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  صعوبات تقويم المتعلمين
  عينة  من المعلمين بوالية مستغانم من وجهة نظردراسة ميدانية 

 
  أمحمدمسعودي    . أ

  )الجزائر( عين تموشنت المركز الجامعي
  

  :ملخص
م بـاختالف  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على صعوبات تقويم المتعلمين لدى معلمي المدرسة االبتدائية ومدى اختالفه

قد تم اسـتخدام اسـتمارة   و بوالية مستغانم،معلما ومعلمة  217الدراسة من  عينة تكونت. من وجهة نظرهمنوع تكوينهم جنسهم و
  . أعدها الباحث اعتمادا على دراسات سابقة

ن يواجهون صعوبات في تقويم المتعلمين بدرجـة متوسـطة فـي الشـكل العـام      يالمعلم أن  الدراسة نتائج وكانت أبرز
 .ألكثر شيوعا من وجهة نظرهم هي التي لها عالقة بالتنظيم البيداغوجي في التقويموالصعوبات ا

ق بين المعلمين في الصعوبات مهما كان جنسهم أو نوع تكوينهم في الشـكل العـام بينمـا يختلفـون فـي      وال يوجد فر 
  .الصعوبات التي لها عالقة بالتنظيم البيداغوجي

  .وبات ، صعوبات تقويم المتعلمينالصع المدرسة االبتدائية، معلم التقويم ، :الكلمات المفتاحية
Résumé : 

Cette étude visait à identifier les difficultés d’évaluer les apprenants chez les enseignants de 
l’école primaire et en quoi ils différent en fonction de sexe et genre de la formation, d’après leur point 
de vue. 

L’étude à touché un échantillon de 217 enseignants à travers de la wilaya de Mostaganem, 
utilisant un formulaire préparé par le chercheur sur la base des études précédentes. 

Les résultats les plus significatifs de l’étude que les enseignants confrontés à des difficultés dans 
l’évaluation des apprenants à un degré moyen dans la forme générale, les difficultés  les plus courantes 
d’après leur point de vu est lié a l’organisation pédagogique en évaluation.  

En général il n’ya aucune différence entre les enseignants en difficulté quelle que soit leur sexe 
ou leur formation, alors qu’ils diffèrent après les difficultés liées à l’organisation pédagogique en 
évaluation.           

 Mots Clés:l’évaluation, enseignant de l’école primaire, les difficultés, les difficultés d’évaluer les 
apprenants. 

  :مقدمة
هي وسيلة لتحقيق غايات عديدة، من أهمها تحسين العمليـة   منظومة التقويم الشامل ليست غاية في ذاتها بقدر ما

التعليمية،  وتحقيق جودتها، حيث تنقل المتعلم من إطار التعليم التقليدي المعتمد على الحفظ والتلقين إلى التقـويم الـذي   
 . النشطيحقق قدرا كبيرا من التعلم اإليجابي 

إذ يشمل المفهوم الحديث للتقويم إلى جانب االمتحانات واالختبارات قياس كل جوانب شخصية المتعلم، بما يسهم 
في تقديمه للمجتمع إنسانا متوازنا قادرا على التعامل مع متطلبات المجتمع بكفاءة عالية، متمكنا من مواجهـة التحـديات   

  .والمشكالت ببصيرة

تضافر كل الجهود، من المجتمع والمدرسة واألسرة للعمل معا بروح الفريق لتهيئة المنـاخ   ومن ثم يتطلب األمر
   .المناسب إلنجاح المنظومة وتحقيق أهدافها المنشودة
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تؤكد االتجاهات التربوية المعاصرة الحاجة إلي نظام تعليمي تتحقق فيه الجودة الشاملة فتتميز عملياتـه وتبـدع   
لضروري النظر وإعادة النظر بصورة مستمرة في أساليب وأدوات التقويم التربوي وتطويرها مخرجاته، لذلك كان من ا

  : بحيث
 .تحقق شروط التقويم الجيد الذي يتسم باالستمرارية والشمول -

وتتناسب مع متطلبات التطور المستمر للمجتمعات وبناء اإلنسان المبدع الـواعي  والمـدرك لمشـكالت مجتمعـه      -
  .نموه وتقدمه وحاجاته ومتطلبات

 .وهذا يستلزم اشتراك وتعاون كافة المشاركين في العمل التربوي وزيادة الترابط بين النظام التعليمي والمجتمع

ولقد باشرت وزارة التربية الوطنية في إصالح المنظومة التربوية واعتبرت التقويم التربوي الحـديث جـزءا ال   
لشديد لم تلق آلية سليمة تحقق ذلك النوع من التقويم، فبقينا نراوح في مكاننـا  ولكن لألسف ا. يتجزأ في العملية التربوية

فصار األبنـاء يميلـون إلهمـال    . زمنا طويال  وبقيت االمتحانات تتحكم فينا، وتسيطر على جميع أدواتنا سيطرة تامة
ن السـهر وتنـاول المنبهـات    الدراسة خالل السنة الدراسية، ويؤجلون ذلك إلى مواعيد االمتحان فقط، حيث يكثرون م

  .ويجهدون أنفسهم، فيصابون بأمراض نفسية وعضوية كبيرة
ومعرفة الصعوبات التي تقف حـائال دون  . ولذا نحاول أن نولي اهتماما في بحثنا هذا إلى إبراز التقويم الحقيقي

  . تطبيق التقويم الشامل من قبل المعلمين
ذ وشعورهم بعدم الرضا عن نتائج أبنائهم يبرز ولو بنسـبة قليلـة   إن كثرة االحتجاجات من طرف أولياء التالمي

الهوة الموجودة بين مختلف التقييمات التي يقوم بها المعلم خالل السنة الدراسية المحـددة فـي االختبـارات الفصـلية      
وهذا ما يطرح التساؤل . هائيةحيث كثيرا ما يتفاجأ المعلم بالنتائج الن.والتقييمات النهائية المتمثلة في االمتحانات الرسمية

حول قدرته على بناء االختبارات؟ هل هذه الصعوبات تعود إلى نقص في تكوينه األولي والمتواصل، أم إلـى مسـتواه   
  التعليمي؟ 

إن تحكم المعلم في العملية التقويمية وتجاوز صعوباتها مرتبط أساسا بـالتكوين الـذي تلقـاه بنمطيـه األولـي      
تغلب عليه الجانب النظري على حساب التطبيقي، حيث يقل تمثيل األدوار فـي تكـوين المعلمـين    والمتواصل والذي ي

