جاهعت عبذ الحويذ بن باديس -هستغانن
كليت العلىم االجتواعيت
قسن العلىم االجتواعيت
شعبت علن النفس
هذكزة تخزج لنيل شهادة الواستز في علن النفس
تخصص :علن الٌفس الوذسسٌ
الووسوهح تـ :

التكوٍي أثٌاء الخذهح و أثشٍ فٌ تٌوَح الكفاٍح التذسٍسَح.
دراست هيذانيت لذي أساتذة التعلين الوتىسط بىاليت بشار

هقذهت وهناقشت علنا هن طزف
الطالثح :تغذادً حٌاى
أهام لجٌح الوٌاقشح
الشتثح

اللقة واالسن
أ-كشوجح الشاسف
د-عواس هَلود
د -العثادٍح عثذ القادس

الصفح

أستار هساعذ(أ)

سئَسا

أستار هحاضش(ب)

هششفا وهقشسا

أستار هحاضش (ب)

السٌح الجاهعَح2019-2018 :

هٌاقشا

إهــــــــــــــــــــداء
إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده
اهلل فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن مداًا
عبده ورسولو أما بعد:
أىدي ىذا العمل املتواضع إىل أعز ما أملك يف ىذا الكون ،إىل اليت محلتين وىنا على وىن
وأرضعتين حولني كاملني وقاست من أجل تربييت وتعليمي ،إليك أيتها الروح اليت تعانق روحي دائما ،ومنبع
احلضن واحلنان....أمي الحبيبة.
مثلي األعلى الذي بث يف سواعدي العزم واإلرادة وسكب يف روحي فيضا من الرعاية إىل أعظم
رجل غايل .....أبي الغالي .
إىل إخواين و أخوايت ىجرية  ،أمساء  ،نفيسة  ،فاطنة  ،و ابنة أخيت الغالية ىبة الرمحن ز مرجان نورىان
و أخي الغايل مد أمني
و صديقي العزيز إسالم
إىل كل من مل حيملو قلمي ومحلو قليب ....إليكم مجيعا أىديكم.
إىل عزيزيت أمرية و ابنتها رمياس الغالية و صديقتاي سراب و نسيمة و امسهان

أ

أحقذو بانشكش ًاندضّم ً انثناء انعطش ً إنَ كم ين أعاننِ فِ انداص ىزا انبحث ً باألخص
انزكش :األعخار ً انذكخٌس انًششف " :عًاس يْهٌد" عهَ يا قذيو ين حٌصْاث ً يالحظاث
فِ عبْم إخشاج ىزا انبحث فهو أًفَ انشكش ً انثناء .نًا فْو خْش نأليت اإلعاليْت ً صالذ
األخْال .
ً باقت انشكش نكم ين قال نِ كهًت ً أعذٍ اننصْحت.

ب
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ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية للكشف و التعرف على التكوين أثناء الخدمة و أثره في تنمية كفايات
التدريس ألساتذة التعليم المتوسط  ،حيث وظفت الطالبة الباحثة المنهج الوصفي مستخدمتا أداتي
(المالحظة و المقابلة) على عينة قصدية متكونة من ستة أساتذة في المواد العلمية ( فيزياء رياضيات،
علوم ) للسنة الثانية متوسط لمؤسسة بوعنيني العماري لوالية بشار ،و بعد المعالجة اإلحصائية
توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج جاءت كالتالي:
توجد عالقة بين التكوين أثناء الخدمة و كفايات تخطيط و تنفيذ و تقويم الدرس ،وعليهتوصلت نتائج الدراسة إلى انه يوجد عالقة بين التكوين أثناء الخدمة و كفايات التدريس و هذه العالقة
تتمثل في تنمية و رفع هذه الكفايات ( التخطيط للدرس ،تنفيذ الدرس ،تقويم الدرس) و هذا ما يؤدي إلى
ضرورة تنمية التكوين أثناء الخدمة

لألساتذة.

الكلمات المفتاحية :التكوين – الخدمة – الكفاية -التدريس.
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Résumé de l'étude:

Le but de L’étude récente est identifier et connaitre la formation
continue et son impact sur le développement des compétences
pédagogiques des enseignants du cycle moyen, Lorsque l'étudiante
rechercheuse a utilisé la méthode descriptive , elle a utilisé les outils
d'observation et d'entretien sur un échantillon cible composé de six
professeurs (physique, science, mathématique)pour la deuxième année
de l'institution moyenne de Bouannini Amari dans la wilaya de Bechar, et
après le traitement statistique, l'étude a abouti à un ensemble de
résultats:

-Il existe une relation entre la formation continue et la planification et
l’évaluation de la leçon, de sorte que les résultats de l’étude ont
montré qu’il existait une relation entre la formation continue et les
compétences de l’enseignement et que cette relation consistait à
développer et à relever ces compétences Ce qui conduit à la nécessité
de développer la formation continue pour les enseignants .
-Les mots de clé :Formation continue- l’adéquation-L’enseignement

مقدمة
مقدمة:
إن موضوو التكووو ن أثنوء الخدمو عوود قءعود أسءسو فو بنووء المنظومو التعل م و فو الجزائو
ح ث وجب على الدول الجزائ

االهتمءم به من خالل توف

تقد م منءهج صح ح من ط ف مكون ن متءزون بءلخب
لذا بءت من الالزم االهتمءم بوه و جعلوه كضو و

كءف الوسءئل المءد و و البشو

إلنجءحوه و

األزم و هذا من اجل تحق ق جوود فو التعلو م

حتم و قووم بهوء األسوتءذ قبول التحءقوه بمقءعود الد اسو

الخضو لهذا التكو ن من اجل سم معءلم التد س بصف عءم و اكتسءب طو ق و منوءهج سوتخدمهء فو
ع ضه لد س بصوف خءصو مون اجول تحق وق كفء و تد سو

لوذا جوء ت هوذ الد اسو للوقووف عنود أهوم

الم احل الت تستخدم ف عمل التكو ن و أهم األسءل ب الت

عتمدهء األستءذ مع التالم ذ ف القسم.

كمء عد األستءذ اللبنو األسءسو التو تقووم عل هوء العمل و التعل م و ولهوذا الغو
التعل م على ضو و
علوى اسوتثء
المستم
بصو

ت تكوز أدب وءت

إعوداد األسوتءذ إعودادا مهن وء وتمك نوه مون اموتال مهوء ات التود س وفنونوه وتد بوه

التفك و لود التالم وذ عوضووء عون تلق نوه المعلومووءت الجوءهز ومون هنووء تكمون أهم و التنم و

ف التد س بأسولوب وتال م موع التطوو العلمو
تسءعد على تطو

و ودد إلوى فوع كفء توه التد سو والبحث و

معء فه واطالعء ته مع الجد ود فو مجوءل تخصصوه وتحف وز علوى االبتكوء

واإلبدا .لذا نجود أن أغلوب المدسسوءت التعل م و علوى اخوتالف أهودافهء تهوتم بتطوو الكفوء ات التد سو
لعو

ه ئو التود س لمواجهو الحءجووءت الجد ود للمجتموع ولكو تتحقووق األهوداف المنشوود مون العمل و

التد س الت

قوم بهء األستءذ البد مون األخوذ بعو ن االعتبوء الكفوء ات التد سو ألدائوه المتمثلو )كفء و

التخط ط للد س كفء تنف ذ الد س كفء تقو م الد س ( .وقد أصبحت مسأل ق ءس الكفء وءت التد سو
لألسءتذ حتم لذا لق ت اهتمءمء متزا دا ف أوسءط الت بو ن.
و نظ ا ألهم هذا الموضو جء ت هذ الد اس لمع فو فعءل و التكوو ن اثنوء الخدمو فو تنم و
كفء التد س ألسءتذ التعل م المتوسط.
و بنء ا على مء سبق فإن هذ الد اس تنءولت هذا الموضو من خالل خط شملت على مقدمو و
خمس فصول و خءتم ح ث:
تضوومن الفصوول األول إشووكءل الد اس و "الد اسووءت السووءبق تسووءدالت الد اس و و ف ض و ءتهء" و
دواعوو و أسووبءب اخت ووء الموضووو

ثووم تحد وود أهووداف و أهم وو هووذا الموضووو

و كووذا مصووطلحءت

الد اس .
و تنءول الفصل الثءن التكو ن أثنء الخدمو ح وث تط قنوء ف وه إلوى قسوم ن إذ توم التعو

ف وه أوال إلوى

التطو التء خ للتكوو ن ومفهوموه وأهدافوه الت بو و و المهن و للمعلمو ن ثوم محتو وءت تكوو ن األسوءتذ و
1

مقدمة
كذا العوامل المدث

تكو ن و إعداد المكون ن إضوءف إلوى بو امج التكوو ن واإلعوداد المهنو

ف مستو

و اسووت ات ج ءت التكووو ن وأهم تووه و أهدافووه وم احوول تكووو ن و إعووداد األسووءتذ و أخ و ا مزا ووء التكووو ن
وأنواعووه أمووء ثءن ووء فتع ضوونء إلووى مفهوووم التكووو ن أثنووء الخدم و وأهم تووه وأهداف وه ومم زات وه إضووءف إلووى
العوامل و المب ات العلم و المهن الت توجب تكوو ن األسوتءذ أثنوء الخدمو و كوذا أهوم أسوءل ب بو امج
تد ب المكون ن ومتطلبءته أثنء الخدم وأهداف التكو ن أثنء الخدم .
أمء الفصل الثءلث فقد تنوءول مسوأل الكفء وءت التد سو ح وث تط قنوء ف وه إلوى قسوم ن إذ توم التعو

ف وه

أوال إلى تطو مفهوم الكفء ف األدب الع ب و األدب الت بوو ثوم إلوى تع وف الكفء و و تصون فهء
أمء ثءن ء فتع ضنء إلى مفهوم الكفء وءت التد سو وخصءئصوهء وتصون فهء و كوذا الوى مصوءد اشوتقءقهء و
وسووءئل ق ءسووهء إضووءف إلووى أبعووءد الكفء ووءت الت و
التد سوو المتطلبوو لد ووه والتوو

نبغو

أن تتووواف لوود األسووتءذ المووءه و كووذا الكفء ووءت

جووب أن متلكهووء األسووتءذ إضووءف إلووى توج هووءت و مقت حووءت نبغوو

م اعءتهووء عنوود إعووداد الخطووط التد س و و السوومءت المم ووز لح ك و إعووداد وتكووو ن المكووون ن القووءئم علووى
الكفء ءت.
أمء الفصل ال ابع فقد خصص لمنهج الد اس الم دان من خالل التعو ف علوى مونهج الد اسو وأدواتهوء
وحدودهء المكءن و الزمن
أمء الفصل الخءمس و األخ

إضءف إلى مجتمع الد اس و ع ن البحث و أخ ا األسءل ب اإلحصءئ .
فقد خصص لعو

و تحل ول النتوءئج ثوم منءقشوتهء وأخ و ا توم التطو ق إلوى

الخءتم العءم و اختتم البءحث د استه بمجموع من التوص ءت و االقت احءت.
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مدخل الدراسة

الفصل األول
:10إشكالية الدراسة :

تولي كافة النظم التعليمية الحديثة اهتماما ملحوظا لموضوع إعداد و تكوين األساتذة وتدريبهم ،منن
منطلق أن األستاذ يمثل ركيزة أساسية وهامة في العملية التعليمية التعلمية  ،وأنه لو تنوفر الكفنااا
من المعلمين و األساتذة في نظام تعلمي منا  ،فننن ذلنك يشنير لنجنا وفعالينة ذلنك النظنام ،ومنن ثنم منا
يتوقعه المجتمع من تقندم نتيجنة لتربينة أفنراد بصنورة صنحيحة وناجعنة  ،هنذا منا كنان دافعنا لالهتمنام
بتكوين األساتذة قبل و أثناا الخدمة والتركيز عليهم منن أجنل تزويندهم بالمعرفنة الكافينة فني موضنوع
تخصصهم وإعطائهم طرق التدريس المالئمة ،لكي يتمكنوا من إيصال هذ المعرفة إلى التالميذ بشنكل
يناسب قدراتهم واسنتعداداتهم  ،وهنذا منا أكدتنه دراسنة بهنانس بنوبكر(  )8102حين تناولن موضنوع
اثننر التكننوين قبننل وأثننناا الخدمننة علننى أداا أسنناتذة التعلننيم المتوسننط  ،متمثلننة فنني أطروحننة مقدمننة لنيننل
شهادة الدكتورا في علم االجتماع التربوي من جامعة عاشور بوالينة الجلفنة  ،حين أجرين الدراسنة
على عينة قدر ب (842أستاذا)،اختير

بطريقة طبقية نسبية  ،و عينة قصدية(01من مفتشي التعليم

المتوسننط )،الننذين ي ن طرون عينننة األسنناتذة فنني مدينننة الجلفننة  ،حي ن اعتمنند الباحثننة علننى المنننه
الوصفي بندداتين (مقابلنة ،اسنتبيان) و خلصن باسنتنتا علنى ضنوا أهندا

الدراسنة ضنرورة التكنوين

قبل و أثناا الخدمة لما له من إيجابيا تساعد بشكل كبير و تطور اتجاهناتهم المهنينة و التربوينة علنى
أدائهم.
و عليننه فننالتكوين أثننناا الخدمننة أحنند أشننكال التكننوين فنني المنظومننة التربويننة المعاصننرة ،فهننو يعتبننر
ضرورة تفرضها التطورا الحديثة من جهة وطبيعة المدرسة المعاصرة من جهة أخرى  ،فهو بنذلك
يشكل عامال هاما إلنجا العملية التعليمية ،و وسيلة من وسائل النمنو المعرفني والمهنني لألسنتاذ  ،منن
حي أنه يعمل على تجديد معارفه وتطوير قدراته وكفاااته األكاديمية والمهنية ،األمر الذي يتطلنب أن
بالمرونننة الكافيننة لتقننوم بتلبيننة الحاجننا المختلفننة

تالزمننه اسننتراتيجيا تكوينيننة أكثننر فعاليننة تتص ن

لألسنناتذة أثننناا قيننامهم بمهننامهم مننن خننالل انفتننا بننرام التكننوين تقننوم علننى أهنندا
وتتجاوب مع هذ الحاجا .
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تكوينيننة متعننددة

مدخل الدراسة

الفصل األول

وي كد التربويين على ضرورة إعداد األستاذ وتثقفه نظريا وعلميا بصورة مستمرة مع متابعة نمنو
المهننني داخننل الكفايننا العلميننة و األدبيننة المطلوبننة  ،وتصننميم البننرام المناسننبة لنندعم هننذ الكفايننا
وتطويرها وتسخيرها للعملية التربوية بمختل

جوانبها  ،لذلك اهتم الدول المتقدمة والنامية على حند

السننواا بمسنندلة إعننداد المعلننم وتكوينننه قبننل الخدمننة وأثنااهننا  ،وتقننويم أدائننه التدريسنني وفقننا لمعننايير
ومحكمنا علميننة دقيقنة  ،فننالجودة فني التعلننيم تتوقن

علننى جنودة األداا عننند المعلنم ( األسننتاذ )ومنندى

إتقانه لكفايا التدريس الالزمة (.حملة نبيلة  ، 8101،ص.) 11
حين ينطنوي مفهنوم الكفاينا التدريسنية إلننى جمينع الخبنرا والمعنار

والمهنارا التني تنننعكس

على سلوك المعلم( األستاذ )  ،وتظهر في أنماط وتصرفا مهنية من خالل تفاعله منع جمينع عناصنر
الموق

التعليمي  ،وكذا تعليم التالمينذ حين تتحقنق هنذ األخينرة منن خنالل اسنتعانة األسنتاذ بكفاينا

التدريس خاصة فني مجنال التخطنيط والتنفينذ والتقنويم  ،والتني تزيند منن تندعيم األداا التدريسني داخنل
الفصل الدراسي .
وهننذا مننا أكدتننه الباحثننة خديجننة بننا لهامننل فنني دراسننتها الميدانيننة بمدرسننة نحننوي محمنند بواليننة
بسننكرة()1024تح ن عن نوان الكفايننا التدريسننية لنندى معلمنني المرحل نة االبتدائيننة  ،مسننتخدمة المنننه
الوصنفي بعينننة تمثلن فنني  21معلمننا و معلمننة تنم اختيننارهم قصننديا  ،معتمنندتا علننى شننبكة المالحظننة،
حي

توصنل الباحثنة فني دراسنتها إلنى ضنرورة رفنع وتحسنين هنذ الكفاينا لندى معلمني المرحلنة

التعليمية االبتدائية لدورها الهام كما سبق اإلشارة إليه.
ومن هنا تأتي ضرورة رفع كفايات المعلم( األستاذ (األساسية ،لذلل اتجهذ الجهذد فذي أغلذ بلذدا
العالم إلى تمهين التعليم نتيجة للتغيرات التذي مسذ طبيعذة العمليذة التعليميذة التعلميذة  ،فذالتغيير عمليذة
مهمذة ومدضذدعية ومنظمذة إذ سذمت

للمعلذم بتريذة التصذر

اخذل الصذ

مسذتددما األسذالي

التربديذة التذي تتقذ لذ كفايذات فنيذة وعلميذة تتتاجهذا فضذ ا عذن اسذتنا ها علذى اآلراء واالعتقذا ات
الداصة بمدضدع الدرس  ،مما فع باألستاذ إلى تدظيذ

الكفايذات المنسذجمة مذع شدصذيت وقدراتذ

وميدل اخل الص .
و هننذا مننا بينتننه دراسننة بننوحفص بننن كريمننة فنني أطروحتهنا لرسننالة دكتننورا مننن جامعننة قاصنندي
مربا بورقلة(  ) 1022التي دار حول تصنور لبرننام تندريبي مقتنر لتنمينة الكفاينا التدريسنية
األساسية لدى المرحلة االبتدائية  ،حي اعتمد هذ الدراسة على المنه الوصنفي التحليلني باسنتبيان
تضمن(  12فقرة )وعينة شمل (  62مدرس) من مختلن

المنداس االبتدائينة بطريقنة عشنوائية ،حين

توصل الباحثة إلى أن الكفايا التدريسية حتمية يجب توفرهنا لندى كنل المدرسنين ووجنب التندريب
عليها بدرجة خيرة.
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ولهذا فنجا العملية التربوية يتطلب تكوين األسنتاذ لنيس فني مجنال تخصصنه فحسنب بنل تكويننه
تكوينا شامال  ،والضرورة التي تدفع بمتابعة تكوين المعلمين ( األسناتذة ) أثنناا الخدمنة هني الرفنع منن
مستوى أدائهم التربوي تماشيا ومتطلبا المجتمع والتدريب علنى الكفاينا التدريسنية الواجنب توفرهنا
لدى األستاذ الك ا والفعال لتحقيق النوات العلمية التعليمية .
وهذا ما جاا به حملة نبيلة ( )8101في دراستها الميدانية بدائرة عنين الفكنرون ،تمثلن فني دور
التكوين أثناا الخدمة في تحسين الكفاية التدريسية لنيل شهادة الماستر تخصنص إدارة أعمنال و تسنيير
التربية من جامعة العربي بن مهيدي بندم البنواقي  ،معتمندتا علنى المننه الوصنفي ،و المقابلنة و عيننة
شمل ( )12معلمين و معلمة للمدرسة االبتدائية ،اختير بطريقة مقصودة حي خلص الباحثنة إلنى
أن التكننوين أثننناا الخدمننة دور كبيننر فنني تحسننين الكفايننة التدريسننية خاصننة فنني مجننال معالجننة أوجننه
القصور في البرام التقليدية  ،و كنذا تعندد األدوار التني ينبغني أن يقنوم بهنا المعلنم تتطلنب قندرا منن
الكفايا

التدريسية التي يجب أن يمتلكها المعلم.

ونحن في بحثنا هذا حاولنا تحديد عناصر تقييم الكفاية التدريسية في عالقتها مع مندخال التكنوين
أثناا الخدمة ألساتذة التعليم المتوسط في المواد العلمية ( الفيزياا ،العلوم ،الرياضيا )ومقارنتهنا بنتنائ
التالميذ في هذ المواد (السنة الماضية قبل التكوين وبين السنة الحالية أثناا التكوين) ،حي
تكننون مخرجننا التكننوين وهكننذا قمنننا بصننيا ة اإلشننكالية التاليننة :هننل ينمنني التكننوين أثننناا الخدمننة
الكفاية التدريسية ألساتذة التعليم المتوسط ؟ ويتفرغ عن هنذا السن ال األسنئلة الفرعينة المتمثلنة فني منا
يلي :
 -هل ينمي التكوين أثناا الخدمة كفايا

التخطيط للدرس ؟

 -هل ينمي التكوين أثناا الخدمة كفايا

تنفيذ الدرس ؟

 -هل ينمي التكوين أثناا الخدمة كفايا

تقويم الدرس ؟

:10فرضيات البحث:
الفرضية العامة :
 ينمي التكوين أثناا الخدمة الكفاية التدريسية ألساتذة التعليم المتوسط.الفرضيا

الجزئية :

 ينمي التكوين أثناا الخدمة كفايا التخطيط للدرس . ينمي التكوين أثناا الخدمة كفايا تنفيذ الدرس. ينمي التكوين أثناا كفايا تقويم الدرس.5
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الفصل األول
:10اهداف الدراسة :
تهد

الدراسة الحالية إلى التعر

على النقاط التالية :

 معرفة تدثير التكوين أثناا الخدمة على أساتذة التعليم المتوسط ومدى عالقته بكفاية التدريس. -التعر

على محتويا التكنوين ومندى تناسنقها منع األهندا

العامنة لألسناتذة  ،وبينان منوقفهم

من هذا التكوين.
 -معرفننة منندى اسننتفادة األسنناتذة مننن التكننوين أثننناا الخدمننة ،ومننن ثننم التعننر

علننى النقننائص و

المعيقا التي تواجههم.
 -الكش

عن العالقة المتواجدة بين العملية التكوينية والكفاية التدريسية و مدى مساهمته

( التكوين)في الرفع من المستوى و كفاية التدريس .
 توضيح دور التكوين أثناا الخدمة في تنمية كفايا التدريس . -معرفة مدى مستوى كفايا التدريس لدى أساتذة التعليم المتوسط.

 :10اهمية الدراسة:
 تكمنن أهمينة الدراسنة الحالينة فنني المسناهمة علنى إثنراا الجانننب النظنري و التربنوي للبحن فننيحقل الكفايا

التدريسية لمرحلة التعليم المتوسط.

 تمكن األهمية النظرية لموضوع تكوين أساتذة التعليم المتوسط أثناا الخدمة ومندى مسناهمته فنيتنمية كفايا التدريس منن حين طبيعنة التكنوين أثنناا الخدمنة منن ناحينة  ،ومنن خنالل مفهومنه
وأهميته وأهدافه على اعتبار أن التكوين أحد المداخل الرئيسية في تنمية كفايا التدريس.
 تزويد األستاذة بالمستجدا العملية و التربوية للسما لهم بمواكبة تطورا العصر. بيان وتوضنيح ضنرورة التكنوين أثنناا الخدمنة وذلنك نظنرا ألهميتنه فني تنمينة الكفاينة التدريسنيةلدى األساتذة.
 -التعر

على مدى فعالية التكوين أثناا الخدمة ومدى نجاعته.

 أما األهمية الميدانية لهذ الدراسة فترجع إلى ما يتوقع من نتائ وتوصيا يمكنن أن نخنر بهناوالتي يمكن أن تساهم في تحسين مردود التالميذ.
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 :10تحديد مصطلحات الدراسة:
أوال:تعريف التكوين:
 التعريف اللغوي للتكوين:
كون) ،التي تعني عادة أنشد ،صنع شكل،
التكوين كمفردة لغوية عامة اسم مشتق من فعل ( َ
والمكون للشيا ال ينتهي إلى ذلك إال بعدا إحدا

تغيرا ومعالجة مادته األولية .

من خالل عمليا اإلضافة و التصحيح التي تدخل على الحالة األولية والتي يكون عليها هذا
الشيا هذا لما يتعلق األمر بالمادة.
أما فيما يخص اإلنسان فالمقصود عادة بالتكوين اللغوي و التعديل والتغيير المعنوي ،اكتساب اإلنسان
معار

ومهارا واتجاها وأسلوب حياة جديدة  ،مما يجعله قادرا على القيام بنشاطا ومهام لم

يكون بمقدور القيام بها من قبل ( .تركي رابح،0221،ص .)08


التعريف االصطالحي للتكوين :
يعرفنننه لوجونننندر :علنننى أننننه مجمنننوع األنشنننطة والمواقننن

تستهد

تسهيل أو اكتساب أو تطوير المعار

أو وظيفة ،أي مجموع المعار

البيدا وجينننة والوسنننائل التكتيكينننة التننني

(المعلوما ،القدرا ،االتجاها )،قصد القينام بمهمنة

و المفناهيم والمبناد

ومجمنوع المهنارا واالتجاهنا التني بفضنلها

يصبح الفرد قادرا على ممارسة وظيفة أو حرفة أو عمل ما (.نفس المرجع ،ص )21


التعريف اإلجرائي للتكوين:
التكننوين هننو تقننديم معننار

ونشنناطا وخب نرا علميننة بيدا وجيننة لألسنناتذة ،وهننذا بهنند

المستوى التعليمي واألكاديمي  ،إضافة إلى تحقيق التحكم في تنفيذ وأداا مختل

المهارا

رفننع

.

ثانيا :تعريف التكوين أثناء الخدمة :
يعر

ضابط فرنسي :التكوين أثناا الخدمة بصفة عامة بدنه مجموعنة منن قواعند السنلوك التعليمني

واإلرشادي المستمر طيلة الحياة المهنية الهادفة إلى صيا ة وتكيي
الضرورية في اإلنسان ( .تركي رابح،مرجع سبق ذكر ،ص.) 61
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مدخل الدراسة

التعريف اإلجرائي للتكوين أثناء الخدمة :
هو عملية علمية تعليمية مستمرة يتلقاها األساتذة منن بداينة التندريس (التعلنيم ) حتنى التقاعند ،وهنذا

مننن أجننل تزوينندهم بكننل جدينند متعلننق بمينندان التربيننة و التعلننيم  ،مننن اجننل تجدينند خيراتننه بهنند

رفننع

مستوى األداا .
ثالثا :تعريف الكفاية :
 التعريف اللغوي للكفاية :
يشير لفظ كفاية في معاجم اللغة إلى :معاني القدرة و الجودة والقيام باألمر وتحقينق المطلنوب والقندرة
عليه ،وفعلها  :كفى  ،يكفني ،كفاينة أي اسنتغنى بنه عنن ينر

فهنو كنا ( .كمنال عبند الحميند زيتنون

،1002،ص.)22


التعريف االصطالحي للكفاية :
إن مصطلح الكفاية يتضمن في تحليله النهائي بعندين أساسنين :إحنداهما كمني وهنذا النذي يعبنر عنن

النفسننية بننين المنندخال والمخرجننا  ،واآلخننر كيفنني وهننو مننا يتصننل بمننا تتضننمنه تلننك النفسننية مننن
دالال التحمل( معاني الجودة والقدرة واالكتفاا)  ( .نفس المرجع ص) 21
 التعريف اإلجرائي للكفاية ،
الكفايننة فنني التنندريس تتمثننل فنني جميننع الخب نرا والمعننار
األستاذ عند تفاعله مع جميع عناصر الموق
المر وب فيها بدقل التكالي

والمهننارا التنني تنننعكس علننى سننلوك

التعليمني  ،وكنذا تحقينق األهندا

والوصنول إلنى النتنائ

من (وق وجهد ومال) .

رابعا :تعريف الكفاية التدريسية :
مننن المعننار

يعرفهننا األزرق :بدنهننا امننتالك المعلننم لقنندر كننا

والمهننارا واالتجاهننا اإليجابيننة

المتصلة بددوار ومهامه المهنية  ،والتي تظهر في أدائه وتوجه سلوكه في المواقن

التعليمنة المدرسنية

بمستوى محدد من اإلتقان  ،ويمكنن مالحظتهنا وقياسنها بنددوا معندة لهندا الن رض ( .عبند الرحمنان
صالح األزرق  ،1000.ص .)21
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مدخل الدراسة

التعريف اإلجرائي للكفاية التدريسية :
هي قدرة وإمكانية األساتذة من أداا المهارا وتقديم المعار

لنجا العملية التعليمية.

9

فعالنة
والخبرا والمكتسبا بطريقنة َ

التكوين أثناء الخدمة

الفصل الثاني

التكوين اثناء الخدمة
تمهيد
-10التكوين
التطور التاريخي للتكوين
مفهوم التكوين
أهداف التكوين التربوي و المهني للمعلمين
محتويات تكوين المكونين
العوامل المؤثرة في مستوى تكوين و إعداد األستاذة
برامج التكوين واإلعداد المهني
استراتيجيات التكوين
أهمية و أهداف التكوين
مراحل تكوين و إعداد المدرسين

مزايا التكوين و تحفيزاته
أنواع التكوين
 -02التكوين أثناء الخدمة
مفهوم التكوين أثناء الخدمة
أهمية التكوين أثناء الخدمة
أهداف التكوين أثناء الخدمة
مميزات التكوين أثناء الخدمة
العوامل و المبررات العلمية و المهنية التي توجب تكوين المعلم (األستاذ )أثناء الخدمة
أهم أساليب برامج تدريب المدرسين في أثناء الخدمة
متطلبات التكوين اثناء الخدمة
أهداف التكوين أثناء الخدمة

مراحل التخطيط الفعال لبرامج التكوين أثناء الخدمة
خالصة
8

التكوين أثناء الخدمة

الفصل الثاني
تمهيد :

تعد عملية تكوين األستاذ من القضايا المهمة باعتبارها األساس في العملية التعليميةة  ،و مةن أهةم
محةاور تسةيير مخططةات كةل مؤسسةة ،إضةافة إلة انةه يهةدف إلة رفة ثقافةة األسةتاذ وزيةادة معارفةةه
التربوية  ،و مةن هنةا زاد االهتمةام بةالتكوين أثنةاء الخدمةة الن مةا يتلقةا األسةتاذ يةؤدي إلة

تحسةين

أداء و يرف من معنوياته  ،لذلك أصبح ضةرورة وحتميةة و جةب علة المسةؤولين عنةه تةوفير و كةذا
العمل عل تحسينه و هذا مواكبته م اإلصالحات الجديدة التي أدخلت إل المنظومة التربوية .

-َ10التكوين :
اوال :التطور التاريخي للتكوين:
لقد عرف التكوين تطورا كبيرا ،حيث مر بعدة مراحةل ببةل أن يصةل إلة المرحلةة المعروفةة حاليةا ،و
يمكن تقسيمها إل أربعة مراحل كاآلتي:

 .1المرحلة األولى :منذ فترة التجمعات حتى بداية العشرينات:
في القديم كان التكوين محصورا في مكان العمل ،حيث يتلق العامل تعليما بسيطا حول العمةل المكلةف
بةةه ،و بةةد اسةةتمرت هةةذ الطريقةةة حت ة منتصةةف الع ةرينات ،و كةةان أربةةاب العمةةل يقولةةون  " :عل ة
المستخدمين التعلم بأنفسهم و بسرعة و إال فالطرد من عملهم ".
أمةا فةي فرنسةا فقةد لجةأت المعاهةد إلن ةاء مالحةت تقةوم بتقةديم دروس تكوينيةة مرتبطةة بمجةال القةانون
التجاري و الصناعي.

 .2المرحلة الثانية :منذ بداية العشرينات حتى نهاية الخمسينات:
أصبح التكوين بعد الحةرب العالميةة الثانيةة حقيقةة وابعيةة  ،ففةي نهايةة هةذ الفتةرة تةم اعتمةاد البرنةامج
التكويني األمريكةي مةن ببةل الةدول األوربيةة  ،أيةن أصةبح الفةرد يختةار المهنةة التةي تناسةبه و ذلةك لمةا
يملكه من معارف.

