سـمح بب ـوح يـ ـان مفـت سـط امـتـحـ

  .الظـواهـر الال تربويـة 

 

  .   اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد :  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـد                  إن اآـتـسـاب الكـفـاءات مـرتـبط بنتـائج نـظـا      ذ ال ي تال مي م التـقـويـم التربـوي الـجـد يد فـيـرى هـذا المستـشـار أن إرتـفـاع نتـائج ال

ه     ـلت في ـد خ سـنة ت ـذه ال ـق ه ـاح المـحـق ـذا النـج ـية وه د راس ـج ال ي البـرام سـطـرة ف ـاءات م سـبوا آـف ـد اآـت ـم ق ـا أنـه ـال ق ل إط

ـروت             عـوامـل خـارجـية منـها عـوامـل بيـئيـة يـ      ـرى هـي ـز     HERRIOTتـاثـر بـها التـلميـذ إمـا ا يـجـابا أوسـلـبـا حـيث ي ـاد آـن  وه

HADKKINS    ـم اال  فـي تـحـليـلـهـما للنـظـم التربويـة من خـال ل فـهـم طـبـيعـة المـتغـيرات التـي تـد خـل في فـهـم وتـشـكيـل النـظ

  .داريـة و االجـتـمـاعـية واالقـتـصـاد ية 

تال                        : االسـتـنـتاج العـام    -3 ـابيات عـلى الفـئةالمتـوسـطة من ال وي أيـج ـويم الترب ـام التق ـة ان لـنـظ ـذه المـقـابل  نسـتـخـلص في ه

ـوازن         ـد م ت ى ع ـؤدي إل ـا ي ـانات مم سية أثـناءاالمتـح ضـغـوطـات النفـ ي ال ـلة ف ـم والمـتـمـث ـلبية منه ـلى اال غ ـات ع ـذ وسـلبي مي

  . نـفسـيا واجـتـماعـيا التـلـميـذ

وبالرغــم اال يجـابـيـات الـظـاهــريـة لـهـذا اال صــال ح فـي الـبـد اية إال أن هـنـاك عــوامـل أخـرىذ اتـية ومـوضـوعـية سـاهـمت في        

ـرة الغـش    عـملية النجـاح المـد رسي منهـا مـاهـو داخـل المـؤسـسة التربوية آـتـقييم اال سـتاذ  نـظـام االمـحـتـا   ـوح ، ظـاه ن المـفـتــ

  باال ضـافـة الى بيـئـة التـلميذ الخـارجية وتـأثـره بـهـا وفي هـذا 
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ـحقيق د                             ـية لت ـلية والخـارج ـات الـداخ ـال ق ـمة للـع ـوانين مـنـظ ـه ق الصـدد يـرى آـل من هـيروت وهـاد آـنز بإن النظـام المـد رسي ل

ـه آـال  ـالية ب ـة ع ـات     رج ـد اف وتـطـلـع ـات وأه ـال ق ن ع ـله م ـا تـمـث ة بم صـاد ي سـيـاسية و اال قـتـ ـية و ال سات اال جـتـمـاع مؤسـ

  .وعـادات ونـمـاذج سـلـوآية مـخـتـلفـة تـؤثـر فيـها وتتأثر بـهـا 

  

                                          :4      الـمـقـابلـة رقم 

   2006 / 06 / 04: بلـة       تـاريـخ الـمقـا

  .                       مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 45:       مـدة المقـابـلـة 

  : الـبـيـانـات اال ولـيـة       
  29:       السـن 

  ذ آـر:       الـجـنـس 

                         سنوات                     6:       اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :        الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  عـلم النـفـس اال رطـفـونـي                        :        التـخـصص 

  . حـضـريـة  :         مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـل                   : ـواب   الج ان هـذا التقويم يؤثر سلبا عـلى تصرفات التال ميذ بحيث ونظرا لكثرة المراقبة المستمرة وتقارب الفترات الزمنية، تجع

ـلة       ـذه المـرح ـميذ ه سـية لـتـل ـب النـفـ ـوا الجـوان م يـراع ـويم ل ـملية التق ى ع ائمين عل سي، ال ن الق ق واضطراب نف ي قل ذ ف التلمي

  .التعـلـيـمية  

  

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

د رسي                              : الجـواب   ا التسرب الم م، منه ـد ي ويم الق ـلفات وسلبيات التق جاء هذا اال صال ح التربوي الجد يد من اجل القضاء عـلى مخ

  .واالعـادة  

  

   الجـد يـدة ؟ مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم: السـؤال الثـالـث 

يهـد ف الى القـضاء عـلى الفوارق الفـرد ية لدى التال ميذ، بحيث يمكن التال ميذ المتوسطين باللحاق بزمال ئهم المتفوقين                    : الجـواب  

  بطرق عال جية تربوية مرحلية تجعل التلميذ يتحصل معـد ل اال نـتـقال الى السنة الموالية  
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   ؟2006 / 2005ارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة مـ: السـؤال الـرابـع 

  .جيدة في آال الجذعـين المشترآين وفي آـل المواد سواء اآانت موادا اساسية اومواد فـرعـية : الجـواب 

  

 نـوات المـاضـية ؟ هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـ: السـؤال الـخـامـس 

ائج            :  الجـواب   ا، فكانت نت ى اعمل به نعم مرتـفعة اذا قـورنت بمثيال تها على مدى خمس سنوات خلت على مستوى هذه الثانوية الت

  .  والتسرب ا لمد رسي ال شيئ   % 6 واالعادة % 94اال نتقال متوسطة على العموم، ولكن هذه السنة نسبة النجاح 

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : س السـؤال الـسـاد 

هناك عـوامل خارجة عن محيط المدرسة تؤثر سلبا وايجابا على النجاح المد رسي، منها وضع االسرة المادي والمستوى            : الجـواب  

  .التعليميى لالولياء والمحيط االجتماعي الذي يعيش فيه هذا التلميذ  

  

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : ـع السـؤال الـسـاب

ذ سنوات االصالح من                      : الجـواب   ـنا لتالمي ذا من خال ل تتبع هذا من المفروض ولكن الواقع الميداني يعكس هذا بصفة واضحة، وه

ابالت                      حيث التكفل النفسي والتربوي لمساعدته      د تعترضهم،فمن خال ل المق ى ق ة الت ة والتربوي صعوبات البيداغوجي ى تخطي ال م عل

  .الفرد ية االرشاد ية والنفسية اتضح لنا ان اعـدادا آبيرة من التال ميذ لم يكتسبوا ا لكفاءة

  

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة الـرابـعـة -2 
ـة                  : قـائـلة   حسـب الفـرضـية اال ولى ال     -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـذ ،          فـحـسبه أن هـذا التـق     ) 4( من خـال ل تـحـليلـنا لـمحتـوى مـقـابلـةالـمـسـتـشار رقـم         سيـة للتـلـمي ـب النـفـ ـويم ال يـراعـي الجـوان

سـلبية                ـيات ال الـذي هـو في حـالة قـلق واضـطـراب نـفسـي تـر قـبا ال وقـات اال مـتـحـانات ، واال صـال ح في نـظـره تـزامـن و الخـلـف

  . ـربـويـة السـلـبية آـالتـسـرب المـد رسي و اال عـادة التي ظـهـرت في المـنـظـومـة التـربـوية السـابـقـة ومـعـالـجـا للـظـواهـر الـت

  

ـذ            :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

  .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 
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تال          أيه  فـحـسب ـة ال ـضـا أن تـقـنـيات التقـويم التـربوي عـامـال أسـاسيا للـقـضـاء عـلى الفـوارق الفـرد ية بين ا لتـال ميـذ  حـيث أن فـئ

ـربوية                  ـال جـات الت ـا بـواسـطة الع ـوا الحـق ـم إن أخـفـق ـا فـاتـه ـد راك م ـات إسـت ذه التـقـني ـق ه  ميـذ المـتـوسـطين يـسـتطـيـعـون وف

  ، وهـكـذا لـوحـظ أن نتـائـج هـذه الـسـنـة ) الـد عـم و اال سـتـد راك (

ـة                                  ـج مـرتـفـع ـوية  والنتـائ ـواد أسـاسـية أو ثـان ـانت م ـن سـواء آ ـذ عـين المشـتـر آي ـال الج ـد وفي آ بـالنسـبة لـهـذه الد فـعـة جـي

ـلى ال  ـانت ع ـي آ ـة والت ـوات مـاضـي ـد ة سـن ـة بـع سـنة  مـقـارن ـذه ال ـكن ه ـة ، ول ـوم مـتـوسـط سبـة 2006 / 2005عـم  وصـلت ن

ـد رسي        % 6 مـن التـال ميـذ المنتـقـلين الـى السـنة الثـا نية ثـانوي ، ونـسـبة اال عـادة               % 94النـجـاح الـى     ويـنـعـد م التسـرب الـم

  .عـلى مسـتـوى هـذه الثـانـوية 

  

  .     اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد :   القـائـلة الـفـرضـيـة الـثـالـثـة حـسـب -ج

ـه من         فـحـسـبـه إن ال رتـفـاع النــتـائـج ليـس مـقـرونـا باآـتـسـاب الكـفـاءات الـمـعـرفـية و الـمـهـاريـة والسـلوآـية وهـذا مـا ال حـظ

ـن ا         خـال ل    ـم م ـاءات بالـرغ ـي الكـف ـد يـم ـم ع ـلبية منـه تتـبـعـه لـتـال ميـذ هـذه الد فـعـة من النـا حيـة النـفـسية و الـتـربويـة ، اال غ

ـة الترب                        ـد اخـلي ـل ال ـيه العـوام سـاهـم ف ـم تـ ـر ل ـذا االخـي ـاح ، وه ـة داخـل   لنـتـائـج المـرتفـعـة المـؤ د يـة ا لى اال نـتـقـال و النـج ـوي

سـتـوى      ـرة والم ال س ـاد ي ل ـوي آـالوضـع الم ـل الـتـرب ي الفـع ـت ف ـا شـارآ ـاك أطـراف ـما هـن سب وإن ـمية فـحـ سة التـعـلي المـؤسـ

  .التعـليـمي للـوا لـد ين والمـحـيط اال جـتـماعـي الذي يـعـيش فيه التـلميـذ 

  

ـذ           مـن خـال ل هـذه الم     : اال ســتـنـتاج العـام     -3 ـقة للتـلـمي ـويم المـره ـات ا لتق ـقـابلة نستنتج أن هـذا اال صال ح التـربوي وبتـقـنـي

  ، ال حـظـنـا ارتـفـاع للنتـائـج المـد رسيـة وتـحـسـنـها بـشـكـل ملـفـت لال نـتـبـاه ، فـهـل هـذه الـد فـعـة نـخـبـوية ؟ 

لـهـذه الد فـعـة المـنـتـقـلة من السـنة التـاسـعـة الى اال ولى الثـانوي فـهي مـتـوسـطة          إن من خـال ل ممـارسـتـنا المـيـد انية وتتـبـعـنا         

ـت                     ـاسية بـلـغ سـبة قـي ـم يـتـحـقق في أي         % 94ومتـبـأيـنـة من حيـث المستـوى الـد راسي ، لـكن نـسـبة النـجـاح بـلغـت ن ـذا ل  وه

ـذ و       % 50 -45 نسـبة االنـتـقـال تتراوح ما بين       سـنة من السـنوات المـاضـية ، بـعـد مـا آـانـت        ـل  % 6 مـن مـجـموع التـال مي  تـمـث

ـابين   ، والتـسـرب منـعـد م بـعـد مـا آـان يـتـراوح         % 35 -30اال عـادة بـعـد مـا آـانت في السـنـوات الـمـاضـية بين          ، % 15 -10م

ـر اجـت         سـيج                      وهـي نسـبة عـالية تـرتـب عـنهـا ظـهـور ظـواه ـرا عـلى الـنـ ـان اال سـرة وخـط ـد د آـي ـاد ت أن تـه ـة آ ـة سـلبي ـماعـي

ضـاء                              ى أي القـ ـة اال ول د رج ـاعي بال صـود اجــتـم ـه المـقـ ـد ف ـم أن ه االجـتـمـاعـي العـام ، والـنـجـاح المـحـقق في هـذه السـنة رغ

ـا             ـر ، و النـج ذ آ ـرفي ال سـرة                      عـلى الظـوـاهـر السـلـبية اال نـفـة ال ـادي و الـمع ـل أخـرى آـالـوضـع الم ـيه عـوام سـاهـم ف ـد تـ  ح ق

  .التـلميذ 
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                                             :5الـمـقـابـلـة رقم       

   2006 / 06 / 04:       تـاريـخ الـمقـابلـة 

   .                         مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي:       المـكـان 

   د قيـقـة 45:       مــدة المقـابـلــة 

  : الـبـيـانـات اال ولـيـة       
   سنة30:       السـن 

  ذ آـر:       الـجـنـس 

  .                                      سنوات  7:        اال قـد مـيـة 

  .ليسانس:        الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  .                     عـلـم النـفــس التـربـوي    :       التـخـصص 

  .حضرية :       مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـلة      جـاء التقـويم الجـد يـد لـفـئة التـال مـيـذ المـتـوسـطين ، حـيث          :  الجـواب   ـبولة في المرح ائج مـق أنـهـم إن لـم يتـحـصـلوا عـلى نت

اال ولـى ، فإن المـراحـل القـاد مـة من التقـويم تـجـعـلـهـم يـحـصـلون عـلى نتائج مـرضـية تـخـولهم الى اال نتـقـال الى الـسنة الثـانية                     

  . ثـانوي 

  

  الـمـسـتـحـد ث ؟ مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي : السـؤال الثـانـي 

ـفا                      : الجـواب   ـا مـكـل ـباره تـقـني ه باعـت شـار في م يستـ نـحـن نـطـبق اجـراءاتـه مـيـدانـيـا بالرغـم من أن سـلك مسـتـشـاري التـوجيه ل

  .بالتقـويم عـلى مسـتـوى المـقـا طـعـات التربوية 

  دة ؟ مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـ: السـؤال الثـالـث 

  .تـجـعـل التال ميذ في حالة اسـتـعـد اد دائم لال متـحـانـات وبالتـالي فـهـم في حـالة حـرص دائم في مراجـعـة د روسـهـم : الجـواب 

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

ـال الجـذعـين                        جـيـدة في ا  : الجـواب   ـي آ ـانوي ، وف ى في اال صـال ح في الطـور الث سنة اال ول ـا ال ـانوي بـاعـتـباره ى ث سنة اال ول ل

  .المـشـترآين عـلوم وتـكنـولوجـيا وآ داب وفي آـل المواد المـقـررة 

ـس  سـؤال الـخـام سـنـوات المـ  : ال ـارنة بال ـة مـق ـوات اال صـال ح مـرتـفـع ـج سـن ـل نـتـائ ـواب ه ـية ؟ الج ـة إ ذا  :اض ـم مرتفـع نـع

  قـارنـاهـا بالنتـائـج المـاضـية للسنة اال ولى ثـانوي عـلى مـدى سـنوات خـلت عـلى مـستـوى

   الثـانوية الــتي أشـتـغـل بـهـا ، فإني ال حـظـت أن النتائـج سـابقـا آـانت د ائـما متـوسـطـة ، أمـا خـال ل هـذه 
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  ـي جـيـدة ، ولـكنـها تـؤ خـذ بتـحـفظ شـد يد لتـد خـل عـدة اعـتـبــارات أخـــرى فــي الــرفـع منـهــا السـنة فـه

  .آـالغـش ، نـظـام اال مـتـحـان المـفـتـوح واال آـتـظـاظ د اخـل اال قـسـام 

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـ ـرة   : واب الج ي ظـاه ـرة ف ـر مـبـاش ـرة او غي صـفة مبـاش ـل ب ـد خ ـة تـت ـن الثـانوي ـارج ع سـاعـدة خ ـل م ـدة عـوام ـاك ع ـم هـن نـع

  .النـجـاح الـمـد رسي لـدى التـال ميـذ منـهـا الوضـع اال جـتـمـاعـي و الـثـقـافي واالقـتـصـادي ال سـرة التـلـميـذ الـمتـمـد رس 

  

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : ـابـع السـؤال الـس

ـد                  : الجـواب   إن ارتـفـاع النتـائج ال يـعـبر بصـورة واضـحـة عـلى أن التـلميـذ قـد ا آـتـسب آـفـاءة مـعـينة مـسـطـرة في المـنـاهـج ال

  .مـا لـو حـظ من خـال ل مـقـا بـال تـنـا لـتـال مـيـذ هـذه الد فـعـة وتـقـيـيم مـدى إآـتـسـابهـم لـكـفـاء ات مـعـينة راسية ، و هـذا 

  : التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2 
ـة اال  إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـدأثـرعـل   :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       - أ   ى الـنـتـائـج الـمـدرسية أآـثر مـن طـريـق

  . نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـليم                 ) 5(من خـال ل تـحـليـلنـا لمـحـتـوى الـمـقـابلة للمستـشـا ر رقـم           ـة التـع ـه في مـرحـل ـاري تـطـبيق ـويم الـج ـرى أن التـق فحسبه ي

ـد ال                 الثـانوي يسـاعـد    آـثـيـرا التـال مـيـذ المـتـوسـطـين ، وهـم اال غـلبية باسـتـطـاعــتـهـم حـسبهـذه اال جـراءات الحـصـول عـلى مـع

سـتـوى               سيـن المـ ى تـحـ ـد ف ال ـة يـه ـية النـظـري ن النـاح ـال ح م ن أن اال ص ـم م ـليا ، وبالرغ سـام الـع ى اال قـ ـال ال ت اال نـتـق

ـمي و الـ شي     التـعـلي ـن تـفـ ـيف م ـاته التـخـف ـيا غـاي ـكن ضـمن ـمي ، ل ـوي الرس ـاب الترب سـب الخـط ـاح حـ ـرد ود النـج ن م ـع م رف

  .ظـاهــرة التـسـرب الـمـد رسي واالعـادة في المـجـتـمـع 

ـذ  لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا م       :   حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة     -ب ـبـاشـرا عـلـى نـتـائـج الـتـال مـي

 .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ـذا اال                             ـها ، وه ـا وآـثـرت ـرات اجـرائـه ـارب فت ـات لـتـق ال متـحـان فيـرى بأن تـقـنيات تـجـعـل التـلـميـذ فـي حـالـة إ سـتـعـد اد د ائـم ل

ـذا      سـعـد ا د الـد ائـم آـانت نتـائـجـه         ـكن ه سـنوات المـاضـية ، ل ارتـفـاع الـمـردود التـربوي وتـحـسيـنه بـد رجـة آـبيرة مقـارنة بال

ـج         اال رتـفاع ال يـعـبر حـقيقـة عـن المسـتـوى الفـعـلي للتـلـميـذ بـل هـنـاك مـتـغـيرات غـير تـربوية سـاهـمـت في الـرفـع مـن النـتـائ

ـر آـالغـش                          منـهـا آـيـفية اجـراء اال مت     ـروز ظــواه ـى بـ ـؤدي ال ـذ ي ي ـر ال ـتظ ، اال مـ ـحـانـات المـفـتوحـة في وسـط مـد رسي مـك

  مـثـال ، وبالتالي 

  .فتـقـويم اال سـتـاذ في هـذه الوضـعـية يـكون غـيـر مـوضـوعـي 
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  .    ءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد اآـتــسـاب الـكـفــا:  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـة         ـبل د فـع ن ق سـنة وم ـذه ال ـال ل ه ـق خ ـاح المـحـق ـه أن النـج سب رأي ـة   2006 / 2005حـ ـج مـقـارن ـاع النتـائ   ، وارتـف

  . اآـتـسـبوا آـفـاءة مـا بـسـابـيـقـاتـهـا ال يـد ل بأي شـكل بأن هـؤ الء التـال ميـذ قـد

  .وهـذا النـجـاح الـمـحـقـق قـد سـاهـمت فيـه أيـضا عـوامـل خـارجيـة آـالوضـع اال جـتـمـاعـي والثـقـافي واالقـتـصـادي لال سـرة 

ـذ في ح            : اال سـتـنـتـاج العـام   -3 ـل التـلـمي ـد جـع ـد ي ـقويم الـج ـن أن الت ـابلة يـتبي ـذه المق ـالة تـأهـب مسـتـمر ألي    من خـال ل ه

ـذه                        ك إن ه ـم ذ ل ـة المتـوسـطين ، رغ ـدى فـئ فـرض أو إمتـحـان ، ممـا أدى لتـحـسـن النـتـائـج وارتـفـاعـهـا بـشـكـل آـبير خـاصـة ل

ـد سـاهـمت      النتـائـج مـن النـاحـية الـموضـوعـية تـؤ خـذ في إطـارهـا النسـبي وليس المـطـلق لـما لبـعـض العـوامـل غيـر                 ـوية ق تـرب

ـاوال ت                   سـاعـد عـلى مـح ـوية التي تـ ـوا ج التـرب ـاظ اال ف ـوح ، وإآـتـظ ـان المـفـت ـام االمتـح ـا نــظ ـج منـه سن للنـتـائ ـذا التـحـ في ه

ـع اال      ـة آـالوض ـل خـارجي ـيه عـوام ـلت ف ـد خ ـاح ت ـذا النـج ى أن ه ـة ال اال ضـاف ـذ ، ب ـرف التـلـمي ـن ط ـش م صـادي الغ قـتـ

  .واالجـتـمـاعي والثـقـافي ألسـرة التـلميـذ 

  

                                           : 6      الـمـقـابـلـة رقم 

  2006 / 06 / 04:       تـاريـخ الـمقـابلـة 

  .                         مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 30:  ابـلة       مـدة المقـ

  : الـبـيـانـات اال ولـيـة       
  31:       السـن 

  ذ آـر:       الـجـنـس

  .                                        سنوات  7:       اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

                           عـلـم النـفـس المـد رسـي:        التـخـصص 

  .حـضـريـة :       مـقـا طـعـة العــمل 

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـواب  سـات         :  الج ـؤ سـ ستـوى الم ـلى مـ ـه ع شـاري التـوجـي ـم مـسـ ـربوي وه ـم الت ـنيين بالتـقـوي شـارة الـمـع ـيه اسـت ـتم ف ـم ي ل

  .تـربوية بـل جـاء فـي شـكـل أوامـر تـنـفيـذ ية للتـطبيق مـيـد انـيا ال
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  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـج ال                : الجـواب   ـم نتـائ سـابقـة ومن خـال ل تـقـوي ـة ال ـرت في المـنـظـوم سـلبيـات التي ظـه ـاد ة   جـاء من جـراء ال ـا وشـه بـكـالـوري

  .التـعـليـم اال سـاسـي 

  

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ـبة                        : الجـواب   ـرة المـراق سية لـكـث ـه هـواجـس نـفـ ـذ تـنـاب ـيه ، بـحـيث أن التـلمي مـرهـقـة للـتـلـميـذ و اال سـتـاذ ومـسـتـشـار التـوج

سـتـمـ صـائـية         المـ ـداو ل احـ ـم ج ـد ي ـزم بـتـق ـه مـل ـيث أن ـا بـح ـر بـوي ـه ت ـر من ـا أآـث صـبـح إداري ـاذ يـ ـها ، و اال سـت رة وتـقـارب

  .وبـيـانـات لال دارة الـمـشـرفـة عـليـه ، ومـسـتـشـار التـوجـيه تـكـثـر عـليه االعـمـال التـقـويـمـيـة عـلى مسـتـوى الـمـقـاطـعـة 

  

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : ال الـرابـع السـؤ

ضـع              : الجـواب   ـاذ يـخـ ـه اال سـت ـام ب ذ ي ق ـم ال حـسـنة عـلى العـمـوم ولـكـنـهـا نسـبيـة ال نـهـا ال تـعـبر بالضـرورة عـلى أن التـقـوي

ـة                       لـمـقـاييس مـوضـوعـية باال     ـانات المـفـتوح ـام اال مـتـح ـا الغـش ونـظ ـج منه ـربوية في النتـائ ضـافـة الى تـد خـل عـوامـل غـير ت

  .مـع اآـتـظـاظ اال قـسـام 

  

 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

ـة             نـعـم وهـذا مـقـارنـة     :الجـواب   ـر مـتـوقـع سنة غـي ـوا         % 96بالسـنـة الـماضـية حيـث آـانت نتـائـج هـذه ال ـذ انتـقـل ـال مي ـن الت  م

  . إعـادة فـقـط وتـنـعـد م نسـبة التسـرب المـد رسي بالثـانوية التي أعـمـل % 4الى السـنة الثـانية ثـانـوي و

   النـجـاح المـد رسي ؟ هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في: السـؤال الـسـاد س 

ـر                        : الجـواب   ـؤ ث نـعـم هـنـاك العـد يـد مـن ا لـعـوامـل الخـارجيـة اال جـتـمـاعـية و الثـقـافية و اال قـتـصـاد ية لبيئـة التـلـميـذ و التي ت

  .فـيه سـلبـا و ايـجـابا وعـلى مـرد ود ه التـربـوي 

  تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ هـل إ رتـفـاع نـتـائـج: السـؤال الـسـابـع 

إن ارتـفـاع الـنـتـائـج ال تـعـبر مـطـلـقـا عـلى أن جـل التـال ميـذ قـد اآـتـسـبوا آـفـاءات مسـطـرة في المـنـاهـج ، ولـكن من                    : الجـواب  

ـذا اال     خـال ل مـال حـظـاتـنا ومـقـابـال تـنا الم       ـما ه ـينة وإن ـيـدانية للتـال ميـذ فإننا نـرى أن اال غـلبية منـهـم لـم يـكتـسـبوا آـفـاءات مـع

  .رتـفـاع للنتـائـج تـد خـلت في عـوامـل ذاتيـة غـيـر تـربوية د اخـل المـؤسسـة الثـا نـويـة 

  
  

  

  

  

  

196  

  

  



  

  

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2 
ـة                   :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م ـدرسية أآ ـج ا لـم إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـرعـلى الـنـتـائ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

فـحـسبه إن هـذا التـقـويم المـطـبق حـاليا لـم يـسـتـشـر فيـه القـائـمين           ) 6 ( من خـال ل تـحـلـيـلنا لـمـحتوى مـقـابلة المسـتـشـار رقـم       

ا ، واال صـال ح                              ـد اني ـبيق مـي ـة للتـط ـر تـنـفـيذي ـل أوا م عـلى ميـد ان التقـويم في مسـتوى المـقـاطـعـات التـربويـة بـل جـاء في شـك

في  ) المـد رسةاال سـاسية     ( يـلة التي آـانت تـحـقـقهـا المنـظـومة التربوية القـد يـمة         التـربوي الحـالي نتـيجة منـطقية للنتـائـج الهـز     

  .نـتـائـج شـهـادة التعـليم اال سـاسي وشـهـادة البـكـالوريـا 

ـذ  لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـ        :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة     -ب ى نـتـائـج الـتـال مـي

  .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ـاال ت               ن ح ـاني م ذي يـع ـذ ال ـويين آـالتـلـمي ـلين تـرب ـدة  فـاع ـيرا لـع ـة آـث ـويم مـرهـق ـيات التـق شـار تـقـن ـذا المـسـتـ سـب ه ح

ـرض                   إضـطـرابـيـة وهـذا من جـراء آـثـرة فـتـرات التقـويم الـمـسـت        ـل أسـبوع ف ـالث آ صـل الث ـد و خـال ل الفـ ـمر وتـقـاربـها الشـد ي

اني          مـحـروس وفـروض مـنـزليـة واستـجـوابات وبـحـوث فالتـلمـيذ يـحـس وأنه تـحـت ضـغـوطـات مـد رسية دائـمـة ، و الطـرف الث

ـد                 اال سـتـاذ ولـتـعـد د أعـمـال الـتـال ميـذ لـتـقـويـمـها وإلـتـزامـه ب          ـذه تـج ـال ه ـرة اال عـم ـتـقـد يم ذ لك الى إدارة المؤسسة فإنه لـكـث

ـروض المـحروسـة         ـاصة بالف ـم الخ اال سـتـاذ منـهـمـكا فـي آـم االعـمـال الخـاصـة بالتقـويـم آإنـجـاز مـواضـيـع التـقـويم المستـمر ث

ـال     وهـما فرضـين في آـل فـتـرة بـعـد هـا مبـاشـرة مواضـيع اال   ـاصة بالت صـحـيح عـلى اال وراق الخ خـتـبارات تـتـبـع آـل مـرحـلة تـ

ـلة                              ـل مر ح ـن آ ـهي م ميـذ وإرجـاعـهـا لـهـم بـعـد تـخـصـيص حـصص للتـصـحـيح النـمو ذ جـي في اال قسـام ، و مـا يـكـا د أن يـنـت

ـي                 حـتى يـجـد فـتـرات المـراحـل اال خـرى قـد حـانت وهـم مـربـوطين            ـيل مع ـدة ، تـخ ـلة واح ك جـم ـل ذ ل ـام آ ـين إل تـم ـاريخ مـع بـت

ـاصة                        صـيرة خ صـول ق ـد الفـ آـل هـذ ا يـحـد ث في آـل فـصـل د ون إنـقـاص أي مـرحـلة مهـمـا آـانت العـراقيـل و الصـعـوبـات وتـج

صـف    منهـا الثـالث ، هـنا تـجـد تـقـارب فـترات هـذا التقـويـم بقـصـد مـبـاشـ         ـي د روس تـتـ ر أو غـير مـبـاشـر و التـلـميـذ يـمـتـحـن ف

ـذه اال                 ضـم ه بالـكـم القـليـل و قـد يـجـد نفـسـه أنـه قـد إمـتـحن في بـعـضـهـا ليـعـاد عـلـيه مـرة أخـرى ، إضـافـة أن اال سـتـاذ فـي خـ

ـج الـ             ـبيق الـبـرنـام ـت لتـط ـي نـهـا        عـمـال ال يـجـد المـتـسـع من الوق ـامه ف ـه وإتـم ـالب ب د راسية        ي مـط سـنة ال ـا   % 100ـة ال  وهـن

ـواج                     نـتـسـاء ل آـيف للنتـائـج ال تـرتـفع بهـذ ه الـظـروف وخـاصـة باضـافـة عـامل آ خـر هـو نـظـام اال متـحـان المـفتـوح في ظـل أف

سـنـوات              مـكـتـظـة وتـحـت هـذه الضـغـوط النـفسيـة لـهـذا الكـم الـهـائـ         ـان لـ ـد أن آ ـا ، بـع ـاذ مـع ـذ واال سـت ـال للـتـلـمي ل من اال عـم

  عـد يـدة يـمـتـحـن في فـرض و إخـتـبار في آـل فـصـل وفي نـظـام إمـتـحـان مـغـلـق يـكـون فـيـه الـتـلـمـيـذ مـسـتـعــدا 
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ة إذا  ال ث وجين أوث ى ف سـم ال ـوج يـقـ ـل ف ـان وآ ـقي  لالمتـح ـان حـقـي ـروط إمـتـح ـيق ش ضـمـان تـحـق ك لـ ـر ذ ل ـلب اال م  تـط

ـل أخـرى آـالغـش                           ـه عـوام ـد خـل فـي ـذا ال تت ـاظ في الـقـاعـة وهـك ومـوضـوعـي  وذ لك بـجـلوس آـل تـلـميذ لـوحـده  د ون إآـتـظ

  .مـثـال ، وهـذا أد نـى شـرط لتـحـقـيـق المـصـداقـية ولـوآـان نسـبيا 

  

  . اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد :  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

سـنة الثـ                   ى ال ـس    حـسـب هـذا المسـتـشـار تـمـثـل النـجـاح في هـذه السـنة فـي ارتـفـاع النتـائـج ونسـبة اال نتـقـال ال ـانوي ، لي انية ث

ا من طـرف                                        ـد اني ك مي ـد لـوحـظ ذ ل ـاءات مسـطـرة مسـبقـا ، وق ـوا آـف ـد حـقـق ـة ق د فـع ـذه ال ـذ ه ال مي لـه مؤشـر د ال عـلى أن ت

ة                             ـة د اخـل المؤسسة التربوي ذا تي ـل ال ـد خـل العـوام ـم ت ـع من    المسـتـشار الذي يتـابع نفسيا وتـربويا هـؤال ء التال ميذ ، ورغ  للرف

ـيراته                      ـافي وتـأث صادي و الثـق ـيط اال جتـمـاعـي و اال قتـ ـها المح صـد ب ـد رسة ونـقـ النتائـج إال أن هـنـاك عـوامـال خـارجـة عـن الم

  .عـلى التلـميذ 

  

ـام -3 ـاج الـع ـ   : اال سـتـنت ـلى مـخـت ـويم ع ـلبيات التق ـليا س ـنا ج ـر ل ـابلة تـظـه ـذه المـق ـال ل ه ن خ ـين  م ـلين التربوي لف الفـاع

ـى           ـرأد ن ـه د ون تـوف ـد ان لتـطـبيق ى المي ة ال ـذ ي االسـاسـيين في العـمـلية التـعـليـمية التـعـلـمية حـيث جـاء عـلى شـكـل أوامـر تـنـفي

سـبة اال             ـاع ن ـد     الشـروط المـوضـوعـية لـتـحـقـيق النـجـاح الفـعـلي ال الـصـوري والذي نـقـصـد به ارتـف ذ ي يـفـتـقـ ـمي ال ـال الك نتـق

  .الى الكـفـاءات التي يـهـد ف إلـيـها الخـطـاب الـرسـمي مـن وراء هـذا اال صـال ح الـتـربـوي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

198  

  

  

  



  

  

   : 7الـمـقـابـلـة رقم       

   2006 / 06/ 05:       تـاريـخ الـمقـابلـة 

  .                       مـد رسـي مـرآـز التـوجـيـه ال:       المـكـان 

  د قيـقـة 30:       مـدة الـمـقـابــلـة 

  : الـبـيـانـات اال ولـيـة       
   سنة31:       السـن 

  ذ آـــر:       الـجـنـس 

   سنوات                                        7:         اال قـد مـيـة 

  .ليسانس : يـهـا       الشـهـادة المـتـحـصـل عـل

  عـلم النفـس المد رسـي                           :        التـخـصص 

  .شبه حضرية :        مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

 سـتـاذ والمـسـتـشـار، فالـتـلميذ فـي حـالـة إضـطـراب نـفـسي د ائـم          مرهـق لجـمـيع اال طـراف ونقـصـد بهـا الـتـلمـيذ واال       :  الجـواب  

ـة               و اال سـتـاذ في حـالة دائـمـة لـتـصـحـيح أعـمـال التـال ميـذ ، و المـسـتـشـار يـقـوم بـعـملية التقـويـم من خـال ل المـتـابـعـة الـد ائـم

  .لـهـؤال ء التـال ميـذ 

  

  أيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ مـار: السـؤال الثـانـي 

ـواب  ـيير        : الج ـمية التـغ ـالمي وحـت ي الع ـو ج ـمي والتـكـنـول ـور العـل سـاير التـط ـي تـ ـوية لـك ـومة التـرب ـوير المنـظ ـه تـط ـد ف ه

  .االجتـمـاعـي الذ ي تـشـهـده الجـزائـر حـاليا 

  

  نـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ مـارأيـك في تقـ: السـؤال الثـالـث 

ـبة                      : الجـواب   ـثرة المـراق ك لـك ـيا ، وذ ل ـبولين  دراس ـهم المـق ـال ئ ال لـتـحـاق بـزم تـسـاعـد التـال ميـذ ذ وي المسـتـوى المـحـد ود ل

  .المـسـتـمرة المـصـحـوبة بالعـال ج التـربوي آالد عـم واالستدراك 

  

   ؟2006 / 2005فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة مـارأيـك : السـؤال الـرابـع 

ـانت أسـاسية أو                      : الجـواب   حـسنة عـلى العـمـوم في آـل من الجـذع المـشـتـرك عـلوم وتـكـنـولوجيا وآ داب وفي آل المواد سـواء آ

  .ثـانوية 
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 اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ هـل نـتـائـج سـنـوات : السـؤال الـخـامـس 

ـواب  ـدة            :الج ـير ع ـنها تث انوي لـك سنةاالولى ث ـية لل سـنوات الـمـاض ـات ال د فـع ـورنت ب ـوظ إذا ق شـكـل مـلـح ـعة ب ـم مـرتـف نـع

ـل أخـرى آـالغـش في       إسـتـفسـارات وتـسـاؤال ت فـحـسب مال حـظـاتـنا ومقـابـال تـنالالساتذةفإن هـذا اال     ه عـوام رتـفـاع تـدخـلت في

  .نـظـام اال مـتـحـانات المـفـتوحـة التي تجـرى في وسـط مـكـتظ 

  

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـواب  ـد رسي منـهـ  : الج ـاح الم ـلية النج ي عـم ـل ف ـد خ ـل تت ـدة عـوام ـاك ع ـليمي  هـن ستوى التـع رة والم ـادي لالس ـانب الـم ا الج

  .لالوليـاء 

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

  .وا آـفـاءات ما ليـس بالضـرورة ، إن نـتـائج التـال ميـذ ال تـعـبر أنـهـم قـد حـقـق: الجـواب 

  

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2
ـة                  :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  .  ثـانـوي اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى

ـم   شـار رق ـابلة المسـتـ ـوى مق ـلنا لمحـت ـراف  ) 7 (من خـال ل تـحـلي ـميع اال ط ـبا لـج وي مـتـع ـم الترب ـام التقـوي ـرى أن نـظ ذي ي ال

ـوي ف          ـليم  الفـاعـلة في الفـعـل التـربوي سـواء التلـميذ أو اال سـتـاذ أومسـتـشـار التوجيه ، وتـطـبيق مشـروع اال صـال ح الترب ي التع

ـالمية والتحول اال                             ـع التـطـورات الع ـيا م ة تـمـاش ـة التربوي ـوير المنـظـوم ـد ف لـتـط ـية حـيث يـه ـه المـوضـوع الثـانوي لـه مبـرات

  .جتـماعـي الذي يـشـهـده المـجتـمع الجـزائـري 

ـذ      لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر       :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

  .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ى                             ـلة اال ول ـداية المرح ـقوا في ب إن أخـف ـد ودة ف يـرى أن هـذه التقـنيات تـسـاعـد فـئـة التـال مـيذ ذ وي المسـتـويات المـعـرفية المـح

ل عـلى ذ                        فإنـهـم يـسـتـد رآ   د لي ون ذ لك عـبر مـراحـل ال حـقـة بالد عـم واالستدراك وبالتالي ستـحـقق هـذه الفئة نتـائـج مقـبولة و ال

ـد ل                         2006 / 2005لك نتـائج تال ميـذ هـذه الدفعة        ـية وال ت ـر مـوضـوع ـها غـي شـتـرآـين ، لـكـن ـذ عـين المـ ـال الج ـة في آ   مرتـفـع

ـة في                   عـلى المسـتـوى الحـق   ـانات المفـتـوح ـيقـي للتـلمـيذ بل هـناك إعـتـبـارات ذاتـية سـاهـمت في هـذا االرتفاع منـهـا سيـر اال متـح

  .  تـلميـذا ، ممـا يـسـهـل عـملية الغـش 40أقـسـام تـتـعـدى 
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  .     تـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــر:  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـه                             ال ت ـا ب ـينة من خـال ل مـق ـاءة مـع إن هـذا المستشـار يـرى أنـه لـيس بالضـرورة أن إرتـفـاع النتـائـج تـعـني اآـتسـاب التلميـذ آـف

صـعـوبـات المـ  ـتلف ال ـة مـخ ـذ لمـعـرف تال مي ـات ال ـير   لـفـئ ـج غ ـذه النتـائ ـه ، فـه سـم وخـارج ـل القـ ـا داخ ي يـتـلـقـونـه ـية الت يـدان

ـا               ـرافا أخـرى لـه ـناك أط ـما ه ة وإن مـعـبرة لـتـد خـل غـير تـربويـة فـيـها ، والنـجـاح ليس مرهـونـا بإجـراءات التقـويم المسـتـحـد ث

  .ـي و اال قـصـادي والثقافي السـرة التـلميذ دور مـكـمل في عـمـلية النـجـاح آـالوضـع االجـتـماع

  

ى عدة ا طراف ، واالصال ح المطبق جاء        :  اال سـتـنتـاج العـام  -3 من خال ل هذه المقابلة، نستخلص ان لهذا التقويم سلبيات عل

ـلوم وا   ي الع ة ف ستجـدات العالمي ـري والم ع الجزائ شهدها المجتم ى ي ـية الت ـيرات االجتماع ة  للتغ سياسة واال آحتمي ا وال لتكنولوجي

ـني        ـانية ال يـع سنـة الث ى ال ـلوا ال ـن انـتـق ـذ ي ـين ال ـيذ المتـوسـط ـال م ن الت ـبة م ـئة الغـال ـها للف ائج وارتفـاع سن النت صاد، وتح قت

