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مقدمة
مقدمة:
عرف التعميم العالي في الجزائر تطورات كبيرة في الحقبة الزمنية األخيرة ،أىميا
تغيير النظام الدراسي القديم المسمى الكالسيكي وتعويضو بالنظام الجديد المسمى ل.م.د.
الذي يعتبر قفزة نوعية في تطوير التعميم الجامعي الذي بدوره يعتبر مصدر قوة البالد.
تحتمي بو في كل جوانبيا ،اجتماعية ،ثقافية ،وخاصة االقتصادية ألن أساس نظام
ل.م.د .تطوير االقتصاد.
وقد جاء ىذا النظام بمجموعة من التعديالت إلصالح التعميم الجامعي .ومن أىم
أىدافو تأىيل الطالب لعالم الشغل ،حيث يسعى إلى تحسين العممية التعميمية بشتى
الوسائل ومن مختمف جوانبيا ،خاصة في جانب التقييم الذي يعتبر عنص ار ىاما من
العناصر التي تتحكم في تحقيق وسير البرنامج التعميمي والحكم عمى أدائو ومعرفة أىم
أىدافو.
ويتميز التقييم في نظام ل.م.د .بتطبيق معايير جديدة تتماشى مع أىداف التعميم
وأىداف نظام ل.م.د .وبما أن التقييم عممية ضرورية ،يمكن من خاللو الحكم عمى
البرنامج التعميمي ومعرفة نقاط القوة والضعف فيو ،وجب البحث والتطمع في ثنايا ىذا
الجانب ،لذا قمت باختيار موضوع التقييم في نظام ل.م.د.ومعرفة أىدافو ،وكانت أسباب
ىذا االختيار قبل كل شيء :ىو الغموض الذي الزال سائدا حول ىذه النقطة واستكشاف
الجديد الذي جاء بو ىذا النظام .وفضوال مني في معرفة طريقة تقييم األساتذة لمطمبة
والنقص الكبير لمدراسات واألبحاث المتعمقة بيذا الموضوع .
واليدف الذي سعيت إليو من خالل بحثي ىذا ،ىو اإلجابة عن مجموعة من
التساؤالت واإلشكاالت التي الزالت غامضة حول ىذا الموضوع ،وخاصة فيما يتعمق ب:
أ

مقدمة
كيف يقيم األستاذ لمطالب في المحاضرة وما ىي أىم المعايير التي يستند إلييا وكيف
يطبق ذلك وما ىي أىم األىداف التي يصبوا إلييا؟
جاءت خطة ىذا العمل في ثالثة فصول مسبوقة بمقدمة ومنتيية بخاتمة .احتوى
الفصل األول منيا :كالما عن التقييم في نظام ل.م.د .حيث تطرقت فيو إلى الحديث
عن التقييم عموما ثم التقييم بالنسبة لنظام ل.م.د .وعالقتو بالطالب ،أما الفصل الثاني،
فيو فصل تطبيقي يتمثل في دراسة تحميمية المتحانات ماستر 10لقسم المغة واألدب
العربي .والفصل الثالث دراسة إحصائية تحميمية الستبانات تحمل آراء األساتذة ،وطرقيم
في تقييم الطمبة من خالل امتحانات المحاضرات واالمتحانات النيائية.
اتبعت في بحثي ىذا منيجا مركبا من :منيجا إحصائيا ،ومنيجا وصفيا تحميميا
حيث أجريت دراسة إحصائية ألسئمة االمتحان وأسئمة االستبانات ثم قمت بوصفيا
وتحميميا ،محاولة بذلك الوصول إلى مجموعة من األىداف التي تتحدث عن أىم الطرق
التقييمية التي يستخدميا األساتذة في نظام ل .م .د.
وقد استندت في بحثي ىذا إلى مجموعة من المراجع والمقررات الوزارية بحكم أنو
نظام جديد أىميا القرارين رقم 100:و  107الذين يتحدثان عن طرق التقييم بالنسبة
لنظام ل.م.د .وكيفية سيرىا وسير وتطبيق االمتحانات .كما اعتمدت عمى مجموعة من
الكتب مثل:
 ضمان الجودة في قطاع التعميم العالي لكل من كمال بداري و عبد الكريم حرز اهلل
 ممتقى حول نظام ل .م .د وضمان الجودة لعبد الكريم حرز اهلل.

ب

مقدمة
واعتمدت كذلك بعض المذكرات مثل:
 تقييم تطبيق اإلصالح الجامعي الجديد لنظام ل.م.د .في ضوء تحضير الطمبة
إلى عالم الشغل ألحمد زرزور.
 تطور التعميم العالي( .اإلصالح واآلفاق السياسية) أليمن يوسف.
وأشير في نياية ىذه المقدمة إلى أنني واجيت في بحثي ىذا صعوبات عدة ،خاصة
من ناحية نقص المراجع الخاصة بيذا الموضوع وىذا عائد إلى جدتو حيث الزال يحتاج
إلى الدقة والبحث المعمق ،إضافة إلى رفض بعض األساتذة اإلجابة عن أسئمة
االستبانات.

ج

 -1إصالح التعميم العالي في الجزائر:
شيد التعميـ العالي تقدما وتطو ار كبي ار عمى مستوى كؿ الجامعات في العالـ ،وىذا التغير جاء نتيجة
لمجموعة مف العوامؿ والمستجدات التي فرضت عمى كؿ دولة منيا تطوير أساليب المعرفة العممية
التي تستجيب إلى متطمبات العولمة واقتصاد السوؽ ،ىذا ما أدى بالجزائر إلى ترؾ النظاـ السابؽ
"الكالسيكي" و تبني نظاـ جديد يتماشى مع التطور العممي و اقتصاد السوؽ وىو ما يسمى بنظاـ
"ؿ.ـ.د"
 -1-1مفيومو:
جاء "ؿ.ـ.د" كنظاـ مغير ألحواؿ الجامعات المختمفة مف خالؿ إعادة تنظيـ نظاـ
الشيادات وفؽ نظاـ عممي موحد في التعميـ .1وكذلؾ التغيير مف البرامج و برمجة أىداؼ جديدة
بخطط جديدة ،2واتسـ بييكمة ثالثية متمثمة في :ليسانس – ماستر – دكتوراه.
واعتبرت الجزائر مف بيف الدوؿ التي احتضنت ىذا النظاـ األوربي منذ سنة  2005/2004في
بعض الجامعات الجزائرية ثـ توسع عمى مختمؼ المؤسسات الجامعية ،وكانت الغاية مف تبنيو
ليست ىي نفسيا غاية الدوؿ المنتجة لو ،وانما أسمى أىدافيا ىو إصالح التعميـ العالي لمبالد مف
خالؿ:
 التطوير واالرتقاء بالتعميـ العالي حتى يحدث انفعاال ايجابيا توازنيا بيف المجاؿ التعميمي
والمحيط االقتصادي.
 -1فرحات بمولي ،شيادة الميسانس في المغة العربيو" ؿ ـ د" وسوؽ العمؿ بيف إصالح التعميـ العالي واصالح
التعميـ العاـ ،مجمة الممارسات المغوية ،جامعة مولود معمري ،مخبر الممارسات المغوية ،الجزائر ،العدد 94 :ص:

.954

 -2أيمف يوسؼ ،تطور التعميـ العالي :اإلصالح واآلفاؽ السي اسية ،جامعة بف يوسؼ بف خدة ،رسالة لنيؿ شيادة

الماجستير في عمـ االجتماع السياسي ،9003\9002 ،ص.55:
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وضع ىيكمة جديدة مصحوبة بتحييف وتعديؿ مختمؼ البرامج البيداغوجية وتنظيـ جديد

لمتسيير البيداغوجي.1
 تحسيف األداء البيداغوجي لمدراسات الجامعية المختمفة والتخمص مف االضطرابات التي
واجييا النظاـ القديـ.


الرفع مف مستوى الطمبة والباحثيف مف خالؿ االكتساب الفردي لمبحث العممي.

 تسييؿ عممية التقييـ واالنتقاؿ والكفاءة والتأطير.
 الرفع مف مستوى التعميـ والبحث العممي في البالد مف أجؿ الوصوؿ إلى مستوى الدوؿ
المتطورة.
 -2-1ىيكمة نظام ل.م.د:
جاء نظاـ ؿ ـ د بمجموعة مف التغييرات والتحوالت عمى مستوى التعميـ الجامعي وىي
تغييرات كما يقوؿ أىميا إيجابية وتسعى إلى تطوير والرفع مف مستوى الجامعات الجزائرية ،ومف
أىـ ىذه اإلصالحات التي صودؽ عمييا ىي وضع ىيكمة تعميمية جديدة مكونة مف ثالثية :ليسانس
– ماستر – دكتوراه .حيث عمؿ عمى تقميص عدد سنوات الدراسة وتحسيف التنظيـ والتسيير
البيداغوجي.
وقد تحدث عبد الكريـ حرز اهلل عف ىذه الييكمة كالتالي:2

 -1أحمد زرزور ،تقييـ تطبيؽ اإلصالح الجامعي الجديد نظاـ "ؿ ـ د" في ضوء تحضير الطمبة إلى عالـ الشغؿ،

جامعة منتوري ،قسنطينة ،رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ النفس التنظيمي ،2006\2005 ،ص.86 :

 -2عبد الكريـ حرز اهلل ،ممتقى حوؿ نظاـ "ؿ ـ د" وضماف الجودة ،جامعة البويرة ،مخبر الممارسات النظرية

والتطبيقية المعمقة.2013\12\09 ،
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 -1-2-1ليسانس :ىي أوؿ شيادة جامعية يتحصؿ عمييا الطالب بعد ثالث سنوات مف الدراسة
أو ما يعادؿ ستة " "06سداسيات ،سداسييف لكؿ سنة و ينتيي بفرعيف :أوليما آكاديمي ،يسمح
لمطالب بمواصمة دراستو الجامعية مباشرة ،مع الحصوؿ عمى بعض المؤىالت والشروط والفرع
الثاني وىو الميني الذي يدفع بصاحبو مباشرة باالندماج في عالـ الشغؿ.
 -2-2-1ماستر :ىي الشيادة الجامعية رقـ " "2تدوـ لسنتيف أو أربع سداسيات " "04كاممة،
يسمح بو لحاممي شيادة الميسانس األكاديمية ،الذيف تتوفر فييـ الشروط الالزمة ،كما يسمح بو
لحاممي شيادة الميسانس ميني الذيف لـ يغيبوا طويال .وليذه الشيادة بدورىا اختصاصاف :أوليما
ميني يقود إلى العمؿ ،والثاني ماستر بحث يفتح لصاحبو المجاؿ لمبحث العممي والتعمؽ
واالكتساب أكثر.
 -3-2-1دكتوراه :وىي ثالث وأعمى شيادة جامعية ،تدوـ ستة سداسيات كاممة " "6تدفع
بصاحبيا إلى العمؿ والبحث أكثر.
 -3-1مدى استفادة الطالب من نظام ل.م.د :تعتبر مف أسمى الغايات التي يسعى إلييا نظاـ ؿ.
ـ د ىي إصالح التعميـ العالي ويكمف أساس ذلؾ في االىتماـ بالطالب كدرجة أولى وذلؾ مف
خالؿ:
 تعزيز العمؿ الفردي لدى الطالب مف خالؿ اعتبار األستاذ موجيا فقط وعمى الطالب
البحث واالستكشاؼ والتعمـ.
 تطبيؽ المقاربة بالكفاءات التي أعطت لمطالب الحظ األوفر لمتعمـ واالكتساب.
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 اكتساب المعارؼ وتنويعيا وتعميقيا في بعض المجاالت التي تتوافؽ مع المحيط الميني.1
 توفير مختمؼ وسائؿ البحث والتعميـ مف مكتبات وانترنت....
 تحقيؽ فرص االستكشاؼ واالكتساب الفردي لمطالب بتوفير الوقت مف خالؿ تقميص ساعاتالدراسة لموحدات التعميمية المختمفة.
ويقودنا ىذا الحديث مباشرة إلى نقطة ميمة في العممية التعميمية بنظاـ ؿ ـ د وىي طريقة تقييـ
الطالب في مختمؼ تشكيالتو ،و لكف قبؿ الخوض في ىذه النقطة يتوجب عمينا طرح إشكاؿ حوؿ
مفيوـ التقييـ وحوؿ التجديد الذي فرضو ىذا النظاـ عف التقييـ ،وكذلؾ عف طريقة تقييـ الطالب مف
خالؿ الػ ؿ.ـ.د وسنحاوؿ تفسير كؿ ىذا في ما يمي:
 -1المفيوم العممي لمتقييم:
لغة :ىو تقدير الشيء و الحكـ عمى قيمتو.2
" تعييف قيمة أو كفاية نتائج التعميـ أو حصيمة أو ىو عممية يتـ بواسطتيا تكويف الحكـ في قيمتو
كفاية ظاىرة سموكية تحصيمية ،تخص تعمـ التالميذ بالمقارنة بمعايير كمية أو كيفية مفتوحة" ىذا
بالنسبة لمباحث حمداف.3
وبالتالي ،التقييـ ىو إصدار الحكـ عمى شيء ما بعد تقديره و إبداء الرأي فيو وبالنسبة لمجاؿ
التعميـ ىو تقديـ الحكـ عمى مدى النجاح الذي يتحقؽ مف وراء العممية التعميمية الموجية لمطالب
المتعمـ وما يتحصؿ عميو في المواقؼ التعميمية المختمفة مف خالؿ معايير كمية بالنسبة لما يتعممو
 -1سمية زاجي ،المكتبة الجامعية  ،فضاء التعمـ والبحث في سياؽ نظاـ ؿ ـ د ،جامعة باجي مختار ،عنابة،
العدد.30 :

 -2ابف منظور ،لساف العرب ،ط ،1دار لبناف ،بيروت ،1955 ،ج ،12ص.496 :

 -3طباع فاروؽ ،تقويـ التعمـ لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي ،جامعة الجزائر( ،)2مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير
في عموـ التربية ،2010 ،ص.151 :
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ومدى اكتسابو ،وكيفية ذلؾ بالنسبة لما يسمى بالمنيجية أو المقاربة بالكفاءات التي تركز عمى
طريقة التدريس ،المعرفة ،القدرات والميارات وكذا األىداؼ.
والتقييـ ىو التثميف ،وىو تحييف ومراقبة عمؿ الطالب خالؿ المشوار الدراسي ثـ الحكـ
عميو باالستناد إلى مجموعة مف المعايير ،أو كما يقوؿ رافد الحريري " :تثميف تحصيؿ المتعمـ
وانجازه ثـ الحكـ عميو بالنجاح أو الفشؿ في ضوء معايير صادقة وموضوعية".1
 -2عالقة التقويم بالتقييم:
كال المصطمحيف مستخدميف بكثرة في المجاؿ التعميمي التعممي ،ومف خالؿ األدبيات التي
وصمتنا ،ليس ىناؾ فروؽ كثيرة وبارزة بيف المصطمحيف إال في جية واحدة متمثمة في أف التقييـ
يصدر األحكاـ فقط أما التقويـ فبعد إصدار األحكاـ ويحاوؿ إيجاد الحموؿ المناسبة وتصحيح
الخطأ وتشجيع الصحيح.
ويمكف تجسيد ىذه العالقة كما يمي:
اإلجراءات التحسينية التي تضبط العممية التعميمية  +التقييـ = التقويـ.