 .3المرحلة الثالثة :خالل الستينات:
تميزت هذ المرحلة بالتطور التكنولوجي السري  ،مما جعل تكوين المستخدمين بالنسةبة للمنظمةات
ضرورة ملحة و الطريقة الوحيدة لمواكبة هذا التطور السري في التكنولوجيا.
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 .4المرحلة الرابعة :من السبعينات إلى يومنا هذا:

ساهمت هذ السنوات في تعزيز ضرورة الحصول عل التكةوين فةي معظةم المنظمةات إذ يمكةن القةول
حاليا ،أن نوعية المعرفة و الخبرة لدى األفراد تتنابص من سنة إل أخرى ،فأصبح من الضةرورة ببةل
أي وبت آخر اللجوء إل برامج التكوين لمسايرة التطور (. .محمد كربوسة و خالد بالحسةين4002 ،
،ص .) 33

ثانيا :مفهوم التكوين :
إن مفاهيم التكوين متباينة و في الوبت نفسه مت ابهة تصب في بالب واحد منها:
 حسب نور الدين حاروش  :التكةوين هةو عمليةة تلةم سلسةلة مةن السةلوك المبةرمج أو مجموعةة
متتابعة من التصرفات المحددة مسبقا ،و يهدف التكوين إل إجراء تغير دائم نسبيا فةي بةدرات
الفرد مما يساعد عل أداء الوظيفة بطريقة أفضل و يهدف إل زيادة فعاليةة العامةل فةي القيةام
باألعمال المرتبطة بمنصبه الحالي ( .نور الدين حاروش  ،4022 ،ص )42
 حسةةب مياالريةةه  :أن مفهةةوم  Formationدخةةل حةةديثا إل ة اللغةةة الفرنسةةية  ،و بةةد تعمةةم
اسةةتعماله بفضةةل حركةةة تعلةةيم الكبةةار أو الرا ةةدين ،مةةا أدى إل ة تطةةور اسةةتعماله بعةةدما كةةان
يتضمن معن االكتمةال  ،أي أنةه عبةارة عةن مجمةوع العمليةات التةي تقةود الفةرد إلة ممارسةة
ن اط مهني مهمته التعليم كما أنه نتاج هذ العمليات ( .تركي رابح  ،2990 ،ص )24
 أما فيري فالتكوين يعني له أنه  :عل كل فرد منظم يسع إل إثارة عملية إعادة بناء متفةاوت
الدرجةةة فةةي وظةةائف ال ةةخص ،فةةالتكوين بهةةذا المعنةة وثيةةت بأسةةاليب التفكيةةر و اإلدراك و
ال عور و السلوك  ( .أحمد أوزي 4002 ،ص )201
 أما مفهوم التكةوين فةي مجةال علةم أصةول التةدريس فيقصةد بةه  :مجمةوع األن ةطة و الموابةف
البيداغوجي ةة و الوسةةائل التعلميةةة التةةي تهةةدف إلة تسةةهيل اكتسةةاب المعةةارف ( المعلومةةات ) و
القةةدرات و االتجاهةةات أو تطويرهةةا بصةةد القيةةام بمهمةةة أو وظيفةةة ( .زيتةةوني نعيمةةة 4022،
،ص )29

ثالثا :أهداف التكوين التربوي و المهني لألساتذة:
هناك عدة أهداف للتكوين المهني و التربوي لألساتذة نذكر من بينها:
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 االستيعاب الكامل لحقيقة العملية التربويةة و التعليميةة ،و األهةداف التةي نسةع إلة تحقيقهةا حتة
يتمكن المكون من التأثير اإليجابي و الفعال عل التالميذ وفقا لألهداف المحددة سلفا.
 معرفة طبيعةة المتعلمةين الةذين سةيتفاعل معهةم األسةتاذ فةي المسةتقبل  ،بهةدف االسةتيعاب الكامةل
لخصةةائص نمةةوهم و ميةةولهم و حاجةةاتهم و بةةدراتهم و اهتمامةةاتهم و دوافعهةةم و معرفةةة الفةةروت
الفردية بينهم.
 اإللمام باألساليب التربوية الحديثة .
 تزود األستاذ بأحدث ما توصل إليه العلم من حقائت و التزود كذلك بما يمكنه من مواصةلة النمةو
فةةي هةةذا االتجةةا و متابعةةة التطةةورات و التغيةةرات التةةي تطةةرأ علةة ميةةادين العلةةوم و المعرفةةة
اإلنسانية  ،بوض نفسه في تطور دائم م التقةدم العلمةي و القضةايا المعاصةرة و بتعزيةز بدرتةه
عل إيصال تلك المعلومات و المفاهيم إل التالميذ بسهولة و فعاليةة ،وزيةادة تمكنةه مةن اسةتخدام
مختلةةةةف الوسةةةةائل التعليميةةةةة و التكنولوجيةةةةات الحديثةةةةة فةةةةي التعلةةةةيم( .مصةةةةطف عبةةةةد السةةةةمي
محمد،4002،ص)42

رابعا :محتويات تكوين المكونين:
إن األستاذ في أمس الحاجة إل إعداد و تكوين و تأهيل تربوي و مهني و فني حتة يةتكمن مةن أداء
عمله عل أكمل وجه ،و يةأتي هةذا التكةوين علة ضةوء صةفات األسةتاذ الجيةد و النةاجح و الوظةائف و
األدوار المنوط بها ،و ذلك يستلزم أن تكون عملية تكوينه متعددة الجوانب و من أهمها ما يلي :

 .1التكوين الثقافي العام :
يقصد به تزويد المعلم بالثقافة العامة التي تمكنه من التعرف عل العلوم األخرى غير التخصصةية
و التعرف عل ثقافة مجتمعه المحلي و العالمي الماضية و المستقبلية.
و بناء عل ذلك البد للمعلم من امتالك القدر المناسب من المعرفة و الةوعي بةاألمور العلميةة العامةة
التي تتعلت ب ت المجاالت ،و التي كثيرا ما تفرض نفسها عل عقول المتعلمةين ،فيست ةعرون الحاجةة
إل إجابات وافية و مقنعة ،و لذلك كان لزاما علة المعلةم تةوفر علة أرضةية ثقافيةة عامةة تجعةل منةه
مواطنةةا مسةةتنيرا وواعيةةا ،و كةةذلك ينبغةةي عليةةه دراسةةة تةةاري العلةةم و ماهيتةةه و دور و بوتةةه فةةي بنةةاء
الحضارات و كذا اسةتخدامه للتكنولوجيةا العلميةة فةي العةالم المعاصةر ،و يكةون هةذا اإللمةام بالجوانةب
المتعددة للثقافة بائما عل التكامل و التداخل و االعتماد المتبادل ما بين فروعها.
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جوانب الثقافة العامة في تكووين و إعوداد األسوتاذ  :و يمكةن تقسةيم جوانةب الثقافةة العامةة فةي
إعداد و تكوين األستاذ إل الجوانب الخمس اآلتية و هي:

 الجانب االجتماعي:
و يتناول هذا الجانب دراسة مقومات و م اكل و بضايا المجتم المحلةي ،و مةن أجةل ذلةك ال بةد أن
تتس برامج معاهةد و جامعةات تكةوين األسةاتذة للقيةام بمهةام تربويةة جديةدة ،علة ضةوء مختلةف تلةك
القضايا المطروحة.
إن تكوين الجانب االجتماعي للمكون يعمل عل تعزيز دور االيجابي و الفعال داخل المجتم الةذي
يعيش فيه.
 الجانب العلمي:
و هةةو الجانةةب الةةذي يخةةتص بمختلةةف المعلومةةات و المعةةارف و الحقةةائت فةةي مجةةال العلةةوم ،مثةةل
االختراعةةات و االكت ةةافات الحديثةةة ،ممةةا يسةةاعد علة معالجةةة بعةةض القضةةايا و الم ةةكالت المجتمعةةة
بأسلوب علمي في التفكير و التأثير عل أفراد المجتم إيجابيا و بطريقة فعالة.
 الجانب اللغوي:
تعتبر اللغة من الدعائم األساسية للثقافة العامةة ألنهةا بمثابةة أداة االتصةال بةين األفةراد و المجتمعةات
بما لها من تأثير ضخم عل عالبةات األفةراد ببعضةهم  ،كمةا أنهةا بمثابةة وسةيلة التحصةيل و التغييةر و
بدونها ال يةتمكن مةن تنميةة األسةتاذ حصةيلته الثقافيةة و العلميةة ،وال يسةتطي توصةيل مادتةه العلميةة و
الدراسية لتالميذ و بسهولة و سالسة .
وعالوة عل ذلك ال بد من تزويد األستاذ بلغة أجنبية واحدة عل األبل ،كوسيلة من وسةائل االتصةال
بالجديد من االتجاهات األساسية و التقدم العلمي.
 الجانب الفلسفي :
إن تثقيف األستاذ بفكر فلسفي يعد ركنا أساسيا من أركان الثقافة العامة لةه ،فالمواطنةة كمثةال عةن
ذلةةك تعنةةي االلتةةزام بفلسةةفة المجتم ة و بيمةةه و مفاهيمةةه مةةن منطلةةت القناعةةة و الفعاليةةة ليلعةةب الةةدور
االيجابي و البناء.
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و يتصل بهذا الجانب الممارسة العلمية للنقد الموضوعي فيمةا يتعلةت بالمنةاهج و األوضةاع التعليميةة
للتمكن من بناء أستاذ له دور في النظام و ليس مجةرد منفةذ ومتقبةل سةلبي لكةل مةا يصةدر مةن بةرارات
عن السلطة التربوية العليا ،و ينتج عن ذلك أستاذ صاحب رأي و فكر وفقا لمعايير و أسةس نابعةة مةن
بناعة تربوية واضحة المعالم.
 الجانب الفني:
و يتم ذلك من خالل تكةوين و إعةداد المعاهةد و الجامعةات بالمعةارف و الخبةرات التةي تفسةر أسةاليب
التعبير عن االنفعاالت و البالغة أساليب التصوير الحسي ( .محمد أحمد كريم و آخةرون،4003،ص
)41-42

خامسا :العوامل المؤثرة في مستوى تكوين و إعداد المعلمين(األساتذة) :
 )2مستوى و نوعية مؤسسات اإلعداد و إمكانياتها و مستوى معلميها.
 )4مةةدى االرتبةةاط بةةين بةةرامج إعةةداد المعلمةةين و أهةةداف منةةاهج التعلةةيم ب ةةكل عةةام و بةةين المرحلةةة
التعليمية التي سيعمل بها الطالب -األستاذ ب كل خاص.
 )3مدى وضوح وظائف و أدوار المعلم (األستاذ) ووضوح أهداف اإلعداد في ضوئها.
 )2نوعية الطلبة-األساتذة ،وخصائص ال خصية و األكاديمية التي يتمتعون بها.
 )2عمر الطالب عند بدأ برنامج اإلعداد و عند االنتهاء منه.
 )2عدد أيام الدراسة في السنة الدراسية ،و عدد الساعات المخصصة في اليوم.
 )4مدى تمهين التعليم في مؤسسات اإلعداد  ،و جعله وظيفيا ،و ذلك بالتخفيف مةن المةادة النظريةة و
تنمية بدرات الطلبة-األسةاتذة علة الةتعلم الةذاتي و التركيةز علة المحتةوى المعرفةي و المهةارات
العملية التي تؤدي إل رف مستوى أداء األساتذة.
 )1مدى االهتمام بالتربية العملية ألنها عنصر هام في إعداد األساتذة ،من حيث المدة المخصصة لهةا
و تنظيمها و العناية باختيار الم رفين عليها.
لذا ال بد أن يحصل الطالب بمعاهد المتعلمين عل إعةداد ممتةاز نظريةا و عمليةا فةي ارتبةاط وثيةت
بين االثنين حت يستطي عند تخرجه و ابتحامه لميدان التةدريس ،تحويةل كةل النظريةات التعليميةة
و التربوية إل خبرات عملية تتجاوب م البيئة و الواب سلوكا و عمةال و أداء تتحقةت منةه الفائةدة
المرجوة.
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 )9جعل عملية إعداد المعلم ( األستاذ) عملية مستمرة ،و ذلك بمتابعة تدريب الخريجين أثنةاء الخدمةة
و ب ةةكل ضةةروري ألن عصةةرنا الحةةالي يحفةةل بتطةةورات و تغيةةرات مسةةتمرة ،فهنالةةك م ةةكالت
عديدة تعترض العمل التعليمي و تجعل تدريب أعضةاء الهيئةة التدريسةية ضةرورة ماسةة تقتضةيها
طبيعة تطور مفاهيم التربية و تجةددها ،وذلةك لكةي يتسةن لألسةاتذة متابعةة التطةورات المختلفةة و
اكتساب المعارف الجديدة و بناؤها و تطويرها .
 )20إكسةةاب الطلبةةة-األسةةاتذة مهةةارات البحةةث و التجريةةب و تزويةةد مؤسسةةات اإلعةةداد بالوسةةائل
الالزمةةة و تسةةهيل أبح ةاثهم  ،ألن مقيةةاس النجةةاح ألي برنةةامج إلعةةداد األسةةتاذ الجديةةد ،هةةو بةةدرة
األستاذ المتخرج ...عل أن يعلم نفسه أدوارا جديدة ،و مدى بدرته عل تجريب و اختبار األفكةار
الجديدة.
 )22التقنيات الحديثة أي التفجر المعرفي و التقةدم التكنولةوجي المتسةارع ،يقتضةي إعةداد خةريجين
بادرين عل العيش بفاعلية فةي عالمنةا بتغيراتةه المختلفةة ،و منةه تعلمةا أفضةل و تةدريبا أجةود فةي
مجةةاالت لهةةا كفاءاتهةةا و مهاراتهةةا الخاصةةة كاسةةتخدام الحاسةةوب و التةةدريس بةةه( .لخضةةر ةةاللي
،4001،ص ص)22-20
سادسا :برامج التكوين واإلعداد المهني:
إن إعداد و تكوين المعلمين(األساتذة) يتطلب توافر مجموعة من اآلليات و البرامج و من أهمها:
 )2تزويد الطالب -األساتذة بحصيلة فكريةة مةن المعلومةات و المفةاهيم األساسةية فةي مختلةف فةروع
علةةوم التربيةةة و علةةم الةةنفس التربةةوي و طةةرت التةةدريس و الصةةحة المدرسةةية و الممارسةةة العمليةةة
كتربية تجريبية.
 )4معرفة أساليب الربط بين الخبرات الدراسية و الوسائل التي من أنها تحقيةت ذلةك ،حتة يسةتطي
المعلم تأدية مهنته بأعل مستوى من الكفاءة و األداء.
 )3إلمةةام األسةةاتذة بالقةةدر الكةةاف مةةن المعلومةةات و الخبةةرات التةةي تتعلةةت بالبيئةةة المدرسةةية ،بمراحلهةةا
المختلفة من حيث األهداف و الوظائف.
 )2معرفة أهمية الوسائل التعليمية الستخدامها في األوبات المناسبة.
 )2دراسة أساليب التقييم المختلفة.
 )2التعرف عل مختلف أساليب التوجيه و الجوانب التي يتضمنها هذا التوجيه.
 )4التكوين المتواصل و المستمر عل األسلوب العلمةي فةي التفكيةر و اإلبةداع و القةدرة علة معالجةة
معظم الم كالت.
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إن إعداد و تكوين األساتذة مهنيا و تربويا يعد أمرا ضروريا و حيويا بالنسةبة لمهنةة التعلةيم ومةا تحققةه
من مكاسب تعليمية و أهداف تربوية ضخمة( .بن عمار حسيبة ،4001،ص ص)22

سابعا :استراتيجيات التكوين:
وهي مترتبة عن المبادئ المحددة آنفا حيث يتعين التركيز بصفة خاصة عل :
 -2تجمعات من أجل ن ر المعلومات.
 -4ن ر البرنامج ببل التربص.
 -3إعداد الوثائت التي لها عالبة بالمحاور التي ستعالج.
أ -التجنيد المسبق للموارد الضرورية:
 وثائت الدعم
 اإلمداد المادي و المالي
 النس
 الوسائل السمعية-البصرية
مسةةاهمة إطةةارات المكةةونين و السةةيما سةةلك المفت ةةين و المست ةةارين البيةةداغوجيين ،و كةةذا األسةةاتذة
منسقي المواد ،ومن هنا يتعين التفكير في تنظيم األن طة البيداغوجية عل ثالثة مراحل:
المرحلة األولى قبل التربص:
تقوم مديرية التكوين حاليا بإعداد وثيقة برنامج للتربص ستنت ر في الواليات ببل بداية السةنة الدراسةية
و التي ينبغي أن تسلم إل الم اركين " أسبوعين عل األبل " ببل كل دورة تكوين حيةث تحتةوي هةذ
الوثيقة عل :
 أهداف و برامج التربص
 مقتطفات مؤلفات ووثائت تتعلت بالمحاور المعالجة بصد ترسي المكتسبات النظرية القبلية.
 مراج م روحة.
 إ ةةارات إلةةة أعمةةةال التحضةةةير التةةةي ينبغةةي أن ينجزهةةةا المتربصةةةون انطالبةةةا مةةةن تجةةةربتهم
ال خصية ( التدرج البيداغوجي ،مصنف التمارين المقترحةة علة التالميةذ ،بطابةات اإلعةداد،
وثائت التقييم)...
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المرحلة الثانية أثناء التربص:

زيةةةادة علةةة أن ةةةطة التكةةةوين ال بةةةد مةةةن تنظةةةيم المتابعةةةة المتواصةةةلة لتحقيةةةت البةةةرامج و التفكيةةةر فةةةي
التصحيحات و التعديالت التي ينبغي أن تدخل عل العمليات.
المرحلة الثالثة بعد التربص:
 استغالل و تقييم النتائج.
 ت كيل وثائت حوصلية تبلغ إل كل مةديريات التربيةة و المفت ةين بصةد التمهيةد للمسةاعي التةي
ستضمن تكاملية برامج التكوين عل مستوى المعاهد التكنولوجية للتربية و دوائر التفتيش .
 التركيز أيضا عل أهمية إنتاج المتربصين أثناء دورات التكةوين ،ذلةك اإلنتةاج الةذي يمكةن أن
يسةةتعمل عنةةد عةةودتهم فةةي األبسةةام التةةي هةةم مكلفةةون بهةةا ،و الةةذي بةةد ت ةةكل نمةةاذج يمكةةن أن
يستوحي منها زمالؤهم ،و فيما يتعلت بنتائج التحليالت و التأمالت التي استفادت مةن تنةويرات
النظرية المستحدثة ،فإن هذ العملية تدرج في إطار تحسين طرت و ممارسات التعليم/الةتعلم و
كذلك تسيير انت ار التجديد( .تركي رابح مرج سبت ذكر ص ص)32- 30

ثامنا :أهمية و أهداف التكوين:
 تحسين بيئة العمل و تسهيل التكيف م التغيرات.
 التكوين يكسب األستاذ عامل المهارة و القدرة عل الةتحكم فةي التقنيةات المهنيةة  .يسةاعد علة
اإلبداع و روح المبادرة و التطور المستمر.
 إن للتكوين أهدافا تستطي المنظمةة مةن خاللهةا تحقيةت الميةزة التنافسةية فةي البيئةة الخارجيةة و
توفير حالة من االستقرار و جو اجتماعي منسجم في بيئتها الداخلية.
 تحسين مردود االداء التربوي لدى المعلمين و االساتذة و الرف مةن مسةتواهم الثقةافي و تعمةيم
الخبرة المهنية لديهم .
 تنميةةة ن ةةاط البحةةث التربةةوي و تمكةةين المتكةةون مةةن فهةةم طبيعةةة المةةتعلم ( .بةةوبكر بةةن بوزيةةد
،4000،ص .)229

تاسعا :مراحل تكوين و إعداد األساتذة:
 .1مرحلة االختيار و االنتقاء:
16

الفصل الثاني
أ)

التكوين أثناء الخدمة

تجم ة توصةةيات كافةةة المةةؤتمرات و الحلقةةات الدراسةةية و النةةدوات العلميةةة و اسةةتراتيجيات تطةةوير
التربية عل أهمية اختيار و انتقاء طالب معاهد و كليات التربية.

و تأتي مجمل تلك التوصيات باألكيد عل توافر روط و مواصةفات خصةية و جسةمية فةي الطةالب
الذين سوف يلتحقون بمؤسسات إعداد و تكوين األساتذة ،من خةالل اسةتخدام اختبةارات بيةاس الصةفات
ال خصية ،و اختيارات القدرات و الكفاءات و كذا المقابالت ال خصية.
ب)

كمةةا تؤكةةد تلةةك التوصةةيات الصةةادرة عةةن النةةدوات و المةةؤتمرات المنعقةةدة فةةي المحافةةل اإلبليميةةة و
الدولية إل أهمية عملية اختيار أفضل العناصر الطالبية لمهنة التعليم.
فمنظمةة األمةةم المتحةدة للتربيةةة و العلةوم و الثقافةةة  UNESCOتوصةةي بوجةوب اختيةةار طةةالب
معاهد و كليات المعلمين ممن يمتلكون الصفات األخالبية و العقلية و الجسدية الفردية التي تمكةنهم
مةةن أداء مهةةامهم و أدوارهةةم المسةةتقبلية  ،أمةةا التقريةةر الصةةادر عةةن اللجنةةة المكلفةةة بدراسةةة وسةةائل
تحقيت التفوت و السبت في الواليات المتحةدة األمريكيةة سةنة  2913فيوصةي ب" علة األ ةخاص
البارزين و المميزين الذين يودون إعداد و تكةوين أنفسةهم لمهنةة التعلةيم أن يتأكةدوا مةن أن ةروط
المستوى الرفي المطلوبة متوافرة لديهم من حيث استعدادهم و بابليتهم للمهنة".

ت)

و كذلك بالنسبة لتقرير  HOLMESهولمز في الواليات المتحدة األمريكية فهةو ي ةير أيضةا إلة
وجوب اختيار أفضل العناصر الطالبية لاللتحات بمهنة التعلةيم لقولةه  ":يجةب أن ال نقبةل أن يكةون
في أمريكا مدرسون يرسبون في المستوى الثاني ع ةر ،و ال يمكننةا أيضةا أن نجيةز التحةات بعةض
الطالب بمهنة التعليم لمجرد اجتيازهم بضعة اختبارات سهلة أو مبسطة".

ث)

و إذا كانةةت توصةةيات المةةؤتمرات المحليةةة تلتقةةي و توصةةيات المةةؤتمرات اإلبليميةةة و العالميةةة فةةي
ضرورة العمل عل اختيار أفضل العناصر لاللتحات بمعاهةد تكةوين المعلمةين( األسةاتذة) ،إال أنهةا
ما زالت في عديد من األنظمة التربويةة العربيةة ال تتجةاوز حةدود التوصةيات النظريةة و لةم تتحقةت
في الميدان لتصبح وابعا ملموسا.

ج)

و الواب كما يؤكد العديد من المصادر العلمية ،أنه غالبا مةا تقبةل كليةات تكةوين المعلمةين الطةالب
المتقةةدمين لهةةا ،و عل ة الةةرغم مةةن أن الدراسةةات اإلحصةةائية و المسةةحية ت ةةير إل ة أن المقةةابالت
ال خصية م الطالب الراغبين في االلتحات ببرامج تكوين المعلمين بالواليات المتحةدة األمريكيةة،
بةةد تمةةت فعةةال لتصةةل إلة مةةا يقةةارب  ℅30مةةن معاهةةد إعةةداد تكةةوين المعلمةةين ،إال أن اختبةةارات
الكفاءة اللغوية ال يطبقها سوى  42معهدا ،أما االختبارات القانونية و بياسات ال خصةية فنةادرا مةا
يعتد لها.
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و ب كل عام ،يمكن القول بأن عملية ببول الطةالب فةي كليةات و معاهةد تكةوين و إعةداد المعلمةين،
يبدو أنه يتم بصورة كلية و آلية و بذلك يتبةين أن عمليةة االنتقةاء و االختيةار تعةد عمليةة فةي غايةة
األهمية ،و لكن بجانب ذلك تظهر لنا صعوبة كبيرة في كيفيةة أن يكةون االختيةار مبينةا علة أسةس
و بواعد سليمة ،يمكةن بواسةطتها التنبةؤ بالنجةاح المهنةي لهةؤالء الطةالب ،و أن تتةوافر للمهنةة بةوة
جذب تتيح فرصة المفاضلة بين المتقدمين وفت األساس الذي يمكننا من التنبؤ بالنجاح المهني لهم.

خ)

و لقد ظهرت عدة إ كاليات حول كيفية اختيار العناصةر الجديةدة لاللتحةات بكليةات تكةوين و إعةداد
المعلمين ،يفرض فيهم أنهم سيصبحون في المستقبل معلمين ناجحين.

د)

وإثر ذلك ،ظهرت عدة دراسات مةن أهمهةا الدراسةات المقارنةة لمةدة ع ةرين سةنة فةي السةويد فةي
الفترة الممتدة ما بين  2921و  2921بحيةث أن االختبةارات التةي تنتهجهةا السةويد تتضةمن كتابةة
مقةال و اختبةار للتعبيةةر ،و اختبةارات األن ةةطة الحةرة مة األطفةةال و اختبةارات ضةةعيفة فلةم تصةةب
نجاعتها في التنبؤ بنجاح من يجتازونها في مهنة التعليم .وخلصت تلةك الدراسةات إلة عةدم وجةود
بدرات بسيطة و مفهومة للمعلم ،مستقلة عن الممارسات التعليمية ،لذا يجب أن يهدف االختيار فةي
مجال تكوين المعلمين إل تجنب حاالت الف ل المحتملة.

ذ)

و الحقيقة أن التوصل إل االعتماد عل معايير دبيقة في تحديةد الخصةائص و السةمات المعرفيةة و
العقلية و العاطفية التي يجب توافرها في العناصر التةي نختارهةا لاللتحةات بمعاهةد تكةوين و إعةداد
المعل مين و كليات التربية ،و مةن خاللهةا يمكةن أن نتنبةأ بنجةاح هةذ العناصةر فةي القيةام بالوظةائف
واألدوار المتعددة التي تتطلبها مهنة التعليم ،يعد أمةرا فةي غايةة التعقيةد و الصةعوبة ،و يرجة ذلةك
إل عدم توافر نمط عام و موحد للمعلم الممتاز ،لكةن توجةد هنةاك أنمةاط متعةددة تختلةف مةن ثقافةة
إل أخرى ،و تختلف كذلك في إطار الممارسات التعليمية تبعا لألهداف التي يسةع المعلمةون إلة
تحقيقها ،هذا فضال عةن تعةدد جوانةب كةل صةفة مةن الصةفات المةراد التعةرف عليهةا ،و هةو األمةر
الذي يجعل من إمكانية التوصةل إلة معةايير دبيقةة تنبةا بنجةاح مةن نختةارهم لمهنةة التعلةيم م ةكلة
غاية في الصعوبة و التعقيد.

ر)

و بالتةةالي يتوجةةب عل ة معاهةةد و كليةةات تكةةوين األسةةاتذة انتهةةاج سياسةةة انتقائيةةة للعناصةةر التةةي
يفترض توافرها عل بعض ال روط و الخصائص التي تمكنهم من أداء وظيفتهم علة أكمةل وجةه
و بإتباع جملة من الخطوات و من أهمها:
 اختيةةار الطالةةب الةةذي سةةوف يلتحةةت بكليةةات التربيةةة االختيةةار الص ةحيح وفقةةا ل ةةروط ومعةةايير
موضوعية ال استثناء فيها ،م ا تراط توافقها م متغيرات العصر و متطلباته.

 أن تكون هناك نظرة أفضل للمعلم (األستاذ) من ببل المجتمة الةذي يعةيش فيةه ،تتوافةت و تنسةجم
م طبيعة الرسالة السامية الملقاة عل عاتقه.
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 القيام بحملةة توجيهيةة و إر ةادية للتالميةذ المرحلةة الدراسةية ممةن لةديهم ميةول حقيقيةة و رغبةة
أكيةةدة للعمةةل فةةي ميةةدان التربيةةة و التعلةةيم ،بالمواصةةفات الموضةةوعية التةةي يجةةب أن تتةةوافر فةةي
المعلم.
 إتباع مختلةف األسةاليب و الطةرت العلميةة و الموضةوعية فةي االختيةار مةا بةين المر ةحين لمهنةة
التعليم و ذلك من اختبارات بانونية و اختبةارات خصةية و اختبةارات الكفةاءة اللغويةة ،و انتهةاج
أساليب التقويم األكثر موضوعية في سياسة االنتقاء.
 و يجب االنتبا إل كون االختبارات الخاطفة التي يتم من خاللها اختيةار طةالب المعاهةد و كليةاتالتربيةةة سةةواء نتيجةةة اختبةةارات وجيةةزة و مبسةةطة ،أو علة ضةةوء المقةةابالت ال خصةةية يعةةد أمةةرا
مضةةلال ،إال إذا كةةان متعلقةةا بقيةةاس بةةدرة المتر ةةحين عل ة التعبيةةر عةةن أنفسةةهم بطريقةةة جيةةدة و
بدرتهم عل تحصيل المعرفة.
 و يجب في كل الحاالت عدم السماح لأل خاص العاجزين عةن إيصةال المعرفةة بطريقةة فعالةة وأولئةةك الةةذين يملكةةون اتجاهةةات و اعتقةةادات سةةلبية إزاء عمليةةة التعلةةيم و العمةةل مة األطفةةال ،أن
يكونوا من بين الذين يلتحقون بمعاهد تكةوين و إعةداد المعلمين(األسةاتذة) حتة تتوصةل البحةوث
و الدراسةةات عل ة معةةايير أكثةةر دبةةة فةةي التنبةةؤ عةةن الخصةةائص الفنيةةة و المعرفيةةة و العقليةةة و
العاطفية التي يجب توفرها في العناصر التي يتم اختيارها لمهنة التعليم.
 .2مرحلة التكوين و اإلعداد األولي و المتخصص للمعلمين:
إن النموذج السائد اآلن فةي اإلعةداد و التكةوين للمهةن أن يةتم داخةل كليةات جامعيةة متخصصةة  ،و فةي
مجال التعليم أصبح االتجا الذي يسود األنظمة التعليمية فةي البلةدان المتقدمةة ،و حتة فةي بلةدان العةالم
الثالةةث ،إن تقةةوم كليةةات التربيةةة بإعةةداد و تكةةوين المعلمةةين (األسةةاتذة) ويةةتم هةةذا اإلعةةداد وفقةةا لنمطةةين
أساسيين و هما :النمط التقليدي و النمط التقدمي الحديث كاآلتي:
أ.

النظام التتابعي :

 وفيه يلتحت الطالب بكلية التربية بعد تخرجه من الجامعة ،ثةم يةدرس لمةدة سةنة أو سةنتين بهةدف
الحصةةول عل ة ال ةةهادة التةةي تجيةةز لةةه مزاولةةة مهنةةة التةةدريس و يرتكةةز برنةةامج الدراسةةة عل ة
اإلعداد و التكوين المهني للمعلم( األستاذ) و ذلك ألن التكوين المختص يفترض أنه أتمةه بمجةرد
حصوله عل ال هادة الجامعية األول في تخصص أكاديمي معين ببل التحابه بكلية التربية.
 ومن مزايا هذا النظام أنه يعمةل علة زيةادة فتةرة التكةوين التخصصةي و القضةاء علة الصةراع
القائم داخل كليات التربيةة بةين أعضةاء هيئةة التةدريس المتخصصةين فةي التربيةة و فةي مجةاالت
أخرى.
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و من سلبياته أن هذا النظام ال يلبي الطلب المتزايد علة المعلمةين المةؤهلين مةن ببةل المةدارس،
و أنةةةه كةةةذلك يركةةةز علةةة التخصةةةص الةةةدبيت فةةةي تقةةةديم المقةةةررات و البةةةرامج دون االهتمةةةام
باألساسيات ،كما أن مدة الدراسة في هذا النظام غير كافيةة النسةجام الطةالب و تةملفهم مة مهنةة
التدريس ،لذا فهم يتسربون إل المهن األخرى مت سمحت لهم الفرصة.
ب.

النظام التكاملي:



يةةدرس الطالةةب المعلةةم وفةةت هةةذا النظةةام المقةةررات التخصصةةية و التربويةةة و الثقافيةةة فةةي نفةةس
الوبت ،في كليةات التربيةة و معاهةد إعةداد و تكةوين المعلمين(األسةاتذة) علة مةدى فتةرة زمنيةة
محددة بأربعة سنوات أو خمسة سنوات في أنظمة تعليمية أخرى.