  بالضـرورة أن هـؤال ء التال مـيـذ قـــد إآــتـسـبـوا 

صـح        آـفـاءات مـعـينة وإنـما هـو انتـقـال أوتـوماتيكي م     ـم يـفـ ـات أخـرى ل ـذا اال صـال  ح غــاي ـط أو أن لـه ن مرحـلة الى أ خـرى فق

  .عـنـها 

ـة              ـل بيـئ سـب آ ك حـ ـاح وذل ـلية النـج ي عـم سـاعـدة ف ـل ال مـ ـافية عـوام ـية و الثـق ة و اال جـتـماع ـاد ي ـل الم ـبر العـوام وتـعـت

  .إجـتـمـاعـية التي يعـيش فيهـا التـلـمـيـذ 
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   :  8      الـمـقـابـلـة رقم 

   2006 / 06/ 05:       تـاريـخ الـمقـابلـة 

  .                      مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 30:        مـدة المقـابلـة 

  :       الـبـيـانـات اال ولـيـة 
   سنة30:       السـن 

  انثى:      الـجـنـس  

   سنوات                                        7:        اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  عـلم االجـتماع الثقافي                             :       التـخـصص 

  . ريفية :        مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ : اال ول  السـؤال 

ـنه             :  الجـواب   ـذ ولـك ـائي للتـلـمي في الحـقـيـقـة هـذا التـقـويم من النـاحـية الشـكـلية يـرمـي الى تـحـسين المسـتـوى التـعـليمي والكـف

ـد رسي التي انـجـرت              يـعـمـل ضـمـنيا جـوانـب ايـد يـولوجـية غـير تـربـوية منـها الق         ـضـاء الـتـد ريـجي عـلى ظـاهـرة التـسـرب الـم

  .عـنـها ظـواهـر اجـتـماعـية آـاد ت أن تـفـكـك اال سـرة وتـهـددالتـمـاسـك اال جتـمـاعي ، آـالمـخـد رات والـجـريـمة المنـظـمة 

  

  د ث ؟ مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـ: السـؤال الثـانـي 

د           : الجـواب   سـيـاسـية ال ة و ال صـا د ي سـاحة اال قـتـ ـما يـجـري في ال اال صـال ح التـربوي في مرحـلة التـعـليم الثـانوي هـو إمتـداد ل

  .اخـليـة وإسـقـاط لـما يـجري في الـعـالم وخـاصـة نـظـام العـولـمة 

  

  لجـد يـدة ؟ مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم ا: السـؤال الثـالـث 

ل                          : الجـواب   ة آ زم في نهاي متـعـبة جـدا لال سـتـاذ الذي انشـغـل بـهـا عـن عـمليـة التد ريس، فا صـبح اداريا اآثر منه تربويا فهو مل

  .نشاط او مرحـلة تعـليمية ان يقد م لال دارة معـطيات احصائية تقييمية لتال ميذ القسم الذي يد رسه  

   ؟2006 / 2005ـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة م: السـؤال الـرابـع 

ـواب  ـلمي               : الج ل الع ـند التحلي ـيد ع ستوى الج ذا الم ـذ ه ـية يـؤخ ة الموضوع ن الناحي ن م ـنا، لك ستوى ثـانـويـت ـلى م دة ع جي

  ا على سبيل المثال، ظـاهـرة والموضوعي بتحـفـظ شد يد لتد خل عـوامل اخرى في هذه المستوى منه
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  الغـش ونظام االمتحان المفـتوح ، وتقييم االستاذ هل هوموضـوعي ام ذاتـي ؟ 

  

 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

ـا            نعـم مقـارنة بما مضى من د فعـات السنة ا         :الجـواب   ـج سابق ـد ان النتائ ة، بحـيث نج ة القديم ـوي في المنظومةالتربوي ى ثـان ال ول

ـوامل اخرى                                    اك ع سن ام ان هن ذ تحـ تال مي د راسي لل ة، فهل فعال ان المستوى ال آانت متوسطـة ، اماخـال ل هذه السنة فهي مرتفع

  ساعـد ت في ارتفاع النتائج ؟ 

  

  ل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ هـل هـنـاك عـوامـ: السـؤال الـسـاد س 

ـواب  ستـوى  : الج ـادي لالسـرة والم ـذ خـاصـة الـوضـع الم ـدى التـلـمي ـد رسي ل ـاح الم ي النـج ـل ف ـد خ ـل شـتى تت ـوا م ـناك ع ه

  .التـعـليـمي لال وليـاء 

  

  تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي: السـؤال الـسـابـع 

ـم                     :  الجـواب   ـم ل ـم فـإنـه ابال ت التي تـجـرى مـعـه ـا المـبـاشـرة والمق ال بحـيث نـجـد أن أغلبيـة التـال ميـذ مـن خـال ل مـال حـظـاتـن

ـيه         يـكتـسبوا الكـفـاءات المـقررة في البـرامـج ، باال ضـافـة الى تـصـريحات اال             ـد خـل ف ـج ت ـاع النتـائ رون أن ارتـف ن ي ذ ي سـاتـذة ال

  .عـدة مـتـغـيرات ذاتـية غـير مـوضـوعـية منـها عـد م تـمـكن اال سـاتـذة من التـكـيف مـع منـهـجـية بيـد اغـوجـية الكـفـاءات 

  

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2 
ـة                  : القـائـلة   حسـب الفـرضـية اال ولى      -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـه          ) 8(من خـال ل تـحـليـلنـا لـمحـتـوى المـقـابلة التي أجـريت مـع المسـتـشـارة رقـم             ـربوي في إجـراءات والتي تـرى أن التـقـويـم الت

ـرية غـا               ـية النـظ ـذ المراهـق ومن النـاح سب      ي التـطـبيـقية لـم يـراعـي الجـوانـب النـفسية للتـلمي ـذ حـ تال مي سين مسـتـوى ال ـته تـحـ

  الخـطـاب الرسـمي لـكن ضـمـنـيا هـد فـه القـضـاء عـلى ظـوا هـر 

سـب ـية تـ ـم     إجـتـمـاع ـا نـج ـدرسي وم سرب الم ـادة والتـ ـرتي اال ع ـاسية آـظـاه ة اال س م المدرس ـد ي وي الق ـام الترب ـا النظ ب فـيـه

ـدا د                                وي إمـت ـرها ، و اال صال ح الترب ـد رات وغـي ـمة و المـخ ـة الـمنـظ ـع  آـالجـريم عـنـهـما من بروز مظـاهرسـلبية في المـجـتـم

ـمية                  منـطـقـي لـمـا يـجري في السـ     ـاسية ، ومن تـحـوال ت عـال ة وسي صـاد ي ـافية واقـتـ ـية وثـق ـيرات إجتـمـاع احـة الوطـنية من تـغ

ـالم       ) العـولمـة ( في مـيـد ان التـكـنولوجيا والعـلوم وهـيمنة النظـام اال حـادي الجـد يـد    ـة د ول الع ـيمه عـلى بقي ـه وق ـرض نـظـم وف

  . خـاصـة النـامية منـهـا 
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ـذ            :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

  . أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

وي م   ن ترب ـولته م ـتاذ فح ال سـ ـبة ل ـم متع ـات التقـوي سـبها ان تقـني ـطيات  فحــ ات ومع م بيان د ي زم بتق ـي مل ى اداري روتـين دع ال ب

ا                               ة بم دة مقارن ة جي د فع ذه ال وجداول ال دارته في نهاية آل نشـاط مقرر ومراقبة دائمة للتالميذ والشيء المال حظ ان نتائج تال ميذ ه

ـذا                سبقها من د فعات على مر سنوات ماضية والتي آانت عـموما متوسطة، لكن هذا اال رتفاع ال                 ا عـلى ان ه ـبر اطال ق مال حظ ال يع

هوالمستـوى الحـقـيقي لهذه الد فعة التي اصبحـت وآانها د فعة نخـبوية، بل هناك عـناصر ذاتية تد خـلت في هـذاالتحسن للمستوى           

شارف                 ـيةهل     منها نظام االمتحان المفتوح في وسط مكـتظ يسمح للتلميذ بممارسة عـملية الغـش وبالتالى يتساء ل المست ذه الوضع ي ه

  يستطيع االستاذ في تقـييمه ان يكـون موضـوعـيا ام ذاتـيـا؟

  

  .     اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد :  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

سنها  ائج وتحـ اع النت سبها ان ارتف ـرفية او  فحـ ة او مع اءات مهاري سـبوا آف ـد اآـتـ ذ ق تال مي ـؤالء ال ـلى ان ه ـل ع د ل المفـاجـئ ال ي

ي                     د ل ل طرف ي شان، فك ذا ال ه في ه سلوآية ، وهذا ماالحـظه المستشار لمقابال ته لفئة االساتذة والتالميذ عـلى حد سواء ومحاورات

  .قى جانب نظـري في المناهج الجد يدةبرايه ان هذه الكفاءات لم  تتحـقـق واقعـيا وانما تب

سنة   ـذه ال اح خال ل ه ذا النج ى   2005/2006وه ابي ف ا اال يج ذ ود وره رة التلمي ـافي الس ادي والثق ب الم ـن الجان ه ع ـل في  ال يغـف

  .مساعـدة وتهـيئة ظـروف النجاح المد رسي 

  

ام -3 ـاج الع ائمين: اال سـتـنت ة نخـلص ان الق ذه المقابل ذ ،   من خالل ه سية للتالمي وا الجوانب النف م يراع ويم ل ام التق ى نظ  عل

وي        ـام الترب ـات النظ وغاياتهم الظاهرية تحسن المردود التربوي، واهدافهم الكامنة القضاء على ظواهر اجتماعية سلبـيـة من مخـلفـ

  القديم ، ويتزامن تطبيق هذا االصالح والتغيرات االجتماعية التى يشهده 

  ئري والعالم في آافة مناحي الحياة، وعلى الرغم من االرتفاع للنتائج والنجاح المحقق اال انه غير المجتمع الجزا

ة الجو                    ك بتهيئ ذا النجاح وذل شكل ه ة لالسرة في ت ة والثقافي موضوعي لتدخل عوامل ذاتية غير تربوية وقد ساهمت العوامل المادي

  .المساعد على الدراسة والتفوق والنجاح  
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                                              : 9      الـمـقـابـلـة رقم 

   2006 / 06/ 06:       تـاريـخ الـمقـابلـة 

  .                        مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 45:       مـدة المقـابلـة 

  : يـة الـبـيـانـات اال ولـ      
   سنة32:       السـن 

  انثى:       الـجـنـس 

   سنوات                                         7:        اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  عـلم االجتماع العائلي                              :       التـخـصص 

  .شبه حضرية :  العـمل       مـقـا طـعـة

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـية                :  الجـواب   ـد يـولوج ـوانب اي من الناحية الشـكـلية فـهـو في مـصـلحة التلـميـذ ، ولكـن من الجـانب الضـمني يـحـمل في طـيـاته ج

  .وليست تربـوية 

  

  ارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ مـ: السـؤال الثـانـي 

صـادية                : الجـواب   سـيـاسـية واال قـ ـية وال ـر من النـاح شـهـده الجـزائ ذي ت جـاء آـحـتمية تاريخيـة لـمـسـار التـغـير اال جـتـمـاعـي ال

  .والتحـوال ت العـالمية وتـأثـيراتها عـلى الجـزائـر 

  يـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ مـارأ: السـؤال الثـالـث 

  .يـسـاعـد التـال ميـذ المـتـوسـطين للـحـاق بـزمـال ئـهـم النـجـباء بـواسـطة العـال ج التـربـوي آالدعم واال سـتـدراك : الجـواب 

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

ـة ولكن                    : الجـواب   ـائج مـقـبول ـة أن ا لنت ـذه الـثـانوي إني ال حـظـت عـلى مسـتـوى ه ـة ، ف ـذه الدفـع ـج ه ـنا لنتـائ من خـال ل تـحـليل

ـان   بـشـكـل تـثـير الشـك في مـصـد اقـيتـهـا ومـوضـوعـيتهـا ، ألن هـذه النتـائج تتد خـل فـيـها مـؤشـرات أخـرى آـالـغـش                     واال مـتـح

  .المـفـتوح في وسـط مـكـتـظ 

 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

ـواب  ـج دون المتـوسـ       :الج ـانت النتائ ـيها آ سـابـقـاتـها ، فـف ـت بـ ـا قـورن ـام إ ذ ا م ـذا الع ـد ا ه ـة ج ـي مرتـفـع ـم ه ط و اال ن نـع

  مـقـبولـة فـمن وجـهـة نظـري هـذا االرتـفـاع يـعـود الــى طــريـقـة إجــراء اال مـتـحــانــات
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  . وإآـتـظـاظ اال قـسـام الذي يـسـاعـد عـلى إنتشـار ظـاهرة الغـش 

  

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

  .هـنـاك عـدة عـوامـل خـارجـية تـد عـم النـجـاح المـد رسي آـالـوضـع اال سـري مـاديـا وتـعـليـميا : ـواب الج

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

ـع                     إن إرتـفـاع النتائـج  : الجـواب   ـيف م ـهم للـتـك ـد دة في المـنـاهـج ، تـؤهـل ـاءات مـح سـبوا آـف  ال يـدل عـلى أن التـال ميـذ قـد ا آـتـ

  .الوضـعـيـات المـشـكـلة التي تصـادفـهـم في الحـياة اليـومـية 

  

  : التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة    -2 
ـة                  إ:  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م ن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـم           ـم        ) 9 (مـن خـال ل تـحـليـلنـا لـمـحـتـوى مقـابلة المسـتـشـارة رق ـام التـقـوي ـرى أن نظ ـة     التي ت ـدم بالدرج ـريا يـخ ـربوي ظـاه  الت

ـية                             ست بيـداغـوج ـنيا وليـ ـية ضـم ـوانب إديـولـوج ـكن يـخـفي ج ى آخـر ، ل التـلـميذ ويـسـهـل لـه عـمـلية اال نتـقـال من مسـتـوى إل

ـر و ا  شـهـدهـا الجـزائ ي تـ ة الت ـيرات االجتماعي ة للتـغ ـمية تاريخي ـاء آـحـت ـوية ، واال صـالح ج ـتى تـرب ي ش ـالمية ف ـحوال ت الع لت

  .المـجـاال ت وتـأثـيـرهـا عـلى الـواقـع اال جـتـمـاعي للجـزائـر 

ـذ            :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

  .ويـم الـتـربـوي أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـ

ـلبية                            شـكـلون اال غ ـانوا يـ ـن آ سـتـوى المتوسـط ، الذي ـة ذوي المـ صا لفئ ـاءت خـصـيـ فـمن وجـهـة نظـرهـا أن تقـنـيات التـقـويم ج

ـاد                         ى اال ع ـيانا ال ـم أح ـؤدي به ـربوية ت سـرب    مـن تـال ميذ المرحـلة الثـانوية ، والذ ين عـانوا من صـعـوبات بيـداغـوجـية وت ة أو الت

ـياب في                        شـك واال رت ر ال ـا تثي ـبولة لـكـنه ـة مـق ـذه الـدفـع ـائج ه الـمـد رسي ومـا نتـج عـنهـما من ظـواهـر إجـتـماعـية سـلبية ، فـنت

ـان                   ـراء اال مـتـح ـريقة إج شـكيـلـها آـط ـوح في     مـصـداقـيـتـهـا ومـوضـوعـيتـهـا ، ألن هـنـاك عـوامـل ال تـربوية تـدخـل فـي ت  المـفـت

  أقسـام مـكـتـظـة تـسـاعـد 

  التـلمـيذ ال نتـهـاج سـلـوك الغـش ، وعـلى هـذا اال سـاس يـقـيم التـلـميـذ ، فـهـل تـقـييمه يـكون مـوضـوعـيا أم ذاتـيا ؟ 
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  .     ط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــ:  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـة                     وحـسبـهـا أيضـا إن ارتـفـاع نتـائـج       ـاءات خـتـامي سبوا آـف ـد إآـتـ ـؤالء ق تـال ميـذ هـذه الدفـعـة ال يـعـبر في نـهـاية المـطـاف أن ه

  صـادفـهـم في حـياتـهـم المـد رسية تـؤهـلهم للتـكـيف مـع الوضــعـيـات اال شـكـالـية التي تـ

ـداف             ـق أه و اال جـتـماعـية ، فـهـذا النـجـاح الشـكـلي الذي يـسـمح للتـال ميـذ باال نتـقـال اآل لي الى المسـتـويات اال عـلى دون تـحـقي

ـه المـ              سـبيتـه ،            وغـايـات بيـداغـوجـية الكـفـاءات ، باال ضـافـة الى هـذا النـجـاح والذي سـاهـمت في ـم ن ـر رغ سـط اال وف درسـة بالقـ

  .وسـاهـمت فيه اال سـرة بـما تـمـتلكـه من مؤهـال ت مـادية ومـعـنوية 

  

ـذ                  من خـال ل هـذه المـقـابلة     : اال سـتـنـتـاج الـعـام   -3 ـات التـالمي ـربوية مسـاعـدة لفـئ ـرة ت ـم آـظـاه يتـبين لـنـا أن نـظـام التقـوي

ة سلبية آـالتسرب المدرسي          المتـوسـطين ،  ـواهر تربوي ى ظ ضمنية فهو القضـاء عل ة ال ا من الناحي ة ام ة الظاهري ذا من الناحي  ه

  وعـواقـبـه النفـسـية واال جـتمـاعـية عـلى الفـرد واال سـرة 

ـينة   و المجتمع ، وبالتالـي فـإن هـذا النـجاح و اال رتـفـاع المـفـاجئ للـنتائـج ال يـعـني بالضـرورة أ          ـاءات مـع ن التـال ميـذ حـقـقـوا آـف

ـن                                ـاله م ال سـرة وم ـليمي ل ـادي والتـع ـية آـالوضـع الم ـذا التـحسن الدراسـي وأخـرى مـوضـوع ، بل هـنـاك عـوامـل ذ اتـية في ه

  .أثـار إيـجـابية فـي مـسـاعـدة التـلـميـذ عـلى النـجـاح 
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  :                                             10ـلـة  رقم       الـمـقـاب

   2006 / 06/ 06:       تـاريـخ الـمقـابلـة

  .                       مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 40:       مـدة المقـابـلـة 

   : الـبـيـانـات اال ولـيـة      

   سنة32 :      السـن 

  انثى:       الـجـنـس 

   سنوات                                           8:        اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  علم النفس التربوي                                  :       التـخـصص 

  .ريفية :        مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

  آـان ال بـد منـه بـعـد مـا تـمخـض عـن النـظـام التقـويـمي القـديم مـن سـلبيـات تـمـثـلت في نـسب: الجـواب 

ـليم اال سـا         ـادة التـع ـلة في شـه ـانات الرسـمية الممـث ـانت ال       نـجـاح ضـعـيفة في اال متـح ـدة سـنوات حـيث آ ـا لـع سـي والبـكـالـوري

ـثر من              % 35 الى   30تتعـدى نسـبة    ى أآ ـاح ال سـب النـج ـع ن ى رف سن واالفضل وإل ـيرالى اال حـ  فـجـاء اال صـال ح مـن أجـل التـغي

  .دة و الكـفـاءة الممـتـازة  وذ لك ال يـتـحقـق إال بإنتـهـاج سـيـاسة اال صـال ح والتـغـيير لتـحقيق النوعـية الجـي 80%

  

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـى في               : الجـواب   ـالم وحـت ـي الع ـنولوجي ف ـلمي والتـك ـر الع آـمـا قـلت سـابقا اال صـال ح هـذا آـان ضـروريـا فـي خـضـم هـذا التـغيي

ـل                   بـال د نـا ونـظـريـا أهـدافـ     ـاع وفي آ ه عـظـيمة لـتحـقـيق فـاعـلية عـلى آـل المسـتـويات ألن ا لتـعـليم هـو مـحـورأسـاسي لـكل قـط

  .بـلد مـهـما آـان مسـتـوى تـقـد مـه وتـطـوره 

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ـاح ،لكن اذا طبقت فى ظـروف                       إن تـقـنيـات التـقـويم الجـديـدة     : الجـواب   سـب النـج سـتـوى ون ـاع المـ ى إرتــف ضـمن الوصـول ال تـ

  .تـنظـيمـية مال ئـمـة 

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

ـواب  ري آـمق     : الج ة نظ ن وجه سبية م ا ن ـا، لكنه سنة عـموم ـات    ح ـراء اال متحـان ال حـظادائمالكيفيةاج ـيا ، وم ائج ميدان ـيم للنت

  .والشـروط الال موضـوعـية لـعـملـية التقـويم المستمر 
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 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

ـيذ                   نعـم مرتفعـة ، لكـن هـل       :الجـواب   ـتال م ـؤالء ال تعـبر وبمـوضـوعـية عـلى ان المستـوى المعـرفي للـتـلـميذ قـد ارتـفع ؟ ا م ان ه

ا               ـربوية منه ـير ت ـوامل غ ا ع دخل فيه ة تت ائج المرتفع من النخـبة ؟ من خـال ل مال حظـاتـنا الميدانية وتحـليلنا للنتائج ، فـان هذه النت

  .المفـتوحـة  ظـاهرة الغـش ، نظـام اال متحانات 

  

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

اء                  : الجـواب   ال ولي متـعـددة وتؤثـر سلـبا وايجـابـا عـلى مـردود التـلـميذ داخـل المؤسـسة التربـوية ، آـالوضع االقتصادي والثقافي ل

  .والبيئة اال جـتماعـية الريفية

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ :  الـسـابـع السـؤال

ـذا                       : الجـواب   ا ، وه ـفاءات م سبوا آ ـلبهم قداآت ـبرانهم اواغ ال  ا ن ارتفـاع نتائج الـتال مـيذ وانتقـالهـم الى السنة الثانية ثـانـوي اليع

ة ،                                ما لمسـن  ـد يم ـريقة الق ـوا يدرسـون بالط م مازال ائج ، فجله اع النت م حول ارتف داء رايه ال سـاتذة واب ـنا ل اه من خـال ل محـاورات

  فكـيف يمكـن للتـلـميذ ان يكـتسب آـفاءة بطـريقة قـد يمة  ؟

  

  : التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة    -2 
ـة                  : ئـلة   حسـب الفـرضـية اال ولى القـا     -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـدر      ي يـج ـة الت ـمال ق ـوة الع ـابة الخـط ـان بـمث ـد آ ـوي الـجـدي ـم التـرب ـام التقـوي ـروري   إن نـظ ـول ض ـل تـح ـد آ ـا عـن ـام بـه القـي

ـام    لـمـسـايرة مـجـموع التـحـوال ت عـلى المسـتـوى العـالمي في جـمـيع القـطـاعـات ، خـا صـة بـعـد الـتـأآـد مـن عـدم                   ـلية النـظ فـاع

شـهـ       ي ال ـاح ف ـة بالنـج سـب ا لخـاص ـجموع النـ شـله م ـلى فـ ـنت ع ـذي بـره ـديم ال ـربوي الق ـليم  الت شـهـادة التع ـمية آ ادات الرس

ـد                     ـد ي ـم الج ـاء الـتـقـوي ـذا ج ـدرسي ، وهـك سـرب الم المتـوسـط والبـكـالوريـا وحـتـى اال عـداد الضـخـمة الـممـثلة في اال عـادة و الت

ـد    لـمـعـالـجـة هـذا النقـص والقـضـاء عـلى الـفشـل الـمـدرسي بـإتـبـاع طـريـقـة فـعـالـة تـمـثـلت     ـد ي ـمي الج  فـي هـذا النـظـام التـقـوي

ـاق                            اال ســتـحـق شـهـادة أي ب ـاح في ال ـوية عـلى النـج ـلة الثـان حـيـث اعـتـمـدوا في اال نـتـقـال مـن المـرحـلة اال سـاسية الـى المـرح

ـك       ـط ، ل ـاذ فـق ـدل اال نـق ـي مـع ـاسي ف ـة أس سـنة التـاسـع ـج ال سـاب نـتـائ ـتربوي وحـ ي    ال سـنة ف ـذه ال ـج ه ـذا إن نـتـائ ـع ه ن م

ـل                              ـبرة مـث صـفة مـعـت ـد رسية ب ـج الم ـاثير عـلى النتـائ ـكن سـببا في ا لت المرحـلةالثـانويـة تـثـبت أن هـذه الطـريـقة لال نتـقـال لـم ت

  .نـظـام التـقـويم التـربوي 

ـذ         لكل من أ سـلـوب   :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت  وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

  .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 
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ـبة للـتـلميـ                ـا مـتـع ـم أنـه ـه رغ ـج ، وإن تـقـنـيـات ـويم عـلى النـتـائ ـام التـق ـير نـظ شـارة تـأث ذ واالستاذ  لـقـد سـبق وأن ذآـرت المـسـ

ـر           صودة أو غي ـواء مـقـ ـملية س ـذه الع ـا ه ي تـفـرضـه سيـة الت ضـغـوط النـف ـت ال شـان تـح ـين يـعـيـ ـد أن اال ثـن ـث نـج ـا حـي مـع

ـات مفـتـوحـ        ـام امتـحـان ـت نـظ ـرات وتـح ـة الفـت سـتـمرة المتـقـارب ـبة المـ ـانات ، والمـراق ـرة اال مـتـح سـبب آـث صـودة ، بـ ة مـقـ

شـروط التي               ـذه ال ـقي ، فـه ـال الحـقـي ـم الفـع ـية ألسـس التـقـوي ـية مـنـاف ـا غـيرمـوضـوع ـذه شـروط بأقـسـام مـكـتـظـة ، وتـعـتـبره

    .يـقـام فـيهـا التقـويم تسـببت في نـتـائـج مـرتـفـعة ال تـعـبر عـلى الـمسـتـوى الحـقيـقي للتـلـمـيذ آـما يـهـدف لـه اال صـال ح 

  

  . اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد :  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـذا   مـعـنـى مـا قـيل في هـذه المـقـابلة أن النتـائـج مـرتفـعـة بـصـفة مـلـوحـظـة بسـبب نـظـام اال مـتحـانات وتـقـن        ـكن ه ـيات التقـويـم ل

ـنا       ـابال ت ـالل مـق ن خ ـيث م ـوي ، ح ـمي الـتـرب ـاب الـرس ـرف الخـط ن ط سـطـرة م ـاءات المـ ـذ الـكـف ـال مي سـا ب الت ـني إآـتـ ال يـع

سـ            ـم يـكـتـ ـاذ ل ـيف ال سـت ـداف فـك ـية اال ه ـس   لالسـاتذة الذ يـن مـازالـوا لـحد السـاعـة يـطـبقـون طرق بيـداغـوج ـاءة الـتـدري ب آـف

  بالكـفـاءات أن يـستـطـيع أن يـكـسـبها لتـال ميـذ تـه ؟ 

  .آـمـا أن النـجـاح الـمـدرسي مـرتـبط أسـاسا بالوضـع اال قـتـصـادي و اال جـتـمـاعـي و الوسـط البيـئي الـذي يـعـيش فـيه التـلـميـذ 

  

ـام  -3 ـاج العـ ـذه ا: اال سـتـنـت ـن ه سـتـخـلص م ـوي   ن ـام التـرب ـمة للنـظ سـلبيـات القـدي ـل ال ـويم بـرزبفـع ـذا التـق ـابلة أن ه لمـق

ـوح في                         ـوادره تـل السـابق لـيـأتي اال صـال ح تــزامـنـا مـع التـغـيرات اال جـتـمـاعـية التـي حـدثـت في العـالـم والجـزائـر ، حـيث أن ب

ـاال                      اال فـق ال رتـفـاع النتـائـج ونسـب النـجـاح         ـل أخـرى آ ـدة عـوام ـد خـل ع سـنـوات الـمـاضـية وبت ـارنة بالـ ـاسي مـق ـدل قـي بـمـع

  .سـرة والتـصـحيح غيـر المـوضـوعـي والـغـش 
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   .                                   11رقم       الـمـقـابـلـة 
   2006  /06/ 07: تـاريـخ الـمقـابلـة       

  .                          مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 45:       مـدة المـقـابلـة 

  : الـبـيـانـات اال ولـيـة       
   سنة32:       السـن 

  انثى:       الـجـنـس 

             سنوات                                 8:      اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  علم النفس المد رسي                               :       التـخـصص 

  .شبه حضرية :       مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ام            لم يستشر ف:  الجـواب   اتهم لمشروع نظ ديم اقتراح ديم، وتق ويم الق ة في سلبيات التق م الميداني داء ارائه يه مستشارى التوجيه الب

  . التقويم التربوي الجديد في مرحلة التعليم الثانوي

  

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

  .جتماعي اساسه التغير التربوي حتى يواآب مستجدات العصر الحاليجاء متاخرا ، فالتغير اال: الجـواب 

  

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ـواب  ن     : الج الهم م وا بامث ذ ان يلتحق ن التالمي عة م شريحة الواس ذه ال ن له ات يمك ذه التقني ر ه ط، فعب ذ المتوس دة التلمي ت لفائ آان

  .وذلك باتباع منهجية العالج التربوي الستدراك ما فات،وبالتالي ينقذهم من ظاهرة االعادة او التسرب المدرسيالمتفوقين ، 

  

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

ذناها          انها نتائج حسنة وفي آال الجذعين المشترآين   : الجـواب   ة اخ ذه الدفع ائج ه ا لنت دون استثناء،فحسب تحليلن واد ب ل الم ،وفي آ

  .بكل تحفظ، الن هناك عوامل غير تربوية تدخلت في هذه النتائج آالغش ونظام االمتحان المفتوح وتقييم االستاذ
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 ـنـوات المـاضـية ؟ هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالس: السـؤال الـخـامـس 

ا                    :الجـواب   ا انه ى مدى ثالث سنوات،فاننا الحظن ذ عل ائج التالمي ارن لنت ا المق ات،ففي تحليلن نعم مرتفعة ،مقارنة بما مضى من دفع

   فاجئت الجميع من حيث تحسن النتائج،فهل آانت موضوعية؟2005/2006آانت دون المتوسط،لكن هذه الدفعة 

  

   هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ هـل: السـؤال الـسـاد س 

ة،آنظام                       : الجـواب   تهم المؤسسة التربوي ا ف ة منه ة النجاح المدرسي،اما الداخلي هناك عدة عوامل داخلية وخارجية تدخلت فى عملي

وي           اجراء االمتحان والحراسة واآتظاظ االقسام اما الخارجية فمنها الجانب المادي والثقافي لالولي            ردود الترب ى الم ك عل اثير ذل اء وت

  .للتلميذ

  

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

سية وا               : الجـواب   ا النف ا        ال، فارتفاع النتائج تدخلت فيه عوامل غير تربوية اخرى،فمن خالل متابعتن ة،فاننا الحظن ذه الدفع ة له لتربوي

  ميدانيا ان التال ميذ وفيى اغلب االحيان لم يحققوا أي آفاءة مسطرة في المناهج الدراسية

  

     : التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة -2 

ـة           إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر        :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـم   شـارة رق ـع المستـ ـت م ي أجري ـابلة الت ـوى المـق ـلنا لمحـت ـال ل تـحـلي ـن خ ـادات  )11 (م ـاذ أراء وانتـق ـد م إتـخ ـرت بـع ي أق  الت

ـر            المسـتـشـارين بعـ  ـم تـظـه ـم ل ـن طـرفـه ـدمة م ـدانية الـمـق ـمة و اال قـتـراحـات الـمـي ين اال عـتـبار في المنـظـومـة التربـوية القـدي

ـد       ـيير ال ب في مـشـروع الـتـقـويم التربـوي الجـد يد ، حـيث أن اال صـال ح ا لتـربوي في الـمرحـلة الثـانوية جـاء مـتـأخـرا ، فـأول تـغ

  .أ من التربيـة ال نـهـا مـحـور آـل تـغـيير إجـتـماعي أن يـبـد

ـذ          :   حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائـج الـتـال مـي

  .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ـن              تـرى هـذه المسـتـشـا   ـم م ـذ وإنـقـذاه ـن التـالمي ـة م ـة المـتـوسـط ـة الفـئ ـفا لـخـدم ـأة سـل ـوي مـهـي ـويم الترب ـيات التـق رة أن تـقن

ـربوية  ـية الت ـال ج ـاليب الع ـه األ س ـدرسي بـإنتـهـاج سرب الم ـادة والتـ ـاهرة اال ع ـن ظ ـم م ـم أي إنـقـاذه ي تـنـتـظـره ـية الت الحـتـم

ـم و اال س سـنة    آـالـدع ـانوي حـ ى ث سـنة اال ول ي ال ـج ف ـن أن النتـائ ـم م ـلى الرغ ـباء ، وع ـم النـج ـال ئـه ـم بزم ـدراك ال لتـحـاقـه ـت

  ومـرتـفعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية هـنــا
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ـل                ـاك عـوام ـع          تـتسـاءل المســتـشـارة عـن مـا إذا آـان التـحـسن موضـوعـيا أم ذاتـيـا أوهـن ـة تـدخـلت في الرف ـير تـربوي أخـرى غ

  .من النتـائـج منـها ظـاهـرة الغـش في اال مـتـحـانـات 

  

  .    اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد :  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـذه المسـتـ سـب ه ـال ل  حـ شـارة من خ ـته المستـ ـا ال حـظ ـاءات آـم سـاب الكـف ـدا إآـتـ ـني أب ـج ال تع ـاع النتـائ ـرى أن ارتـف شـارة ت

ـانب    ـية آـاج ـل خـارج ـدة عـوام ـيه ع ـلت ف ـد خ ـظ ت ـال ح ـاح الـم ـربوية  ، والنـج سيـكو ت ـية ال ـة من النـاح ـذه الـدفـع ـا لـه تـتـبعـه

  . سـرة والعـوامـل الخـاصـة بنظـام اال متـحـانات المـفـتـوحـة في الوسـط المـكـتظ المـادي والثـقـافي لال

ـرية                 : اال ســتـنـتاج العـام     -3 ى المدي ـيه ال مـن خـال ل هـذه المقـابلـة نـخـلص أ ن اال قـتـراحـات المـقـد مة من طـرف هـيئة التوج

ـيون          " صـال مديرية التقـويم والتـو جـيه و اال تـ      " المعـنية   ـتبرون تـقـن ـم يـع ـم أ نـه سـبان رغ ـذ في الحـ ـم تـأخ بالوزارة الوصـية ل

سـنـدةلـهم              ة الم ـات التربوي ـا طـع ـل           . في مـيـدان التقـويم في المـق ـا أسـاس آ ـة ال نه ـبدأ من التربي ـيير اال جـتـماعـي ت ـداية التغ وب

  تـغـيير ، فـعـلىالعـكس في الجـزائـر إبتدأ 

ـل اال             بـ ـال آ ـد إسـتـكـم ـاية الـمـطـاف بـع وي في نـه ـال الترب ـى دور المـج ـم أت ـا ث جـوانب ثـانوية آـالسـياسة و اال قـتـصـاد نوعـا م

  .صـال حـات اال خـرى 

ـلم                ـل المتـع ـمي وجـع ـع اال        وتقـنيـات التقـويم غـا يـتـهـا ليسـت بيـداغـوجـية تـربـوية لـتـحـسين المسـتـوى التعـلـي ـكيف مع الواق  يـت

ضـاء عـلى                       ـذ للقـ ـال مي ـ الت ـا ل المبـاشـر لـك ـاال نتـق ـية آ ة اجتـماع ـداف ايديولوجي جـتـمـاعـي المـحـيط بـه ، وإنـما لـهـا أهـداف أه

ـيه ع                 ـة      التسـرب المـدرسي و اال عـادة في مـرحـلة التعـليم الثـانـوي وإعـتـبار النـجـاح المـدرسي تتـدخـل ف ـية وذاتي ـل موضوع ـوام

سـتـقـبال و اال     ـا م سـلبيات لنتـفـاداه ـنا ال ـى يـظـهـرل ـمية حـت ـاييس عـل ضـعه لمق ـليما ونـخـ ـقويم س ـكون الت ن أن ي الي ال يمك وبالت

  .يـجـابيات لـنـعززهـا وتـستمـرفي تـرسـيـخـها في المنـظـومـة التربوية 
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   .                                       12بـلـة رقم       الـمـقـا
   2006 / 06/ 07: تـاريـخ الـمقـابلـة       

  .                     مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 50:       مـدة المـقـابـلـة  

  : الـبـيـانـات اال ولـيـة       
  سنة 32:       السـن 

  ذآر:       الـجـنـس 

    سنوات                                        8:        اال قـد مـيـة 

  ليسانس:       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  علم النفس المدرسي                              :        التـخـصص 

  .شبه حضرية :       مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ : ل اال ول  السـؤا

ـواب  م             : الج داء ارائه ه الب شاري التوجي رف مست ن ط ة م ق والمتابع ة للتطبي سات التربوي ة للمؤس ر تنفيذي كل اوام ى ش اء ف ج

  .واقتراحاتهم بعد تطبيقه

  

  تـحـد ث ؟ مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـ: السـؤال الثـانـي 

  .عملية اسقاطية للمنظومة التربوية االنجلوسكسونية على المجتمع الجزائري لالندماج مع المنظومة القيمية العالمية: الجـواب 

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ـواب  د،بحيث ان التلمي  : الج ي ان واح ذ ف تاذ والتلمي ة لالس ا متعب ويم    انه رة التق راء آث ن ج ة م ضطربة وقلق سية م ة نف ى حال ذ في

ديم                           م، مطالب من طرف مشرفيه  بتق ويم دائ ة تصحيح وتق ى حال ذا االخيرفي المستمر،فهو تحت رقابة دائمة من طرف االستاذ ،وه

  .اعمال ومالحظات حول عملية التقويم في نهاية آل نشاط تربوي

  

   ؟2006 / 2005تـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة مـارأيـك فـي النـ: السـؤال الـرابـع 

  .من خال ل تحليلنا لنتائج هذه الدفعة ،فانها جيدة في الجذعين المشترآين،وفي آل المواد سواءا آا نت اساسية اوثانوية  : الجـواب 
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 رتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـ: السـؤال الـخـامـس 

ـا                                  :الجـواب   ـد ه صـل اال ول نــج ـدرسية في الفـ ـج الم ـليل ا لنتـائ ـد تـح سـا بق عـن نـعـم مـرتـفـعـة في آـل فـصـل حيـث آـنـا في ا ل

ـذ منخـفـض ع                      ـل تـلـمي صـل االول لك ـد ل الفـ ـكون مـع ـذه              منـخـفضـة في آـل المـوا د وبالتالي ي ى ه ـه ال ـل ب ذي إنتـق ـد ل ال ـن المـع

ـود                   ـم يتـع المـرحـلة وآـنـا نـفسـر ذ لك عـلى أسـاس أ ن ا لـتـلميـذ لـم يـتـكيف بعـد مـع الوسـط الجـديـد الذي نقـصـد به الثـانوية ، ول

ـج    بـعـد عـلى طـريقـة صـيـاغـة أ سـئـلة أسـاتذة الثـانوي عـن المـتـوسط وبالتالي هـذا عـ             ـاض النتـائ دم التـكيف نـال حـظـه في إنـخـف

ـن              ـر م ـذ أآـث ـية ومن ـوات أو 7عـن المـاضـي الـد راسي للتـلـميذ لـكن خـال ل هـذه السـنة اال صـال ح ـتا     8 سن ـاع النـ ـم أالحـظ ارتـف  ل

معـد الت اال نـقـاذ فهـل نـسـتـطـيع القـول عـلى      ئـج منذ ا لفـصـل اال ول ، حـيث آـانت أآـثـر مـن مـعـدال ت الشـهـادة الرسـمية وحـتآ                 

ـذا        ـرى له ـباب أخ ـاك أس ـاضي أم هـن ـكس الم ـيد ع ـيف الج ـاع التـك ـال ح استـط ـذا اال ص ـمن ه ـذ ض ـي أن الـتـلـمي ـرار المـاض غ

  .االرتـفـاع ؟ 

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـنوية                        : الجـواب   ى الـمع ـادية وحت ـوانب الم ـل الج ـير آ ـام اال سـرة بتـوف فـعـال هـنـاك عـوامـل أخـرى للنـجـاح المـدرسي منهـا إهتـم

  .للتـلـميذ والمحيط وثـقـافـة المـحـيط المتـواجـد فيه 

  

  تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي: السـؤال الـسـابـع 

ـواب  ي       : الج سـطرة الت ـاءات الم ـميذ للكـف سـاب التـل ـلى اآت يال ع ك دل ـبر ذ ل ـه ال يعـت ـج إال أن ـاع النتائ ـنا ارتـف ـا ال حـظ ـم أنن رغ