2

وبيذا يصبح التقييـ جزئا مف التقويـ ،والتقويـ يشمؿ التقييـ إضافة إلى محاولة التحسيف والتعديؿ.
 -3أىمية التقييم:
يأخذ التقييـ مكانة ىامة في المجاالت العممية التعميمية أكثر مف غيرىا في باقي المجاالت
سواء عمى المستوى الفردي أو المؤسساتي ،أو عمى الصعيد التربوي والمنظومة التربوية عموما
بحيث يشمؿ تقييـ العممية تقييـ العممية التربوية وكذا نتاج المعمميف وناتج المتعمميف.
 توضيح األىداؼ المختمفة لممادة الخاضعة لمتقييـ واكتشاؼ النقاط السالبة والموجبة منيا. -1رافد الحريري ،التقويـ التربوي ،دار المنيج لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،2005 ،ص.17 :
 -2نفسو ،ص.50 :
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 توضيح وتقديرمستوى وحاجة المتعمـ وكذا العممية التعميمية. تمييز جوانب القوة والضعؼ في األىداؼ والكفاءة. تشخيص مصدر الصعوبات التي يالقييا الطالب في مادة أو مقياس ما.1 -1التقييم في نظام ل.م.د:
ال يختمؼ مفيوـ التقييـ الشمولي عف مفيومو في نظاـ ؿ.ـ.د .ولو نفس الغايات واألىداؼ
إال أ نو حاوؿ دمج بعض الق اررات الجديدة ،وكذلؾ تغيير في بعض حيثياتو ومف خالؿ المقررات
الو ازرية نعت حوؿ التقييـ في نظاـ لمد .يمكننا ذكرىا وتعريفيا فيما سيأتي:
"يسند لموحدة التعميمية والمواد المكونة ليا معامال وتقييـ بعالمة".2مف المادة السادسة .مف
خالؿ ىذا المقرر،يتـ التقييـ بتقديـ عالمة لممادة وىذه العالمة تحسب بطريقة أوبطرؽ مختمفة مثمما
جاء في المادة  18مف نفس المقرر،إف التقييـ إما يتـ عف طريؽ المراقبة المستمرة والمنظمة أو عف
طريؽ امتحاف نيائي أو كالىما معا وىو يشتمؿ عمى:3
 الدروس الخاصة بالوحدة التعميمية األعماؿ الموجيةاألعماؿ التطبيقية-الخرجات الميدانية

 -1إبراىيـ حميدوش ،واقع تقييـ التعمـ في التعميـ الثانوي وسبيؿ النيوض بو ،مجمة العرية ،جامعة ورقمة2003 ،

ص.36 :

 -2مولود ديداف ،نصوص نظاـ ؿ ـ د ،دار بمقيس لمتشر ،دار البيضاء،الجزائر ،طبعة ماي  ،2013ص.47 :
 -3المادة  20مف المقررالوزاري رقـ  ،711ص.51\ 50 :
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 الممتقيات………وجاء في المادة  118مف المقرر الوزاري الخاصة بفصؿ التقييـ واالنتقاؿ ،تعريؼ التقييـ
بالنسبة لنظاـ لمد كما يمي":يتـ في كؿ سداسي تقييـ المؤىالت واكتساب المعارؼ لكؿ وحدة
تعميمية إما عف طريؽ المراقبة المستمرة والمنتظمة أو عف طريؽ امتحاف نيائي أو كالىما معا
نعطي األولوية قدر اإلمكاف لتطبيؽ طريقة المراقبة المستمرة والمنتظمة"
إذ عرؼ التقييـ في نظاـ لمد إنو يتمثؿ في تقديـ عالمة تبيف درجة تطور مستوى آداء
الطالب في كؿ وحدة تعميمية عمى حدى ،ويتـ عمى مستوى المراقبة المستمرة في حصص األعماؿ
الموجية خاصة.كذلؾ عمى مستوى امتحانات نيائيةأو شبو نيائية باختالؼ أصنافيا
شفييةكتابية.....كما يمكف أف يكونا كمييما معا أي المراقبة المستمرة واالمتحاف ،ويحسب معدليا
بجمع كؿ وسائؿ تقييـ الطالب المطبقة خاصة العروض واألعماؿ المنزلية واالمتحانات ،وتترؾ
عممية الموازنة ليذه العناصر بتقدير الفرقة البيداغوجية .2ىذا بالنسبة لألعماؿ الموجية والتطبيقية
أما المحاضرة ،فتقيـ عادة بامتحاف كتابي في نياية كؿ سداسي.
فالتقييـ ىنا وباختصار ىو"أف تمتحف في المعارؼ المقدمة لؾ خالؿ السداسي".

3

 -2أركان التقييم في نظام ل.م.د:
نجسد أركاف التفييـ فيمميمي: 4
 -1المرجع السابؽ،المقرر الوزاري  711ص.50 :
 -2نفسو ،ص.51 :

-3كماؿ بداري ،عبد الكريـ حرز اهلل ،جواز سفر نحو االنجاح ،جامعة محمد بوقرة ،بومرداس ،دليؿ خاص
بالطالب ،ص.35 :

 -4كماؿ بداري ،بوباكور فارس ،عبد الكريـ حرز اهلل ،ضماف الجودة في قطاع التعميـ العالي ،إعداد وانجاح التقييـ
الذاتي ،ديواف المطبوعات الجامعية ،2013 ،ص.140 \139 :
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 -1-2تقييم تكويني :والذي ييدؼ إلى تأىيؿ الطالب إلى معرفة صعوبات التعميـ والتفتح عمى
سوؽ العمؿ.
 -2-2تقييم تمييدي :ويتـ بعد مرحمة التكويف متمثال في تقديـ حوصمة األىداؼ المتوصؿ إلييا
والتحقؽ مف صحتيا.
 -3-2تقييم تشخيصي :وىو تقديـ تقييـ أو تنبؤ لمعرفة مستوى تكامؿ التربص أو التكويف.
 -4-2تقييم قياسي :وىو قياس أو مقارنة األداء الفردي لمطالب عمى حدى ،ومع الفوج بتطبيؽ
بعض المعايير المعموؿ بيا في تقييـ الطالب وىذا ما ييمنا وما سنتطرؽ إليو الحقا
 -5-2تقييم معياري :ىو آخر نوع مف أنواع التقييـ الذي تنتيي بو عممية التقييـ فيو يحد مستوى
أداء التطور العممي والتعمـ لدى الطالب مف خالؿ معايير وشروط معينة.
 -3أنواع التقييم في نظام ل.م.د:
 -1-3التقييم الذاتي :ىو نقد ذاتي يجري بصفة دورية لقياس النتائج المحصؿ عمييا مف طرؼ
مختمؼ نشاطات مؤسسة التعميـ العالي .1يعمؿ عمى التحسيف المستمر ألداء ومستوى المؤسسة
والتحقيؽ اإليجابي والمستمر ألىدافيا.
 -2-3تقييم األداء :ينحى تقييـ األداء منحييف حيث يمكف أف يقيـ الطالب أداء معممو مثال حوؿ
طريقة تقديـ الدرس أو المنيجية أو الكفاءة ....وينقدىا وىو ليس بالشيء السمبي إنما يتقبمو األستاذ
ويحاوؿ تعديمو تماشيا ومستويات وقدرات الطالب.
والمنحى الثاني ىو تقييـ األستاذ ألداء الطمبة مف خالؿ معايير معينة كاالستجوابات الشفيية
والمراقبة المستمرة  .....واليدؼ مف ذلؾ ىو محاولة تعديؿ اإلعوجاج ،أو إكماؿ النقائص أو

 -1المرجع السابؽ ،إعداد وانجاح القييـ الذاتي ص.38 :
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غيرىا ،فتقييـ األداء ىو جمع النتائج المتوصؿ إلييا في نياية فترة معينة ومقارنتيا باألىداؼ
المسطرة قصد اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحسيف اإلستم اررية .1وىذا الجانب ىو الذي ييمنا في
ىذه الدراسة.
 -3-3تقييم الكفاءات:مف المادة " "18مف القرار الوزاري رقـ  139المؤرخ في ""2009 06 20
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يظير أف تقييـ الكفاءات ىو "تقدير المؤىالت واكتساب المعارؼ سداسيا إما بمراقية سداسية
ومنتطمة واما بامتحاف نيائي واما بالنمطيف معا" حيث يتـ تقييـ الكفاءات ومراقبة مؤىالت وقدرات
الطالب .وتقييميا في نياية كؿ سداسي ،باتخاذ اإلجراءات المطموبة لمعرفة مستوى الطالب ومدى
تطور كفاءاتو الذاتية .ومف ىنا يمكف تقييـ الطمبة وتشجيع القدرات المختمفة لكؿ فئة سواء في
المحاضرة أو األعماؿ الموجية والتطبيقية.
 -4-3تقييم الجودة :يسعى تقييـ الجودة إلى إتباع األىداؼ والغايات التي تسعى المؤسسات
الجامعية إلى تحقيقيا ،والنظر في مدى الوصوؿ إلييا .فيي أكثر الميمات صعوبة في التحديد
ألنيا مرتبطة بالمستوى الذي نريد تحديده 3،فيما يؤدي تقييـ الجودة إلى النظر في مدى بموغيا
لألىداؼ .كما يساىـ في معرفة مستوى التفوؽ الذي بمغتو المؤسسة في إطار مياـ التكويف أو
البحث.

 -1ينظر ورماف عبد الكريـ ،نظاـ التعميـ العالي في الجزائر وعالقتو بأداء األستاذ الجامعي ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير ،جامعة العقيد الحاج لخظر ،باتنة ،2004 ،ص.83 :

 -2و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،الدليؿ العممي لتطبيؽ ومتابعة نظاـ ؿ ـ د ،جواف  ،2011ص.36 :

 -3بداري كماؿ ،بوباكور فارس ،ع الكريـ حرز اهلل ،إعداد وانجاح التقييـ الذاتي ،ديواف المطبوعات الجامعية ،بف
عكنوف ،2013 ،ص.23 :
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 - 4أىمية التقييم في نظام ل.م.د .وأىدافو:
أ /التقييـ في نظاـ ؿ.ـ.د أو في النظاـ الكالسيكي ،وفي كؿ المستويات يبقى دائما جزءا رئيسيا في
العممية التعميمية وانجاح التعميـ الجامعي عموما والرفع مف مستواه .ويمكف مف خالؿ التقييـ:
 معرفة أىـ األىداؼ التي تحققت والعمؿ عمى زيادتيا.
 تغيير بعض أساليب التدريس لتحقيؽ الفاعمية والنجاح.
 التنويع في أساليب االمتحانات والعروض واالستجوابات لتحقيؽ األداء والمستوى.
ب /ومف مميزات التقييـ في نظاـ ؿ.ـ.د .أنو يعتمد عمى المراقبة بالكفاءات وييدؼ إلى:
إعطاء الطالب عالمات ،تعكس انجازاتيـ العممية المكتسبة وتزودىـ بكفاءة التطمع عمى
المحيط الخارجي ،1مع سيولة التأقمـ معو ،ألف أحد أىـ أساسيات الػ ؿ.ـ.د:
 اعتماد العمؿ الفردي لمطالب وتعزيز روح البحث واالكتشاؼ فيو.
 اكتشاؼ وتطوير ميارات وقدرات كؿ طالب.
 تييئة الطالب إلى االندماج في عالـ الشغؿ.
-5آلية التقييم:
تتضمف ىذه العممية مدى كفاءة وفعالية األساليب المستخدمة في اكتساب المعرفة
والميارات المراد تحقيقيا ،2فيي الطرؽ المختمفة التي تطبؽ مف خالؿ ما يسمى بالتقييـ ،والتي
بدورىا تعتمد عمى مقاييس معينة ترتكز عمييا ،ثـ ينظر بعد ذلؾ إلى مدى تجاوبيا وفعاليتيا في
تحقيؽ الكفاءة والميارة عمى مستوى الطالب.
 -1نواؿ نمور ،كفاءة أعضاء ىيئو التدريس وأثرىا عمى جودة التعميـ العالي ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،جامعة
منتوري ،قسنطينة ،2012 ،ص.95 :