و يحصل الطالب -األسةتاذ فةي هةذا النظةام علة

ةهادة الدراسةات الجامعيةة فةي علةوم التربيةة و

التعليم مبا رة ،ومن مزايا هذا النظام أنه يساهم في تخةريج عةدد هائةل مةن المعلمةين و األسةاتذة
ممةةا يعمةةل عل ة سةةد فجةةوات الطلةةب المتزايةةدة عل ة المعلمةةين و األسةةاتذة المةةؤهلين ،كمةةا أنةةه
يستقطب الراغبين في التدريس و بالتالي فةإن هةذا النظةام يتالفة إلة حةد بعيةد تسةرب الطةالب،
كمةةا أن لةةه القةةدرة عل ة تكةةوين اتجاهةةات إيجابيةةة إزاء مهنةةة التةةدريس أكثةةر مةةن بةةدرة النظةةام
التتةابعي ،كمةا أنةةه يسةاعد علة تمهةةين مةادة التخصةص أثنةةاء تدريسةها للطةالب ،ممةةا يسةاهم فةةي
إعدادهم و تكوينهم لهذ المهنة إعدادا امال و فعاال.
و من مساوئ هذا النظام هو أن مدة التكةوين و اإلعةداد التخصصةي فيةه غيةر كافيةة مةن وجهةة
نظر المتخصصين كمةا يوجةد صةراع دائةم بةين المهنيةين و المتخصصةين حةول األوزان النسةبية
لمقرراتهم ،كمةا أنةه بةد يحةدث بعةض التسةاهل فةي مسةتوى تأهيةل أعضةاء هيئةة التةدريس الةذين
يتولون مهمة تدريس مواد التخصص في كليات التربية.


و لقةد اتجهةت بعةةض البلةدان المتقدمةةة علة تحسةين الةةنمط التقليةدي إلعةةداد و تكةوين المعلمةةين و
األسةةاتذة  ،و ذل ةك بواسةةطة زيةةادة السةةاعات المقةةررة و بالتةةالي السةةنوات المطلوبةةة للتخةةرج ف ةي
برنامج تربية و تكوين المعلمين( األساتذة) بحيث تمتد ألكثر من أربعة سنوات.



كما أن بعض البلدان المتقدمة لم تعد تكتف في تكةوين و إعةداد المعلةم (األسةتاذ) بحصةوله علة
ال هادات الجامعية ك هادة الليسانس ،عل أساس أن المعلمين و األساتذة أصةبحوا بحاجةة ماسةة
إل درجة أكبر من المعرفة في عملهم ،مما يستلزم تمديد فترة إعدادهم و تكوينهم.



و لةةم تتفةةت األنظمةةة التربويةةة حةةول مقةةدار الزيةةادة فةةي السةةاعات المقةةررة ضةةمن برنةةامج تربيةةة
المعلمين و تكوينهم ،حيث نجد جماعة هولمز االمريكية توصي فةي تقريرهةا بضةرورة حصةول
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الفئة العليا من المهنيين التربويين أي المدرسةين المحتةرفين علة مؤهةل الةدكتورا  ،و أنةه ب ةكل
عام ال ينبغي أن ال يسمح لخريجي الجامعات الحاصلين علة

ةهادة ليسةانس وحةدها بالحصةول

عل ترخيص التدريس ببل أن ينالوا درجة الماجيستير فةي التربيةة ،و فةي نفةس السةيات تطالةب
األنظمة التربوية األخرى بإضافة سنة واحدة لتمتد فترة تكوين و إعداد المعلةم (االسةتاذ) لتصةبح
خمسة سنوات.


إن سياسة إعداد و تكوين المعلمين و األساتذة لاللتحات بمهنة التعليم يعد مهمة غاية فةي األهميةة
لذلك يجب أخذها بعين االعتبةار فةي جمية مراحلهةا ،و إن كانةت تتخةذ ا ةكاال عديةدة فةال بةد أن
تكون مبنية عل معةايير و أسةس علميةة ،تهةدف علة تحقيةت أبصة فعاليةة مةن التكةوين األولةي
المتخصص و كذا التكوين التربةوي و النفسةي فةي معاهةد و كليةات التربيةة و تكةوين المعلمةين و
األساتذة الذي يخض له هؤالء و من أهم الخطوات الواجب إتباعها بحذر ما يلي :
-

النظر في إمكانية جعل فترة الدراسة بكليات التربية خمس سنوات فةي النظةام التكةاملي علة أن
يخصةةةةص مقةةةةدار  ℅42منهةةةةا للتكةةةةوين المتخصةةةةص ،و  ℅40منهةةةةا للتكةةةةوين التربةةةةوي و
البيداغوجي و النفسي و  ℅2للتكوين الثقافي العام.

 التوس ة فةةي النظةةام التتةةابعي فةةي كليةةات التربيةةة ،حيةةث يقبةةل مةةن خريجةةي الجامعةةات و المعاهةةدالمختلفةةة و تةةوجيههم لدراسةةة المةةواد التربويةةة لمةةدة سةةنة أو سةةنتين عل ة األبةةل للحصةةول عل ة
ال هادات التي تمكنهم من مزاولة مهنة التدريس.
 إعداد و تكوين المعلم و األساتذ فةي كليةات و معاهةد التربيةة و تكةوينهم تكوينةا ةامال و متوازنةامن جمي جوانبه ،خالل سنوات الدراسة و االهتمام بإدخال التكنولوجيا الحديثة بهذ الكليات.
 العمةةل عل ة تمكةةين الطةةالب -المعلمةةين (األسةةاتذة) خةةالل فتةةرات الدراسةةة مةةن بغةةض اللغةةاتاألجنبية و السعي إل التحكم بها بأبص فعالية ممكنة.
 محاولة الوصةول إلة إحةداث التوازنةات مةا بةين تةدريس المةواد التخصصةية و المةواد التربويةة،عل أال يطغ كل منهما عل اآلخر.
 العمل و السعي عل إبناع األسةاتذة بةأن الجانةب النفسةي التربةوي البيةداغوجي للتعلةيم يعةد مةنصميم العملية التربوية التعليمية ،و انتهاج جمي األساليب التي تسةاعد علة تكةوينهم و إعةدادهم
عل األسس النفسية و التربوية و ذلك بهدف تسهيل أدائهةم لمهةامهم عنةد مواجهةة المتعلمةين فةي
كافةة المراحةةل العمريةة و خصائصةةها( .مةن عمةةار حسةيبة ،مرجة سةبت ذكةةر ،ص ص-229:
)244
عاشرا :مزايا التكوين و حوافزه:
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 -1مزايا التكوين

هناك بعض المزايا التي تعود علة الفةرد المتكةون و مزايةا أخةرى تعةود علة المؤسسةة نتيجةة بيامهةا
بتكوين العاملين بها و من مزايا التكوين بالنسبة للفرد ما يلي:
غل المناصب القيادية.

أ)

اكتساب الفرد( األستاذ) الصفات التي تؤهله إل

ب)

اكتساب األستاذ خبرات تؤهله إل االرتقاء و تحمل مسؤوليات أكبر من العمل.

ت)

زيادة ثقة األساتذة بأنفسهم نتيجة الكتساب معلومات و خبرات و بةدرات جديةدة ،ممةا
يؤدي إل رف روحهم المعنوية ،مما يترتب عليها من إحةداث تغييةر فةي اتجاهةاتهم و
سلوكهم داخل مؤسساتهم و من مزايا التكوين بالنسبة للمؤسسة ما يلي:

 تنمية خبرة و كفةاءة األسةاتذة و زيةادة مهةاراتهم و اكتسةابهم مهةارات سةلوكية معينةة تزيةد مةن
بدراتهم عل تطوير العمل بمؤسساتهم.
 إعةةداد األجيةةال مةةن األفةةةراد لت ةةغيل الوظةةائف القياديةةة علةةة جميةة مسةةتويات العمةةل داخةةةل
المؤسسة(.صالح الدين عبد البابي ،المرج السابت ،2999،ص) 442
 -2حوافز التكوين:
من أهم الطةرت المتبعةة فةي التحفيةز ربةط نتةائج التكةوين بتلبيةة حاجةات المتكةونين ،و تهيئةة الظةروف
النفسةةية و الماديةةة لتسةةهيل عمليةةة الةةتعلم ،و إتبةةاع الطةةرت العلميةةة فةةي التكةةوين عمةةال بمةةا توصةةلت إليةةه
بحوث التعلم و من أهم الجوانب المحفزة للمكونين نذكر:
أ)

الرغبة في الوتعلم :علة المكةونين التعةرف علة الرغبةات و الةدواف الداخليةة للمتكةونين كحةب
االستطالع و الرغبة في التعلم و تحقيةت الةذات و العمةل علة اسةتثارتها و تثبيتهةا مةن خةالل مةا
يقدم من مادة تعليمية و بطرت م وبة ،و توجيهها لخدمة األهداف التربوية.

ب)

تلبية الحاجات المادية :المتمثلة في الحاجات األوليةة الضةرورية للحيةاة الفةرد كاألكةل و ال ةرب
الواجب توفرها للحصةول علة السةلوك السةوي مةن جهةة و مةن جهةة أخةرى الحاجةات الثانويةة
كالنقود و المكانة المهنية ،و التي من خاللها يمكن الحصول عل رضا الفرد.

ت)

تلبية الحاجات االجتماعيوة :كةاحترام و اعتةراف مةن الغيةر و تحقيةت الةذات ،فهةي كفيلةة بتحفيةز
المتكونين عل بذل الجهد و النجاح في عملية التعلم و ابتناء المهارات.

ث)

توووفير الظووروف المناسووبة :كاختيةةار أنسةةب المتكةةونين و إيجةةاد المكةةان المناسةةب و البعيةةد عةةن
الضغوط المحيطية المختلفة م تهيئته و االهتمام به.
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تبسووويط طووورق التكووووين :إن تجنةةةب الطةةةرت المعقةةةدة فةةةي التكةةةوين و اسةةةتعمال طةةةرت اإليضةةةاح
الضرورية و النماذج المجسدة و غيرها تعتبر من الطرت المناسبة في عمليةة الةتعلم و المسةاعدة
عل بذل الجهد و تحفيز المتكونين لهدف إنجاح التكوين.

ح)

تسهيل معرفة النتائج :إن هذ العملية أو ما يعرف بالتغذية الرجعية كفيلةة بالمسةاعدة للتعةرف
عل ة األخطةةاء و العمةةل عل ة تجنبهةةا ،كمةةا أن التعةةرف عل ة األداءات الصةةحيحة كفيةةل بتحفيةةز
المتكونين ( .بوفلجة غياث 2912ص )34،32

حادي عشر :أنواع التكوين:
إن عملية اختيار نوع التكوين صعبة و ذلك لتنوعه ،و بهةذا ال يمكةن اعتمةاد علة طريقةة واحةدة فقةط،
فجمي أنواع التكوين متكاملة و مفيدة و يقسم العلماء التكوين عل ثالثة أنواع لالعتبارات التالية:
 -1التكوين حسب مرحلة التوظيف:
أ)

توجيه العامل الجديد:

يحتاج العامل الجديد عند تقدمه إلة العمةل لمجموعةة مةن المعلومةات التةي تةؤثر فةي األيةام األولة مةن
عمله عل أداء و اتجاهاته النفسية لسنوات عديةدة ،و بهةدف التكةوين إلة الترحيةب بالقةادمين الجةدد و
خلت اتجاهات نفسية طيبة و تكوينهم ألداء المهام الموكلة إلةيهم عةن طريةت المحاضةرات أو المقةابالت
م الم رفين المبا رين.

ب)

التكوين أثناء الخدمة :

ترغب المنظمات أحيانا في تقديم التكةوين فةي مكةان العمةل و لةيس فةي مكةان آخةر حتة تضةمن كفةاءة
أعلةةة للتكةةةوين حينئةةةذ ت ةةةج و تسةةةع المنظمةةةات إلةةة أن يقةةةوم الم ةةةرفون المبا ةةةرون فيهةةةا بتقةةةديم
المعلومات و التكوين عل مستوى فةردي للمتكةونين ،و ممةا يزيةد مةن أهميةة هةذا التكةوين الكثيةر مةن
آالت اليوم تتميز بالتعقد األمر الذي ال يكفي معه استعداد المتكون أو خبرته الماضية ،و إنمةا عليةه أن
يتلق تكوينا مبا را عل اآللة نفسها و من الم رف عليها و يعاب عل هذا النوع من التكوين هةذا أنةه
ليس هنالك ضمان أن التكوين سيتم بكفاءة ما لم يكن هذا الم رف مكونا ماهرا و نموذجا يهتدي به.
ت)

التكوين بغرض تجديد المعرفة و المهارة:
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حينم ا تتقادم معارف و مهارات األفراد ،و عل األخص حينما تكون هنالك أسةاليب عمةل تكنولوجيةا و
أنظمة جديدة يلزم تقديم التكوين المناسب لذلك و عل سبيل المثال حينما تتدخل نظما لمعلومةات حديثةة
و أنظمة الكمبيةوتر فةي أعمةال الم ةتريات و الحسةابات و يحتةاج ةاغلوا هةذ األعمةال إلة معةارف و
مهارات تمكنهم من أداء العمل باستخدام األنظمة الحديثة.
ث)

التكوين بغرض الترقية و التحويل:
يعني أن يكون هناك احتمال كبير الختالف المهارات و المعارف المطلوبة في الوظيفة التةي سةيرب و
يحول إليها العامل (األسةتاذ) ،و هةذا االخةتالف أو الفةرت المطلةوب التكةوين عليةه لسةد هةذ الثغةرة فةي
المهارات و المعةارف ،و يمكةن تصةور نفةس األمةر حينمةا يكةون هنالةك رغبةة لل ةركة فةي تربيةة أحةد
عمال اإلنتاج عل وظيفة م رف أي تربية العامل إل وظيفة إدارية و هذا الفرت يبرر التحةات العامةل
ببرنامج تكويني عن المعارف و المهارات اإلدارية و اإل رافية.
(أمين سعاتي 2991،ص)222
-2التكوين حسب الوظائف:
أ)

التكوين المهني و الفني :

يهتم هذا النوع من التكوين بالمهارات اليدوية و الميكانيكية في األعمةال الفنيةة و المهنيةة و مةن أمثلتهةا
أعمال الكهرباء و التجارة و الميكانيك و الصيانة و الت غيل و غيرهةا ،و تمثةل التلمةذة الصةناعية نوعةا
من التكةوين الفنةي ،و فيةه تقةوم بعةض ال ةركات أو نقابةات العمةال بإن ةاء مةدارس يةتعلم بهةا العمةال و
يحصلون غالبا عل
ب)

هادة فنية .

التكوين التخصصي:

يتضمن هةذا التكةوين معةارف و مهةارات عاليةة مةن الوظةائف الفنيةة و المهنيةة و تتمثةل عةادة األعمةال
المحاسةةبة و الم ةةتريات و المبيعةةات و هندسةةة اإلنتةةاج و هندسةةة الصةةيانة و الكمبيةةوتر و المعةةارف و
المهارات هنا ال تركز كثيرا عل اإلجراءات الروتينية و غالبامةا تركةز علة حةل الم ةاكل المختلفةة و
تصميم األنظمة و التخطيط لها و متابعتها و اتخاذ القرار فيها و يكون هةذا التكةوين موجةه عةادة لتةولي
وظيفة عمومية ألول مرة أو االلتحات بسلك عالي أو برتبة عليا بالنسبة للموظفين الموجودين فةي حالةة
خدمة و كذا التحضير للمسابقات و االمتحانات المهنية.
ت)

التكوين اإلداري:
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يتضةةمن هةةذا التكةةوين المعةةارف و المهةةارات اإلداريةةة و اإل ةةرافية الالزمةةة لتقليةةد المناصةةب اإلداريةةة
العليا ،فهي معارف ت مل العمليات اإلدارية كالتخطيط التنظيم و الربابة و التحفيز.
ث)

تحسين المستوى :

هو تكوين مستمر للموظف (األستاذ) في منصب عمله ،حيث يهدف هذا النوع من التكوين إل تحسةين
المسةةتوى و المعةةارف و الكفةةاءات األساسةةية إل ة جانةةب إثراءهةةا و تعميقهةةا و ضةةبطها لةةدى المةةوظفين
الموجودين في المؤسسة .
ج)

تجديد المعلومات -الرسكلة:

يقصد بها التكيف م الوظائف الجديدة بسةبب تطةور الطةرت و التقنيةات أو التغيةرات الهامةة فةي تنظةيم
المصةلحة و عملهةا و مهامهةا و ال يتطلةب الم ةاركة الكاملةة بةل تكةون جزئيةة خةالل فتةرات بصةيرة و
مكثفة و تمنح عند نهاية التكوين هادة تدع

هادة الم اركة.

 -3التكوين حسب المكان:
أ)

التكوين داخل المؤسسة:

بد ترغب ال ركة في عقد برامجها داخل ال ركة سواء بمدربين داخل أو خةارج ال ةركة أو مكةونين و
بالتالي عل ال ركة تصميم البرامج أو دعوة مكونين للمساهمة في تصةميم البةرامج ثةم اإل ةراف علة
تنفيذها ،و هناك نوع آخر من التكوين الداخلي.
في هذا النوع من التكوين يقوم الرؤساء المبا رون للعاملين بتزويةدهم بالمعةارف و المهةارات الالزمةة
ألداء العمل أو اإل راف عل بيام بعض العاملين القدام ذوي الخبرة بهذ المهمة و في هذا األسةلوب
يتاح للمتكونين أن يقلد مكونه و أن يلتقط المهارات الالزمة ألداء العمل.
و يمتاز هةذا النةوع بتماثةل و ت ةابه ظةروف التكةوين مة ظةروف أداء العمةل و بالتةالي سةهولة نقةل مةا
يمكن تعلمه إل حيز الواب و العمل.
ب)

التكوين خارج المؤسسة:

تفضل هذ ال ركة أن تنقل كل جزء من ن اطها التكويني خارج ال ركة ذاتها و ذلةك إذا كانةت الخبةرة
التكوينية و أدوات التكوين متاحة ب كل أفضل خارج المؤسسة.
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ركات التكوين الخاصة :عل أي ركة تسم إل التكوين الخارجي بواسةطة سةوت التكةوين
و أن تقوم بتقديم مثل هذ المكاتب و ال ركات.

 بةةرامج حكوميةةةة :تقةةةوم الدولةةةة أحيانةةا بةةةدعم بةةةرامج التكةةةوين و ذلةةك مةةةن خةةةالل منظمةةةات أو
مؤسسةةات الدولةةة و هةةي عةةادة تركةةز عل ة رف ة المهةةارات و المعةةارف فةةي مجةةاالت تهةةتم بهةةا
الدولة( .امين سعاتي ،مرج سبت ذكر ،ص ص )221-229:

-َ2التكوين أثناء الخدمة
أوال  :مفهوم التكوين أثناء الخدمة :
 .2حسب ''تلوين" فإن التكوين أثناء الخدمة هو امتداد للتكوين القاعةدي أو األساسةي الةذي تلقةا المعلةم
من جهة ،و من جهة أخرى أعط الباحث األهمية الكبرى في تعريفه لمحتةوى هةذا التكةوين الةذي
ي مل فقط الجانب الوظيفي أو المهني لألستاذ ،بحيث يقول أنه يهتم بالجانةب الةوظيفي للمعلةم الةذي
يعتبر أهةم جوانةب إعةداد و تكوينةه حيةث يتةيح الفرصةة للمعلةم بالعمةل علة توظيةف مةا تلقةا مةن
معارف أكاديمية و تربوية ( .زيتوني نعيمة  ،4022،ص )42
 .4يحاول أيضا " خالد طه أحمد " أن يعطي تعريفا أكثر ةمولية للتكةوين أثنةاء الخدمةة فيقةول  ":هةو
كةل عمةةل يبةةدأ بتصةةنيف االحتياجةات التكوينيةةة للمعلمةةين و العةةاملين التربةويين بنةةاء علة األهةةداف
المخططة ،ثم ينتقل إل تصميم البرامج التكوينية الملبيةة لهةذ االحتياجةات ليةتم بعةد ذلةك تنفيةذ هةذ
البرامج و ينتهي أخيرا إل تقويم البرامج و المتكونين لتحديد المخرجات الناتجة عن التكةوين أثنةاء
الخدمة و االستفادة من هذا التقويم في البرامج التكوينية الالحقة و كةل هةذ األعمةال تتعلةت بةالمعلم
أثناء الخدمة ( ".خالد طه حسين  4002ص )42

ثانيا :أهمية التكوين أثناء الخدمة:
تتمثل أهمية التكوين أثناء الخدمة لألستاذ في تحقيت الذات المهنية و التي تتكون من العناصر التالية:
 .2مةةةدى إتقةةةان األسةةةتاذ للمعلومةةةات و المعةةةارف و المبةةةادئ و الحقةةةائت العلميةةةة المتصةةةلة بمجةةةال
تخصصه.
 .4مةةدى إتقةةان األسةةتاذ للكافيةةات األدائيةةة و المسةةلكية التةةي يحتاجهةةا لتحقيةةت الفعاليةةة فةةي المهةةام و
المسؤوليات و األدوار الموكلة إليه.
 .3االبتناع برسالة التعليم و بيمها و اتجاهاتها و الحرص عل االنتماء إليها و اإلببال عليها.
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 .2تمكةةين األسةةتاذ مةةن مواكبةةة المسةةتجدات العالميةةة حت ة يسةةتطي مواجهةةة حاجةةات األفةةراد الةةذين
يتعلمون عل يديه.
 .2تغيير االتجاهات السالبة نحو التجديد في المهنة و تطويرها و بناء اتجاهات موجبة و رفة سةقف
الطموحات (.علي را د  4004ص )249

ثالثا :أهداف التكوين أثناء الخدمة:
 .2وبةةوف األسةةاتذة عل ة الحةةديث مةةن طةةرت التةةدريس و الوسةةائل التعليميةةة و تكنولوجيةةا التعلةةيم ،و
كيفية تطبيت تلك الطرت و هذ الوسائل بالفعل في مدارسنا.
 .4وبةةوف األسةةاتذة أيضةةا عل ة الجديةةد مةةن وسةةائل التقةةويم ،و األسةةاليب الحديثةةة فةةي االختبةةارات و
االمتحانات ال فهية منها و التحريرية و كيفية استخدام بطابات المالحظة و االستبيانات.
 .3تنمية األساتذة في كافة الجوانب ،أكاديميا و مهنيا و خصيا و ثقافيا.
 .2تنميةةة الجوانةةب اإلبداعيةةة لألسةةاتذة و تحفيةةزهم عل ة أن ي ةةمل تدريسةةهم لةةبعض تلةةك الجوانةةب
اإلبداعية.
 .2ربط األستاذ ببيئته و مجتمعه المحلي و أيضا مجتمعه العالمي ،و تدريبه علة مهةارات التخطةيط
لتوثيت الصلة بين التالميذ و بين بيئتهم المحلية ،و مهارات تنفيذ و تقويم هذا التخطيط.
 .2تنمية كفاءات القائمين علة العمليةة التعليميةة كتطبيةت لمبةدأ اسةتمرارية المةرور فةي الخبةرات ،و
األخذ بمبدأ التربية المستمرة و التعلم مدى الحياة.
 .4تغييةر اتجاهةةات األسةاتذة و سةةلوكهم إلة األفضةل ،وتعةةريفهم بةةدورهم و مسةؤولياتهم فةةي العمليةةة
التربوية.
 .1زيادة الكفاية اإلنتاجية لألستاذ ،ومساعدته علة أداء عمةل بطريقةة أفضةل و بجهةد أبةل فةي وبةت
أبصر.
 .9اكت اف كفاءات مةن األسةاتذة يمكةن االسةتفادة منهةا فةي مجةاالت أخةرى ،ورفة الةروح المعنويةة
لألستاذ عند م اركته برأيه في الدورة و عند إتقانه لعمله.
 .20عةةالج جوانةةب القصةةور بالنسةةبة للةةذين لةةم يتلقةةوا إعةةدادا جيةةدا ببةةل االنخةةراط فةةي المهنةةة ،و
تدريبهم عل البحث العلمي و النمو الذاتي.
 .22مساعدة األساتذة حديثي التخرج عل االطالع عل الةنظم و القةوانين التةي تجعلهةم يواجهةون
الموابف الجديدة في ميدان العمل (.مرج سابت ص)210
وعموما يمكن تقسيم األهداف إل ثالثة أنواع:
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أ)

أهداف عادية تقليدية :وتتضمن أهداف معروفة مثل تكوين األساتذة الجدد ،وتعريفهم بالمهنة.

ب)

أهوداف حوول المشوكالت :تتجةةه بالدرجةة األولة نحةو حةةل الم ةكالت محةةددة عةن طريةةت تكةةوين
األساتذة ليكونوا بادرين عل التعامل م تلك الم كالت.

ت) أهداف إبداعية :وهي التي تهدف إلة تحقيةت مسةتويات عاليةة مةن اإلنتاجيةة و األداء و يتطلةب
تحقيت هذ األهداف استخدام أساليب علمية متطورة( .مرج سابت ص)212

رابعا:مميزات التكوين أثناء الخدمة:
 .2يكسب الفرد (األستاذ) الخبرة في بيئة العمل الوابعية.
 .4يتيح للمتدرب تطبيت خبراته التي تلقاها أثناء التدريب في ممارسته لعمله اليومي.
 .3يساهم في تحديد االحتياجات التدريبية بدبة.
 .2المحافظةةة علةة الوبةةت مةةن خةةالل انتظةةام مجموعةةات كبيةةرة مةةن األفراد(األسةةاتذة) فةةي
التدريب دون انقطاعهم لفترات طويلة عن العمل.
 .2سرعة تكةوين جمية األسةاتذة علة مةا يسةتحب فةي مجةال عملهةم ( .عةايض سةعد اليقيمةي
 2999ص )32

خامسا:العوامل و المبررات العلمية و المهنية التي توجب تكوين المعلم( االستاذ) أثناء
الخدمة :
توجد مجموعة من العوامل التي تجعل من عملية التكوين المستمر للمعلم ضرورة حتمية و من بينها:
 .1التغير في االتجاهات التربوية :
كثيرا ما تظهر اتجاهات تربوية حديثة نتيجة للبحوث و الدراسات المتواصلة في الميدان التربوي ،ممةا
يؤدي إل تأثير واضةح علة الفكةر الموجةه لمسةار العمليةة التربويةة ،وهةذا التةأثير يتةرجم إلة مختلةف
القرارات و اإلجراءات التي تعني الكثير بالنسةبة للمعلةم( األسةتاذ) ،فهةو فةي مراحةل تكوينةه األوليةة لةو
يعد ألمور عدة ،و بالتالي فال بد من الدراسة و التةدريب الالزمةين وخاصةة إذا كةان األمةر يعنةي أدوار
جديدة يجب أن يقوم بها باإلضافة إل ما يقوم به فعال والذي سبت وأن كون من أجلةه علة ممارسةته،
وهنةةا يكةةون التةةدريب مهمةةا لةةيس لألسةةتاذ وحةةد فحسةةب و لكةةن لمسةةتوى المهنةةة فةةي حةةد ذاتهةةا ،ولنةةوع
الخدمة التعليمية المتاحة أيضا.
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 .2التطور العلمي المتزايد:

إن العلم في تطور مستمر وليس من المعقول أن يقف العلم عند مستوى مةا تعلمةه المعلةم (األسةتاذ)ببل
التحابه بالمهنة ،ولذلك فإن تزايد المعارف في مجال التخصص و عزلة األستاذ عنه يجعله مختلفةا عةن
مسيرة العلم ،فةي الوبةت الةذي بةد تتةاح فيةه فةرص االنفتةاح علة مصةادر المعرفةة للتالميةذ أو بعضةهم
عل األبل ،مما يجعل األستاذ في النهاية في موبف ال يليت به أو بمهنته ،لةذلك فمةن الضةرورة بمكةان
أن تتاح الفرص المتواصلة له ليعرف ما تم التوصل إليه مةن آخةر البحةوث و النتةائج سةواء فةي مجةال
التخصص أو في المجال التربوي ،وهو في حاجة أيضا إلة مصةادر المعرفةة مةن مجةالت و دوريةات
و غيرها  ،مما يساعد عل المزيد من التكوين المستمر.
 .3القصور في مستويات األداء المهني لألستاذ:
إن األستاذ أثناء مزاولته لمهنة التدريس فهو يخضة لمجموعةة مةن التقويمةات التةي يقةوم بهةا المسةؤول
عن النمو المهني و العملي له ،فهو يرى مستويات األداء المهني لدى مجموعة من األسةاتذة ،و بالتةالي
يستطي الخبير تحديد مواطن القصور فةي تلةك المسةتويات ،ممةا يسةتلزم خضةوعه لفتةرة تكوينيةة أثنةاء
الخدمة.
 .4الحاجات المهنية للمعلمين(األساتذة):
كثيرا ما ي عر المعلم (األستاذ) بنقص لديه ،و بد يكون ذلك في معارفه أو مهاراته أو مفاهيمه أو غيةر
ذلك من جوانب تكوينه كصاحب مهنة ،إذ أنه هو أبدر من يستطي أن يحدد الحاجات المهنية ،ألنه هةو
القائم عل تنفيذ المنهج و عل العمل الفعلي و هو الذي يستطي تحديةد مةواطن الضةعف و القةوة ب ةكل
مبا ر ،وكل تلك العوامل تجعل من عملية تكوينه أثناء الخدمة أمرا ضروريا و مبررا علميا.
 .5المناهج الجديدة:
أصبح من المألوف أن تتغير المناهج ،و أن تتطور أيضا نتيجةة العتبةارات علميةة و اجتماعيةة عديةدة،
و النتيجةةة الطبيعيةةة هةةو أن المعلةةم (األسةةتاذ) الةةذي اعتةةاد علة منةةاهج معينةةة لفتةةرة زمنيةةة معينةةة سةةيجد
صعوبة كبيرة في تنفيذ مناهج جديدة  ،وسيظل لعديد من السنوات ينفذ تلك المناهج من خالل المحاولةة
و الخطأ ،حت يصل إل ما يجب أن يكون ،و عندئذ يمكن أن يتغير المنهج أو يتم تطةوير  ،و المنةاهج
الجديدة ال تعني فقةط الكتةب المدرسةية الجديةدة ،ولكنهةا أيضةا تعنةي تكوينةا لألسةتاذ مةن خةالل مراجعةة
مصادر تعلمه و الوسائل التعليمية التي يستخدمها ،و إثر ذلك يبق األستاذ فةي حاجةة مسةتمرة للدراسةة
و التكوين بصفة متواصلة.
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 .6التطور في أساليب التدريس:

كثيرا ما يقدم خبراء المناهج و البحوث التربوية في هذا المجةال طربةا جديةدة لتنفيةذ المةنهج ،وفةي هةذ
الحالة يكون من المتوب عدم تنفيذ المةدرس للطريقةة التدريسةية بمةا يحقةت األهةداف  ،و عندئةذ نجةد أن
النقد يوجه إل الطريقة ذاتها ،بينما الخطأ يكون في مستوى األستاذ و عدم تمكنه من اسةتخدام الطريقةة
و تنفيةةذ المةةنهج مةةن خاللهةةا ،و هنةةا تظهةةر الحاجةةة الماسةةة إل ة تكوينةةات و ممارسةةات تعليميةةة إضةةافية
للمدرس.
 .7استخدام تكنولوجيا جديدة:
عنةدما تظهةةر تكنولوجيةا جديةةدة و ي ةةي اسةتخدامها فةةي مجةةال التربيةة سةةرعان مةةا تنتقةل إلة المسةةتوى
المدرسي ،وهنا يواجه المدرس تحد جديد ،فهو في حاجة إلة تعلةم و تكةوين و اسةتمرار السةتخدام كةل
تكنولوجيا جديةدة فةي مجةال التربيةة ،و مةن غيةر المقبةول أن يطلةب منةه اسةتخدام أي تكنولوجيةا جديةدة
دون أن يعد أو يكةون لةذلك األمةر متعلةت بمهنةة يمارسةها المعلةم صةاحب مهنةة ذات أصةوول و بواعةد
تحكمها ( فارعة حسن محمد  2999ص ص .)232-230

سادسا :أنواع التكوين أثناء الخدمة:
يمكن تقسيم التكوين أثناء الخدمة إل أربعة أنواع أساسية و هي:
 .1التكوين للنمو المهني:
و هةو الةذي يسةتهدف تنميةة األسةتاذ مهنيةا نتيجةة التغيةر المسةتمر الةذي يطةرأ علة المنةاهج ،و أسةاليب
التعليم و الوسائل التعليمية .
 .2التكوين بقصد التأهيل:
من أجل رف كفاءة الحد األدن الالزم لممارسة المهنة ،و هذا النوع يستهدف في إعةداد األسةاتذة الةذين
ال يحملون مؤهالت علمية أو تربوية ،لرف كفاءاتهم إل الحد الذي يمكنهم من ممارسة المهنة بنجاح.
 .3التكوين لتغيير السلوك و االتجاهات و القيم :
م أن الهدف من التكوين بجمي أنواعه هو تغير السلوك في نواحيةه المختلفةة سةواء أكانةت مهاريةة أو
بيميةة أو مهنيةةة ،إال أن هنالةك نةةوع مةةن التكوينةات يسةةتخدم فيهةا األسةةلوب المبا ةةر لتغييةر السةةلوك مةةن
ناحيةة معينةةة ،مثةةل تحسةين العالبةةات اإلنسةةانية المختلفةة عةةن طريةةت تفهةم أعمةةت للةةنفس و لنخةةرين ،و
تنمية القدرة عل االبتكار و اإلبداع.
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 .4التكوين إلعداد المدرسين ألعمال جديدة:

حيث تقتضي عمليات التربيةة نقةل المةدرس مةن موبة إلة موبة آخةر و هةذا يجةب أال يةتم إال بموجةب
إعداد و تكوينه عل المهارات التي يتطلبها العمةل الجديةد( .محمةد احمةد كةريم و اخةرون  4003ص
ص )432-432

سابعا :أهم أساليب برامج تدريب المعلمين في أثناء الخدمة :
تتعةةدد البةةرامج التدريبيةةة و تتنةةوع أسةةاليب التةةدريب و تتعةةدد أ ةةكالها و مةةن أهةةم أسةةاليب التةةدريب فةةي
البرامج ما يلي :
 .1المحاضرات:
فيما يةتم إلقةاء محاضةرات فيمةا لةه صةلة باالحتياجةات التدريبيةة لألفةراد دون تكةرار المفةاهيم و

أ)

المبادئ التربوية العامة التي سبت لهم دراستها في البرامج التربوية.
 .2الورشات التعليمية:
ب)

يتدرب فيها الدارسون عل أداء بعض المهارات التي يستلزمها تنفيةذ المنةاهج القديمةة بالحاليةة،
لجنة لمتطلبات المنهج المطور ،لجنة إعداد المواد التعليمية.