خريجي المعاهد التكنولوجية وينعدم تماما لدى المعلمين خريجي الجامعات إذ أن المعاهد تركز في اإلعداد علـى كيفيـة   
كدت عليه دراسة محمد سيف الدين فهمـي  وهذا ما أ "H.Piron"التعليم وطرائق التدريس على حد تعبير هنري بيرون 

حول تحديات ومشكالت تربية المعلم، حين توصل إلى أن المقررات الممنوحة والمواد الدراسية التـي تعتمـد    )1984(
فؤاد أبـو حطـب   (عليها معاهد التكوين عبارة عن حشد للمعارف وتجاهل لبعض المقاييس الهامة أو نقص التكوين فيها

وأظهرت دراسة المهدي محمد سالم من جامعة طنطا بمصر أن معظم المعلمين يمـرون عبـر    ) 205:1996وآخرون،
عمليات التعلم والتقويم دون وعي بأهميتها وأيده في ذلك محمد عزت عبد الموجود حيث كشف عن جمود مختلف برامج 

ضرورة التدريب الجيـد للمعلمـين    إلى" جابر عبد الحميد جابر"إعداد المعلمين وعدم مواكبتها لتطور المعرفة كما دعا 
  )148:1990جابر عبد الحميد جابر،(

كما يمكن التساؤل حول فعالية التكوين الذي يتلقاه المعلم خريج المعهد أو الجامعة؟ وماذا يسـتفيد التقـويم مـن    
  .مختلف الندوات التكوينية واأليام الدراسية؟ خاصة في ظل البحث عن جودة التعليم

ولكن الواقع والتنظيم . لمنوطة بالمعلم هو السعي الدائم إلى تحقيق األهداف المنشودة بدرجة عاليةمن بين المهام ا
البيداغوجي المعمول به قد يملي اعتبارات أخرى مما يؤدي إلى عرقلة العملية التقويمة  كإصدار أحكام وفقا للخريطـة  

 التـي  وبالتالي فالخريطة التربوية هـي ) تقال المتعلمينمنشور وزاري خاص بان(التربوية للمؤسسة أو المقاطعة التربوية
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وهذا ما يطرح السؤال حول الصعوبات التي تنجر عن التنظـيم البيـداغوجي   . تحدد عدد المتعلمين في كل فوج تربوي
  المعمول به على العمل التقويمي للمعلم وما مدى قدرة هذا المعلم على إيجاد الحلول لتجاوز هذه العوائق؟ 

مبادئ التي تقوم عليها التربية الحديثة هو إيمانها بان إيصال أي معلومة وتحقيق أية غاية تستلزم الدراسـة  من ال
المعمقة لمختلف محتويات البرنامج من حيث التوزيع السليم لها، واحتوائها على أهداف محددة يمكن تحقيقها، والتوزيـع  

المالحظ كثافة البرامج الدراسية الذي تزامن مع اكتظاظ األقسام  العادل لهذه األهداف إلى مختلف جوانب السلوك، ولكن
مما يعسر سيرورة العملية التعليمية التعلمية، كما أننا نكشف أيضا توجه العملية التقويمية لقياس الجانب المعرفـي فـي   

املة ومتكاملة وهو ما رغم أن التقويم عملية ش  Bloomحسب تصنيف بلوم) تطبيق-فهم-معرفة(مستوياته الثالثة األولى 
يؤدي إلى البحث عن مدى امتالك المعلم للمهارات الالزمة لقياس وتقويم الجوانب األخرى من حس حركي وانفعـالي؟  

  ومدى قدرتهم على صياغة مؤشر الكفاءة بصورة تجعلهم يستطيعون تحقيقها؟
قويمية تتطلب منه امتالك القدرة على بنائها إن التنوع في استعمال األدوات التقويمية التي ترتكز عليها العملية الت

والتنوع فيها، ولكن المالحظ هو غلبة االختبارات المقالية على االختبارات األخرى، واالختفاء الكلي ألساليب المالحظـة  
ـ   ك والمقابلة ومختلف المقاييس، وبالتالي هل يمكن قياس بعض جوانب السلوك عند عدم التحكم في األداة التي تقـيس ذل

الجانب؟ كما أن عملية التصحيح والحصول على الدرجات وتفسير النتائج ال تختلف عن سابقتها مـن حيـث األهميـة    
باعتبارها تتطلب الدقة والموضوعية والتغلب على العوامل الذاتية والعناصر الدخيلة عليها إذ يمكن أن تتدخل الذاتية في 

حيث توصـال إلـى انـه إذا     ذلك "Rosentahal et Jakson 1970"ن نفسية المقوم ولقد بينت دراسة روزنتال وجاكسو
أعطي للمعلمين معلومات افتراضية وليست حقيقية عن المتعلمين، فإن تحصيل هؤالء المتعلمين يكون مطابقا لتوقعـات  

تقييمـات  وبالتالي هل النتائج التي يتحصل عليها المعلمون بعد تصحيح ). 97:1993صالح دين محمود عالم، (المعلمين
  متعلميهم دقيقة؟ وهل تعبر بصدق عن مستوى المتعلمين؟ وهل يمتلكون المعلومات الكافية  لتفسير نتائج التقويم؟

إن تقويم المخرجات التربوية تصدم المقوم بعد صعوبات، فالعوامل الناجمة عن خطا القياس وعـدوى التقـويم   
ويم بصورة دقيقة وهنا نطرح السؤال حول مدى قدرة المعلم للتحكم تشكل عوائق أمام المعلم وتجعله بعيدا عن إجراء التق

  في هذه العوامل؟ 
إن الشكل الذي تأخذه عملية تنفيذ وتطبيق األدوات التقويمية عادة ما تكون آلية وروتينية رغم األهميـة الكبيـرة   

ن خالل  حصره لبعض عوامل تـدني  التي تمليها، والتي تتطلب مهارات التحكم فيها، وهو ما أكد عليه الطيب العربي م
حيث توصل إلى أن نظام التقويم واالمتحانات عاجز عـن تحديـد   ) 51:1991الطيب العربي،(مستوى التكوين الجامعي

وبالتالي هل للمعلمين القدرة الالزمة علـى  . الفروق الفردية، وعاجز عن الحكم على ما إذا حقق ما يصبو إليه أم العكس
  أن تعترضهم صعوبات؟ وهل يملكون القدرة على تحقيق األهداف المسطرة؟ تنفيذ التقويم بدون 