  .تـمـاعي تـجـعـلهـم يتـكـيفون متع الوضـعـيات المختـلفة التي تـصـادفـهـم في الواقـع اال جـ

  

  : التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة    -2 
ـة                  :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـرعـلى الـنـتـائـج ا لـمـد رسية أآ

  . وي اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـ

ـروري         ـول ض ـل تـح ـد آ ـا عـن ـام بـه ـدر القـي ي يـج ـة الت ـمال ق ـوة الع ـابة الخـط ـان بـمث ـد آ ـوي الـجـدي ـم التـرب ـام التقـوي إن نـظ

ـلية الن  لـمـسـايرة مـجـموع التـحـوال ت عـلى المسـتـوى العـالمي في جـمـيع القـطـاعـات ، خـا صـة بـعـد الـتـأآـد مـن عـدم                   ـام  فـاع ـظ

ـليم         شـهـادة التع ـمية آ شـهـادات الرس ي ال ـاح ف ـة بالنـج سـب ا لخـاص ـجموع النـ شـله م ـلى فـ ـنت ع ـذي بـره ـديم ال ـربوي الق الت

ـد                     ـد ي ـم الج ـاء الـتـقـوي ـذا ج ـدرسي ، وهـك سـرب الم المتـوسـط والبـكـالوريـا وحـتـى اال عـداد الضـخـمة الـممـثلة في اال عـادة و الت

ـد        ل ـد ي ـمي الج ـمـعـالـجـة هـذا النقـص والقـضـاء عـلى الـفشـل الـمـدرسي بـإتـبـاع طـريـقـة فـعـالـة تـمـثـلت فـي هـذا النـظـام التـقـوي

  حـيـث اعـتـمـدوا في اال نـتـقـال مـن المـرحـلة اال سـاسية الـى المـرحـلة الثـانـوية عـلى النـجـاح في الشـهـادة 
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ـذه                    ـج ه ـذا إن نـتـائ ـع ه أي باال ســتـحـقـاق الـتربوي وحـسـاب نـتـائـج السـنة التـاسـعـة أسـاسي فـي مـعـدل اال نـقـاذ فـقـط ، لـكن م

صـ     ية ب ـد رس ـج الم ـلى النتـائ ـاثير ع ي ا لت ـببا ف ـكن س ـم ت ـال ل ال نتـق ـقة ل ـذه الطـري ـبت أن ه ـة تـث ي المرحـلةالثـانوي سـنة ف فة ال

  .مـعـتـبرة مـثـل نـظـام التـقـويم التـربوي 

  

ـذ            :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

 .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ـن                          يـرى هـذه المسـتـشـارأن تـق    ـم م ـذ وإنـقـذاه ـال مي ـن ا لت ـة م ـة المـتـوسـط ـة الفـئ ـفا لـخـدم ـأة سـل ـوي مـهـي ـويم الترب نـيات التـق

ـربوية  ـية الت ـال ج ـاليب الع ـه األ س ـدرسي بـإنتـهـاج سرب الم ـادة والتـ ـاهرة اال ع ـن ظ ـم م ـم أي إنـقـاذه ي تـنـتـظـره ـية الت الحـتـم

ـدراك ـم و اال سـت سـنة   آـالـدع ـانوي حـ ى ث سـنة اال ول ي ال ـج ف ـن أن النتـائ ـم م ـلى الرغ ـباء ، وع ـم النـج ـال ئـه ـم بزم  ال لتـحـاقـه

ـاك       ـا أوهـن ـيا أم ذاتـي سن موضـوع ـان التـحـ ـا إذا آ شـارعـن م سـاءل المســتـ ـا يـت ـية هـن سـنـوات المـاض ـارنة بال ـة مـق ومـرتـفع

  .ـد خـلت في الرفـع من النتـائـج منـها ظـاهـرة الغـش في اال مـتـحـانـات عـوامـل أخـرى غـير تـربويـة ت

  

  .     اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد :  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـن                   مـعـنـى مـا قـيل في هـذه المـقـابلة أ       ـم لـك ـات الـتقــوي ـانات وتـقـنـي ـام اال مـتح سـبب نـظ ـة ب ن النتـائـج مـرتفـعـة بـصـفة مـلـوحـظ

  هـذا ال يـعـنـي إآـتـســا ب الـتـال مـيـذ الـكـفـاءات المـسـطـرة من طـرف الخـطـاب 

ـداف    الـرسـمي الـتـربـوي ، حـيث من خـالل مـقـابال تـنا لال سـاتذة الذ يـن مـازالـ            ـية اال ه وا لـحد السـاعـة يـطـبقـون طرق بيـداغـوج

  فـكـيف ال سـتـاذ لـم يـكـتـسـب آـفـاءة الـتـدريـس بالكـفـاءات أن يـستـطـيع أن يـكـسـبها لتـال ميـذ تـه ؟ 

  .ئي الـذي يـعـيش فـيه التـلـميـذ آـمـا أن النـجـاح الـمـدرسي مـرتـبط أسـاسا بالوضـع اال قـتـصـادي و اال جـتـمـاعـي و الوسـط البيـ

  

ـم         : اال ستـنـتــاج ا لـعـام      -3 مـن خـال ل هـذه المـقـابلة نـخـلص الى اال لزامـية التي جـاء بـهـا نـظـام التقـويم التـربوي لتـطبيقـه ث

ـويم غـ         ـات التق ـوية     تـقـييمه من طـرف مســتـشـاري التوجـيـه ، حـيث نـجـد أن اال صـال ح وتقـني ـية تـرب سـت بيـداغـوج ـا لي ا يـتـهم

ة                       ـدافا ايديولوجي ـما أه لـتـحـسين المسـتـوى التعـلـيـمي وجـعـل المتـعـلم يـتـكيف مع ا لوا قـع اال جـتـمـاعـي المـحـيط بـه ، وإنـما لـه

ـدرسي   سـرب الم ـلى الت ضـاء ع ـذ للقـ ـال مي ـل الت ـر لـك ـا ل المبـاش ـاال نتـق ـية آ ـوي  اجتـماع ـليم الثـان ـلة التع ي مـرح ـادة ف  و اال ع

ضـعـه        ـليما ونـخـ ـقويم س ـكون الت ن أن ي الي ال يمك ـة وبالت ـية وذاتي ـل موضوع ـيه عـوام ـل ف ـدرسي تتـدخ ـاح الم ـبار النـج وإعـت

  لــمقـايـيـس
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سـتـقـبال و اال ي     ـا م سـلبيات لنتـفـاداه ـنا ال ـى يـظـهـرل ـمية حـت ـة      عـل ي المنـظـوم ـها ف ستمـرفي تـرسـيـخ ـا وتـ ـابيات لـنـعززه ـج

  . التربوية 

  
  

    :                                      13رقم الـمـقـابـلـة       

   2006 / 06/ 07:       تـاريـخ الـمقـابلـة 

  .                       مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 45:     مـدة الـمـقـابـلـة    

  : الـبـيـانـات اال ولـيـة       
   سنة32:       السـن 

  انثى:       الـجـنـس 

   سنوات                                        7:        اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :       ا لشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  االجتماع الريفي                               علم :       التـخـصص 

  .شبه حضرية :       مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـدرسي       جـاء عـلى شـكـل أوامـر تـنفـيذية لـتـطـبيقـهـا مـيـدانـيا ومـتـابـعـة نتـائـجـه من طـرف م            :  الجـواب   ـوجيه الم شـا ري الت ـسـت

  .الـمـكـلفين بمـلـف التـقـويـم التـربوي عـلى مـستـوى المـقـا طـعـات  

  

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـا فـالتـطـور         إن التغـير اال جـتـمـاعـي أسـاسـه التـغـير التـربـوي أوال ثـم تـأتي التـغـ          : الجـواب   صـادية ثـانـي سـيـاسية واالقـتـ ـرات ال ي

  .التـكـنولوجـي في هـذا العـصـر فـضـيع جـدا وال بـد ال ي بـلـد مـواآبة ذ لك في جـو من المـوضـوعـية ولـونسـبيا 

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

  .تـسـاعـد آـثيرا التـلـميـذ لـرفـع نتـائـجـهـة في آـل مـرحـلـة وتـنـقـذهـم من شـبح اال عـادة و التـسـرب إن هـذه التقـنيـات : الجـواب 

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

  ك فـهـي نســبية وال نـأخـذ هـا بـشـكـل مـطلـق بسـب تـد خـل إنـهـا حـسـنة رغـم عـدم تـوقـعـنـا لـذل: الجـواب 
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ـاذ في                            ـا اال ست ـالب بـه ـال المـط ـم اال عـم عـدة عـوامـل أخـرى مـثـل سيـر اال مـتـحـانات ، آـثـرة التقـويم في فـتـرات متـقـاربة ، وآ

  . وجـيزة يـكون نـوعـا مـا غيـر موضوعـي في ذلك آـل تـقـويم ممـايـجـعـله في عـملية التـصـحـيح في فـتـرة

 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

ا الى الـقـسم نـعـم مرتـفـعة آـما سـبق وأن ذآـرت مـقـارنة بالسـنوات المـا ضـية حيـث  أغـلبية التـال ميـذ قـد انـتـقلو :الجـواب 

  . االعـلى وعـد م وجـود إعـا دة آبيرة والتـسرب إ نـعـد م خـال ل هـذه السـنة 

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـلق بالمؤ     : الجـواب   ـا مايـتـع ـاح منـه ـلق     نعـم أآـيد هـناك عـوامل أخـرى تـسـاعـد في عـملية النـج ـا واال خـرى تتـع سسـة ونـظـامـه

  .بالمـحـيط الذي يـعـيش فيه التلميذ وأ قـصـد بـه اال سـرة وأوضـاعـهـا المـادية والـثـقـافـيـة 

  

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

سـبهـا ،                      : واب  الجـ ـد اآت ـون ق ـروض يك صـحـيح أن النتـائـج مـرتـفـعـة لـكـنـها غـير مـعـبرة عـن إآتـسـاب الكـفـاءا ت التي من المف

ـدة                 ـد ي ـقة الج ـع أن الطـري ـاذ م ـن اال سـت ـوبة م ال ج ـما ل ـاجون دائ ـذ يـحـت ـال مي ـازال الت لكن من خـال ل مـال حـظـات االسـا تـذة فـم

  .ـطـلـب العـكـس أ ي المـعـلومـة  التـلميذ هـو الذي يـأتي بـها فـي ا لقـسم وخـارجـه تـت

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2

ـثر              : حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـة    إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ ـن طـريـق م

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـة         ) 13 (مـن خـال ل تـحـليـلنـا لـمـحـتـوى مقـابلة المسـتـشـارة رقـم          ـدم بالدرج ـريا يـخ ـربوي ظـاه ـم الت التي تـرى أن نظـام التـقـوي

ـية                    التـلـميذ ويـسـهـل لـه عـمـلية اال نتـقـال من م         ست بيـداغـوج ـنيا وليـ ـية ضـم ـوانب إديـولـوج ـكن يـخـفي ج ى آخـر ، ل سـتـوى إل

ـتى    ي ش ـالمية ف ـحوال ت الع ـر و الت شـهـدهـا الجـزائ ي تـ ة الت ـيرات االجتماعي ة للتـغ ـمية تاريخي ـاء آـحـت ـوية ، واال صـالح ج تـرب

  .لجـزائـر المـجـاال ت وتـأثـيـرهـا عـلى الـواقـع اال جـتـمـاعي ل

ـذ            :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

  .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ـة ذ             صا لفئ ـاءت خـصـيـ ـلبية               فـمن وجـهـة نظـرهـا أن تقـنـيات التـقـويم ج شـكـلون اال غ ـانوا يـ ـن آ سـتـوى المتوسـط ، الذي وي المـ

سـرب                             ـادة أو الت ى اال ع ـيانا ال ـم أح ـؤدي به ـربوية ت مـن تـال ميذ المرحـلة الثـانوية ، والذ ين عـانوا من صـعـوبات بيـداغـوجـية وت

  الـمـد رسي ومـا نتـج عـنهـما من ظـواهـر إجـتـماعـية سـلبية ، 
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ـربوية              ـل ال ت ـاك عـوام ـا ، ألن هـن صـداقـيـتـهـا ومـوضـوعـيتـه فـنتـائج هـذه الـدفـعـة مـقـبولة لـكـنهـا تثير الشـك واال رتـياب في مـ

ـوك  ـاج سـل ـيذ ال نتـه سـاعـد التـلم ـة تـ سـام مـكـتـظ ي أق ـوح ف ـان المـفـت ـراء اال مـتـح ـريقة إج شـكيـلـها آـط ـي ت ـل ف ـش ، تـدخ  الغ

 وعـلى هـذا اال سـاس يـقـيم التـلـميـذ ، فـهـل تـقـييمه يـكون مـوضـوعـيا أم ذاتـيا ؟ 

  .     اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد :  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة حـسـب  -ج

ـة                     إن ارتـفـاع نتـائـج    وحـسبـهـا أيضـا    ـاءات خـتـامي سبوا آـف ـد إآـتـ ـؤالء ق تـال ميـذ هـذه الدفـعـة ال يـعـبر في نـهـاية المـطـاف أن ه

  تـؤهـلهم للتـكيف مـع الوضـعـيـات اال شـكـالية التي تـصـادفـهـم في حـياتـهـم المـد رسية 

ـداف    و اال جـتـماعـية ، فـهـذا النـجـاح الشـكـلي الذي يـ         ـق أه سـمح للتـال ميـذ باال نتـقـال اآل لي الى المسـتـويات اال عـلى دون تـحـقي

سـبيتـه ،                          ـم ن ـر رغ سـط اال وف ـه المـدرسـة بالقـ وغـايـات بيـداغـوجـية الكـفـاءات ، باال ضـافـة الى هـذا النـجـاح والذي سـاهـمت في

  . ت مـادية ومـعـنوية وسـاهـمت فيه اال سـرة بـما تـمـتلكـه من مؤهـال

  

ـيه                          :  اال ستـنــتـاج الـعـام     -3 صين ف ـيذ مبـاشـرة دون إشـرا ك المـتـخـصـ ـاء للتـنـف ـويم ج ـابلة أ ن التق سـتـنـتجه من المـق ـا ن م

ـج بتـطـبيقـهـ                 ا في ظـروف زاد ت في         وتـم تـطبيقـه ومـتـابعـته متن خـال ل الميـدان مباشرة ، وتـقـنياتـه سـمـحت بارتـفاع في النتـائ

ـد أن لوحـظت                                  ـذا اال صـال ح بع ـبل ه ـذا أعـطـى صـورة أخـرى لـتـق ـاءة مسـطرة وه ساب الي آـف ـج دون إآـتـ التـأثير عـلى النتـائ

ـم أن هـدف اال صـ                         ـية رغ ى النـوع ـفات ال ـم اال لت ـم يت سـرب ول ـادة و الت ـاد وتـنـاقـص نسب االع ال ح في  نسـب اال نتـقـال في إزدي

  .الظـاهـر تـحـقـيق هـذه النوعيـة الجـيـدة 
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                                        : 14      الـمـقـابـلـة رقم 

   2006 / 06/ 15:       تـاريـخ الـمقـابلـة 

  .                         مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 50:       مــدة الـمـقـابــلـة 

  : الـبـيـانـات اال ولـيـة       
   سنة33:       السـن 

  انثى:       الـجـنـس 

   سنوات                                          7:        اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

   علم النفس التربوي                                :       التـخـصص 

  .حضرية :       مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـا                     :  الجـواب   ال متـح ـة ول ـم للمـراجـع ـداد دائ ة اسـتـع ذ في حال ـدارك النـقـص في      هـو في مصـلحة التلميـذ بحيث يكون التلمي نات وت

  .الـوقـت المـنـاسب  

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـواب  ـاع       : الج ـلبيات القـط ـالجة س ـاء لـمـع صـر فـج ـورات العـ ـبة تـط ـة لمـواآ ـومة التربوي ـز المنـظ ـرا لعـج ـنه نـظ د م ـان ال ب آ

  .التربوي 

  

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : ل الثـالـث السـؤا

ـة                : الجـواب   ال حـق مـتـعـبة آـثيرا فـهـناك تقـويم عـديد في فتـرات قـصـيرة فالتـلـمـيذ و اال سـتـاذ يـبـد أ في اال رهـا ق في الفـترات ال

  .وبالتالي يتـم التـطـبيق بـكـل سـطـحية دون وفـر أدنى الشـروط 

  

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

سـام     : الجـواب   حسـنة ولـيس مـثـلما عـاهـدنا في الـسـنوات اال ولى الـمـاضـية وأآـيد أن نـظـام اال متحـان المفـتـوح وإآـتـظـاظ اال قـ

  .قـد سـاهـم في ذلك 

 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : سـؤال الـخـامـس ال

  .نـعـم مـرتـفعـة  ومـليـحـة هـذا الـعـا م : الجـواب 
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  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـون     هـنـاك عـوامـل أ  : الجـواب   ـذي يك ـمادة ال خـرى آـما قـلت سـابقـا منهـا ظـروف سير اال متـحـان في أقـسـام مكـتظـة وأ سـتـا ذ ال

ـة آيف                             سام االخـرى ويطـبق درسـه للـبقـي ال ق ـه ل الـحـارس الوحـيد في قـسـمـه  وهـو يفـكـرفي الفـتـرة التي يقـد م إمـتـحـان مـادت

  .سيـكون الوضـع في ظـل هـذا 

  

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

  .أبـدا ال  آـفـاءا ت مـكـتـسبة رغـم ارتـفـاع النتـائـج  :  الجـواب 

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2

ـة                  : ة اال ولى القـائـلة      حسـب الفـرضـي  -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـرعـلى الـنـتـائـج ا لـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـرى    ) 14 (من خـال ل تـحـليـلنا لمحـتـوى مقـابلة المسـتـشـارة رقـم          ذي ي ـميع اال طـراف               ال ـبا لـج وي مـتـع ـم الترب ـام التقـوي  أن نـظ

ـليم            ـوي في التع الفـاعـلة في الفـعـل التـربوي سـواء التلـميذ أو اال سـتـاذ أومسـتـشـار التوجيه ، وتـطـبيق مشـروع اال صـال ح الترب

ـة ا                ـوير المنـظـوم ـد ف لـتـط ـية حـيث يـه ـه المـوضـوع ـالمية والتحول اال             الثـانوي لـه مبـرات ـع التـطـورات الع ـيا م ة تـمـاش لتربوي

  .جتـماعـي الذي يـشـهـده المـجتـمع الجـزائـري 

ـلة       -ب ـة القـائ ـال               :   حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـي ـج الـت ـى نـتـائ ـرا مـبـاشـرا عـل ـات أث ـر اال مـتـحـان ـروف سـي ـوب وظـ ـكل من أ سـل ل

  .ات الـتـقـويـم الـتـربـوي مـيـذ أآـثـر مـن تـقـنـيـ

ى                             ـلة اال ول ـداية المرح ـقوا في ب إن أخـف ـد ودة ف تـرى أن هـذه التقـنيات تـسـاعـد فـئـة التـال مـيذ ذ وي المسـتـويات المـعـرفية المـح

ل عـلى ذ          فإنـهـم يـسـتـد رآون ذ لك عـبر مـراحـل ال حـقـة بالد عـم واالستدراك وبالتالي ستـحـقق هـذه الفئة نت                 د لي ـائـج مقـبولة و ال

ـد ل                         2006 / 2005لك نتـائج تال ميـذ هـذه الدفعة        ـية وال ت ـر مـوضـوع ـها غـي شـتـرآـين ، لـكـن ـذ عـين المـ ـال الج ـة في آ   مرتـفـع

  عـلى المسـتـوى الحـقـيقـي للتـلمـيذ بل هـناك

ـر         ـدى          إعـتـبـارات ذاتـية سـاهـمت في هـذا االرتفاع منـهـا سي سـام تـتـع ـة في أقـ ـانات المفـتـوح سـهـل    40 اال متـح ـا يـ ـذا ، مم  تـلمي

 . عـملية الغـش 

 

  .   اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد :  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـه                   إن هـذه المستشـارة ت     ـرى أنـه لـيس بالضـرورة أن إرتـفـاع النتـائـج تـعـني اآـتسـاب التلميـذ آـفـاءة مـعـينة من خـال ل مـقـا بال ت

  لـفـئـات التال ميـذ لمـعـرفـة مـخـتلف الصـعـوبـات المـيـدانـية التي يـتـلـقـونـهـا داخـــل
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ـير   ـج غ ـذه النتـائ ـه ، فـه سـم وخـارج ـويم    القـ ـراءات التق ـا بإج يس مرهـون ـاح ل ـها ، والنـج ـة فـي ـير تـربوي ـل غ ـد خ ـبرة لـت مـع

افي                                 صـادي والثق ـاح آـالوضـع اال جـتـماعـي و اال قـ ـلية النـج ـمل في عـم ـا د ور مـك ـرافا أخـرى لـه المسـتـحـد ثة وإنـما هـناك أط

  .السـرة التـلميذ 

  

ـام      -3 ى عدةا طرا ف واالصالح المطبق جاء                     من   :  اال سـتـنتـاج الع ويم سلبيات عل ذا التق ستخلص ان له ة ن ذه المقابل خال ل ه

سياسة واال     ا وال ـلوم والتكنولوجي ي الع ة ف ستجـدات العالمي ـري والم ع الجزائ شهدها المجتم ى ي ـية الت ـيرات االجتماع ة  للتغ آحتمي

ن    ـبة م ـئة الغـال ـها للف ائج وارتفـاع سن النت صاد، وتح ـني    قت ـانية ال يـع سنـة الث ى ال ـلوا ال ـن انـتـق ـذ ي ـين ال ـيذ المتـوسـط ـال م الت

ـال               ـو انتـق ـط أو أن         بالضـرورة أن هـؤال ء التال ميـذ قـد إآـتـسبوا آـفـاءات مـعـينة وإنـما ه ى أ خـرى فق ـلة ال ـوماتيكي من مرح أوت

  .لـهـذا اال صـال  ح غــايـات أخـرى لـم يـفـصـح عـنـها 

ـة              ـل بيـئ سـب آ ك حـ ـاح وذل ـلية النـج ي عـم سـاعـدة ف ـل ال مـ ـافية عـوام ـية و الثـق ة و اال جـتـماع ـاد ي ـل الم ـبر العـوام وتـعـت

  .إجـتـمـاعـية التي يعـيش فيهـا التـلـمـيـذ 

  

                                           : 15      الـمـقـابـلـة رقم 

   2006 / 06/ 15: مقـابلـة       تـاريـخ الـ

  .                         مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

    د قيـقـة 60:       مـدة المـقـابلـة 

  :       الـبـيـانـات اال ولـيـة 
   سنة34:       السـن 

  انثى:       الـجـنـس 

                                 سنوات            8:        اال قـد مـيـة 

  .ليسانس:        الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  علم االجتماع العمل                                 :.       التـخـصص 

  .ريفية  :        مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ : السـؤال اال ول 

ـواب   ـادة و       : الج ـرة اال ع ن ظـاه ـفيف م ـيا التـخ ـذ وضـمـن ـال مي ـليمي للت ستـوى التع سين الم ـه تـح شـكلية هـدف ـناحية ال ـن ال م

  .التـسرب المـدرسي المنتـشـرة آـثيرا في مـرحـلة التعـليم الثـانوي 
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  تـحـد ث ؟ مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـ: السـؤال الثـانـي 

صـادية                      : الجـواب   سـيـاسية واال قـتـ ـرات ال ـأتي التـغـي ـم ت جـاء مـتـأخـرا  الن التغـير اال جـتـمـاعـي أسـاسـه التـغـير التـربـوي أوال ث

  .وعـية ولـونسـبيا ثـانـيـا فـالتـطـور التـكـنولوجـي في هـذا العـصـر فـضـيع جـدا وال بـد ال ي بـلـد مـواآبة ذ لك في جـو من المـوضـ

  

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

  .إ نـهـا جـاءت لمـصـلحـة التـلميـذ الـذي يرغـب في اال نتـقـال فقـط و الحـصـول عـلى مسـتـوى النـهـائي فقط : الجـواب 

   ؟2006 / 2005 الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة: السـؤال الـرابـع 

  .آـانت هـذه النتـائج مـرتفـعة خال ل هـذا الـعـام بـشـكـل واضـح خـا صـة في الفـصـل اال ول : الجـواب 

 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

  .ـم مـرتفـعة ، وآـمـا تـعـلـم أن اال غـلبية تـحـصـلت عـلى االنـتـقـال الى القـسـم اال عـلى نـع: الجـواب 

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

  .اديـة جـيدة بـعـدها اال سرة إن مـن أهـم العـوامـل المـحـيط المدرسي ومـا يـتـوفـر فيـه مـن وسـائل بشـرية ومـ: الجـواب 

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

ـاع                : الجـواب   ـذا اال رتـف ـا ش ، فـه ـربوي المـع ضـرورة    ال نـستـطـيع أن نـحـكـم عـلى ذ لـك مـن خـال ل واقـعـنا الت يس بال ـج ل  للنتـائ

ـا ال                       ـا ومـحـاورتـن أن التال ميـذ قـد اآـتـسـبوا وحـقـقـوا الكـفـاء ات المـسـطـرة في المـنـاهـج وهـذا مـانـالحـظـه من خـال ل مـقـابال تن

ـل  ـإن ج ـليم ف ـدة في التـع ـد ي ـية الج ـول المنهـج ـد سـواء ح ـلى ح ـذ ع ـال مي ـة و الت ـملون سـاتذة الثـانوي ـوا يـع ـا زال ـذة م  اال سـات

  .بالطـريقـة القـد يـمـة ويـجـهـلون الطـريـقة الجـديدة 

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2 
ـة      إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أ            :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م آ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـه      ) 15(من خـال ل تـحـليـلنـا لـمحـتـوى المـقـابلة التي أجـريت مـع المسـتـشـارة رقـم             والتي تـرى أن التـقـويـم التـربوي في إجـراءات

ـرية غـا          التـطـبيـقية لـم يـراعـي الجـوانـب النـفسية     ـية النـظ ـذ المراهـق ومن النـاح سب      ي  للتـلمي ـذ حـ تال مي سين مسـتـوى ال ـته تـحـ

ـم المـدرسـة           ـد ي ـربوي الق الخـطـاب الرسـمي لـكن ضـمـنـيا هـد فـه القـضـاء عـلى ظـوا هـر إجـتـمـاعـيـة تـسـبـب فـيـهـا الـنظــام الت

  اال سـاسية آـظـاهـرتي اال عـادة والتـسرب
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ـرها ، و اال صال             ـد رات وغـي ـمة و المـخ ـة الـمنـظ ـع  آـالجـريم  المـدرسي ومـا نـجـم عـنـهـما من بروز مظـاهرسـلبية في المـجـتـم

ـاسي              ة وسي صـاد ي ـافية واقـتـ ـية وثـق ـيرات إجتـمـاع ة ، ومن  ح التربوي إمـتـدا د منـطـقـي لـمـا يـجري في السـاحـة الوطـنية من تـغ

ـيمه عـلى   ) العـولمـة ( تـحـوال ت عـالـمية في مـيـد ان التـكـنولوجيا والعـلوم وهـيمنة النظـام اال حـادي الجـد يـد            وفـرض نـظـمـه وق

  . بقيـة د ول العـالم خـاصـة النـامية منـهـا 

  

ـذ    لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـ     :   حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة     -ب ر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائـج الـتـال مـي

  .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ـطيات      ات ومع م بيان د ي زم بتق ـي مل ى اداري روتـين دع ال وي مب ن ترب ـولته م ـتاذ فح ال سـ ـبة ل ـم متع ـات التقـوي سـبها ان تقـني فحــ

ا                         وجداول ال دارته في نهاية آ      ة بم دة مقارن ة جي د فع ذه ال ل نشـاط مقرر ومراقبة دائمة للتالميذ والشيء المال حظ ان نتائج تال ميذ ه

ـذا                                 ا عـلى ان ه ـبر اطال ق سبقها من د فعات على مر سنوات ماضية والتي آانت عـموما متوسطة، لكن هذا اال رتفاع المال حظ ال يع

بحـت وآانها د فعة نخـبوية، بل هناك عـناصر ذاتية تد خـلت في هـذاالتحسن للمستوى     هوالمستـوى الحـقـيقي لهذه الد فعة التي اص      

ـيةهل                      ذه الوضع شارفي ه منها نظام االمتحان المفتوح في وسط مكـتظ يسمح للتلميذ بممارسة عـملية الغـش وبالتالى يتساء ل المست

  يستطيع االستاذ في تقـييمه ان يكـون موضـوعـيا ام ذاتـيـا؟

  

  .     اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد : الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة حـسـب  -ج

ة او مع  اءات مهاري سـبوا آف ـد اآـتـ ذ ق تال مي ـؤالء ال ـلى ان ه ـل ع د ل سنها المفـاجـئ ال ي ائج وتحـ اع النت سبها ان ارتف ـرفية او فحـ

ي                     د ل ل طرف ي شان، فك ذا ال ه في ه سلوآية ، وهذا ماالحـظه المستشار لمقابال ته لفئة االساتذة والتالميذ عـلى حد سواء ومحاورات

  .برايه ان هذه الكفاءات لم  تتحـقـق واقعـيا وانما تبقى جانب نظـري في المناهج الجد يدة

سنة   ـذه ال اح خال ل ه ذا النج ى    ال يغ2005/2006وه ابي ف ا اال يج ذ ود وره رة التلمي ـافي الس ادي والثق ب الم ـن الجان ه ع ـل في ـف

  .مساعـدة وتهـيئة ظـروف النجاح المد رسي 

ام -3 ـاج الع ذ ،    :  اال سـتـنت سية للتالمي ب النف وا الجوان م يراع ويم ل ام التق ى نظ ائمين عل ـلص ان الق ة نخ ذه المقابل ن خالل ه م

وي                         وغاياتهم الظاهرية تحسن ال    ام الترب ات النظ ة سلبية من مخلف ى ظواهر اجتماعي ة القضاء عل دافهم الكامن وي، واه مردود الترب

ى                         اة، وعل احي الحي ة من الم في آاف ري والع شهده المجتمع الجزائ القديم ، ويتزامن تطبيق هذا االصالح والتغيرات االجتماعية التى ي

ه     ة            الرغم من االرتفاع للنتائج والنجاح المحقق اال ان د ساهمت العوامل المادي ة وق ر تربوي ة غي دخل عوامل ذاتي ر موضوعي لت  غي

  .والثقافية لالسرة في تشكل هذا النجاح وذلك بتهيئة الجو المساعد على الدراسة والتفوق والنجاح 
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                                       : 16      الـمـقـابـلـة رقم 

   2006 / 06/ 15: ابلـة       تـاريـخ الـمقـ

  .                       مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 45:       مـدة المـقـابلـة  

  : الـبـيـانـات اال ولـيـة       
   سنة35:       السـن 

  ذآر:       الـجـنـس 

                           سنوات                  7: .      اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  علم النفس التربوي                                :.       التـخـصص 

  .شبه حضرية :       مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـا يـنـجـر                       : اب   الجـو رة وم ـاح آبي ـقيق نسب نـج لـقـد جـاء لعـال ج بعـض السـلبيات التي يـعـرفـهـا الـعـام والخـا ص وهـو عـدم تـح

  .عـن ذلك مـن ظـواهـر مـفـسـدة للشـباب بـعـد التـسرب الكـبير لـذا فـهـو خـطـوة آـان البد منها 

   الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ مـارأيـك فـي اال صـال ح: السـؤال الثـانـي 

ـن أجـل مسـايرة                : الجـواب   ة م ـا التربوي ـيير في مـنـظـومته ـد التـغ إن اال صـال ح في آـل القـطـاعـات اال خـرى يفـرض عـلى أي بل

  .ة التـحـوال ت التي تـطـرأ في العـالم الذي أ صـبح مـصـغـرا بفـضـل التـكنولوجـيا المتـطـورة في سـرعـة مهـول

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ـواب  ـلميذ أن       : الج سـمـح للت ـا ت ـل النـه يئ جـمـي ـية ش ـروط المـوضـوع ه ش ـر في ـو تتـوف ي ج ـت ف ـويم إذا طـبق ـيا ت التق إن تقـن

  .يــسـتـدرك النقـص 

   ؟2006 / 2005د رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة مـارأيـك فـي النـتـائـج المـ: السـؤال الـرابـع 

  .حـسنة وفـوق المتـوسـط ليس مـثل السـنة المـاضـية : الجـواب 

 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

  .ا العـام نـعـم إن النتائـج مرتفـعـة جـدا هـذ: الجـواب 

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

  .نـعـم هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح الـمـدرسي آـاال سـتـاذ والمـحـيط المـدرسي واال سري : الجـواب 
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 السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ : السـؤال الـسـابـع 

الـكـفـاءا ت نـعـني بـهـا جـمـلة المهـارات التي يـكـتسـبهـا التـلـميذ لتـؤهـلـه لـلحـياة اليـومية لكن  واقـعـنا يـعـبر عـكس : الجـواب 

  .ذلك 

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2 
ـة                  :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـذ ،          ) 16( رقـم  من خـال ل تـحـليلـنا لـمحتـوى مـقـابلـةالـمـسـتـشار        فـحـسبه أن هـذا التـقـويم ال يـراعـي الجـوانـب النـفـسيـة للتـلـمي

سـلبية                ـيات ال الـذي هـو في حـالة قـلق واضـطـراب نـفسـي تـر قـبا ال وقـات اال مـتـحـانات ، واال صـال ح في نـظـره تـزامـن و الخـلـف

  بـقـة ومـعـالـجـا للـظـواهـر الـتـربـويـة السـلـبية آـالتـسـرب التي ظـهـرت في المـنـظـومـة التـربـوية السـا

  . المـد رسي و اال عـادة 

ـذ             : حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

  . الـتـربـوي أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم

تال          أيفـحـسبه   ـة ال ـضـا أن تـقـنـيات التقـويم التـربوي عـامـال أسـاسيا للـقـضـاء عـلى الفـوارق الفـرد ية بين ا لتـال ميـذ  حـيث أن فـئ

ـا بـواسـطة ا                   ـوا الحـق ـم إن أخـفـق ـربوية    ميـذ المـتـوسـطين يـسـتطـيـعـون وفـق هذه التـقـنيـات إسـتـد راك مـا فـاتـه ـال جـات الت ( لع

  ) .الـد عـم و اال سـتـد راك 

ـواد    ـانت م ـواء آ ـن س شـتـر آي ـين الم ـذ ع ـال الج ي آ ـد وف ـة جـي د فـع ـذه ال سـبة لـه سـنـة بـالن ـذه الـ ـج ه ـظ أن نتـائ ـذا لـوح وهـك

ـذه     أسـاسـية أو ثـانـوية ، والنتـائـج مـرتـفـعـة مـقـارنـة بـعـد ة سـنـوات مـاضـيـة  ـكن ه ـوم مـتـوسـطـة ، ول  والتـي آـانت عـلى العـم

ـادة          % 94 وصـلت نسبـة النـجـاح الـى      2006 / 2005السـنة   سـبة اال ع ـانوي ، ونـ ـانية ث  مـن التـال ميـذ المنتـقـلين الـى السـنة الث

  . ويـنـعـد م التسـرب الـمـد رسي عـلى مسـتـوى هـذه الثـانـوية % 6

  .  اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد :  ـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة الـف حـسـب -ج

ـا ال                ـذا م سـلوآـية ، وه ـةو ال ـية و الـمـهـاري ـاءات الـمـعـرف ـه  فـحـسـبـه إن ال رتـفـاع النــتـائـج ليـس مـقـرونـا باآـتـسـاب الكـف  حـظ

ـم                             ـاءات بالـرغ ـي الكـف ـد يـم ـم ع ـية منـه ـة ، اال غـلــب من خـال ل تتـبـعـه لـتـال ميـذ هـذه الد فـعـة من النـا حيـة النـفـسية و الـتـربوي

ـيه الع    سـاهـم ف ـة     مـن ا لنـتـائـج المـرتفـعـة المـؤ د يـة ا لى اال نـتـقـال و النـجـــاح ، وهـــذا االخـيـر لـم تـ ـة التربـوي ـد اخـلي ـل ال ـوام

  داخـل المـؤسـسة التـعـليـمية فـحـسب وإنـمــا هـنــاك 
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ذي                     أطـرافـا شـارآـت في الفـعـل الـتـربـوي آـالوضـع المـاد ي لال سـرة والمسـتـوى التعـليـمي للـوا لـد ين والمـحـيط اال جـتـماعـي ال

  .يـعـيش فيه التـلميـذ 

  

ـذ                 :  اال ســتـنـتاج العـام     -3  مـن خـال ل هـذه المـقـابلة نستنتج أن هـذا اال صـال ح التـربوي وبتـقـنـيـات التقـويم المـرهـقة للتـلـمي

  ، ال حـظـنـا ارتـفـاع للنتـائـج المـد رسيـة وتـحـسـنـها بـشـكـل ملـفـت لال نـتـبـاه ، فـهـل هـذه الـد فـعـة نـخـبـوية ؟ 

 خـال ل ممـارسـتـنا المـيـد انية وتتـبـعـنا لـهـذه الد فـعـة المـنـتـقـلة من السـنة التـاسـعـة الى اال ولى الثـانوي فـهي مـتـوسـطة                 إن من 

ـت                     ـاسية بـلـغ سـبة قـي ـم يـتـحـقق في أي         % 94ومتـبـأيـنـة من حيـث المستـوى الـد راسي ، لـكن نـسـبة النـجـاح بـلغـت ن ـذا ل  وه

ـذ و       % 50 -45ـنة من السـنوات المـاضـية ، بـعـد مـا آـانـت نسـبة االنـتـقـال تتراوح ما بين              س ـل  % 6 مـن مـجـموع التـال مي  تـمـث

ـابين   ، والتـسـرب منـعـد م بـعـد مـا آـان يـتـراوح         % 35 -30اال عـادة بـعـد مـا آـانت في السـنـوات الـمـاضـية بين          ، % 15 -10م

سـيج اال    وهـي نس  ـرا عـلى الـنـ ـبة عـالية تـرتـب عـنهـا ظـهـور ظـواهـر اجـتـماعـيـة سـلبيـة آـاد ت أن تـهـد د آـيـان اال سـرة وخـط

جـتـمـاعـي العـام ، والـنـجـاح المـحـقق في هـذه السـنة رغـم أن هـد فـه المـقـصـود اجــتـمـاعي بالد رجـة اال ولى أي القـضـاء عـلى        

  .اهـر السـلـبية اال نـفـة الذ آـر ، و النـجـا ح قـد تـسـا هـم فـيه عـوامـل أخـرى آـالـوضـع المـادي و الـمعـرفي ال سـرة التـلميذ الظـو
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                                : 17      الـمـقـابـلـة رقم 

   2006 / 06 / 17:       تـاريـخ المـقـابلـة 

  .              مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

    د قيـقـة 50:       مـدة المقـابلـة 

  :       الـبـيـانـات اال ولـيـة 
   سنة35:       السـن 

  انثى:       الـجـنـس 

   سنوات                                        8:       اال قـد مـيـة 

  ليسانس:  .ـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا       الش

  علم االجتماع العمل                               :     التـخـصص 

  .ريفية :       مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـدارك النـقـص في                     هـو في مصـلحة التلميـذ بحيث يكون الت      :  الجـواب   ـانات وت ال متـح ـة ول ـم للمـراجـع ـداد دائ ة اسـتـع ذ في حال لمي

  .الـوقـت المـنـاسب  

  

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـما يـجـري في      : الجـواب   د      اال صـال ح التـربوي في مرحـلة التـعـليم الثـانوي هـو إمتـداد ل سـيـاسـية ال ة و ال صـا د ي سـاحة اال قـتـ ال

ـة                         سـريع في تـطـور المـعـلوم صـر ال اخـليـة وإسـقـا ط لـما يـجري في الـعـالم وخـاصـة نـظـام العـولـمة و التـكنـولوجـيا في هـذا العـ

  .فاال صـال ح البـد مـنه في هـذه المـرحـلة 

  

   التقـويـم الجـد يـدة ؟ مـارأيـك في تقـنـيـات: السـؤال الثـالـث 

ة                            : : الجـواب   زم في نهاي ا فهو مل ه تربوي ر من ا اآث متـعـبة جـدا لال سـتـاذ الذي انشـغـل بـهـا عـن عـمليـة التد ريس، فا صـبح اداري

ـة                           د رسه  إضـاف ذي ي سم ال ذ الق تال مي ة ل ـطيات احصائية تقييمي ال دارة مع د م ل ـليمية ان يق ـلة تع شا ط او مرح ـدريس   آل ن ى الـت  ال