 .3حلقات المناقشة:
ت)

تستهدف تعميت المفاهيم التي تعرض لها المحاضر.

 .4المقابلة الشفوية:
ث)

تجرى فيها مناب ة المتدرب للوبوف عل مدى استفادته مةن البةرامج و التعةرف علة بدرتةه
في تنفيذ المناهج و الكتب المطورة.

 .5التقويم الذاتي :
ج)

و يكتةةب المتةةدرب تقريةةر نهايةةة الةةدورة عةةن مةةدى اسةةتفادته منهةةا ،و يعطة درجةةة علة هةةذا
التقرير من حيث بدرته عل كتابة التقرير و تصور للمهارات التي اكتسبها مقارنةة بالدرجةة
التي تعط له من مصادر أخرى في البرامج.

 .6التدريب المصغر:
ح)

هةذا التةدريب يقتصةر علة المدرسةين و تخصةص درجةة تعطة لكةل مةنهم فةي كةل مةرة يكلةةف
المدرس فيها بالتدريس بحيث يقترح تصميم أداة لتقويمه في لقاءات التدريس المصغر.
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 .7اختيار األداء الفني:
خ)

يكلف أمناء المختبرات ببعض التكليفات المعملية كما يمكن أن يكلف الموظفون بأبسام الوسةائل
التعليمية بت غيل أو إنتاج أو صيانة األجهزة.

 .8استبيان نهاية الدورة:
د)

فةةي نهايةةة الةةدورة يطبةةت علةة المةةدربين اسةةتبيان لتعةةرف آرائهةةم حةةول الةةدورة و تصةةةورهم
لتطويرها ،و يعط للمتدرب درجة عل بدرته علة مةلء االسةتبيان و جديتةه فةي ذلةك ،و مةن
الممكةةن مقارنةةة نتةةائج هةةذا االسةةتبيان الةةذي طبةةت علة الدارسةةين ببةةل الةةدورة (.ر ةةيدي أحمةةد،
،2992ص ص .)422 423

ثامنا :متطلبات التكوين اثناء الخدمة :
إن فعاليةةة التكةةوين مرتبطةةة بتةةوفير متطلبةةات مهمةةة تصةةنف إلة مةةوارد ب ةةرية ،و كةةذلك المةةوارد
األخرى الضرورية ،ومن أهم المتطلبات لنجاح التكوين أثناء الخدمة ما يلي :
 -1الموارد البشرية ( مكونين مشرفين):
أ)

يعتبةةر العنصةةر الب ةةري أهةةم عنصةةر فةةي تنظةةيم عمليةةات التكةةوين ،و هةةو أسةةاس إنجةةاح الن ةةاط
التكةويني ب ةةرط أن يةربط أعضةةاء نظةام إداري فةةي الم ةروع التكةةويني كةل حسةةب تخصصةةه و
بدراتةه و نجةاح أي مخطةةط محكةم و فعةال و نةةاجح أي مخطةط تكةويني مرهةةون بالدرجةة األولة
بمسةةتوى و كفةةاءة هيئتةةي اإل ةةراف و التكةةوين فهمةةا العنصةةران األساسةةيان إذا تةةوفرت المةةوارد
المادية المطلوبة.

ب)

هيئة اإل راف :تحتاج العمليات التكوينية إلة هيئةة خاصةة تسةم هيئةة اإل ةراف تضةم العةاملين
فةةي مصةةلحة التكةةوين و التفتةةيش و إدارة مراكةةز التكةةوين تعمةةل هةةذ الهيئةةة عل ة إدارة بةةرامج
التكوين بكفاءة و توفير التوجيةه و المسةاعدة و كةل مة المكةون و المةتمكن و التنسةيت بةين جمية
األطراف ،ببل و خالل و بعد العملية التكوينية.

ت)

هيئة التكوين :المكون هو كل من يعد عل تأطير العملية التكوينية من مدرسين مطبقين و أسةاتذة
مكةةونين بمعاهةةةد تكةةةوين مدرسةةي ،و مةةةديري ذو الخبةةةرة و مفت ةةين و جةةةامعيين و غيةةةرهم مةةةن
الكفاءات العلمية و التربوية ،هنالةك ةروط علميةة و تربويةة و مهنيةة يجةب توفرهةا فةي األمةاكن
ألنه ال يمكن غرس مختلف المعارف و المهارات عند المتكون إال إذا كان المكون متمكنةا بةدور
من جمي النواحي .

يمكن تحديد هذ ال روط في النقاط التالية :
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 خلفية علمية مناسبة يثبتها المؤهل العلمي.
 دراية كاملة بالمهارات المطلوبة.
 خبرة علمية مناسبة في ميدان التكوين.

 بدرة عل توصيل المعلومات و المفاهيم بلغة سهلة وواضحة.
 -2الموارد المادية:
إن الميزانيةةة المطلوبةةة لتطبيةةت م ةةاري التكةةوين يجةةب أن يكةةون لهةةا حةةدا ،بالنسةةبة للنتيجةةة المطلوبةةة
تحقيقهةةا مةةن خةةالل تكةةوين كفةةاءات حقيقيةةة بتةةوفير المةةوارد الكافيةةة مةةن أجةةل تطةةوير أنظمةةة التكةةوين و
إدخال وسائل جديدة و االستجابة لحاجيات و رغبات كل من المكةونين و المتكةونين و التةي تتمثةل فيمةا
يلي:
أ)

مراكز التكوين :يعتبر إن اء مراكز خاصة بالتكوين أثناء الخدمة أمرا ضروريا و فةي الجزائةر
غالبا ما تتم عمليات التكةوين أثنةاء الخدمةة فةي معاهةد تكةوين المدرسةين التابعةة لةوزارة التربيةة
هنةةا فةةي الواليةةات التةةي توجةةد فيهةةا معاهةةد ،أمةةا فةةي الواليةةات األخةةرى فيةةتم اختيةةار أي مؤسسةةة
تعليمية مناسبة تابعة لوزارة التربية.

ب)

التوثيق :التوثيت التربوي عملية هامةة بالنسةبة للمكةونين و المتكةونين لةذلك يجةب أن تعطة لةه
العنايةةة الكافيةةة فيتعةةود عليةةه الجمي ة و يسةةتفيدوا منةةه و ي ةةمل التوثيةةت التربةةوي أساسةةا الكتةةب
العلمية و التربوية و الدورات و األ رطة السمعية و البصرية و غيرهةا ،ونعتبةر الوثيقةة ذاكةرة
مدونة يمكن الرجوع إليها لالستفادة منها في أي وبت.

ت)

الوسائل :استعمال الوسائل بين العمليات التكوين أثناء الخدمة ليس له فائةدة فةي تبليةغ المعةارف
مةةن طةةرف المكةةون و اكتسةةاب المهةةارات مةةن طةةرف المكةةون فحسةةب بةةل يتعةةداها إل ة تةةدريب
المتكون عل كيفية إنتاج هذ الوسائل و حفظهةا و صةيانتها ألنةه سةيتعامل معهةا مسةتقبال كةأداة
ضرورية في مهنته.

ث)

اإلعالم اآللي :دخل اإلعالم اآللي ميدان التكةوين حيةث سةاعد كثيةرا عمليةات التكةوين عةن بعةد
االتصال بالمراكز داخل الوطن و خارجه ،و من أجةل تحسةين مةردود التكةوين ينبغةي اسةتعمال
اإلعالم اآللي عل نطةات واسة  ،و لةذلك فوائةد جمةة منهةا سةرعة و فاعليةة العمليةة التكوينيةة و
كةةذلك تسةةهيل االسةةتفادة مةةن المعلومةةة و الرجةةوع إليهةةا بسةةرعة ،كمةةا لةةه دور كبيةةر فةةي البحةةث
التربةةوي خاصةةة مةةن حيةةث تقيةةيم العمةةل التكةةويني و مراببتةةه و كةةذلك خلةةت الظةةروف المالئمةةة
للتواصل بين العناصر الب رية الم اركة في التكوين فيما بينها من جهة و بةين التقةدم مةن جهةة
أخرى( .حملة نبيلة ،4022،ص ص )44-42:
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تاسعا:أهداف التكوين أثناء الخدمة:
و من أبرز األهداف التي تسع برامج التكوين أثناء الخدمة إل تحقيقها هي:

 .2تحسين أداء األستاذ و تطوير بدراته مما يجعله راضيا علة عملةه ،ممةا يسةاعد فةي دفة الةروح
المعنوية و النفسية لديه.
 .4تزويةةة د المكةةةونين بالمعلومةةةات و المهةةةارات و المسةةةتحدثات العلميةةةة و التكنولوجيةةةة و النظريةةةات
التربوية التي تجعلهم أكثر بدرة عل مواكبة هذ التغيرات.
 .3التحكم في كيفية تطبيةت األفكةار و اآلراء و الحلةول النابعةة مةن نتةائج الدراسةات ،بمةا يةؤدي إلة
تضييت الفجوة ما بين الجانب النظري و التطبيت الميداني.
 .2زيةةادة بةةدرة المكةةونين علةة التفكيةةر المبةةدع عةةن طريةةت التكيةةف مةة أعمةةالهم و التغلةةب علةة
الم كالت المستقبلية التي يمكن أن تعترضهم.
 .2تفةادي األخطةاء فةي أداء األعمةةال التعليميةة و اإلبةالع عنهةا مةةا أمكةن،ع و الحفةاظ علة الوبةةت و
الجهد و المال في جمي مراحل العمل.
 .2إكسةةاب األسةةاتذة أسةةاليب التكةةوين و التعلةةيم المسةةتمرين مةةن خةةالل تمكيةةنهم مةةن مهةةارات الةةتعلم
الذاتي المستمر.
 .4رف كفاءة القائمين عل تكوين األساتذة ،عن طريت برامج تكوينية متخصصة.
 .1تأهيل األساتذة و تكوينهم عل أساس معايير و بواعد محددة.
 .9تنمية القناعات نحو تقدير العمل التربوي و أهميته بكل نواحيه.
 .20إعداد األساتذة و مدراء المؤسسات التربويةة للمسةاهمة فةي البةرامج التكوينيةة و خلةت جةو مةن
التعاون في المؤسسات التي يعملون بها.
 .22زيادة إلمام المدرسين بةالطرت و األسةاليب الحديثةة فةي التعلةيم و تعزيةز خبةراتهم فةي مجةاالت
التخصص العلمية.
 .24تبصةةير األسةةاتذة بم ةةكالت النظةةام التعليمةةي القةةائم ،ووسةةائل معالجتهةةا ،وتعةةريفهم بةةدورهم و
مسؤوليتهم في ذلك.
 .23تعميةةت وعةةي األسةةاتذة السياسةةي و القةةومي الس ةتيعاب التغيةةرات االبتصةةادية و االجتماعيةةة و
السياسية التي يتعرض لها المجتم ثم محاولة ترجمتها عند تالميذهم إل أنماط سلوكية عملية.
 .22يكسب األستاذ الثقة بنفسه و القدرة علة العمةل دون االعتمةاد علة اآلخةرين و يةدعم احترامةه
لنفسه و احترام اآلخرين له.
 .22يعمل عل االرتقاء باألستاذ لتحمل مسؤوليات أكبر  ،بد تكون مسؤوليات بيادية.
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 .22إعداد األساتذة و مدراء المؤسسات التربويةة للمسةاهمة فةي البةرامج التكوينيةة و خلةت جةو مةن
التعةةاون فةةي المؤسسةةات التةةي يعملةةون بهةةا (.مصةةطف عبةةد السةةمي محمةةد وآخةةرون،4002،ص
ص)243-242

عاشرا:مراحل التخطيط الفعال لبرامج التكوين أثناء الخدمة :
إن عمليةةة التخطةةيط لتكةةوين األسةةاتذة أثنةةاء الخدمةةة يعةةد أمةةرا فةةي غايةةة الصةةعوبة و التعقيةةد ،
ويحتاج من القائمين عليه إعداد بةرامج عاليةة الجةودة  ،ولضةمان نجةاح وفعاليةة هةد البةرامج التكوينيةة
فال بد من توافر مجموعة من العوامل الضرورية ومن أهمها:
 البد من تحديد مجموعة المدرسين المستهدفين لهدا التكوين عةن طريةت البحةث عةن معلومةات وفيةرةعنهم ،الختيار المواد التعليمية و اإلجراءات التي تتوافت م مستوياتهم.
 البد من اختيةار وتحديةد الوبةت المخصةص لهةد البةرامج ،إذ يجةب أن ي ةتمل المةدة الزمنيةة للبةرامجوالوبت المالئم من العام الدراسي لتنفيذ .
 يجب اختيار الفضاء المناسب للتكوين بعناية فائقة ،لتسمح بممارسة الن اطات الالزمة . يجب أن يتم اختيار أنواع المواد التعليميةة و الن ةاطات التكوينيةة علة أسةاس األهةداف و اإلمكانيةاتالمتاحة .
 التقةةويم المنةةتظم لبةةرامج تكةةوين المدرسةةين ،للحصةةول عل ة مختلةةف المعلومةةات حةةول مةةدى تحقيةةتاأل هداف ،وتزويد مصممي البرامج بمعلومات لتحسين تلك البرامج في المستقبل .
أما بالنسبة إل

مراحل هدا التخطيط فهو ي تمل أرب مراحل أساسية وهي :

 .1مرحلة تحديد االحتياجات التكوينية :
وتعنةي بهةةا تحديةةد المهةةارات المطلةوب إكسةةابها أو تنميتهةةا لةةدى األفةراد المعنيةةين بةةالتكوين ومةةن أكثةةر
االحتياجات التكوينية لدى المدرسين :
األساليب الحديثة في طرت التدريس.
التفاعل م التالميذ .
اختيار األن طة التعليمية وتنظيمها .35
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 .4مرحلة تصميم البرنامج التكويني :

ونعنةةي بهةةا ترجمةةة األهةةداف إل ة موضةةوعات التكوينيةةة  ،وتحديةةد األسةةاليب التةةي سةةيتم اسةةتخدامها
بواسةةطة المكةةونين فةةي توصةةيل موضةةوعات التكةةوين إلة المعلمةةين ،كمةةا يةةتم تحديةةد الوسةةائل التعليميةةة
الواجب استخدامها  ،وكةذلك تحديةد المكةونين فةي هةد البةرامج وميزانيةة التكةوين التةي ترصةدها عادتةا
السلطات التربوية العليا
 .3مرحلة تنفيذ البرنامج التكويني :
وتتضةةمن عةةدة أن ةةطة مهمةةة مثةةل تحديةةد الجةةدول الزمنةةي للبرنةةامج  ،وتحديةةد مكةةان التكةةوين  ،وكةةذا
المتابعة اليومية إلجراءات تنفيذ البرنامج خطوة بخطوة .
 .4مرحلة تقييم البرنامج التكويني:
وهةةي المرحلةةة التةةي تعتمةةد إجةةراءات التةةي تقةةاس بهةةا كفةةاءة البرنةةامج ومةةدى نجاحةةه وتحقيةةت األهةةداف
المرسومة  ،ويكون هذا التقييم إما أثناء تنفيذ البرنامج أو من خالل المتابعة الدبيقة لنتةائج هةذا التكةوين
بعد انتهاء البرنامج  ،ومن أهداف هذا التقييم نذكر ما يلي :
أ)

الوبوف عل ثغرات التي حدثت خالل تنفيذ البرنامج من حيث إعداد أو تقييمةه وتنفيةذ ومعرفةة
أسبابها  ،للعمل عل تجنبها مستقبال.

ب)

مدى نجاح المكونين في نقل المادة التكوينية للمدرسين.

ت)

إعطاء صورة واضحة حول مدى استفادة المدرسين المكونين بعد فترة من التكةوين وكةذا النتةائج
التي حققها التكوين وهناك عدة أساليب للتحقت من ذلك.

ث)

دراسة التطورات والتحسينات التي طرأت علة العمةل فةي المؤسسةات التربويةة التةي يعمةل فيهةا
هؤالء المدرسين( .مصطف عبد السمي و اخرون ،مرج سبت ذكر ،ص ص )214-212:

خالصة :
و في األخير يعتبر التكوين أثناء الخدمة أساس تطور العملية التعليمية  ،إذ يعد من أهةم االن ةغاالت و
االهتمامةةات التةةي يركةةز عليهةةا المس ةؤولين و الم ةةرفين فةةي بطةةاع التربيةةة باعتبةةار أسةةاس النجةةاح و
التفةةوت ،إذ يهةةدف إلة تجديةةد المكتسةةبات المعرفيةةة لألسةةاتذة و رف ة مسةةتوى األداء التربةةوي و الةةذي
ينعكس بالضرورة عل المستوى التحصيلي و المعرفي للتالميذ.
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الكفاية التدريسية
 -01الكفاية
تعرٌف الكفاٌة
تطور مفهوم الكفاٌة فً األدب العربً
تطور مفهوم الكفاٌة فً األدب التربوي
تصنٌف الكفاٌات.
 -02كفاية تدريسية
تعرٌف الكفاٌات التدرٌسٌة.
خصابص الكفاٌات التدرٌسٌة.
تصنٌف الكفاٌات التدرٌسٌة.
مصادر اشتقاق الكفاٌات التدرٌسٌة.
وسابل قٌاس الكفاٌات التدرٌسٌة.
أبعاد الكفاٌات التً ٌنبغً أن تتوافر لدى األستاذ الماهر.
الكفاٌات التدرٌسٌة المتطلبة لدى األستاذ.
الكفاٌات التدرٌسٌة التً ٌجب أن ٌمتلكها األستاذ.
توجٌهات و مقترحات ٌنبغً مراعاتها عند إعداد الخطط التدرٌسٌة.
السمات الممٌزة لحركة إعداد وتكوٌن المكونٌن القابم على الكفاٌات.
خالصة
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تمهٌد :

تعد الكفاٌة التدرٌسٌة من أهم المكاسب العلمٌة التً تتطلبها الوظٌفة من خالل اكتساب
األستاذ لتكوٌن دابم و مستمر و ٌتحقق هذا المكسب من خالل اإلستراتٌجٌة التً تضعها الوزارة
الوصٌة فً قطاع التعلٌم بهدف خلق مناهج تربوٌة ٌقوم بها األستاذ و توجه لتالمذته داخل القسم ،كل
هذا ٌكون نتاج عمل كبٌر تقوم به إطارات ذات خبرة عالٌة تسهر على إعداد برامج تكوٌنٌة موجهة
لألستاذ من خالل االعتماد على التعلٌم المباشر و المحادثة البناءة داخل القسم و التوجٌه السلٌم للتالمٌذ
باإلضافة إلى التخطٌط الدابم و المستمر للبرنامج السنوي كل هذه المعطٌات المذكورة سالفا سوف
نعالجها فً هذا الفصل.

 -01الكفاٌة
أوال :تعرٌف الكفاٌة
التعرٌف االصطالحً:
 تعرٌف هاوسام و هوستون )ٌ :(Howsam, R.B &Houston,R.عرف هذان الباحثان
الكفاٌة بؤنها " :القدرة على عمل شًء أو إحداث نتاج متوقع" .فهً قدرة ٌستخدمها الفرد بغٌة
تحقٌق نتاج مرغوب فٌه فً مٌدان ما (.توفٌق مرعً ،1983 ،ص)21
 تعرٌف فٌفٌان دوالندشٌر ) (de landsheere ,Vالكفاٌة بكونها تعبٌر عن القدرة على إنجاز
مهمة معٌنة بشكل مرضً ،فالكفاٌة بهذا المعنى هً سلوك و لكنه لٌس مجرد ردود أفعال
عادٌة و عضلٌة ،و لكنه أنشطة و مهام لها قصد(.عبد الرحمان التومً،2005،ص)36
 تعرٌف التومً :الكفاٌة عبارة عن مجموعة من الموارد الذاتٌة ( معرف ،مهارات ،قدرات،
سلوكات  ،استراتٌجٌات ،تقوٌمات )....و التً تنتظم فً شكل بناء مركب (نسق) ٌتٌح القدرة
على تعببتها و دمجها و تحوٌلها فً وضعٌات محددة و فً وقت مناسب إلى إنجاز مالبم (.عبد
الرحمان التومً،2005،ص)36
 و ٌعرفها كرم :بقوله :هً مقدار ما ٌحرزه الشخص من معرفة و قناعات و مهارات ،تمكنه من
أداء مرتبط بمهمة منوطة به(.محمد كرم إبراهٌم،2005،ص)129
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ثانٌا :تطورمفهوم الكفاٌة فً األدب العربً و التربوي
 - 1تطورمفهوم الكفاٌة فً األدب العربً:

دخل مفهوم الكفاٌة إلى األدب التربوي فً الستٌنات من القرن الماضً ،إذ ظهرت أولى برامج تكوٌن
المعلمٌن فً أمرٌكا ،ضمن حركة تربٌة المعلمٌن على أساس الكفاٌة و قد ركزوا على تكوٌن
المعلمٌن فً المستوى االبتدابً و قد تلقى انتقادات شدٌدة.
فافتتح المكتب التربوي للوالٌات المتحدة ) (U.S.O.Eردا على هذه االنتقادات ،أن تصاغ البرامج
الدراسٌة صٌاغة تحدد فٌها الكفاٌات تحدٌدا دقٌقا فً شكل سلوكٌات ،و ٌعبر مفهوم الكفاٌة بالوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة دالالت متعددة ،حٌث ركز فً البداٌة على السلوكٌات ،و ثم إقصاء جمٌع األبعاد
األخرى فقد أحٌى  hiklent1982وجهة النظر هذه فهو ٌرى فً الكفاٌات عادات سلوكٌة و على
هذا ٌتحدد برنامج لتكوٌن المعلمٌن و األساتذة العاملٌن بعدد المإسسات التعلٌمٌة،طرٌق تحدٌد
الكفاٌات المنتظرة منهم فً صٌغة سلوكٌات قابلة للمالحظة (سلوكٌات شفوٌة ،كتابٌة ،حركٌة) و هذه
السلوكٌات ٌقابلها ما ٌتوقع أن ٌنجزه األستاذ فعلٌا ،أثناء مرحلة التكوٌن داخل وضعٌات كالسٌكٌة فً
الفصل الدراسً ،و ترفق لوابح هذه التً تعد ب اآلالف سلسلة من مقاٌٌس التحكم المعٌارٌة ،وتتسم
اللوابح المغٌرة إلى حد كبٌر بطابع معٌاري و بذلك فإن الطلبة األساتذة فً مرحلة التكوٌن ٌخضعون
فعال لبرامج ٌتم من خاللها تدرٌبهم بصورة منهجٌة منظمة على القٌام بسلوكٌات مطابقة لمعاٌٌر
التحكم فً الكفاٌات و قد تمت المقارنة السلوكٌة للكفاٌة مقاربات أخرى ذات منحنى معرفً فامتالك
الفرد لكفاٌة ما حسب بعض الباحثٌن ٌعنً أن ٌقوم هذا الفرد أساسا بتشغٌل مجموعة من المهارات و
المعارف و القدرات التً ٌظهر لها تؤثٌر فً المهمة المطلوب إنجازها.
و هكذا نالحظ بؤن مفاهٌم االتجاه مثل المهارات و المعارف و القدرات و المعارف الشرطٌة و
اإلجرابٌة و التمثٌالت...الخ ،تحل تدرٌجٌا محل العادات السلوكٌة كما أخذت هذه المقارنة المعرفٌة
تتحد فٌها شٌبا فشٌبا فً سٌاق الوضعٌات ،حٌث ٌقترح تعرٌف الكفاٌة على أنها المعرفة و المهارة أو
المتصرف التً ٌمكن االستفادة منها وضعٌة معٌنة.
 - 2تطورمفهوم الكفاٌة فً األدب التربوي:
إن المتتبع لتطوٌر الكفاٌة عبر األدب التربويٌ ،جد أن هذا المفهوم قد تعددت معانٌه بشكل مفرط و
قد ساهم فً استقاللٌته مفهوم الكفاٌة و إعطابه بعدا هاما فً الحقل التربوي تٌارات أحدهما سكسونً
و اآلخر فرانكفونً.
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فبالنسبة للتٌار األنجلو سكسونً فقد الحظها ماتون  Hamilton 1973أن دخول مفهوم الكفاٌة فً
البرامج الدراسٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ٌعود إلى بداٌة الستٌنات ،فقد كان التعلٌم و على
األخص تكوٌن المعلمٌن بالمستوى االبتدابً هدفا النتقادات شدٌدة.
فاقترح المكتب التربوي للوالٌات المتحدة ) (U.S.O.Eردا على هذه االنتقادات أن تصاغ البرامج
الدراسٌة صٌاغة تحدد فٌها الكفاٌات تحدٌدا دقٌقا فً شكل سلوكٌات  ،واحد مفهوم الكفاٌة عبر مساره
بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة دالالت متعددة حٌث ركز فً البداٌة على السلوكٌات و تم إقصاء جمٌع
األبعاد األخرى ،فقد أحٌى  Hilkent 1982وجهة النظر هذه فهو ٌرى فً الكفاٌات عادات سلوكٌة،
و على هذا ٌتحدد برنامج لتكوٌن المعلمٌن و األساتذة العاملٌن بعدد من المإسسات التعلٌمٌة عن
طرٌق تحدٌد الكفاٌات المنتظرة منهم فً صٌغة سلوكات قابلة للمالحظة ( سلوكات شفوٌة  ،كتابٌة ،
حركٌة)  ،و هذه السلوكات ٌقابلها ما ٌتوقع أن ٌنجزه األستاذ فعلٌا أثناء مرحلة التكوٌن داخل
وضعٌات كالسٌكٌة داخل الفصل الدراسً ،و ترفق لوابح هذه الكفاٌات التً تعد باآلالف سلسلة من
مقاٌٌس التحكم المعٌارٌة  critèr de maitrise normatifوتتسم اللوابح المغٌرة critérisées
إلى حد كبٌر بطابع معٌاري ،و بذلك فإن الطلبة المعلمٌن فً مرحلة التكوٌن ٌخضعون فعال لبرامج
ٌتم من خاللها تدرٌبهم بصورة منهجٌة منظمة على القٌام بسلوكات مطابقة لمعاٌٌر التحكم فً
الكفاٌات.
و قد تمت المقارنة السلوكٌة للكفاٌة مقاربات أخرى ذات منحى معرفً ،فامتالك الفرد للكفاٌة ما
حسب بعض الباحثٌن ٌعنً أن ٌقوم هذا الفرد أساسا بتشغٌل مجموعة من المهارات و المعارف و
القدرات التً ٌظهر لها تؤثٌر فً المهمة المطلوب إنجازها.
و هكذا نالحظ أن مفاهٌم االتجاه مثل المهارات و المعارف و القدرات و المعارف اإلجرابٌة و
المعارف الشرطٌة و التمثالت ...الخ ،تحل تدرٌجٌا محل العادات السلوكٌة كما أخذت هذه المقارنة
المعرفٌة تتحد شٌبا فشٌبا فً سٌاق الوضعٌات ،و قد تآزرت مقاربات االتجاه المعرفً و تضافرت
من أجل اقتراح كفاٌات تتحد فً تشغٌل قدرات و مهارات ذهنٌة فً وضعٌات ،حٌث ٌقترح تعرٌف
الكفاٌة على أنها المعرفة و المهارة أو المتصرف التً ٌمكن اإلبانة علٌها فً وضعٌة (.زٌتونً نعٌمة
،2014،ص ص )34- 33:

ثالثا :تصنٌف الكفاٌات :
 - 1أخالقٌات ٌلتزمها االستاذ :
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و ٌندرج تحت هذه الكفاٌة العامة ثمانٌة كفاٌات فرعٌة هً كما ٌلً:
أ.
ب.

أن ٌوضح اهتمامه بالتالمٌذ بوصفهم بشرا و ال ٌتعامل معهم و كؤنهم أقل من ذلك.
ٌخلق عالقة دافبة مع التالمٌذ ،و ٌتفهم الفروق بٌنهم سواء فً المظهر أو العادات بحٌث
ٌكون اهتمامه بهم اٌجابٌا.

ج.

ٌشجع االحترام المتبادل بٌن التالمٌذ ،و ٌتٌح الهتمامهم و محادثتهم وقتا مناسبا.

د.

ٌشجع التقوٌم الذاتً و تقلٌص فرص الحصول ألدنى درجة مع الحد من كراهٌة بعض
التالمٌذ لبعض.

ه.

ٌشجع األنشطة التعاونٌة بحث التالمٌذ على المشاركة بآرابهم حٌث ٌكون لهم دور فعال فً
التربٌة الذاتٌة و االجتماعٌة.

و.

ٌعلم التالمٌذ كٌفٌة التقوٌم الذاتً و توجٌه المهارات و ٌجرب المداخل التً ٌمكن أن ٌسلكها
لتعلٌم التالمٌذ مثل القٌام بؤعمال ٌسؤلون عنها.

ز.

التعامل مع التالمٌذ باعتبارهم مشاركٌن فً صٌاغة أهداف المنهج.

 - 2التعلٌم المباشر:
أ.

و ٌندرج تحت هذه الكفاٌة العامة سبع كفاٌات فرعٌة هً كما ٌلً:

ب.

أن ٌقوم المعلم بجلب اهتمامات التالمٌذ و ٌتعامل مع المواد التعلٌمٌة المتاحة بتتابع مناسب.