إن مختلف القرارات لم تستثني جنسا دون آخر، وبالتالي قد يعاني كال الجنسين من نفس الصعوبات، وهـو مـا   
الطنطـاوي  ( .أكدته دراسة الطنطـاوي حيـث توصـل أن كـال الجنسـين يعانيـان مـن صـعوبة بنـاء األسـئلة          

  ).110:1993رمضان،
إذا تعرض المعلم إلى صعوبات التقويم عند التخطيط له أو تنفيذه أو تصحيح نتائجه تجعله يبتعد عـن   :اإلشكاليةتحديد 

التقويم  التكويني المستمر وعن التقويم التشخيصي ويكتفي بالتقويم النهائي فقط، وبهذا يصعب عليه الحكم بدقـة علـى   
وهو ما ذهب إليه البـاحثون  . ي التعديل والتطوير وإصالح االعوجاج فور وقوع ذلكعلما أن التقويم يعن.مستوى المتعلم

محمـد  (حيث اعتبر أن التقويم يكمن فـي تحسـين التـدريس والـتعلم     "Tomas Hastenges"منهم توماس هاستنجس 
ة المخرجـات  حيث اعتبر أن التقويم ال يهدف فقط إلى مراقب" dewy"وهو ما ذهب إليه أيضا دوي) 39:1999بوعالق،

ورغم هذا مازالـت النظـرة   ) 40:1999محمد بوعالق،(النهائية بل هو وسيلة تقديم المعلومات لتحسين العملية التعليمية
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حسب علـم  (للتقويم مقتصرة على تقديم التقديرات اللفظية أو العددية، والحكم النهائي على المتعلمين بالنجاح أو الرسوب 
والتي دعت إلى تطوير أساليب التقويم  ،2003حات التي باشرت فيها الوزارة منذ سنة رغم ما نادت به اإلصال) الباحث

وتعديل إجراءات االنتقال خالل مختلف األطوار وذلك بأخذ  أعمال ونشاطات المتعلم بعين االعتبار عند إصدار األحكام 
ئيسي للنتائج الوخيمة التي تجلت تبعاتها فـي  النهائية، حيث اعتبر وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن السبب الر

رداءة نوعية التعليم هو عدم انتهاج إستراتيجية واضحة فيما يتعلق بتقويم ومراقبة أداء المتعلمين، وكذا االكتفاء بالتطبيق 
ن شأنها أن السطحي لبرامج وحيدة المعايير طوال المسار الدراسي، والتي ال ترتكز إطالقا على بيداغوجية الدعم التي م

تؤدي إلى انتهاج سياسة ناحعة للتكوين أثناء الخدمة في مجال التقويم، ولهذا انعكست تلك النتائج سـلبا علـى مسـتوى    
  .تحصيل المتعلمين، وعلى المردود العام للمؤسسة التربوية وكذا عل مستوى النتائج الفردية

تاسعة من التعليم األساسي سابقا أي قبل انقضـاء  متعلم يغادرون المدرسة بين السنتين األولى وال 150000كان 
منهم يغـادرون الثانويـة    40000ومن بين المتعلمين الذين يصلون إلى مرحلة التعليم الثانوي فإن . مدة التعليم اإللزامي

ـ ). 2009أبو بكر بن بوزيد،.(قبل أن ينهوا الدراسة في هذه المرحلة زون إذن فماهي األسباب التي جعلت المعلمين يعج
عن تطبيق التقويم الشامل؟ هل من مشكالت وصعوبات التي تقف عائقا أمام المعلمين؟ هل هذه الصعوبات تعـود إلـى   

  نقص في تكوينهم األولي والمتواصل، أم إلى التنظيم البيداغوجي المعمول به؟ 
  :التالية األسئلةفي هذا البحث تتمثل في  واإلشكالية المطروحة

 ؟من وجهة نظرهم واجه معلمي المدرسة االبتدائية في تقويم المتعلمينماهي الصعوبات التي ت 

 ؟دائية باختالف جنسهمهل تختلف صعوبات تقويم المتعلمين لدى معلمي المدرسة االبت 

 نوع تكوينهم؟ هل تختلف صعوبات تقويم المتعلمين لدى معلمي المدرسة االبتدائية باختالف 

ونها إحدى الدراسات القليلة في الجزائر، التي بحثت في صعوبات تقويم المتعلمين تكتسي أهمية الدراسة ك :أهمية البحث
 :كما تبرز أهميتها في 

   لفت انتباه المعنيين ببعض النقائص التي تعاني منها العملية التقويمية وهذا إلعادة تكوين المعلم وتعديل التنظـيم
 .البيداغوجي المعمول به

 كل جوانب شخصية المتعلم توجيه العملية التقويمية لتشمل. 

 توضيح الدور الفعال للتقويم في العملية التعليمية التعلمية. 

 الوقوف على واقع التقويم بالمدرسة االبتدائية. 

   :الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية سعىت :أهداف البحث
  التي تواجه معلمي المدرسة االبتدائي في من وجهة نظرهمصعوبات المعرفة. 

   الصعوبات األكثر شيوعا التي تواجه معلم المدرسة االبتدائيةتوضيح. 

 تبعا لمتغيرات الجـنس ونـوع   معلمي المدرسة االبتدائية  ي صعوبات تقويم المتعلمين من طرفمعرفة الفروق ف
 .التكوين

  :لإلجابة على األسئلة المطروحة تم صياغة الفرضيات اآلتية :فرضيات البحث
 لتي لها عالقة بالتنظيم البيداغوجي في التقويم هي األكثر شيوعاصعوبات تقويم المتعلمين ا. 