 -2نفسو ،ص.106 :
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 -6تقييم الطالب الجامعي:
تعتبر عممية تقييـ الطالب أحد أىـ العمميات التعميمية التي تتـ عمى مستوى التعميـ العالي
ألنو يحدد مصير الطالب العممي والميني مف جية ،والرفع مف مستوى التعميـ العالي مف جية
أخرى .ىذا ما يممي عمى عممية التقييـ ،أف تتـ بطريقة موضوعية ذات مقاييس معظميا متوفرة في
طريقة المقاربة بالكفاءات .فمثال :عند تقييـ الطالب مف خالؿ البحوث تراعى مجموعة مف
المقاييس منيا :طريقة اإللقاء...رفع الصوت....االرتجالية...النطؽ الصحيح لمكممات.....
 -7طريقة (كيفية) تقييم الطالب الجامعي:
تتـ عممية تقييـ الطالب كما ىو معروؼ في العممية التعميمية .تتـ بيف األستاذ والطمبة
داخؿ القاعة ،خالؿ األعماؿ الموجية أو التطبيقية .ىذا ما يجبر الطالب عمى المواظبة واالجتياد
فييما ويقيـ الطالب فييا بحسب ما جاء في المواد التالية:1
المادة  :24تنص عمى إجبارية وجود األعماؿ الموجية والتطبيقية ،وىذا شئ بدييي ألنيما أساس
تكويف وتقييـ الطالب الجامعي.
المادة  :25إذا تحصؿ الطالب عمى ثالث غيابات في مقياس معيف أو خمس غيابات مبررة تؤدي
إلى فصؿ الطالب مف ذاؾ المقياس.
المادة  :27الغياب غير المبرر لمطالب في مقياس ما يتحصؿ فيو عمى عالمة  20/00وليس لو
مبرر فمو الحؽ فيو.
ا
الحؽ في استدراكو .بينما إذا كاف غيابو
الغيابات غير المبررة في األعماؿ التطبيقية لمادة أكثر مف ثالث غيابات ينجر عنيا إقصاء
الطالب مف المادة المعنية في السداسي الجاري.
 -1المواد 92\ 95\ 92 :من المقرر الوزاري رقم  931المؤىخ في  .9004\ 01\ 90وهي نفسها بالنسية للقرار
 299المؤرخ في .9099 \ 99\ 3
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ىذا فييا يخص التحصيؿ ،أما بالنسبة لممجاالت التي يقيـ فييا الطالب فيي كاآلتي:
يتـ تعزيز معدؿ الطالب بمجموع نقاط تتمثؿ في:
 -1-7الحضور :كما سبؽ وذكرنا أعاله في المادة " "24أف حضور الطالب لمحصة إجباري.ووفقا
لممادتيف " 13و "15مف المقرر الوزاري  1711أف حضور الطالب إجباري في األعماؿ الموجية
والتطبيقية ،وعمى األستاذ المكمؼ بيما مراقبة الحضور في كؿ حصة قصد حساب الغيابات التي
تؤخذ بعيف اإلعتبار أثناء العممية التقييمية.
 -2-7المشاركة :تتفؽ أىداؼ نظاـ ؿ.ـ.د .والمقاربة بالكفاءات في إف نسبة تقديـ الدرس في
األعماؿ التطبيقية والموجية تنقسـ إلى  %70مف عمؿ الطالب و %30مف عمؿ األستاذ ،وىذا ما
يتطمب الجد والفعالية في إنجاز الدروس ،ومنو تقدـ عالمة عمى ىذه المشاركة ،كما تعتبر عممية
تحفيزية لمطالب المشارؾ ،أما فيما يخص العالمة المقدمة فيي كما نصت المجنة البيداغوجية
تتراوح ما بيف ( ) 0.25إلى خمس( )05نقاط ،2ألف قدرة ونسبة المشاركة تختمؼ مف طالب آلخر
حوؿ نسبة البحث والتحضير ،وكذا نسبة الذكاء وطرح األسئمة والتفاعؿ...وىنا تتدخؿ أيضا طريقة
األستاذ في التقييـ حيث ينظر بعضيـ إلى الذكاء فقط والبعض يراعي طريقة تقديـ المعمومات
واآلخر ينظر إلى نسبة المعمومات وىكذا....

 -1المادتيف  15\ 13مف القرار  711المؤرخ في ،2011\ 11\ 03:يحدد القواعد المشتركة لمتنظيـ والتسيير
البيداغوجييف لمدراسات الجامعية لنيؿ شيادتي الميسانس والماستر.

 -2عمي صالحي ،نظاـ ؿ ـ د في الجامعة الجزائرية(بيف الواقع والقوانيف) ميداف العموـ اإلنسانية ،مخبر المممرسات
المغوية ،جامعة تيزي وزو ،2013 ،ص.14 :
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 -3-7العمل الشخصي:
ليذا المجاؿ عالقة بالذي يسبقو ،إذ تعتبر المشاركة كذلؾ عمؿ شخصي يقوـ بو الطالب
ويمكف جمعيما في مجاؿ واحد ،إال أف المجنة البيداغوجية فصمت عالمة ىتو عف تمؾ ،وفي
الغالب يتمثؿ العمؿ الشخصي في البحوث والعروض المقدمة مف الطالب ،وتعطى عميو عالمة
ألنو مجيود ال يقوـ بو كؿ الطمبة وىو يختمؼ مف مادة ألخرى ومف طالب آلخر لذا تكوف العالمة
فيو متفاوتة ليذا يقع األستاذ في مفارقات كبيرة حوؿ كيفية التقييـ ،1فربما تسند عالمة جيدة لطالب
عممو منقوؿ وعالمة ما دوف ذلؾ آلخر اجتيد وبحث ،لذا توجب عمى األستاذ ىاىنا اتباع معايير
معينة ألننا لألسؼ نالحظ بعض األساتذة يستمموف البحوث ويكتفوف بالتصحيح الكتابي واألصؿ -
كما سبقنا الذكر-أف ينظروا إلى العرض عمى المنصة ويحكموا.
وبما أف كال العمميتيف السابقتيف ييدفاف إلى تنمية الثقة في النفس لدى الطمبة وتحسيف
المستوى العممي ليـ ،وتطوير خبراتيـ الشخصية المعرفية .إال أف أساس تحقيؽ كؿ ىذا يعود إلى
األستاذ نفسو ،لذا توجب أف تتوفر فيو عممية التوجيو الكاممة ،الصحيحة وزيادة مف خالؿ:
 مساعدة الطالب عمى العمؿ الفردي ،وتشجيعو وتنمية روح البحث واالطالع فيو.
 توزيع عناصر مرجعية مف مطبوعات ودروس....2
 تقبؿ أفكار الطمبة وتجنب االستيزاء بيـ ألف ىذا ىو أوؿ شيء يقتؿ إرادتيـ ويمنعيـ مف
العمؿ والمحاولة واالجتياد.
 زرع روح العمؿ وحب االطالع لدى الطالب لتحقيؽ طريقة بحث وتفكير ناجحيف.لكي تنمو
ثقتو بنفسو وتتحسف مياراتو اإلبداعية .وىذا سيؤدي إلى تحقيؽ غاية ما.
 -1المرجع السابؽ ،نظاـ ا ؿ.ـ.د .في الجامعة الجزائرية بيف الواقع والقوانيف ،ص .14 :

-2و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،الدليؿ العممي لتطبيؽ ومتابعة ؿ .ـ .د .جواف  ،2011ص.55 :
18

 دفع الطالب إلى القدرة عمى العمؿ الفردي ،وفتح المجاؿ بقدر ما يسمح بو الوقت لألسئمة
والنقاش.1
 -8االمتحانات :يوجد حسب نظاـ ؿ ـ د ثالث أنواع مف االمتحانات ،نوعيف اثنيف في التطبيؽ
وواحد في المحاضرة ،وتجرى االمتحانات في كؿ المقاييس دوف تحيز.
ويمكف تجسيد امتحانات تقييـ الطالب في المخطط التالي:
كيفيات متعددة لتقييم الطالب

مراقبة مستمرة مبرمجة من طرف

امتحانات مبرمجة من

الفريق البيداغوجي

فروض

محروسة
TD

تقارير

وتجارب
TP

طرف اإلدارة

بحوث

نشاط داخل

وعروض
TD

الحصة

امتحان

امتحان

نيائي

استدراكي

مخطط يبين أنواع االمتحانات التقييمية لمطالب.

 -1نفسو ،ص.55 :

 -2ماىية نظاـ ؿ ـ د def.lmd.pdf https:/www.acroate.com/createpdf/fr.
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 -1-8المراقبة المستمرة:
عمى الطالب أف يكوف مستعدا في كؿ حصة إلجراء امتحاف أو ما يسمى باالستجواب يقوـ
بو األستاذ سواء بعد إعالـ الطمبة أو فجأة ويكوف عبارة عف بعض األسئمة القائمة حوؿ الدروس
وكؿ ما يؤخذ في التطبيؽ ال غير،وىي ميمة حيث تؤدي إلى تدريب المتعمميف عمى فيـ خبرات
يعيشونيا ،1واالستجوابات نوعاف :
 -2-8امتحانات شفوية:
تقـ داخؿ القاعة يقوـ األستاذ بتحضير مجموعة مف األسئمة ثـ يعرضيا عمى الطمبة وتكوف
اإلجابة مف الطالب ارتجالية ،حيث يجيب شفييا عف األسئمة مباشرة بعد طرح السؤاؿ ،وتعطى
عمييا عالمة ،وتكمف أىميتيا في اكتساب الطالب الثقة في النفس وعدـ الخجؿ والتخوؼ مف ردود
أفعاؿ الطمبة أو األستاذ ،فيي تحممو الجرأة وتشجعو عمى حب المناقشة وبالتالي حب اإلطالع
والتنافس .
 -3-8االمتحانات الكتابية:
نتحدث في ىذا الجانب عف االمتحانات الخاصة بالمحاضرات والتي يمر بيا الطالب في
نياية كؿ سداسي " .فيي امتحانات سداسية "حسب ما جاء في القانوف  .2712واالمتحاف النيائي
أو التحصيمي مقياس لمكشؼ عف أثر التعمـ أو التدريب ،وىو يشمؿ كؿ أنواع االختبارات التي
يجتازىا الطالب ،متمثمة في مختمؼ صور األسئمة التي تستعمميا ىيئات التدريس وأف تكوف ىذه
األسئمة مأخوذة مما درسو الطالب فاليدؼ مف ىذا االمتحاف ،ىو معرفة مدى استيعاب وتحصيؿ
 - 1وليد أحمد جابر ،طرؽ التدريس العامة تخطيطيا وتطبيقاتيا التربوية ،دار الفكر ،ط ،205 ،2ص.189 :

 -2المادة 18مف القرار  712المؤرخ في ،2011\ 11\ 03 :كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات
لنيؿ شيادتي الميسانس والماستر.
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الدرس لموحدات التعميمية التي درسيا طوؿ السداسي ،أو كما يقوؿ "محمد السيد عمي"" :إنو إجراء
منظـ لقياس ما اكتسبو المتعمموف مف حقائؽ ومفاىيـ وتعميمات نتيجة لدراسة موضوع أو وحدة
تعميمية معينة." 1
 -9أىداف االمتحانات النيائية:
اء
تسعى ىيئة التدريس مف خالؿ االمتحانات السداسية إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ سو ً
متعمقة بالجامعة ،أو المتعمقة باألستاذ ،أو المتعمقة بالطالب ذاتو ،ونمخصيا فيما يمي:
 -1-9خاصة بالجامعة:
 معرفة التقدـ الذي أحرزتو المؤسسة الجامعية مف خالؿ نسب تحصيؿ الطمبة ومستوياتيـ .
 محاولة تطوير مستويات الطمبة مف أجؿ بموغ األىداؼ المرجوة و تأميف طريؽ النجاح
لممؤسسة .
 معرفة مختمؼ الصعوبات والتعثرات ومحاولة التغمب عمييا بتطبيؽ اإلجراءات الالزمة .
مينيا.
 توفير الوسائؿ الالزمة والمؤىالت التي تضمف لمطالب
ً
مستقبال ً
 -2-9خاصة باألستاذ:
 معرفة مدى قدرتو عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية ،ونسبة النجاح التي أحرزىا مف ذلؾ.
 يساعده ذلؾ عمى معرفة مستويات وقدرات كؿ طالب وتقسيميـ حسب الميارة والكفاءة.
وييعتبر المتعمـ مرآة معممو ،ويكتشؼ ذلؾ مف خالؿ االمتحانات النيائية.
 -3-1خاصة بالطمبة:
 تساعد عمى تشجيع الطالب النجيب لمعمؿ أكثر .
 -1محمد السيد علي ،علم المناهج ،األسس والتنظيمات في ضوء المديوالت،عامر للطباعة والنشر بالمنصورة ،جمهورية مصر العربية،
 ،9443ص.930 :
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 تكشؼ ميارة و كفاءة كؿ طالب وقدراتو مف خالؿ أنواع األسئمة التي يميؿ إلييا
ويحددىا.
 تنمي روح التنافس والعمؿ واالجتياد أكثر بيف الطمبة.
 كما تساعد عمى تذكر وحفظ كؿ ما أخذ في الوحدات التعميمية دوف نسياف مف خالؿ
المراجعة.
 -10أنواع االختبارات النيائية التحصيمية:
 -1-10اختبارات المقال :تعطى االختبارات التي تعتمد عمى المقاؿ مساحة أوسع لمطالب في
تحرير مخزونو العممي بطريقة تؤدي إلى اكتشاؼ كؿ مف أسموبو،منيجيتو ،طريقة ومدى أدائو
''الفكري والعقمي'' مف خالؿ االرتجالية .فيي مف أحسف األوقات التقييمية لمردود الطالب ألنيا
تظير قدرتو عمى اإلنشاء ،التركيب ،البناء ،التحميؿ طرح األفكار ،وتسمسميا المنطقي.1
وتعتبر أسئمة المقاؿ أحسف وأفضؿ األسئمة التي تعرض عمى الطمبة ،لتأثيراتيا اإليجابية عنيـ
وىي بذاتيا نوعاف:
أ /فقرات المقاؿ ذات اإلجابة الموجزة المقيدة ،تعرؼ عادة بأسئمة اإلجابة الموجزة.
ب /فقرات المقاؿ ذات اإلجابة الحرة وتعرؼ بأسئمة اإلجابة المطولة.2
فاألسئمة التي تتطمب إجابات موجزة تحدد لمطالب زوايا الموضوع المطروح كحجـ المقاؿ
مثال أف يطمب في نص السؤاؿ عدد األسطر التي يجيب فييا الممتحف أو أف يحدد محتوى
-1الويزة طشوعة  ،تحديد االحتياجات التدريبية لألساتذة التعميـ العالي في مجاؿ التقويـ .في ضوء متغير نوعية
التكويف ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير ،عمـ النفس وعموـ التربية ،جامعة فرحات عباس ،سطيؼ ،ص.167 :