ج.

أن ٌقوم المعلم بإجراء الترتٌبات الخاصة بالمكان – قاعة الصف – مع التقدٌم الجٌد للمادة
الدراسٌة.

د.

علٌه أٌضا إثارة األسبلة الحماسٌة المناسبة من خالل السلوك اللفظً و غبر اللفظً.

ه.

اختٌار األسبلة المناسبة و أن ٌضرب األمثال المتنوعة الالزمة لفهم التالمٌذ الموضوع الذي
ٌدربونه لمواجهة الفروق الفردٌة بٌنهم.

و.

على األستاذ كذلك أن ٌإكد على فعالٌة التالمٌذ و مشاركتهم العملٌة التعلٌمٌة بؤسالٌب محببة
إلى نفوسهم.

ز.

كما أن على األستاذ أن ٌقدم توضٌحا الستجابات التالمٌذ المختلفة و بخاصة ما ٌرتبط بمٌولهم
و اهتماماتهم.

ح.

أن ٌقوم المعلم بتوضٌح كفء و موجز للعناصر األساسٌة كموضوع الدرس.

 - 3المحادثة البناءة:
و ٌندرج تحت هذه الكفاٌة العامة ثالث كفاٌات فرعٌة هً كما ٌلً:
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االستماع الجٌد لما ٌقوله التالمٌذ و تؤٌٌد استجاباتهم.

ب.

استخالص االستنتاجات منهم ،و دفعهم إلى االستجابة و تٌسٌر الصعوبات.

ج.

التركٌز على جذب التالمٌذ ،و مدهم باألفكار التً تثٌر الجدل و ذلك من خالل التدرٌس
المخطط القابم على المحادثة و الحوار و االستفسارات.

 - 4التوجٌه:
و من بٌن الكفاٌات التً تندرج ضمنها ما ٌؤتً:
أ.

مالحظة عمل التالمٌذ و التدخل لمراعاة النشاط بحٌث ٌراعً النظام.

ب.

توجٌه خطوات العمل التعلٌمً و التؤكٌد على االنتقادات بكفاءة و تحدٌد الوقت المناسب.

ج.

اكتشاف مدى فهم التالمٌذ ومحاولة تفسٌر استجاباتهم.

 - 5التخطٌط و اإلعداد:
و تضم الكفاٌات الفرعٌة التالٌة:
أ.
ب.

تحدٌد األهداف و األنشطة التعلٌمٌة بحٌث ٌكون لكل نشاط هدف واضح.
تخطٌط األنشطة الخاصة بتنمٌة المهارات العلمٌة و العقلٌة مثل :االستقصاء ،التخٌل،
االستنتاج ،التفسٌر.

ج.

التخطٌط باستخدام الوسابل التعلٌمٌة بصورة مناسبة.

د.

التخطٌط لحسن استغالل الوقت( .حملة نبٌلة،2016،ص ص)47-46

 -02الكفاٌة التدرٌسٌة
أوال :تعرٌف الكفاٌات التدرٌسٌة
 .1و ٌذهب درة إلى تعرٌف الكفاٌة التدرٌسٌة بؤنها " :تلك المقدرة المتكاملة التً تشمل مجمل
مفردات المعرفة و المهارات و االتجاهات الالزمة ألداء مهمة ما أو جملة مترابطة من المهام
المحددة بنجاح و فاعلٌة" (.سهٌلة محسن كاظم الفتالوي،2003،ص)28
 .2أما باترٌسا  :إن الكفاٌات ما هً إال األهداف السلوكٌة المحددة تحدٌدا دقٌقا و التً تصف كل
المعارف و المهارات و االتجاهات التً ٌعتقد أنها ضرورٌة للمعلم إذا أراد أن ٌعلم تعلٌما فعاال،
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أو أنها األهداف العامة التً تعكس الوظابف المختلفة التً على المعلم أن ٌكون قادرا على
أدابها ( .توفٌق مرعً،1983 ،ص)23
 .3و ٌرى األزرق أنها :امتالك المعلم لقدر كاف من المهارات و المعارف و االتجاهات التعلٌمٌة
المدرسٌة بمستوى محدد من اإلتقان ،و ٌمكن مالحظتها و قٌاسها بؤدوات معدة لهذا الغرض .
(األزرق عبد الرحمان صالح ،2000 ،ص)19
 .4وٌعرفها " حمدان" بؤنها :عبارة أو جملة تصف نوع القدرة أو المهارة التً سٌحصل علٌها
المعلم و لها تؤثٌر مباشر على تعلم التالمٌذ ،أو هً القدرة المعلم على استعمال مهارة خاصة أو
عدة مهارات استجابة لمتطلبات موقف تربوي محدد (.محمد زٌاد حمدان،1985 ،ص)160
 .5و عرفها تشوان و الشعوان  :بؤنها القدرة على تنفٌذ النشاط التعلٌمً الذي تستند إلى مجموعة
الحقابق و المفاهٌم و التعمٌمات و المبادئ  ،وتتضح من خالل السلوك التعلٌمً الذي ٌصل إلى
درجة المهارة(.غادة خالد عٌد،2004 ،ص)97
 .6و ٌعرف عاٌش زٌتون (  )1996الكفاٌة التدرٌسٌة بؤنها  " :القدرة على األداء و الممارسة أو
أنها مهارات مركبة أو أنماط سلوكٌة أو معارف تظهر فً سلوك المعلم  ،و تشتق من تصور
واضح و محدد لنواتج التعلٌم المرغوب"(.ابراهٌم محمد كرم،2002،ص)130
 .7و ٌعرفها المسلم بؤنه ا :مجموعة من القدرات و ما ٌرتبط بها من مهارات ٌفترض أن المعلم
ٌمتلكها تمكنه من أداء مهامه و أدواره و مسإولٌاته خٌر أداء ،مما ٌنعكس على العملٌة التعلٌمٌة
ككل ،و خصوصا من ناحٌة نجاح و قدرة المعلم على نقل المعلومات إلى تالمٌذه ،و قد ٌقوم
المعلم بذلك عن طرٌق التخطٌط و اإلعداد للدرس و غٌره من األنشطة التدرٌسٌة الٌومٌة و
التطبٌقٌة  ،مما ٌتضح فً السلوك و اإلعداد التعلٌمً للمعلم داخل الفصل و خارجه( .نفس
المرجع  ،ص)130
 .8و ٌعرفها األسطل و الرشٌد بؤنها " :قدرة المعلم و تمكنه من أداء عمل معٌن ٌرتبط بمهام
التعلٌمٌة و ٌساعده فً ذلك ما لدٌه من مهارات و معلومات" (.سمٌر عٌسى و آخرون،2003 ،
ص )16
إن مالحظة التعرٌفات السابقة تمكننا من استخالص النقاط التالٌة:
أ.

الكفاٌة التدرٌسٌة للمعلم تكتسب بفضل اإلعداد الوظٌفً ،و ٌكون ذلك من خالل اإلعداد األولً
للمعلم فً معاهد التكوٌن أو فً كلٌات التربٌة ،أو من خالل التكوٌن و اإلعداد الوظٌفً المستمر
للمعلم األستاذ فً إطار إستراتٌجٌة التكوٌن التً ٌقترحها المشرف التربوي و ٌنفذها مٌدانٌا ،و
تتضمن إستراتٌجٌة التكوٌن أسلوب اإلشراف.
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ب.

تعبر الكفاٌة التدرٌسٌة عن مجموع المعارف و المهارات و االتجاهات التً ٌمتلكها المعلم.

ج.

تظهر الكفاٌة التدرٌسٌة فً سلوكٌات المعلم التدرٌسٌة داخل الفصل.

د.

تعبر الكفاٌة التدرٌسٌة عن مستوى معٌن من التمكن من أداء المعلم للسلوك التدرٌسً و إتقانه له.

ه.

تعبر الكفاٌة التدرٌسٌة عن أداء المعلم للسلوك بدرجة عالٌة من التمكن و باقل وقت وجهد
ممكنٌن.

و.

تقاس الكفاٌة التدرٌسٌة بمعاٌٌر خاصة.
و اعتمادا على هذه المالحظات ٌمكن تعرٌف الكفاٌة التدرٌسٌة بؤنها :تتمثل فً قدرة المعلم على أداء
السلوك التعلٌمً بمستوى معٌن من اإلتقان و بؤقل جهد و فً أقصر وقت ممكن ،وذلك من خالل
مجموع المعارف و المهارات و االتجاهات التً اكتسبها فً إطار عملٌات اإلعداد و التكوٌن

المبرمجة له.

ثانٌا:خصائص الكفاٌات التدرٌسٌة
للكفاٌات التدرٌسٌة العدٌد من الخصابص أهمها:
 .1العمومٌة:
ٌرجع ذلك إلى وظابف المعلم التً تكاد تكون واحدة من كل المراحل التعلٌمٌة ،و فً كل المواد
الدراسٌة ،و طبٌعة عملٌة التدرٌس فٌها متشابهة إال أن سلوك التدرٌس (كؤسلوب) لدى كل معلم من
المعلمٌن ٌختلف باختالف المراحل التعلٌمٌة المتعددة و المواد الدراسٌة المختلفة ،أي فً ضوء
اختالف المحتوى التعلٌمً الذي ٌدرسه ،كما تعود العمومٌة لوجود كفاٌات عامة لكل تخصص معٌن
من دون اآلخر.
 .2التغٌٌر :
إذا كانت أهداف المناهج الدراسٌة متغٌرة ،فإن جمٌع خبرات المنهج التً تعكس هذه األهداف و
تحققها ،فً ضوء كثٌر من المصادر التً ٌتم الرجوع إلٌها عند بناء أو تطوٌر المناهج الدراسٌة و
المتمثلة فً أوضاع المجتمع و فلسفته ،و طبٌعة التالمٌذ ،و التغٌرات التً ٌمكن أن تحدث لهم و
كذلك التطور فً بنٌة المادة الدراسٌة ،مما ٌجعلنا نبحث عن المزٌد من كفاٌات التدرٌس التً ٌمكن أن
تحقق هذه األهداف.
 .3التفاعل:
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السلوك التدرٌسً بطبٌعته معقد و مركب ،بمعنى أنه ال ٌمكن عزل نمط محدد له من أنماط السلوك
التدرٌسً دون غٌره ،و لذلك ٌكون من الصعب فصل كفاٌة تدرٌس معٌنة عن غٌرها من الكفاٌات
( خلٌل و آخرون،2010،ص)18-17

التدرٌسٌة األخرى(.هدف ،كفاٌة ،سلوك. )...

ثالثا :تصنٌف الكفاٌات التدرٌسٌة
التصنٌف عبارة عن محاولة لتجمٌع المتشابهات فً وحدات متقاربة و ترتٌب عناصرها انطالقا
من معاٌٌر محددة ،و قد استخدمت التصنٌفات بشكل أساسً فً مجال العلوم الطبٌعٌة ،مثل علم
األحٌاء و العلوم الزراعٌة ،وحققت نتابج على مستوى عال من الدقة و الموضوعٌة.
و سنحاول فٌما ٌؤتً عرض بعض هذه التصنٌفات:
 .1كفاٌات معرفٌة :وتشتمل على نوعٌن :كفاٌات طرابق التدرٌس مثل قدرة المعلم على معرفة
ووصف األسالٌب الفعالة إلدارة الصف ،و كفاٌات المحتوى كمعرفة الحقابق و المعلومات
المتعلقة بالمادة الدراسٌة.
 .2كفاٌات أدائٌة :و تشمل مهارات التعلٌم الصفً ،مثل استخدام أدوات التقوٌم ،ووضع خطة عمل
ٌومً....،
 .3كفاٌات نتاجٌة :و ٌقصد بها ما ٌحفظه المعلم من نواتج تعلٌمٌة لدى التالمٌذ فً المجاالت
المعرفٌة و االنفعالٌة و المهارٌة ،و تقاس هذه الكفاٌات باختبارات التحصٌل أو باستطالع آراء
التالمٌذ نحو معلمهم أو من خالل مالحظة سلوك التالمٌذ داخل الفصل و خارجه.و ٌذكر
األزرق أن هذا التصنٌف القى قبوال لدى الكثٌر من الباحثٌن ،ومنهم هول و جونز حٌث أضاف
إلٌه نوعٌن من الكفاٌات هما:
 .4الكفاٌات الوجدانٌة :و تتضمن الكفاٌات المتصلة باتجاهات المعلم و قٌمه و مٌوله.
 .5الكفاٌات االستقصائٌة :و تتضمن الكفاٌات المتصلة بقدرة المعلم على استقصاء الحقابق و
المعلومات حول موضوع دراسً معٌن أو مشكلة اجتماعٌة ،و قدرة المعلم على تدرٌب التالمٌذ
على أسالٌب البحث و التقصً.

و قد وضع كل من التفابً ورضوان ( )1982الكفاٌات التعلٌمٌة اآلتٌة:
 )1القدرة على التدرٌس.
 )2استخدام المفاهٌم السٌكولوجٌة بكفاٌة.
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 )3إقامة عالقات إنسانٌة داخل المدرسة ،و الربط بٌن المدرسة و المجتمع المحلً.
 )4القدرة على القٌادة.
 )5القدرة على القٌام بمتطلبات المهنة و مسإولٌاتها.
أما الفتالوي فصنف الكفاٌات التدرٌسٌة إلى:
 )1الكفاٌة العلمٌة و النمو المهنً.
 )2كفاٌة األهداف و الفلسفة التربوٌة.
 )3كفاٌة التخطٌط للتدرٌس.
 )4كفاٌة تنفٌذ التدرٌس.
 )5كفاٌة العالقات اإلنسانٌة و إدارة الصف.
 )6كفاٌة تقوٌم التدرٌس .
( محمد الساسً الشاٌب ومنصور بن زاهً ،ص ص)25

رابعا :مصادر اشتقاق الكفاٌات التدرٌسٌة
ٌعرف االشتقاق بؤنه تلك العملٌة التً ٌتم بها االنتقال من مستوى عام إلى مستوى أقل
عمومٌة ،و منه فإنه ٌقصد بمصادر اشتقاق الكفاٌة التدرٌسٌة الخلفٌات النظرٌة التً تعتمد كؤسس
ٌنطلق منها فً تحدٌد كفاٌات التدرٌسٌ .رى " قاري بورش" )(Gary D. Borichأنه تم استخدام
أربع طرق الشتقاق الكفاٌات و هً:
 .1طرٌقة التخمٌن.
 .2طرٌقة مالحظة المعلم فً الصف.
 .3الطرٌقة النظرٌة فً اشتقاق الكفاٌات.
 .4الدراسات التحلٌلٌة.
و ٌشٌر " أوكً و وبراون إلى أربعة مصادر الشتقاق الكفاٌات التدرٌسٌة وهً :
 .1استطالع آراء األطراف المعنٌة بالعملٌة التعلٌمٌة.
 .2االقتباس من قوابم أخرى.
 .3مالحظة المعلمٌن ذوي الخبرة فً التدرٌس.
 .4تحلٌل عملٌة التدرٌس.
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و ٌقترح كل من كوبر و جونز و وٌبر أربع مصادر أساسٌة ٌمكن أن تشتق منها الكفاٌات التدرٌسٌة و
هً:
 .1النظرة الفلسفٌة للمناهج التعلٌمٌة.
 .2الطرٌقة األمبرٌقٌة.
 .3آراء التالمٌذ.
 .4خبرة المعلم.
أما مصادر اشتقاق الكفاٌات التدرٌسٌة كما تراها باترٌسا فتتلخص فً أربعة مناح او توجهات و هً:
 .1منحى اإلطار المرجعً النظري فً اشتقاق الكفاٌات التدرٌسٌةٌ :نطلق أصحاب هذا التوجه من
نظرٌة تربوٌة كؤساس نظري فً اشتقاق الكفاٌات التدرٌسٌة ،و هذا ٌعنً أن تكون الكفاٌات
التً ٌتم اعتمادها منسجمة و متوافقة مع مرتكزات النظرٌة التربوٌة المعتمدة.
و قد أكد أهمٌة هذا المصدر فً اشتقاق الكفاٌات التدرٌسٌة كل من " باترٌسا" و "لورانس" و
"نورمندودل".
 .2منحى اإلطار المرجعً التحلٌلً فً اشتقاق الكفاٌات التدرٌسٌة:

و ٌعتمد هذا المنحى على

تحلٌل المهام التدرٌسٌة و الوظابف الواجب توفرها لدى المعلم لٌتمكن من القٌام باألدوار و
األداء المنوط به ،و لٌحقق النتاجات التعلٌمٌة المرغوبة.
و ٌمكن أن ٌؤخذ هذا المنحى أحد الشكلٌن اآلتٌٌن:
أ.

تحلٌل مهام المعلم ووظٌفتهٌ :قوم هذا الشكل على مراقبة عمل المعلم فً الموقف التدرٌسً و
تحدٌد الكفاٌات التدرٌسٌة التً ٌظهرها المعلم فً ذلك الموقف ،و اعتماد تلك الكفاٌات كمحك
فً الحكم على كفاٌات المعلمٌن ،أو إدراجها ضمن البرامج التدرٌبٌة للمعلمٌن ،و ٌتم ذلك من
خالل تحلٌل المهام التدرٌسٌة للمعلم ،ووضع معاٌٌر مرغوبة ألداء كل مهمة ،ثم ترجمة هذه
المعاٌٌر إلى أهداف تفصٌلٌة ٌهتدى بها فً تقرٌر المحتوٌات و الخبرات التدرٌسٌة و أسالٌب
التقوٌم المناسبة لكل هدف ،أي أن وصف المهام ما هو إال تحوٌل األهداف النهابٌة إلى أهداف
ممكنة.

ب.

تحلٌل مهارات التعلٌمٌ :نطلق هذا الشكل من فكرة أساسٌة و هً أن التعلٌم ٌتضمن أنواعا من
النشاط كالشرح و طرح األسبلة و العروض التوضٌحٌة و التجارب العملٌة و غٌرها من
األنشطة التً تهدف إلى تحقٌق وظابف معٌنة فً العملٌة التعلٌمٌة كالكشف عن االستعداد
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للتعلم ،و تنظٌم الخبرات التعلمٌة المالبمة ،و تحفٌز التالمٌذ للتعلم.إن تحلٌل هذه األنشطة ٌسمح
باكتشاف مهارات أساسٌة الزمة ألدابها بصورة مرضٌة
 - 3منحى تغٌٌر البرنامج القائمٌ :عتمد هذا المنحى على فكرة إعادة صٌاغة المسافات الدراسٌة
المعتمدة فً البرنامج التدرٌبً القابم ،وفق فلسفة تكوٌن المعلمٌن المبنً على أساس الكفاٌات
التدرٌسٌة.
 - 4إطار البحوث كإحدى مصادر اشتقاق الكفاٌات:

رغم اتفاق الباحثٌن المهتمٌن بمراجعة و

دراسة البحوث المتعلقة بتكوٌن المعلمٌن على وجود نقص فً المعلومات الصادقة المتعلقة
بسلوك المعلم الصفً ،و الذي ٌمكن أن ٌحدد للقابمٌن على تدرٌب المعلمٌن مهارات التعلٌم،
إال أن هناك مجموعة بحوث تمت فً مجال حركة تربٌة المعلمٌن القابمة على الكفاٌات ،و
هً مصنفة على النحو اآلتً:
أ.

بحوث تحلٌل التفاعل :حٌث أظهرت البحوث المتعلقة بالتفاعل اللفظً فً غرفة الصف و جود
عالقة ذات داللة إحصابٌة بٌن تدرٌب المعلمٌن و تحسٌن تفاعلهم اللفظً.

ب.

بحوث التعلٌم المصغر :لقد وجد كل من "توكر" و "بٌك" أثناء مراجعتهما للبحوث المتعلقة
بالتعلٌم المصغر أن التدرٌب بهذا األسلوب من التعلٌم ٌإدي إلى تحسٌن فاعلٌة المعلمٌن ،و
ٌحدث تغٌٌرا اٌجابٌا فً اتجاهات المعلمٌن ،و فً مهاراتهم ،و تحسٌن عالقاتهم مع التالمٌذ،
كما أنه ٌحسن التفاعل اللفظً.

ج.

بحوث تعدٌل السلوك :تعدٌل السلوك هو أسلوب تعلٌمً ٌإكد على تحدٌد األهداف السلوكٌة ،و
تعزٌز السلوك المرغوب مع تغذٌة راجعة فورٌة.

د.

و لقد طبق هذا النمط من خالل التعلم المبرمج الذي هو تطبٌق لنظرٌة اإلشراط اإلجرابً ،و
الذي ٌعرف بؤنه عملٌة تشكٌل أو صٌاغة السلوك اإلنسانً بؤنماط معٌنة بقوى خارجٌة.

ه.

بحوث معاٌٌر أداء المعلم :تربط هذه البحوث بٌن سلوك المعلم و الناتج التعلمً ،و ٌعتقد
البعض أن هذا النوع من البحوث هو أفضلها ذلك أن معٌار تقوٌمه صرٌح.

و ٌحدد " هوستون " مصادر اشتقاق الكفاٌات فً ستة مصادر و هً :
 )1ترجمة المقررات إلى كفاٌات تدرٌسٌة أساسٌة و فرعٌة.
 )2تحلٌل المهمة التً ٌقوم بها المعلم.
 )3دراسة حاجات التالمٌذ.
 )4تقدٌر احتٌاجات المجتمع و متطلبات الوظابف و ترجمتها إلى كفاٌات ٌنبغً توافرها لدى
المعلمٌن.
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 )5التصورات النظرٌة ألدوار المعلم و مهامه.

 )6تصنٌف المجاالت الدراسٌة إلى عناقٌد ذات مواضٌع متشابهة ثم ترجمتها إلى كفاٌات
تدرٌسٌة.
من خالل استعراض مجموعة من مصادر اشتقاق الكفاٌات التدرٌسٌة ،فقد اقترح األزرق ( )2000
حصرها فً سبعة مصادر أساسٌة و هً :ففضال عن كل من مدخل النظرٌة ،و مدخل تحلٌل المهام
التعلٌمٌة ،اللذٌن سبقت اإلشارة إلٌهما فً فقرات سابقة من هذا الفصل ،فقد أضاف األزرق (

)05

مصادر أخرى الشتقاق الكفاٌات التدرٌسٌة ،و هً:
أ.

الخبرة الشخصٌةٌ :قصد بالخبرة الشخصٌة رجوع الباحث التربوي إلى خبرته السابقة
الستقصاء المهام و األدوار التً ٌنبغً أن ٌقوم بها المعلم داخل الفصل الدراسً ،و التً ٌتوقع
أن تكون لها أثر فعال فً ناتج العملٌة التعلٌمٌة .و بما أن اشتقاق األهداف و تحدٌد مجاالتها
و صٌاغتها ٌتم وفق رإٌة منهجٌة تستند على تقٌٌم الواقع ،و على فهم و إدراك العالقات بٌن الوسابل

و األهداف ،فإنه كلما كانت خبرة الباحث معمقة و متنوعة فً مجاالت التدرٌس و اإلشراف التربوي
كلما كانت أحكامه أقرب إلى الدقة و الموضوعٌة .
ب.

المالحظة الموضوعٌة :و تعنً األسلوب العلمً المنظم الذي ٌلجؤ إلٌه الباحث فً تسجٌل
مشاهداته ألنماط السلوك و األداءات التً ٌقوم بها المعلم أثناء عملٌة التدرٌس داخل الفصل
الدراسً بهدف استنتاج األداءات ذات األثر الفعال فً نمو التالمٌذ.

ج.

التحقق التجرٌبً :و ٌتؤتى ذلك بالرجوع إلى المتغٌرات التً أثبتت التجربة أهمٌتها فً األداء
التدرٌسً للمعلم ،حٌث أن النتابج التجرٌبٌة تتمٌز بالدقة و الموضوعٌة فً التنبإ بؤهمٌة متغٌرات
محددة فً حالة تشابه ظروف التجربة ،و تم التحكم فً المتغٌرات.

د.

مراجعة قوائم الكفاٌات السابقة :تعتبر بطاقات و قوابم المالحظة فً المجال التربوي مصدرا من
مصادر التً ال ٌمكن االستغناء عنها فً اشتقاق الكفاٌات التدرٌسٌة ،فهً تمثل خبرات اآلخرٌن
التً ٌجب االستفادة منها ،على أن ٌإخذ فً االعتبار األطر النظرٌة التً استندت علٌها القوابم.

ه.

فلسفة و أهداف التعلٌم :تتضمن كل مرحلة من مراحل النظام التعلٌمً فً المجتمع مجموعة من
األهداف التً ٌرجى الوصول إلٌها و تحقٌقها ،و تعتبر هذه األهداف على اختالف مستوٌاتها
مصدرا الشتقاق الكفاٌات التدرٌسٌة األساسٌة و الفرعٌة.
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و ما ٌالحظ من خالل استعراض المصادر التً تشتق منها الكفاٌات التدرٌسٌة أنها تكاد تكون
متشابهة ،فاعتماد إطار نظري و تحلٌل المهام التعلٌمٌة و مراجعة القوابم و مالحظة التدرٌس هً
مصادر مشتركة بٌن أغلب التصنٌفات( .خدٌجة بالهامل  ،2014،ص ص )28-23:

خامسا :وسائل قٌاس الكفاٌات التدرٌسٌة
 .1إن تحسٌن المواقف التعلٌمٌة و تطوٌر مخرجاتها بدرجة كبٌرة على فعالٌة المعلمٌن  ،و على
مدى كفاٌتهم التدرٌسٌة ،و ٌتوقف كل ذلك على الوسابل المعتمدة فً القٌاس و القوٌم ،و لقد
تعددت و تنوعت هذه الوسابل ،و صنفت تصنٌفات متباٌنة لتتباٌن المعاٌٌر المعتمدة فً ذلك.
 .2فقد اعتمد" حمدان" (  )1985فً تصنٌف وسابل قٌاس كفاٌات التدرٌس عددا من المعاٌٌر
المتباٌنة ،نذكرها فٌما ٌؤتً:
أ.

حسب مصدر تنفٌذها:وٌتضمن هذا التصنٌف ثالثة أنواع هً:

 وسابل قٌاس ذاتٌة :حٌث ٌعتمد فً قٌاس كفاٌة التدرٌس على المعلم نفسه ،فٌقوم نفسه بنفسه.
 وسابل قٌاس خارجٌة رسمٌة :وٌتم قٌاس كفاٌة التدرٌس من قبل المدٌر أو المشرف التربوي.
 وسابل قٌاس خارجٌة غٌر رسمٌة :حٌث ٌتم االعتماد فً قٌاس كفاٌة التدرٌس على وجهات نظر
التالمٌذ فً معلمهم ،أو وجهة نظر المعلمٌن فً زمٌلهم أو زمالبهم.
ب.

حسب درجة مباشرتها :و تكون بؤحد الشكلٌن اآلتٌٌن:

 وسابل قٌاس تربوٌة تطوٌرٌةٌ :ستهدف هذا الصنف تحسٌن سلوك المعلم التدرٌسً ،و رفع
كفاٌته.
 وسابل قٌاس إدارٌة تنظٌمٌة :و تستهدف هذه الوسابل ترقٌة المعلم أو تثبٌته أو مكافؤته.
ج.

حسب متطلبات مرات الحدوث :و تكون هذه الوسابل فً شكلٌن ،هما:

 وسابل قٌاس ذات الحدوث المنفرد :و تتؤلف هذه الوسابل من قابمة أو مجموعة من السلوك
التدرٌسً للمعلم بهدف التحقق من وجود هذا السلوك أو عدم وجوده فً فترة زمنٌة مجددة.و إن
ما ٌمٌز هذه الوسابل هو تسجٌل السلوك مرة واحدة مهما تعدد حدوثه خالل عملٌة المالحظة ،و
ٌتم ذلك بوضع إشارة أو رمز بجانب السلوك الذي وقع حدوثه.
 وسابل قٌاس ذات الحدوث المتكرر :حٌن استخدام هذا النوع من الوسابل ٌتم تسجٌل السلوك
التدرٌسً كلما تمت مالحظته.
إن أدوات مالحظة التفاعل الصفً هً مثال مباشر لوسابل الحدوث المتكرر و ما ٌمكن مالحظته من
خالل استعراض تصنٌفات " حمدان" لوسابل قٌاس كفاٌة المعلم التدرٌسٌة أنها لم تعتمد معٌارا محددا
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وفق خلفٌة نظرٌة موجهة ،فهً ال تعدو أن تكون مجموعة قوابم ٌمكن أن تضاف لها قوابم أخرى،
كؤن تصنف وفق طرٌقة تطبٌق وسابل القٌاس ،فتصنف إلى وسابل جماعٌة ( مثل االستطالعات ،و
االختبارات الجماعٌة)...ووسابل فردٌة ( مثل شبكات المالحظة ،و االختبارات الفردٌة.)...
أو تصنف حسب الموضوع المراد قٌاسه ،فتكون لدٌنا وسابل لقٌاس التفاعل اللفظً ووسابل لقٌاس
التفاعل غٌر اللفظً...
 .3و تشٌر صادق "أمال و أبو حطب" إلى أن الباحثٌن التربوٌٌن ٌستخدمون عدة وسابل لقٌاس
كفاٌة المعلم التدرٌسٌة ،إال أن االعتماد على وسٌلة واحدة منها لٌس كافٌا ،ألن كل واحدة منها
تتؤثر بمجموعة من العوامل ،مثل نوعٌة األداة ،و درجة الثقة بها ،و الهدف من تطبٌقها ،و من
أهم هذه الوسابل نذكر:
أ.

تقدٌرات التالمٌذ للمعلمٌن ،أي وجهة نظر التالمٌذ فً معلمٌهم.

ب.

تقدٌرات المعلمٌن ألنفسهم (،تقوٌم ذاتً )

ج.

تقدٌرات الرإساء و المشرفٌن ألعمال المعلمٌن و إنجازاتهم ( و هذا ما ستعتمده الباحثة كؤداة
فً هذه الدراسة).

و ٌمكن تصنٌف هذه الوسابل فً نوعٌن أساسٌٌن :وسابل قٌاس ذاتٌة ،ووسابل قٌاس موضوعٌة ،
فتقدٌرات التالمٌذ للمعلمٌن ،و تقدٌرات المعلمٌن ألنفسهم ،و تقدٌرات الرإساء و المشرفٌن و الزمالء
للمعلمٌن ،فهً وسابل قٌاس ذاتٌة ،أما المالحظة المنظمة ألعمال المعلمٌن و إنجازاتهم ،فٌمكن
تصنٌفها ضمن وسابل القٌاس الموضوعٌة .
' .4و ٌرى "عمران و آخرون" أنه ٌمكن تقسٌم أسالٌب و وسابل تقوٌم(قٌاس) كفاٌة المعلم
التدرٌسٌة إلى قسمٌن :وسابل قٌاس أساسٌة ،و ٌعتمد فٌها على المشرفٌن التربوٌٌن وعلى
مدٌري المدارس ،ووسابل قٌاس مساعدة ،و منها :رأي المعلم فً نفسه ،و تقدٌرات المعلمٌن
لزمالبهم ،و رأي الطالب فً معلمهم.
 .5أما االزرق فقد ارتؤى أن ٌصنفها إلى ثالثة أصناف ربٌسٌة و هً:
أ.

وسائل قٌاس موضوعٌة :و ٌقصد بها تلك الوسابل التً تعتمد على رصد الواقع و تسجٌله فً
حٌنه كما ٌحدث داخل حجرة الدراسة ،مثل أسلوب المالحظة و أسالٌب التحلٌل اللفظً ( وهذا ما
اعتمدته الباحثة فً هذه الدراسة)
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وسائل قٌاس ذاتٌة  :و ٌقصد بها تلك الوسابل التً تعتمد على الخبرة الذاتٌة و االنطباعات
الشخصٌة مثل تقدٌرات المعلمٌن الذاتٌة و استطالعات آراء التالمٌذ حول المعلمٌن و استطالعات
آراء الزمالء ،و تقدٌرات الفنٌٌن التربوٌٌن.

ج.