 تختلف صعوبات تقويم المتعلمين لدى معلمي المدرسة االبتدائية باختالف جنسهم. 
 تختلف صعوبات تقويم المتعلمين لدى معلمي المدرسة االبتدائية باختالف نوع تكوينهم. 
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 :البحث مصطلحات

 ترمي إلى معرفة مدى نمو الطفل في اتجاه األهـداف التربويـة الشـاملة،     وية شاملةعملية ترب:تقويم المتعلمين
ويستخدم القياس ونتائج االمتحانات بأشكالها المختلفة، ويعتمد أيضا على المالحظة المستمرة عن سلوك المتعلمـين  

    .في المدرسة وخارجها، ويستعين بآراء المربين والمتعلمين وأوليائهم
 عدم معرفة كيفية استعمال التقويم وعدم القدرة على تطبيقه بصورة مناسبة وتصـحيح   :المتعلمين صعوبات تقويم

 والتي يعبر عنها من خالل درجات المعلمين على درجات استبيان قياس مؤشرات الـتحكم ، نتائجه واالستفادة منها
 )منعدمةا، قليلة جد، لة، قليكبيرة، كبيرة جدا(

  :مين خمسة أبعادوتضم صعوبات تقويم المتعل
 المدرسة االبتدائيـة  فـي تقـويم     الصعوبات التي يواجهها معلمو :في التقويم صعوبات لها عالقة بتكوين المعلم

المتعلمين لها عالقة بتكوينهم في التقويم، األولي الذي تلقوه في المعاهد أو الجامعات قبل الخدمة، المتواصل الـذي  
  . ء الخدمة في شكل أيام تكوينية وندوات تربويةيتلقوه قبل الترسيم والمستمر أثنا

 المدرسة االبتدائية  في تقويم  الصعوبات التي يواجهها معلمو :صعوبات لها عالقة بالتنظيم البيداغوجي في التقويم
طة المتعلمين لها عالقة بالتنظيم البيداغوجي الذي يمثل التوقيت األسبوعي، الحجم الساعي، األفواج التربوية، الخري

  .التربوية
 المدرسة االبتدائية  في تقويم  الصعوبات التي يواجهها معلمو :صعوبات لها عالقة باألهداف والبرامج في التقويم

  . المتعلمين لها عالقة باألهداف وكثافة البرامج والمنهاج وطريقة تنفيذه ووسائله
  بناء االختبارات أو تصحيحها، بتدائية  في الالمدرسة ا الصعوبات التي يواجهها معلمو :بناء االختبارفي صعوبات

  .وضع ساللم التقويم، تحليل النتائج المحصل عليها أو تفسيرها
 المدرسة االبتدائية  في تقويم المتعلمين لها  الصعوبات التي يواجهها معلمو :صعوبات تطبيق أنواع التقويم وأدواته

ني أو النهائي، وأدواتـه كاختبـارات المالحظـة والمقابلـة     عالقة بالتنويع في التقويم سواء التشخيصي أو التكوي
   .والبطاقات التقويمية

  :تمثلت حدود الدراسة فيما يأتي :البحثحدود 
 تقع  بوالية مسـتغانم وهـي مقاطعـة    ) للتعليم االبتدائي(أجريت الدراسة بأربع مقاطعات تربوية  :الحدود المكانية

اطعات بطريقـة عشـوائية،   وقد تم اختيار هذه المق. لي ومقاطعة خضرةصيادة، مقاطعة خيرالدين، مقاطعة سيدي ع
  .حيث شملت  مجموعة من المعلمين لإلجابة على أداة الدراسة والذين يمثلون عينة البحث

 2010 نـوفمبر  29إلى غاية يوم  2010سبتمبر  30في الفترة الممتدة من يوم  أجريت الدراسة :انيةالحدود الزم  ،
 .لة القياسد من صدق وثبات وسيوذلك بعد التأك

 الصـعوبات التـي تواجـه معلمـو    " انطالقاً من أهداف الدراسة والبيانات المراد الحصول عليها لتحديد  :البحثمنهج 
الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجـد فـي    فسيتم استخدام المنهج الوصفي" المدرسة االبتدائية في تقويم المتعلمين

  .عن طريق استمارة أعدت لهذا الغرض فها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كمياً وكيفياًالواقع ويهتم بوص
  .نوع تكوينهممعلما ومعلمة يختلفون باختالف جنسهم،  217تم إجراء البحث على عينة قوامها  :مجتمع البحث وعينته

  % 36.47بنسبة . عالهأ معلما للتعليم االبتدائي بالمقاطعات المذكورة 595مجتمع قدره  سحبت من 
  :ويوضح الجدول التالي توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة
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 .توزيع عينة البحث حسب المتغيرات): 01(الجدول 

  متخرج من المعهد التكنولوجي للتربية: م ت ت 
  متخرج من الجامعة: جامعة

تواجه معلمي المدرسـة االبتدائيـة عنـد تقـويم      تيتشمل الصعوبات ال، استمارةمن  بحثتكونت أداة ال :البحثأداة  
في ضوء سلم ليكرت الخماسي لقيـاس   فقرة في صورتها األولية، وقد تم استخدام تدريج خماسي) 32(المتعلمين، بلغت

  : اشتمل على المستويات التالية )يحدد درجة الصعوبة (درجة صعوبة كل فقرة
  ).سطة ، قليلة ، قليلة جداكبيرة جدا ، كبيرة ، متو( 

المقدمة والمعلومات العامة، وفقرات االستمارة التي تكونت في صـورتها  : وقد تكونت االستمارة من جزأين هما
فقرة، تصف الصعوبات التي تواجه معلمي المدرسة االبتدائية أثناء تقويم المتعلمين، ولقـد تـم تقـديم    ) 31(النهائية من 

  .العينةاالستمارة لجميع أفراد 
بعد كتابة تعليمة االستمارة  وفقراتها تم عرضها على عينة من المعلمين قصد التصحيح اللغـوي وكانـت    :صدق األداة

 .استفادتي من ذلك ليست بالقليلة

، حيث عرضنا االسـتمارة فـي صـورتها    والتحليل العاملي اعتمدنا في بحثنا هذا على طريقة صدق المحكمين
أرائهـا  قصد تحكيمها بإبداء  ،أساتذة في علم النفس و مفتشين في التربية والتعليم االبتدائي: ين األولية على تسعة محكم

  :المعدة من حيث االستمارة
 .وضوح الفقرات، ومناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة -

 .الدقة العلمية واللغوية -
 .مناسبة التدريج المستخدم -

 .أي فقرات أخرى مقترحة إضافةتعديل أو حذف، أو  -

بصورة مناسبة، يمكن االعتماد عليها في تعمـيم   األداةوقد تم أخذ أرائهم واقتراحاتهم بعين االعتبار، حتى تظهر 
   .، التي تبرز من تحليل النتائجالنتائج والتوصيات

واسـتخدم محـك   ) PRICIPAL AXIS FACTORING(وتم إجراء التحليل العاملي بطريقة المحاور األساسية 
ر من واحد صـحيح للعوامـل التـي تـم اسـتخراجها، وأعقـب ذلـك تـدوير متعامـد بطريقـة           الجذر الكامن أكث