 -2محمد رضا البغدادي ،األىداؼ واإلخ تبارات في المناىج وطرؽ التدريس بيف التظرية والتطبيؽ ،دار الفكر
العربي،1998 ،ص.188 :
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الموضوع كأف يطمب في السؤاؿ تعريفا لمسألة ما بطبيعة الحاؿ سيكوف محتوى اإلجابة محدودا.
ومف محاسف ىذا النوع مف الطرح المقالي أنو يكسب الطالب ميارة الفيـ والتركيز التطبيؽ ،التقيد
إتقاف أسموب التمخيص واالستجابة مع المطموب بتفاعؿ ،في حيف تساعد ىذه الطريقة األستاذ في
التصحيح ووضع جدوؿ تنقيط مالئـ.
والمقاالت الحرة أو ذات اإلجابة الحرة تتطمب إجابات طويمة يظير الطالب مف خالليا
قدراتو التحميمية والمغوية والقدرة عمى تنظيـ اإلجابات وتسمسميا وتكامميا وربط المفاىيـ والحقائؽ

1

فالحرية ىنا تكمف في طريقة وحجـ اإلجابة يتمتع بيا الطالب الممتحف طوؿ مدة االمتحاف وىنا
أيضا يحاوؿ األستاذ وضع جدوؿ تنقيط يقيـ بو العمؿ ولكف ال يكوف أكثر دقة كسابقو.
ألف الممتحف يحاوؿ تقديـ كؿ المعمومات التي يختزنيا بطريقة ما وبعضيـ كمما زاد حجـ مقالو
توسعت أفكاره ،بعضيـ يمكف أف يجمع كؿ األفكار الخاصة بنص السؤاؿ في إيجاز ،وبأسموب
راؽ ،وىذا سيجعؿ المصحح في حيرة أثناء التصحيح.
 -2-10اختبارات األسئمة المباشرة :وتتمثؿ في:
أ /نوع التزويد باإلجابة :وىي األسئمة التي تتضمف إجابات قصيرة .يأتي بيا المجيب مف عنده
ويجيب بأسموبو وتكوف اإلجابة في حدود .أي ال تحتاج إلى كثير مف المعمومات ،بحيث يمكف أف
يكوف المطموب :تعريؼ ،إبداء رأي ،أو حكـ عمى موضوع ،أو إعطاء معمومات حوؿ موضوع
معيف .بطبيعة الحاؿ يكوف مما درس.
ب /نوع اختيار اإلجابة :نوضح في خذا النوع مف األسئمة مجموعة مف االختبارات ويقوـ الممتحف
باختيار اإلجابة الصحيحة منيا ،و تسمى االختيار المتعدد ،وفييا كذلؾ:

 -1الويزة طشوعة ،تحديد اإلحتياجات التدريبية ألساتذة التعميـ العالي ،ص.167 :
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 اختيار الصواب مف الخطأ :تطرح عمى الطالب عبارات ويطمب منو االختيار أو الحكـ عمىصحتيا أو خطئيا وغالبا ما يعتبر الممتحف ىذا النوع مف األسئمة ىو السيؿ .ولكف ىو تخميف
يخموا مف الصحة ،ألف العبارات المعطاة غالبا ما تكوف أذكى مف الممتحف .أما اإلصابة في
اإلجابة فيمكف أف تكوف صحيحة بجيد فردي مف الطالب المجتيد.كما يمكف أف تكوف بالغش.
 -11أىم مبادئ التقييم:1


يخضع حساب المعدؿ لمبدأ التكامؿ والتعويض.

 تمنح نقاط المواد المختمفة داخؿ الوحدة التعميمية نفسيا بمعامالتيا وتتكامؿ فيما بينيا
بحسب المعدؿ العاـ انطالقا مف المعدالت المحصؿ عمييا في كؿ وحدة تعميمية .
 يعتبر نجاح الطالب مضمونا إذا تساوى أو فاؽ .20\10
 إف النقطة المحصؿ عمييا في االمتحاف االستدراكي تعوض النقطة النظرية لموحدة
التعميمية المحصؿ عمييا في الدورة العادية ،ويحتفظ بنقطة العمؿ المستمر.
 كؿ طالب لـ يحصؿ عمى الدورة االستدراكية فإنو يحتفظ بالوحدات التعميمية المكتسبة
مع إعادة التسجيؿ لغير المكتسبة.

 -1ماهية نظام ل.م.د.

def.lmd.pdf
https:/www.acrobat.com/created/fr
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الفصل الثاني :تحميل أوراق امتحانات مستوى ماستر" 10أدب عربي" تخصص دراسات لغوية
تمهيد:
يسمى بالمحاضرات ،وتحسب
تنتيي ك ّل دورة سداسية بامتحان نيائي تحصيمي ،فيما ّ
المحصل عمييا من االمتحان معدالً مباشرة ،بالنسبة لممقاييس التي ليس ليا تطبيق ،بينما
العالمة
ّ
معدل التطبيق.
المقاييس التي تحوي المحاضرة والتطبيق ،فيحسب معدليا بجمع عالمة المحاضرة و ّ
وسنحاول في ىذا الفضاء ،الحديث عن أسئمة اختبارات المحاضرات ،وذلك لمحاولة معرفة مدى
تمثيميا لميارات تقييم الطّالب ،وأىم النقاط التي يركز عمييا األستاذ في تقديم أسئمة االمتحان لتقييم
المغوية التي تستوجب حضورىا في
مستوى التّحصيل ّ
النيائي لمطّمبة ،ناىيك عن الميارات الفكرية و ّ
إنجاز األسئمة.
أساسيا يمكن من خاللو معرفة أىداف
محور
ًا
عموما،
يعتبر التقييم ،في العممية التّعميمية
ً
ً
التّعميم ،وتحديد مدى اكتساب الطالب مادة معينة ،وكذلك طريقة صياغة األسئمة وما تتضمنو في
وتحديا في آن واحد.
محتواىا ،ونوع السؤال الذي يعتبر ىدفًا
ً
طالب ،وتكشف
ومن ىذا المنظور ،تقدم لنا أسئمة التقييم المستوياتي :المدى التحصيمي لم ّ
أىم الوظائف والمعايير المعتمدة في التقييم ،وتنظر إلى قدرات وميارات ك ّل طالب ليقوم األستاذ
بدوره في التعديل والتطوير ليذه القدرات واإلمكانيات.
حصيمية في تحقيق التقييم السطحي أي المدى
وتستخدم عموما ،أسئمة االختبارات التّ
ّ
آلية ،وىي
المعرفي السطحي الذي يركز عمى استرجاع المعمومات المعطاة ،وغالبا ما تكون بطريقة ّ
األسيل إلى االكتساب بسبب الحفظ الحرفي لممعمومات ،ومن ىنا ،كانت الطريقة األنسب لتحقيق
التقييم الصحيح وتحقيق أىدافو ،ىي وضع األسئمة االختيارية التي تساىم في تعميق المعرفة
وتطويرىا ،وتساعد الطالب عمى محاولة البحث والمطالعة ...لتوسيع ثقافاتيم وتحقيق اإليجابية في
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الفصل الثاني :تحميل أوراق امتحانات مستوى ماستر" 10أدب عربي" تخصص دراسات لغوية
الحرفية ،وىو حا ٌل سائد في جامعاتنا
رد البضاعة
التّعميم ،ال إبقاء العقول جامدة ،واعتماد الغش أو ّ
ّ
بنسب متفاوتة.
يائية الخاصة بالمحاضرات ،واجراء
سنقوم في ضوء ما سبق الحديث عنو ،بتحميل األسئمة ّ
الن ّ
عما يدور في خبايا التّقييم الجامعي
تحميل عام ألوراق اإلمتحانات ،لنحاول التعرف والكشف ّ
عينة من قسم المّغة واألدب العربي،
لطالب الماستر 10بجامعة البويرة ،مع االعتماد عمى ّ
لغوية.
تخصص دراسات ّ
ّ
الدراسة:
 -1خطة ّ
تقوم ىذه الدراسة عمى تحميل أسئمة اختبارات مستوى الماستر 10بقسم المّغة واألدب العربي
لغوية ،لتحديد مدى تطبيق عممية التقييم في نظام ل.م.د .ومعرفة األىداف
تخصص دراسات ّ
ّ
ىم غاياتو
األساسية التي يصبوا إلييا األساتذة ،من طرق التقييم
ّ
ّ
المطبقة في امتحان المحاضرات ،وأ ّ
وغاياتيم ،ومن ىنا :ستحاول ىذه الدراسة البحث عن إجابات األسئمة التالية:
 ما ىو النموذج االختباري المعتمد من قبل األساتذة في موضوعات أسئمتيم؟
 ما مدى توافر و تطابق األسئمة مع مستويات الطمبة؟
 ما ىي التّصورات المناسبة لتفعيل تحقيق استخدام التقييم في أسئمة االختبارات بطريقة
تكشف المستوى الحقيقي لكل طالب؟
التوصل إلييا من خالل ما سبق؟
 ما ىي أىم الحمول الممكن استنتاجيا و ّ
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الفصل الثاني :تحميل أوراق امتحانات مستوى ماستر" 10أدب عربي" تخصص دراسات لغوية
الدراسة :
 -2أهمية ّ
أىم الطرق
 تساىم تحميل إجابات األسئمة في توضيح نواتج التعمّم والكشف عن ّ
المستعممة في التقييم عن طريق أسئمة االختبار.
الصياغة ،ومن حيث أىدافيا الخاصة
 تحديد طبيعة األسئمة المطروحة من حيث المّغة و ّ
بالتقييم ،وتنمية روح الكتابة والفكر واإلبداع لدى الطالب.
الدراسة:
 -3أهداف ّ
 كشف أنواع األسئمة التقييمية الغالبة في الجامعة أثناء االختبار.
 تقديم مقترحات حول طرق استخدام التقييم.
التطور الذاتي وتنمية
الفعالة لمتقييم التي تقود الطالب إلى
وصل إلى طرق الصياغة ّ
 التّ ّ
ّ
األداء الجامعي ،وتطوير األساليب التّقييمية.
قييمية في أسئمة االختبار التي تؤدي إلى تشجيع
 الكشف عن مدى توفر المعايير التّ ّ
النمو الفكري وتحقيق االستعداد الميني وتحسين الكفاءة.
عينة الدراسة:
ّ -4
الدراسة من أسئمة السداسي األول ،لمستوى الماسمر  ،10قسم المغة واألدب
تتكون عينة ّ
ّ
العربي ،سنة  ،6102/6102مجموعيا ثمانية ( )12أوراق ،احتوت طرقا مختمفة لصياغة األسئمة
التي بمغ عددىا :اثني عشرة ( )06سؤ ًاال.
الدراسة :
 -2منهج ّ
يتم وصف الظاىرة
اعتمدت في ىذه ّ
الدراسة منيجا مركبا من اإلحصائي والوصفي التحميمي ،حيث ّ
أىم األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا
الممثمة في مجموع األسئمة ،وىي نظرة
ّ
إحصائية ليا لمعرفة ّ
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الفصل الثاني :تحميل أوراق امتحانات مستوى ماستر" 10أدب عربي" تخصص دراسات لغوية
تنمية مختمف مياراتيم ،من خالل االستغالل اإليجابي لعرض وصياغة أسئمة
بطريقة تسيم في ّ
االمتحان.
الدراسة :
 -6حدود ّ
تقتصر ىذه الدراسة عمى تحميل أسئمة االختبار الخاصة بالمحاضرات لمستوى الماستر 10بقسم
لغوية ،بجامعة البويرة6102/6102 ،م.
المّغات واألدب العربي،
تخصص دراسات ّ
ّ
الدراسة:
 -7مصطمحات ّ
 -1-7أسئمة االمتحانات ال ّنهائية :يقصد بيا ىنا أسئمة امتحانات المحاضرات ،وقمنا بتخصيص
حديثنا عنيا ألنيا أساس عممية التقييم التي تحدد مصير الطالب ،نتائجيا ثابتة ،ال تدخل عمييا
عوامل وعالمات أخرى وال تتغير ،بينما عالمة التطبيق نتائجيا غير ثابتة بحيث تجمع العالمات
المقسمة عمى طرق التقييم المنتيجة( كالغياب ،المشاركة ،إنجاز بحث )...كما يمكننا القول ّإنيا
ّ
1
أما امتحانات المحاضرات ،فيمكن القول ّإنيا امتحانات
ضعيفة التطبيق ً
نوعا ما في جامعتناّ ،

طالب من
طالب لتبرز تقييما تحصيميا نيائيا لمستوى ال ّ
نيائية تقيم الجانب االكتسابي الفردي لم ّ
ّ
السداسي.
خالل ما ّ
قدم طول ّ
النظر في محتوى أسئمة االمتحانات ،وذلك من خالل جمع
 -2-7تحميل األسئمة :يقصد بيا ّ
طرق الغالبة في تكوين األسئمة ،وتفسير
مئوية لعرض نسب ال ّ
األسئمة المراد تحميميا وتقديم نسب ّ
النقد...
ثم التّعميق عمييا بالوصف و ّ
ذلك بالمنيج الوصفيّ ،