وسائل قٌاس تنبئٌة ( غٌر مباشرة) :و ٌقصد بها تلك الوسابل التً تهدف إلى قٌاس االستعدادات
و القدرات و الخصابص الشخصٌة للمعلم ،و التً ٌمكن أن تساعد فً التنبإ بكفاٌة المعلم أو
فاعلٌة التدرٌس الحالٌة و المستقبلٌة ،و هناك عدة وسابل ٌمكن استخدامها فً تقدٌر كفاٌة المعلم
منها السجالت المدرسٌة و التقارٌر و االختبارات التً تقٌس االستعدادات و القدرات العقلٌة ،و
استخبارات الشخصٌة ( .محمد الساسً الشاٌب ومنصور بن زاهً ،ص ص)36-33:

سادسا :أبعادالكفاٌات التً ٌنبغً أن تتوافر لألستاذ الماهر
وضع كل من "رٌتشادن دن" و "تدراج" تسعة أبعاد تعبر عن الكفاٌات التً ٌنبغً أن تتوافر لدى
المعلم الماهر  ،و ذلك عند النظر فً تطوٌر أدابه التدرٌسً ،وتتمثل تلك األبعاد فً:
 - 1أخالقٌات ٌلتزمها األستاذ:
أن ٌوضح اهتمامه باألطفالٌ ،تفهم الفروق الفردٌة بٌنهمٌ ،شجع االحترام المتبادل بٌن التالمٌذ
محادثتهمٌ ،شجع التقوٌم الذاتً و توجٌه المهارات و تقلٌص التحٌز ألدنى درجة ،مع الحد من كراهٌة
التالمٌذ بعضهم البعضٌ ،شجع المناشط التعاونٌة و ذلك بحث التالمٌذ على المشاركة بآرابهم بعلمهم
السلطة و المسإولٌة ،التعامل مع التالمٌذ باعتبارهم مشاركٌن فً صٌاغة أهداف المنهج.
 - 2التعلٌم المباشر:
أن ٌقوم المعلم بجذب اهتمامات تالمٌذه ،و ٌتعامل مع المواد التعلٌمٌة المتاحة بتتابع مالبم

وصوال

لإلٌضاح و الوصف مع استخدام الوسابل البصرٌة المناسبة لجذب االنتباه ،إثارة األسبلة الحماسٌة و
اختٌار األمثلة المناسبة و التشبٌهات و االستعارات لوضوح الشرح بإٌجاز كفاءةٌ ،ختار المفاهٌم
المتصلة بالمادة الدراسٌة و باهتمامات األطفال فً آن واحد إلى غٌر ذلك.
 - 3إدارة المواد:
أن ٌكون المعلم لدٌه القدرة على انتقاء المادة المناسبة للتعامل معها ،للتؤكد من وجود المواد المالبمة و
كٌفٌة االستخدام األمثل بمشاركة التالمٌذ ،أن ٌشجع التالمٌذ فً اختٌار المواد و تنظٌمها و إدارتها،
أن ٌجرب المواد المبتكرة بغٌة تطوٌرها ،أن ٌصمم المواد الجدٌرة و ٌستخدمها بفاعلٌة.
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 - 4الممارسة الموجهة:

توزٌع المادة المتاحة و فحص استجابات التالمٌذ ،التعامل مع المادة و إتاحة وقت معٌن لالستجابة
مع التالمٌذ خالل فترة العمل ،و تقٌٌم نتابجهم ،و تحدٌد مدى دقته ،االستجابة لألطفال بسرعة ،و
تعزٌزهم ،و تحدٌد مدى صحة عملهم ،إثارة األسبلة ،تقٌٌم مدى فاعلٌة النشاط ،تجهٌز برنامج
للممارسة الموجهة ،و ذلك ضمن المنهج و اختٌار التمرٌنات المناسبة للتعامل ،و علٌه أن ٌشجع
برامج النشاط الخاصة بهم و ٌعممها ،بحٌث ٌكون لكل منهم الممارسة و النشاط المستقل ،و كذلك
ٌشجع التقوٌم الذاتً من خالل الممارسة ،استخدام الممارسة فً بناء المهارات و تعزٌزها.
 - 5المحادثة البناءة:
االستماع الجٌد لما ٌقوله التالمٌذ و تؤٌٌد استجاباتهمٌ ،ستخلص االستجابات منهم و ٌدفعهم إلى
االستجابة ،و ٌسهل الصعوبات التً استصعبت على طول التالمٌذٌ ،ركز على جذب انتباههم ،و
ٌمدهم باألفكار التً تثٌر الجدال و ذلك من خالل التدرٌس المخطط القابم على المحادثة ( سإال و
جواب) و االستفسارات ،و ذلك من خالل وقت محدد ،ومن خالل المناقشات الكثٌرة ذات المفاهٌم.
 - 6التوجٌه:
مالحظة عمل الطالب ،و التدخل لمراعاة تحركات النشاط ،بحٌث ٌراعً النظام و ٌقدم التغذٌة
الراجعة .توجٌه تحركات تٌار العمل ،للتؤكد من وجود المصادر ،و التؤكٌد على االنتقادات بكفاءة و
تحدٌد الوقت المناسب ،اكتشاف مدى فهم الطالب لمجموعات العمل و محاولة استجابات التالمٌذ،
استخدام اإلرشاد ،لمعرفة االفتراضات عن الصعوبات التً تواجه التالمٌذ.
 - 7إدارة التنظٌم:
وضع إجراءات للنشاط المنظم ،وضع إطار للعمل مستخدما اإلجراءات و القواعد .التعرض لمشاكل
النظام من خالل التدرٌس الواضح....،
 - 8التخطٌط و اإلعداد:
تخطٌط مناشط محددة تشتمل على تنمٌة المهارات و العملٌات العقلٌة المختلفة ،مثل :االستقصاء،
التخٌل ،الربط ،االفتراض ،التخطٌط ،تخطٌط برنامج قصٌر للعمل مشتمال على المناشط المدروسة،
التخطٌط لحسن استغالل الوقت.
 - 9التقوٌم المكتوب
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ٌقوم عمل الطالب حٌث إنه مهم جدا خاصة إذا كان التقوٌم المكتوب مصاحبا للعمل أو األداء
الخاص بالطالب ،بحٌث ٌستطٌع الرجوع له وقت الحاجةٌ ،عطى وصفا لألداء الخاص بالطالب،
وردود أفعالهم ،و تقدٌم تحلٌل مبرهن علٌه ،و ذلك طبقا للمعرفة و المهارات و االتجاهات مع
مراعاة الفروق فً تقٌٌمهٌ ،ربط التقوٌم بالمنهج و التخطٌط( .عزٌز سامٌة و اخرون ،ص ص:
.)392- 391

سابعا :الكفاٌات التدرٌسٌة المتطلبة لدى األستاذ
من أهم الكفاٌات التً ال بد أن ٌمارسها لكً ٌمتلكها و ٌعمل على تنمٌتها و إتقان ممارستها:
 - 1كفاٌة السمات الشخصٌة:
أ.

العناٌة بالمظهر العام المناسب من جمٌع الجوانب و خاصة المهنٌة و االجتماعٌة.

ب.

االهتمام باللٌاقة و الهندام و النظافة الشخصٌة.

ج.

االلتزام بمواعٌد الدوام الٌومً.

د.

التعاون و االستعداد للقٌام بالواجبات و المهام التً ٌكلف بها.

ه.

االتزان و الثبات االنفعالً.

و.

الحٌوٌة و الحماسة خالل العمل.

ز.

التواضع و حسن الخلق.

 - 2كٌفٌة التخطٌط و إعداد الدروس:
أ.

صٌاغة األهداف السلوكٌة صٌاغة :
 -محددة

 -دقٌقة

 -واضحة

 -مناسبة

قابلة للتحقٌق لمالحظتها و قٌاسها - :شاملة و متنوعة.
ب.

ج.

عناصر الدرس:
 -التهٌبة

 -التعلم القبلً

 -األسبلة الصفٌة .

 -الوسابط التعلٌمٌة

 -األنشطة المصاحبة .

 -الغلق

التقوٌم :
 -القبلً

د.

 -ختامً

 -بنابً

التعٌٌنات:
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 تعٌٌنات داخل أثناء الحصة . واجبات منزلٌة عن الدرس الراهن. -تعٌٌنات منزلٌة عن الدرس القادم(.جورج براون،2006،ص)58

ثامنا :الكفاٌات التدرٌسٌة التً ٌجب أن ٌمتلكها االستاذ :
 - 1التخطٌط للتدرٌس:
أهمٌة التخطٌط للتدرٌس:

أ.

ٌ ساعد المعلم على مواجهة المواقف التعلٌمٌة بثقة و تمكن.
ٌ جعل عملٌة التدرٌس عملٌة علمٌة متعلمة ذات عناصر مترابطة واضحة ،مما ٌجنب المعلم
كثٌرا من المواقف المحرجة التً قد ٌتعرض لها فً التدرٌس.
ٌ ساعد المعلم على تحدٌد كل من :
 األهداف اإلجرابٌة التً ٌنبغً تحقٌقها.
 األنشطة التعلٌمٌة المناسبة لتحقٌق تلك األهداف.
 الوسابل التعلٌمٌة الالزمة للقٌام بتلك األنشطة.
 طرق و أسالٌب التدرٌس المناسبة.
 أسالٌب التقوٌم المناسبة للتؤكد من مدى تحقق األهداف اإلجرابٌة.
ٌ سهم فً نمو خبرات المعلم العلمٌة و المهنٌة بصفة دورٌة مستمرة.
ٌ وفر تغذٌة راجعة تساعد المعلم على تحسٌن تعلم المتعلمٌن و تعلٌمهم.
ٌ ساعد المعلم على اكتشاف عٌوب المنهج ومن ثم اإلسهام فً تحسٌنه و تطوٌره.
ب.

مبادئ التخطٌط لعملٌة التدرٌس:

 ربط الخبرات التعلٌمٌة بخبرات التالمٌذ السابقة:

و هذا ٌعنً أن ٌكون المعلم على معرفة

بمستوٌات التالمٌذ و بخبراتهم المعرفٌة و ال ٌتحقق ذلك إال من خالل العالقة الحمٌمة بٌن المعلم
و التلمٌذ.
 وضوح األهداف التعلٌمٌة :إن وضوح األهداف لكل من المعلم و التلمٌذ ٌعدد مسار الموقف
التعلٌمً و ٌإدي بالمعلم إلى التركٌز و االنتباه و عدم التشتت.
 إتاحة الفرصة للتالمٌذ لالشتراك فً العملٌة التعلٌمٌة بحواسهم :سواء عن طرٌق األنشطة
التعلٌمٌة المصاحبة لموضوع الدرس أم استخدامهم للوسابل التعلٌمٌة.
 أن تتناسب المستوٌات التعلٌمٌة التً ٌطلبها المعلم من تالمٌذه مع استعداداتهم و قدراتهم و
إمكانٌاتهم :فعلى المعلم أن ٌراعً بؤن تتناسب الخبرة المقدمة إلى التالمٌذ مع قدراتهم.
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ٌ جب أن تقدم المادة التعلٌمٌة فً صورة وحدات دراسٌة:

و بذلك التلمٌذ على عملٌة حفظ

المعلومات دون فهم ،لكن ٌجعله ٌتذكر فً مواقف ذات مغزى.
 مساعدة التالمٌذ فً حل مشكالتهم :سواء كانت مشكالت تعلٌمٌة أم مشكالت اجتماعٌة ،أم
نفسٌة.
ٌ جب على المعلم أن ٌبحث فً األسباب التً تؤدي بالتلمٌذ إلى مواجهة صعوبة تعلمه :و أن
ٌعمل على تشخٌص تلك الصعوبات و ٌجد لها العالج.
ٌ نبغً للمعلم أن ٌكتب مهارات التخطٌط للدروس :و من هذه المهارات ما ٌلً:
 مهارة تحدٌد األهداف السلوكٌة للدرس.
 مهارة تحدٌد عناصر الدرس الربٌسٌة و الفرعٌة.
 مهارة اختٌار الوسابل التعلٌمٌة المناسبة.
 مهارة تهٌبة التالمٌذ ذهنٌا للدرس.
 مهارة عرض الدرس.
 مهارة ختام الدرس.
 مهارة تحدٌد الواجبات المدرسٌة.
ٌ جب على المعلم أن ال ٌزٌد من الكم المعرفً للمادة التعلٌمٌة :بحٌث ال ٌتوسع فً تقدٌم
الحقابق و المفاهٌم أكثر مما ٌلزم.
ج.

مستوٌات التخطٌط للتدرٌس :

 التخطٌط لتدرٌس المقرر الدراسً:
ٌهدف التخطٌط للتدرٌس المقرر الدراسً إلى تحدٌد الوسابل و المراحل المختلفة الالزمة لتدرٌس
المادة الدراسٌة.
الجوانب التً ٌشملها التخطٌط لتدرٌس المقرر الدراسً:
 األهداف العامة للمقرر الدراسً مصاغة بصورة واضحة و محددة.
 التوزٌع التتابعً الزمنً لموضوعات المقرر الدراسً.
 عرض مختصر لمحتوى الوحدات الدراسٌة التً ٌتضمنها المقرر.
 تحدٌد أسالٌب التدرٌس و أوجه النشاط التعلٌمً لتحقٌق أهداف المقرر.
 تحدٌد األجهزة و الوسابل التعلٌمٌة المناسبة للقٌام باألنشطة التعلٌمٌة.
 تحدٌد الكتب و المراجع التً ٌحتاجها كل من المعلم و المتعلم أثناء دراسة المقرر.
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 تحدٌد طرق و أسالٌب التقوٌم المناسب لتقوٌم مدى تحقق أهداف المقرر.
 التخطٌط لتدرٌس الوحدة الدراسٌة:
ٌعد التخطٌط لتدرٌس الوحدة الدراسٌة تخطٌطا على مدى زمنً متوسط و تختلف المدة الزمنٌة
لتدرٌس كل وحدة باختالف موضوع الوحدة و عدد الدروس.
الجوانب التً شملها التخطٌط لتدرٌس الوحدة الدراسٌة:
 أهداف تدرٌس الوحدة ٌ :جب أن تصاغ هذه األهداف فً صورة إجرابٌة تصف السلوك
المتوقع من المتعلم بعد انتهاء دراسته للوحدة ،و ذلك ٌساعد على اختٌار الخبرات التعلٌمٌة التً
ٌجب أن تتاح للمتعلمٌن.
 المفاهٌم و المعلومات المنظمة للوحدةٌ :قوم المعلم بتحدٌد المفاهٌم و المعلومات الربٌسٌة التً
ٌراد المتعلمٌن تعلمها ،و ٌرتبها ترتٌبا منطقٌا و فً تتابع معٌن وفق الخطة التً وضعها المعلم
لتدرٌسها.

 تنفٌذ الدرس األنشطة التعلٌمٌة :وتتضمن ثالثة أنواع هً:
 األنشطة االستهالكٌة :و هً التً تصلح لتقدٌم الوحدة للمتعلمٌن ،و الغرض منها إثارة اهتماماتالمتعلمٌن بموضوع الوحدة و زٌادة دوافعهم لتعلمها ،كما أنها تحفزهم على إثارة بعض األسبلة و
المشكالت التً ٌمكن أن ٌجدوا إجابات عنها فً أثناء دراسة الوحدة.
 األنشطة البنائٌة :و ٌقصد بها األنشطة التعلٌمٌة التً ٌقوم بها المعلم فً أثناء دراسة الوحدة بماٌساعد على تحقٌق أهداف تدرٌس الوحدة ،و من أمثلة األنشطة البنابٌة إجراء التجارب و
العروض العملٌة ،و عرض األفالم الثابتة و المتحركة.
 األنشطة الختامٌة :و هً األنشطة التً ٌوجه المعلم طالبه للقٌام بها بعد االنتهاء من دراسةالوحدة ،و الغرض منها هو تلخٌص الخبرات التعلٌمٌة التً اكتسبها المتعلمون نتٌجة لدراسة
الوحدة و تؤكٌد هذه الخبرات.
 المواد و األدوات و األجهزة :و ٌتضمن هذا الجانب المواد و األدوات و األجهزة التً
ٌحتاجها المعلم لتدرٌس الوحدة و التً تلزم القٌام باألنشطة التعلٌمٌة بؤنواعها الثالثة.
 الكتب و المراجع  :و تتضمن الكتب و المراجع التً ٌحتاجها المعلم و المتعلمٌن فً أثناء
دراسة الوحدة لمزٌد من القراءة حول موضوعات الوحدة و إعداد التقارٌر و البحوث.
 .1التقوٌم:
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حٌث ٌحدد المعلم أسالٌب التقوٌم المستخدمة لمعرفة مدى ما اكتسبه المتعلمون من المعلومات و
المهارات و االتجاهات و أوجه التفكٌر نتٌجة لدراسة الوحدة ،و بالتالً التؤكد من تحقق أهداف تدرٌس
الوحدة قبل االنتقال إلى دراسة الوحدة التالٌة.
 .2التخطٌط لتدرٌس الدرس الٌومً:
 حٌث ٌحدد المعلم أسالٌب التقوٌم المستخدمة لمعرفة مدى ما اكتسبه المتعلمون من المعلومات و
المهارات و االتجاهات و أوجه التفكٌر نتٌجة لدراسة الوحدة ،و بالتالً التؤكد من تحقق أهداف
التدرٌس الوحدة قبل االنتقال إلى دراسة الوحدة التالٌة.
 .3التخطٌط لتدرٌس الدرس الٌومً:
ٌ عد التخطٌط لتدرٌس الدرس الٌومً من أهم واجبات المعلم حٌث ٌساعده على رسم صورة
واضحة كما ٌمكن أن ٌقوم به هو و طالبه خالل الحصة.
د -الجوانب التً ٌتضمنها التخطٌط للدرس الٌومً:
 عنوان الدرسٌ :جب على المعلم مراعاة الثقة فً تحدٌد عنوان الدرس ،حٌث ٌخطا بعض
المعلمٌن و ٌكتبون عنوان الوحدة بدال من عنوان الدرس ،و بالتالً ٌكون العنوان على درجة
كبٌرة من العمومٌة ،و على ذلك ٌنبغً على المعلم أن ٌتحرى الثقة فً كتابة عنوان الدرس و
بذلك ٌسهل علٌه تحدٌد أهداف كل درس تحدٌدا دقٌقا مع محتوى الدرس و الخبرات التعلٌمٌة التً
ٌتضمنها.
 األهداف السلوكٌة :و هً النتابج التعلٌمٌة المتوقع أن ٌحققها المتعلمون بعد االنتهاء من تدرٌس
الدرس الٌومً.
 خطة عرض الدرس :و تشمل حملة عرض الدرس عنصرٌن هما :التهٌبة و عرض مادة الدرس.
 التهٌئة :
 و تهدف إلى إثارة اهتمام المتعلمٌن بموضوع الدرس ،و ٌمكن أن ٌتم ذلك بعدة وسابل منها:
إثارة مشكلة تشغل المتعلمٌن بقٌمة الدرس ،و أهمٌته لهم.
 عرض مادة التدرٌس:
ٌ نبغً على المعلم مراعاة أن الكتاب المدرسً لٌس المصدر الربٌسً لمادة الدرس ،و أنه
ٌحتاج إلى مصادر أخرى من أجل إعداد المادة الدراسٌة إعدادا جٌدا.
 و ٌفضل أن ٌعرض المعلم مادة الدرس فً صورة خطوات أو عناصر مترابطة مع بعضها
مراعٌا االنتقال من البسٌط إلى األكثر تعقٌدا و من المحسوس إلى المجرد.
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 األنشطة التعلٌمٌة:

 و ٌقصد بها كل نشاط ٌقوم به المعلم و المتعلمون أو كالهما مما ٌفرض تحقٌق أهداف معٌنة
سواء ثم هذا النشاط داخل حجرة الدراسة أم خارجها.
 و من المهم أن ٌستخدم المعلم عددا متنوعا من األنشطة التعلٌمٌة فً التدرٌس ،و ٌرجع ذلك
إلى عدة أسباب منها:
 جذب انتباه المتعلمٌن ألطول فترة ممكنة. تؤكٌد إٌجابٌة المتعلم و نشاطه فً العملٌة التعلٌمٌة. -مراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن.

تاسعا :توجٌهات و مقترحات ٌنبغً مراعاتها عند إعداد الخطط التدرٌسٌة
 .1نقطة البداٌة هً القراءة الشاملة للكتاب المدرسً كله ،حتى تتكون لدى المعلم صورة أولٌة عن
المقرر الذي سٌقوم بتدرٌسه و الخط العام الذي ٌلتزم به.
 .2دراسة الخطة الزمنٌة للمقرر و التً توضح للمعلم توزٌع موضوعات المقرر على العام
الدراسً .و عدد الحصص التً ٌحتاجها تدرٌس كل موضوع.
 .3قراءة المادة العلمٌة لموضوع الدرس الٌومً قراءة جٌدة من الكتاب المدرسً.
 .4التحدٌد الدقٌق ألهداف الدرس.
 .5أنشطة التعلٌمٌة المناسبة لتحقٌق أهداف الدرس.
 .6تحدٌد الوسابل التعلٌمٌة و المواد و األدوات الالزمة للقٌام باألنشطة التعلٌمٌة.
 .7فً أثناء تنفٌذ الدرس ٌنبغً على المعلم مراعاة إثارة اهتمام المتعلمٌن لموضوع الدرس ،االعتماد
على األسبلة بصفة مستمرة ،تشجٌع جمٌع المتعلمٌن على المشاركة فً المناقشة دعما لثقة الجمٌع
فً أنفسهم ،الحرص على إتاحة مناخ دٌمقراطً فً حجرة الدرس ،االهتمام بكتابة الملخص
السبوري على السبورة ،االهتمام بصٌاغة أسبلة التقوٌم(.حملة نبٌلة  ،2016،ص ص)47-46

عاشرا:السمات الممٌزة لحركة إعداد وتكوٌن المعلمٌن القائم على الكفاٌات
هناك مجموعة من السمات التً ٌتمٌز بها أسلوب إعداد و تكوٌن و تؤهٌل المعلم القابم على الكفاءات
عن غٌره من األسالٌب و تتلخص فً ما ٌلً:
 .1إن الطلبة -المعلمٌن عندما ٌعرفون الكفاءات التً ٌتطلبها عملهم ،فإنهم بذلك ٌتمكنون من تحدٌد
األهداف التً ٌعملون من أجل تحقٌقها و ٌستطٌعون بسهولة معرفة ما ٌجب أن ٌتعلموه وصوال
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لتحقٌق األهداف المنشودة .تتحد الكفاءات بواسطة تحلٌل خاص لوظابف العلم و أدواره و المهام
التً من الواجب القٌام بها.
 .2توضع الكفاءات التً ٌتوقع من المعلم القٌام بها داخل القسم الدراسً و خارجه ،فً صور
أهداف سلوكٌة ٌمكن مالحظتها و قٌاسها و ٌعد األداء فً التدرٌس للطالب معٌار للحكم على
مدى نجاحه فً عملٌة التدرٌس.
 .3االهتمام بالفرو قات فً القابلٌات و الحاجات الذاتٌة للمعلمٌن و العمل على تقدٌرها.
 .4تتمٌز مجموعة الكفاءات التدرٌسٌة فً البرنامج بالتدرج و االنتظام فً مجموعات ٌسهل
ترجمتها إلى خبرات تعلٌمٌة ،و ٌعمل الطالب-المعلم على تحصٌلها الواحدة تلو األخرى.
 .5إن تقدم الطالب-المعلم ضمن البرنامج ٌعتمد بشكل أساسً على مدى سرعته التً توافق قدرته
و إمكانٌاته ،و ٌعرف الطالب-المعلم مسبقا بضرورة إنجازه عملٌا للمهارات التً ٌحددها برنامج
التكوٌن وفق معاٌٌر موضوعة و متفق علٌها من طرف الجمٌع ،و ذلك كشرط أساسً لتخرجه.
 .6هذا األسلوب ٌمنح فرصا أكبر للتؤكد من المستوى الحقٌقً للخرٌجٌن.
ٌ .7تمٌز البرنامج فً االعتماد الواسع على التقنٌات التربوٌة فً عملٌات إعداد الطلبة و تكوٌنهم.
 .8االهتمام بتضٌٌق الفجوة بٌن التنظٌر و التطبٌق ،و ذلك بعزٌز الترابط و التكامل بٌن المجالٌن
النظري و التطبٌقً فً برنامج إعداد و تكوٌن المعلمٌن فً تعلٌمهم و تعلمهم لمحتوى هذا
البرنامج ،و بذلك تتحول النظرٌات و األسس العلمٌة إلى كفاءات تدرٌسٌة ٌظهر أثرها فً أداء
المعلم و عمله المهنً .و من خالل أداء المعلم وممارسته المهنٌة فً مختلف المواقف التدرٌسٌة
تظهر و تالحظ أنماط السلوك التً ٌجب إعادتها و تعدٌلها.
 .9االستفادة من التغذٌة الرجعٌة

 FeedBackمن مختلف المصادر لٌحصل الطالب على

معلومات منظمة و مستمدة من خالل تقدمه فً البرنامج.
 .10تكون المعاٌٌر المراد استخدامها لتقوٌم كفاءات الطالب-المعلم واضحة و معلومة لدٌه ،و
ٌكون مسإوال إزاءها ،و هذه المعاٌٌر تكون محددة بمستوٌات متوقعة لإلتقان فً ظل ظروف
معٌنة و معلنة مسبقا.
ٌ .11ستدل على كفاءة الطالب-المعلم من مالحظة واقع سلوكه و تصرفاته المهنٌة ،و من خالل
أسلوب اجتهاده و مثابرته فً أعماله وممارساته الٌومٌة المتحددة.
ٌ .12إكد هذا األسلوب على االستفادة من استخدام معظم المستحدثات التربوٌة لتحقٌق أهدافه و
من بٌن هذه المستحدثات :التعلٌم المصغر ،استخدام الكمبٌوتر و االنترنٌت فً التعلٌم و التعلم و
غٌرها.
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 .13أن هذه البرامج تعتمد على العدٌد من االتجاهات التربوٌة و النفسٌة المعاصرة و منها التعلم
الذاتً.
 .14تحدٌد المحتوى الذي ٌوفر الكفاءات من مفاهٌم و مبادئ و مهارات و أمثلة توضٌحٌة لها،
فضال عن تحدٌد مختلف االستراتٌجٌات و اإلجراءات و األسالٌب و الوسابل و األنشطة
المساهمة فً التدرٌس و التكوٌن لتحقٌق أهداف البرنامج.
 .15تستخدم أنواعا مختلفة من التقوٌم ،لكً ٌحصل الطالب-المعلم على معلومات منظمة و
مستمرة من خالل تقدمه فً البرنامج.
ٌ .16تم التقوٌم من خالل األداء النظري و األداء العملً عن طرٌق المتابعة من القابمٌن علٌه.
 .17االهتمام بالعمل المٌدانً من أجل تسهٌل عملٌة اكتساب الكفاءات التً ستستخدم من طرف
المعلمٌن فً التدرٌس.
ٌعتقد المدافعون عن حركة تكوٌن المعلم القابمة على الكفاءات ،فً أنها صالحة لكل المراحل و لكل
المواد ،و أنها بسٌطة وواضحة و موضوعٌة و منطقٌة و عملٌة و علمٌة و وظٌفٌة و هً بالتالً
تصل بالتعلٌم إلى الفعالٌة و اإلبداع ،كما أنهم ٌرون أن هذا االتجاه ٌعد األداة المنطقٌة و الضرورٌة
التً تمكن مختلف معاهد و مإسسات التكوٌن المعلمٌن من تحقٌق النوعٌة المطلوبة و الجٌدة من
التكوٌن المبنً على أساس تكافإ الفرص و مراعاة الجوانب االقتصادٌة للتكوٌن (.سهٌلة محسن كاظم
الفتالوي،2004،ص.)33-30
خالصة :
فً األخٌر نستنتج أن للكفاٌة التدرٌسٌة أهمٌة كبٌرة فً إنجاح العملٌة التعلٌمٌة ،و تفعٌلها
باعتبارها السبٌل الوحٌد التفوق لذلك وجب على األساتذة التدرٌب علٌها بشكل ٌحقق أفضل النتابج
و التً تعد هدف و غاٌة كل أستاذ ،و علٌه فتطوٌر هذه الكفاٌات و تحسٌنها ٌعمل على خلق
التفاعل و التواصل االٌجابً داخل القسم مما ٌزٌد من رغبة األساتذة على تقدٌم كل المعلومات
المتحصل علٌها من التكوٌن ،و كذا ٌسعى جاهدا للبحث أكثر من اجل رفع المستوى التعلٌمً
و بلوغ الهدف.
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 :10مجتمع و عينة الدراسة:
أوال:مجتمع الدراسة :
يع ر م تمعتررب ث علررأ ه رري مررد متيررب تة ر تث ث س ر ا ب ث عررم يت
ثخررري م ثخد ر ي ث تلررت تب

ث تمعتررب ث ي ررم تررر ث تة ر تث
لمترد ث ليييررم ثدعير مر م
يع م ع عيمة ( .لتت عر ت
حي
ث مررم

ث تمعتررب ث ررح ع تي ر ر ث ع لررأ علتيررت
تمعستر ار تر

م  0202ص.)061
ع ح (ب ) ت ثت ث ع تية تر تع طة ع هميمم ث عت
 20إم أ حي

تر تمعتب احه ث ت ث ة ع ثدح هيمة ثرعت
( 20تررر

ررب ث ع لررأ

رردي تررر لررتث تمعتررب ث علررأ ثدعير هرر ث م

عبحث ثرعتل تمعتب علثم 00
مثي ت تب ث ي ضي

تمعتررب ث علررأ ا ر

ر عحب ث ةي ي ر م 20

ثلت فم ت تب ث ةي ي م
26

 20إم أ فم ت تب ث ع

عحب عليأ فم يل ت تب دحم

ر عحب ث ي ضرري

20تررر

ترر عيرمب 20
رع حير تدع ةرير

ر عحب ث ع ر ) ع هعع ر

مب ر

عحب ب هالقة عت ض ع علثم .
ثانيا:عينة الدراسة :
عرل تررر ار ث ترر يل ث عررم ي ثمببر ث ع لررأ ارم ثدعير ث عيمررة علرأ ث ع تررم ثدعير اررحه
ث عيمة ه ي م مب يعي تر ثخاتية خر ه يب عع قم ت
ث عم يد ج عب ث ع لأ تر علثد

يثي ب فع يب عع قم يرل ث يي ر

ث معر

فم يثير ترر ثخلير ر يضرط ث ع لرأ إ ري إمر ثم علثرد ه ري هيمرة

رردي ب تررر ث تمعتررب خر إمر ثم ث علر أ ه رري ث تمعتررب ي ررد يي ررم مبررتث تر

يثير ث (.تر ثر هعررت

ث تميت إع ثاي  0222ص .)001
مس ث طعيعة ت ض ع ت ث عم قتم عتع يمة ق تية خمب ععطرم متر حج تث يرة تةر تث عدرص
ث علأ تع ر ب ععت قي تم ع ت ث رة ث
ع هميمم ث عت
ثرعت
ي ضي

) خق

رعطالهية عر ل ر ارحه ث عيمرة فرم  26رع ح(ب)تر تع رطة

ية عر .
هيمة ت ث ة ث علأ ه ي  26رع ح(ب) عع ري ث تع رط تر ثت ث ع تيرة (في ير م ه ر
ث مة ث ث مية تع ط تر

ية عر .

ثالثا :مواصفات عينة الدراسة:
-20حسب متغير الجنس :
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جدول رقم ( )10يوضح أفراد العينة حسب الجنس:ثخ عحب
ث مم

ثخف ثت

ث عتت

ث م عة

حي

20

%02

إم أ

20

%02

ث تمت ع

26

%022

ي ضح ث مت ل هاله ر ث م عة ث ت ية حي
ي ر احث تي

()%02تع ر ية م رعة ث ت يرة المر أ ( )%02ليرأ

تث ع هعع احث ث ع ث ر فم ثدعي ث عيمة يدت

عريل يعي

ت ض ع ت ث عم .