  )VARIMAX(.فرماكس
، وحذفت الفقرات التي كان تشبعها أصـغر مـن    0.30حيث تم اإلبقاء على الفقرات التي كان تشبعها أكبر من 

  .فقرة 31حتوي على فأصبحت االستمارة ت 0.30
وتم التأكد من الثبات ثانية بواسطة طريقة التجزئـة  باستخدام ثبات االتساق الداخلي،  اةاألدتم حساب ثبات  :ثبات األداة

  .وهذا يعد مناسبا ألغراض الدراسة) 0.91(وألفا كرونباخ بمعامل ثبات قدره  )0.83(النصفية وبلغت قيمة معامل الثبات
كبيـرة   :ي األداة درجات على النحو التاليتم إعطاء كل مستوى في التدريج الخماسي المستخدم ف:طريقة تصحيح األداة

  .)درجة واحدة(جدا  ة، قليل)ندرجتا( ة، قليل)درجات 3(، متوسطة )درجات 4(كبيرة  ،)درجات 5(جدا
 .، وللدرجة الكليةبعدالمتوسطات الحسابية لكل  وعليه فإن حساب مستوى الصعوبة، تم باستخراج

  
  المؤهل العلمي  الخبرة المهنية  نوع التكوين  الجنس

أقل من   جامعة  م ت ت  إناث  ذكور
  سنوات 10

إلى أقل  10من 
  سنة 20من 

سنة  20
  فأكثر

ثانوي  3
  أو أقل

بكالوريا أو أقل 
  ليسانس  من ليسانس

  71  63  83  91  60  66  71  146  90  127  العدد
% 85.53  41.47  67.28  32.72  30.41  27.65  41.94  38.25  29.03  32.72  
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بمتوسط نظـري   31درجة، والدنيا هي  155درجة القصوى هي فقرة، فإن ال 31وبما أن االستمارة تتكون من 
  . درجة 93قيمته 

من أجل تفسير النتائج الخام المتحصل عليهـا واإلجابـة علـى أسـئلة     :نتائج الاألساليب اإلحصائية المتبعة في تحليل 
  : على األساليب اإلحصائية التاليةتم االعتماد الدراسة، 

  التكرارات و النسب المئوية -
 وسط الحسابي المت -

 االنحراف المعياري -

 معامل ارتباط بيرسون -
 )t test( اختبار ت -

 SPSS 15وتمت كل هذه العمليات ببرنامج الرزم اإلحصائية في العلوم االجتماعية 

  :عرض نتائج الفرضية األولى ومناقشتها
 " المتعلمين التي لها عالقة بالتنظيم البيداغوجي في التقويم هي األكثـر شـيوعا  صعوبات تقويم : " نص الفرضية األولى

قمنا بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة  لجميـع األبعـاد      هاومن أجل قبول هذه الفرضية أو رفض
  .والدرجة الكلية ومقارنتها بالمتوسط النظري

  .ألبعاد صعوبات التقويم والدرجة الكلية ةمعياريال اتالمتوسطات واالنحراف): 02(الجدول   

  االنحراف المعياري  المتوسط النظري  المتوسط الحسابي  المتغيرات
  5.94  21  18.02  صعوبات لها عالقة بتكوين المعلم

  7.40  21  26.39  صعوبات لها عالقة بالتنظيم البيداغوجي
  4.52  15  14.85  صعوبات لها عالقة باألهداف والبرامج

  4.09  18  13.12  عوبات تطبيق أنواع التقويم وأدواتهص
  5.50  15  11.60  صعوبات في بناء االختبار
  20.64  93  84.00  )درجة كلية(صعوبات تقويم المتعلمين

أن المعلمين لديهم صعوبات في تقويم المتعلمين بدرجة متوسطة في الشكل العـام  ) 02(يتضح من الجدول رقم 
  .20,64، بانحراف معياري قيمته  93وهي أقل من المتوسط النظري  84,00الحسابي حيث بلغت قيمة المتوسط 

أن المعلمين لديهم صعوبات كبيرة في بعد الصعوبات التي لها عالقة  بـالتنظيم  ) 02(كما يتبين من الجدول رقم 
ر إلى تحقـق فرضـية   مما يشي 24، بمتوسط نظري  26,39البيداغوجي في التقويم حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 

  .البحث األولى
أن المعلمين لديهم صعوبات بدرجة متوسطة في بعدي الصعوبات التي لها ) 02(في حين يظهر من الجدول رقم 

عالقة باألهداف والبرامج في التقويم، والصعوبات التي لها عالقة بتكوين المعلم في التقويم حيث بلغ متوسطهما الحسابي 
على التوالي ويتضح أيضا من نفس الجدول أن المعلمين لـديهم صـعوبات    21، 15ط نظري بمتوس 18.02و  14,85

صعوبات في  بناء االختبار حيث بلغ متوسطهما الحسابي علـى  ت تطبيق أنواع التقويم وأدواته وقليلة في بعدي صعوبا
  .15و 18وبمتوسط نظري على الترتيب  11.60و  13.12التوالي 

حيـث تبـين أن   ) 02(اسة عن تحقق هذه الفرضية كما يتضح ذلك من نتائج الجدول رقم لقد أسفرت  نتائج الدر
  . الصعوبات األكثر شيوعا هي التي لها عالقة بالتنظيم البيداغوجي في التقويم

 ) 2009عبد هللا خميس وآخر(وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج بعض الدراسات السابقة منها دراسة 
علمين يواجهون صعوبات عديدة وكبيرة في كيفية تطبيق التقويم التكويني وأن أكبر صعوبات التي تـواجههم  على أن الم
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وهاتين  الصعوبتين تندرج تحت "عدد المتعلمين في القسم"و" عدم وجود الوقت الكافي لديهم لمتابعة أعمال المتعلمين"هي 
) 2006يوسف خنـيش  (ما اتفقت مع نتائج الدراسة التي قام بها عامل الصعوبات التي لها عالقة بالتنظيم البيداغوجي، ك

أغـالل فاطمـة الزهـراء    ( أما  %86.30على أساتذة التعليم المتوسط  الذين يعانون من صعوبات  في التقويم بنسبة 
فهم  معظم المعلمين يعانون صعوبات في التقويم في دراستها التي أجريت على معلمي جميع األطوار وجدت أن ) 2006