 -1ىذا حسب معاينة عفوية قابمة لممناقشة

عمميا.
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طالب
السنة
الثانية المتمثمة في الماستر 6أين يقدم ال ّ
ّ
 -3-7مستوى الماستر :01تمييا مباشرة ّ
وفقا لتطبيق المنيج الجامعي الجديد ل.م.د.
عمنية .ىذا ً
تخرج تنتيي بمناقشة ّ
عمى إنجاز مذ ّكرة ّ
أىم المواصفات التي تعتمد عمييا طريقة التقييم الجامعي،
 -4-7المعايير التّ ّ
قييمية :يقصد بيا ّ
النيائية – كالتي ىي بين أيدينا اآلن– والتي سنقوم بتحميميا.
ويجب مراعاتيا أثناء صياغة األسئمة
ّ
وىناك مصطمحات نستخدميا أثناء التحميل ،نذكرىا كاآلتي :
 -5-7التّحميل الكيفي لألسئمة :يقصد بو المحتوى ،كما ذكرنا سابقا في تحميل األسئمة .
 -6-7التّحميل الشكمي لألسئمة :نعني بو دراسة الشكل الخارجي من حيث :نوع الخط ،أداة
الكتابة ،الحجم ترتيب األسئمة...
 -7-7التحميل الموضوعي لألسئمة :يقصد بو دراسة األسئمة من حيث المواضيع المتناولة
والمسائل المطروحة ،وعالقتيا بمستوى الطمبة ومدى ممارستيا لمعايير التقييم ،وكذا عالقتيا
الدراسي المبرمج.
بالبرنامج ّ
 -8-7تحميل الجانب المغوي لألسئمة :ينظر في ىذا الجانب إلى المّغة من حيث صياغة أسئمة
غوية لدى الطالب ،كما
جدا في تحدد بعض المستويات
االمتحان فطريقة الصياغة ميّمة ً
العممية والمّ ّ
ّ
ينظر في ىذا الجانب إلى المنحى اإلمالئي.
 -8عرض النتائج بالتحميل والمناقشة :سنقوم بتقديم دراسة إحصائية عمى شكل نسب مئوية
لتحديد نسبة استعمال كل نوع من أنواع األسئمة في االمتحان النيائي(المحاضرة) بعد ذلك ستحمل
معينة.
ىذه النسب ،مع اإلشارة إلى أسباب التفاوت فيما بينيا ،ومحاولة الوصول إلى نتائج ّ
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سبية ،نسبة استعمال ك ّل شكل من أشكال األسئمة 1الموجودة في
وتظير ىذه الدائرة ّ
الن ّ
عينتنا:

دائرة نسبية تمثل النسب المختلفة ألنواع األسئلة المطروحة

12.5%
12.5%

مقال مباشر  /غير مباشر %50

50%

أسئلة جزئية %25

25%

إختيار من متعدد % 12,5
صح أو خطأ % 12,5

تمثل ىذ ه الدائرة ،النسب المئوية المختمف ألنواع األسئمة التي تستخدم بكثرة في امتحانات
الطمبة.
وسنحاول في مايمي تقديم تحميل ليذه المعاينة اإلحصائية:
 -1تحميل أسئمة المقال:
احتمت أسئمة المقال نسبة  %21من عدد األسئمة المطروحة بمعنى أن الزيادة في استعمال
األسئمة كانت لممقال ،وأخذت حصة النصف مقارنة مع :أسئمة "الصحيح والخطأ"" ،االختيار من
دوما المكانة األولى في مختمف
ّ
متعدد" و"اإلجابات الجز ّئية" .وىذا ليس بالغريب أو الجديد ،فمممقال ً
عميمية ،وىو الحال في جامعتنا ،ولكن السؤال المطروح ىنا ىو :ىل
المجاالت وفي جل الوحدات التّ ّ
-1أنظر الممحق ،ص . 2:كما يمكن االطالع عمى نسخ كل االمتحانات التي سنحمميا في نفس الممحق من الصفحة
 1إلى الصفحة .12
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يستطيع المقال تحقيق أىداف التقييم المنتظرة من الجامعة؟ يبقى السؤال مطروحا ،ولكن سنحاول
استنتاج جزء من اإلجابة من خالل ذكر بعض مزايا وعيوب المقال ثم ربطيا بمستوى طمبة
الجامعة.
أ -مزايا المقال:
 تقويم ،فيم واستيعاب الطمبة لممعمومات والمعارف.1
 توسيع القالب المعرفي ،والزيادة في اكتساب اإلبداع الفكري والتعبيري.
استخداما عقميا.
 القدرة عمى استخدام المّغة العربية
ً
ب-عيوب المقال:
 الحفظ اآللي لممعمومات ما يسبب جمودا عقميا.
 صعوبة بناء سمم تنقيط دقيق.
والحظنا من خالل تحميل أوراق االمتحان التي اعتمدت صيغة المقال أن ىناك اختالفًا في
عدد األسئمة ،فبعضيا ،اعتمدت سؤاال واحدا وبعضيا سؤالين ،كما ىو مجسد في الجدول
اآلتي:
عدد األوراق
أوراق ذات سؤال ""0
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وبعد معاينة طبيعية لألسئمة الحظنا أن موضوعان من االمتحان يحمالن سؤالين لممقال
طمبة موضوعين ويترك ليم االختيار ،وىذه الحالة تخدم الطّالب من
"اختياريين" يعرضان عمى ال ّ
جي ًدا.
ناحية إعطاء فرصة انتقاء الموضوع الذي يحفظو أو الذي قد راجعو ّ
ويوجد نفس العدد في االمتحانات ذات السؤال الواحد فيناك امتحانين ولكن في كل منيما
السؤال في المقال أيضا نوعين منيا:
موضوع واحد فقط ،وتظير صيغة ّ
صيغة السؤال

عددىا

مباشر

4

غير مباشر

6

صياغة مباشرة تتحدث عن الموضوع المقصود لالمتحان
جاءت أربعة أسئمة ( )4ذات ّ
الصياغة العامة لمسؤال ،أي التي لم تشر إلى الموضوع
مباشرة ،في حين وجدنا ّ
أن األسئمة ذات ّ
المطروح مباشرة ،في سؤالين ( )6فقط.
أما
كثيراّ ،
نالحظ أن النسبة الكبيرة من األسئمة طرحت بطريقة مباشرة ،وىي تخدم الطالب ً
لكل
الصياغة بالطريقة غير المباشرة لمسؤال ،فقد جاءت نسبتيا أقل من سابقتيا .ويبقى القول إ ّن ّ
ّ
معينة ،يتبعيا لتحقيق أىداف معينة.
أستاذ طريقة
ومنيجية ّ
ّ
كما الحظنا اختالفا في طريقة صياغة السؤال من أستاذ آلخر منيا:
 اشرح :وىي تستدعي تبسيط فكرة يطرحيا األستاذ ،وتحتاج إلى مجموعة من
المعمومات التي تسيل فيم ىذه الفكرة.
 عالج :يطرح األستاذ ىذا السؤال ،عادة ،بعد أن يطرح مسألة تعالج فكرة لغوية
تختمف فييا اآلراء ،والمعالجة تستدعي طرح اآلراء واالحتجاج.
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 أثبت :يعالج ىذا الطرح مسألة تستدعي دعم فكرة باستحضار شواىد سواء
شخصيات أو أحداث أو غيرىا ،واإلثبات ىو عممية محاولة اإلقناع بإيجابية الفكرة
أي "مع" وليس "ضد".
 ناقش :يحتاج الطالب في المناقشة إلى المعمومات الواسعة ،والى اآلراء المختمفة
التي تدور حول المسألة.
وىذا النوع من الطرح غني جدا بالمعمومات ،ويثري الرصيد المعرفي لدى الطالب ،كما يساعده
عمى تنمية ميارات التعبير والتفكير.
تقيد الطالب
في حين تتفق ىذه الصياغات في عبارة" ،باختصار" التي يمكن القول إنيا من جية ّ
تصعب عميو األمر حيث عميو اختصار المعمومات أو تحقيق الجانب المّغوي
في حدود معينة،
ّ
اإلبداعي ،كما تصعب عميو أحيانا تمييز وانتقاء المعمومات األساسية من غير األساسية .وبما أن
ك ّل األساتذة تقريبا يذ ّكرون بيا أثناء االمتحان ،فيذا دليل رّبما عمى اعتياد معظم الطمبة عمى
اإلطناب والتوسع الذي يقودىم إلى متاىة الخروج عن الموضوع ،أو فقدان الحس المّغوي التعبيري،
تحسبا لمنيجية التصحيح.
ويمكن أن تكون
ً
سمي :المقال ذو اإلجابة المقيدة
وجاءت ك ّل األسئمة في ىذه الحالة من النوع الموجز أو كما ّ
ولكنيا ال تخمو من محاسن وال من مخاطر ،فسيولة
حيث ّ
حددت ك ّل األسئمة اإلجابة والمحتوىّ ،
السؤال تؤدي إلى وضوح اإلجابة وتقديرىا وتتجنب اإلطناب الممل ،ولكن كذلك تمنع الطالب من
إظيار قدراتو ومياراتو الفكرية والتعبيرية ،وخاصة بالنسبة لمن ال يحسن التركيب الموجز لمعبارات.
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كما اعتمدت أسئمة المقال في مدونتنا عمى وضع تمييد قبل طرح السؤال ،وىنا تمايزت من
تخصص في الموضوع المراد ،من خالل السؤال
قدم معمومات عامة ،ثم
حيث
المنيجية ،فبعضيا ّ
ّ
ّ
وكان ذلك حسب الجدول اآلتي:
عدد األسئمة

التمييد
خاص (مباشر)

14

عام (غير مباشر )

16

جدول يمثل طريقة صياغة التمهيد بين العام والخاصة.
فمثال سؤال مادة مناىج البحث المغوي :1أعط األستاذ لمحة عامة ،وكان السؤال:
المغوية العر ّبية.
تحدث عن أىم ما توصمت إليو الدراسات
ّ
في حين البعض اآلخر ،باشر طرح السؤال من التمييد ،كما جاء نص السؤال في مقياس
البالغة واألسموبية ،2حيث ميد األستاذ بالحديث عن البالغة ليباشر بالسؤال عنيا ،والبعض عرض
التمييد كفكرة ليكون السؤال ىو التوسيع انطالقا منيا ،كما جاء في نص امتحان مقياس :التعميمية

3

وىو يندرج ضمن التمييد الخاص المباشر ،وانفرد مقياس مناىج البحث المغوي بتقديم االقتراحات
الواجب اتباعيا وتوظيفيا بالترتيب المطموب .وىذه الطريقة ال تستخدم كثي ار حيث ،في أغمب
األحيان ،يترك ىذا األمر لمطالب لي ّقيم عنيا ،ألنيا أمر أساسي في تحديد المقال.
 -1أنظر الممحق ،ص.1:
 -2أنظر الممحق ،ص.2:

 -3أنظر الممحق ،ص.3:
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 -1-1الجانب الشكمي:
أصبح من المتداول أو يكاد يكون من واجب األستاذ تقديم األسئمة مكتوبة باآللة ومطبوعة
ولكن نالحظ بأن الكتابة اليدوية الزالت موجودة رغم تطور وتوفر كل المستمزمات ،وىذا يمكن
القول عنو أنو إجحاف أو تقصير في حق الطالب وفي حق الورقة االمتحانية.
ويمكن إعطاء تفسير لقولنا ىذا بأن األسئمة عندما تكتب باليد ،قد ال يفيم الطالب بعض
حروف الكممات فيصعب عميو فيم السؤال ككل ،ألن خط اليد يختمف من شخص آلخر وال تكتب
حروفو وحجمو بشكل واضح ،ما يحدث تشويشا في ترتيب وتعديل األسطر .أما بالنسبة لتنظيم
المعمومات اإلدارية عمى الورقة ،فيناك ترتيب واحد يعتمد ويتضمن ك ّل من اسم :الجامعة ،القسم،
السنة ،اسم المادة والمستوى....
شد انتباىنا في ىذا الجانب ىو حجم الورق ،حيث النصف استعمل الورقة الكاممة
واألمر الذي ّ
والنصف اآلخر استعمل نصف ورقة ،ويمكن تفسير ذلك بمراعات حجم السؤال.
-2-1الجانب الموضوعي:
جاءت مواضيع أسئمة االمتحانات المطروحة في متناول الطمبة ولم تخرج عن ذلك ،وىذا
شيء إيجابي يساعد الطّالب عمى النجاح ،ويسيّل عمى األستاذ عممية التقييم الفكري والمّغوي لييئة
الدراسي حيث
الطالب العممية والمّغوية .ويدخل في ىذا الجانب عالقة موضوع االمتحان بالبرنامج ّ
المقدم ،ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا ىنا ىو:
الدراسي ّ
ترى أن ك ّل األسئمة متوخاة من البرنامج ّ
الدروس الممقاة
معدوا أسئمة االمتحانات النيائية في تحديد األسئمة عمى البرنامج أم عمى ّ
ىل يعتمد ّ
تحسبا لمستويات الطالب؟
ً
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 - 2تحميل أسئمة اإلجابة القصيرة:
نالحظ من النسب المئوية الخاصة باستعمال األسئمة ذات اإلجابة القصيرة أو األسئمة
الصحيح/خطأ ،كما ىو موضح في الدائرة النسبية ،1وىي أقل من
الجزئية ( )62%ونفسيا أسئمة ّ
لتخصص المّغة العربية ،ألنيا عادة ما تتطمب إجابة
سابقتيا بالضعف ،وىذا أمر عادي بالنسبة
ّ
مباشرة قصيرة ال تحتاج إلى الجيد الكبير .وتعتبر ناقصة في تحقيق أساليب التقييم التي تقتصر
عمى قياس نسبة الذكاء ،2ومعرفة مدى توظيف اإلبداعات الفكرية ،لتيمل باقي أىداف التقييم ،وىذا
بدوره عائد إلى نوع الوحدة التعميمية الممتحنة ،والى التخصص كذلك.
وجاءت الورقتان المعنيتان باألسئمة الجزئية تحتويان عمى أربعة أسئمة جزئية قصيرة ،يمكن
تحميميا كالتالي:
-1-2الجانب الشكمي لألسئمة:
كبير
ومتوسط ،وكان حجم الورق ا
تضمنت كال الورقتين أسئمة مكتوبة بالحاسوب بخط واضح
ّ
الالزمة .وبما ّأنيا احتوت أسئمة اإلجابة
كما كانت الورقتان متوفرتين عمى ك ّل المعمومات اإلدارّية ّ
معين ،كالبداية بسؤال فيم ،ثم سؤال حفظ
القصيرة ،يعني يوجد ّ
تعدد في األسئمة يحتاج إلى ترتيب ّ
ثم سؤال تطبيق ثم تحميل ،لكن الحظنا أن كل أستاذ رتبيا بطريقة تتماشى وبعض أىداف التقييم
وتطوره الفعمي والفكري.
طالب
وتتفق والخطوات
المنيجية السميمة التي تخدم مستوى ال ّ
ّ
ّ