ث مم

إم أ

حي

ث ريل ق  20 :تث ب م عية ع ضح ث م عة ث ت ية خف ثت ث عيمة ل ب ث مم
ث ت ت  :إهتثت ث ط عة

-20حسب الخبرة :
جدول ( )10يوضح توزيع افراد العينة حسب الخبرة :
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م ث ث دع ب

ث عتت

ث م عة ث ت ية

ثقل تر  20م ث

20

66%

تر  20م ث

إ ي  02م ث

20

01%

تر  02م ث

ف يث

20

01%

26

%022

ث تمت ع

ي ضررح ث مررت ل هرراله ر ثذ ررب ث ررحير عع ر ث ه دع ر عب ث تبميررة ثقررل تررر  20ررم ث عي رت عم ررععب
ب() %66

ام ثيع م رعة

ارحث تر يعر

م ععب ث ت ية ب( ) %01تر  02رم ث

ث ع سيرم ة ر عحب ث مرتت تر تر عرير  02-20قرت
فرثيث قرت

م رععب ث ت يرة ب ( ) %01امر ر لس

عع تل فم ث م عة ث ت ية ه ي احث ف عي ير ث ت عت يةيت يث لتيثم ث ع سيم.

تر  02م ث

فثيث

تر  20م ث إ ي  02م ث

تر  20م ث

ث ريل ق  20 :تث ب م عية ع ضح ث م عة ث ت ية خف ثت ث عيمة ل ب م ث ث دع ب
ث ت ت  :إهتثت ث ط عة
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-10حسب المؤهل العلمي
جدول رقم ( )10يوضح توزيع افراد العينة حسب المؤهل العلمي :
ثخ عحب

ث تؤال ث ع تم

رب تب ث عد ص

ث عتت

ث م عة ث ت ية

رب تب ي م

20

02%

رب تب ث ت ع

20

00%

ت م عي

20

01%

ث تمت ع

26

%022

ي ضح ث مت ل هاله ر ثخف ثت ث حير تيب رب تب ث ي ر م

م رععب ث ت يرة ( )%02ه ري ترر فر ثت

ث حير تيب رب تب ث ت ع عم عة ( )%00احث إر تل ه ري ررمم إمتر يرتل ه ري إمتر ث
هت ية ث ع سيم عريل يعي بحير ث عد

رد م رعة ي مر

ير

عم عة (.)%01
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ت م عي

رب تب ي م

رب تب ت ع

ث ريل ق  20 :تث ب م عية ع ضح ث م عة ث ت ية خف ثت ث عيمة ل ب ث تؤال ث ع تم
ث ت ت  :إهتثت ث ط عة

 :10أدوات جمع بيانات الدراسة :
ررتب ث علر أ قيتعب ر ث ع تيررة ه رري ث دعي ر ث ر ي

يع قررم

ث رر ط ث ع تيررة ث تمبميررة عديررة ث
ث ت ث ررة ث
ث عي م

ر ل إ رري مع ر

ط ر ب ثخت ث ث عررم عت ر

ر ل إ رري اتثفررد ث ت ررط ب متررب ث عي مر

ت ث ر ب عب ر عط ييررة ه تيررة

ث تعع يررة عت ض ر ع

ررليلة ق ر ث ع لررأ عع ررتي تثب متررب

ام :

أوال :المالحظة :
عععتت ث تاللسة ه ي قي ث ع لأ عتاللسة س ا ب تر س ثا فرم تيرتثر ث علرأ
ث تدعع

ع رميل تاللس عرد عمتيعبر

ثإلت ث ث ل م

ثم ع ل ث

ث تم تب

رعدالص ث تؤرر ث
ع

عع مة ع آل

ث تاللسة ي ي ة علثية ععتعب عة ث رت يثير ب

ث ليرل

تمبر عرع ارحه ث تاللسر

(.تلتت ث

ععتعرب عبر ث

ع ث رطة

 0110ص ) 10
ر ل ثخدر ي مترب ث تع تر

فبرم ععطرم ث تمر ل ع لرأ ر ياللرس ث سر م ث قع ر تية ث معت هيرة تمطيرة ث عرم يمل ر فيبر
ث علررأ عتيمررد تررر تاللسررة ر
تعيرعب

هالق ر

عة ر هال ث تعل ر ثير ث طررالع ه رري مت ر ط

ث تريال ث لي عية ث عم يعع ض ر إ يب ( .ل ير تلتت ث ل ر  0116ص ) 020
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عع مة عب عريل يعي تر مل ث

قت ع ث
تر ث تع ت

ل إ ي ل ر ث مع

مترب يعر قرت تتيرر

ارحث ترر درالل ث ير ب ث عرم قتر عبر ي رتم ث رمة ث ث ميرة تع رط يمتر حج برحه

ث ت ث ة فم ت تعم ث ع

ث ةي ي م عليأ  ( :ق ر

إم أ ) ( ق  20يلع

ه ي  06ع تيح  00حي

إر ت ث ة ث عي ير ثـم م ث دتتة ععت هر تال

قر  20يلعر

ه ري  03ع تيرح  00حير

 00إم أ)( .ثمس ث ت لب ق .) 6

ري فرم ث تيرتثر ث عيرتثذ مم عبرتم إ ري مر تب ه يرة

فرم ث عع ي ثمطالقر تررر ث ي ثهررت ث ع تررة عير ير ثمر م ث دتتررة يعط ررب
عي يم ر عيررتثذ مي

06

عير ير ثخ ررع ح فررم لررت حثعررد

مة رري تررر دررالل ت ث عت يعيررة عبررتم إ رري علتيررت ث دط ر ط ث ع يضررة ت ررث ة

تع ت ة ثخ ع ح عالتحعد ثم م ث ل ة تر عتثيعب إ ي آد ا .
ععت تمبمية ثإل ي م ث عم يععتتا ثخ ع ح ثم م عيتيتد هر تال
درررالل ثهعتررر ته ه ررري
ث

ررر ل

ري خ ت

فرم مم لرد ترر

ت ث ثإل يررر م ث عرررم يععترررتا فرررم ث ل رررة ث عرررم عتيرررر ث ع تيرررح ترررر

عيع ب ث ميت ةي ب.
يررل اررحث يسب ر تررر دررالل لضر

ق تم ث رمة ث ث ميرة تع رط ه تر ر
ليأ ي ر مة

ث ع لثررة ل ررة تررب ث عالتيررح فررم ت ر تعم ث ع ر
رع حعم ارحه ث تر تعير ت

ث ةي ي ر م تر

ر ارحير ث ي رتير فرم ث عر ث ت ضرم

ي تع ط يمت حج بحه ث ت ث ة.

ليأ ي ر اتم احه ث ي ب ث عرم ي مر ترر طر م ث ع لثرة برحير ث ي رتير إ ري علتيرت ار
ث تاللس

ث عم يمب ث ق م ه يب فم احث ث تي

تد ل ثخ ع حب ي
ثط

عتعم ي

ليأ ثهعتت ثخ ع حب

تر ليأ ث علتثأ
ث عالتيح ه ي

ععتثل فيت ي م :
ث تي

ت عةعة تر مل إ ي م ث ت

فم ث ع م ت ث ت ث رم برحث

ه ي ث علضي ث مة م ع تيح ترر مرل ث رعيع د ث ميرت برحث ث رت

يب هتيتب فم هت ية ثإل ي م ععت ري تب قت ب إتي مية ث ع تيح تر دالل عررميب

ه ث تع ت ب ث ععي

يت ثهعتت ثخ ع حب ه ي تعت

م فم ت ث ة عت يب

عع ي ث ع تيح ه ي ت ث ة ث عع ث حثعم تر دالل ط ه ث ةير ب ترر ط فبر علتيرت ثإلم عرة ترر طر م
ث ع تيح يت ثهعتت

ه ري ث ع ريي ث تلير

ثم م هت ية إ ي م ث رت

قر ث رح يعرت هر تال

ضررم إ رري ح ر ثهعت تا ر ه رري ط ر ب تعم هررة ثم ر م هت يررة ثإل ي ر م ل ررب طعيعررة ث ررت
ث ل ر ب ذي ا ر تررر
هم

ثع

ر ل ثإل ي ر م

ث عريل يعي

إض فة إ ي ح

عط لب ثخ ع حب ه ي عالتحعب
عتير فم عد يص ثمع

ث

ي ررعدتث

ر ثتة ث تل فسررة ه رري ث مضررع ط تثدررل ث ي ر ي ر ر
إث ب في ب

تمت هة تر ثخفي ععتل

احث تر مل عة ه د ترب ث ل رة يتر ثهعترت ه ري

تم ية يي

ري

فم

ر ة

ر يب در ي

عب ث ع تيرح در ج ث ل رة فرم تم رد ارتم ارحه ثخهتر ل
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ث تيتتة ع تيح عي ي قت ث ا ت ث ة ث عيع عد رت
ث ل ص ث ع ث ح عي

ث ت يري ارحث إر تل ه ري ررمم إمتر يرتل ه ري
فيآ ع م ت ث تلتت.

عد ثخ ع حب ثعم ه عالتحعب

فم دع احه ث ل ة ث عم ثمعب ععت ير ع يط قتتعرد ثخ رع حب عالتيرح ث رح يعرت يتعير
ةير ب

م فم علتيت قت ب ث عيع عب

إح سبر م ير ر ث عالتيرح ير م ث فرم

ت ضر ع ث ل رة

ع ث ل ع تب ثخ عحب.
تر دالل ث ي ب ث عم ق ت عب ث ع لثة
ث ت ث ة ععير ر عع ت ية ي
ثت

ث عم عععع

)

تر دالل ث تي عال

ثخ

( ية يرة ث عدطريط رت

تب

ه

عحب ث ت ثت ث ع تية ( ي ضي

ية يرة عير ي
قرت سبر

يثر

في ي م).

ث عدتث احه ثختثب ث عع م هر ق ب ه ي ع حب ث ت تب ث ع تيرة ييةيرة إ ي مار

يررح

ية

ية يرة عمةيرح ث رت

ت ث عم فم احث ث علأ ذ عيعب تلييرة تثدرل ث ي ر

ير
عالتيررح

ث عرت ي

دحا ي تير تر ث مة ث ث مية تع رط يمتر حج برحه

متررب ث تؤر ر ث ث تعع يررة ع علررأ

ع ر ث ررععت ل ث تاللسررة يررثتثب تيت ررة رةتثب

ام ث تي ع ة ليرأ معترل ترر دال بر ه ري ع رميل ث ر ي

ثإليتر مث

ثإلرر ث

ق ت تي معب عثم عة ث تعل ثير.
ثانيا :مقابلة :
عععع ث تي عال
تب تر يي عل ع ميد

تر ا ث

ل متب ث عي م

ة عط يية تعيمة عمتب ثخفي

ام هت ية عع عير ث ع لأ رردص در
ع ميل إم ع عب ه ي ع

ترر ث تيرتثر ليرأ يير

ث ع لرأ عر تث ب لر ث

ثآل ثم .
تمت هرة ررد ص عرت ج ترر دال بر

ثخ ة ث تط لة ( .هع ت هللا ث ع ي

ر ة يرع

 020ص .) 16

ععت ث تي ع ة فر تبمم يععتت ه ي ث دع ب ث عم عر ت ث ع لرأ ه ري ث ةطمرة ث تبر ب فرم ث ععر م
ه ي ث سر ثا

ث لر

ثإلم مية ع ت ل ص

تع مر

ث مت هرة ترر عثتيرة تبر تب

عتيرر ث ةر ت

معر عب ث معت هيرة

تلعة .

ف ةة ث تي ع ة ام ث عع م ه ري ث ت ثضريب ثخفر ثت ثخرري م هرر يعرب ت ر
فرررررم عتييرررررب ث ليررررر ب ث تع تررررر

ررررر ثم عررررر ميص ث يررررر تب ( .لررررري يررررر م

رط م قرت ي ر ات ث
يررررر

ث عررررر ث

ص.)000
قت ثرعت

ث تي ع ة ث ت مبة ه ي عب تل

فم يل تل
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ثخ ل  :ث عي ير ثم م ث دتتة ليأ عضتر 21

ث تل

ث ث مم  :ية ية ث عدطيط ت

ة ( مس ث ت لب ق ) 20
ة (.مس ث ت لب ق ) 20

ليأ عضتر 20

ث تل

ث ث أ  :ية ية عمةيح ث ت

ليأ عضتر 20

ة (.مس ث ت لب ق )20

ث تل

ث ثعب  :ية ية عي ي ث ت

ليأ عضتر20

ة (.مس ث ت لب ق ) 20

مت ل ث ع

ت ثت ث ع تية

مة ثخ ري تع رط ث رمة ث ث ميرة ث تيرت ترر طر م ثخ ر عحب ترر ثمرل

ت هتعم فم ث تي مة عير مي ط مع
فم ق

ق ()20

ق

عالتيح ث مة ث ت ضية ث مة ث ل ية ليأ درتم متر حج عتثرل

ق ( )20تر ث مة ث ث مية تع ط  (.ثمس ث ت لب ق .) 5-4

المقابلة
المحور األول التكوين أثناء الخدمة

أستاذ
الرياضيات
-

س 1هل سبق لك ان قمت بالتكوين اثناء الخدمة؟
ج :نعم
س :2كم إستغرقت مدة التكوين التي قمت بها؟
ج 11 :يوم في اوقات العطلة
س:3كيف كان التكوين الذي قمت به اثناء الخدمة؟
ج جيد تطبيق النظري استشارة الزمالء في العمل ،اجتهاد نفسي ،التعرف على
الميدان اكثر .
س :4كيف كانت ظروف هذا التكوين؟
ج قلة الوسائل ،حسنة
س :1هل إكتسبت إستفادة حقيقية من عملية التكوين اثناء الخدمة؟ و في ماذا
تتمثل؟
ج نعم التشريع ،حقوق و الواجبات علم النفس  ،مادة التقويم والمعالجة من اجل
مساعدة التالميذ الضعاف ،تعليملة المادة اعطاء افكار
س :6هل تتطلب عملية التكوين اثناء الخدمة مكونين ذوي خبرة و كفاءات
تشرف على العملية؟
ج تقديم الدروس وتبسيط المادة العلمية ،اعالم الي )مواكبة العصر (
س :7في رايك ما هي الغاية او الهدف من هذا التكوين اثناء الخدمة؟
اكتساب خبرة ،جمع المعلومات ،تبادل االفكار ،التوجيه من طرف الموظفين
المحور الثاني كفايات التخطيط للدرس
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-

 س :1ماهي اهم األدوات التي تعتمد في تحديد موضوع الدرس؟ج على حسب الدرس ومايحتاج االدوات ،اشكال هندسية ،اوراق مقوى ،جهاز ربيعة
،كواشف )كاشف (B،A
س : 2كيف يتم إعداد الدرس و تحضيره و طريقة عرضه في رأيك لتالميذ؟
ج تحضير مسبق ،وجود وسائل  ،اختيار طريقة االنسب على حسب مستوى التالميذ
س :3هل تعتمد على التحضير اليومي ألنشطة الدراسية؟
ج يومي  ،اسبوعي ،تكيف حسب الوضع
س :4ماهي اهم الحلول و االقتراحات للصعوبات التي تواجهك في هذه المرحلة؟
ج عدم الفهم ،االكتضاظ في المعلومات ليس لها عالقة بالتعليم
تقديم اساتذة في الميدان ذوي خبرة يقدمون االهم فقط
المحور الثالث كفايات تنفيد الدرس

-

س :1في رأيك هل يمكن معالجة موضوع ما خاص بإهتمامات التالميذ؟
ج مراعات ميوالت التالميذ والتكيف في مستوى الدراسي
س :2هل لديك رغبة مطلقة في تشجيع و تحفيز التالميذ على التعلم؟
ج نعم  ،عدم التحفيز
س :3هل تعتمد في عملية إلقاء الدرس على وسائل علمية؟ ان وجدت فيما تتمثل؟
ج نعم ،األدوات الهندسية ظ ،الحاسوب الكواشف ،جهاز االمبيومترية
س:4هل يمكن إعداد و إنجاز التمارين وفق إستراتيجية معينة؟ و ماهي هذه
اإلستراتيجية؟

ج تحقيق اإلستراتيجية على حسب موضوع الدروس ونوع التمرينالمحور الرابع كفايات تقويم الدرس
-

س :11في رأيك هل تقوم بعملية التقويم قبل بداية كل حصة او عند نهايتها؟
ج :في النهاية
س :12في نظرك ماهي األساليب التي تعتمدها في عملية تقويم الدرس؟
ج طرح اسئلة  ،تمارين  ،واجبات منزلية  ،التغذية الراجعة
س :13على أي أساس تعتمد في تقويمك لتلميذ؟
ج المشاركة في القسم  ،حل الواجبات المنزلية  ،اختبارات فصلية
س :14ما رايك في عملية التقويم التي يقوم بها األستاذ؟

ج :فيها فائدة  ،فالتالميذ يتعودون على مراجعة الدروس وحفضها ،متابعة من طرفاالستاذ
المقابلة
أستاذ
الفيزياء

المحور األول التكوين أثناء الخدمة
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-

س 1هل سبق لك ان قمت بالتكوين اثناء الخدمة؟
ج:نعم لقد قمت بالتكوين اثناء الخدمة
س :2كم إستغرقت مدة التكوين التي قمت بها؟
ج:استغرقت مدة التكوين  31يوما وعدة ايام في فترات متفرقة اوت مارس ديسمبر
س:3كيف كان التكوين الذي قمت به اثناء الخدمة؟
ج كان التكوين عبارة عن دروس نظرية من طرف مفتشين واساتدة مكونين في
عدة مواد تخص مجال التعليم والتعلم
س :4كيف كانت ظروف هذا التكوين؟
ج كانت الظروف صعبة نوعا ما نظرا لغياب الوسائل والجو المالئم للتعلم
س :1هل اكتسبت إستفادة حقيقية من عملية التكوين اثناء الخدمة؟ و في ماذا
تتمثل؟
ج نعم اكتسبت بعض التعلمات والمفاهيم التي تخص مجال عملي وكانت تتمثل في
تعليمية المادة والتشريع اللذان رفقاني اثناء عملي
س :6هل تتطلب عملية التكوين اثناء الخدمة مكونين ذوي خبرة و كفاءات تشرف
على العملية؟
ج نعم يتطلب التكوين مكونين دوي خبرة فعلية وتطبيقية الن الجانب النظري
اليكون مفيدا من غير تطبيق فعلي
س :7في رايك ما هي الغاية او الهدف من هذا التكوين اثناء الخدمة؟
الغاية منه اعطاء دفعات ومبادى اولية تفيد المتكون في تجربته االولى في التعليم
وتقديم لمحة عن المجال التعليمي التعلمي كبداية
المحور الثاني كفايات التخطيط للدرس

-

-

 س :1ماهي اهم األدوات التي تعتمد في تحديد موضوع الدرس؟ج على حسب موضوع الدرس مثال حساب شدة التيارات الكهرابائية تتم باستخدام بعضاألجهزة مثل الفولط متر
س : 2كيف يتم إعداد الدرس و تحضيره و طريقة عرضه في رأيك لتالميذ؟
ج الدرس يتكون من مرحلة انطالق يتم فيها اما استحضار ماسبق دراسته او اسئلة
عصف دهني كانطالقة ثم بعد دلك ياتي اكتشاف الموضوع اين يطرح المعلم المشكلة و يتم
التطرق لحلها من طرف المتعلمين ثم الوصول لنص تعلمت شفهيا ثم يتم اختيار مدى
فهم المتعلم للدرس عن طريق وصفية انجز كما ال يتم اي درس بشكله الصحيح بدون
استعمال الوسائل السمعية و البصرية و الحسية ( الصور .مقاطع الصوتية .مجسمات
س :3هل تعتمد على التحضير اليومي ألنشطة الدراسية؟
ج .نعم.فالتحضير اليومي امر جد مهم من خالله تسيطر اهداف و خطوات العملية
التعليمية
س :4ماهي اهم الحلول و االقتراحات للصعوبات التي تواجهك في هذه المرحلة؟
ج .الحلول التي اظن انها تساعد على حل الصعوبات التى واجهتها هدا العام هي .االطالع
اكثر على المنهاج و البحث في علم النفس الذي اعتبره مفتاح الوصول لدهن التلميذ
المحور الثالث كفايات تنفيد الدرس
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الفصل الرابع
-
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س :1في رأيك هل يمكن معالجة موضوع ما خاص باهتمامات التالميذ؟
ج.نعم يمكن
س :2هل لديك رغبة مطلقة في تشجيع و تحفيز التالميذ على التعلم؟
ج .نعم  .اكيد فهدا هدفي االسمي و األول
س :3هل تعتمد في عملية إلقاء الدرس على وسائل علمية؟ ان وجدت فيما تتمثل؟
ج.نعم .اعتمد الوسائل العلمية خاصة في طرح الدروس التطبيقية التي تستدعي
استحضار الحواس مثال الحاسوب و السماعات
س:4هل يمكن إعداد و إنجاز التمارين وفق استراتيجية معينة؟ و ماهي هذه
االستراتيجية؟
ج .نعم  .يمكن دلك و يستحسن أيضا مثل إستراتيجية عرض المشكل و ترك الحرية
للتالميد دون توجيه لهم في حل تم عرض الحلول جماعيا و بعد ذلك التصحيح الجماعي
ثم الفردي.
المحور الرابع كفايات تقويم الدرس

-

س :11في رأيك هل تقوم بعملية التقويم قبل بداية كل حصة او عند نهايتها؟
ج :أقوم بعملية التقويم قبل و بعد ،قبل أقوم بعملية تقويم قبلي استحضارا لمكتسباته
القبلية و بعد الحصة يكون هناك تقويم بعدي
س :12في نظرك ماهي األساليب التي تعتمدها في عملية تقويم الدرس؟
ج:تمارين استجوابات طريقة المارتينار (اللوحة
س :13على أي أساس تعتمد في تقويمك لتلميذ؟
ج :مكتسبات القبلية –مدى فهمه للدرس كم المشاركة -
س :14ما رايك في عملية التقويم التي يقوم بها األستاذ؟

ج:عملية التقويم ضرورة و من خالله يتم اصالح الخلل في العمليةالتعليميةمقابلة
المحور األول التكوين أثناء الخدمة

أستاذ العلوم
-

س 1هل سبق لك ان قمت بالتكوين اثناء الخدمة؟
ج:نعم قمت بالتكوين اثناء الخدمة
س :2كم إستغرقت مدة التكوين التي قمت بها؟
ج 11:يوم من ايام العطلة
س:3كيف كان التكوين الذي قمت به اثناء الخدمة؟
ج  :مقبول
س :4كيف كانت ظروف هذا التكوين؟
ج :نوعا ما مالئمة
س :1هل إكتسبت إستفادة حقيقية من عملية التكوين اثناء الخدمة؟ و في
ماذا تتمثل؟
ج :نعم وهذا الهدف الحقيقي لعملية التكوين
س :6هل تتطلب عملية التكوين اثناء الخدمة مكونين ذوي خبرة و
كفاءات تشرف على العملية؟
ج :نعم و اكيد
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 س :7في رايك ما هي الغاية او الهدف من هذا التكوين اثناء الخدمة؟ -التاهيل واالعداد الجيد

المحور الثاني كفايات التخطيط للدرس

-

 س :1ماهي اهم األدوات التي تعتمد في تحديد موضوع الدرس؟ج االدوات كتاب +توزيع سنوي وشهري
س : 2كيف يتم إعداد الدرس و تحضيره و طريقة عرضه في رأيك لتالميذ؟
ج يتم عرض الدرس بابسط الطرق لتسهيل الفهم واالستعانة بادوات ملموسة
س :3هل تعتمد على التحضير اليومي ألنشطة الدراسية؟
ج نعم التحضير اليومي الزم لالنشطة الدراسة
س :4ماهي اهم الحلول و االقتراحات للصعوبات التي تواجهك في هذه
المرحلة؟

ج حلول الصعوبات وهي تغيير وتبسيط الوضعيةالمحور الثالث كفايات تنفيد الدرس
-

س :1في رأيك هل يمكن معالجة موضوع ما خاص بإهتمامات التالميذ؟
ج ممكن معالجة موضوع اخر من اهتمامات التالميد ودلك في حصة المعالجة
س :2هل لديك رغبة مطلقة في تشجيع و تحفيز التالميذ على التعلم؟
ج نعم الرغبة محفزة ولها طرق كثيرة واعتمدها كثيرا بطاقات االستحسان
الشهادات فقط
س :3هل تعتمد في عملية إلقاء الدرس على وسائل علمية؟ ان وجدت فيما
تتمثل؟
ج نعم في القاء الدرس اعتمدت على وسائل علمية امثلة ميزان قطع ثلج
وادوات تسخين
س:4هل يمكن إعداد و إنجاز التمارين وفق استراتيجية معينة؟ و ماهي هذه
االستراتيجية؟

ج يمكن انجاز استراتيجية مثال التماريين تبدا من االسهل الى األصعبالمحور الرابع كفايات تقويم الدرس
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الفصل الرابع
-

س :11في رأيك هل تقوم بعملية التقويم قبل بداية كل حصة او عند نهايتها؟
ج :التقويم يكون بطريقتين قبل الدرس باستعمال اللوحة بعد الدرس باستعمال
تمارين الكتاب
س :12في نظرك ماهي األساليب التي تعتمدها في عملية تقويم الدرس؟
ج اعتمد على التمارين في تقويم الدرس
س :13على أي أساس تعتمد في تقويمك لتلميذ؟
ج االساليب التي اعتمدها في تقويم الدرس هي حل التمارين ثم تصحيح فردي
ثم جماعي
س :14ما رايك في عملية التقويم التي يقوم بها األستاذ؟

ج عملية التقويم مفيدة للتلميدمقابلة
المحور األول التكوين أثناء الخدمة

أستاذة
الرياضيات
-

س 1هل سبق لك ان قمت بالتكوين اثناء الخدمة؟
ج :نعم
س :2كم إستغرقت مدة التكوين التي قمت بها؟
ج :تقريبا  8اشهر
س:3كيف كان التكوين الذي قمت به اثناء الخدمة؟
ج مهم بالنسبة لي
س :4كيف كانت ظروف هذا التكوين؟
ج مقبولة
س :1هل إكتسبتإستفادة حقيقية من عملية التكوين اثناء الخدمة؟ و في
ماذا تتمثل؟
ج نعم اكتسبت خبرات ومهارات ساعدتني في مجال التدريس و التعامل مع
المتعلمين
س :6هل تتطلب عملية التكوين اثناء الخدمة مكونين ذوي خبرة و كفاءات
تشرف على العملية؟
ج نعم
س :7في رايك ما هي الغاية او الهدف من هذا التكوين اثناء الخدمة؟
الغاية منه اعداد مدرس)استاد(له مهارات وكفاءات من اجل انجاز العملية
التعليمية التعلمية .
المحور الثاني كفايات التخطيط للدرس

 س :1ماهي اهم األدوات التي تعتمد في تحديد موضوع الدرس؟ج تحديد االهداف توفير الوسائل الالزمة لتحقيق االهداف تحديد االنشطة
الالزمة لتحقيق اهداف الدرس تحديد الفترة الزمنية الكافية
 س : 2كيف يتم إعداد الدرس و تحضيره و طريقة عرضه في رأيك لتالميذ؟ ج يتم هذا االمر بوجود مخطط او االصح تخطيط للتعليم التعلمي :  /1االلهام بالمادة الدراسية75
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الفصل الرابع
-

 /2فهم االهداف التربوية العامة واهداف تدريس المادة التعليمية
/3معرفة طبيعة المتعلم )الفروقات الفردية ،الميول واالهتمامات .....الخ (
س :3هل تعتمد على التحضير اليومي ألنشطة الدراسية؟
ج نعم
س :4ماهي اهم الحلول و االقتراحات للصعوبات التي تواجهك في هذه
المرحلة؟
ج البد من توفير الوسائل التريوية الالزمة لتحقيق االهداف )خاصة الطور
االبتدائي (
اعادة النظر في البرامج والتوقيت .
المحور الثالث كفايات تنفيد الدرس

-

س :1في رأيك هل يمكن معالجة موضوع ما خاص بإهتمامات التالميذ؟
ج نعم يمكن ذلك
س :2هل لديك رغبة مطلقة في تشجيع و تحفيز التالميذ على التعلم؟
ج نعم
س :3هل تعتمد في عملية إلقاء درسك على وسائل علمية
س:4هل يمكن إعداد و إنجاز التمارين وفق استراتيجية معينة؟ و ماهي هذه
االستراتيجية؟
ج نعم تدخل ضمن التقويم

-

المحور الرابع كفايات تقويم الدرس
-

في العملية التعليمية ،التطوير المستمر للخطط التعليمية س :11في رأيك هل
تقوم بعملية التقويم قبل بداية كل حصة او عند نهايتها؟
ج :عند نهاية كل حصة
س :12في نظرك ماهي األساليب التي تعتمدها في عملية تقويم الدرس؟
ج عن طريق اللوحة ،كراس القسم ،دفاتر االنشطة .
س :13على أي أساس تعتمد في تقويمك لتلميذ؟
ج حسب نواحي كل قصور كل تلميذ مثال الكتابة الحساب ....
س :14ما رايك في عملية التقويم التي يقوم بها األستاذ؟
ج  :تعتبر مرحلة التقويم من المراحل الهامة وتهدف الى  :تقويم تحصيل
المتعلم ،التعرف على نواحي القصور وانواع المشاكل.
مقابلة

أستاذة
العلوم

المحور األول التكوين أثناء الخدمة
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الفصل الرابع
-

س 1هل سبق لك ان قمت بالتكوين اثناء الخدمة؟
ج:هل قمت بالتكوين اثناء الخدمة
س :2كم إستغرقت مدة التكوين التي قمت بها؟
ج 41 :يوم تقريبا
س:3كيف كان التكوين الذي قمت به اثناء الخدمة؟
ج كان التكوين عادي
س :4كيف كانت ظروف هذا التكوين؟
ج كانت ظروف نوعا ما عادية
س :1هل إكتسبتإستفادة حقيقية من عملية التكوين اثناء الخدمة؟ و في ماذا
تتمثل؟
ج نعم استفدنا من التكوين من الناحية النظرية اكثر من الناحية التطبيقية
س :6هل تتطلب عملية التكوين اثناء الخدمة مكونين ذوي خبرة و كفاءات
تشرف على العملية؟
ج نعم تتطلب عملية التكوين ذلك
س :7في رايك ما هي الغاية او الهدف من هذا التكوين اثناء الخدمة؟
تقريب المجال العلمي للموظف ،وزيادة مكتسبات العامل
المحور الثاني كفايات التخطيط للدرس

-

-

س : 2كيف يتم إعداد الدرس و تحضيره و طريقة عرضه في رأيك لتالميذ؟
ج يتم اعداد الدرس من خالل اعتماد على مناهج وكتب ودليل االستاذ
س :3هل تعتمد على التحضير اليومي ألنشطة الدراسية؟
ج نعم نعتمد على التحضير اليومي
س :4ماهي اهم الحلول و ا -س :1ماهي اهم األدوات التي تعتمد في تحديد
موضوع الدرس؟
ج نستعمل االدوات التي تخدم الدرس مثل :السبورة الصوراالشياء
الملموسة
القتراحات للصعوبات التي تواجهك في هذه المرحلة؟
ج تحضير مذكرة واحدة تمخدم جميع المواد ،استعمال التكنولوجيا في
تحضير الدرس
المحور الثالث كفايات تنفيد الدرس

-

س :1في رأيك هل يمكن معالجة موضوع ما خاص بإهتمامات التالميذ؟
ج نعم يمكن ذلك
س :2هل لديك رغبة مطلقة في تشجيع و تحفيز التالميذ على التعلم؟
ج اكيد توجد الرغبة في ذلك
س :3هل تعتمد في عملية إلقاء الدرس على وسائل علمية؟ ان وجدت فيما
تتمثل؟
ج في بعض االحيان ،من بينها  :الحاسوب واالنترنيت
س:4هل يمكن إعداد و إنجاز التمارين وفق استراتيجية معينة؟ و ماهي هذه
االستراتيجية؟
ج نعم ممكن من خالل ترك المجال للمحاولة المتعلمين بعدها اكتشاف الخطا
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من خالل تصحيح الجماعي بعدها التصحيح الفردي

المحور الرابع كفايات تقويم الدرس
في تقويمك لتلميذ؟
ج على أساس مستوى التلميذ واحتياجات س :11في رأيك هل تقوم بعملية
التقويم قبل بداية كل حصة او عند نهايتها؟
ج :اقوم بها قبل وبعد كل حصة
س :12في نظرك ماهي األساليب التي تعتمدها في عملية تقويم الدرس؟
ج أسئلة شفوية وكتابية
س :13على أي أساس تعتمد الدرس
س :14ما رايك في عملية التقويم التي يقوم بها األستاذ؟
ج عملية التقويم ضرورية في العملية التقويمية.