  .وإحـتـرا فـتـرات التقـويم المسـتـمر والفـروض و اال مـتـحـانات  

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

التحليل العـلمي والموضوعي بتحـفـظ شد يد لتد خل        جيدة ، لكن من الناحية الموضوعـية يـؤخـذ هذا المستوى الجـيد عـند            : الجـواب  

عـوامل اخرى في هذه المستوى منها على سبيل المثال، ظـاهـرة الغـش ونظام االمتحان المفـتوح ، وتقييم االستاذ هل هوموضـوعي                   

  .ام ذاتـي ؟ وغـيرهـا من العـوامـل اال خـرى 

  

228  



  

  

 اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ هـل نـتـائـج سـنـوات : السـؤال الـخـامـس 

ـكن                         : الجـواب   ـة ، ل ـا آانت متوسط ـج سابق ـد ان النتائ نعـم مقـارنة بما مضى من د فعـات  في المنظومةالتربوية القديمة، بحـيث نج

سن ام ان                      ذ تحـ تال مي د راسي لل اع            خـال ل هذه السنة فهي مرتفعة، فهل فعال ان المستوى ال ـد ت في ارتف ـوامل اخرى ساع اك ع  هن

  النتائج ؟ 

  

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـادي لالسـرة والمستـوى                                 : الجـواب   ـا صـة الـوضـع الم ـذ خ ـدى التـلـمي ـد رسي ل ـاح الم ـد خـل في النـج ـل شـتى تت ـوا م هـناك ع

  . وليـاء و اال بـاء و المحـيط المـدرسي التـعـليـمي لال

  

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

ـذا               : الجـواب   ـا ش ، فـه ـربوي المـع ضـرورة     ال نـستـطـيع أن نـحـكـم عـلى ذ لـك مـن خـال ل واقـعـنا الت يس بال ـج ل ـاع للنتـائ  اال رتـف

ـا ال                   ـا ومـحـاورتـن ـابال تن ـه من خـال ل مـق أن التال ميـذ قـد اآـتـسـبوا وحـقـقـا الكـفـاء ات المـسـطـرة في المـنـاهـج وهـذا مـانـالحـظ

ـل                    ـدة في التـع ـد ي ـية الج ـاء ات      " يم  سـاتذة الثـانويـة و التـال ميـذ عـلى حـد سـواء حـول المنهـج ـية الكـف ـإن جـل اال     " بـيـداغـوج ف

  .سـاتـذة مـا زالـوا يـعـملون بالطـريقـة القـد يـمـة ويـجـهـلون الطـريـقة الجـديدة 

  

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2 
ـة              إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـج    :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م ـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـد رسية                        من خـال ل تحليلنا للمقابلـة للمستشارة والتي تـرى بأن نـظـام التقـويم التربوي الـجـد يد أثر بـشكل مبـاشر عـلى النتائـج الم

ضا        أآ ثر من نتأئج اال نـتقال من السنة التاسعة أسـاسي والتي يـوجد فيها تـباينا بين مـختـلف التال ميذ من حيث المستوى ، وتـرى أيـ

ـيد                 أن هـذا اال صـال ح جـاء عـلى شـكل أوامـر تـطـبيقية للـميـدان ولم يـسـشار فيه مـسـتـشـاري التـوجـيه باعـتبارهـم تـقـنيون في م

ه                         ان ال  صد ب ـا ويـقـ ـد اني تقـويم التربوي عـلى مسـتـوى المـقـاطـعـات التربويـة ، وهـذا اال صـال ح طـبق بـد ون تـحـضـير مسـبق مي

  .  تـكوين المـكونين والجـانب الوسـائلي لـتطبيق هـذه المناهـج اال صـال حيـة 

ـذ        لكل من أ سـلـوب و    :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت ظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

  .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 
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ه                           سمح ل ـبول يـ ـد ل مـق صـول عـلى مـع ذ عـلى الحـ سـاعـد التلمي فـحسب رأيـها أن لتـقـنيات التقويم المسـتـحد ثة وفق منـهجـية تـ

ا أن                          با ـد اني ـال حـظ مي ال نتقال الى السـنة الثـانية ثـانوي ، ولكن ارتـفـاع النتـائـج لـهـذه الـد فـعـة اال ولى من االصـال ح فالشيئ الم

ـت      ظ نـظـام سير اال مـتحـانات المفتـوحة سـاعـد آـثيرا التـال ميـذ عـلى سـلوك نـهـج الغـش في اال خـتـبارات المنـظـمة في وسـط مـك

  .                                               تـلـميذا في القسـم الـواحـد 40من التـال ميـذ يـتـعـدى عـد دهـم أحـيانا 

  .     ـــد اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد ي:  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـد                    ـال ق ـة فـع ـد فـع فـحسـبـهـا دائـما أن تـحـسن النتأئج و إرتـفـاعـها خـال ل هـذه السـنة ال يـعـبر بالضـرورة عـلى أن تـال ميـذ هـذه ال

ـا ا  ـوم بـه ي يـق ـة الت سـية و التربوي ـة النفـ ـذا من خـال ل الـمـتـابع ـج ، وه ـاءات مسـطرة في الـمناه سبوا آـف ـلى اآتـ شـا ر ع لمسـ

  مسـتوى الثـانوية ، وهـناك أيـضا عـوامـل خـارجية تـسـاعـد في عـملية النـجـاح التربوي منهـا البيئـة اال جـتـمـاعـية 

  .  واال قـتـصـاد ية و الثـقـافيـة التي يـعـيش فـيهـا التلـميذ ويـتـأثـر بـها 

  

ـاء ت         ) 17( نا للمـقـابـلـة التي أجـريت مـع المسـتـشـارة رقـم        خـال ل تـحـليل  مـن    :  اال ستـنــتـاج الـعـام   -3 ـم مـاج ـنا رغ ين ل يتب

ـتلف                          ى مـخ ـول ال ـد ل القـب صـول عـلى مـع ـولة الحـ به اجـراءات التقـويم من أيـجـابيات لفـائـدة التـلـميـذ المـتـمثـلة أسـاسـا في سـه

ـربوي   انوي واال صال ح الت ة ث سنة الثاني ـب ال ه     شـع ـا ، إال أن ـه ميـداني ـية لـنـجـاح ـروف الـموضـوع ـه الـظ ـأ ل ـم تـهـي ـاري ل  الج

ـا     ـان مـلـفــت ظـاهـريا من خـال ل النتـائـج المحـققـة من طـرف التـال ميـذ الـقـاد ميـن من السنة التاسـعـة أسـاسي ، إال أن نـجـاحـهم آ

ـه                   لال نـتـبـاه ويـطـرح عـدة تـسـاؤال ت منـهـجـي       ـر ظـروف نـجـاح ـد م تـوف ـم من ع ـج بالرغ ة ، فـكيف ال صال ح يـحـقـق هـذه النتـائ

ـذا اال               ـات أخـرى لـه ـاك خـلـفـي صــودا ؟ أم أن هـن ـان مـقــ ـي مشـروع اال صـال ح آ شـارين ف ميـدانيا ؟ وهـل عـد م إشـراك المسـتـ

  صـال ح ؟ 

ـل     إن النـجـاح المـد رسي المـحـقق ال يـكن أ   ـناك عـوام ـل ه ـط  ب ن نـرجـعـه الى اال جـراءا ت التـطبيقـية التي جـاء بـها اال صال ح فق

ـاح إذا                    ـافية ، والنـج ة و الثـق صـاد ي خـارجـة عـن المـد رسة تـســاهـم بشـكل أو بآخـر في ذ لك منهـا العـوامـل اال جـتـماعـية واالقـتـ

ـما                     حـللنـاه من منـظـور النـظـرية الوظـي     ـز في ـزاء للتـمـاي ـود مجـمـوعـة من اال ج فية ، فإن ترآـيبـها البنائي الوظـيفي من حـيث وج

ي       ـفي ف د ور وظي ـوم ب ـية تق ـدة اجـتـمـاع ـا آـوح ـا ووظـيـفـته ـؤ دي د ورهـ ـرى لـت ـية أخـ ن نـاح ا م ا بينه ـامل فيم ـا وبالتـك بينـه

  المـجـتمـع ، ووفـقا لهـذا 

ـمل  صـور تـع ـامل          التـ ـدة التـك ـلى قـاع ة ع صـاد ي ـافية أو اقـتـ ـرية أو ثـق ـربوية أو أس ت ت ـواء آان ـة س سات اال جـتـماعي  المؤس

  . الوظـيفي فيما بينـها لـضـمـان إسـتـمرار وإسـتـقـرار الـمـجـتـمع 
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   :                                     18رقم       الـمـقـابـلـة 

   2006 / 06 / 17:   تـاريـخ المـقـابلـة    

  .                      مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

    د قيـقـة 45:        مـدة المقـابـلـة 

  :      الـبـيـانـات اال ولـيـة  
   سنة36:       السـن 

  ذآر:       الـجـنـس 

                                     سنوات  8:        اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  علم النفس النربوي                          :        التـخـصص 

  .حضرية :       مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـو ـل      : اب  الج ـنه يـعـم ـذ ولـك ـائي للتـلـمي ـليمي والكـف سـتـوى التـع سين الم ى تـحـ ـي ال شـكـلية يـرم ـية ال ن النـاح ـويم م ـذا التـق ه

ـد رسي التي انـجـرت                  سـرب الـم ـرة التـ ـجي عـلى ظـاه ـد ري ضـمـنيا عـلى جـوانـب ايـد يـولوجـية غـير تـربـوية منـها القـضـاء الـت

  .هـر اجـتـماعـية آـاد ت أن تـفـكـك اال سـرة وتـهـددالتـمـاسـك االجتـمـاعي ، آـالمـخـد رات والـجـريـمة المنـظـمة عـنـها ظـوا

  

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـواب  ية واقتص  : الج ن تحوالت سياس الم م ي الع ا يجري ف ق اال صل لم و صورة طب ة  ه ة التربوي ى المنظوم ك عل قاط ذل ادية واس

  .الجزائرية

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ه من الحصول                     : الجـواب   ذ بحيث تمكن من الناحية النفسية متعبة للتلميذ واالستاذ في ان واحد ولكنها في نهاية المطاف تخدم التلمي

  .النتقال الى السنة الثانية ثانويعلى معدل مقبول يسمح با

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

ة                    : الجـواب   ر تربوي اك عوامل غي تحفظ ،الن هن ائج ب ذه النت سانيين ناخذ ه ين واخصائيين نف وم ، ولكن نحن آتقني حسنة على العم

  .ي هذا التحسن للنتائج  لهذه الدفعةساهمت ف
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 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

ـواب  ستوى    : الج ى م سنوات الماضية عل ة بال ة مقارن ذه الدفع ائج ه ا لنت الل تحليلن ن خ صناه  م ا استخل ذا م ة  وه ا مرتفع نعم،انه

سابقة آانت دون المتوسط ،           2005 الى غاية    2002ثانوية التي اعمل بها وخالل ثالث سنوات االخيرة،أي من سنة           ال  ،فان النتائج ال

  وهنا نتساءل هل هذه الدفعة نخبوية؟ ام ان هناك اهدافا اخرى من وراء هذه االجراءات؟   

  ـاح المـد رسي ؟ هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـج: السـؤال الـسـاد س 

ـواب  اء  : الج ة لالسرة، ورفق صادية والتعليمي ا الوضعية االقت اهرة النجاح المدرسي، منه ي ظ ساهم ف ددة ت ل متع دة عوام اك ع هن

  .التلميذ، ووسائل االتصال الحديثة

  

 سـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـ: السـؤال الـسـابـع 

ة                        : الجـواب   م االستاذ فيى منهجي ى عدم تحك ة ،باالضافة ال ر تربوي ا عوامل اخرى غي هذا غير صحيح، فارتفاع النتائج تدخلت فيه

  "بيداغوجية االهداف" بيداغوجية الكفاءات ومازال يدرس بالطريقة القديمة 

  

  : ـلة    التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـاب-2 
ـة                  :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  .اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـذ ،          ) 18( ـشار رقـم   من خـال ل تـحـليلـنا لـمحتـوى مـقـابلـةالـمـسـت      فـحـسبه أن هـذا التـقـويم ال يـراعـي الجـوانـب النـفـسيـة للتـلـمي

  الـذي هـو في حـالة قـلق واضـطـراب نـفسـي تـر قـبا 

ـوية                 ـة التـرب ـرت في المـنـظـوم سـلبية التي ظـه ـيات ال ـن و الخـلـف سـابـقـة  ال وقـات اال مـتـحـانات ، واال صـال ح في نـظـره تـزام  ال

  . ومـعـالـجـا للـظـواهـر الـتـربـويـة السـلـبية آـالتـسـرب المـد رسي و اال عـادة 

ـذ            :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

 .ـويـم الـتـربـوي أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـق

تال          أيفـحـسبه   ـة ال ـضـا أن تـقـنـيات التقـويم التـربوي عـامـال أسـاسيا للـقـضـاء عـلى الفـوارق الفـرد ية بين ا لتـال ميـذ  حـيث أن فـئ

ـا بـواس                  ـوا الحـق ـم إن أخـفـق ـربوية     ميـذ المـتـوسـطين يـسـتطـيـعـون وفـق هذه التـقـنيـات إسـتـد راك مـا فـاتـه ـال جـات الت ( ـطة الع

ـذ عـين المشـتـر                             ) الـد عـم و اال سـتـد راك        ـال الج ـد وفي آ ـة جـي د فـع ـذه ال سـبة لـه سـنـة بـالن ـذه الـ ، وهـكـذا لـوحـظ أن نتـائـج ه

ـوات مـاض                  ـد ة سـن ـة بـع ـوم          آيـن سـواء آـانت مـواد أسـاسـية أو ثـانـوية  والنتـائـج مـرتـفـعـة مـقـارن ـانت عـلى العـم ـي آ ـة والت ـي

  مـتـوسـطـة ، ولـكن هـذه 
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 6 مـن التـال ميـذ المنتـقـلين الـى السـنة الثـانية ثـانوي  ونـسـبة اال عـادة              % 94 وصـلت نسبـة النـجـاح الـى      2006 / 2005السـنة  

  . ويـنـعـد م التسـرب الـمـد رسي عـلى مسـتـوى هـذه الثـانـوية %

  

  .     اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد :  الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

س                 ـة و ال ـه         فـحـسـبـه إ ن ال رتـفـاع النــتـائـج ليـس مـقـرونـا باآـتـسـاب الكـفـاءات الـمـعـرفـية و الـمـهـاري ـا ال حـظ ـذا م ـلوآـية  وه

ـن        من خـال ل تتـبـعـه لـتـال ميـذ هـذه الد فـعـة من النـا حيـة النـفـسية و الـتـربويـة ، اال غـلبية منـهـم عـد يـمـي الكـفـاءات بالـرغـم م

سـ                  ـة داخـل            ا لنـتـائـج المـرتفـعـة المـؤ د يـة ا لى اال نـتـقـال و النـجـاح ، وهـذا االخـيـر لـم تـ ـة التربـوي ـد اخـلي ـل ال ـيه العـوام اهـم ف

سـتـوى      ـرة والم ال س ـاد ي ل ـوي آـالوضـع الم ـل الـتـرب ي الفـع ـت ف ـا شـارآ ـاك أطـراف ـما هـن سب وإن ـمية فـحـ سة التـعـلي المـؤسـ

  .التعـليـمي للـوا لـد ين والمـحـيط اال جـتـماعـي الذي يـعـيش فيه التـلميـذ 

  

ـذ                     :ــتـنـتاج العـام    اال س  -3 ـقة للتـلـمي ـويم المـره ـات التق  مـن خـال ل هـذه المـقـابلة نستنتج أن هـذا اال صـال ح التـربوي وبتـقـنـي

  ، ال حـظـنـا ارتـفـاع للنتـائـج المـد رسيـة وتـحـسـنـها بـشـكـل ملـفـت لال نـتـبـاه ، فـهـل هـذه الـد فـعـة نـخـبـوية ؟ 

ل ممـارسـتـنا المـيـد انية وتتـبـعـنا لـهـذه الد فـعـة المـنـتـقـلة من السـنة التـاسـعـة الى اال ولى الثـانوي فـهي مـتـوسـطة               إن من خـال    

ـت                     ـاسية بـلـغ سـبة قـي ـم يـتـحـقق في أي         % 94ومتـبـأيـنـة من حيـث المستـوى الـد راسي ، لـكن نـسـبة النـجـاح بـلغـت ن ـذا ل  وه

ـذ و       % 50 -45 السـنوات المـاضـية ، بـعـد مـا آـانـت نسـبة االنـتـقـال تتراوح ما بين             سـنة من  ـل  % 6 مـن مـجـموع التـال مي  تـمـث

ـابين   ، والتـسـرب منـعـد م بـعـد مـا آـان يـتـراوح         % 35 -30اال عـادة بـعـد مـا آـانت في السـنـوات الـمـاضـية بين          ، % 15 -10م

سـيج اال    وهـي نسـبة عـ  ـرا عـلى الـنـ الية تـرتـب عـنهـا ظـهـور ظـواهـر اجـتـماعـيـة سـلبيـة آـاد ت أن تـهـد د آـيـان اال سـرة وخـط

جـتـمـاعـي العـام ، والـنـجـاح المـحـقق في هـذه السـنة رغـم أن هـد فـه المـقـصـود اجــتـمـاعي بالد رجـة اال ولى أي القـضـاء عـلى        

  .لسـلـبية اال نـفـة الذ آـر ، و النـجـا ح قـد تـسـاهـم فـيه عـوامـل أخـرى آـالـوضـع المـادي و الـمعـرفي ال سـرة التـلميذ الظـواهـر ا
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   :                                      19 رقم      الـمـقـابـلـة 

   2006 / 06/ 17:       تـاريـخ المـقـابلـة 

  .                       مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي : المـكـان       

   د قيـقـة 45:       مـدة المـقـابلـة 

  :       الـبـيـانـات اال ولـيـة 
  36:       السـن 

  انثى:       الـجـنـس   

   سنوات                                         8: .        اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :  الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا      

  علم النفس المدرسي                                :.       التـخـصص 

  .شبه حضرية :       مـقـاطـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـواب  دان  :  الج ي المي ه  ف ا نالحظ ستوى    حسب م ذ وخاصة ذوو الم ن التالمي ساحقة م ة ال صلحة االغلبي اء لم ويم ج ذا التق ،ان ه

ى               ين ال اجحين والمنتقل ة الن المحدود،الذي يساعدهم ان اخفقوا في بداية االمر، فانهم يستدرآون ذلك في فترات قادمة ويكونوا من فئ

  .السنة الثانية ثانوي

  

   ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ مـارأيـك فـي اال صـال: السـؤال الثـانـي 

ه من ا صالح جذري وليست              : الجـواب   د ل ة ال ب ان قطاع التربي ر ، ف ذي حدث في الجزائ اعي ال ر االجتم ة في التغي ة تاريخي حتمي

  .ترقيعية شكلية حتى يواآب العـصر

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ـواب  الر: الج ويم،        ب ويم التق لبيات التق ت س دة عالج ات الجدي ذه التقني د،فان ه صل الواح الل الف ستمر خ ويم الم رة  التق ن آث غم م

ددت تماسك    ة ه ات اجتماعي ن انحراف ا م ر عنهم سرب المدرسي،وما انج ادة والت لبية آاالع ة س واهر تربوي ه من ظ اتمخض عن وم

  .االسرة والمجتمع  

   ؟2006 / 2005ي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة مـارأيـك فـ: السـؤال الـرابـع 

  .جيد على مستوى مؤسستنا في آال الجذعين المشترآينن وهذا لم نالفه سابقا وخاصة لدى الجذع المشترك اداب: الجـواب 
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 ـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـق: السـؤال الـخـامـس 

  نعم، وتثير عدة تساؤالت،هل تالميذ هذه الدفعة نخبويين؟ ام ان هناك عوامال اخرى ساهمت في ذلك؟: الجـواب 

  

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

جاح المدرسي،منها مهنة االولياء، والمستوى الثقافي والتعليمي، ووضعية      نعم هناك عوامل خارجية تساعد في عملية الن       : الجـواب  

  .السكن، وعدد االخوة

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

ـا                     ال يعبر ذلك على ان التلميذ فعال قد اآ        : الجـواب   ـال حـظـاتـن ـن خـال ل م ـذ ا م تسب  آفاءة معينة مسطرة فـي المناهج الدراسية وه

ـد رسي                      ـلمون أي شـيئ عـن الت ـم ال يـع المـيـدانيـة و لـقـاءاتـنـا مـع االسـاتـذة الذ يـن يـشـرفـون عـلى تـد ريس هـذه الـدفـعـة ، فـه

  .بالكـفـاءات  

  

  :  المـقـابـلة    التـحـليـل و التـعـليـق عـلى-2
ـة                  :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـوى المـق    ـا لـمحـت ـال ل تـحـليـلن ن خ ـم    م شـارة رق ـع المسـتـ ـريت م ي أج ي      ) 19(ـابلة الت ـربوي ف ـم الت ـرى أن التـقـوي ي ت والت

ـذ      يإجـراءاتـه التـطـبيـقية لـم يـراعـي الجـوانـب النـفسية للتـلميـذ المراهـق ومن النـاحـية النـظـرية غـا            ـته تـحـسين مسـتـوى التال مي

ـد   ـيا ه ـكن ضـمـن ـمي ل ـاب الرس سب الخـط م   حـ ـد ي وي الق ـام الترب ـا النظ سـبب فـيـه ـية تـ ـر إجـتـمـاع ـوا ه ـلى ظ ضـاء ع ـه القـ ف

ـع                ي المـجـتـم ـلبية ف روز مظـاهرس ن ب ـما م ـم عـنـه ـا نـج ـدرسي وم سرب الم ـادة والتـ ـرتي اال ع ـاسية آـظـاه ة اال س المدرس

ـرها ، و اال صال ح ا    ـد رات وغـي ـمة و المـخ ـة الـمنـظ ـنية من    آـالجـريم سـاحـة الوط ـجري في ال ـا ي ـي لـم ـدا د منـطـق وي إمـت لترب

ـام      ـيمنة النظ تـغـيرات إجتـمـاعـية وثـقـافية واقـتـصـاد ية وسيـاسية ، ومن تـحـوال ت عـالـمية في مـيـد ان التـكـنولوجيا والعـلوم وه

  . ة د ول العـالم خـاصـة النـامية منـهـا وفـرض نـظـمـه وقـيمه عـلى بقيـ) العـولمـة ( اال حـادي الجـد يـد 

ـذ            :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

 .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ـم مت ـات التقـوي سـبها ان تقـني ـطيات    فحــ ات ومع م بيان د ي زم بتق ـي مل ى اداري روتـين دع ال وي مب ن ترب ـولته م ـتاذ فح ال سـ ـبة ل ع

ا                               ة بم دة مقارن ة جي د فع ذه ال وجداول ال دارته في نهاية آل نشـاط مقرر ومراقبة دائمة للتالميذ والشيء المال حظ ان نتائج تال ميذ ه

ـذا              سبقها من د فعات على مر سنوات ماضية والتي آانت ع           ا عـلى ان ه ـبر اطال ق اع المال حظ ال يع ذا اال رتف ـموما متوسطة لكن ه

  هوالمستـوى الحـقـيقي لهذه الد فعة التي ا صبحـت
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ـتظ                                     وح في وسط مك ام االمتحان المفت ا نظ د خـلت في هـذاالتحسن للمستوى منه ة ت ـناصر ذاتي اك ع ل هن  وآانها د فعة نخـبوية، ب

ذ بم سمح للتلمي ـون  ي ـييمه ان يك ي تق تاذ ف ستـطيع االس ـية هل ي ذه الوضع شارفي ه ساء ل المست الى يت ـش وبالت ـملية الغ مارسة ع

  موضـوعـيا ام ذاتـيـا؟

  

  .     ــد اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـ: الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـرفية او   ة او مع اءات مهاري سـبوا آف ـد اآـتـ ذ ق تال مي ـؤالء ال ـلى ان ه ـل ع د ل سنها المفـاجـئ ال ي ائج وتحـ اع النت سبها ان ارتف فحـ

ي                     د ل ل طرف ي شان، فك ذا ال ه في ه سلوآية ، وهذا ماالحـظه المستشار لمقابال ته لفئة االساتذة والتالميذ عـلى حد سواء ومحاورات

  .ه ان هذه الكفاءات لم  تتحـقـق واقعـيا وانما تبقى جاب نظـري في ا لمناهج الجد يدةبراي

سنة   ـذه ال اح خال ل ه ذا النج ى   2005/2006وه ابي ف ا اال يج ذ ود وره رة التلمي ـافي الس ادي والثق ب الم ـن الجان ه ع ـل في  ال يغـف

  .مساعـدة وتهـيئة ظـروف النجاح المد رسي 

ـاج ال-3 ام  اال سـتـنت ذ ،  :ع سية للتالمي وا الجوانب النف م يراع ويم ل ام التق ى نظ ائمين عل ة نخـلص ان الق ذه المقابل   من خالل ه

وي                             ام الترب ات النظ ة سلبية من مخلف ى ظواهر اجتماعي ة القضاء عل دافهم الكامن وي، واه وغاياتهم الظاهرية تحسن المردود الترب

ى                  القديم ، ويتزامن تطبيق هذا االصالح والتغير       اة، وعل احي الحي ة من الم في آاف ري والع شهده المجتمع الجزائ ات االجتماعية التى ي

ة                 د ساهمت العوامل المادي ة وق ر تربوي ة غي دخل عوامل ذاتي ر موضوعي لت ه غي الرغم من االرتفاع للنتائج والنجاح المحقق اال ان

  . الدراسة والتفوق والنجاح والثقافية لالسرة في تشكل هذا النجاح وذلك بتهيئة الجو المساعد على
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   :                                          20رقم       الـمـقـابـلـة 

   2006 / 06/ 19:       تـاريـخ المـقـابلـة 

  .                       مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 45:       مـدة المقـابلـة 

  :       الـبـيـانـات اال ولـيـة 
   سنة38:       السـن 

  انثى:       الـجـنـس 

   سنوات                                         8:        اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

                       علم االجتماع الثقافي       :        التـخـصص 

  ريفية:         مـقـا طـعـة العـمل 

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ : السـؤال اال ول 

  هـدفـهـا مـعـالجـة سـلبيـات التقويـم القـديـم و المتـمـثلة في الـتـزايـد الرهـيــب لعـدد التـال مــيـــذ : الجـواب 

  

  .لـمـعـيدين المـتـسربين وا

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـواب  ـاة          : الج ـري دون مـراع ـع الجـزائ ـلى الـمـجـتم ـي ع ـمي الغـرب ـام التـعـلي ة للـنـظ ـا طي ـملية إسـق ـو ع ـرا ، فـه ـاء مـتـأخ ج

  .الجـوانب السـوسـيو ثـقـافيـة لهـذا المـجـتـمـع 

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

  .تـسـاعـد اال غـليبة مـن التـال ميـذ لـكـي يـحـصـلوا عـلى مـعـد الت اال نـتـقـال الى السـنة الـثـانية ثـانوي : الجـواب 

   ؟2006 / 2005ـيـهـا هـذه السنة مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل ال: السـؤال الـرابـع 

ـواب  ن     : الج ـا م ـرنا اليه ـج إذا نـظ ـذه النـتـائ ـكن ه ـيا وآ داب ، ل ـوم وتـكـنولوج شـترآيـن عـل ـين الم ـن الجـذع ـل م ي آ سـنة ف حـ

  .الجـانب التقـييـمي المـوضـوعـي فـهتي غـير مـعـبرة عـن المـسـتوى الكـفـائي للـتـلمـيذ   

  

 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : خـامـس السـؤال الـ

ـواب  ـقي  : الج ستـوى الحـقي ـن الم ـبرة ع ـج مع ـا ئ ـذه النت ـال ه ـل فـع سـنـوات المـاضـية ، فه ـة بال ـعة مـقـارن ـج مـرتـف ـا نـتـائ إنـه

  .ـمت في ذلك لـتـلـميـذ ؟ أم هـناك عـوامـل أخـري قـد سـاه
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  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـيط اال                     : الجـواب   ـليمي ، والمـح ـا دخـل اال سـرة ومسـتـواهـا التع ـدرسي مـنـه ـاح الم ـملية النـج سـاعـد في ع هـناك عـدة أشـياء تـ

  .ـاء جتمـاعي و الثـقـافـي  ، و الـرفـق

  

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانـوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

ضـرو                   : الجـواب   يس بال ـج ل ـاع للنتـائ ـذا اال رتـف ـا ش ، فـه ـربوي المـع رة ال نـستـطـيع أن نـحـكـم عـلى ذ لـك مـن خـال ل واقـعـنا الت

ـا ال                   ـا ومـحـاورتـن ـابال تن ـه من خـال ل مـق أن التال ميـذ قـد اآـتـسـبوا وحـقـقـا الكـفـاء ات المـسـطـرة في المـنـاهـج وهـذا مـانـالحـظ

ـليم                      ـدة في التـع ـد ي ـية الج ـاء ات      " سـاتذة الثـانويـة و التـال ميـذ عـلى حـد سـواء حـول المنهـج ـية الكـف ـإن جـل اال    ف " بـيـداغـوج

  .سـاتـذة مـا زالـوا يـعـملون بالطـريقـة القـد يـمـة ويـجـهـلون الطـريـقة الجـديدة 

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2 

ـة         إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد         :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م  رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـم     شـارة رق ـع المستـ ـت م ي أجري ـابلة الت ـوى المـق ـلنا لمحـت ـال ل تـحـلي ـن خ ـادات  )20(م ـاذ أراء وانتـق ـد م إتـخ ـرت بـع ي أق  الت

ـر         المسـتـشـارين بعـين اال عـتـبار في المنـظـ     ـم تـظـه ـم ل ـن طـرفـه ـدمة م ـدانية الـمـق ـمة و اال قـتـراحـات الـمـي ومـة التربـوية القـدي

  في مـشـروع الـتـقـويم التربـوي الجـد يد ، حـيث أن اال صـال ح ا لتـربوي 

  .ـحـور آـل تـغـيير إجـتـماعي في الـمرحـلة الثـانوية جـاء مـتـأخـرا ، فـأول تـغـيير ال بـد أن يـبـدأ من التربيـة ال نـهـا م

ـذ            :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

 .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ـويم       ـيات التـق ـن           تـرى هـذه المسـتـشـارة أن تـقن ـم م ـذ وإنـقـذاه ـن التـالمي ـة م ـة المـتـوسـط ـة الفـئ ـفا لـخـدم ـأة سـل ـوي مـهـي الترب

ـربوية  ـية الت ـال ج ـاليب الع ـه األ س ـدرسي بـإنتـهـاج سرب الم ـادة والتـ ـاهرة اال ع ـن ظ ـم م ـم أي إنـقـاذه ي تـنـتـظـره ـية الت الحـتـم

ـم بز ـدراك ال لتـحـاقـه ـم و اال سـت سـنة   آـالـدع ـانوي حـ ى ث سـنة اال ول ي ال ـج ف ـن أن النتـائ ـم م ـلى الرغ ـباء ، وع ـم النـج ـال ئـه م

ـاك                              ـا أوهـن ـيا أم ذاتـي سن موضـوع ـان التـحـ ـا إذا آ شـارة عـن م سـاءل المســتـ ـا تـت سـنـوات المـاضـية هـن ـارنة بال ومـرتـفعـة مـق

  . من النتـائـج منـها ظـاهـرة الغـش في اال مـتـحـانـات عـوامـل أخـرى غـير تـربويـة تـدخـلت في الرفـع

  

  .اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد : الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج
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ـاع النتـائ ـرى أن ارتـف شـارة ت ـذه المسـتـ سـب ه ـال ل  حـ شـارة من خ ـته المستـ ـا ال حـظ ـاءات آـم سـاب الكـف ـدا إآـتـ ـني أب ـج ال تع

ـانب    ـية آـاج ـل خـارج ـدة عـوام ـيه ع ـلت ف ـد خ ـظ ت ـال ح ـاح الـم ـربوية  ، والنـج سيـكو ت ـية ال ـة من النـاح ـذه الـدفـع ـا لـه تـتـبعـه

  .ام اال متـحـانات المـفـتـوحـة في الوسـط المـكـتظ المـادي والثـقـافي لال سـرة والعـوامـل الخـاصـة بنظـ

  

ـرية       :  اال ســتـنـتاج العـام     -3 ى المدي مـن خـال ل هـذه المقـابلـة نـخـلص أ ن اال قـتـراحـات المـقـد مة من طـرف هـيئة التوجـيه ال

ـم ت  " مديرية التقـويم والتـو جـيه و اال تـصـال       " المعـنية   ـيون        بالوزارة الوصـية ل ـتبرون تـقـن ـم يـع ـم أ نـه سـبان رغ ـذ في الحـ ـأخ

سـنـدةلـهم              ة الم ـات التربوي ـا طـع ـل           . في مـيـدان التقـويم في المـق ـا أسـاس آ ـة ال نه ـبدأ من التربي ـيير اال جـتـماعـي ت ـداية التغ وب

سـياسة و اال             ـانوية آـال وي في                  تـغـيير ، فـعـلىالعـكس في الجـزائـر إبتدأ بـجـوانب ث ـال الترب ـى دور المـج ـم أت ـا ث ـا م صـاد نوع  قـتـ

  .نـهـاية الـمـطـاف بـعـد إسـتـكـمـال آـل اال صـال حـات اال خـرى 

ـع اال                        ـكيف مع الواق ـلم يـت ـل المتـع ـمي وجـع وتقـنيـات التقـويم غـا يـتـهـا ليسـت بيـداغـوجـية تـربـوية لـتـحـسين المسـتـوى التعـلـي

  اعـي المـحـيط بـه ، وإنـما لـهـا أهـداف أهـداف ايديولوجية اجتـماعـية آـاال نتـقـا ل جـتـمـ

ـدرسي                ـاح الم ـبار النـج ـوي وإعـت ـليم الثـان ـلة التع المبـاشـر لـكـل التـال ميـذ للقـضـاء عـلى التسـرب المـدرسي و اال عـادة في مـرح

  تالي ال يمكـن أن يــكــون التـقـويـم سـلـيــما تتـدخـل فـيه عـوامـل موضوعـية وذاتيـة وبال

ـها               ستمـرفي تـرسـيـخ ـا وتـ ـابيات لـنـعززه ـا مسـتـقـبال و اال يـج سـلبيات لنتـفـاداه ـنا ال ونـخـضـعه لمقـاييس عـلـمية حـتـى يـظـهـرل

  . في المنـظـومـة التربوية 
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                                    :  21رقم       الـمـقـابـلـة 

   2006 / 06/ 19:      تـاريـخ المـقـابلـة 

  .                         مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 45:       مـدة المـقـابلـة 

  :       الـبـيـانـات اال ولـيـة 
   سنة39:       السـن 

  ذآر:       الـجـنـس 

   سنوات                                         9: .      اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  علم  االجتماع العائلي                             :       التـخـصص 

  .ريفية :       مـقـا طـعـة العـمل 

  

  ـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ مـا مـوق:  السـؤال اال ول 

ـنيا عـلى         :  الجـواب   ـل ضـم ـنه يـعـم ـذ ولـك ـائي للتـلـمي ـليمي والكـف إنـه مـن النـاحـية الشـكـلية يـرمـي الى تـحـسين المسـتـوى التـع

ـر    جـوانـب ايـد يـولوجـية غـير تـربـوية منـها القـضـاء الـتـد ريـجي عـلى ظـاهـرة ا لت         ـها ظـواه ـسـرب الـمـد رسي التي انـجـرت عـن

  .اجـتـماعـية آـاد ت أن تـفـكـك اال سـرة وتـهـددالتـمـاسـك االجـتـمـا عي  آـالمـخـد رات والـجـريـمة المنـظـمة 

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـية االصـالحـات اال خـرى ،                             هـو نـوع من التغـيي   : الجـواب   ـه آـبق أتي في أوان ـم ي ـكن ل ـر ، ل شـهـده الجـزائ ذي تـ ـاعي ال ر اال جـتـم

  .فـالجـانب التـربـوي أسـاس التغـير اال جـتـمـاعـي 

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ـانوي              إنـهـا مـبرمـجة وفـق سـيـاسة مـعـ    : الجـواب   ـليم الث ينة من أجـل القـضـاء عـلى ظـواهـر تـربـوية إسـتـفـحـلت في مـرحـلة التع

  .آـاال عـادة و التسـرب المـد رسي خـا صـة في المـنــا طـق الريفـية 

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

  حـسنة في عـمـومـها في آـال الجـذعـين ، ولـكن بـعـد التـحـليل المـقتارن والتعـليق عـليه ، أخـذت :  ـواب الج

  .بـشـكـل نسـبي الن هـنـاك عـوامـل ذاتيـة سـاهـمت في ذ لك 
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  المـاضـية ؟ هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات: السـؤال الـخـامـس 

  . و الفـارق شـا سـع بينـهـما 2005 / 2004إنـهـا مرتـفـعة ، مـقـارنة بدفـعـة : الجـواب 

  

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـواب  ـادية : الج ـية الـم ـا الوضـع ـاح مـنـه ي النـج سـاعـدة ف ـل مـ ـدة عـوام ـاك ع ـافي هـن ـاعي و الثـق ـيط االجـتـم ال سـرة و المـح ل

  .للتـلـمـيذ 

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

ـا   : الجـواب   ـد         إن إ رتـفـاع النتـائـج  و الصـعـوبـات المـيـدانيـة التي يـتـلقـه ـد ريس الج ـة الت ـع طـريق ـه م ـد م تـكـيـف ـا ذ آـع  اال سـت

ـا ح                 ـو نـج ـل ه ـاءة ، ب سب أي آـف ـم يـكـتـ ـذ ل ـة  عـلى أ ن ا لتـلمـي يـدة ونـقـص الوسـا ئـل  البيـداغـوجـية الحـديـثـة مـؤشـرا ت دال

  .آـمـي رقـمـي 

  

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2 
ـة                  :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـابة ا   ـان بـمث ـد آ ـوي الـجـدي ـم التـرب ـام التقـوي ـروري     إن نـظ ـول ض ـل تـح ـد آ ـا عـن ـام بـه ـدر القـي ي يـج ـة الت ـمال ق ـوة الع لخـط

ـام    لـمـسـايرة مـجـموع التـحـوال ت عـلى المسـتـوى العـالمي في جـمـيع القـطـاعـات ، خـا صـة بـعـد الـتـأآـد مـن عـدم                   ـلية النـظ فـاع

س     ـجموع النـ شـله م ـلى فـ ـنت ع ـذي بـره ـديم ال ـربوي الق ـليم    الت شـهـادة التع ـمية آ شـهـادات الرس ي ال ـاح ف ـة بالنـج ـب ا لخـاص

ـد                     ـد ي ـم الج ـاء الـتـقـوي ـذا ج ـدرسي ، وهـك سـرب الم المتـوسـط والبـكـالوريـا وحـتـى اال عـداد الضـخـمة الـممـثلة في اال عـادة و الت

ـد    لـمـعـالـجـة هـذا النقـص والقـضـاء عـلى الـفشـل الـمـدرسي بـإت     ـد ي ـمي الج ـبـاع طـريـقـة فـعـالـة تـمـثـلت فـي هـذا النـظـام التـقـوي

ـاق                            اال ســتـحـق شـهـادة أي ب ـاح في ال ـوية عـلى النـج ـلة الثـان حـيـث اعـتـمـدوا في اال نـتـقـال مـن المـرحـلة اال سـاسية الـى المـرح

ـاسي ف     ـة أس سـنة التـاسـع ـج ال سـاب نـتـائ ـتربوي وحـ ي       ال سـنة ف ـذه ال ـج ه ـذا إن نـتـائ ـع ه ـكن م ـط ، ل ـاذ فـق ـدل اال نـق ـي مـع

ـل                              ـبرة مـث صـفة مـعـت ـد رسية ب ـج الم ـاثير عـلى النتـائ ـكن سـببا في ا لت المرحـلةالثـانويـة تـثـبت أن هـذه الطـريـقة لال نتـقـال لـم ت

  .نـظـام التـقـويم التـربوي 

  

ـذ            : انـيـة القـائـلة  حسـب الـفـرضـيـة الـثـ   -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

  .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

  ن ا لتـال ميـذ يـرى هـذه المسـتـشـارأن تـقنـيات التـقـويم التربـوي مـهـيـأة سـلـفا لـخـدمـة الفـئـة المـتـوسـطـة مـ
  

  

241  

  

  



  

  

  وإنـقـذاهـم مـن الحـتـمـية التي تـنـتـظـرهـم أي إنـقـاذهـم مـن ظـاهرة اال عـادة والتـسرب المـدرسي بـإنتـهـاجـه 