1
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بالنسبة المتحان مقياس "النحو
تضمنت األسئمة ذات اإلجابة الموجزة الحاضرة في مدونتناّ ،
البنيوية:
الصرف" ،1عمى التّرتيب التّالي ألسئمتيا
ّ
و ّ
يميز االسم في العر ّبية عن غيره من الكمم".
"بين باألمثمة كيف ّ
ّأول سؤالّ :
الجيد
استيدف األستاذ في ىذا السؤال الجمع بين ميارات
ّ
متعددة ّأوليا االستيعاب والفيم ّ
لمسؤال باعتماد التركيز التّام ،ثم ميارة الت ّذكر لممعمومات الخاصة باالسم وكيفية تمييزه عن باقي
الكمم ،لتأتي آخر ميارة ،متمثمة في تحميل نص السؤال بتقديم المعمومات وتدعيميا باألمثمة
المطموبة.
ظفت فيو ضمائر الغائب ،ثم طرحت أسئمة حوليا
ثاني سؤال :ابت ِدئ السؤال بإعطاء مثال و ّ
الجيد لممثال واألسئمة حتى يتمكن من
وعين" .ىنا يتوجب عمى الطالب الفيم واالستيعاب ّ
"أدرسّ ،
تحقيق ميارة التطبيق.
الضمير المتّصل بما يناسبو من المنفصل والعكس"
ثالث سؤال " :قابل ّ
ألف االثنين ،كم ،أنت ،نون النسوةّ ،إياي ،ىم.
لمعبارت المطروحة
ا
استخدم األستاذ طريقة معتمدة عمى ميارة االستيعاب والفيم لمسؤال ونفسو
جي ًدا.
السؤال نوع من الغموض ال يتجمى ّإال بعد التركيز ،واعادة قراءتو ّ
ألننا نممس في صياغة ّ
يخصيا وينتيي بميارة التّطبيق.
وتأتي بعد ذلك ،مرحمة استرجاع المعرفة المسبقة بالضمائر وما
ّ

 -1أنظر الممحق ،ص.4 :
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الفصل الثاني :تحميل أوراق امتحانات مستوى ماستر" 10أدب عربي" تخصص دراسات لغوية
ظريف" من المثال " :كان عبد اهلل ىو
رابع سؤال :تمثل في تقديم إعراب كممة واحدة وىي "ال ّ
الجيد لمكممة وموقعيا في الجممة ،ثم ميارة
الظّريف" .وىذا النوع يستدعي ميارة الفيم واالستيعاب ّ
التطبيق .ويمكن إضافة ميارة التحميل أيضا.
نستنتج مما سبق أن األستاذ في مقياس "النحو والصرف" استيدف مجموعة من الميارات التي
طالب من حيث :القدرة ،المستوى ،مدى االكتساب ،ميارة االستيعاب والتطبيق
تحقق
عممية تقييم ال ّ
ّ
إال أن ىذه الميارات جاءت مبعثرة بين األسئمة وال تختمف عن بعضيا الكثير ،ولم تأخذ سمم تراتبي
قييمية ،وسنذكر طريقة ترتيب الميارات
مما يعكس نقص في تحديد أىداف الميارات التّ ّ
ّ
معينّ ،
كمايمي:
 استيدفت ك ّل األسئمة ميارات الفيم واالستيعاب والتركيز.
كل من السؤال األول والرابع عمى ميارة التطبيق.
 اشترك ّ
 في حين تميز السؤال األول ،بميارة تذكر المعمومات ،وبالتالي سؤال يركز عمى
ميارة الحفظ وقدرة االسترجاع.
السؤال الثالث بميارة المعرفة ،ويمكن استغالل واعتماد ىذه الميارة في
 تميز ّ
ألن ىذا
المقاييس وك ّل األسئمة ّ
خصصناىا ىنا ّ
ألنيا أساس االمتحان كمو ،إال ّأننا ّ
اليومية.
النوع من األسئمة ينطبق عمى الحياة
ّ
لعممية التقييمّ ،إال أنيا لم تول أىمية لترتيب
تنوع كبير في الميارات المستيدفة
ّ
نالحظ ّ
األسئمة.
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الثانية ،الخاصة بامتحان مقياس " تحميل الخطاب المّغوي" ،1فقد احتوت عمى أربعة
أما الورقة ّ
ّ
التقييمية التّالية:
( )14أسئمة ،وتناولت الميارات
ّ
السؤال :1تناول فكرة مجسدة في جممة ،ثم تالىا المطموب ب" :أوضح" .استيدف السؤال أول
النص ،والميارة الثانية التي يمجئ إلييا الطالب
ميارة وىي القراءة
المعمقة ،الفيم والتركيز في قراءة ّ
ّ
ىي ميارة اإلبداع والتحميل من خالل تذكر المعمومات.
نصا مكونا من جممتين .والمطموب ىو" :لماذا؟" أول ما يقوم بو الطالب القراءة
السؤال :2قدم ّ
لمنص ،ثم يمر إلى المرحمة الثّانية المتمثمة
الجيدة القائمة عمى االستيعاب والتركيز والفيم الدقيق ّ
في ميارة استرجاع المعمومات المحيطة بالموضوع ،لينيي اإلجابة بتقديم تعميل في أسطر قميمة
مبني عمى ميارة توظيف المعمومات ،باستعمال األسموب الفني المّغوي والتّعبيري.
الربط
ا
السؤال :3جاء السؤال
مباشر وصريحا ويحتاج إلى إجابة تستدعي ميارة توظيف المعمومات و ّ
فيما بينيا.
السؤال :4كذلك سؤال واضح وعام ،يجيب عنو الطالب بعد استحضار المعمومات وربطيا
وتوظيفيا.
كشف لنا ىذا التّحميل ،أن ك ّل األسئمة واضحة يمكن اإلجابة عنيا من خالل الحفظ ،فمم يكن
عميمية التي تتحكم في
ىذا االمتحان غنيا باستعمال األسئمة التي تؤدي إلى توظيف الميارات التّ ّ
تقييم الطّالب .بل غمب عمييا نفس الميارة وىي استحضار المعمومات وتوظيفيا ،وىكذا يصبح

 -1أنظر الممحق ،ص.5 :
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ناقصا ،وىو بيذا ال يخدم ال
التقييم لمستوى الطالب العممي ،الفكري ،اإلبداعي ،الفني والميني
ً
الطالب وال األستاذ وال اإلدارة ،ويعاني نقصا في أىداف وغايات التقييم.
 -2-2الجانب الموضوعي:
المسائل المطروحة في االمتحانات كمّيا منتقاة من البرنامج السداسي لممادة ،وال تخرج عن ىذا
النطاق ،وىو المعروف والمتعارف عميو .وفي بعض األحيان ،يتعذر عمى األستاذ إنياء البرنامج
عميمية التي لم تٌعرض ،خدمة ألىداف التقييم.
فٌيجبر عمى إلغاء الدروس التّ ّ
متعدد:
 -3تحميل أسئمة االختيار من ّ
جدا ،ونسبتيا  1"0622%فمن خالل ورقة
جاءت نسبة استعمال ىذا النوع من األسئمة ضعيفة ً
عميمية األساسية أو التي ليا
االمتحان المطروحة بين أيدينا ،نرى أنيا لم تستخدم في الوحدات التّ ّ
عالقة بالمّغة واألدب العربي بل في مقياسي" ،الفرنسية" و" اإلعالم اآللي ،"2ويعتبر ىذا النوع من
غنيا بتحقيق أىداف التقييم الخاصة بالطالب ،وىم يستصعبونيا ألنيا
االمتحانات سيال وليس ً
بسط ليم األسئمة باعتماد ىذا النوع الذي يؤدي بيم
ليست من تخصصيم ،فنالحظ ىنا أن األستاذ ّ
إلى اإلجابة العشوائية إذا استدعى األمر ،وربما تكون صحيحة بضربة حظ.
 -1-3الجانب الشكمي:
نوعا ما
صيغت األسئمة في ىذان المقياسين بطريقة منطقية مكتوبة بالحاسوب بخط صغير ً
كبير من
عددا ًا
جي ًدا،
ولكنو واضح وي أ
ربما المتالء الورقة،
وتضمن مقياس "اإلعالم اآللي" ً
ّ
قر ّ
ّ
أما من ناحية ترتيب األسئمة فبدأت
المصطمحات الفرنسية بحكم مصدر ىذا العمم ،ودقة التّسمياتّ .
1
2

 أنظر الدائرة النسبية ،ص.35 : -أنظر الممحق،

ص.7 -6:
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بيذا النوع األخير ،وجاءت بعده أسئمة جز ّئية ،تحتاج إجابتيا ،كممات وأفكار معدودة ،ولكنيا كثيرة
جدا بمغت إحدى عشرة ( )00سؤاال ،وىذا إطناب كثير.
ً
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تمهيد :
نوعية
قمت في دراستي ىذه بدراسة موضوع التقييم في نظام ل.م.د .فتطرقت إلى
ّ
امتحانات نياية السداسي والمتمثمة في امتحانات المحاضرات ،وطبيعة األسلمة المستددمة وطريقة
أىم الغايات التي تسعى إلى تحقيقيا وكيف تساىم
أىم األىداف التي تبنى عمييا و ّ
صياغتيا كذلكّ ،
في تقييم الطالبة؟
وفي إطار العمل الميداني ،توجيت إلى أساتذة قسم المّغة و األدب العربي و قمت بتقديم
مجموعة من األسلمة في استبانة تيدف إلى معرفة طريقة كل أستاذ في بناء أسلمتو االمتحانية
سابقا .إذ حاولت ربط أسلمة االستبانة بأنواع أسلمة المدونة.
ومقارنتيا بالمدونة التي عالجتيا
ً
فحاولت التقرب من مجموعة من أساتذة قسم المغة واألدب العربي ،فاق عددىم العشرين ()01
أستاذا ،ولحسن الحظ ،استطعت الحصول عمى تجاوب دمسة عشر( )01أستاذا ،وقد لقيت
صعوبات كبيرة في الحصول عمى قبوليم اإلجابة عمى ىذا االستبيان.
وبعد جمع االستبانات قمت بدراستين 6إحصالية وتحميمية لنتالج االستبانة ،وحاولت من
دالليا الوصول إلى مجموعة من المالحظات الداصة بطرق األساتذة المدتمفة في تقييم الطمبة من
يالية وغاية ك ّل أستاذ من ذلك.
دالل االمتحانات ّ
الن ّ
تحليل االستبانة :
ييدف االستبيان إلى تقييم مجموعة من األسلمة لمعرفة آ ارء األساتذة المدتمفة حول طريقة
تقييم الطالب من دالل االمتحان النيالي ،و لكن قبل الشروع في التحميل وجب الحديث عن بعض
المالحظات الميمة واجيتني أثناء محاولتي توزيع االستبانات ،فبعض األساتذة رفض اإلجابة بعد
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دون رؤيتو أو
أن رأى الموضوع ،والبعض رفض قبل رؤيتو لموضوع اإلستبانة أصال ،والبعض ّ
اإلجابة عن األسلمة بطريقة سطحية ،كما الحظت انعدام االقتراحات أو التعميالت ،ىذا ما جعمني
أالقي صعوبة في الحصول عمى اإلجابات الكافية.
وسنحاول التفصيل في تحميل محتوى االستبيانات كمايمي6
 -1آراء األساتذة حول مصدر بناء أسئلة االمتحان 61حاولنا من دالل طرح ىذا اإلشكال
عمى األساتذة معرفة برنامج الدروس الذي يستددمو األساتذة ،لتقديم أسلمة امتحاناتيم النيالية
لمطمبة ،وقدمنا ادتيارين أساسين ىما 6استعمال الدروس المسطرة في البرنامج السداسي باعتبارىا
قرار إداري يجب التقيد بو .والثاني 6اعتماد الدروس المأدوذة دالل السداسي.
ا رس ا بيان ر : 01

الدروس المتناولة %93,33
حسب طبيعة المقياس %6,66
دروس البرنامج عمومًا %0

من دالل اإلحصايات المطروحة في الرسم البياني رقم ،106وتحميمي لمحتوى إجابات
األساتذة حول السؤال وجدت ،إنو تقريبا كل األساتذة ،ال يدرجون عن نطاق الدروس التي تم
صرح أحد
شرحيا وتقديميا لمطمبة ،وىو أمر جد منطقي سارت العادة عميو وال يمكن تجاوزه ،مثمما ّ
يوما إنجاز البرنامج بجمعو ،وبعضيم يرى
األساتذة 6إّنيا تقميد متّبع ال يمكن تدطيو ،ولم يثبت ً
 -1أنظر الجدول رقم ،26الممحق ،ص. 01 6
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سبب ىذا عالد إلى مستوى الطمبة الذي عادة ما يكون نوعا ما فيو نقص ،الشئ الذي