يستعملون األسئلة التي يكون جوابها منتظرا من طرف المعلم وفي أغلب األحيان يكون معروفا مسبقا من طرف المتعلم 
خاصة في المستوى التعليم االبتدائي، أما فيما يخص طبيعة األسئلة المطروحة فهي ال تقيس في معظم الحاالت إال قدرة 

ويم التقليدي، إضافة إلى هذا، عدم اهتمام المعلمين ببعد التقـويم التشخيصـي   االسترجاع والتذكر كما كان عليه في التق
أما فيما يخص التقويم . الذي من شأنه أن يبين النقائص المتعلقة بالمفهوم المدروس قبل توسعيه حسب مستويات الصياغة

أو قيمة كيفيـة دون  ) نقاط(ة كمية التحصيلي الخاص بنتائج التعلم، نجد أغلب المعلمين يقيمون هذه األخيرة بإعطاء قيم
مرافقتها بعبارات توجيهية للمتعلم تخص نقاط ضعف تعلمه أو نقاط قوته المتعلقة بالمفهوم المقصود، وذلك بالرغم مـن  

الذي يسعى وراء تكـوين الفـرد     أن التعليمات التربوية الواردة في المناهج التعليمة تؤكد على استعمال التقويم التكويني
 . ل ممارسة التقويم الذاتي وهذا يؤكـد الصـعوبات التـي يواجههـا المعلـم فـي مجـال تقـويم المتعلمـين         من خال

ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى  نقص في تكوين المعلم ونقص المراقبة والمتابعة الميدانية لما يجـرى داخـل القسـم،     
الذي يركز على التكوين النظري في غالبيته، وكذا عدم   واالستغناء عن المعاهد التكنولوجية واالكتفاء بالتكوين الجامعي

االهتمام الفعلي بالتقويم ضمن البرامج التكوينية أو األيام الدراسية حيث تفتقد إلى كيفية التقويم وبناء االختبارات، وعـدم  
  .التطرق إلى تطبيق أنواع التقويم ونقص تكوين المعلمين والمشرفين  في مجال التقويم بصفة عامة

اإلعداد الجيد هو أمر في غاية األهمية لتطبيق أي نظام جديد في التعليم، لقد باشـرت الـوزارة فـي إصـالح     
المنظومة التربوية ومنها إصالح نظام التقويم التربوي إال أنها لم تدرب المعلم عل ذلك فهو لم يتلق تكوينـا فـي هـذا    

لتي تتطلب من الوزارة التفكير فيها بصـور أكبـر، فقـد يحتـاج     المجال، فالتدريب أثناء الخدمة من البرامج المهمة، ا
المعلمون إلى تبادل الزيارات قصد االحتكاك وتبادل الخبرات في هذا الجانب، حتى ال ننسى المخصصات المالية فكـل  

ت تغيير وإصالح إال وله ما يدعمه ماديا فبإنشاء مكتبة على مستوى كل مؤسسة تربوية أو علـى مسـتوى المقاطعـا   
التربوية على األقل يمكن أن نجد حجة على المعلمين حتى ال يبقوا في أماكنهم يراوحون محافظين على النظام التقويمي 

  .التقليدي وعدم تعايشهم مع المستجدات
التكوين أثناء الخدمة يسمح برفع المستوى ويزيد من كفاءة المؤسسة التربوية وفاعليتها، وبـالرغم مـن تعـدد     

إن البعض يرى بأن هذه المنافع ال يمكن التسليم بها بسهولة، ويعتبرونه تضييعا للوقت وإشغاال عن نشـاطات  إيجابياته ف
: 2002تيلوين حبيـب، ( .أكثر أهمية، والكثير من األشخاص الذين لم يتلقوا تكوينا أو تلقوه بصفة أقل يشعرون بالنقص

25(  
ختلف المناشير والوثائق التربوية الصادرة عن وزارة التربية يمكن تفسير وجود هذه الصعوبات إلى التقيد التام بم

المتعلـق   2005/ 26مما يحد من رغبة المعلمين في إيجاد سبل أخرى للتقويم ويتضح ذلك من خالل المنشور الوزاري 
 2039بتطبيق نظام التقويم البيداخوجي وتحديد االختبارات الشهرية والفصلية وكيفية حسـاب المعـدالت، والمنشـور    

المتعلق بترتيبات انتقـال تالميـذ    24/2006بخصوص ارتقاء التالميذ في التعليم االبتدائي، والمنشور الوزاري  2006/
  .السنة األولى ابتدائي

وتعود هذه الصعوبات أيضا إلى عدد المتعلمين في القسم الواحد الذي يفوق أحيانا األربعين والـذي ال يتماشـى   
توفر الوقت الكافي للمعلم لتأدية التقويم بالطريقة الصحيحة فكثافة البـرامج وكثـرة المـواد     مبدأ اإلصالحات، وإلى عد

يعتبران من الحواجز في تحقيق منظومة التقويم بالطريقة الصحيحة، وكثرة االختبارات الشهرية التي يزيد عددها عـن  
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معلم مثال يدرس أربعين تلميذا فكيف يمكن لـه تـدوين   في السنة مع تبليغ األولياء بنتائج أبنائهم ، فإذا كان ال) 8(ثمانية
نتائجهم بمالحظات دقيقة ؟ لألسف يتم تدوينها بشكل روتيني وليس تقييمي وبالتـالي الفشـل فـي التقـويم بالطريقـة      

وبها يقوم المعلمون بعمل وفقا لرغبات اإلدارة  من خالل تسجيل نتائج على كراسات المتعلمـين وتبليغهـا   . الصحيحة
ولياء والتي تعتبر أعباء إضافية بالنسبة إليهم، تؤثر في تطبيق التقويم بالصورة المطلوبة، فالتقليل من هذه األعمال قد لأل

  .  يحقق التقويم الذي يخدم العملية التعليمية التعلمية وبالتالي تحقيق جودة التعليم وهي الضالة المنشودة
قدة ، خاصة عند تقويم السلوك اإلنساني والذي يتميز بعدم الثبـات  كما يمكن تفسيرها إلى كون التقويم عملية مع
  .والتغير الذي يطرأ على المقوم والمقوم على حد سواء

  :عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها
 مـن  وللتحقق "لمدرسة االبتدائية باختالف جنسهمتختلف صعوبات تقويم المتعلمين لدى معلمي ا: " ثانيةنص الفرضية ال

  )t testاختبار ( باستخدام قمنا وتحليلها إحصائيا، هذه الفرضية ةصح
  .)إناث ،ذكور(المجموعتين  بين الفروق عن الكشف في