ـن أن                                 ـم م ـباء ، وعـلى الرغ ـم النـج ـال ئـه ـم بزم ـدراك ال لتـحـاقـه ـم و اال سـت ـربوية آـالـدع ـية الت ـال ج ـج في    األ سـاليب الع النتـائ

سن      ـان التـحـ ـا إذا آ شـارعـن م سـاءل المســتـ ـا يـت ـية هـن سـنـوات المـاض ـارنة بال ـة مـق سـنة ومـرتـفع ـانوي حـ ى ث سـنة اال ول ال

  .حـانـاتموضـوعـيا أم ذاتـيـا أوهـنـاك عـوامـل أخـرى غـير تـربويـة تـد خـلت في الرفـع من النتـائـج منـها ظـاهـرة الغـش في االمـتـ

  

  .     اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد : الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـذا   مـعـنـى مـا قـيل في هـذه المـقـابلة أن النتـائـج مـرتفـعـة بـصـفة مـلـوحـظـة بسـبب نـظـام اال مـتحـان        ـكن ه ات وتـقـنـيات التقـويـم ل

ال                                 ـنا ل ـابال ت ـوي ، حـيث من خـالل مـق سـطـرة من طـرف الخـطـاب الـرسـمي الـتـرب ال يـعـني إآـتـسـا ب التـال ميـذ الـكـفـاءات المـ

ـ                        ـاذ ل ـيف ال سـت ـداف فـك ـية اال ه ـون طرق بيـداغـوج سـاعـة يـطـبق ـحد ال ـوا ل ـن مـازال ذ ي ـس    سـاتذة ال ـاءة الـتـدري سـب آـف م يـكـتـ

صـادي و اال      ـاسا بالوضـع اال قـتـ ـبط أس ـدرسي مـرت ـاح الـم ـا أن النـج ـه ؟ آـم ـذ ت ـال مي سـبها لت ستـطـيع أن يـكـ ـاءات أن يـ بالكـف

  .جـتـمـاعـي و الوسـط البيـئي الـذي يـعـيش فـيه التـلـميـذ 

ام -3 ـاج الع ذه ال: اال سـتـنت ذ ،    من خالل ه سية للتالمي وا الجوانب النف م يراع ويم ل ام التق ى نظ ائمين عل ة نخـلص ان الق مقابل

وي                             ام الترب ات النظ ة سلبية من مخلف ى ظواهر اجتماعي ة القضاء عل دافهم الكامن وي، واه وغاياتهم الظاهرية تحسن المردود الترب

ى              القديم ، ويتزامن تطبيق هذا االصالح والتغيرات االجتماعية التى يش           اة، وعل احي الحي ة من الم في آاف ري والع هده المجتمع الجزائ

ة                 د ساهمت العوامل المادي ة وق ر تربوي ة غي دخل عوامل ذاتي ر موضوعي لت ه غي الرغم من االرتفاع للنتائج والنجاح المحقق اال ان

  .جاح  والثقافية لالسرة في تشكل هذا النجاح وذلك بتهيئة الجو المساعد على الدراسة والتفوق والن
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                                : 22      الـمـقـابـلـة رقم 

   2006 / 06 / 19:       تـاريـخ المـقـابلـة 

  .                          مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 40:        مـدة المقـابـلـة 

  : يـانـات اال ولـيـة      الـبـ 
   سنة39:       السـن 

  انثى:       الـجـنـس 

   سنوات                                        9:        اال قـد مـيـة 

  .ليسانس:        الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  علم االجتماع الريفي                             :       التـخـصص 

  .شبه حضرية : مـقـا طـعـة العـمل       

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـواب  ـر           :  الج ـكل منـاشي ي ش ـاء ف ـل ج ـم ، ب ـة التقـوي ـلى عـملي شرفيـن ع ـدانيين و المـ صـائـيين المـي ـيه اال خـ شـر ف ـم يسـتـ ل

  .تـطـبيقـية 

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

  .هـذا اال صـالح يـحـاول أن يـقـضي عـلي عـلى الفـروق الفـرديـة بيـن التـال ميـذ في مـسـأ لـة االنتـقـال و الـرسـوب : الجـواب 

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ـد راتي                       آـي: الجـواب   ـدا د ق ـرة ومـتـعـبة لال سـتاذ خـاصـة في مـسـألـة الـمـتـابـعة و التـصـحـيح ، وآـذلك التـلـمـيذ في حـا لة إسـتـع

  .دائـم 

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

   يـجـعـلنا نتـسـاءل مـا إذا آـان هـذا التـحـسـن فـعـلي ؟ حـسنة ولـكن هـذا: الجـواب 

  

 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

سـنة                  : الجـواب   ـادة    % 95مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـتين  المـاضـيـتـين ، فـنـجـد أ ن نـسـبة النـجـاح هـذه ا ل ـدم   % 5 واالع  ويـنـع

   .%00التسـرب المـد رسي 
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  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـادي و اال              : الجـواب   ـاء ، و الوضـع الم ال ولي ـمي ل سـتـوى التـعـلي ـها المـ ـاح مـن ـي الـنـج صـادي  إنـهـا عـدة عـوامـل تـتـدخـل ف قـتـ

  .لـهـما وأيـضـا بيـئة المـؤسسـة 

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

ـذ               : الجـواب   ـا ش ، فـه ـربوي المـع ضـرورة     ال نـستـطـيع أن نـحـكـم عـلى ذ لـك مـن خـال ل واقـعـنا الت يس بال ـج ل ـاع للنتـائ ا اال رتـف

ـا ال                   ـا ومـحـاورتـن ـابال تن ـه من خـال ل مـق أن التال ميـذ قـد اآـتـسـبوا وحـقـقـا الكـفـاء ات المـسـطـرة في المـنـاهـج وهـذا مـانـالحـظ

ـدة في التـعـ                    ـد ي ـية الج ـاء ات      " ليم  سـاتذة الثـانويـة و التـال ميـذ عـلى حـد سـواء حـول المنهـج ـية الكـف ـإن جـل اال     " بـيـداغـوج ف

  .سـاتـذة مـا زالـوا يـعـملون بالطـريقـة القـد يـمـة ويـجـهـلون الطـريـقة الجـديدة 

  

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2 
ـة              إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـ    :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م جـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـد رسية                        من خـال ل تحليلنا للمقابلـة للمستشارة والتي تـرى بأن نـظـام التقـويم التربوي الـجـد يد أثر بـشكل مبـاشر عـلى النتائـج الم

ضا        أ آثر من نتأئج اال نـتقال من السنة التاسعة أسـاسي والتي يـوجد فيها تـباينا بين مـختـلف التال ميذ من حيث المستوى ، وتـرى أيـ

ـيد                 أن هـذا اال صـال ح جـاء عـلى شـكل أوامـر تـطـبيقية للـميـدان ولم يـسـشار فيه مـسـتـشـاري التـوجـيه باعـتبارهـم تـقـنيون في م

ه                         ان ا  صد ب ـا ويـقـ ـد اني لتقـويم التربوي عـلى مسـتـوى المـقـاطـعـات التربويـة ، وهـذا اال صـال ح طـبق بـد ون تـحـضـير مسـبق مي

  .  تـكوين المـكونين والجـانب الوسـائلي لـتطبيق هـذه المناهـج اال صـال حيـة 

  

ـذ         لكل من أ سـلـوب   :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت  وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

 .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ه                           سمح ل ـبول يـ ـد ل مـق صـول عـلى مـع ذ عـلى الحـ سـاعـد التلمي فـحسب رأيـها أن لتـقـنيات التقويم المسـتـحد ثة وفق منـهجـية تـ

ا أن                        باال نتقال ا   ـد اني ـال حـظ مي لى السـنة الثـانية ثـانوي ، ولكن ارتـفـاع النتـائـج لـهـذه الـد فـعـة اال ولى من االصـال ح فالشيئ الم

ـتظ       نـظـام سير اال مـتحـانات المفتـوحة سـاعـد آـثيرا التـال ميـذ عـلى سـلوك نـهـج الغـش في اال خـتـبارات المنـظـمة في وسـط مـك

  .                                               تـلـميذا في القسـم الـواحـد 40 ميـذ يـتـعـدى عـد دهـم أحـيانا من التـال
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  .     يـــد اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد: الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـد                    ـال ق ـة فـع ـد فـع فـحسـبـهـا دائـما أن تـحـسن النتائج و إرتـفـاعـها خـال ل هـذه السـنة ال يـعـبر بالضـرورة عـلى أن تـال ميـذ هـذه ال

ـا   ـوم بـه ي يـق ـة الت سـية و التربوي ـة النفـ ـذا من خـال ل الـمـتـابع ـج ، وه ـاءات مسـطرة في الـمناه سبوا آـف ـلى اآتـ شـا ر ع المسـ

  مسـتوى الثـانوية ، وهـناك أيـضا عـوامـل خـارجية تـسـاعـد في عـملية النـجـاح التربوي منهـا البيئـة اال جـتـمـاعـية 

  .  واال قـتـصـاد ية و الثـقـافيـة التي يـعـيش فـيهـا التلـميذ ويـتـأثـر بـها 

  

ه     ) 2( لنا للمـقـابـلـة التي أجـريت مـع المسـتـشـارة رقـم  مـن خـال ل تـحـلي     : اال ستـنــتـاج الـعـام   -3 ـاء ت ب ـم مـاج يتبين لـنا رغ

ـف                ى مـخـتـل ـول ال ـد ل القـب صـول عـلى مـع ـولة الحـ ـا في سـه ـلة أسـاس ـذ المـتـمث ـدة التـلـمي اجـراءات التقـويم من أيـجـابيات لفـائ

  ـربوي الجـاري لــم تـهــيــأ لـــه شـعـب الـسنة الـثانية ثانوي واال صال ح الت

ـن من                              ـاد مي ـذ الـق ـة من طـرف التـالمي ـج المحـقـق الـظـروف الـموضـوعـية لـنـجـاحـه ميـدانيـا ، إال أنه ظـاهـريـا من خـال ل النتـائ

سـاؤال               ـق             السنة التاسـعـة أسـاسي ، إال أن نـجـاحـهم آـان مـلـفــتـا لال نـتـبـاه ويـطـرح عـدة تـ ـكيف ال صال ح يـحـق ـية ، ف  ت منـهـج

ـان         ـي مشـروع اال صـال ح آ شـارين ف هـذه النتـائـج بالرغـم من عـد م تـوفـر ظـروف نـجـاحـه ميـدانيا ؟ وهـل عـد م إشـراك المسـتـ

  مـقــصــودا ؟ أم أن هـنـاك خـلـفـيـات أخـرى لـهـذا اال صـال ح ؟ 

ـل     إن النـجـاح المـد رسي المـحـ   ـناك عـوام ـل ه ـط  ب قق ال يـكن أن نـرجـعـه الى اال جـراءا ت التـطبيقـية التي جـاء بـها اال صال ح فق

ـاح إذا                      ـافية ، والنـج صـادية و الثـق ـية واالقـتـ ـل اال جـتـماع ـا العـوام خـارجـة عـن المـد رسة تـســاهـم بشـكل أو بآخـر في ذ لك منه

ـما                      حـللنـاه من منـظـور النـظ    ـز في ـزاء للتـمـاي ـود مجـمـوعـة من اال ج ـرية الوظـيفية ، فإن ترآـيبـها البنائي الوظـيفي من حـيث وج

ي             ـفي ف د ور وظي ـوم ب ـية تق ـدة اجـتـمـاع ـتها آـوح ـا ووظـيـف ـؤ دي د وره ـرى لت ـية أخ ن نـاح ا م ا بينه ـامل فيم ـا وبالتـك بينـه

ة عـلى                 المـجـتمـع ، ووفـقا لهـذا التـصـور       صـاد ي تـعـمل المؤسسات اال جـتـماعيـة سـواء آانت تـربوية أو أسـرية أو ثـقـافية أو اقـتـ

  . قـاعـدة التـكـامل الوظـيفي فيما بينـها لـضـمـان إسـتـمرار وإسـتـقـرار الـمـجـتـمع 
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                             :     23      الـمـقـابـلـة  رقم 

   2006 / 06/ 20:       تـاريـخ المـقـابلـة 

  .                        مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 45:       مـدة المقـابلـة 

  : الـبـيـانـات اال ولـيـة       
   سنة40:       السـن 

  انثى:       الـجـنـس 

  نوات                                         س10:        اال قـد مـيـة 

  ليسانس:        الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  علم االجتماع العمل                                :       التـخـصص 

  .شبه حضرية  :       مـقـا طـعـة العـمل 

  

  الـجـد يـد ؟ مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي :  السـؤال اال ول 

ـا فـالتـطـور                 :  الجـواب   صـادية ثـانـي إن التغـير اال جـتـمـاعـي أسـاسـه التـغـير التـربـوي أوال ثـم تـأتي التـغـيـرات السـيـاسية واالقـتـ

  .يا التـكـنولوجـي في هـذا العـصـر فـضـيع جـدا وال بـد ال ي بـلـد مـواآبة ذ لك في جـو من المـوضـوعـية ولـونسـب

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـواب  ـة          : الج ـرى تـابـع ـات االخ ـيير و المنـظـوم ـاس التـغ ـه أس ـه الن ـدأ ب ـدر أن يـب ـاعي ، و اال ج ـول اال جـتـم ـن التـح ـزء م ج

  .لـلـمنـظـومـة التـربـوية   

  

  ك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ مـارأيـ: السـؤال الثـالـث 

ـن                      : الجـواب   ـذ ي ـين ال ـيذ المــتـوسـط حـسب مـال حـظـاتـنا من واقـع المـيـدا ن فإن هـذه التقـنيات وتـعـددهـا تـكـون لـصـالـح التـال م

  .يـسـتـدرآون مـا فـاتـهـم مـن خـال ل عـمـليتـي الـد عـم واال سـتـدراك 

  

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : بـع السـؤال الـرا

سـنة اال                       : الجـواب   جـيـد ة تـمـامـا مـنـذ الفـصـل اال ول في الفـرعـين عـكـس مـا تـعـودنا عـليه  في المـاضـي خـا صـة وأن تـلـميـذ ال

  . لـم يتـكـيف بعـد في الـوسـط الثـانوي الجـديد عـليه ولى ثـانوي يـكون خـال ل هـذا الفـصـل
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 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

   .2005 / 2004مـرتـفـعـة مـقـارنـة بالـد فـعـة المـاضـية : الجـواب 

  

  ـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ هـل هـن: السـؤال الـسـاد س 

ـا صـة في                 : الجـواب   ـادي خ سي والـم ـرا ر النـفـ ـن اال سـتـق ـا م ـوا مـناسب أهـم عـوامـل النـجـاح اال سـرة التي تـوفـر أل بـنـاءهـا ج

  .هـذا الـزمـان المـليـئ بـالـتـطـور السـريـع وفي آـل المـجـاالت 

  

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : ابـع السـؤال الـسـ

  .ال ، فـهـذا اال رتـفـاع آـان نتـيـجـة لـعـوامـل غـير تـربـوية ، و الكـفـاءات ال تـأتـي إال بـجـوانب بيـداغوجية تـربـوية : الجـواب 

  :  التـعـليـق عـلى المـقـابـلة    التـحـليـل و-2
ـة                  :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـد رسية                     من خـال ل تحليلنا لمق     ـج الم ابلـة المستشارة والتي تـرى بأن نـظـام التقـويم التربوي الـجـد يد أثر بـشكل مبـاشر عـلى النتائ

  أآثر من نتأئج اال نـتقال من السنة التاسعة أسـاسي والتي يـوجد فيها تـباينــا بين مـختـلف 

ـال ح جـ     ـذا اال ص ضا أن ه ـرى أيـ ستوى ، وت ث الم ن حي ذ م تال مي ه    ال شار في م يـسـ ـدان ول ـبيقية للـمي ـر تـط ـكل أوام ـلى ش اء ع

ـذا اال صـال ح                       ـة ، وه ـات التربوي مـسـتـشـاري التـوجـيه باعـتبارهـم تـقـنيون في مـيد ان التقـويم التربوي عـلى مسـتـوى المـقـاطـع

  .  ب الوسـائلي لـتطبيق هـذه المناهـج اال صـال حيـة طـبق بـد ون تـحـضـير مسـبق ميـد انيـا ويـقـصد به تـكوين المـكونين والجـان

  

ـذ            :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

 .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ه                       فـحسب رأيـها أن لتـقـن    سمح ل ـبول يـ ـد ل مـق صـول عـلى مـع ذ عـلى الحـ سـاعـد التلمي يات التقويم المسـتـحد ثة وفق منـهجـية تـ

ا أن                           ـد اني ـال حـظ مي باال نتقال الى السـنة الثـانية ثـانوي ، ولكن ارتـفـاع النتـائـج لـهـذه الـد فـعـة اال ولى من االصـال ح فالشيئ الم

ـتظ    نـظـام سير اال مـتحـانا   ت المفتـوحة سـاعـد آـثيرا التـال ميـذ عـلى سـلوك نـهـج الغـش في اال خـتـبارات المنـظـمة في وسـط مـك

  .    تـلـميذا في القسـم الـواحـد 40من التـال ميـذ يـتـعـدى عـد دهـم أحـيانا 

  .  ــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـب: الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج
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ـد                    ـال ق ـة فـع ـد فـع فـحسـبـهـا دائـما أن تـحـسن النتأئج و إرتـفـاعـها خـال ل هـذه السـنة ال يـعـبر بالضـرورة عـلى أن تـال ميـذ هـذه ال

ـج ، و  ـاءات مسـطرة في الـمناه سبوا آـف ـلى اآتـ شـا ر ع ـا المسـ ـوم بـه ي يـق ـة الت سـية و التربوي ـة النفـ ـذا من خـال ل الـمـتـابع ه

  مسـتوى الثـانوية ، وهـناك أيـضا عـوامـل خـارجية تـسـاعـد في عـملية النـجـاح التربوي منهـا البيئـة اال جـتـمـاعـية 

  .  ذ ويـتـأثـر بـها واال قـتـصـاد ية و الثـقـافيـة التي يـعـيش فـيهـا التلـمي

                                             

ـم    : اال ستـنــتـاج الـعـام       - 3 شـارة رق ـع المسـتـ ـاء ت     ) 23(مـن خـال ل تـحـليلنا للمـقـابـلـة التي أجـريت م ـم مـاج ـنا رغ ين ل يتب

ـتلف                  به اجـراءات التقـويم من ايـجـابيات لفـائـدة التـلـميـذ المـتـم        ى مـخ ـول ال ـد ل القـب صـول عـلى مـع ـولة الحـ ثـلة أسـاسـا في سـه

ه        ـا ، إال أن ـه ميـداني ـية لـنـجـاح ـروف الـموضـوع ـه الـظ ـأ ل ـم تـهـي ـاري ل ـربوي الج انوي واال صال ح الت ة ث سنة الثاني ـب ال شـع

ـا   ظـاهـريا من خـال ل النتـائـج المحـققـة من طـرف التـال ميـذ الـقـاد  ـان مـلـفــت  ميـن من السنة التاسـعـة أسـاسي ، إال أن نـجـاحـهم آ

  لال نـتـبـاه ويـطـرح عـدة تـسـاؤال ت منـهـجـية ، فـكيف ال صال ح يـحـقـق 

ـي مشـروع اال صـال       شـارين ف ـان  هـذه النتـائـج بالرغـم من عـد م تـوفـر ظـروف نـجـاحـه ميـدانيا ؟ وهـل عـد م إشـراك المسـتـ  ح آ

  مـقــصــودا ؟ أم أن هـنـاك خـلـفـيـات أخـرى لـهـذا اال صـال ح ؟ 

ـل          ـناك عـوام ـل ه ـط  ب ـها االصال ح فق إن النـجـاح المـد رسي المـحـقق ال يـكن أن نـرجـعـه الى اال جـراءا ت التـطبيقـية التي جـاء ب

ـاح إذا        خـارجـة عـن المـد رسة تـســاهـم بشـكل أو بآخـر في ذ لك             ـافية ، والنـج ة و الثـق صـاد ي منهـا العـوامـل اال جـتـماعـية واالقـتـ

ـما                           ـز في ـزاء للتـمـاي ـود مجـمـوعـة من اال ج حـللنـاه من منـظـور النـظـرية الوظـيفية ، فإن ترآـيبـها البنائي الوظـيفي من حـيث وج

ـؤ       ـرى لت ـية أخ ن نـاح ا م ا بينه ـامل فيم ـا وبالتـك ي      بينـه ـفي ف د ور وظي ـوم ب ـية تق ـدة اجـتـمـاع ـتها آـوح ـا ووظـيـف دي د وره

ة عـلى                       صـاد ي المـجـتمـع ، ووفـقا لهـذا التـصـور تـعـمل المؤسسات اال جـتـماعيـة سـواء آانت تـربوية أو أسـرية أو ثـقـافية أو اقـتـ

  . تـقـرار الـمـجـتـمع قـاعـدة التـكـامل الوظـيفي فيما بينـها لـضـمـان إسـتـمرار وإسـ
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                                   :24رقم       الـمـقـابـلـة 

   2006 / 06/ 21:       تـاريـخ المـقـابلـة 

  .                           مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

  ـة  د قيـق30:       مـدة المقـابـلـة 

  : الـبـيـانـات اال ولـيـة       
   سنة41:       السـن 

  انثى:       الـجـنـس 

   سنة                                          11:        اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

              علم االجتماع الثقافي                  :        التـخـصص 

  .شبه حضرية:        مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـربوية                      :   الجـواب   ـية الت ـيا من النـاح ـدا ن ـة اال صـال ح مـي ـة دفـع لـم يـسـتـشـر فـيه أسـال ك التـوجـيه المـدرسي وأ مـرنـا بمـتـابـع

  .النـفـسيـة و

  

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـية                : الجـواب   ـد يـولوج ـب اي ـنيا عـلى جـوان ـل ضـم ـنه يـعـم ـذ ولـك هـو يـرمـي الى تـحـسين المسـتـوى التـعـليمي والكـفـائي للتـلـمي

ـاد ت أن               غـير تـربـوية منـها القـضـاء الـتـد ريـجي        ـية آ ـر اجـتـماع ـها ظـواه عـلى ظـاهـرة التـسـرب الـمـد رسي التي انـجـرت عـن

  .تـفـكـك اال سـرة وتـهـددالتـمـاسـك اال جتـمـاعي ، آـالمـخـد رات والـجـريـمة المنـظـمة 

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ا متـعـبـة للتـلميـذ و اال سـتـاذ ، لـكـنـها في النـهـايـة تـخـدم أغـلـب التـال مـيذ وتـسـاعـدهـم في الـحـصـول عـلى              رغـم أنـهـ : الجـواب  

  .مـعـدال ت اال نـتقـال الى اال قـسـام المـواليـة 

  

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

ـواب  سن        : الج ي تـحـ ـدت ف ـم سـاع ـيات التـقـوي ـت تـقـن ـا إذاآـان ـا فـيـم سـاؤال جـوهـري ـير تـ ـا تث ـوم ، لـكـنـه ـلى العـم سـنة ع حـ

  .المـستـوى و اال نـتـقـال اال وتـومـاتـيـكـي ال غـلبيـة التـال مـيـذ الى السـنة الثـانيـة ثـانـوي 
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 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : ـخـامـس السـؤال ال

ـاك                       : الجـواب   ـزة أم هـن ـرة الـوجـي ـذه الفـت ـر في ه دأت تـظـه ـاح اال صـال ح ب ـوادر نـج فـعـال هـي مرتـفـعـة والكـل  يتـسـاءل هـل ب

  .ـغـيير للنتـائـج  عـوامـل أخـرى تـدخـلت وآـانت وراء هـذا الت

  

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـم              : الجـواب   ـال ئ ـير الجـو الـم ـر في تـوف شـكـل آـبي سـاهـم بـ ال سـرة تـ ـمية ل هـي آتـيـرة ومـتـعـددة فـالوضـعـيـة المـادية و التـعـلي

  .ل للتـمـدرس الـجـيـد و الفـعـا

  

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

ـذا                    : الجـواب    لـيـس آـذلك فـالنـجـاح سـا هـمـت فـيه عـوامـل ذاتـيـة داخـل المؤسـسة التـربوية ، و بالتـالي ال يـكـون الحـكـم عـلى ه

التـلـميـذ في نــهـايـة اال مـر قـد إآتـسـب آـفـاءة مـهـارية أو مـعـرفية أوسـلـوآـية تـجـعـلـه متـكـيـفـا مـع مـحـيـطـه الـمـد رسي و اال                   

  . جـتـمـاعـي 

  

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2 

ـة                إن نـظـام الـت  :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م ـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـرعـلى الـنـتـائـج ا لـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـم     شـارة رق ـع المستـ ـت م ي أجري ـابلة الت ـوى المـق ـلنا لمحـت ـال ل تـحـلي ـن خ ـاذ أ )24(م ـد م إتـخ ـرت بـع ي أق ـادات  الت راء وانتـق

ـر              ـم تـظـه ـم ل ـن طـرفـه ـدمة م ـدانية الـمـق ـمة و اال قـتـراحـات الـمـي المسـتـشـارين بعـين اال عـتـبار في المنـظـومـة التربـوية القـدي

ـد   في مـشـروع الـتـقـويم التربـوي الجـد يد ، حـيث أن اال صـال ح ا لتـربوي في الـمرحـلة الثـانوية جـاء مـتـأخـر    ـيير ال ب ا ، فـأول تـغ

  .أن يـبـدأ من التربيـة ال نـهـا مـحـور آـل تـغـيير إجـتـماعي 

ـذ            :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

 .لـتـربـوي أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم ا

ـن                 ـم م ـذ وإنـقـذاه ـن التـالمي ـة م ـة المـتـوسـط ـة الفـئ ـفا لـخـدم ـأة سـل ـوي مـهـي ـويم الترب ـيات التـق تـرى هـذه المسـتـشـارة أن تـقن

ـال  ـاليب الع ـه األ س ـدرسي بـإنتـهـاج سرب الم ـادة والتـ ـاهرة اال ع ـن ظ ـم م ـم أي إنـقـاذه ي تـنـتـظـره ـية الت ـربوية الحـتـم ـية الت ج

سـنة     ـانوي حـ ى ث سـنة اال ول ي ال ـج ف ـن أن النتـائ ـم م ـلى الرغ ـباء ، وع ـم النـج ـال ئـه ـم بزم ـدراك ال لتـحـاقـه ـم و اال سـت آـالـدع

ـيا أم ذاتـي                           سن موضـوع ـان التـحـ ـا إذا آ شـارة عـن م سـاءل المســتـ ـا تـت سـنـوات المـاضـية هـن ـارنة بال ـاك   ومـرتـفعـة مـق ـا أوهـن

  عـوامـل أخـرى غـير تـربويـة 
  

  

250  

  

  



  

  

  .تـدخـلت في الرفـع من النتـائـج منـها ظـاهـرة الغـش في اال مـتـحـانـات 

  .     ـــد اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد ي: الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـال ل    شـارة من خ ـته المستـ ـا ال حـظ ـاءات آـم سـاب الكـف ـدا إآـتـ ـني أب ـج ال تع ـاع النتـائ ـرى أن ارتـف شـارة ت ـذه المسـتـ سـب ه حـ

ـية آ   ـل خـارج ـدة عـوام ـيه ع ـلت ف ـد خ ـظ ت ـال ح ـاح الـم ـربوية  ، والنـج سيـكو ت ـية ال ـة من النـاح ـذه الـدفـع ـا لـه ـانب تـتـبعـه ـاج

  .المـادي والثـقـافي لال سـرة والعـوامـل الخـاصـة بنظـام اال متـحـانات المـفـتـوحـة في الوسـط المـكـتظ 

  

ـرية       :  اال ســتـنـتاج العـام     -3 ى المدي مـن خـال ل هـذه المقـابلـة نـخـلص أ ن اال قـتـراحـات المـقـد مة من طـرف هـيئة التوجـيه ال

ـيون          " ة التقـويم والتـو جـيه و اال تـصـال       مديري" المعـنية   ـتبرون تـقـن ـم يـع ـم أ نـه سـبان رغ ـذ في الحـ ـم تـأخ بالوزارة الوصـية ل

سـنـدةلـهم              ة الم ـات التربوي ـا طـع ـل           . في مـيـدان التقـويم في المـق ـا أسـاس آ ـة ال نه ـبدأ من التربي ـيير اال جـتـماعـي ت ـداية التغ وب

وي في                            تـغـيير ، فـعـ   ـال الترب ـى دور المـج ـم أت ـا ث ـا م صـاد نوع سـياسة و اال قـتـ ـانوية آـال لىالعـكس في الجـزائـر إبتدأ بـجـوانب ث

  .نـهـاية الـمـطـاف بـعـد إسـتـكـمـال آـل اال صـال حـات اال خـرى 

ـع اال              وتقـنيـات التقـويم غـا يـتـهـا ليسـت بيـداغـوجـية تـربـوية لـتـحـسين المسـتـو          ـكيف مع الواق ـلم يـت ـل المتـع ـمي وجـع ى التعـلـي

ضـاء عـلى                           ـذ للقـ ـال مي ـل الت ـا ل المبـاشـر لـك جـتـمـاعـي المـحـيط بـه ، وإنـما لـهـا أهـداف أهـداف ايديولوجية اجتـماعـية آـاال نتـق

ـة            التسـرب المـدرسي و اال عـادة في مـرحـلة التعـليم الثـانـوي وإعـتـبار ا           ـية وذاتي ـل موضوع ـيه عـوام لنـجـاح المـدرسي تتـدخـل ف

سـتـقـبال و اال     ـا م سـلبيات لنتـفـاداه ـنا ال ـى يـظـهـرل ـمية حـت ـاييس عـل ضـعه لمق ـليما ونـخـ ـقويم س ـكون الت ن أن ي الي ال يمك وبالت

  . يـجـابيات لـنـعززهـا وتـستمـرفي تـرسـيـخـها في المنـظـومـة التربوية 
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   :  25      الـمـقـابـلـة رقم 
   2006 / 06/ 24: تـاريـخ المـقـابلـة       

  .                          مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 45:       مـدة المقـابـلـة 

  :       الـبـيـانـات اال ولـيـة 
  ة سن42:       السـن 

  انثى:       الـجـنـس 

   سنة                                           11:         اال قـد مـيـة 

  .ليسانس:        الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  علم االجتماع العائلي                                :        التـخـصص 

  .شبه حضرية :        مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـا فـالتـطـور                 :  الجـواب   صـادية ثـانـي إن التغـير اال جـتـمـاعـي أسـاسـه التـغـير التـربـوي أوال ثـم تـأتي التـغـيـرات السـيـاسية واالقـتـ

  .د ال ي بـلـد مـواآبة ذ لك في جـو من المـوضـوعـية ولـونسـبيا التـكـنولوجـي في هـذا العـصـر فـضـيع جـدا وال بـ

  

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـا ونـظـ                               : الجـواب   ـال د ن ـى في ب ـالم وحـت ـي الع ـنولوجي ف ـلمي والتـك ـر الع ـذا التـغيي ضـم ه ـي خـ ـا  اال صـال ح  آـان ضـروريـا ف ري

ـان             ـما آ ـلد مـه ـل ب ـاع وفي آ ـكل قـط ـو مـحـورأسـاسي ل ـليم ه أهـدافـه عـظـيمة لـتحـقـيق فـاعـلية عـلى آـل المسـتـويات ألن ا لتـع

  .مسـتـوى تـقـد مـه وتـطـوره 

  

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ـاح ،لكن اذا طبقت فى ظـروف                         إن تـقـنيـات التـقـو  : الجـواب   سـب النـج سـتـوى ون ـاع المـ ى إرتــف ضـمن الوصـول ال يم الجـديـدة تـ

  .تـنظـيمـية مال ئـمـة 

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

ـواب  ن و  : الج سبية م ا ن ـا، لكنه سنة عـموم ـات     ح ـراء اال متحـان ـظا دائمالكيفيةاج ال ح ـيا ، وم ائج ميدان ـيم للنت ري آـمق ة نظ جه

  .والشـروط الال موضـوعـية لـعـملـية التقـويم المستمر 
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 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

ـاح               تـجـعـل آ : الجـواب   ـذا النـج ـل ه سـاء ل ه سـنوات المـاضـية يـتـ ـا صـة بال ـل مـن يـعـمل في قـطـاع التـربية ومـتـابع للنتائج الخ

ـذا                                      ـانت وراء ه ـل أخـرى تـدخـلت وآ ـوا م ـاك ع ـزة أم هـن ـرة الـوجـي ـذه الفـت ـر في ه دأ يظـه ذي ب يـعـبر عـن نـجـاح اال صـال ح ال

  .التـحـسن 

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : اد س السـؤال الـسـ

اء                  : الجـواب   ال ولي متـعـددة وتؤثـر سلـبا وايجـابـا عـلى مـردود التـلـميذ داخـل المؤسـسة التربـوية ، آـالوضع االقتصادي والثقافي ل

  .والبيئة اال جـتماعـية الريفية

  

 نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ هـل إ رتـفـاع : السـؤال الـسـابـع 

ضـرورة                    : الجـواب   يس بال ـج ل ـاع للنتـائ ـذا اال رتـف ـا ش ، فـه ـربوي المـع ال نـستـطـيع أن نـحـكـم عـلى ذ لـك مـن خـال ل واقـعـنا الت

ـا ال            أن التال ميـذ قـد اآـتـسـبوا وحـقـقـا ا       ـا ومـحـاورتـن ـابال تن ـه من خـال ل مـق لكـفـاء ات المـسـطـرة في المـنـاهـج وهـذا مـانـالحـظ

ـليم                      ـدة في التـع ـد ي ـية الج ـاء ات      " سـاتذة الثـانويـة و التـال ميـذ عـلى حـد سـواء حـول المنهـج ـية الكـف ـإن جـل اال     " بـيـداغـوج ف

  .لطـريقـة القـد يـمـة ويـجـهـلون الطـريـقة الجـديدة سـاتـذة مـا زالـوا يـعـملون با

  

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2 
ـة                  :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  .  يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي اال نتـقـال الجد

ـميع اال طـراف                   ) 25 (من خـال ل تـحـليـلنا لمحـتـوى مقـابلة المسـتـشـارة رقـم          ـبا لـج وي مـتـع ـم الترب ـام التقـوي ـرى أن نـظ ذي ي ال

ـليم    الفـاعـلة في الفـعـل التـربوي سـواء التلـميذ أو اال سـتـاذ أومسـتـشـار التوجيه         ـوي في التع ، وتـطـبيق مشـروع اال صـال ح الترب

ـالمية والتحول اال                             ـع التـطـورات الع ـيا م ة تـمـاش ـة التربوي ـوير المنـظـوم ـد ف لـتـط ـية حـيث يـه ـه المـوضـوع الثـانوي لـه مبـرات

  .جتـماعـي الذي يـشـهـده المـجتـمع الجـزائـري 

ـذ            : قـائـلة حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة ال    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

 .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ـد                       ـقوا في ب إن أخـف ـد ودة ف ى      تـرى أن هـذه التقـنيات تـسـاعـد فـئـة التـال مـيذ ذ وي المسـتـويات المـعـرفية المـح ـلة اال ول اية المرح

  فإنـهـم يـسـتـد رآون ذ لك عـبر مـراحـل ال حـقـة بالد عـم واالستدراك وبالتالي ستـحـقق 
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ة             ـذه الدفع ـذ ه ال مي ـائج ت ك نت ـلى ذ ل ل ع د لي ـبولة و ال ـج مق ة نتـائ ـذه الفئ ـين     2006 / 2005ه ـذ ع ـال الج ي آ ـة ف   مرتـفـع

ـية سـاهـمت في               المـشـتـرآـين ، لـكـ   ـارات ذات ـناك إعـتـب ل ه ـيذ ب ـي للتـلم نـها غـيـر مـوضـوعـية وال تـد ل عـلى المسـتـوى الحـقـيق

  .  تـلميـذا ، ممـا يـسـهـل عـملية الغـش 40هـذا االرتفاع منـهـا سيـر اال متـحـانات المفـتـوحـة في أقـسـام تـتـعـدى 

  .     اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد : لقـائـلة الـفـرضـيـة الـثـالـثـة ا حـسـب -ج

ـه                         ال ت ـا ب إن هـذه المستشـارة تـرى أنـه لـيس بالضـرورة أن إرتـفـاع النتـائـج تـعـني اآـتسـاب التلميـذ آـفـاءة مـعـينة من خـال ل مـق

تال ـات ال ـير    لـفـئ ـج غ ـذه النتـائ ـه ، فـه سـم وخـارج ـل القـ ـا داخ ي يـتـلـقـونـه ـية الت صـعـوبـات المـيـدان ـتلف ال ـة مـخ ـذ لمـعـرف  مي

ـا               ـرافا أخـرى لـه ـناك أط ـما ه ة وإن مـعـبرة لـتـد خـل غـير تـربويـة فـيـها ، والنـجـاح ليس مرهـونـا بإجـراءات التقـويم المسـتـحـد ث

  . في عـمـلية النـجـاح آـالوضـع االجـتـماعـي و اال قـصـادي والثقافي السـرة التـلميذ دور مـكـمل

  

ـام      -3 ى عدةا طرا ف واالصالح المطبق جاء                       :  اال سـتـنتـاج الع ويم سلبيات عل ذا التق ستخلص ان له ة ن ذه المقابل من خال ل ه

ـر  ع الجزائ شهدها المجتم ى ي ـية الت ـيرات االجتماع ة  للتغ سياسة واال  آحتمي ا وال ـلوم والتكنولوجي ي الع ة ف ستجـدات العالمي ي والم

ـني        ـانية ال يـع سنـة الث ى ال ـلوا ال ـن انـتـق ـذ ي ـين ال ـيذ المتـوسـط ـال م ن الت ـبة م ـئة الغـال ـها للف ائج وارتفـاع سن النت صاد، وتح قت

ـال    بالضـرورة أن هـؤال ء التال ميـذ قـد إآـتـسبوا آـفـاءات مـعـينة وإنـ           ـو انتـق ـط أو أن         ما ه ى أ خـرى فق ـلة ال ـوماتيكي من مرح أوت

  .لـهـذا اال صـال  ح غــايـات أخـرى لـم يـفـصـح عـنـها 

ـة              ـل بيـئ سـب آ ك حـ ـاح وذل ـلية النـج ي عـم سـاعـدة ف ـل ال مـ ـافية عـوام ـية و الثـق ة و اال جـتـماع ـاد ي ـل الم ـبر العـوام وتـعـت

  .يعـيش فيهـا التـلـمـيـذ إجـتـمـاعـية التي 
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   :  26      الـمـقـابـلـة رقم 
   2006 / 06/ 25:       تـاريـخ المـقـابلـة 

  .                            مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 45:       مـدة المقـابـلـة 

  :  ولـيـة       الـبـيـانـات اال
   سنة44:       السـن 

  ذآر:       الـجـنـس 

   سنة                                        12: .      اال قـد مـيـة 

  .ليسانس:        الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  علم النفس التربوي                              :.      التـخـصص 

  .حضرية :  لعـمل       مـقـا طـعـة ا

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

ـنيا                :  الجـواب   يـهـدف الى الرفـع مـن النـوعـية الـجـيدة والى تـحـسين المسـتـوى التـعـليمي والكـفـائي للتـلـميـذ ولـكـنه يـعـمـل ضـم

ـها                         عـلى جـوانـب ايـد يـولوجـية غـير تـرب      ـد رسي التي انـجـرت عـن سـرب الـم ـرة التـ ـجي عـلى ظـاه ـد ري ضـاء الـت ـها القـ ـوية من

  .ظـواهـر اجـتـماعـية آـاد ت أن تـفـكـك اال سـرة وتـهـددالتـمـاسـك االجتـمـاعي ، آـالمـخـد رات والـجـريـمة المنـظـمة 

  

  ي الـمـسـتـحـد ث ؟ مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـو: السـؤال الثـانـي 

ـواب  ة    : الج ة التربوي ى المنظوم ك عل قاط ذل صادية واس ية واقت ن تحوالت سياس الم م ي الع ا يجري ف ق اال صل لم و صورة طب ه

  .الجزائرية

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ه من الحصول               من الناحية النفسية متعبة للتلميذ واالستاذ       : الجـواب   ذ بحيث تمكن في ان واحد ولكنها في نهاية المطاف تخدم التلمي

  .على معدل مقبول يسمح باالنتقال الى السنة الثانية ثانوي

  

   ؟2006 / 2005مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة : السـؤال الـرابـع 

ة                    حسنة على العموم ،     : : الجـواب   ر تربوي اك عوامل غي تحفظ ،الن هن ائج ب ذه النت سانيين ناخذ ه ولكن نحن آتقنيين واخصائيين نف