يضطرىم إلى

تقديم إمتحانات من الدروس التي قدمت ليم فقط ،وليس مطالب بغير ذلك ومنيم من ٌيرجع ذلك
إلى ىدف التسييل عمى الطالب ومنحو فرصة اإلجابة الصحيحة وبما أنو ال يستند إال عمى ما
درس ،فيذا يساعد عمى معرفة مدى وصول الرسالة لو ،ومدى تحقيقو الكفاية المطموبة ،بينما الفلة
القميمة ردت أسباب ذلك إلى 6مراعاة نفسية الطالب حتى ال يصاب باليأس واإلحباط عندما يصطدم
سببا في عدم نجاحو ،كما أحال بعض األساتذة
بمواضيع لم يدرسيا دالل السداسي ،ما يكون ً
سبب ذلك إلى تجنب احتجاجات واضرابات الطمبة وبالتالي تجنب ضغط اإلدارة.
ويعتبر اعتماد الدروس المتناولة ،شيلا منطقيا اعتاد عميو كل من األساتذة والطمبة ،فيو يسيل عمى
الطالب الحفظ والمراجعة ،حتى إّنو يسيل عميو البحث والتعمق في مواضيع ،ولكن يمكن اعتبار
نوعا ما ،وال تشجعو عمى االجتياد أو االعتماد عمى النفس
ىذه الطريقة تساىم في تكاسل الطالب ً
والبحث ،دون أن يطمب األستاذ ذلك ،فمو كانت االدتبارات تعتمد عمى كل البرنامج لكان من
األحسن لمطمبة حتى يجتيدوا في البحث ،ومحاولة إعداد الدروس دون االعتماد عمى األستاذ فقط
فيذه الطريقة تكونو كأستاذ لممستقبل ذو كفاءة في التدريس.
سؤال وطريقة صياغته :تساءلت في بادئ األمر ،عن عدد األسلمة التي يمكن أن تطرح
 -2نوع ا ّ
في امتحان المقال وطريقة صياغتيا ،ونفسو بالنسبة لألسلمة الجزلية ،فوجيت ثالث أسلمة حول
ذلك ،فتضمن السؤال األول 6ضرورة تقديم سؤال ذو مقال واحد في ورقة االمتحان أو إنو من
الضروري أن تحتوي عمى مقالين لالدتيار .وما ىو نوع الصياغة الماللمة لطرح أسلمة المقال
ونفسو لألسلمة الجزلية ،فتوصمت إلى اإلجابات الموضحة في الرسوم البيانية التالية 6
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 -1-2آراء األساتذة حول ضرورة وضع سؤال واحد أو سؤا ين الختيار :1نحاول من دالل ىذا
السؤال ،معرفة آراء األساتذة ،حول عممية وضع سؤال واحد لالمتحان المقالي ،أو اعتماد طريقة
االدتيار بين سؤالين ،ومعرفة إيجابياتيما وتأثيراتيما عمى مردود الطالب ،وسنحاول من دالل
الرسم البياني الموالي 6معرفة أىم نتالج ىذا اإلشكال.

 1-2ا رس ا بيان ر 02:
13.33%
اختيارية
ذات مقال واحد

60%

26.66%

كالهما

نستنتج من دالل الرسم البياني رقم ،106إن أكبر فلة من األساتذة تدتار وتفضل األسلمة
االدتيارية بنسبة  %21مجمعون عمى إن الغاية من ذلك ىي 6إتاحة فرصة تقييم الطالب بشكل
أفضل بعد معرفة نوعية ادتياره ،وىدفو ،ونقاط قوتو في ذلك .ولكنني أالحظ أن إجابات األساتذة
ىنا لم تكافئ الذراسة التي توصات إلييا أثناء تحميمي لطرق صياغة األسلمة في الفصل الثاني من
ىذه الدراسة ،ويكمن االدتالف إنو في دراسة أوراق االمتحانات توصمت إلى أن نسبة اعتماد
الطريقة االدتيارية أو استعمال مقال واحد ،نسبة متعادلة ،بينما ىنا نالحظ إن أكثرية األساتذة
يميمون إلى استعمال سؤال ذو مقالين ادتياريين.

 -1أنظر الجدول رقم ،106الممحق ،ص6

.01
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وىي حجج مقنعة إلى حد ما ،بينما نسبة منيم تصل إلى  ،%02.22تفضل أحادية السؤال
بيدف 6وضع الطالب في جو واحد من دالل سؤال واحد .ومساعدتو في التركيز والعمل الجيد .في
حين نالدظ أن أقل نسبة بكثير منيما تقدر ب ،%00.00 6ترى أنو من الجيد التنويع في نمط
االمتحان أي مرة تقديم سؤال واحد وأدرى تقديم سؤالين لالدتيار حسب طبيعة المقياس واالمتحان
وىنا نالحظ تفاوت كبير في ىذا الجانب.
 -2-2آراء األساتذة حول ا صياغة ا مالئمة ألسئلة ا مقال :1حاولت معرفة آراء األساتذة ،حول
الصياغة الماللمة في طرح األسلمة" ،المباشرة أو غير المباشرة" فقمت بطرح سؤال حول ىذا،
وكانت نسب إجاباتيم كالتالي6

ا رس ا بيان ر 03:

6,66%

غير مباشرة

60%

33,33; %

مباشرة
كالهما

نستنتج من دالل الرسم البياني رقم ،03 6إنو لمصياغة غير المباشرة ،الريادة في االستددام
أثناء االمتحانات ،فيي ميمة جدا في تحديد مجموعة من الميارات لدى الطالب وتساعد بطريقة
كبيرة في عممية التقييم ،لكن بالنسبة لمن ينظر ليا عمى أنيا طريقة منيجية تنتمي إلى بعض
 -1أنظر الجدول رقم ،106الممحق ،ص.10 6
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القدرات والكفاءات ،فكانت نسبتيا  ،%21وقد برر بعض المستجوبين ذلك بأنيا 6ادتبار لذاكرة
الطالب وتنمية لروح اإلبداع والنقد واالكتشاف،أما الصياغة المباشرة ،فكانت نسبتيا أقل بكثير عن
سابقتيا أي  ،%،00.00باعتبار إنيا أىم وأكثر فاعمية ،ألنيا تثبت الطالب حول مسألة معينة فال
يتيو بين أسطر الكممات ،ربحا لموقت والجيد بمباشرة اإلجابة وبعضيم اعتبر المباشرة في طرح
السؤال شرط واجب وطبيعة منطقية تدص المقال ،في حين ،فلة ثالثة ،ترى إن كال الصيغتين
يجب إعماليما معا .ولكن إذا نظرنا إلى طبيعة المقال فاألجدر باالستعمال ىو الصياغة المباشرة
ألن األسلمة غير المباشرة ،قد تؤدي بالطالب إلى وجود أكثر من معمومة في صياغة السؤال ،وقد
يجعمو ذلك يصنع مقاال لمعمومة ثانوية ليست ىي جوىر السؤال فيصبح مصيره عدم النجاح ،وربما
تدتمط عميو األفكار فيفقد ميارات التقميد واإلبداع المنيجي المطموبة ،ويصبح ضحية لنتالج كل
ىذا ،بينما الطريقة المباشرة في طرح السؤال ،تجعمو يركز عمى فكرة واحدة فيثبت أفكاره حوليا
وبيذا يستطيع اإلبداع وتوظيف كل مياراتو الواجبة ،كما يمكن ليذه الطريقة أن تساعد األستاذ في
بناء سمم التنقيط الماللم الذي يددم كل الطمبة.
وىنا نالحظ تفاوتا أكبر من سابقو ،أي إن نتالج ىذه الدراسة تدتمف كل االدتالف عما توصمت
إليو في دراسة نصوص أسلمة االمتحانات ،أين وجدت أن معظم األسلمة جاءت بصياغة مباشرة
تحدد ىدف السؤال مباشرة ،ىذا بالنسبة لمجموع أسلمة المدونة عموما ،ولكن يجب اإلشارة ىنا إلى
أن كل ورقة من أوراق امتحانات المقال ،احتوت سؤالين أحدىما بطريقة مباشرة ،واآلدر بطريقة
غير مباشرة.
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 -3-2آراء األساتذة حول ا صياغة ا مالئمة ألسئلة ا جزئية 61تحدثنا قبل قميل عن الصياغة
المباشرة وغير المباشرة ،لألسلمة ذات المقال ،فوجدنا أنيا تعتمد الصياغة غير المباشرة أكثر من
غيرىا ،أما بالنسبة لصياغة األسلمة الجزلية ،فسنرى ذلك من دالل الدالرة النسبية التالية6

ا رس ا بيان ر :04

26,66

مباشر

73,33; %

غير مباشر

نالحظ من دالل الرسم البياني رقم ،10 6إن األسلمة الجزلية تستددم الطريقة المباشرة في
صياغة األسلمة ،وىذا عالد إلى أنو سؤال تفصيمي ال يحتاج ألدذ ورد " ،كما صرحو األساتذة" ،لذا
حصمت عمى نسبة  %30.00وقدم بعض األساتذة تعميالت مدتمفة منيا 6
 العودة إلى ا ألسلمة المباشرة لماللمة الدقة العممية الصارمة .
 قياس ميارة الطالب ،وتحصيمو في المقياس المدروس.
 التركيز عمى نقاط معينة يجب اإلجابة عنيا بدقة .
 اعتبار المباشرة أحد شروط األسلمة الجزلية.
 حتى ال يتيو الطالب في مدتمف الطرق التي تصنعيا الصياغة غير المباشرة .
 ربح الوقت والجيد ومباشرة الجواب.
 -1أنظر الجدول رقم ،11 6الممحق ،ص.01 6
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وكانت لمصياغة غير المباشرة نسبة ضعيفة ،ولم يجب عنيا الكثير ،وتجاوبوا معيا
بنسبة %02.22فقط ،مدعمين آراءىم بأنيا6
 تكشف المحجوب.
 تعتبر ادتبا ار لذاكرة الطالب.
 ال يدفق فييا الطالب ،لوجود عدد من األسلمة ،واذا أدفق في أحدىم ،تكون لو فرصة
اإلصابة في غيره.
يمكن القول إن الطريقة المباشرة جيدة ومفيدة ،ولكن تعتبر جافة وعقيمة في صياغة األسلمة
الجزلية ،ألن الطالب يممك حتما إجابة واحدة لذلك السؤال حفظا أو فيما ،وقراءتو لمسؤال المباشر
تدفعو إلى إىمال التركيز وكتابة اإلجابة مباشرة واالنتياء منو ،لذا يبقى السؤال المطروح ىو 6ىل
يمجأ بعض األساتذة إلى ىذه الطريقة ،لقناعتيم بنتالجيا ،وما يعتبرونيم حججا مفيدة ،مقنعة منيا
أو يستعممونيا فقط لسيولة التصحيح وتطبيق سمم تنقيط سيل؟
واألجدر في األسلمة الجزلية أن تنوع في صياغاتيا ،إلعمال مدتمف قدرات الطالب ،ومحاولة
معرفة مدتمف مياراتو والتمييز بينيا،فيذا النوع من األسلمة يتطمب أكثر من ثالث أو أربع أسلمة
في االمتحان الواحد ،وستكون مممة إذا جاءت كميا مباشرة.
وما أثار انتباىي أكثر ىنا ىو أن األساتذة تجاوبوا مع ىذا النوع من األسلمة ،بالرغم من أننا
نتحدث عمى مستوى الماستر ،الذي يستحسن فيو أن تكون األسلمة ،عبارة عن أسلمة مقال،لكن
الحظنا إن مواضيع األسلمة الزالت تعتمد عمى األسلمة الجزلية ،مثال في مقياس "النحو والصرف"
بالرغم من إنو مقياس قواعد ،ولكن األجدر بالنسبة لسنتي الماستر ،أن يكون امتحانا مقاليا لتقديم
جيد لغوي وفكري وثقافي وتحميل عال من قبل الطالب.
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 -4آراء األساتذة حول أهمية ا تمهيد ا ذي يسبق طرح ا سؤال :1حاولت من دالل ىذا التساؤل
معرفة نقطة ميمة في عممية بناء أسلمة االمتحان النيالي المتمثل في المحاضرة ،تمثمت في أىمية
وضع تمييد يسبق السؤال فادتمفت اآلراء ،كما ىو موضح في الدالرة النسبية التالية6