 .المقارنة بين الجنسين في صعوبات تقويم المتعلمين): 03(الجدول 

  األسلوب اإلحصائي
 القيمة  االنحراف المعياري  المتوسط النظري  المتوسط الحسابي  المتغيرات

t  
درجة 
  الحرية

  القيمة
sig 

  م الداللة
0.05  

  عوبات لها عالقةص
  بتكوين المعلم

  5.80  21  17.94  ذكور
  غير دالة  0.80  215 2.24-

  5.04  21  18.13  إناث
  صعوبات لها عالقة
  بالتنظيم البيداغوجي

  7.01  21  27.47  ذكور
  دالة  0.01  215  2.58

  7.72  21  24.86  إناث

  صعوبات لها عالقة باألهداف والبرامج
  4.30  15  15.24  ذكور

  غير دالة  0.13  215  1.51
  4.97  15  14.30  إناث

  صعوبات تطبيق أنواع التقويم وأدواته
  5.67  18  13.28  ذكور

  دالة  0.04  215  2.04
  5.16  18  12.81  إناث

  صعوبات في بناء االختبار
  4.26  15  11.51  ذكور

  دالة  0.00  215  2.62
  3.74  15  11.15  إناث

  )درجة كلية( صعوبات تقويم المتعلمين
  20.64  93  86.68  ذكور

  دالة  0.02  215  2.29
  20.15  93  80.21  إناث

 
والمعلمات ) الذكور(لمين تحقق جزئي لهذه الفرضية حيث تبين وجود فرق دال بين المع) 03(يظهر من الجدول 

  في صعوبات تقويم المتعلمين بشكل عام لصالح الذكور  0,05عند مستوى داللة ) اإلناث(
، كمـا  80.21ب وهو أكبر من المتوسط الحسابي عند اإلناث المقـدر    86.68حيث بلغ المتوسط الحسابي لديهم 

ة بالتنظيم البيداغوجي وصـعوبات تطبيـق أنـواع    اتضح أيضا وجود فراق دال إحصائيا في الصعوبات التي لها عالق
يظهـر مـن   و ، 0.00،  0.04،  0.01 :على التوالي sigحيث بلغت القيمة التقويم وأدواته وصعوبات بناء االختبار، 

،  12.81،  24.86(واألصـغر لإلنـاث   )  11.51،  13.28،  27.47( خالل المتوسطات الحسابية األكبـر للـذكور  
  .ب،  أي أن الذكور هم الذين يواجهون الصعوبات أكثر منه من اإلناثعلى الترتي) 11.15

  :وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في البعدين التاليين عدم بينما كشفت الدراسة عن  
  ) الصعوبات التي لها عالقة بتكوين المعلم والصعوبات التي لها عالقة باألهداف والبرامج( 

فتبـين لنـا أن   )  14.30، 15.24( ،)17.94،18.13(الحسابية للذكور واإلناث  ويالحظ تقارب في المتوسطات
  .عامل الجنس ال يؤثر في درجة هاتين الصعوبتين
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اتضـح   ) 03(رقـم   ويتضح ذلك من خالل نتائج الجـدول أسفرت نتائج الدراسة عن تحق جزئي لهذه الفرضية 
ويم المتعلمين بشكل عام وفي الصعوبات التي لها عالقـة  وجود فرق دال إحصائيا بين الذكور واإلناث في صعوبات تق

بالتنظيم البيداغوجي، وفي صعوبات تطبيق أنواع التقويم وفي صعوبات بناء االختبـار وتبـين أن الـذكور يواجهـون     
  .الصعوبات أكثر من اإلناث

 إلى عدم وجـود  اللذان توصال) 2009عبد اهللا خميس (و ) 2006يوسف خنيش (اختلفت هذه النتيجة مع دراسة 
  .فروق بين الجنسين في مواجهة صعوبات التقويم

الذي أكد على أن كال الجنسين يعاني صعوبات في التقويم خاصـة  ) 1993الطنطاوي (كما اختلفت  مع دراسة 
  .عدم القدرة على بناء األسئلة

ـ )  1993بارسون (و دراسة ) 1972جانسون ( واختلفت جزئيا مع ما توصلت إليه دراسة ين أكـدا وجـود   ح
عبد المجيـد  ( نقال عن.صعوبات أكثر لدى اإلناث مقارنة بالذكور خاصة فيما يتعلق بعدم القدرة على التغلب على الذاتية

  ).126، 1998: النشواني
ويمكن تفسير هذه النتيجة كون أن إصالح النظام التقويمي حديث ، لم يألفه المعلم من قبل، فقد أدخل مع بـدايات  

ومتطلبات اإلصالح والتغيير ال تعـد  .  2003/2004ائر إصالح المنظومة التربوية ابتداء من السنة الدراسية تبني الجز
بسيطة فقد ال يستطيع كل المعلمين التعامل معها ، فطبيعة الجنس األنثوي يقبل التغيير أكثر منه من الـذكور فاسـتطاع   

بعد فترة تكيف المعلمين الذكور مع هذا النوع مـن التغييـر   اإلناث التكيف بسرعة مع التغيرات ومن المؤمل أن نرى 
كما ترتبط فكرة البحث في الفروق بين الجنسين بضرورة التسليم بتدخل عدة عوامل و متغيرات . نتيجة تمرنهم تدريجيا
جنسـين و اإلطـار   ، أو تلغي الفروق بينهما منها طبيعة التركيبة االجتماعية التي ينتمي إليها النوعقد تعطي الغلبة ألي 

  .الحضاري و الثقافي لهذه المجتمعات، و الفترة الزمنية التي يتم فيها البحث ،و غيرها من الظروف
تختلف صعوبات تقويم المتعلمين لدى معلمي المدرسة : " ثالثةنص الفرضية ال :ة ومناقشتهالثعرض نتائج الفرضية الثا

  )t testاختبار ( باستخدام قمنا وتحليلها إحصائيا، هذه الفرضية صحة من وللتحقق "االبتدائية باختالف نوع تكوينهم 
  .)متخرج من الجامعة متخرج من المعهد التكنولوجي ،(المجموعتين  بين الفروق عن الكشف في