  .ساهمت في هذا التحسن للنتائج  لهذه الدفعة

  
  

255  

  

  



  

  

  

 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

ـرة                      في الحـقـيـ : الجـواب   ـذه الفـت ـر في ه قة نـعـم هـي مرتـفـعـة وبشـكل يـجـعـلك تتـسـاءل هـل بـوادر نـجـاح اال صـال ح بدأت تـظـه

  .الـوجـيـزة أم هـنـاك عـوامـل أخـرى تـدخـلت وآـانت وراء هـذا التـحـسن 

  

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـواب ال رة،ورفقاء     : ج ة لالس صادية والتعليمي ا الوضعية االقت ي، منه اح المدرس اهرة النج ي ظ ساهم ف ددة ت ل متع دة عوام اك ع هن

  .التلميذ، ووسائل االتصال الحديثة

  

 سـطـرة ؟ هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات الم: السـؤال الـسـابـع 

ة                        : الجـواب   م االستاذ فيى منهجي ى عدم تحك ة ،باالضافة ال ر تربوي ا عوامل اخرى غي هذا غير صحيح، فارتفاع النتائج تدخلت فيه

  " . بيداغوجية االهداف" بيداغوجية الكفاءات ومازال يدرس بالطريقة القديمة 

  

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2
ـة                  : الفـرضـية اال ولى القـائـلة      حسـب   -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـم               شـار رق ـابلة المسـتـ ـوى مق ـلنا لمحـت ذ ) 26( من خـال ل تـحـلي ـميع اال طـراف             ال ـبا لـج وي مـتـع ـم الترب ـام التقـوي ـرى أن نـظ ي ي

ـليم            ـوي في التع الفـاعـلة في الفـعـل التـربوي سـواء التلـميذ أو اال سـتـاذ أومسـتـشـار التوجيه ، وتـطـبيق مشـروع اال صـال ح الترب

ـوير المنـظـ              ـد ف لـتـط ـية حـيث يـه ـه المـوضـوع ـالمية والتحول اال               الثـانوي لـه مبـرات ـع التـطـورات الع ـيا م ة تـمـاش ـة التربوي وم

  .جتـماعـي الذي يـشـهـده المـجتـمع الجـزائـري 

ـذ            :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

 .نـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي أآـثـر مـن تـقـ

ى                             ـلة اال ول ـداية المرح ـقوا في ب إن أخـف ـد ودة ف يـرى أن هـذه التقـنيات تـسـاعـد فـئـة التـال مـيذ ذ وي المسـتـويات المـعـرفية المـح

ل عـلى ذ           فإنـهـم يـسـتـد رآون ذ لك عـبر مـراحـل ال حـقـة بالد عـم واالستدراك وبالتالي ستـحـقق هـذه الفئ                د لي ة نتـائـج مقـبولة و ال

ـد ل                         2006 / 2005لك نتـائج تال ميـذ هـذه الدفعة        ـية وال ت ـر مـوضـوع ـها غـي شـتـرآـين ، لـكـن ـذ عـين المـ ـال الج ـة في آ   مرتـفـع

ـة في        عـلى المسـتـوى الحـقـيقـي للتـلمـيذ بل هـناك إعـتـبـارات ذاتـية سـاهـمت في هـذا االرتفاع منـهـا               ـانات المفـتـوح سيـر اال متـح

  .  تـلميـذا ، ممـا يـسـهـل عـملية الغـش 40أقـسـام تـتـعـدى 
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  .     اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد : الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـه                           إن هـذا  ال ت ـا ب ـينة من خـال ل مـق ـاءة مـع  المستشـار يـرى أنـه لـيس بالضـرورة أن إرتـفـاع النتـائـج تـعـني اآـتسـاب التلميـذ آـف

ـير      ـج غ ـذه النتـائ ـه ، فـه سـم وخـارج ـل القـ ـا داخ ي يـتـلـقـونـه ـية الت صـعـوبـات المـيـدان ـتلف ال ـة مـخ ـذ لمـعـرف تال مي ـات ال لـفـئ

ـا د                مـع ـبرة لـتـد خـل غـير تـربويـة فـيـها ، والنـجـاح ليس مرهـونـا بإجـراءات التقـويم المسـتـحـد ثة وإنـما هـناك أطـرافا أخـرى لـه

  .ور مـكـمل في عـمـلية النـجـاح آـالوضـع االجـتـماعـي و اال قـتـصـادي والثقافي السـرة التـلميذ 

   ل هذه المقابلة، نستخلص ان لهذا التقــويـم سـلـبيــات عـلى عـدة ا طـراف من خال :  اال سـتـنتـاج العـام-3

ـلوم               ي الع ة ف ستجـدات العالمي ـري والم ع الجزائ شهدها المجتم ى ي ـية الت ـيرات االجتماع ة  للتغ اء آحتمي ق ج ال ح المطب واالص

ـئة الغ          ى                  والتكنولوجيا والسياسة واال قتصاد، وتحسن النتائج وارتفـاعـها للف ـلوا ال ـن انـتـق ـذ ي ـين ال ـيذ المتـوسـط ـال م ـبة من الت ـال

  السنـة الثـانية ال يـعـني بالضــرورة أن هـؤال ء الـتـال مـيـذ قـد إآـتـســبوا 

ـم ي               ـات أخـرى ل ـذا اال صـالح غــاي ـط أو أن لـه ى أ خـرى فق ـلة ال صـح  آـفـاءات مـعـينة وإنـما هـو انتـقـال أوتـوماتيكي من مرح ـفـ

  .عـنـها 

ـة              ـل بيـئ سـب آ ك حـ ـاح وذل ـلية النـج ي عـم سـاعـدة ف ـل ال مـ ـافية عـوام ـية و الثـق ة و اال جـتـماع ـاد ي ـل الم ـبر العـوام وتـعـت

  .إجـتـمـاعـية التي يعـيش فيهـا التـلـمـيـذ 
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   :   27      الـمـقـابـلـة رقم 
   2006 / 06/ 28: ـقـابلـة       تـاريـخ الم

  .                        مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 45:       مـدة المقـابلـة 

  :       الـبـيـانـات اال ولـيـة 
   سنة49:       السـن 

  ذآر:       الـجـنـس 

                          سنة                 15:        اال قـد مـيـة 

  .مستوى نهائى :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  .            شهادة دولة في التوجيه المدرسي :       التـخـصص 

  .شبه حضرية  :         مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ : السـؤال اال ول 

لـم يسـتـشـرفـيه مستـشـاري التوجيه رغـم أن من مـهـاهـم اال سـاسية محـور التـقويم ، حـيث جـاء هـذا اال صـال ح عـلى              : الجـواب

  .شـكل أوامـر تـنفـيذية و نـحـن مـلزمـون بـمـتـابعـة أول دفـعـة إ صـال ح في مـرحـلة التـعـليم الثـانوي 

  صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ مـارأيـك فـي اال : السـؤال الثـانـي 

ـليم                            : الجـواب   سبة للتع ـرا بالنـ ـاء مـتـأخ ـه ج ـة ، لكـن ـالم عـام ـا صـة والع ـر خ حتـمية ضـرورية للتـغـيرات التي تحـدث في الجـزائ

ـدة لض           ـل جـدي ـاز هـيـاآ ـة آـإنـج ـه اال رضـية المنـاسب ـيئ ل ـولة في     الثـانوي ورغـم هـذا التـأخـر لـم تـه ـا معـق ـن أفـواج ـمـان تـكوي

شـرية                  ـادية والب ـل الـم ـل الوسـائ ـير آ ضـا تـوف أعـداد ا لتـال ميـذ لال نـقـا ص مـن تـد خـل متـغـيرآ خـر في التأثير عـلى النتـائـج ، أيـ

  .والمعـنـوية 

  

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ى من                              : الجـواب ـقوا في الـمراحـل اال ول إن أخـف ـا صـة المـتـوسـطتة ف ـذ خ ـال مي ـيرة من الت ـة آـث رغـم آـثـرتـهـا فـإنـهـا تخـدم فئ

  .التقـويم يستـدرآون ذلك في مـا يأتي من تـقـويـمـات أخـرى 

  

   ؟2006 / 2005هـذه السنة مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا : السـؤال الـرابـع 

  .مقـبـولة من وجـهـة نـظـري ألن أغـلبية الـتـال مـيذ حـقـقـوا معـدال ت اال نتـقـال : الجـواب 
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 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

بالقـد ر المـعـقول في ظـل إ صـال ح جـد يـد وربـمـا يـدل هـذا عـلى أن اال هـداف المسـطـرة مـن اال نـعـم هـي مـرتـفـعـة : الجـواب 

  .صـال ح قـد تـحـقـقت  

  

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـذ سـواء    نعـم وهـي آـثيرة نـذآـرمـنهـا دخـل اال سـرة ، والم : الجـواب   ـيط التـلـمي سـتـوى التـعـليمي لالوليـاء ، وعـدد اال خـوة ومـح

  .داخـل الثـانوية أو خـارجـهـا 

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

كـون  ذ لك لـكن مـيـدا نيا ال ارتبـا ط بيـنـهـما وهـذا شيئ طـبيـعي إذا آـانت اال رضـية غـير ال ، مـن المفـروض أن يـ: الجـواب 

  .مـهـيـاة لذلك 

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2 
ـة          إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـ        :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م تـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـم   شـار رق ـابلة المسـتـ ـوى مق ـلنا لمحـت ـراف  ) 30(من خـال ل تـحـلي ـميع اال ط ـبا لـج وي مـتـع ـم الترب ـام التقـوي ـرى أن نـظ ذي ي ال

ـليم        الفـاعـلة في الفـعـل التـربو    ـوي في التع ي سـواء التلـميذ أو اال سـتـاذ أومسـتـشـار التوجيه ، وتـطـبيق مشـروع اال صـال ح الترب

ـالمية والتحول اال                             ـع التـطـورات الع ـيا م ة تـمـاش ـة التربوي ـوير المنـظـوم ـد ف لـتـط ـية حـيث يـه ـه المـوضـوع الثـانوي لـه مبـرات

  .ـمع الجـزائـري جتـماعـي الذي يـشـهـده المـجت

ـذ            :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

 .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ـوي مـهـي            ـويم الترب ـيات التـق ـن            يـرى هـذا المسـتـشـار أن تـقن ـم م ـذ وإنـقـاذه تال مي ـن ا ل ـة م ـة المـتـوسـط ـة الفـئ ـفا لـخـدم ـأة سـل

ـربوية  ـية الت ـال ج ـاليب الع ـه األ س ـدرسي بـإنتـهـاج سرب الم ـادة والتـ ـاهرة اال ع ـن ظ ـم م ـم أي إنـقـاذه ي تـنـتـظـره ـية الت الحـتـم

ـم ال  ـال ئـه ـم بزم ـدراك ال لتـحـاقـه ـم و اال سـت سـنة   آـالـدع ـانوي حـ ى ث سـنة اال ول ي ال ـج ف ـن أن النتـائ ـم م ـلى الرغ ـباء ، وع نـج

ـاك                              ـا أوهـن ـيا أم ذاتـي سن موضـوع ـان التـحـ ـا إذا آ شـارة عـن م سـاءل المســتـ ـا تـت سـنـوات المـاضـية هـن ـارنة بال ومـرتـفعـة مـق

  . منـها ظـاهـرة الغـش في اال مـتـحـانـات عـوامـل أخـرى غـير تـربويـة تـدخـلت في الرفـع من النتـائـج

  .     اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد : الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج
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ـه                   إن هـذا المستشـار يـرى أنـه لـيس بالضـرورة أن إرتـفـاع الن          ال ت ـا ب ـينة من خـال ل مـق ـاءة مـع تـائـج تـعـني اآـتسـاب التلميـذ آـف

ـير      ـج غ ـذه النتـائ ـه ، فـه سـم وخـارج ـل القـ ـا داخ ي يـتـلـقـونـه ـية الت صـعـوبـات المـيـدان ـتلف ال ـة مـخ ـذ لمـعـرف تال مي ـات ال لـفـئ

ـها ، والنـ              ـة فـي ـل تـربوي ـدة عـوام ـرافا            مـعـبرة لـتـد خـل ع ـناك أط ـما ه ة وإن ـويم المسـتـحـد ث ـراءات التق ـا بإج يس مرهـون ـاح ل ج

  .أخـرى لـهـا د ور مـكـمل في عـمـلية النـجـاح آـالوضـع االجـتـماعـي و اال قـتـصـادي والثقافي السـرة التـلميذ 

  

ويم سل   :  اال سـتـنتـاج العـام -3 ى عدة ا طراف ، واالصال ح المطبق جاء       من خال ل هذه المقابلة، نستخلص ان لهذا التق بيات عل

سياسة واال     ا وال ـلوم والتكنولوجي ي الع ة ف ستجـدات العالمي ـري والم ع الجزائ شهدها المجتم ى ي ـية الت ـيرات االجتماع ة  للتغ آحتمي

ـ     ـن انـتـق ـذ ي ـين ال ـيذ المتـوسـط ـال م ن الت ـبة م ـئة الغـال ـها للف ائج وارتفـاع سن النت صاد، وتح ـني  قت ـانية ال يـع سنـة الث ى ال لوا ال

ـط أو أن                               ى أ خـرى فق ـلة ال ـوماتيكي من مرح ـال أوت ـو انتـق بالضـرورة أن هـؤال ء التال ميـذ قـد إآـتـسبوا آـفـاءات مـعـينة وإنـما ه

  .لـهـذا اال صـالح غــايـات أخـرى لـم يـفـصـح عـنـها 

ة و اال جـتـما    ـاد ي ـل الم ـبر العـوام ـة          وتـعـت ـل بيـئ سـب آ ك حـ ـاح وذل ـلية النـج ي عـم سـاعـدة ف ـل ال مـ ـافية عـوام ـية و الثـق ع

  .إجـتـمـاعـية التي يعـيش فيهـا التـلـمـيـذ 

  

    :28      الـمـقـابـلـة رقم 

   2006 / 06/ 27:       تـاريـخ المـقـابلـة 

                 .          مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 45:       مـدة المـقـابـلـة 

  :       الـبـيـانـات اال ولـيـة 
   سنة48:        السـن 

  ذآر:        الـجـنـس 

   سنة                                       19:         اال قـد مـيـة 

  .مستوى نهائى :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  شهادة دولة في التوجيه المدرسي             :       التـخـصص  

  .حضرية :       مـقـا طـعـة العـمل 

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ : السـؤال اال ول 

ـواب  ـة المتـوس   :  الج ـة الفـئ ـا ص ـذ خ صـالح التلـمي ـه لـ ـة فإن ـذه الدفـع ـنا له سـب مـتـابـعـت ـم  حـ ـيت لـه ـن أعـط ذ ي ـم ال ـطة منـه

  حـظـوظـا آـثـيرة إن أخـفـقوا في البـداية يـستـطـيعـون إسـتـدراك ذ لك بالعـال ج التربوي التـقـويم 
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  .التكـويني آـالدعـم واال ستـدراك 

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـا عـلى              : الجـواب   سـيـطر حـالي ـوذج مـ تـحـول جـذري عـن النـظـام التـربوي السـا بق في أهـدافـه ومـضـاميـنه وغـأيـاته ، وهـو نـم

  ) .النـمـوذج اال نـجـلوسـكـسـونـي ( العـالـم 

  

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ـواب  ـرة  : الج ـن آـث ـم م ـاء      بالرغ ـهم باسـتـثـن ـليبة من ـدم اال غ ـه يـخ ـذ إال أن ـلى التـلمي سي ع ـيره النفـ سـتـمـر وتـأث ـم الم التقـوي

  .النجـباء أي أنه يقـضـي عـلى الفـوارق الفـرديـة التي آـانت سـائـدة في التقـويم القـديـم ومـاإنـجـر عـنـهـا من سـلبيـات تـربـويـة 

   ؟2006 / 2005ك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السنة مـارأيـ: السـؤال الـرابـع 

    %95حـسـنة عـلى مسـتـوى الثـانوية التي أعـمـل بـهـا حـيث بلغـت نسبـة اال نـتـقـال في الجـذ عـين: الجـواب 

  . والتسـرب مـنـعـد م % 5و اال عـادة 

 ـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ هـل نـتـائـج سـن: السـؤال الـخـامـس 

ـوات مـاضـية عـلى مسـتـوى                          : الجـواب   ى لخـمس سـن سـنـوات اال ول ـا بال ـذا إذا قـارنـاه سـاؤال ت وه نـعـم مرتـفـعـة وتـثـيرعـدة ت

  ـائـج متـوسـطـة هـذه المـؤسسـة فـلـم نـرى أبـدا هـذا اال رتـفـاع بـعـدمـا آـانت غـالبا نت

  

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

صـادية لالسـرة ،                           : الجـواب   ـية االقتـ ـا الوضـع ـدرسي منـه ـاح الم سـاهـم في النـج ـلية تـ ـية وداخ ـل خـارج ـدة عـوام أآـيد هـنـاك ع

  .حـيط التـلـميـذ خـارج وداخـل المـؤسسـة والمسـتـوى التـعـليـمي للـوالـديـن ، وم

  

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

ـل مـيـدان مـازال غـير مـهـيأ لـهـذه إن هـذا اال رتـفـاع الكـمي للنتائـج لـيس لـه دال لـة تـربوية أي أو مـوضـوعـية في ظ: الجـواب 

  .اال صـال حـات ، منـهـا تـكـوين اال سـاتـذة ، والـو سـائـل البيـداغـوجـية  

  

  :  التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـابـلة   -2 
ـة           إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى       :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م ـدرسية أآ  الـنـتـائـج ا لـم

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

  أهـميـة  عـطي لظـروف اجراء اال مـنـحـاناتي ذيالمـن خـال ل مـا جـرى في هـذه المـقـابلة مـع هـذا المسـتـشـار
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ـات في               آـبرى للوصـول الى هـذه النتـائ     ـذه التقـني ـم أن ه ـه رغ ـذ ات ـى اال صـالح ب ـرا وحـت ـذ اوال وأخـي ـدم التـلـمي ـج فقـد آـانت تـخ

ـل                  ـاق واال ضـطـراب لـك ظـل هـذه الظـروف التي تـكـلـم عـنهـا المـسـتـشـار تـمت في شـرو ط غـير مـوضـوعـية وفي جـومـن اال ره

ـج في                اال طـراف المـعـنية في العـمـليـة وآ       ـانت النتـائ ـة حيث آ ـير مـتـوقـع ـج غ ـواج    8ـانت النتـائ ـلوم و   5:  أف ـانت      3 ع  آ داب و آ

ـذه             في الثـانوية   وانـعـدمـت نسـبة التسـرب   % 3نـسبة اال عـادة     ـابلة فـه التي يـعـمـل بـهـا المسـتـشـارالذي أجـريت مـعـه هـذه المـق

ـعات ويـتـسـاءل المستشـار في مـا إذا آـانت مـعـبرة فـعـال أم هـناك عـوامل أخـرى أدت الى هـذا                الدفـعـة مـمـيزة جـدا عـن بـاقي الد ف      

  اال رتـفـاع 

  

ـذ            :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

  .نـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي أآـثـر مـن تـقـ

ى                             ـلة اال ول ـداية المرح ـقوا في ب إن أخـف ـد ودة ف يـرى أن هـذه التقـنيات تـسـاعـد فـئـة التـال مـيذ ذ وي المسـتـويات المـعـرفية المـح

ل عـلى ذ           فإنـهـم يـسـتـد رآون ذ لك عـبر مـراحـل ال حـقـة بالد عـم واالستدراك وبالتالي ستـحـقق هـذه الفئ                د لي ة نتـائـج مقـبولة و ال

ـد ل                         2006 / 2005لك نتـائج تال ميـذ هـذه الدفعة        ـية وال ت ـر مـوضـوع ـها غـي شـتـرآـين ، لـكـن ـذ عـين المـ ـال الج ـة في آ   مرتـفـع

ـة في        عـلى المسـتـوى الحـقـيقـي للتـلمـيذ بل هـناك إعـتـبـارات ذاتـية سـاهـمت في هـذا االرتفاع منـهـا               ـانات المفـتـوح سيـر اال متـح

  .  تـلميـذا ، ممـا يـسـهـل عـملية الغـش 40أقـسـام تـتـعـدى 

 

  .     اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد : الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـرى أن اال رتـف سـتـطـيعـون     ي ـية ال يـ ـذه الـوضـع ي ه ـيذ ف ـال م ـمية أي أن الت ـة عـل ـة تـربوي ـه دال ل ـس ل ـج لي ـمي للنتـائ ـاع الك

ـذه              ـاح المـحـقق في ه ـات والنـج ـذه االصـالح ـيئ لـه ـم يـه ـربوي ل ـدان ت ـي مـي ـة في المنـاهـج وف ـاءات المبرمج سـاب الكـف إآـتـ

ـدة       ـه                     السـنة تـدخـلت فـيـه ع ـذ ومـحـيط ـية لالسـرة التـلـمي ـة واال جـتـمـاع صـادية والعـلمي ـية االقتـ ـها الوضـع ـل أخـرى من عـوام

  .المـدرسي بـكـل هـيـكـلته ونـظـامـه 

  

ى عدة ا طراف ، واالصال ح المطبق جاء                   :  اال سـتـنتـاج العـام   -3 من خال ل هذه المقابلة، نستخلص ان لهذا التقويم سلبيات عل

سياسة  آ ا وال ـلوم والتكنولوجي ي الع ة ف ستجـدات العالمي ـري والم ع الجزائ شهدها المجتم ى ي ـية الت ـيرات االجتماع ة  للتغ حتمي

ـني                                ـانية ال يـع سنـة الث ى ال ـلوا ال ـن انـتـق ـذ ي ـين ال ـيذ المتـوسـط ـال م ـبة من الت ـئة الغـال واالقتصاد، وتحسن النتائج وارتفـاعـها للف

ـط أو أن                             بالضـرورة أ  ى أ خـرى فق ـلة ال ـوماتيكي من مرح ـال أوت ـو انتـق ن هـؤال ء التال ميـذ قـد إآـتـسبوا آـفـاءات مـعـينة وإنـما ه

  .لـهـذا اال صـالح غــايـات أخـرى لـم يـفـصـح عـنـها 
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سـا       ـل ال مـ ـافية عـوام ـية و الثـق ة و اال جـتـماع ـاد ي ـل الم ـبر العـوام ـة      وتـعـت ـل بيـئ سـب آ ك حـ ـاح وذل ـلية النـج ي عـم عـدة ف

  .إجـتـمـاعـية التي يعـيش فيهـا التـلـمـيـذ 

  

    :29      الـمـقـابـلـة رقم 

   2006 / 06/ 28:       تـاريـخ المـقـابلـة 

  .                        مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

   د قيـقـة 50: لـة       مـدة المقـابـ

  :       الـبـيـانـات اال ولـيـة 
   سنة49:       السـن 

  ذآر:       الـجـنـس 

   سنة                                     15: .      اال قـد مـيـة 

  .مستوى نهائى :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

  درسي              شهادة دولة في التوجيه الم:.      التـخـصص 

  .شبه حضرية:        مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ :  السـؤال اال ول 

  .جـيـد ومنـاسـب لغـايـات المـجـتـمع ألنـه يـخـدم التـلـميـذ بغـض النـظـر عـن مـستـواه المـعـرفـي والذ آـائي :  الجـواب 

  

  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ :  الثـانـي السـؤال

  .يـعـتبر اسقا ط للمنظومة التربوية االنجلوسكسونية على المجتمع الجزائري لال ندماج مع المنظومة القيمية العالمية: الجـواب 

  مـارأيـك في تقـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ : السـؤال الثـالـث 

ـواب ـا                : الج سب م ـذا حـ سـتوى وه ـطي الم ـذ مـتـوس تال مي ـة ال ـدم فـئ ـا تـخ ـا لـكـنـه ـاذ مـع ـلميذ و اال سـت ـة للت ـا مـرهـق إنـه

  . إسـتـخـلـصـنـاه من تـحـليـلنا للـنـتـائـج الـمـدرسية 

  

    ؟2006 / 2005سنة مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه ال: السـؤال الـرابـع 

ـواب  ـرى   : الج ـل أخ ـاك عـوام ـزة أم هـن ـرة الـوجـي ـذه الفـت ي ه ـر ف دأت تـظـه ـاح اال صـال ح ب ـوادر نـج ـل ب سـاءل ه ـلك تتـ تـجـع

  .تـدخـلت وآـانت وراء هـذا التـحـسن 
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 نة بالسـنـوات المـاضـية ؟ هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـار: السـؤال الـخـامـس 

  .نـعـم مرتـفـعـة بشـكـل واضـح وفـي آـل النسـب المـعـبرعـنـهـا في اال نتـقـال واال عـادة والـتـسـرب : الجـواب 

  هـل هـنـاك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : السـؤال الـسـاد س 

ـميذ       هـنـاك عـوامـل أخـرى للنـجـاح المـ    : الجـواب   ـنوية للتـل درسي منهـا إهتـمـام اال سـرة بتـوفـير آـل الجـوانب المـادية وحتى الـمع

  .والمحيط وثـقـافـة المـحـيط المتـواجـد فيه 

  

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

ضـرورة                    : ـواب  الج يس بال ـج ل ـاع للنتـائ ـذا اال رتـف ـا ش ، فـه ـربوي المـع ال نـستـطـيع أن نـحـكـم عـلى ذ لـك مـن خـال ل واقـعـنا الت

ـا ومـحـاورتـنـ                  ـابال تن ـه من خـال ل مـق ا ال أن التال ميـذ قـد اآـتـسـبوا وحـقـقـا الكـفـاء ات المـسـطـرة في المـنـاهـج وهـذا مـانـالحـظ

ـليم                      ـدة في التـع ـد ي ـية الج ـاء ات      " سـاتذة الثـانويـة و التـال ميـذ عـلى حـد سـواء حـول المنهـج ـية الكـف ـإن جـل اال     " بـيـداغـوج ف

  سـاتـذة مـا زالـوا يـعـملون بالطـريقـة القـد يـمـة ويـجـهـلون الطـريـقة الجـديدة 

  : ابـلة    التـحـليـل و التـعـليـق عـلى المـقـ-2 
ـة                  :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـه          ) 29(المسـتـشـار رقـم   مـن خـال ل تـحـلـليـنـا لـمـحـتـوى مـقـابلة        ـوي باجـراءات ـويم الترب شـارين أن التـق يـرى آـغـيره من المسـتـ

ـلبية   ـر س ـة ظـواه ـاء لـمـعـالج ـالي ج ـدراسي و اال صـال ح الح سـتـواهـم ال ى م ـر ال ـيذ دون النـظ ـال م ـلبية الت صـلحة اغ ـاء لـمـ ج

ـا ظـ            ـم وهـم ـربوي القـدي ـام الت ـا إنـجـر           ظـهـرت في النـظ ـانوي وم ـليم الث ـلة التـع ـدرسي في مـرح سـرب الـم ـادة والتـ ـا اال ع اهـرت

  .عـنـهـما مـن مـظـاهـر إجـتـمـاعـية خـطـيرة آـادت أن تـهـدد تـمـاسـك اال سـرة و الـمـجـتـمـع 

ـذ     لكل من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـح       :  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت ـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

 .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

صـول                   ـولة الحـ سـتـوى المتـوسـط في سـه ـيذ ذوي المـ ـال م ـدم الـت ـا تـخ ـذ إال أنـه ـاذ والتـلـمي ال سـت إن هـذه التقـنـيـات مـرهـقـة ل

  .الثانيـة ثـانوي عـلى مـعـدل اال نــتقـال الى 

ـل                2006 / 2005ونـتـائـج هـذه السـنة     ـا ه سـاؤ الت منـه ـدة تـ  حـسـنة ومـرتـفـعـة مـقـارنـة بالدفـعـات السـابقـة ولـكـنـها تـثـير ع

ـفية مـ        ـل أخـرى وخ صودة من وراء   فـعـال أن ثـمـرة اال صـالح التربـوي أتـت ثـمـارهـا في بـدايـة التـطبيـق ؟ أم أن هـنـاك عـوام قـ

  هـذا اال رتـفـاع ؟ وهـل فـعـال اال صـال ح وصـل الى أهـدافـه الـمـسـطـرة ؟ 
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  .   اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي الجــد يـــد : الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـاع                     حسـب هـذا ا   ـم ارتـف سـطـرة في المـنـاهـج رغ ـاءات المـ سـاب الكـف لمسـتـشـار إن الـواقـع التـربـوي المـعـاش يـعـكس عـدم إآـتـ

ى                                   ـار إضـافة ال ـذا اال ط ـم في ه ـم مـعـه ـذة ومـقـابالتـه ال سـات شـار ل ـاورة المـسـتـ ك من خـال ل مـح ـاح وذل النـتـائـج ونسـب النـج

ـة          ردية والجـمـاعية للتـال  المقـابال ت الفـ   ـيذ والحـصـص االعـال مي سـاب           م ـدم اآـتـ صـرحون ع ـؤال ء يـ ـل ه ـم وآ ـي تـطـبق لـه  الت

  . الكـفـاءات 

  

من خال ل هذه المقابلة، نستخلـص أن من غـايـات نـظـام التقـويم التربوي الجـديـد القـضـاء عـلى سـلبيا  :  اال سـتـنتـاج العـام-3

ـة متـفـشية في مـرحـلة التعـليم الثـانوي ولـيس أهـدافـه بيـداغوجـية تـربويـة حيث ال حـظـنا أن إرتـفـاع النتـائـج ت تـربوي

وتـحـسيـنها خـال ل هـذه ا لسـنة ال  يـعـبر عـلى إآــتسـاب الكـفـاءات وهـذا يـؤدي بـنا الى وجـود عـوامـل أخـرى سـاهـمت في 

  .ا محـيـط أسـرة الـتـلـميـذ مـن جـمـيع جـوانـبـهـا ومـحيط المـؤسسـة ونـظـامـهـا  النـجـاح التربـوي منهـ

  

    :30      الـمـقـابـلـة رقم 

   2006 / 06/ 26:       تـاريـخ المـقـابلـة 

  .                     مـرآـز التـوجـيـه المـد رسـي :       المـكـان 

  يـقـة  د ق40:       مـدة المقـابـلـة 

  :       الـبـيـانـات اال ولـيـة 
   سنة46:       السـن 

  انثى:       الـجـنـس 

   سنة                                        13:        اال قـد مـيـة 

  .ليسانس :       الشـهـادة المـتـحـصـل عـليـهـا 

            علم االجتماع العمل                    :       التـخـصص 

  .شبه حضرية :       مـقـا طـعـة العـمل 

  

  مـا مـوقـفـك مـن التـقـويم التـربـوي الـجـد يـد ؟ : السـؤال اال ول 

ـواب  ـد م       :  الج ـب الـتـق ـاق برآ ـيير واللـح ـدة للـتـغ ـد ي ـة ج ـال ق ـداية وإنـط ـاس لـب ـر أس ـابة حـج ـان بمث ـربوي آ ـويم الت إن التق

  .ـي والـعـولـمـة والـذي أسـاسـه الـتـربية والتعـليم التـكـنولوج
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  مـارأيـك فـي اال صـال ح الـتـربـوي الـمـسـتـحـد ث ؟ : السـؤال الثـانـي 

ـة آـغـيـ     : الجـواب   ـر دول سـارعـة والجـزائ ـالمية المـتـ ـييرات الع ـن   إن اال صـال ح التـربـوي آـان البـد مـنه في ظـل هـذه التـغ ـا م ره

ى                           ـا ال إذا نـظـرن ـليم ، ف ـية والتع ـي التـرب اال صـالح ف ـكون إال ب ن ي ـذا ل سـريـعـة وه الدول البـد لـهـا مـن مـواآـبة هـذه التطـورات ال

  .نسـب التسرب واال عـادة لـوجـدنـا رقـما مخيـفـا فـعـال فاال صـالح آـان البـد منـه 

  ـنـيـات التقـويـم الجـد يـدة ؟ مـارأيـك في تق: السـؤال الثـالـث 

ـداني                                 : الجـواب   ـانب المـي ـا في الج ـا إليـه ـكن إذا نـظـرن ـة ل ـهي را ئـع ـة النـظـري ف ـا من نـاحـي ـا إليه ـويم إذا نـظـرن ـات التـق تقـني

ـات        التـطـبيـقي نـجـدهـا العـكـس وقـد تـسـألني آيـف ؟ اال قـسـام الـخـا صـة بسـنوات اال صـال ح م                 ـذه التقـني سب ه ـروض حـ ـن المف

سـم        ى   20ال يـتـجـاوز عـدد تـالمذة القـ ـاوز         25ال ـدد اليـتـج ـكون الع ـدت عـلى أن ي ـذ والوصـاية أآ ى  35 تـلمي ـيل   40 ال ـميذ ،تـخ  تل

ـمل  سـعـت لح سـامـنا وإن ات ـم أق ـيث مـعـظ ذلك ح ـاآل ا لخـاصـة ب ـل نـقـص الهـي ـدد في ظ ـذا الع ـي ه ـه 25مـع ـال حـظ ـذا فـن  تـلمي

 تـلمـيذا زد عـلى ذلك الفـتـرات المتـقـاربة للـتـقـويم فهي مـتـال حـقـة تـجـعـل الجـمـيع في  ضـغـط مسـتـمر            40مـكـتـظـا فـكـيف بعـدد    

صه ال         ي حـصـ ـه ف ـديم برنـامـج ـلب بـتـق ـاذ مـط ـل أست ـني آ ـوحة يـع ـات مـفـت ي امـتـحـان ك ف ـل ذل صـور آ ـة  وتـ ـة وبـرمـج عـادي

ضـطـر  ـانا ي ـه وأحـي ـانات مـادت ـديم امتـح ـه لـتـق ـع زمـالئ سـابق م ـاذ يـتـ ـل أسـت ـد آ ـنا تـج ـادي وه ـيته الع ات ضـمن تـوقـ االمتحان

ـة    بعـض اال سـاتذة ال جـراء إمتـحـان مـادتـه في نفس اليـوم مـع أسـاتـذة آخـرين وبالتالي يجـد التلميذ نفـسـه مضـطـر                  ا الجـراء ثـالث

ـا                           ـب بالدراسـة عـادي ـون مـطـال ك يك ى ذ ل إخـتبـارات في اليوم وربمـا تكون آـلـهـا مـوادا أسـاسية أوآـلـهـا مـوا د  حـفـظ إضـافـة ال

  .في المـواد اال خـرى 

  

   ؟2006 / 2005ة مـارأيـك فـي النـتـائـج المـد رسـيـة الـمـتـوصـل الـيـهـا هـذه السن: السـؤال الـرابـع 

  .آـمـا قـلت سـابقـا إن مـجـموعـة الظـروف التي تـكـلمـت عـنـها سـابقـا أآـيد تـجـعـل من النتـائـج مـرتـفـعـة : الجـواب 

 هـل نـتـائـج سـنـوات اال صـال ح مـرتـفـعـة مـقـارنة بالسـنـوات المـاضـية ؟ : السـؤال الـخـامـس 

 في ا لسـا بق عـند مـا نـحـلل النـتـائـج التي يأتون بـهـا ونـقـارنـهـا بنتائـج ا لفـصـل االول لنـفس التـال مـيذ                    آـثـيرا ، آـانت  : الجـواب  

ـاه                                      ـا إذا قـارن ـر عـادي ـذا اال م ى د ون الوسـط  وه ـدل المتـوسـط ال ين المـع ـراوح ب ـائج التي  تـت ـا في النت نـجـد إنـخـفاضـا واضـح

  ة التي يـكون فـيهـا التـلميـذ في الوسـط الجـديد عـليه بالحـالة النـفـسي

ك   ـلى ذ ل ـة زد ع ـلي للثـانوي ـام الداخ ـى النـظ ـلة وحـت ال سـئ ـم ل ـريقة طـرحـه ـاتذة و ط ـواد ، اال س ـية الم ـن نـاح ـل شيئ ، م في آ

ـة الم                 ـراء مرحـل ـن ج ـم م ـرأ عـليه سيـة التي تـط ـا صة                  التـغـيرات الفـيزيولوجيـة والنف ـج الخ ـد خـل في النتـائ ـذا يت ـل ه ـقة آ ـراه

ـلميذ                         ـا الت بالفصـل اال ول بعـد انتقـالـهـم من اال سـاسي ، لـكن هـذا العـام ال حـظـنـا العـكـس حـيـث نـفـس الظـروف التي يـعـاني مـنه

ـد             في هـذه المـرحـلة بـل نسـتـطـيع أن نـقـول بـانهـا أآثر من الـماضي أل ن التـل              ـد ي ـيف في الوسـط الـج ـدم التـك ى ع ـذ إضـافة ال ـمي

  بكــل لــواحــقـه التي تـكــلـمنا 
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عـنها سـابقا وال داعـي لـتـكـرارهـا نضـيف إليـهـا قـلق جـديـد للتـلميـذ يتـمـثـل في جـديـة وحـداثـة المـواد والمنـاهـج في اال صـال ح                     

ـا و ـه مـنـه ـد وخـوف ـابال ت  الجـدي ـدى المـق ي إح ي ف ـيل ل سـتـقـبله آـمـاق ـاع م ـه وضـي ـمية رسـوب ـذا بحـت ـل ه ـه لـك ـم " ربـط راه

ـور                         " يـجـربوا فينا    ـد ظـه ـنا بـع صـل اال ول وإذا ب ـا صـة في الفـ ـلق خ ـذه اال راء ونفس الق ـفس ه ـم ن ـانت لـه وحـتـى اال وليـاء آ

ـم                         نتـائـج اال مـتـحـانات اال ولى ترف      ـة رغ ـال مرتفـع ـانت فـع ـج آ ـي ألن النتـائ ـذ والـول ـراب للتـلـمي ـلق وإضـط ـن ق ـع آـل مـا سبق م

ـانات                             ـرة اال مـتـح سبب آـث ولي ب ـيذ وال ـاذ والتـلـم ال سـت ـاق ل ـلق وإره أنـه حـل مـحـله خـالل الفـصل الثـاني والثـالث إضـطـراب وق

  .والفروض والمراقبة المستمرة 

  هـل هـنـا ك عـوامـل مـتـد خـلة في النـجـاح المـد رسي ؟ : ل الـسـاد س السـؤا

ـا                 : الجـواب   أآـيد أن النـجـاح المـد رسي ال يـأتي وحـده ولكن بتظـافـر جـهـود عـديـدة آـالمـحيط والبيئـة المتـواجـد فيهـا التـلـميذ وم

ـبل الـ  ن س ـاءهم م ـيره ال بـن ـاء تـوف ستـطـيع اال ولي ـانب   يـ ـين للج سـتـوى مـع ـلب م ـذا يتـط ـا وه ـذه التـكنولوجي ـل ه ي ظ ـاح ف نـج

  .االقـتـصـادي والثـقـافي لال سـرة 

 هـل إ رتـفـاع نـتـائـج تـال مـيذ السـنة اال ولى ثـانوي تـعـبـر عـن إآـتـسـاب الـكـفـاءات المسـطـرة ؟ : السـؤال الـسـابـع 

ـا     قـد تـتـعـجب مـمـا    : الجـواب   ـذا م سبة ال وه سـأ قـولـه لال جـابة عـلى هـذا السـؤال بالذا ت النتـائـج مرتفـعـة نـعـم ، آـفـاءات مـكتـ

سـتـطـيع ،                                  ـا ، ال يـ ـال م ـذ لـحـل أي إشـك ـه التـلـمي ـالب ب ـى شيئ مـط ـث أن أ دن ـة  حي ال حـظـته من خـال ل الحـصـص اال عـال مي

سـتـقـبل  ـريد أن يـ ـازال ي ـاذ ، أي     وم ى اال سـت ـميذ ال ن التـل ـمية م ـلية التـعـلي ـول العـم ـاءات تـح ـدريس بالكـف ـم أ ن ا لت ـط رغ  فـق

  .التـلميـذ هـو ا لـذي يـقـد م ، ويـبـحـث عـن آـل شيئ مـقـتصـر القـول التـلمـيذ لـم يـكــتـسـب أي آـفـاءة رغـم إرتـفـاع النتـائـج 

  

  : يـق عـلى المـقـابـلة    التـحـليـل و التـعـل-2 
ـة                  :  حسـب الفـرضـية اال ولى القـائـلة       -أ   ـن طـريـق ـثر م إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي الـجـد يـد أثـرعـلى الـنـتـائـج ا لـمـد رسية أآ

  . اال نتـقـال الجد يـدة مـن التاسعـة أساسـي إلى األ ولى ثـانـوي 

ـث أ ن              مـن خـال ل تـحـليلـنا لـهـذه       شـكـل مـلـحـوظ ، حـي ـج ب ـا ئ المـقـا بـلة نـجـد أن المسـتـشـارة تـرى أن هــنـاك تـأ ثـير عـلى النـت