ا رس ا بيان ر :05
هام

% ،13,33

غير هام
66,66%

20%

حسب طبيعة السؤال

نالحظ من دالل الرسم البياني رقم ،11 6إنو جاءت نسبة ىامة ،تفوق  ،%22تعتقد إنو يجب
وضع تمييد ،وقد بررو ذلك ب6
 فيم الطالب لطبيعة السؤال .
 تذكيره وتنبييو لمحور وموضوع السؤال .
 إزالة الغموض واألدذ بأسباب البدايات في األجوبة.
يرت لذلك ،في حين أن القميل ،اعتبروه
نالحظ نسبة قميمة جدا تشيد بعدم أىمية التمييد دون تبر ا
متعمقا بطبيعة السؤال ،إذ أحيانا يستدعي السؤال وجود تمييد لكي يبحث الطالب عن تفسير فكرة أو
شرحيا ،وأحيانا أدرى ال يستدعي السؤال ذلك ،كذلك إذا كان السؤال يستدعي مقاال فيو غالبا ما
 -1أنظر الجدول رقم ،12 6الممحق ،ص.11 6
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يحتاج إلى تمييد ،وجاء ىذا التحميل مطابقا لما جاء في المدونة السابقة في (الفصل الثاني) حيث
نجد إن معظم األساتذة يعتمدون التمييد قبل صياغة السؤال ،داصة أثناء طرح سؤال مقال أما في
األسلمة التي تحتاج إجابات قصيرة فال يستعمل األساتذة التمييد وانما ىي نصوص قصيرة
يستعممونيا ،عند طرح سؤال ب 6اشرح أو وضح ...
-5ا مهارات ا ت تستهدفها األسئلة ا جزئية معرفة مستوى ا طا ب :1قمنا بطرح سؤال يدص
الميارات التي تيدف إلييا األسلمة الجزلية لمعرفة مستويات الطمبة ولم نتطرق إلى الميارات التي
تستيدفيا أسلمة المقال ألن المقال ىو أساس امتحانات مستوى الماستر ،وبالتالي فيو ييتم بكل
الميارات التي تكشف عن مستويات الطمبة المدتمفة ،محاولة بعد ذلك تطويرىا وتحسينيا وبناء
طالب كفؤ مؤىل .فدصصنا السؤال حول األسلمة الجزلية ،لنعرف مدى تأثيرىا ومساىمتيا في
معرفة مستوى الطالب ،أو ما ىي أىم الميارات التي تستيدفيا ،وقد كانت نسب إجابات األساتذة
كالتالي6
ا رس ا بيان ر 06:
6,66%

نعم

93,33%

ال

 -1أنظر الجدول رقم ،13 6الممحق ،ص.10 6
53

الفصل الثالث6

تحميل آراء أساتذة ماستر 10حول عممية التقييم

وجدت بعد تحميمي لنتالج ىذا السؤال ،أن كل النسب تقريبا توحي إلى وجود ميارات لذلك
عدا أستاذ واحد كانت إجابتو ال وىذا اعتقد إنو لم يشأ اإلجابة ،فإما كتب عشواليا أو اعتبرىا غير
ميمة ،ألن غايتي من السؤال ليس معرفة فيما كانت حقا تستيدف ميارات ،لتكشف مستوى الطالب
فيي حقا كذلك بل اليدف الذي صبوت إليو ،ىو معرفة ىذه الميارات بالنسبة ألراء األساتذة،
فنالحظ أن أكثر من  ،%50أجمعوا عمى وجود الميارات ،تكاد أن تشمل كل األساتذة الذين
عرضوا عمينا ميارات مدتمفة منيا ما نراه نوعا ما ال تقصد اليدف كقول بعضيم 6الدقة في قراءة
السؤال ،ربما يمكن تدصيص ىذه الميارة ألسلمة ذات الصياغة غير المباشرة.
 تعمم ميارة االدتصار وىذا ما يؤكد عميو األساتذة وما الحظناه كذلك أثناء تحميل المدونة
األسلمة ""في الفصل السابق".
 معرفة قوة الذاكرة ونسبة التركيز ومدى استددام الذكاء
 ميارة الفيم والتحميل والنقد والتعبير...
 معرفة قدرة االستيعاب ،والتوظيف المطموب من السؤال واإلجابة بدقة.
 معرفة درجة الحفظ ،ونسبة انتقاء الجواب الدقيق الصحيح...
لنكتشف بذلك أن األسلمة الجزلية ،في نظر كل األساتذة ،تستددم مدتمف الميارات التعبيرية
الفنية ،الفكرية والمغوية ،لمعرفة مستوى الطالب وأين يمكن تصنيفو ،ومعرفة نوع النقص الذي
يعانيو مع محاولة التصحيح والتعديل فييا.
جاء ىذا التحميل مطابقا لما توصمنا إليو أثناء تحميل المدونة السابقة في (الفصل الثاني)
حيث نجد أن كل األساتذة ،ال يشكموا أسلمة االمتحان إال بعد أن يسطرو ليا مجموعة من
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األىداف التي تقوم عمييا ،أساسيا ،الميارات التي يمكن ألسلمة ذاك االمتحان أن تكشفيا في كل
طالب ،حتى يتمكن األستاذ بذلك ،من تطويرىا ،أو محاولة غرس ميارات أدرى في الطالب.
 -6سل ا تنقيط واعال ا طلبة به :1يعتبر من الواجب تحضير أو بناء سمم تنقيط داص
باإلجابة النموذجية لكل امتحان ،ولمعرفة أراء األساتذة حول ىذه الفكرة ،قدمنا ليم سؤاال فيما إذا
يعممون الطمبة بيذا السمم ،أو يدرجونو في أوراق االمتحان ،فتوصمت إلى النتالج التالية6

ا رس ا بيان ر 07:
6,66 %

نعم

53,33 %

ال

40%

أحيانا

من دالل الرسم البياني رقم ،13 6نالحظ نسبة  ٪10.00منيم ردوا باإليجاب عمى ىذا
ويعتبرونو ىاما مدعمين ذلك بآراء مدتمفة تيم الطالب ،كأن يستطيع تقييم نفسو وتقدير عالمتو من
دالل مدى صحة إجابتو ،ويفيد في معرفة األسلمة األساسية ،من غيرىا ،ونسبة  ٪01أجابوا بالنفي
وكان تعميميم لذلك في محمو ،حيث اعتبروا أىم األسباب التي تجعميم يمتنعون عن وضع سمم
التنقيط في ورقة االمتحان ،وأجمعوا عمييا ىي 6إنو يمكن إعادة التنقيط إذا وجدوا دمال في بناء
االدتبار ،أو بعد النظر ألجوبة الطمبة مراعاة لمستوياتيم ونسبة عمل كل طالب .والنسبة القميمة
 -1أنظر الجدول رقم ،14 6الممحق ،ص.10 6
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أجابوا أنيم أحيانا ما يدونون عمى الورقة ،فكانت حجتيم بعيدة نوعا ما عن اليدف ،وىي 6انشغال
الطمبة بو وقوليم 6أحيانا ،يحتوي االمتحان عمى سؤال واحد نظري.من المفروض ىنا أن السؤال
الواحد يقصد بو المقال ،ولممقال أيضا سمم تنقيط ،بل يجب أن يكون لو ذلك حتى تسيل عممية
تقييم كل الطمبة عمى السواء.
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لم تعد الجامعة فضاءا لمتعمم واالكتساب بالطرق القديمة فحسب ،بل منذ أن جاء النطام الجديد
ل.م.د .أصبحت تسعى إلى أكثر من ذلك ،واىتمت بالعممية التعميمية أكثر وجعمتيا أساس التعميم
الجامعي من خالل االىتمام الكبير بالطالب ،وتوفير أىم طرق التقييم التي تطبق عميو بيدف التحسين
من مستواه واكسابو مجموعة من الميا ارت ،والمؤىالت التي تدفعو إلى عالم الشغل.
وبعد ما تطرقنا إليو في الجانب النظري والنتائج المتوصل إلييا في الجانبين التطبيقيين المذان
خصصناىما لطريقة التقييم في نظام ل.م.د .توصمنا إلى:
 نقص االىتمام والتطبيق الجيد لعممية التقيم.
 تطبيق المقاربة بالكفاءات في عممية التقييم بنظام ل.م.د من خالل اعتماد جيد الطالب
بنسبة كبيرة واعتباره المحور األساس في العممية التعميمية.
 تختمف طرق التقييم من أستاذ ألخر وكل يراىا حسب منظوره وىذا دليل عمى عدم تطبيق أىم
طرق التقييم التي نص عمييا نظام ل.م.د.
 تمعب االختبارات دو ار ميما في تقييم الطمبة ،واكسابيم الميارات المختمفة.
 استخدام االسئمة الجزئية في امتحانات بعض المقاييس لدى مستوى الماستر ،10وىذا شيء
ال يخدم الطمبة وال التقييم في نظام ل.م.د ألن الطالب تجاوز مرحمة اإلجابات الجزئية وىو
اآلن في حالة إنتاج واكتساب ممكة لغوية تحميمية تحتاج إلى المقال.


لم تتغير طرق االمتحانات النيائية لدى الماستر 10وىذا يعني إنو لم يطبق التقييم بنظام
ل.م.د أو نقول لم يستعمل بطريقة دقيقة بعد ،إذ ال زال الشكل ل.م.د .والمحتوى تقييم
كالسيكي.

 إضافة إلى دورىا في تحديد مستوى الطالب ومدى نجاحو.
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خاتمة
 تساىم الميارات التي تطبق في االختبارات ،في تييئة الطالب إلى عالم الشغل.
وبالرغم من أننا اقتصرنا في دراسة ىذا الموضوع عمى فئة األساتذة ،دون فئة الطمبة التي
تعتبر حجر الزاوية ،في التعميم الجامعي ،وبالرغم من اقتصار مدونتنا عمى قسم المغة واألدب
العربي ،مستوى ماستر ،10إال أننا نستطيع القول:
 ضرورة االىتمام أكثر بعممية التقييم في ظل نظام ل.م.د .واعطاء الطمبة حقوقيم الكاممة في
التدريب واالكتساب.
 التشجيع عمى إجراء بحوث أكبر وأكثر حول التقييم في نظام ل.م.د.
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قائمة المصادر والمراجع:
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 -2وليد أحمد جابر ،طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التربوية ،دار الفكر ،ط.205 ،2
 -3محمد السيد عمي ،عمم المناهج األسس والتنظيمات في ضوء المديوالت ،عامر لمطباعة والنشر
بالمنصورة ،جمهورية مصر العربية.1998 ،
 -4محمد رضا البغدادي ،األهداف واإلختبارات في المناهج وطرق التدريس بين النظرية والتطبيق ،دار
الفكر العربي.1998 ،
 -5رافد الحريري ،التقويم التربوي ،دار المنهج لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2005 ،
 -6حسن شحاتة ،التع ميم الجامعي والتقويم الجامعي ،بين النظرية والتطبيق ،مكتبة الدار العربية لمكتاب،
مصر ،ط.2001 ،1
 -7ك بداري ،ع الكريم حرز اهلل ،جواز سفر نحو النجاح ،دليل خاص بالطالب ،جامعة محمد بوقرة،
بومرداس.
 -8ع الكريم حرز اهلل ،ممتقى حول نظام ل.م.د وضمان الجودة ،جامعة البويرة ،مخبر الممارسات
النظرية والتطبيقية المعمقة.2013 ،
 -9كمال بداري ،بوباكور فارس،ع الكريم حرز اهلل ،ضمان الجودة في قطاع التعميم العالي إعداد وانجاح
التقييم الذاتي ،ديوان المطبوعات الجامعية،
 -11مولود ديدان،نصوص نظام ل.م.د ،دار بمقيس ،الدار البيضاء ،الحزائر ،ط2013.2013 ،1
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 –11القرار الوزاري رقم ،711 :المؤرخ في  03نوفمبر  ،2011يحدد القواعد المشتركة لمتنظيم والتسيير
البيداغوجي لمدراسات الجامعية لنيل شهادتي الميسانس والماستر.
 -12القرار الوزاري رقم 712 :المؤرخ في  3نوفمبر  ،2011يتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه في
طوري الدراسات لنيل شهادتي الميسانس والماستر.
 -13وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،التقييم بكيفية أخرى ،الدليل العممي لتطبيق ومتابعة ل .م .د.
جوان.2011 ،
 -14الويزة طشوع ،تحديد اإلحتياجات التدريسية ألساتذة التعميم العالي في مجال التقويم في ضوء متغير
نوعية التكوين ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،عمم النفس وعموم التربية ،جامعة فرحاة عباس،
سطيف.
 -15نوال نمور ،كفاءة أعضاء هيئة التدريس وأثرها عمى جودة التعميم العالي ،مذكرة لنيل شهادة
الماجستير ،جامعة منتوري ،قسنطينة.2012 ،
 -16زرمان عبد الكريم ،نظام التعميم العالي في الجزائر وعالقته بأداء األستاذ الجامعي ،مذكرة لنيل
شهادة الماجستير ،جامعة العقيد الحاج لخظر ،باتنة.2004 ،
 -17طباع فاروق ،تقويم التعمم لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي ،جامعة الجزائر ،2مذكرة لنيل شهادة
الماجستير ،عموم التربية.2010 ،
 -18أ يمن يوسف ،تطور التعميم العالي ،اإلصالح واآلفاق السياسية ،جامعة بن يوسف بن خدة ،رسالة
لنيل شهادة الماجستير ،عمم اإلجتماع السياسي.2008\2007 ،
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 -19أحمد زرزور ،تقييم تطبيق اإلصالح الجامعي الجديد نظام ل.م.د في ضوء تحضير الطمبة إلى
عالم الشغل ،رسالة لنيل شهادة الماجستير ،عمم النفس التنظيمي ،جامعة منتوري ،قسنطينة
.2006\2005
 -21فرحات بمولي ،شهادة الميسانس في المغة العربية وسوق العمل بين إصالح التعميم العالي واصالح
التعميم العام ،مجمة الممارسات المغوية ،جامعة مولود معمري ،مخبر الممارسات المغوية ،الجزائر
العدد.19 :
 -21عمي صالحي ،نظام ل.م.د في الجامعات الجزائرية بين الواقع والقوانين ،أعمال اليوم الدراسي:
إصالحات التعميم العالي والتعميم العام بجامعة البويرة ،مخير الممارسات المغوية ،الجزائر،
.2013
 -22إبراهيم حميدوش ،واقع تقييم التعمم في التعميم الثانوي وسبيل النهوض به ،مجمة العربية ،جامعة
ورقمة.2003 ،
 -23سمية زاجي ،المكتبة الجامعية فضاء التعمم والبحث في سياق نظام ل.م.د ،جامعة باجي مختار،
عنابة ،العدد.30 :
https:/www.acrobat.com/createpdf/fr.

 -24ماهية نظام ل.م.دdef.lmd.pdf

 -25مشروع تطوير اإلختبارات التحصيمية ،المممكة العربية السعودية.
www.testproject.com.
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