 .المقارنة في صعوبات تقويم المتعلمين حسب نوع التكوين) 04(جدول رقم 

  األسلوب اإلحصائي
 القیمة  االنحراف المعیاري  المتوسط النظري  المتوسط الحسابي  المتغیرات

t  
درجة 
  الحریة

  القیمة
sig 

  م الداللة
0.05  

  صعوبات لھا عالقة
  بتكوین المعلم

-  5.73  21  17.66  م ت ت
  غیر دالة  0.16 215 1.38

  4.92  21  18.76  جامعة
  صعوبات لھا عالقة
  بالتنظیم البیداغوجي

  7.60  21  24.29  جامعة  دالة  0.00 215  2.95  7.11  21  27.41  م ت ت
صعوبات لھا عالقة باألھداف 

  والبرامج
  4.60  15  14.30  جامعة  غیر دالة  0.21 215  1.23  4.48  15  15.11  م ت ت

صعوبات تطبیق أنواع التقویم 
  وأدواتھ

  6.16  18  12.81  جامعة  غیر دالة  0.56 215  0.58  5.67  18  13.28  م ت ت

-  4.26  15  11.51  م ت ت  صعوبات في بناء االختبار
  3.74  15  11.78  جامعة  غیر دالة  0.64 215  0.46

  صعوبات تقویم المتعلمین
  )درجة كلیة(

  21.01  93  84.98  م ت ت
  19.84  93  81.97  جامعة  غیر دالة  0.31  215  1.00

  بيةالمعهد التكنولوجي للتر:  م ت ت
المعلمين الـذين   تحقق ضئيل جدا لهذه الفرضية حيث تبين وجود فرق دال إحصائيا عند) 04(يتبين من الجدول 

 2.95) ت(وبلغت قيمة ) جامعة(والمعلمين الذين تخرجوا من الجامعة ) م ت ت(تخرجوا من المعهد التكنولوجي للتربية 
بالتنظيم البيداغوجي في التقويم، تزيد الصعوبات عند المتخرجين  بالنسبة للصعوبات التي لها عالقة 0,00بمستوى داللة 

  7.11بانحراف معياري قدره  27.41من المعهد التكنولوجي للتربية، فبلغت قيمة المتوسط الحسابي عندهم 
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أنه ال يوجد فرق بين المعلمين المتخرجين من المعهد التكنولوجي والمعلمـين  ) 04(كما اتضح من خالل الجدول 
  .متخرجين من الجامعة في صعوبات تقويم المتعلمين بشكل عام وفي باقي اإلبعادال

أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا بين المعلمين المتخـرجين المعاهـد   ) 04(كشفت الدراسة ومن خالل الجدول رقم 
وجد فرق دال إحصائيا التكنولوجية والمعلمين المتخرجين من الجامعات في صعوبات تقويم المتعلمين بشكل عام، بينما ي

بين المتخرجين من المعاهد التكنولوجية والمتخرجين من الجامعات في الصعوبات التي لها عالقة بالتنظيم البيـداغوجي،  
  .وتزيد هذه الصعوبات عند المتخرجين من المعاهد التكنولوجية للتربية

حين توصـال إلـى عـدم    ) 2009يس عبد اهللا خم(ودراسة ) 2006يوسف خنيش  (تتفق هذه النتائج مع دراسة 
وجود فروق بين المعلمين المتخرجين من المعهد التكنولوجي والمعلمين المتخرجين من الجامعة في صعوبات التقـويم،   

حـين   ) 2006يوسف خنيش  (عن ) 1982أحمد ليسكي (ودراسة ) 1981المحجوب بن سعيد (بينما تختلف مع دراسة 
ي المعاهد التكنولوجية للتربية مقارنة بخريجي الجامعة، وهاتين الدراستين تنطبـق  على وجود صعوبات لدى خريج اأكد

على الصعوبات التي لها عالقة بالتنظيم البيداغوجي في البحث الحالي حيث تزيد الصعوبات عند المتخرجين من المعهد 
  .التكنولوجي للتربية

جهة المعنية بتخرج الطلبة المعلمين سـواء المعهـد   ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى غلبة الطابع النظري على ال
التكنولوجي أو الجامعة، حيث تقصر كل من الجهتين  في منح خريجيها فرصة التكوين الجيد وخاصة في مجال التقـويم  
التربوي، فالجهتين تركزان أكثر على بعض المقاييس المتمثلة في طرائق التعليم، والدروس النظرية كالتربيـة الخاصـة   

العامة وإعداد المذكرات أو في معرفة خصائص النمو في المرحلة التعليمية الموجه إليها الطالب المعلـم دون إعطـاء   و
  .األهمية للتقويم التربوي، وكذا تهميش التقويم خالل التكوين أثناء الخدمة المتمثل في األيام التكوينية والندوات التربوية

  :الخالصة
االستجابات أهمها أن المعلمين يواجهون صعوبات في تقويم المتعلمين بصفة من  توصلت الدراسة إلى مجموعة 

وهذا يؤكـد  هي التي لها عالقة بالتنظيم البيداغوجي في التقويم والصعوبات األكثر شيوعا عندهم عامة بدرجة متوسطة 
د من رغبة المعلمين في إيجـاد سـبل   التربوية الصادرة عن وزارة التربية مما يح والوثائق المناشير بمختلفالتقيد التام 

الحواجز في تحقيق منظومـة  أخرى للتقويم، وإلى عدم توفر الوقت الكافي للمعلم لتأدية التقويم بالطريقة الصحيحة ويجد 
  .السليمة التقويم

فـي الشـكل   التكوين  نوعأو  بالجنسكما أنه ال يوجد فرق بين المعلمين في مواجهة الصعوبات سواء ما تعلق 
وعدم وجود الفروق يرجع إلى نقص التكوين عند الجميع سواء في مجال التقويم، إذ يتم التركيز في التكوين على . عامال

و وتهميش التقـويم أثنـاء التكـوين أو فـي     مطرائق التدريس ونظريات التربية وإعداد المذكرات ومعرفة خصائص الن
     .الندوات التربوية

  :اآلتيةيات وفي األخير يمكن الخروج بالتوص
ضرورة فتح مناصب للمختص في القياس والتقويم التربوي على مستوى كل مقاطعة تربوية للتنسيق مع المعلمـين   -

 .بالتقويم التربويفيما يتعلق 
 .ن المعلمين والجامعات في التخصصات المقبولة في اإلبتدائيضرورة إدراج مقياس التقويم في معاهد التكوي -

  .ى مستوى كل مؤسسة تربوية، أو على مستوى المقاطعاتإنشاء مكتبة المعلم عل -

  إنشاء منتديات للمعلم وتوفير االنترنت في المؤسسات التربوية -
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