ـل                                     ـذ ينتـق ـان التـلـمي ـأثير حـيث في المـاضـي آ ـكن سـببا مـباشـرا للت ـم ي ـانوي ل ى ث ى اال ول ـة أ سـاسي ال اال نـتـقـال مـن التـاسـع

ـكن في اال    3تـقـال الذي تحـسـب فيـه نتـائـج الشـهـادة المضـروبة في      بتـحـقـيق مـعـدل اال ن    ـة ل  ورغـم ذلك آـانت النتـائـج مـتـواضـع

صـال ح الشـهـادة شـرط أسـا سي لالنتـقال رغـم أن هـناك فئـة أخـرى تـنـتقـل بـحـسـاب مـعـد ل اال نتـقـال بحسـاب النتـائـج السـنوية                   

سنة      4 الكـل يقـسـم عـلى    3ي  والشـهـادة مضـروبة ف   ـذه ا ل ـج ه ـأثير في نتائ  نفس الشيئ مثـل السـابق ، نـستنتج من آـل هـذا أن الت

  . االصـال حـية اال ولى في مـرحـلة التـعـليم الثـانوي آـانت بفـعـل نـظـام التقـويـم التـربـوي  
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ـذ            لكل:  حسـب الـفـرضـيـة الـثـانـيـة القـائـلة    -ب ـال مـي ـج الـت  من أ سـلـوب وظــروف سـيـر اال مـتـحـانـات أثـرا مـبـاشـرا عـلـى نـتـائ

  .أآـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي 

ـانات    مـن خـال ل مـا جـرى في هـذه المـقـابلة مـع هـذه المسـتـشـارة            ـطي لظـروف اجراء اال مـنـح ـبرى للوصـو    التي تـع ـة آ ل أهـمي

ـذه الظـروف        الى هـذه النتـائـج فقـد آـانت تـخـدم التـلـميـذ اوال وأخـيـرا وحـتـى اال صـالح بـذ اتـه رغـم أن هـذه التقـنيـات في ظـل ه

ـراف    ـل اال ط ـراب لـك ـاق واال ضـط ـن اال ره ي جـوم ـية وف ـير مـوضـوع ـرو ط غ ي ش ـمت ف شـارة ت ـا المـسـتـ ـمت عـنه ي تـكـل الت

ـج في                      المـعـ ـانت النتـائ ـة حيث آ ـير مـتـوقـع ـج غ ـانت النتـائ ـة وآ ـواج    8نية في العـمـلي ـلوم و   5:  أف سبة اال         3 ع ـانت نـ  آ داب و آ

ـادة  سـرب% 3ع سـبة الت ـت ن ـانوية وانـعـدم ي الث ـذه     ف ـابلة فـه ـذه المـق ـا ه ـريت مـعـه ي أج شـارة الت ـا المسـتـ ـل بـه ي تـعـم الت

ى                             الدفـعـة مـمـ  ـوامل أخـرى أدت ال ـناك ع ـال أم ه ـبرة فـع ـانت مـع ـا إذا آ يزة جـدا عـن بـاقي الد فـعات وتـتـسـاءل المستشـارة في م

  .هـذا اال رتـفـاع 

  .      الجــد يـــد اآـتــسـاب الـكـفــاءات مــرتـبــط بـنـتــائـج نـظــام الـتـقـويــم الـتــربـوي: الـفـرضـيـة الـثـالـثـة القـائـلة  حـسـب -ج

ـع                         ـكن في واق ـاءات ل سـاب الكـف ـطة باآـتـ حـسب مـا تـفـضـلت بـه المـسـتشـارة فإن النتـائـج المـدرسـية مـن المـنـطـقية تـكون مرتب

ـبية                            ـقة أل ن أغـل ـذه الحـقي ـبير عـن ه ـاد آ ـاك إبـتـع ـد هـن ـبقوا        هـذه النتـائـج للـدفـعـة اال ولى مـن اال صـال ح نـج ـم يـط  اال سـاتذة ل

سبوا                        ـم يـكـتـ ـم ل ـى ه بيداغوجية الكـفـاءات رغـم آـل التـوصـيات التي قـدمـت من الوصـاية عـلـى لسـان مفـشـي المـواد أل نـهـم حـت

ـها         أخـرى إضـافية لما قـلنـاه سـابقـا تـت     هـذه الكـفـاءة وبالتـالي نـقـول أن هـذا النـجـاح هـو ثـمـرة عـوامـل            ـثل في اال سـرة وجـانب ـم

  .اال قتـصـادي والثـقـافي لـها وهـذا مرتـبط أيضـا بـعـدد االخـوة ، ووضـعـية السـكن 

  

ـيذ ، واال                     :  اال سـتـنتـاج العـام   -3 ـال م نـسـنتـج من جـمـلة مـا قيـل أ ن التـقـويم التربوي اجـراء للرفـع من النتـائـج المـدرسية للت

ـادية                 صـال ح مـاهـ    ـيةاال ح ـمنة اال يـديـولـوج صـادية ، والهـي ـرات ا سـياسية واالقـت ـالم من التـغـي ـا يـجـري في الع و إال صـورة لم

  .للعـولمـة وفـرض ذ لك عـلة الد ول النـامـية 

ـينة باعت      ـاءة مـع سـاب آـف سـتـطـيع إآـت ـم يـ ـذ ل سـنـها إال أن التـلمي ـج وتـحـ ـاع النتائ ـم ارتف ـا  ورغ ـازال يـجـهـله ـاذ م ـباراال سـت

ـد          ـنا ق ـا ، وه ومـازال يـدرس بـبـيـدغـوجـية اال هـداف وهـي الطـريقـة القـديـمة فـكـيف للتـلميذ أ ن يـكتسب آـفـاءة اال سـتـاذ فـاقـده

ضـافرت لـت                       ـد ت ـارة عـن جـه ـو عـب ـاح فه ـذا النـج ـة ه ـيرات     يتـبـادر الى أذهـاننا سـؤا ل عـن حـقـيـق ـقه مـجـموعـة من المتـغ ـحـقي

  .منهـا الوضـعـية التعـليـمية في المـؤسـسة و الوضـعـية اال جـتـمـاعية و اال قتـصـادية و الثـقـافية ال سـرة التـلمـيـذ 
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  :النتـائـج الجـزئـية للـمـقـابـال ت  . 1 . 3
ـر                     :  " ـة             حسـب الـفـرضـية اال ولـى القـائــل     ـدرسية أآـث ـج الـم ـر عـلى الـنـتـائ ـد أث ـد ي ـوي الـج ـم الـتـرب ـام الـتـقـوي إن نـظ

  " . مـن طـريـقـة اال نـتـقـال الـجـد يـدة مـن الـتـاسـعـة أسـاسـي إلـى األ ولـى ثـانـوي 

ع             فـتـرى فئـة مـستـشـاري التـوجـيه المد رسي و المهـني أ ن تـقـنيـات وإجـراءات            ر في الرف شكـل آبي  التقـويـم التـربوي سـاهـمت ب

ضـرية أو شـبه                   ـة حـ ـذ في منـطق ـد الـتـلـمي من النتائج المدرسية للتـال ميـذ مقـارنـة بالسـنـوات الـمـا ضـية بغـض النظر عـن تـواج

ـوية     حـضـرية أ و ريـفـية  ، وحـصـوله عـلى معـدل اال نتـقـال بـكل سـهـولة الى السنـة الث                ـانية الثـانوي فـي عـدم تـوفـر ظـروف تـرب

ـراتهم      ـاتهم وخـب ـقديم إ قـتـراح ـويين بـت ـلين التـرب ـل الفـاع ـها آ ـارك فـي ي ش ـاح الت ـلية النـج ـلى عـم ســاعـد ع ـية تـ وبـيـداغـوج

شـارين              ـن المـستـ ـدافه ، وم ـي يـحـقق أه ـوي آ صـائـيون في     المـيـدا نية حـول مـشـروع أي إصـالح تـرب ـنيون إخـ ـارهم تـق  وبإعتب

ـم                      ميـدان التقـويم التـربوي لـم يسـتشـاروا في هـذا المـيـدان من قـبل الـوصـايا وجـائهم هـذا اال صـالح في شـكـل أوامـر تنـفيذيـة وه

  .ملـزمون لتطبيقها ومـتابـعتها 

  

ر إ  ـتوحة أث ـانات المف ـراء اال متح ـحيث            إن السـلوب إج ـمي االحصـائي  ب ـربوي الرق ـردود الت ـع من الـم ـلى الـرف ابي ع يج

ـة                     تـفـتح للتلميـذ الكـثير من الثـغـرات لـمـحاوالت الغـش في وجـود حـارس واحـد داخـل قسـم مـكـتظ ، ولـهـذه اال جـراءات التـقـويمي

ـد سـ  ـلى ح ـتاذ واال دارة ع ـميذ واال س ـلى التل ـابية ع ـلبية وإج ـين و  س را هـق ة الم سية لفئ ـب النـف ـى الجـوان ـم تـراع ـيث ل واء بـح

  .الجـوانـب التـطـبيقية للـواقـع المـدرسي المـيـدانــي 

  

ـائلة                ـج               : " حسـب الفـرضـية الثـانية الق ـى نـتـائ ـر مـبـاشـر عـل ـات أث ـر اال مـتـحـان ـروف سـي ـوب وظـ ـكل من أ سـل ل

  "  .آـثـر مـن تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي الـتـالمـيـذ أ

ـرض من                 ـاع مسـتمر ، والغ إن لتقـنيات التقـويم التربـوي في جـو من اال متحـانات المفـتوحـة جـعـلت النتـائـج المـدريسـة في إرتـفـ

ـويم الت   ـام التق ي نظ ـدة ف ـانت سـائ ـي آ ـردية الت ـوارق الـف ى ا لف ضاء عل ك القـ ـة  وراء ذل ستفـيد فـئ ـحيث ت ـالسيكي ، ب ـوي الـك رب

و بالتالي  ) الـدعـم و اال سـتـدرا ك      ( التالميـذ المتـوسـطين وفـق هـذه التقنيات من إسـتـدرا ك مـا فـاتـهم بـواسطة العـال ج التـربـوي               

تال                   ـليا التي لـوحـظ أن جـل ال ـعة       يـتـحـصـلون عـلى معـدال ت اال نتـقـال الى االقـسـام الـع ـذه الدف ـذ ه ـلوا   2006 / 2005 مي ـد انتق  ق

  .وتقـلصـت شـبه اال عـادة بـشـكل آـبير وإنـعـدمت ظـاهـرة التـسـرب الـمـدرسي 
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" .            داآـتـسـاب الـكـفـاءات مـرتـبـط بـنـتـائـج نـظـام الـتـقـويـم الـتـربوي الجـديـــ :"حسب الفرضية الثالثة القائلة           

ـذ                            ـويا دال عـلى أن تـالمي ـه مؤشـرا تـرب إن إرتـفـاع النتـائـج المـدرسيـة ونسبـة اال نتقـال الكبيـرة الى السنـة الثانية ثانوي ، ليس ل

ـها عـلى        قـد حـقـقـوا آـفـاءات خـتـاميـة مسـتــ2006 / 2005هـذه الدفـعة   ـدرسي من ـاح الم هـدفـة وذلك لـعـدم تـوفـر شـروط النـج

ـة                     اال ضـاف ـداف ب ـائه ببيـداغـوجية اال ه سبيل المثـال ال الحصـر عـدم تـحكم اال سـتــاذ في بيـداغـوجية المقـاربة بالكـفـاءات وإ آـتـف

ـة آـالمعـلـوم   ـوجية الحـديث ـل الـبيـداغ ـاية الـوسـائ ـدم آـف ى ع ـنت أداء   ال ـوية وتـبـاي ـواج التـرب ـاظ اال ف ت وإآـتـظ ـية واال نترني ـات

ـونها  ي يـحـمل ـوجية الت ـة و اال يـديـول ـات الفـكـري ـها و القـنـاع ي يـمـتلكون ـمية الت صـات العـل إختال ف االختصـ شـارين ب المـست

  فـبـعضـهم 

ـر       يـرى أ ن اال صـال حات التـربـوية التي لـم يـسـتشـاروا ف           ـيها من قـبل الوصـايا بـتـسـاير التغـير اال جتـماعـي الذي تشــهـده الجـزائ

ـام                                  ة لـنـظ ـا طي ـملية إسـق ـارة عـن ت ـو عـب ـذا ه ـوي ه خـا صـة و العـالم بصـفة عـامة ، بينـما تـرى فـئة أخـرى أن اال صـالح التـرب

  .لتي فـرضـت بإيـديـولـوجـيتها عـلى الدول المتخـلفـة تـربـوي أنـجـلوسـكـسـوني مـساير لـظـاهـرة العـولـمة ا

  

ـن                                 ـمه م ـم تقـيي ـدانيا ث ـبيقه مي ـانوي لـتـط ـليم الث ـلة التع ـي مـرح ـوي ف ـويم التـرب ـام التق ـها نـظ ـاء ب            إن اال لـزامـية التي ج

صوا أ   ـن إسـتـخـلـ ـه ا لـذي شـاري التـوجي ـني لمـستـ ـريق التق ـدن الف ـقق  لـ ـاح المح ـليمي و النـج سـتـوى التع ي الم سـن ف ن ا لـتـحـ

ـد              ـط عـلى المـدرسـة وح صـر فـق ذي ال يقـتـ والذي تـتـدخـل فـيه عـوامـل أخـرى منها اال سـرية واال جـتـماعـية واال قـتــصـادية و ال

صـادفـه      ) التلميـذ  ( هـا ، لـيس هـد فـه بيـداغـوجي تـربوي بـحـيث يـؤدي بالمتعـلم            أ ن يـتـكيـف مـع الـوضـعـيات اال شـكـالية التي تـ

ـد         ـل الغ سـتقـبال آـرج ـه م ي تـواجـه صـعـوبـات الت ـطي الـ ـلى تـخ ـادرا ع ـية وق ـا ع ـرية و اال جـتـمـ سة واالس ـياته الـمدري ي ح ف

ـليما جـ     ـان تـع ـواء أآ ـينة س ـمية مع ـلة تعـلي ـدرسي لـمـرح سـار الـم ـجي المـ ـوين   وخـري سـار التك ـنيا أو م ـيما مـه ـيا أو تـعـل امـع

  . المهـني 
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  :    اال ستـنــتـاج الـعـام  . 4
ـبر       ـي ع ـاب الرسـم ـا الخـط ي صـاغـه ـوية الت ـية التـرب ـال ح ـيم اال ص ى المـفـاه ـة ال ـذه الدراس ـي ه ـرق ف ـا الـتـط            جـعـلن

ـوي     تـوثـيقـه اال عـال مي    ـويم الـتـرب ـن عـلى التـق  و التنـظـيمي الـمـبرر لال  صـال ح الـتـربـوي فـي مـرحـلة التعـليم الثـانوي مـرآـزي

ـات و          ـلى اال يـجـابي ـوف ع ـوي للـوق ـال ح التـرب ـلية االص ـة عـم ـلى مـتـابـع ـها ع ـد فـي ي يـعــتـم ـاسية الت ـز اال س ـد الـرآـائ آـأح

ـبيق                 السـلـبيـات التي    ـوم بالتـط قـد تـعـتـرضـهـا فـي الـمـيدان التـطـبيـقي ثـم عـمـدنـا الى مـجـموعـة مـن المـعـالم والقـنـوات التي تـق

ـوية     ( و اال مـتـثـالية و التنـفـيذ لـهـذه الجـراءات الـجـديـدة          ـن أجـل   ) اال سـاتـذة ، مـسـتـشـاري التوجـيه ، إدارة المـؤسسـة التـرب م

ـه               الـب ـال من حـيث آـفـاءت ـانوي مـتـكـام ـحث عـن الـنـجـاعـة الـتـربـوية ، وإنـتـاج نـمـوذج بـشري مـن خـريـجي مـرحـلة التعـليم الث

  .عـلى مسـتـوى الذات الفـرديـة أو عـلى مستـوى عـال قـته بالـمـجـتمـع 

ـلية             إال أن الـجـداول و المـعـطـيات اال حـصـائية التي تـم إسـتـقـا            ـيه عـم ء بيـانـاتـهـا من الـواقـع التـربـوي المـيـداني الذي تـجـري ف

ـيه                              ـا ف ـا تـعـرضـن ـل م ـا في آ ـدت لـن ـيا أآ ـا سـوسـيـولوج اال صـال ح التـربـوي ، والتي تـم بـنـا ؤهـا وتـحـديـد بيـانـاتـها وقـراءاتـه

ـن              الى إحـدى الفـرضـيات المـعـتمدة في بحـثـنا ، أن هـ         نـاك إخـتـال ال فـيمـا يـحـدث بين مـا يـرسـمه الـخـطـاب الــتـربـوي الرسـمي م

ـويم                             ـراءات التـق أن إج ـنا ب ـه ، حـيث ال حـظ صـبو إلي ـا يـ ـيق م ـات لـتـحـق مـبـادئ وأهـداف وغـايـات ومـا يـضـعـه مـن مـيـكـانـيـزم

ـميا               التـربـوي ضـمن اال صـال ح التـربـوي جـزء حـيـوي و         ـوبا عـل ـوي ، وأسـل ـل التـرب ـه الـفـع أسـاسي لـتـفـعـيل وتـرشـيد وتـوجـيـ

ـا              ضـعـف وتـدارآـه ـوا طـن ال ى آـشف م ـوية ، وإل ـلية التـرب سـطـرة في العـم ـداف الـمـ ـيق اال ه ـدى تـحـق ى م ـدف ال ـليا يـه وعـم

ـزة          بإقـتـراح الـبـدائـل العـال جـية الـتـربـوية ويـشـكل أيـضـ       ـفه رآــي ـه ووظـائ ا بـتـعـدد مـجـاالت تـطـبيقـه ومـخـتـلف إسـتـراتـيـجـيـات

ـو                     ـل ه سب ب ـفي فـحـ سيير وظـي ـرا ر وتـ ـاذ ق ـلة إتـخ سـاعـدة ووسي رئـيـسية لعـمـلية تـحـسين نـوعـية التعـلم فأ صـبح ليس آداة مـ

ـلين في ا      ـل الفـاع ـدى آ ـا ل ـد من تـنـمـيته ـافة ال ب ـيير      ثـق ـداث تـغ ـلة إل ح ـكية شـام ـا ضـمن ديـنـامـي ـوي وإدراجـه سـا ر التـرب لـمـ

  .تـربـوي نـوعـي 

ـلة                 ى القـائ ـا الـدراسـة ، ففي ا لفـرضـية اال ول  "            وهـذا الـذي لـمـسـنـاه عـلى مسـتـوى آـل الفـرضـيات التي جـرت حـولـه
ـة          إن نـظـام الـتـقـويـم الـتـربـوي ا  ـن الـتـاسـع ـدة م ـد ي ـال الـج ـة اال نـتـق ـن طـريـق ـر م لـجـد يـد أثـر عـلى الـنـتـائـج الـمـد رسية أآـث

ـوي   ـى ثـان ـى األ ول ـي إل سـبة"  أسـاس ـين% 62 إن ن ـينة المـبـحوث ن ع ـم (   م دول رق ـر الج ـرة  ) 07أ نـظ ـدت أن لـكـث ي أآ الت

ـال       )  إستـجـوابات ، بحـوث ، واجـبات مـنزلـية ، إخـتـبارات          فروض ، ( الـمـراقـبة المسـتـمرة    ـؤدي بالت وتـقـارب فـتـرات إجـرائـهـا ت

ـئة           ـبية ف ـى أغـل ـذا الـمـنح ـم ه ـانوي ، ودع ـانية ث سـنة الث ى ال ـال ال ال نتـق ـهم ل ـبولة تـؤهـل ـدال ت مـق ـلى مـع صـول ع ـيذ للحـ م

  بـحـيـث يـرون أن إجــراءات الـتـقـويم  ) 40أنظـر جـدول رقم  ( % 66.66مـسـتـشــاري الـتوجـيه بنسـبة 
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التـربـوي آـانت لـصـالح أغـلبيـة التـال مـيذ ذوي المـسـتـويات المـتـوسـطة وهـم الفـئـة اال آـثـر نسـبة عـلى مسـتـوى السـنة االولـى                  

   ) .42أنـظـر الجـدول  ( % 83.33ة بالدفـعـات السـابقـة وذ لك بنسبة التي آـانت نـتـائـجـهـم جـيـدة مـقـارن ثـانوي 

ـن            " أمـا الفرضـية الثـانية القـائـلة      ـر م ـذ أآـث ـج الـتـالمـي ـى نـتـائ ـرا مـبـاشـرا عـل ـات أث ـر اال مـتـحـان إن أل سـلـوب وظــروف سـي

ـفية                 % 70فـتـرى نسـبة     " تـقـنـيـات الـتـقـويـم الـتـربـوي     ـة وآـي ـات الـمـفـتـوح ـام اال مـتـحـان من عـينة مـجـتـمع ا لبـحـث أ ن تظ

ـذ        40إجـرا ئـهـا حـالـيا في وسـط مـدرسي مـكـتـظ يتـعـدى        تال مي سـاعـد ال ـرادي يـ ـام حـراسـة إنـف  تـلمـيذا في القـسم الواحد ، ونـظ

ـؤدي  ذي ي ـر ال ـش اال م ـاوالت الغ ـج مـح ـوك نـه ـلى سـل ـموالي  ع سـم ال ى القـ ي ال ـال اآلل ـج و اال نتـق ـاع النتـائ ى إرتف ـر (  ال أنـظ

  ودعـم ذلك  ) 19 و18الجدول 

  .فـئة المـسـتـشـارين الذ ين ال حـظـوا اال مـور ميـدانيا 

  

ـائلة         ـام ا      :  " أمـا الـفـرضـيـة الـثـالـثـة الق ـج نـظ ـط بـنـتـائ ـاءات مــرتـب سـاب الـكـف ـد       إن اآـتـ ـد يــ ـوي الج ـم الـتـرب إن "  لـتـقـوي

ـيات                 % 74نسبة   ـا وضـع ـدة التي تـطـرح فيـه ـد ي ـارات بالـطـرق الـج ـلة اال خـتـب ـاء اسـئ   مـن عـينة البـحث ال يـلـتـزمـون في بـن

صـائيـة تـربـوية تـؤدي في النـهـاية الى إآـتـسـاب آـفـاءة مـا ولـيس حـصـول التـلـميـذ عـلى عـال م               ـردة  ـة إحـ أنـظـر الجدول   (  مـج

سبـة                            ) 28 ـاءات بنـ سـاب الكـف ى إآـتـ سـبهـم إل ـؤدي حـ ذي ال ي ـد ال  ( % 64، حـيث لـديهـم خـلـفيات ثـقـافية تـجـاه التقـويم الجـدي

ـيلة          ) 29أنظـر الجدول    صـائية ضـئ سبة إحـ ـيه بن شـاري التـوج ـات مسـتـ ـن       ا% 16ودعـم في ذ لـك فـئ ـذ الذي ـال مي ـثل الـت لتي تـم

  .يـسـتـطـيعون إآتـسـاب آـفـاءات من مـجـموع تـال ميـذ السـنة اال ولـى ثـانوي 

  

ـل                    ـد آ            إن مـرحـلة التعـليم الثـانوي بإعـتـبـارهـا حـلقـة أسـاسيـة في المنـظومـة التـربـوية والتـكـوينية ، فإن مـنـاهـجـها ال ب

ـال                        تالحـاجـيـا ـميع الت ـامة المـنـاسـبة لـج ـربية الـع ـات الت ـذه الـحـاجـي  لـكـل تـال ميذ الفئـات اال جـتـمـاعـية الـمـختـلـفة ، وتـشـمل ه

ـم                              ـلة التـعـلي ـذه المـرح ـفي ه ـاته ، ف ـد حـاج ـده وتـتزاي ـزايد تـعـق ذي يـت ـمع ال ـات الـمـجـت ـة  تـحـدي ية ميـذ الـمـقـبلين عـلى مـواجـه

ـوم                         ـاءات التي يق ـية الكـف ـجية بيداغـوج ـمد عـلى منـه الهـامة تـكون البـرامـج الـهـادفـة الى تـنـمية المـهـارات المخـتـلفة التي تـعـت

سه                              ـلم نـفـ ـلم من أن يـع ـكين الـمتـع ـذاتي  وتـم ـذ ال شـا ط التـلـمي ـمد عـلى  نـ شـط ، ويــعـت ـا   فـيـهـا اال سـتـاذ بـدور الـمـنـ سه م  بنفـ

ـيت و                                  ي واالنـتـرن ـاإل عـال م اآل ل ـثة آ صـال الحـدي ـل اال تـ ـير وسـائ ـي عـن طـريق تـوف ـلم الذات أمـكن مـع تيسير السـبل لهـذا الـتـع

ـثة ،          ـية  الحـدي ـل البيـداغـوج ـهزة بالوسـائ ـابر الـمـج ـوي و الـمـخ ـوثيق الـتـرب ـال م والـت ـلية اال ع ـبة وخ ـع  المـكـت ـكن الـواق ل

ـي           ـاب الرسـم صـوره الـخـط ـذي يـتـ ـميذ ال ـية التـل ـدراسة أن نـوع ـذه ال ـج ه ـال ل نتـائ ن خ ـا م شـف لـن ـداني يـكـ ـربوي الـمي الت

ـا اال                                ـة ، أم ـير آـافـي ـرت فهـي غ ـديثة وإن تـوف ضـرورية الح ـية ال ـل البيـداغـوج ـه الـوسـائ ضر ل ـيأ وتـحـ ـم تـه ـاذ  التـربـوي ل سـت

  فـدوره حـالـيا في تـنـفـيذ 
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ـيهه                               ـه وتـوج ـادته ل ـميذ وقـي ـع التـل صـرفـه م ـن خـال ل تـ شله م المنـهـج هـام جـدا  ، فـفي إسـتـطـاعـته أن يـنجـح الـمـنهـج أو يـفـ

ـلى اال     ـادرا ع ـه ق ـلى ذات ـدا ع ـلم مـعـتـم ـرج المـتـع ي أن يـتخ سـر ف ـمن ال ـاه يـك ـوية أو   إي سـة التـرب ـانات المـؤس ـن إمـك ـادة م  ف

  .مـتـواآـال عـلى المـجـتـمع 

  

ـيف                                 ـة ، فـك ـدانية جـم ـق مـي ـروز عـوائ ى ب ـؤدي إل ـوي ي ـي أي إ صـال ح  تـرب شـروع ف            إن عـدم تـكوين الـمـكونين قـبل ال

ـا    ـمية الط ـة الرس ـه التـربـوي ـي خـطـابات شـد ف ـال ح ينـ ـالي   الص صـر الح سـتـجـدات العـ ـب لـمـ ـي المـواآ ـلمي والتكـنـولـوج بع الع

سـبة  سبة % 60ون ـد نـ ـين نج ـي ح ي ، ف صي أدب ـحهم التخـصـ ـذة مـلـم ن اال سـات ـهم % 36 م ـذة مـلـمـح ن اال سـات ـقط م  ف

ـواد آـ          ) 01أنـظـر الجدول   ( التخـصـصصي عـلـمي    ـدريس بعـض الم ـدسية ،       أسند للبعض منـهـم ت ـاراتها الهـن ـيا باختـي التـكنـولوج

سـتد عـي                                ـاثلية التي تـ ـلم بـواسـطة التـم ـالة للتـع ـتبر أداة بيداغـوجية فـع ي التي تـع ـادة اال عـالم اآلل ـدريس م وللبعـض اآل خـر ت

شـبكة الم              ـا الوثيق بـ ـا طـه ـليزية الرتـب سبة     التـحـكم في اللغـات اال جـنيبة خـا صـة اال نـج ـكن ن ـرنيت ، ل ـاتية و اال نت  % 74ـعـلوم

ـذة  ن اال سـات ـنبية  م ـة أج ي أي لـغ ـين ف ـير المـتـحـكم ـدول ( غ ـر الج ـراض   )  06أنـظ ـداف واال غ ـوير اال ه ـي تـط ـن دواع ، وم

ـا     صيرهـم بمـغ ـليم وتـبـ ـلى التـع شـرفين ع ـدرسين و الـمـ ـلة الـم ـن ورسـك ـادة تـكوي ـوية إع ـوي  التـرب ـيير التـرب ـات التغ زي غـاي

ـددة                 ـلة متـج ـرة شـام ـما نـظ ـكون لـه ـما ، وأن ت شـارآـة فـيـه ـدادا للـمـ ـر إسـتـع ليـصـبحـوا أآـثر تـقـبال للتـجـديد والتـطـور ، وأ آـث

ـا           لشـؤون التـربيـة و التـعـليم في المـؤسـسات التـربوية وخـارجـهـا في المـجـتمـع ، والـمـقـصـود              ـل م ـة بـك ـة الـتـام بـذلك اال حـا ط

ـا           ـات التي لـه ـات والجـه ـلف الهـيـئ ين مـخـت ـمة ب يـجـري من تـطـورات في مـيـداني الـتـربيـة والتـعـليم بغـية فـهـم العـال قـات القـائ

  .عـال قـة بـعـالم التربية و التـعـليم 

  

يـث مـن اال بـعـاد الـهـامة في الـمـناهـج الـجـديدة ، وفي الـعـملية التـعـليـمية التعـلـمية ، ذ                          ويـعـتـبر التـقـويم التـربوي الحـد     

ـدير         ـة ، وتـق ـادة دراسي لك أنـه اال داة الـعـليمة المـوضـوعـية التي تـسـتـعـمل في تـقـدير مـدى تـحـقق االهـداف الـتـربـوية في آـل م

ـا     ـمد في                     المـردود التـربـوي بـصـفة ع ـا يـعـت ـال ت ، وعـلـيـه ـال حـظـات ، المـقـاب ـانات ، الـم ـبارات ، اال متـح ـن خـال ل االخـت مة م

ـدى                  إستـكـشـاف القـدرات الدراسية والمـعـرفـية والكـفـاءات المـهـارية و العـلمية و السـلوآـية المـكتسبة لـدى الـتـال ميـذ لـمـعرفة م

ـد                       الـتـقـدم والتـاخـر الحـ   ـل واح ـدى آ ـة ل ـرات المـالحـظ ا صـل  لـديـهم من أجـل تـدعيم جـوانب القـوة وتـدارك النـقـائص وسـد الثـغ

  .     منـهم 

ـلم                              ـداني  ع ـثين في مـي ـثير من ا لبـاح ـات الـك شـكـ مـحـور إهـتـمـام ونتـيجـة لـهـذه اال هـمية التي يـكـتسيهـا المـوضـوع أ صـبح يـ

  . والنفس ، وآـذا من طـرف المـربين والـمـفـكرين و القـائـمين عـلى إ صـال ح المنـظـومـة التـربـوية االجـتـمـاع
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رون           ـنري بي ـا  " غـير أن الواقـع التـربوي الـمـيداني في هـذا الـمـجـال مـازالـت تـنـطـبق عـليه مـقـولة مؤسس عـلم الـتـباري له إنـن

ـوم      نـكون الـمـعـلم آ    ـيف يـق ـه آ ـلم ، وال نـكـون ـية         " ـيف يـع ـيات المـيـدان ـق الـمـعـط ـوا وف ـمع البـحـث مـازال ـينة أسـاتذة مـجـت فـع

ـويم    ين التق ـلط ب ـوية و الخ ـارسات الترب ـع المـم ـم وواق ي أوسـاطـه سـائد ف ـباس ال ـموض و اال لت ـهم الغ ـرددين ويـكـتـنـف مـت

ـديث ،   ـكي والـح ـون      الكـالسي ـازالوا يـدرس ـاءات فـم ـية الكـف ـهوم بيداغـوج ـملية لـمـف ـلمية والع ـة الـع ـم الرؤي ضح لـديه ـم تتـ ول

  .ببـيداغـوجـية اال هـداف وأضـحـوا يـمـزجـون بين التنقـيط والتقـويم الحـالي 

  

ـط                             إعـتاد التـال ميذ أن يـربطـوا بين العـال مـة و التقـويم ، الى درجـة               ـان سـيـنـق ا إذا آ ـل م ـا ز أي عـم ـند  إ نـج التسـاؤل ع

ـويين                                ـارسين التـرب ـثيرين من الـمـم ـند الـك ـا ط ع ـحت النـق ـل أصـب ـه  ب شـا ط ذات ـر من الن أم ال  ، فـهـو مـحـتـمسون  للنـقـطة أآـث

سـبة           ـين    % 78تـتـجـاوز وظـيفـتـهـا لتصـبح أداة للضـبط و العـقـاب فـن ـال              من ع ـيذ الفـوضـوي الع ـذة ال يـمنـحـون التـلـم ة اال سـات

ـته            ـة أجـوب ـانت صـح ـا آ ى الرفـض  عـلى أن           ) 22أنظـر الجدول     (مـة الـكـامـلة مـهـم ـذ ال ـال مي ـثير من الت ذي أدى بالك ـر ال اال م

ـم     ي تـعـتـرضـه صـعـوبـات الت ـم و ال ـرات تـكـوينـه ـم وثـغ ـن ضـعـفـه شـفوا ع ـر أن   يـكـ ـلب اال م و تـط ك ول ـادي ذل ـاولين تـف مـح

يـلـجـأوا الى وسـائـل غـير مشـروعـة تـربويا آـالـنقـل  والغـش هـذا اال خـير الذي إستـفـحل مـفـعـوله  من خـال ل إجـراءات سـير اال           

  ) 17انظرالجدول ( % 60مـتـحـانـات المـفـتـوحـة التي لـم يـرضـى عـنـها اال سـاتـذة بنسبة 

    ) .20انظر الجدول  ( % 66وعـدم رضـاهـم عـن الحـراسة اال نـفـرادية للـقتسم الـواحـد بنسبة 

ـانوي ،                      وهـكذا تـأسس مـفـهوم التقـويم عـلى وظـيفة أحـادية رغـم الشـروع في عـمـلية اال صـال ح التـربـوي في مـرحـلة التعـليم الث

ـذلك                    وحـسب هـذه النظـرة للتقـويم ال يـظ      ضـطـر ل ـه مـ ل إ ن ـاته ، ب ـزه وإهـتـمـام ـابة لـحـواف ـا إستـج ـال م ـذ أل عـم ـل إنـجـاز التـلـمي

ـاءة              ـوين و الكـف ـا التـك ـة ، أم ـو النـقـط ا نـح ـا أساس ـذ مـوجـه شـاط التـلمي صـبح ن ذلك يـ ـاذ ، وب ـى اال سـت ضـمن رض ـى يـ حـت

 ومـازال التـلـميذ يـهـتـم بالمـواد الممـيزة للشـعـبـة الـموجـه اليـهـا وذات         قـيمة لـهـما عـنده ،     الخـتـامـية المـسـطرة في المـنـاهـج فال    

  . المـعـامالت المرتـفـعة ويهـمل المواد المـكـملة 

ـم   ـدول رق ي الج ـا والمـوضـحة ف ـج المـتـوصـل إليه ـال ل النـتـائ ن خ سبة 09           م ـد أن ن ن الم% 42.85 نـج ـم  م وثين ل بح

يـطـبقـوا الفـحـص التشـخـيصي القـبلي الهـادف الى الخـتـبار مـكـتـسبات تـال ميذ مرحـلة التعـليم اال سـاسي الذي عـلى أسـاسه تبنى                   

م          شـبكة      24النـشـاطات المـقـررة  خـال ل السـنة الدراسية ، فـهـم حـسب الجدول رق ـانات ب ـام اال مـتـح ـلون في نـظ ـناء اال   ال يـمتـث ب

صـراع    % 60سـئلة بنسبة     وبالتالي ال يـكون التقـويم مـوضـوعـيا ووفـق مـا يـتـطـلع اليه الخـطـاب الرسـمي بل يـحـدث نـوع من ال

  الخـفي بين قـنـاعـات اال سـاتذة و اال دارة والذي تـمـظـهـر في شـكـل إحـتـجـا جـات إجـتـماعـية وإضـرابات مـطـلبية خـالل 
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و أن                     2006 / 2005المـوسم الدراسي    ـرى بوردي ـذا االطار ي ـنية ، وفي ه ـية والمـه ـم اال جـتـمـاع سين ظـروفـه ى تحـ   الـداعـية ال

ـاعي               ـل االجـتـم ـال اال جتـمـاعـي والحـق ـومي المـج ع       : " نـظـرته للـمـجتمـع تـرتـكز عـلى مفـه ـبارة عـن توزي ـيانا ع ـو أح ذي ه ال

  ـتلـف للسـطة ، هـيمـنة ، خـضـوع ـ مـيزان قـوى مـخ

سة   ـات ، مـنـافـ ـل     ) 1( " صـراع ـرى مـث ـول االخ إن الحـق و ف ـند بوردي ـي ع ـل اال جـتـمـاع صـائص الحـق ـي خـ ـذه ه ـانت ه إذا آ ف

  . الحـقـل الثـقـافي و الفـلسفي و العـلمي تـتشـابك وتتـداخـل فـيما بينـها 

ـد                            فكـبف يـحـصل ال   سـيطرة ق ـيمنة أوال أن اله سـاؤل ، ب ـذا الت تغـيير أو التـحــول اال جـتـماعـي ؟  فإذا آـان بورديو قـد أجـاب عـن ه

ـم                     شـارين وه ـدم رضـى اال سـاتذة والمسـتـ ـلية في ع ـرت ج ـزية التي ظـه ـورة الرم ـا من الث تفرض نوعـا من المـقـاومـة أو نـوع

ـة إتضـحت                 % 86ءات اال صـال ح مـيـدانـيا بنسبة       الممتـثـلين لتـطـبيق اجـرا   ـا من المـقـاوم ـناك نـوع  وهـذا مؤشـر دال عـلى أن ه

سبة             ـوي بن ـويم الترب ـظر الجدول      ( % 66في مـوقـفهم من عـدم نـجـاعـة التق ـية ،          ) 10ان ـية ومـوضوع ـرية ذات ـبارات تبـري العت

، باال ضـافة الى عـدم تـكـيفهم مع المـنـاهـج           ) 12انظر الجدول رقم     ( % 80ويـم بنسبة   وعـدم تـنـاسب الزمـن وتعـدد أشـكـال التقـ     

   .% 78اال صـال حـية الجـديدة بنسبة 

ة                              ـا فئ ـذ ، أم ـال مي ـال الت ـم أل عـم صـحتيح دائ ـها ت ستمرة التي يـنجـر عـن ـراقبة المـ ـثرة الم ك آ أمـا فئة اال سـاتذة فحـجـتـهم في ذل

شـ ـذه مـستـ ـيذ ه تال م سية ل ـوانب النفـ ا الج م تـراعـى فيه سـيكولوجية ل ـاحية ال ـراءات من الن ـذه اال ج أن ه رون ب ه في اري التوجي

ـون                ـيون مـيـداني ـبارهم تقـن ه بإعت سـلك التوجي ـربوي ل المـرحـلة ، وآـذا عـدم إستـشـارة الهـيـئات الوصـية بمشـروع ال صـال ح الت

  .ي في التقـويم التـربو

ـيير اال  ى التغ صـوراتهم ال سب تـ ويين ستؤدي حـ ـاعلين الترب ـيدان من طـرف الف ـرت في الم ي ظـه ـفية الت صـراعـات الخ ـذه ال فه

ـبارة عـن إ صـال ح                             ـو ع ـالي ه جـتـمـاعي ومن ثـمة الوصـول الى أهـدافـهم المطـلبية اال جـتـمـاعية النهـم يرون أن اال صـال ح الح

  . وإجتـمـاعـيا يكـلي ولم يكن إ صـال حا شـامال يمس آـل جـوانب الحـياة المـدرسية بيداغـوجـيا وتربـويـا فني تـقني هـ

  

ـيل    ـا تـأه ـية دوره ـربوية آمؤسسة إجتـماع ـلية ال صـالح ، فـالمؤسسة الت ي عـم سية ف ـلة رئـي ـوي وسي ـويم الترب            و التق

ـومية ، بحيث                       الفـرد للتـكيف و اال نـدمـاج في        ـاته الي ـد تـعـترضـه في حـي الوسط اال جتـمـاعي ، وإيـجاد الحـلول للمشـكـالت التي ق

ة                ـماع التربي ـلم إجت تضـفي عـلى اال فـراد الجـدد طـابعـا تـكـوينـيا ذو صـبغة عـلمـيـة و إجتـمـاعـية ، وهـذا ما إ صـطـلح عـليه في ع

انوي  بدور مؤسسات التنشئة االجتـمـاعية     ، و الـمـدرسة تشـكـل خـريجـيها بطـابع التخـصص المـعـرفي من خـال ل هـيكلة التعـليم الث

ي رياضي  شعـبتي الرياضيات و التقن ـديمة آ ـديدة ق ـداث شـعب ج شـعب وإح ـناء عـن بعض ال ـتم اال ستـغ ـنولوجي ، ف ـام والتـك الع

ـليم ال    ـبداله بالتع ـني وإسـت ـليم التق ـاء التع ال لتـحـاق بمسارات       وإلـغ ذ ل ـال مي شـجـيع الت ـعد وت ة ب ه الرؤي ضـح في م تتـ ذي ل ـهني ال م

  التكوين المهـني دون إجراء مسـابقات آما آـان معـمول به سـابقا 
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انوي                     ـليم الث ـيرة للتع سـنوات اال خ را في ال شـرت آثي ـدرسي  التي انت ـنها    وهـذا آـله للتخـفيف من ظـاهـرة التسرب الم ـجم ع ا ن مم

سيج اال سـري            سلبي عـلى الن ـاثيرها ال ـا وت ـالة وغـيره ـرام والبـط صـابات اال ج ـدرات ، وعـ ـا طي المـخ ـية آـتـع ـر إجتـماع ظـواه

  . واالجتـماعـي  للمـجـتمع الجـزائري 

ـاب  ـتوى مـق ـليلنا لمـح ـال ل تـح ه من خ شاري التوجي ة مستـ ـاال صـالح حسب فئ ـاهري            ف ـما الظ ـان أولـه ـه وجـه ـهم ل ال ت

يم المتوسط، وشهادة                               ات الرسمية آشهادة التعل وي خاصة في االمتحان ردود الترب ى تحسين الم ذي يهدف ال بيداغـوجي تـربوي ال

ل من             ائى في آ ه النفسي   البكالوريا، وقيادة تلميذ المستقبل الى نقطة ال يحتاج بعد ذلك الى وصاية، أي عندما ياخذ نضجه النه تكوين

.                          الراشد وطبعه الفردي وتكيفه مع بيئته االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي عليها ان يعيش فيها ويندمج معها

ك           تم التخفيف   ثانيهما اجتماعي بحيث ان االجراءات الجديدة التي رفعت من نتائج التالميذ غايتها اجتماعية خفية حيث من وراء ذل ي

سماح                              وين المهني او ال يم المهني او التك راد سواء عن طريق التعل ا يؤهل هؤالء االف من ظاهرتي االعادة والتسرب المدرسي، مم

نهم ان                                اعي حيث ينتظر م اء االجتم ة في هرم البن ة اجتماعي انوي،الحتالل مكان يم الث ة التعل للبعض االخر بمواصلة الدراسة بمرحل

شغله   يؤدوا الوظيفة   ذي ي الموآلة اليهم، وفي هذا االطار يشير تالكوت بارسنز الى ان التعليم الثانوي يساعد على تعيين نمط الدور ال

 .الفرد عندما يبلغ مرحلة الرشد وادراك اختالف االدوار االجباري في الحياة

د                ه يه ه بتقنيات ع            ومن هنا تظهر الوظيفة االجتماعية للتقويم التربوي الجديد ، اذ ان ى التسرب المدرسي وتوزي ا للقضاء عل ف اساس

ذا     الغم ه وين المهني،وب ي او التك يم المهن وجي او التعل ام والتكنول يم الع ي التعل شعب والنخصصات سواء ف ف ال ى مختل ذ ال التالمي

ذي ح    انوي ال يم الث ى النعل ه االول في شهد عام ذي ي وي وال ي لالصالح الترب ق المرحل الل التطبي ق خ اح المحق شاري النج سب مست

ي          صره ف ن ان نح اح اليمك ذا النج ية، وه اهج الدراس ى المن ررة في ة ومق اءات معين ساب  آف ى اآت ؤدي ال اتذة  ال ي ه واالس التوجي

صادي                       افي واالقت اعي والثق المؤسسة التربوية فقط وانما هناك مؤسسات اجتماعية ساهمت بقسط في ذلك،آاالسرة والمحيط االجتم

  . يه التلميذوالسياسي الذيى يعيش ف

ربط                            ة ت ط مهم ة رب اره حلق انوي باعتب ة فى الطور الث وى آاحد الجوانب االصالحية التربوي ويم الترب ى التق فالتطرق في دراستنا ال

ا ان    دت لن دان اآ ستقاة من المي ات الم ا للمعطي ن تحليلن ة ،لك ة ثاني امعي من جه يم الج ة، والتعل ين من جه وين المهني يم والتك التعل

ات   المدرسة ا صفه من الي ا ت ين م ات اصالحية، وب داف وغاي ادئ واه وي من مب اب الرسمي الترب ا الخط ا يرسمه له ة بم لجزائري

شروع في                         ل ال ة قب رات الميداني اة بعض المتغي وميكانيزمات لتحقيق ذلك ميدانيا،يكشف لنا عن بعض التناقضات والخلل وعدم مراع

ة            أي اصالح تربوي، آتكوين الفاعلين التربويين،ا      ة، آثاف ة الحديث ة الوسائل البيداغوجي ة، قل ل القاعدي سام ونقص الهياآ آتظاظ االق

  .البرامج،عدم تناسب الوقت المخصص للتقويم والمناهج التربوية
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ة                      الرغم من محدوديتها المكاني يم الثانوي،ب ة التعل ة   هذه الصورة التي قدمتها الدراسة عن واقع االصالح التربوي في مرحل  والزماني

ة                     ،اال ان النتائج المتوصل اليها يمكن تعميمها نسبيا لكن بتحفظ شديد،بسبب انحصار مجال مجتمع البحث واقتصارنا على دراسة حال

د في الطور               م بع م تعم ذات حجم عينة غير ممثلة للمجتمع بصفة عامة ،فضال الى ظروف تطبيق اجراءات االصالح التربوي والتي ل

  .  بداية التطبيق االولي  على مستوى السنة االولى ثانويالثانوي وهي فى
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  :  الخـــــــــاتــمـة 

ـة             ـقاته الثـقـافي            إن أي إ صـال ح لـظـاهـرة تـربـوية أو إجـتـمـاعـية مـا فـي أي مـجـتـمع ، بتـحـد يـد أبـعـاده وحـدوده ومنـطـل

ـوجـية بدقـة ومـوضـوعـية إبـتـداءامن المـعـرفة العـلـمية الكـافية لالسـباب و المـكـونات و اال مـتـدادات لـهـذا المـشـروع           و اال يـديول  

ـه      ـاته وأهـداف ـديد غـاي ـم تـح ـيا ، ليـت ـيا ودول ـليا وإقـليم ـانية مـح ـية و الـمـك ـانية التـاريـخ ـاده الزم ـي بـأبـع ـال ح اال ص

ـات                         وإسـتـراتـي ـة أو اال زم ال زم ـمقة ل جـياته عـلى المـدى  المتـوسط و البـعـيد ، لـيتم بعـد ذلك تـحـليل وتـحـديد جـذوره بدراسـة مـع

ـرن                  ـاية الق ى نـه ـال ل ال ـذ اال سـتـق ـانوي من و اال خـتـال ال ت التي إسـتـخلـصت من جـراء التعـديال ت التي أحـد ثـت على التـعـليم الث

  .ـي المـاض

فـالتشـخـيص الحـقـيقي للمـشـكل يـقـوم عـلى أسـاس التـخـطـيط النـاجـح وعـلى هـذا اال سـاس يتـم تـطـبيق أي مـشـروع إ صـال حي                    

سـوسيـولـوجـية ،           ـا ال ـا وأبـعـاده شـكـلة ومـحـيطـه ـع المـ ـلى واق ـرف ع صية للتع ـا تـشـخـي ـرى بـحـوث ـي تـج ـربوي إجـتـمـاع ت

صـالح                   وتـرتـيب   ـة و الـمـ صية الذاتي ـواء الشـخـ ـلمي ال عـلى أسـاس اال ه الـمـشـكال ت حـسب اال ولـويةة عـلى أسـاس البحـث الع

ـاسيتين ،   ـامتين أس ـلى دع ـبنى ع ـة ت ـة اال صـال حي ـة ، فـالخـط ـبارات ايديولوجي ـلى أسـاس إعـت ة أو ع ـوية اال ني ـردية و الفـئ الف

ـجية تـقـتـضـي تـحـديد وتـشـخـيص المشـكـلة ووصـف حـلولـهـا ، ودعـامة سيـاسية تـعـالج هـذه الخـطـة وفـق              دعـامة عـلـمـية منـه  

شكـل     ـا د المـ ى أبع ـر ال ـة ، وبالنـظ صـادية المتـاح ـانيات اال قتـ ـوارد و اال مـك ـية و الم ـة الثـقـاف ـية و البـيئ ـالب اال جـتـمـاع الـمـط

شـل أي             التـربـوي عـلى مـسـ   تـوى المـجـتـمع ومؤسـسـاتـه الـمـختـلـفة وخـا صـة الفـاعـلين التـربـويين الذيـن هـم اسـاس نـجـاح أوف

ـاعيين    سـانيين و اال جـتـم ـربويين و النـفـ صـائيين الت ـة االال خـ ـبلية لـكـاف ـدانية ق شـارة مـي ـلب إست ذي يتـط شـروع إصـال حي ال م

ـة     لتـقـديم إقـتـراحـاتـم ا   لتـربـوية ا لنـظـرية والمـيـدانية ال عـداد الخـطـة ، حـتـى يمكن التـنـبؤ باال ثـر المـتـبـاد ل عـلى مسـتـوى آـاف

  .القـطـاعـات التـربـوية و اال جـتـمـاعـية 

  

ـ           ـنية وف ـراءات تـق ـن إج ـبارة ع ـانوي ع ـليم الث ـلة التع ي مـرح ستـهـدف ف ـال ح المـ ـج و              إن اال ص ـلت المـنـاه نية شـم

ـا طـات                                       ـل إسـق ـاء في شـك ـل ج ـربوية  ب ـة الت ـذور اال زم ـا لج ـا عـميق ـكن إصـال ح م ي ـيه ، ول ـويم و التـوج الـبـرامـج ونـظـام التق

ى    لنـمـاذج تـربـوية غـربية ذات تـوجـه رأسـمـالي ونـظـام عـلـمنة مهـيمن عـلى العـالـم هـدفه أن يـقـود طـالب أ                وشـاب المـستـقـبل ال

  نـقـطة ال يـحـتـاج بعــدهـا الـى وصـايـة ، أي عـنـدمـا 

ـليه أن                 ـة الت يع ـته االجـمـالي ـع بيئ ـيفه م ـردي وتـك ـه الف سي الـراشـد وطـابع ـه النفـ يـأخـذ شـكـله النـهـائي في آـل مـرحـلة تـكـوين

سه   يـعـيش فـيـهـا وفـلـسفة اال صـالح رآـزت في خـطـا      بـتـهـا التـربـوية عـلى اال هـتـمـام بتكـوين اال نسـان ليـواجـه المشـكـالت بنـفـ

ـمي      ـافي العـال راث الثـق ـلى الت ـح ع دوام ومتـفـت ـلى ال ـير ع ـافي مـتـغ ـي وثـق ي و إجـتمـاع ـط بيئ ي وس ـوي .ف ـع التـرب ـكن الـواق ل

ـوين           المـيـداني ينـبئ بـتـنـاقـضـات واضـحـة بين الخـطـا      ـدم تـك ـربوي ، فـع ال صـال ح الت ـبيق ل ب التـربـوي الـرسـمي وعـمـلية التـط

  اال سـاتذة
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ـا                                ـام اال ول لـتـطـبيقـه ـداية الع ـراءات اال صـال ح في ب ـيذ إج ـلين لتـنـف ـتبرون ممـث ن يـع ذ ي  / 2005والمسـتـشارين و اال داريين ال

ـاسية  2006 ـدة اال س ـلى القـاع ـانوي  ع ـليم الث انوي  ( للتـع ى ث سنة اال ول ـاولة  ) ال ـا ومـح ـرات ومـقـارنتـه ـال ل المؤش ـمن خ ، ف

ـا           شر إليه ـم يـ ي ل ـايات الت ـنا الغ ـت ل ـة بين صـائية و الميـداني ـيات اال حـ سـوسيولـوجـية للمعـط ـوية و ال ـها التـرب ـراءة د ال لـت ق

ـلى في    الخـطـاب التـربوي الرسـمي تـجـلت في آـ      ذي يتـج ل مـرة الى مـاآـان يـصـبو اليه اال صـال ح التـربـوي ظـاهـريا و الغـرض ال

ـلة                       ـيرة في مـرح سـنـوات اال خ شـكـل واسـع في ال شـارتا ب سيوتـربـويـتـين إنـتـ ـرتين سـ تـوثـيقه القـانوني هـو القـضـاء عـلى ظـاه

ـدرسي و اال سـرب الم ـما الت ـانوي وه ـليم الث ى  التع ـأون ال ـد الدراسة ويلـج ـادرون مـقـاع ـذ يـغ تال مي ـان ال ـالبا مـاآ ي غ ـادة الت  ع

ـالة في         صـفته الواسـعة و البـط ـرام ب الشـارع اال مـر الذي أدى الى بروز ظـواهـر إجـتـمـاعـية خـطـيرة آتعـا طي المخـدرات و اال ج

  . ـجـتـمع   سـن مبـكر وهـذا مـاآـان يهـدد تـماسـك اال سـرة و الم

  

ك شأن أي دراسـة                                  إن هـذه النتـائـج الـمـتوصـل إليهـا في هـذه الدراسة الميـدانية قـد تـكون نسبية الى حـد مـا شـأنها في ذل

شـارين     اال سـاتـ ( في مـجـال العـلوم اال نسـانية و اال جـتـمـاعـية خـا صـة ، فـاال صـال ح آـمـا يـراه أغـلب المبـحـوثين                    ذة ، و المسـتـ

ـدانية               )  وهـم المـطـبقون ال جـراءاتـه  غيـر راضـيين عـليه بسـبب عـدم إسـتـشـاراتهـم الميـدانـية اال ولية لتـقـديم مـقـتـرحـاتهم المـي

ـه أن يكون نـا                    ضمن ل ـية الـمـعـاشـة لـيـ ـأتى       عـلى ضـوء مـاهتو مسـخـر لـهـم الداء مـهـامهم التربـوية الـواقـع ـاال وال يـت ـا وفـع جـع

ـلميذ عـلى                     ذلك إال بتـقـويم تـربـوي منـسـجـم ومـوضوعـيوفـق أسـاليـب تـقـويمـية جـد يـدة بالـرغـم مـن أنـها مـرهـقة لال ستـاذ والت

ـاد عـ                            ـمية و اال بـتـع ـج التعـلي ـافة البـرام ـفيف من آـث ك بالتـخ ـاوز ذل ـكن تـج ه يـم ـمل اال داري المحـض ال      حـد سـواء ، إال أن ن الع

ـية                        ـريقة البيـداغـوج ـداف الط ـيق أه ضـمـان تـحـق ـيا ل ـوينا عـلم ـربوي تـك شـكـالية التقـويم بضـمـان تـكوين المـقـوم قي التقـويم الت

ـياة الم   " التدريس بالكـفـاءات " الجـد يـدة    ـلبات الح ـع مـتـط ـهم    التي تـسـاعـد التال مـيذ عـلى التـكـيف م سهـيل إنـدمـاج ـة وتـ ـدرسي

  .في المـحـيط اال جـتـمـاعـي و الثـقـافي و اال قـتـصـادي و السيـاسي 

ـار        ـاد اال ث ي إيـج ـثر ف ـث أآ ـليم للبـح ة و التع ـالم التربي ـين بـع ـثين و المهـتـم ن البـاح ـا م سوحـا لـغـيرن ـال مـفـ ـرآنا المـج ـد ت وق

ـيق                        التخـفـيفـية للعـوامـل التي ت    ى تـحـق ـرية دون الوصول ال شـال الـمـدرسـة الجـزائ ـي إفـ ـير مـباشـر ف ـاشر أوغ شـكـل مب تـسبب ب

ـيا                                 ـيا أو قـطـاع ـيا أو تـقـن ـا فـت ـاج إ صـال ح ـدى أن تـحـت ـري تتع ـمع الجـزائ ـوية في المـجـت أهـدافـهـا و غـايـاتها ، فـاال زمـة التـرب

ـية                 بقـدر مـاتـحـتـاج الى تـحـلي    ـافية و اال يديولوج ضـاته الثـق ل عـمـيق للبـنـاء االجـتـمـاعـي وتـرتـبـاته الفـئـوية و الطـبقـية ، وتنـاقـ

ـا          ـو لـه ى أ ص ـا ال شـكـال ت بـإرجـاعـه ـمق المـ ي ع ـث ف ـوسيولوجية تـبـح ـارنة س ـي مـق ـية وه ـلية والخـارج ـا الداخ و أبـعـاده

  .سيـرورتـها التـكوينية و التاريخية  االجـتـمـاعـية الحـقـيقـية و
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  : آـتـب المنـهـجـية * 

  
  
 
 

    .1978 وآـالة المطـبوعـات ، الكـويت  4ط " أ صـول البحث العـلمـي ومـنـا هـجه " أحـمـد بـدر .1
    مـكـتبة النهـضة المصـرية 6ط " آـيف تـكـتب بـحـثـا أورسـالة  "  أحـمـد شـلـبـر .2

     .1968القـاهـرة ، مصر ،  
ـيين          " ثـريـا عـبد الفـتـاح مـلـحي     .3 ـمية للطـالب الجـامع ـاني ،        3ط  " منـهـج البحـوث العـل ـاب اللبـن  دار الكـت

   .1982بيروت لبنان ،  سنة 

نفس            " جـابـر عـبد الحـمـيد جـابـر     .4 م ال ة وعل ة ،      " مـناهـج البحث في التربي اهرة ،    ، دار النهضة العربي  الق

    .1989مصر ، 

   .1982 ، بيروت ، لبنان ، 1دار النهضة العربية ، ط" تصميم البحوث اال جتماعية " حسن الساعاتي .5

، دار  " منهجية البحث العلمي وتطبيقاتها في الدراسات التربوية و النفسية          " حـمـدي أبو الفـتـوح عـطـية ،      .6

    1996ر ،  ، القاهرة ، مص1النشر للجامعات ، ط 

صـار .7 ر اهللا عـ اعي    " خي ث اال جتم ة البح ي منهجي رات ف ر ،   " محاض ة الجزائ ات الجامعي وان المطبوع دي

1982.   

روت ، ط    ترجمة  هالة شؤون الحاج منشورات" مناهج علم االجتماع     " –ريمون بودون   .8 دات ، بي  ، 2عوي

1980.   

   1984 ، عـمان اال ردن ، 2 دار عمـار ومؤسسة الرسالة ، ط،" مـناهـج البحث العـلمي " طـلـعـت هـمـام ، .9

ـي  .10 ـبد اهللا الخـريـج ـلمي   " ع ث الع ـج البح زء" مـنـاه ـدة    2 ط   2 ج شـروق ، ج ة     ، دارال ة العربي المملك

   .1980السعودية ، 

ة           " فـضـيـل دلـيـو ،    .11 وم اال جتماعي وان المطبوعات     " اسس البحث وتقنياته في العل سنطينة     دي ة ، ق الجامعي

    .1995الجزائر ، 

ـري .12 ـد الجـوه ـلمي  " مـحـم ـث الع ـج البح ـالة ط  " منـاه سة الرس ـار مؤس ـان ، اال ردن ،   2دار عـم ، عـم

1984.      

 ، جدة ، المملكة العربية السعودية ،      2، دار الشروق ، ط    " طرق البحث اال جتماعي     " مـحـمـد الجـوهـري ،      .13

1980.    

ة     " محمد شفيق    .14 ة العداد البحوث االجتماعي المكتب الجامعي الحديث    " البحث العلمي ، الخطوات المنهجي

   .1985 ، االسكندرية  ، مصر ،  1ط

  

  



 
 
 

 
 

  : آتـب عـلـم اال جـتــمــاع * 
  
  

  
  
  

  
  
  

    

    

الم    .15 دين ع الح ال د ص ات     " محم ل بيان ي تحلي ة ف صائيةاالستدالليةالبارامترية والالبارامتري اليب االح االس

   . 1993، القاهرة مصر ،  1، دار الفكر العربي ،  ط " لتربوية البحوث النفسية و ا

د صحراوي       " منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية       " مـوريـس أنـجـلـرس .16 تدريبات عملية ترجمة بوزي

   .2004الجزائر  1، آمال بوشرف وسعيد سبعون ، دار القصبة ، ط 

 1989دار النهضة العربية ، بيروت لبنا ن  " علم اال جتماع المعا صر " ية محمد جـابرسـام  .1
.  

دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان " الجريمة والمجتمع " سـاميـة حـسن السـاعـاتـي   .2

1983.   

 ديوان " 1980 – 1962التنمية االجتماعية ونظام التعليم الرسمي بالجزائر " زايد مصطفى   .3
   .1986المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 عنابة ، الجزائر ، 1دار العلوم والنشر والتوزيع ، ط" مدخل في علم اال جتماع " صالح الدين شروخ   .4
2005.    

دار المعرفة الجامعية ، اال سكندرية ، " المشاآل اال جتماعية والسلوك واال نحراف " محمد عاطف غيث   .5

    .1982مصر ، 

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، " دراسات في علم اال جتماع التطبيقي " د عاطف غيث محم  .6

   .1989بيروت لبنان ، 

   .2003 ،  بيروت لبنان ، 1دار النهضة العربية ، ط" دراسات سوسيولوجية " محمد علي البدوي   .7

، بيروت لبنان ،  4النهضة العربية ، طدار " فـي إجـتـمـاعـيات الـتـربيـة " منير الـمرسـي سـرحـان   .8

2003  

الكتاب الثالث في علم االجتماع التربية ، مطبعة " المطول في علم اال جتماع " مـنيـر مـشـابك مـوسـى   .9

   .1960جامع دمشق ، سوريا ، 

ندرية ،  ، المكتب الجامعي الحديث ، االسك1ط" علم اجتماع التربية " عـبد اهللا بن عايض سالم الثبيتي .10
    .2000مصر ، 

رؤية " الخطاب االصالحي التربوي بين أسئلة األزمة وتحد يات التحول الحضاري " محسن مصطفى  .11
   .1999، الدار البيضاء المغرب ،  1سوسيولوجية ، المرآز الثقافي العربي ، ط 

 للنشر ، بيرو ت ، لبنان ، دار المتحدة" مقـدمـات لـدراسـة المجـتـمع العـربي " هشــا م شــرابـي  ، .12
1984  



  
  
  

 : آـتـب عـلم النـفـس * 
 

   .1991الدار التونسية للنشر ، تونس " عـلوم التربية " أ حـمـد شـبـشـوب   .1
اهرة مصر        " المنـاهج بين اال صـالة و المعا صرة        " إبـراهـيـم مـحـمـد عـطـا ،        .2 دار النهضة المصرية ، الق

1992 .   
   . 1996 ، 1دار عمار ، عمان ، االرد ن ، ط " مقدمة في التربية " ناصر ابراهيم    .3
الي ، ط        " عـلم النفس اال جتـماعي     " أتـو آـلـيـنـبر ،       .4 ان          2ترجمة حافظ الجم روت لبن اة بي ة الحي  دار مكتب

1998.   
   .1995مصر دار العالم للكتب ، القاهرة ،" تطور مناهـج التعليم " أحـمـد حـسن اليلـقـاني ،    .5
، جامعة اليرموك ، المطبعة الوطنية      " القياس و التقويم في في العـملية التدريسية        " أحمد سليمان عودة         .6

   . 1985، سوريا ، 
د      .7 ف وحي د اللطي د عب اعي  " أحم نفس االجتم م ال ع و  " عل شر و التوزي سيرة للن ة دار الم  ، 1 ط الطباع

   .2000عمان ، اال ردن ،  
د  ايف برت   .8 ة المعاصرة      "  Y . Bertrandران ات التربوي اب ،      " النظري د عال ق  قصر الكت ة محم ترجم

   . 2001البليدة ، الجزائر ، 
    . 1984د يوان المطبوعات الجامعـية ، الجزائر  " التربية ومتطلباتها " بوفلجة غياث     .9

راد  ، ط        " طبيقية  ميادين علم النفس اال جتماعي النظرية والت      " ج ب بـالـفـورد ،        .10  ، دار   4ترجمة يوسف م

    .1975المعارف ، القاهرة ، مصر ، 
   .1967منشورات عويدات ، بيروت ، لبنان ، " مستقبل التربية في العالم العربي "جـمـيل صـليـبا    .11
اهر           " الخبرة والتربية   " جـون ديـوي      .12 ة ،  ترجمة محمد رمضان ونجيب إسكندر ، دار النهضة العربية ، الق

   .1980مصر ، 
   .1978 ، بيروت ، لبنان ، 1دار النهضة العربية ، ط" علم النفس التربوي " سيد خير اهللا    .13
ة ،             " التربية وطرق التدريس    " صـالح عـبد العـزيـز       .14 التربية الحديثة ، ماد تها ، مباد ئها  تطبيقاتها العملي

   . 1976 ، دار المعارف ، مصر 3ج 
   .1964 2دراسات في التربية ، دار المعارف ،  مصر ، ط " تطور النظرية التربوية " ز  صالح عبد العزي   .15
   . 1982مؤسسة الوحدة ، دمشق سوريا ، " المناهج التربوية " صـالـحـة سـنـقـر    .16
  .بدون   سـنـة " ا لـقدرات العقلية المساهمة في التحصيل في الرياضيات " صالح الدين عال م     .17
   .1976دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر، " التكنولوجية التعليمية " زهـر يوسف إسكندر ضـيـاء    .18
   . 1986دار الشهاب ، باتنة ، الجزائر،  " مشكالت تربوية في البال د الـعربية " عباسي مدني     .19
ـر ،     .20 ـد جـاب ـبد الحـمي تعلم  " ع يم وال ين التعل نظم ب لوب ال ـربي" أس ضة الع صر ، دار النه اهرة ، م ة ، الق

1978    
 
  
  



  
  
 

اهرة ،       " المـنـاهج أسسها وتنظيماتها وتقويم آثارها      " عـبـد اللطـيـف فـؤاد إبـراهـيم ،         .21 ، مكتبة مصر ، الق

   .1980مصر ، 
ة    " عـبد اهللا عـبد الدايـم ،         .22 ة العربي ين ط   "  الثورة التكنولوجية في التربي م للمال ي ان ،   3دارالعل روت لبن  بي

1981  .    
2، دار الفرقان ، ط" علم النفس التربوي " عـبـد الـمـجـيد الـنـشـوانـي ،    .23

    .1987، عمان  اال ردن ،   
ة        " عـمر محمد التومي الشيباني ،         .24 ان ،    2ط" تطور النظريات و اال فكار التربوي روت لبن ة ، بي  ، دار الثقاف

1986.   
ـني  ،    .25 ـي ا فانـزي ود والتجدي" غ ية  الجم ة المدرس ي التربي م   " د ف دايم ، دار العل د ال د اهللا عب ة عب ترجم

    .1981للماليين ، بيروت ، لبنان ، 
ـاد ،      .26 ـي بـالـم ة  " غ اهج التربي ان ،     " من روت لبن دات بي شورات عوي ود ، دار من ف عب ة جوزي ، ترجم

1980    
     .1981 ، بيروت ، لبنان ، 3 ، ط دار العـلم للمال يين" قديمها وحديثها " فاخر عاقل ، التربية    .27
  . بدون سـنـة  فـاروق شـوقـي البـوهـي ، التخـطـيط التربـوي  ،   .28
شـريف ،     .29 ـد ال ـمد أحـم ة  " مـح ة العربي وير التربي تراتيجية  تط ة   " إس ة للثقاف ة العربي شورات المنظم من

   .1979والعلوم ، تونس ، 
  المنشأة العامة  والتوزيع" التربوي بين النظرية و التطبيق الفكر " مـحـمـد التـومـي الشـيـبـاني     .30

   .1985 ، الجماهيرية العربية الليبية  ، 1و االعالن ، ط
    .1987، مطبعة المعارف الجديدة ، الربا ط ، المغرب ، " تحليل العملية التعليمية " مـحـمـد الـدريـج ،    .31
ر،             1جزء  " رة  التربية و اال دا   " مـحـمد الطـيب الـعـلوي       .32 سنطينة ، الجزائ شر ، ق  ، دار البعث للطباعة والن

1982.   
 1974مكتبة اال نجلو مصرية ، القاهرة ، مصر ،      " اال صول الفلسفية للتربية     " مـحـمد الهـادي عـفيـفي         .33

.  
   . 1986ردن   ، عمان  اال 2دار التربية الحديثة ،  ط" تقييم و توجيه التدريس " مـحـمد زيـاد حـمـدان     .34
   .1987دار التربية الحديثة ، عمان اال ردن ، " تقييم المناهج " محمد زياد حمدان    .35
    .1981 ، بيروت لبنان ، 2دار النهضة العربية ط" في الفكر التربوي " مـحـمـد لـبيب الـنـجـيبـي    .36
   .2004لبنان ،  ، بيروت ، 1دار النهضة العربية  ط" علم النفس التربوي " مريم سليـم    .37
   . 1991دار االمة ، " المدرسة الجزائرية الى اين ؟ " مصطفى عشوي    .38
   .  1964دار العلم للماليين  ، بيروت ، لبنان ، " تقويم التلميذ وتقدمه " نسيم رأفت    .39

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  : مــراجـــع عــامـة * 
  

   93 مجلة الثقافة ، عدد "التعليم في الجزائر قبل وبعد االستقالل " الطاهر زرهوني    .1

   .1986الجزائر 
ترجمة محمد نسيم رأفت ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة " تـعـاون اال باء والمدرسين " إيـفـا جـرانـت   .2

   .1963، مصر ، 

حـروش مـوهـوب ، لـمـا ذا إستخــفـنـا الكـفـاءا ت ؟ مداخـال ت المنتدى حول الكفاءات و المعـارف   .3

   .2001ئر بالجزا

    .1980دار النهضة العربية ، بيروت لبنان ، " اال نتروبولو جيا اال جتماعية " عـا طـف وصـفي ،   .4
فريد عـادل ، لمـاذا إ صـال ح المـنـا هـج ؟ وآيف ؟ مداخـال ت المنتدى حول الكفاءات و المعـارف بالجزائر   .5

2001.   

ور    .6 ـا رف ون  " ال يدج ـلم لتك ة حن" تـع سكو    ترجم ة اليون ر منظم سى ، تقري ن عي ي ب وض  –ف ة النه  لجن

    .1976 سنة –بالتربية 

ن نبي       .7 ك ب ر ، د مشق ،      " شروط النهضة  " مال صبور شاهين  دار الفك د الـ ر مسقاوي وعب ة عم ترجم

   . 1985سوريا ،  

   . 1988يا ، ، دمشق سور 1دار الفكر ، ط " مشكلة األ فكار في العالم االسال مي " مالك بن نبي    .8

ودة    .9 ن حم د ب ري    " محم وي الجزائ ام الترب ي النظ ه ف ه وتطبيقات ية ، نظريات م اال دارة المدرس دار "  عل

   .2006  ، عنابة ، الجزائر ، 1العلوم للنشر و التوزيع ط

ة       " محمد العربي ولد خليفة       .10 يم    " المهام الحضارية للمدرسة و الجامعة الجزائري ل وتقي  مساهمة في تحلي

   . 1989نظام التربية و التكوين و البحث العلمي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 ، 1، المرآز الثقافي العربي ط ) المثقف العربي وتحديات العولمة " ( الحضور و المثاقفة   " محمد محفوظ   .11

   . 2000بيروت ، لبنان ،  

  
  : رسـائـل جـامـعـيـة * 
  

يه المدرسي في النظام التربوي الجزائري بين الخطاب الرسمي و الممارسة في التوج" توفيق زروقي   .1

   جامعة الجزائر،  غير منشورة  2004 / 2003رسالة لنيل شهادة الماجستير ، سنة " الواقع االجتماعي 
هـادة رسالة لنيل ش"  تكنولوجية التوجيه و التقويم وأثرهما على مردود الفعل التربوي " محمد العال لي   .2

  .  ، غير منشورة  1993 / 1992الماجستير  ،  جـامـعـة الجزائر ، السنة الجامعية 
رسالة لنيل شهادة " موقف المدرس من اال صالح التربوي في التعليم االبتدائي " محمد بوجطو    .3

  .  غير منشورة 2004 / 2003الماجستير ، جامعة البليدة ، سنة 
  
  



  
  
   :مـنـاجـد وقـوامـيس * 
  
  

   .1977  ، دار الحياة ، لنان ،4المجلد " متن اللغة " أحمد رضا    .1

   .1979 ،  3دار العلم للمال يين ، بيروت ، لبنان ،    ط " معجم علم النفس " فـاخـر عـاقـل ،   .2

   ، المطبعة الكالوثيكية  18ط " المنجد في اللغة و اآلداب و العلوم " لويس معلوف   .3

   .1965 بيروت ،  لبنان ،

   .1989دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية " قاموس علم االجتماع " مـحـمد عـا طـف غـيث    .4

    .1979دار علم الكتاب ،بيروت لبنان " قاموس مصطلحات العلوم االجتماعية " مصلح الصالح الشامل    .5

  
  
  : مـراجـع خـاصـة بوزارة التربية الوطنية * 

ادئ         " ة  وزارة التربية الوطني    .1 التصورات الرئيسية لمنظومة التربية و التكوين الجزائرية ومب

 .تطبيقها

 1991  ماي15 مؤرخ في 186رقم " منشور وزاري "وزارة التربية الوطنية   .2
 2003 جوان 04 المؤرخ في 245رقم " منشور وزاري "وزارة التربية الوطنية  .3
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  . ، المرآزالوطني للوثائق التربوية ، الجزائر ، دون سنة 2000الكتاب السنوي .17
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 جامعة الجزائر

 آلية العلوم اال نسانية واالجتماعية
  قسم علم االجتماع

 
.أ خي المربي وأختي المربية ، زمال ئي زميال تي األساتذة الكرام                                 

ذه االستمارة الحصول ع             دافا                   نسعى من خال ل ه ه أه ذي نبتغي من ـل شها دة الماجستير وال د موضوع بحث  لني ـلومات تفي ى مع ل
  . تربوية بحتة 

ذه المساعدة والمشارآة التي تحسب ضمن المجهودات التي                              دما ه م مق شكر لك  نرجو منكم االجابة على أسئلتنا بكل موضوعية ون
  .تبذل الثراء البحث العلمي 

  
 

: السن :               أ :                  ذ:                        لجنس    ا-                     

  
  ...............  :  المادة التي تدرسها............:  صص ـالتخ .......... : صل عليها ــ الشهادة المتح

  
  .........................:اللغات المتحكم فيها ............................. :   اال قدمية 

 
                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
           يـؤثـر             ال يـؤثـر :                        هل المراقبة المستمرة أثرت في رفع النتائج المدرسية-1 

  
  ..........................................................................................................................؟ا في آلتا الحالتين لماذ– 2 

        ...........................................................................................................................................................  
  
  ال  نعم                                 هل قمت بتطبيق الفحص التشخيصي القبلي في بداية السنة الدراسية ؟ – 3

                       
  .......................................................................................... إذا آان الجواب ال لماذا؟ – 4

     ......................................................................................................................  
  
   هل أسلوب نظام التقويم التربوي الحالي عملية ناجعة في عملية التعليم ؟ – 5 

                                                         
                      غـيـر نـاجـع                                                         نــاجـع        

  
  ........................................................................................  اذا آان الجواب نعم لماذا؟ - 6

...........................................................................................................................  
  
               غـيـرمـال ئـم            تربوي آـــا ف ؟                             مـال ئـم هل الوقت المخصص للتقويم ال–7

 ........................................................................................................ إذا آان الجواب ال لماذا ؟– 8

..................................................................................................................................  
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    ال                          نعم                                  هل تجد صعوبات في التكيف مع المناهج الجديدة ؟ – 9 

                                             

          مقبول    متوسط         جيد          نخبوي                               :  ما رأيك في مستوى تالميذ هذه الدفعة   – 10

              غير مقبول                               

                            

  ..........................................................آثر من طريقة االنتقال؟  آيف أثرالتقويم على النتائج أ– 11

         ........................................................................................................................ ....  

  

   غير موافق           موافق                                                 ما رأيك في نظام اجراء االمتحانات ؟  – 12

  

              تـســاهـم           ال                           تـسـاهـم   هل ساهمت االمتحانات المفتوحة على رفع النتائج ؟  – 13
  
  

               ال تـؤثـر            تـؤثـر                               هل أثرت ظروف إجراء االمتحانات على النتائج ؟   – 14
  

  قـواف           ال أق  ـموافمتحانات ؟                                    هل توافق على نظام الحراسة في اال– 15
  
  

         متعددة االهداف   االسئلة الملتوية      الحفظ                          آيف تبني أسئلة االختبارات التحصيلية ؟–16

  ملة لجميع محاور البرنامج شا                  

  

  ال                          م           ـنع                                  هل تعطي للتلميذ الفوضوي النقطة الكاملة ؟    – 17
  

                                                                        
   ال                             نعم                                      قطة لردع سلوك التلميذ ؟   هل تستعمل تنقيص الن-   18 

    
  

        ال                        نعم            هـل تـعتمـد في بناء أسئلة اال متـحـانات على شبكة بناء اال سئلة ؟                            - 19
    

  
   ال                  نعم                                              سئلة طويلة ؟ هل اعتمدت في أسئلتك على أ  - 20
  
  
   ؟خصص لذلك  هل هناك تـناسب بين حجم االختبار  والفروض والمراقبة المستمرة والوقت الم- 21 

  
   ال                             نعم                                                            
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  ؟) سنوات االصالح (ولى ثانوي  م السنة اال  هل االسئلة آانت موحدة بين أقسا- 22

   
    ال               م                ــ   نع                                           

                                           
     ؟مـا ر أ يـك فـي التـقـويم الـكـفـائي   - 23

       ............................................................................................................        
        ...........................................................................................................................  

  
    ين ـدماجها قصد ا قرار مستوى مع ق على طرح وضعيات تتطلب من التلميذ توظيف مكتسبا ته واـ هل تواف– 24 

  
   ال                م           ـ نع                                         من التحكم في آفاءة ما ؟          

  
  
   غير راضي                                 را ض       هج الجديدة وما تضمنته ؟  هل أنت راضي على المنا– 25 

  
  
  غير راضي  ض              را                                              هل انت راضي عن التقويم التربوي ؟  – 26 

  
  
  ..................................................................................... ماذا يعني لك التقويم التربوي ؟ -27 

.................................................................................               ....................................  
  

              
  االستا ذ ؛ البرنامج ؛ االسرة ، المدرسة ؛المحيط الثقافي :   النجاح المدرسي تتدخل فيه جملة من العوامل - 28 

  
  ما موقفك ؟           
          ..........................................................................................................................  

          ..........................................................................................................................  
          ..........................................................................................................................  

  
   هـل إرتـفـاع نتـا ئـج  التال ميـذ يـعـبـر عـن إ آـتـسـابـهـم للـكـفـا ءات المـسـطـرة ؟ – 29

                         
                    

   ال                   م           ـ نع                                                                    
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  الجزائرجامعة

 آلية ا لعـلوم اال نسانية واالجتماعية
 قسم علم االجتماع

 
 
 

 
  .           زمال ئي ، زميال تي مستشاري التوجيه المدرسي و المهني 

ـلومات                ى مع ذه االستمارة الحصول عل دافا                نسعى من خال ل ه ه أه ذي نبتغي من ـل شها دة الماجستير وال د موضوع بحث  لني  تفي
  . تربوية بحتة 

ذل   نرجو منكم االجابة على أسئلتنا بكل موضوعية ونشكر لكم مقدما هذه المساعدة والمشارآة التي   تحسب ضمن المجهودات التي تب
  .ال ثراء البحث العلمي 

  
 

           :السن   :              أ    :              ذ                         :    الجنس   -                     

 

ريفية        حضرية             شبه حضرية                                             : طعة العمل   مقا  

...    .............:  لتخصص ا..................... : الشهادة المتحصل عليها   

..............................   :اال قدمية   
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  ................................................................................ ماموقفك من التقويم التربوي ؟ – 1 
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  .................................................................................. مارأيك في اال صالح التربوي ؟– 2 

       .....................................................................................................................................  
   
   ؟  التربـوي الجديدتقنيات التقويمأ سـلـوب و ما رأيك في – 3 

      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................  

       ......................................................................................................................................  
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  ........................................... ما رأيك في النتائج المدرسية المتوصل اليها خال ل هذه السنة ؟ – 4 

        .................................................................................................................. ................  
         ..................................................................................................................................  

  
 

   هـل نتــائـج سـنـوات اال صـال ح مرتفـعـة مقـارنـة بالسـنوات المـاضـية ؟ – 5
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