-

مقابلة
أستاذة الفيزياء

المحور األول التكوين أثناء الخدمة
-

س 1هل سبق لك ان قمت بالتكوين اثناء الخدمة؟
ج :نعم قمت بالتكوين اثناء الخدمة
س :2كم إستغرقت مدة التكوين التي قمت بها؟
ج11 :يوم تقريبا في أيام العطلة
س:3كيف كان التكوين الذي قمت به اثناء الخدمة؟
ج كان التكوين الذي قمت حسن و مالئم
س :4كيف كانت ظروف هذا التكوين؟
ج كانت ظروف في و ضع جيد
س :1هل اكتسبت استفادة حقيقية من عملية التكوين أثناء الخدمة؟ و
في ماذا تتمثل؟
ج نعم استفدنا من التكوين في التعرف الجيد على العمل التطبيقي اي
الميدان.
س :6هل تتطلب عملية التكوين أثناء الخدمة مكونين ذوي خبرة و
كفاءات تشرف على العملية؟
ج نعم تتطلب عملية التكوين مكونين ذوي خبرة و كفاءات تشرف على
العملية.
س :7في رأيك ما هي الغاية أو الهدف من هذا التكوين أثناء الخدمة؟

اكتساب خبرة  ،تباد االفكار و المعلومات.............
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المحور الثاني كفايات التخطيط للدرس
-

س :1ماهي أهم األدوات التي تعتمد في تحديد موضوع الدرس؟
 ج نستعمل األدوات التي تخدم الدرس مثل  :االجهزة المستحقة حسبموضوع الدرس مثال جهاز قياس الحرارة..........
س : 2كيف يتم إعداد الدرس و تحضيره و طريقة عرضه في رأيك
لتالميذ؟
ج عن طريق الكتب  ،المنهاج ،المقرر الدراسي.........
س :3هل تعتمد على التحضير اليومي ألنشطة الدراسية؟
ج :نعم نعتمد على التحضير اليومي و ذلك من اجل اإللقاء بأريحية.
س :4ماهي أهم الحلول و ا القتراحات للصعوبات التي تواجهك في هذه
المرحلة؟
ج تحضير المسبق للدرس ،التعرف على النقائص و محاولة معالجتها.
المحور الثالث كفايات تنفيد الدرس

-

س :1في رأيك هل يمكن معالجة موضوع ما خاص بإهتمامات التالميذ؟
ج نعم يمكن ذلك وهذا بحسن باستغالل الوقت و التحكم فيه اي في وقت
الفراغ.
س :2هل لديك رغبة مطلقة في تشجيع و تحفيز التالميذ على التعلم؟
ج أكيد توجد مطلقة في تشجيع و تحفيز التالميذ على التعلم و هذا ما
يثير التفاعل داخل القسم.
س :3هل تعتمد في عملية إلقاء الدرس على وسائل علمية؟ ان وجدت
فيما تتمثل؟
ج في بعض االحيان ،من بينها  ، :أجهزة خاصة بموضوع
الحصة،الحاسوب واالنترنيت
س:4هل يمكن إعداد و إنجاز التمارين وفق إستراتيجية معينة؟ و ماهي
هذه االستراتيجية؟
ج :نعم ممكن من خالل تقديم تمارين خاصة بموضوع الحصة و التعرف
على مستوى الفهم و االستيعاب أو التعرف على الخلل في الفهم.
المحور الرابع كفايات تقويم الدرس

-

س :11في رأيك هل تقوم بعملية التقويم قبل بداية كل حصة او عند
نهايتها؟
ج :اقوم بها قبل وبعد كل حصة.
س :12في نظرك ماهي األساليب التي تعتمدها في عملية تقويم الدرس؟
ج أسئلة شفوية وكتابية
س :13على أي أساس تعتمد في تقويمك لتلميذ؟
ج :من خالل مشاركة التالميذ  :انجاز الواجبات ،الحضور.......
س :14ما رايك في عملية التقويم التي يقوم بها األستاذ؟
ج :عملية التقويم ضرورية في العملية التقويمية من خاللها يمكن
التعرف على مستوى و قدرة استيعاب التالميذ.
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ث مت ل ق : 40ي ضح مي ط عالتيح ث مة ث

ي ث ث مية تع ط ق

ق  1مة ث ت ث ية 2117

 /و  2112/2112- 2112فم ث ت ثت ث ع تية.
السنة 2112 / 2117
مي ط ث عالتيح

في ي م

السنة 2112/2112

ه

ي ضي

مي ط ث عالتيح

في ي م

ي ضي

ه

قل تر 14

11

11

11

قل تر 14

40

40

40

تر 11-14

11

10

11

تر 11-14

10

11

10

 11فت ف ب

11

11

14

 11فت ف ب

11

10

11

ث تمت ع

10

10

10

ث تمت ع

10

10

10

ي ضح ث مت ل هاله مي ط عالتيح ث مة ثخ ي تع ط

مة ث ت ث ية 2112 / 2117

2112/212112فم ث ت ثت ث ع تية عليرأ عتث ر مير ط ث عالتيرح فرم تر تب ث ةي ير م ثقرل ترر  14ه ري
 11ع تيررح فررم ث ررمة ث ل يرررة ب  40ترر عررير  11 -14فعتث رر ميررر طب  11فررم ث ررمة ث ل يرررة
ررعل  10آت ر تررر  11فت ر ف ر ب فعتث ر فررم  11ع تيررح
ثع

ثقل تر  14ه ي  11ع تيح

فرم ث ررمة ث ل يررة فعتث ر
فعتث

ب10

 11فعتث

فررم ث ررمة ث ل يررة ب 11

فررم ت ر تب

فم ث مة ث ل م ب  11تر عرير  11 -14فعتث ر مير طب 10

ب 11آتر تررر  11فتر فر ب فعتث ر فرم  11ع تيررح فررم ث ررمة ث ل يررة

فم ت تب ث ي ضي

ثقل تر  14ه ي  11ع تيح ث مة ث ل ية 10

تر عرير -14

مي طب  11فم ث مة ث ل يرة عتث ر مير طب ب  11آتر ترر  11فتر فر ب فعتث ر فرم

 14ع تيح ث مة ث ل ية فعتث

. 11

ث مت ل ق  41:ي ضح مي ط عالتيح ث مة ثخ ي

ق 1

ث ث مية تع ط ي

مة ث ت ث ية

 2112 / 2112 1410/1410فم ث ت ثت ث ع تية .

السنة 2112 / 2117
مي ط ث عالتيح

في ي م

قل تر 14

11

ه
11

السنة 2112/2112
ي ضي

مي ط ث عالتيح

في ي م

10

قل تر 14

11
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تر 11-14

11

10

11

تر 11-14

11

11

10

 11فت ف ب

11

11

11

 11فت ف ب

11

10

11

ث تمت ع

11

11

11

ث تمت ع

11

11

11

ي ضررررح ث مررررت ل هرررراله ميرررر ط عالتيررررح ث ررررمة ثخ رررري تع ررررط
1410/141410فم ث ت ثت ث ع تية عليأ عتث

ررررمة ث ت ث ررررية 2112 / 2117

مي ط ث عالتيرح فرم تر تب ث ةي ير م ثقرل ترر  14ه ري 11

ع تيح فم ث رمة ث ل يرة ب  11آتر عرير  11 -14فعتث ر مير طب  11فرم ث رمة ث ل يرة
 11آت تر  11فت ف ب فعتث
 14ه ي  11ع تيح
ث ل ية فعتث

فم  11ع تيح

فم ت تب ث ع ر

فم ث مة ث ل ية ب 11

رعل
ثقرل ترر

فرم ث رمة ث لر م ب  40تر عرير  11 -14فعتث ر مير طب  10فرم ث رمة

ب 11آت تر  11فت ف ب فعتث

فررم ت ر تب ث ي ضرري

فم  11ع تيح فم ث مة ث ل ية فعتث ر ب10

ثقررل تررر  10ه رري  40ع تيررح ث ررمة ث ل يررة 10

تر عررير  11 -14فعتث ر

مي طب  11فم ث رمة ث ل يرة عتث ر مير طب ب  10آتر ترر  11فتر فر ب فعتث ر فرم  14ع تيرح
ث مة ث ل ية فعتث

. 11

:10منهج الدراسة :
همت ث يي عث ت ث ة ه تية عت تر إعع ع دط ث في يرة تمسترة هيالميرة ا تفرة إ ري ع ر
معيمة ت

ح

ع عع ع تمب تعير طعيعة ث ت ث ة ث عم معط ب ب .

ف تمب ل ب هعت ث لت ر عت

" ا ث ط يب ث تؤت إ ي ث يرم هرر ث ليييرة فرم ث ع ر

ع ث ررطة ط ةررة تررر ث ي ثهررت ث ع تررة عبرريتر ه رري رري ث عي ر ل علررتت هت ي عررد لعرري ي ررل إ رري معيمررة
تع تة"( .هعت ث لت ر عت

 0111ص.)20

ث تمب يعمم تمت هة تر ث ي ثهت ث ع تة ث عم يع

ضعب عي ت ث

ل إ ي ث ليييرة فرم

ث ع  ".إمد ث ط يية ث عم يعععب ث ع لأ فم ت ث عد تري ة يعر م ث لييية ".
ث تم ا
ث ع تية

ط ب ث علأ عدع م ع دعالم ث ت ثضيب

عريل ه ف ر ث تمب ث ع تم يتير

بحث ع مرت هرتب مر ثع ترر ث تمر ا

رةد عثمرد " :فرر ث عمسري ث

رليح

ر ة ترر ثخفير

ث عتيتب ت تر مل ث يرم هر ث لييية لير مي ر عب م ا ير ت ترر ثمرل ث ع امرة ه يبر ندر ير
لير مي ر عب ه فير " (.هت ع ل ش  0220ص)01
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عم مث ه ي ت عيت مط ه ث ع ؤل ث ع م :ت طعيعة ت ض ع تث
إلم عة هر ع ؤ

احث ث علأ؟

إر هم ثر علثم ا " :ث عي ير ثم م ث دتتة ث ه فرم عمتيرة ية ير
ث تع ط تث

عم ؟ تر ار ث ترمب ث تال ر

ة تيتثمية فم تع ط ع هميمم ث عت

طعيعة احه ث ت ث ة عيعضرم ضر
ث ت ث ة فب ي م ث س ا ب يي

رتي

ية عر .

ب إععر ع ث ترمب ث

عتع معب إل

ث عرت ي

ر عحب ث عع ري

رةم

حر

ي ع ععت ل ت ث

تال تعرد ت ضر ع
إل ر ية تع ثفيرة

عيمي

تب طعيعة ث ت ض ع ث تدع ث عل ي ب .
ث ترررمب ث

رررةم ع رررعدتتد ث ع ررر

عثم ثهب ع إلض فة إ ري هت ير
ث

ث طعيعيرررة ث ع ررر

ةم يث تمر ا ث علرأ تال ترة
اررم ع درريص ع ر ثأ ث ع ر

عير ر م ث

ع ر ث عت ير

رري ذة ث عررم علع ر

ثر عل يرل ععرا ث لر

ع تري ة ع يم ث ض م ه يب ت ث ت ل ة ث ث مية فبم ت ل ة ث عررديص
ث عي م
تال

عررت ا ه رري ثررالأ

ث معت هيررة فيت ر يعع ررب عت ض ر ع ث علررأ ث

ث دع ب ث ع تية ث عت ية عت ض ع ث ت ث ة
ث تع ت

يعرت ث ترمب

ضرب ث معتر هم ي رعيل ةبر سر ثا ه ث رعدالص رت عد .

يررثعم ه رري ت ر ل عير ثخ رري ت ل ررة ث
دط ر ث

ث معت هيرررة

ث ع رميم ثإلل ر م ترب عير ر عة ري

يععترررت ه ررري ث تاللسرررة

ث عم ع متعب عل يال يؤت

ررعم ت إ رري ح

ث عرم ع يرت ترر ث عع ر م
ث

رم ح ر

إ ي ثيعر م ث عالقرة عرير ث تعدير ث

ععل يرل

عيرتي عة ري

ب ( .تلتت ه م تلتت  0133ص )036

:10األساليب اإلحصائية :
ث رررعم عة طعيعرررة ث علرررأ ث رررععم فرررم ارررحه ث ت ث رررة ع ررري ة إل ررر ية ثلرررتب ل ررر ب م رررب
ث عي ث ث فم ثإلم ع
ت تثقية احه ث

احث تر مل عل يل ث تع ت

ث ييةية إ ي تع تر

يتيرة ع رعح يثر تقرة

ي ة ام :

النسبة المؤوية =عدد التكرارات ×  /111مجموع أفراد العينة

تحويل النتائج اإلحصائية إلى دوائر نسبية لتوضيح الفوارق بين النسب المحصل عليها.
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:10حدود الدراسة:
أوال :الحدود المكانية:
-عر إمر ثم ث تث

ررة ه رري تمت هررة تررر

ر عحب ث عع رري ث تع ررط

تؤ

ررة عر هميمم عتر

عر

ليأ ع ثدعي ث عيمة عط يية ق تية خ عحب ث ت ثت ث ع تية (في ي م ه ر

ق

ث مة ث ث مية تع ط.

ي ضري

ع يررة
) ترر

ثانيا:الحدود الزمنية:
م يرر ت ث ررة ث علررأ ثععررتثم تررر 0201/20 /00إ رري 0201/20/ 02
ث بتم ث ي م تر ثدعي
ث عد ق ث تث

ث يرر ب ث تيرر مم يرر ر

احه ث تع طة إض فة إ ري ث ع ربيال ث عرم قرتت درالل ارحه ث ةعر ب ليرأ

ة ل ث م  15ي

فم رب ت

.0201
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الفصل الخامس
:01مناقشة النتائج :

أوال :مناقشة نتائج الفرضية األولى  :ينمي التكوين أثناء الخدمة كفاية التخطيط للدرس.
يعد موضوع التكوين أثنااء الخدماة شاائ ومتشاع يطار عاد إشاااالت عملياة تقاع علاى عااتق
المدرس ،وهذا من أجل تحديد المعالم األساسية التي يحتويها موضوع الدرس ،ومان هاذا المنطلاق فانن
الفرضااية األولااى الساااةقة الااذكر تعتمااد علااى التخطاايط الاادقيق للاادرس ماان خااالل رساام معالم ا ووضااع
الخطوط العريضة ل .
وحس هذه المعطيات فنن نتاائج تحليال هاده الفرضاية ياثثر تاثثيرا إيجاةياا علاى مساتو المادرس
وكذا التالميذ من خالل استجاةتهم لهذه النتائج المحققة وكذا مشاركة اغل التالميذ داخل القسام ،وهاذا
ما يظهر ةشكل كةير من خالل المناقشات التي تدور في القسام ةاين التالمياذ والمعلام ،ةاإلضاافة إلاى أن
عملية التكوين حققت نجاحا ساعد في االعتماد على منهجية جعلات التالمياذ يساتوعةون الادرس ةشاكل
مقةول ةطريقة سلساة  ،وهاذا إن دل علاى شايئا إنماا يادل علاى التكاوين المساتمر الاذ يقاوم ةا األساتاذ
أثناء خدمت من خالل كفاءات سهرت على تحقيق هذه النتائج  ،التي كانت موضوع دراستي.
كما أن المقاةلة التي جمعتني ةاألستاذ جعلتني استخلص جملة من النتائج أكدت هاذه الفرضاية
انظاار الملحااق رقاام(  ،)30ف االتكوين أثناااء الخدمااة أثاار تااثثيرا جوهريااا علااى تنميااة كفايااة التاادريس لااد
أساتذ المواد العلمية  ،إذ حقاق اساتجاةات مان طار

التالمياذ مان خاالل التادر فاي األفكاار وإيصاال

المعلومة  ،وهذا ما يالحظ في قدر هثالء األسااتذ علاى الاتحكم الجياد لهاذه العملياة مقارناة ةالموسام
الماضي الذ عر

ضةاةا كثيفا تواجد لديهم أثنااء تقاديمهم للمعلوماات لتالماذتهم  ،فثغلا اإلجاةاات

المقدماة أثةتات اعتماااد هام علااى أدوات تقنياة فااي عملياة التادريس اعتماادوا عليهاا أثناااء إلقاائهم للاادرس
وهذا ما يضمن رغةة مطلقة للتالميذ للتعلم ةطريقاة ساهلة ومتمياة تجعلهام يتفوقاون ةنسا كةيار فاي
النتائج التحصيلية  ،وكذا تنمية أفكارهم ةشكل كةير يجعلهم يناقشاون مختلا

المواضايع المقترحاة فاي

الةرنامج الدراسي ةطريقة خاصة  ،ومن ثم تحقيق اكةر قدر ممكن في النتائج النهائية للتالميذ ،هذا ماا
ثم التعرض إلي في هذه الدراسة من خالل المقارنة ةين نتائج السنة األولى متوسط فاي العاام الماضاي
و الساانة الثانيااة متوسااط فااي هااذا العااام مااع نفااس التالميااذ و كااذا نفااس القساام ( التالميااذ ) وذل ا ةتقااديم
أساتذ المواد العلمية جدول العام المةين نتائج التالميذ فاي هاذه الماواد ةاين الموسام الماضاي و الموسام
الحالي أنظر الملحق رقم (30و ، ) 30إذ قامت الةاحثة ةمقارنة ةين نتاائج التالمياذ فاي الماواد العلمياة
كما يو ضح فاي الشاكل رقام(  30و )30فمان خاللا تظهار القفاة النوعياة التاي عرفتهاا نتاائج التالمياذ
المتحصل عليهاا فاي هاذا الموسام الدراساي مقارناة ةالموسام الدراساي الماضاي الاذ اشاتال معا نفاس
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األساتاذ عار

مناقشة نتائج الدراسة

تحقياق نتاائج كةيار فاي معادالت التالمياذ خاصاة فاي الماواد العلمياة والتاي كانات محال

دراسااتي ةاعتةارهااا مااواد أساسااية تساااهم فااي تنميااة فكاار وذكاااء التالميااذ فااي المراحاال القادمااة فااي
مشوارهم الدراساي  ،كال هاذا التايار والتطاور فاي النتاائج وكاذا ةلاو كفاياة التادريس (كفاياة التخطايط
للدرس ) ناتج على التكوين أثناء الخدمة الذ قام ة هثالء األسااتذ مان طار
تقديم مختل

الطرق واألسالي

مكاونين ساهروا علاى

لتحقيق النجاحات في العملية التعليمية التعلمية .

ثانيا :مناقشة نتائج الفرضيية الثانيية :ينماي التكاوين أثنااء الخدماة كفاياة تنفياذ الادرس ألسااتذ التعلايم
المتوسط .
فقد أكدت النتائج المتحصال عليهاا أن التكاوين أثنااء الخدماة يسااهم أساساا فاي تنمياة كفاياة
التدري من خالل تحكم األستاذ في تسيير الدرس مان أجال تقديما لتقاديم  ،فاساتخدم الوساائل العلمياة
أثناء تنفياذ الادرس كالحاساو

و الكاشا

وغيرهاا ،وهاذا ماا يظهار مان خاالل الةياار الميدانياة التاي

قاماات ةهااا الةاحثااة داخاال القساام مااع أسااتاذ المااواد العلميااة ( الفيةياااء ،العلااوم ،الرياضاايات) ،ةاعتةارهااا
نموذ لهذه الدراسة  ،حيث أن كل المواضيع المعالجة داخل القسم ترتةط وتتعلاق ةاهتماماات التالمياذ،
وةالمقاةل يضمن األساتذ الحرية الكاملة للتالميذ في إيصال المعلومة ،ومن ثم نلتمس رغةة مطلقاة فاي
تشجيع التالميذ على التعلم ،مثال يمكن لألساتذ أن يقدموا عمال ماا للتالمياذ ،إذ علاى األسااتذ إعاداد
إجاةة معينة والتالميذ يقومون ةتقاديم إجاةاات مختلفاة لكاي تتحقاق فاي األخيار علاى هاد

واحاد أال و

هو ةرع رو المةادر و المنافسة ةينهم في تقديم اإلجاةاات وهاذا يرسام ويةناي قاعاد صاحيحة يتمياة
ةها كل تلميذ عن غيره ،وةالتالي فنن النتيجة التي تم استخالصاها مان هاذه الفرضاية أنهاا حققات نتاائج
عمليااة تظهاار علااى أرض الواقااع ،كاال هااذه العواماال كاناات نتيجااة التكااوين أثناااء الخدمااة الااذ قااام ة ا
األسااتذ علاى ياد إطااارات أكاديمياة تجياد أسالو توصاايل الفكار للمتلقاي ةاإلضاافة إلااى ذلا فانن هااذا
التكوين حقق أهدا

ةدأت تتطاةق مع النتائج المحققة (كفاية).

ثالثا :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  :ينمي التكوين أثناء الخدمة كفاية تقويم للادرس ألسااتذ التعلايم
المتوسط .
أماا ةالنساةة للفرضاية الثانياة والمتعلقاة أساساا ةتقاويم الادرس وانطالقاا مان األسائلة المطروحاة فاي هاذا
المجال يظهر انعكاس إيجاةي على نسةة استجاةة التالميذ لمختل
تقديم الدرس  ،ةدليل استجاةتهم المطلقة لمختل

األفكار التاي يطرحهاا األسااتذ أثنااء

محاور الادرس وكاذا تخصايص لهام واجةاات منةلياة

يعتمدها األساتذ في تقديمها على استخدام ذهن التالميذ في اإلجاةاة علاى كافاة األسائلة المطروحاة ،إذ
يعتمدون غالةا على طر أسائلة فاي أخار الحصاة مان أجال تحدياد كفاياة التالمياذ واساتجاةتهم للفكار
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المعالجااة أثناااء الاادرس ،وخاصااة فااي المااواد العلميااة كاال هااذا تاام استخالص ا خااالل المقاااةالت التااي
جمعتني مع مجموعة من أستاذ هذه المواد .
كماا أن عمليااة الاتحكم فااي كفايااة تقاويم الاادرس تهاد

أساسااا إلااى اكتساا خةاارات و تخلااق

تحفيةا كةيرا يجعل رو المةادر واالستاالل الذهني ،فالواجةات المنةلياة التاي يقادمها األسااتذ غالةاا
لتالميذهم يطاى عليها االساتعمال الاذهني وهاذا مان أجال تنمياة عقال وفكار التالمياذ  ،ضا
حساان تعاااملهم مااع مختل ا

علاى هاذا

األساائلة و الصااعوةات التااي تااواجههم فااي هااذه المااواد العلميااة  ،كمااا أن

عملية التقويم التي يقوم ةها األسااتذ أثنااء الحصاة تجعال التالمياذ يقادمون كال المعلوماات المتواجاد
في أذهانهم أو أكثر كال هاذا يسااهم فاي خلاق تةاادل األفكاار ،تصاحيح المعلوماات و غيرهاا ،وهاذا ماا
يةيد من التفاعل االيجاةي ةينهم داخل القسم ،وعلي هذا األخير ينماي الثقاة فاي الانفس لهاثالء التالمياذ
إذ يستفيدون منها أثناء اجتياةهم لمختل

االمتحاناات الوطنياة دون ارتةاا أو تخاو  ،و هاذا ماا يثكاد

أهمية كفاياة تقاويم الادرس فاا ةا يتعرفاون األسااتذ علاى المساتو الحقيقاي للتالمياذ وكاذا يةناون ةا
قاعد سلمية تساعدهم في مسارهم الدراسي .
رابعا:مناقشة نتائج الفرضية العامة  :ينمي التكوين أثناء الخدمة الكفاية التدريسية ألساتذ
التعليم المتوسط.
انطالقا من الفرضيات السالفة الذكر يتضاح جلياا أن الفرضاية العاماة التاي هاي محال الدراساة
تةنى على مجموعة من الخصائص المحدد و التي تعتمد أساسا على التكاوين أثنااء الخدماة و أثاره فاي
تنمية كفايات التدريس ألساتذ التعليم المتوسط  ،و لمعالجتها تم الوقو

على المالحظات المةنية

و المقدمة من األفكار التي احتوتها الفرضيات الساةقة  ،والتي اعتمدت أساساا علاى التخطايط و التقاويم
و تنفيااذ الاادرس المقاادم لتلميااذ  ،هااذه األخياار التااي تعتةاار عااامال أساساايا لتحقيااق كفايااة ذاتيااة لعمليااة
التدريس ،كل هذه المةادئ كانت نتيجة قيام الةاحثة ةدراسة ميدانية وذل ةحضورها مع قسامين ( قسام
رقم )30- 30في المرحلاة الثانياة متوساط فاي ماادتي العلاوم و الفيةيااء ،و أثنااء هاذه الةياار اتضاحت
جملة من النتائج تمثلت في ما يلي:
مرونااة األس اتاذ مااع تالميذت ا ماان خااالل اسااتخدام ألساالو منهجااي ةساايط اعتمااد في ا علااى
منهجية اكتسةها أثناء تكوين تهد

إلى طر اإلشكال ةطريقة ةسيطة يستطيع التالميذ االساتجاةة معا ،

ثم يحدد أهم المالحظات و النتائج التي تكون حال ةسيطا يستطيع كل تالمذت من فهم فهما سليما ،كماا

86

مناقشة نتائج الدراسة

الفصل الخامس

اعتمد األستاذ أثناء تنفيذ الدرس على طار المااد العلمياة قةال ةداياة الادرس مان الةسايط إلاى المعقاد و
ذل ةاستعمال ألفكار متداولة في ذهن التالميذ يستطيع كل واحد منهم استدراكها.
انطالقا مان كال هاذه المعلوماات يمكان اساتخالص نتيجاة عاماة تعتةار هاد

كال أساتاذ فاي

ميدان التدريس أن يحققها ،و تظهر أساسا عند قيامناا ةهاذه الةياار لهاذين القسامين  ،أن هناا تفاعال
إيجاةي مع الماد العلمية التي قدمها األستاذ ،من خالل تمارين المنجة أثناء الادرس و التاي قادمها لهام
أستاذ الماد كوجةات منةلية ،حيث لوحظ أن هنا قدر ذهنية كةير يتمتع ةها التالميذ في تعاملهم ماع
هااذه الواجةااات ةكاال ةساااطة حيااث قاادموا حلااوال مقةولااة  ،هااذا إن دل علااى شاايء إنمااا ياادل علااى قاادر
األستاذ في إيصاال المعلوماة ةطريقاة مةاشار  ،ةاعتمااده علاى أساالي ذهنياة تتماشاى و تفكيار التالمياذ
الذين تطوروا شيئا فشيئا مقارنة ةالسنة الماضية  ،مع نفس الماد العلمية و نفس األستاذ كذل .
كل هذه المعطيات تم تثكيدها خالل المقاةلة التي جمعتني مع أساتذ الماواد العلمياة ( علاوم،
فيةياء ،رياضايات) ألقساام السانة الثانياة متوساط  ،فكال هاذه األماور كانات مثكاد خاالل الجلساة التاي
قمت ةها مع هثالء األساتذ من خالل استنةاط جملة من األفكار التي وجدتها مطةقة على ارض الواقاع
(القسم)  ،من خالل استخدام و اعتماد األسااتذ علاى مانهج ةسايط تام اكتسااة أثنااء تكاوينهم  ،و الاذ
يعد جود تساهم في تطوير المنظومة التعليمية في الجةائر.
ةاإلضااافة إلااى ذل ا اسااتنتجت ماان خااالل المقاةلااة أن األساااتذ أكاادوا تثكياادا مطلقااا علااى
استفادتهم من هذا التكوين ةاكتسااةهم ألفكاار و معلوماات جعلاتهم يكتساةون مكاناة ماع تالماذتهم داخال
القسم ،و هذا ةتفاعلهم مع الدرس ةشاكل كةيار و هاذا ماا حققتا الفتار التكوينياة التاي قضاوها األسااتذ
مااع إطااارات و كفاااءات و مكااونين ذو خةاار فااي هااذا المجااال ،ةياااد علااى ذال ا فاانن هااذه الدراسااة
تطلةت مني الوقو

عند النتائج المتحصل عليها التالميذ في هذه الماواد(علاوم ،فيةيااء ،رياضايات) ،

و التي أدرجتها في هذه الدراسة مان خاالل الجادول المةاين لنقااط التالمياذ ةاين السانة الماضاية و السانة
الحالية والمقدم من طر
هناا إخاال

أساتذ هذه المواد العلمية ( انظر الملحاق رقام  ) 3-2حياث يتضاح فيا أن

جاادر للعالماات المتحصاال عليهاا التالميااذ مقارناة ةالساانة الماضاية و مااع نفاس األسااتاذ

علما ان في الموسام الماضاي لام يتلقاى هاذا األساتاذ تكويناا فاي هاذا المجاال ،حياث أن اغلا العالماات
عرفت ارتفاع نسةيا يدل على قيمة التكوين و ما أكتسة أساتذ الماد من مناهج و أسالي سااهمت فاي
تطوير أفكار التالميذ ةطريقة ةسيطة و التي حققت نتائج مرضية لطرفين ( األستاذ و التلميذ).
كل هاذه المعطياات سااهمت فاي تثكياد الدراساات السااةقة فاي هاذا المجاال مان ةينهاا دراساة
ةهناس ةوةكر  0302حيث تناولت الدراسة موضوع اثر التكاوين قةال وأثنااء الخدماة علاى أداء أسااتذ
التعليم المتوسط ،و التي اتفقت مع دراستي إلاى حاد كةيار فاي تحدياد طارق حديثاة لعملياة التادريس ،و
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إلى تحسين كافة المناهج الترةوية التي يعتمدها األساتاذ ماع تالمذتا  ،خلصات هاذه الدراساة

ةنتيجة تمثلت في ضرور التكوين قةل و أثناء الخدمة لألساتذ و كذا تطوير اتجاهاتهم المهنية
و الترةوية على أدائهم.
أمااا دراسااة الةاحثااة خديجااة ةلهااا ماال التااي هاادفت إلااى تحديااد الكفايااات التدريسااية لااد معلمااي
المرحلااة االةتدائيااة ،توصاالت هااذه الدراسااة إلااى ضاارور رفااع و تحسااين هااذه الكفايااات لااد معلمااي
المرحلة التعليمية االةتدائية لدورهما الهام كما سةق اإلشار إلي  ،و قد اتفقت دراستي مع هذه الدراساة
من خالل استخدام مناهج و نظريات موحد يعتمدها األستاذ في طريقة تدريس .
كما تطاةقت دراستي المةنية ساةقا كذل مع الدراسة التي قادمتها الةاحثاة ةاوحفص ةان كريماة
و التي دارت حول تصور ةرنامج تدريةي مقتر لتنمياة الكفاياات التدريساية حتمياة يجا توفرهاا لاد
كل المدرسين ووجو

التدر

عليها و هذا ما أكدت دراستي ساةقا.

كمااا جاااءت دراسااة الةاحثااة حملااة نةيلااة ساانة (  ) 0302تحاات عنااوان دور التكااوين أثناااء
الخدمة في تحسين الكفاء تدريسية ،و خلصت الةاحثة إلاى أن هاذا االخيار (التكاوين) لا دور كةيار فاي
تحسين الكفاية التدريسية خاصة في مجاال معالجاة القصاور فاي الةارامج التقليدياة ،و كاذا تعادد األدوار
التي ينةاي أن يقوم ةها المعلم.
و نتيجة لذل فنن هذه الدراسات المقدمة ساةقا قد اتفقات ماع دراساتي فاي العدياد مان النقااط
األساسية من أةرةها النتيجة التي مفادهاا التكاوين أثنااء الخدماة و أثاره فاي تنمياة كفاياات التادريس ،إال
أن هنا اختال

جوهر يكمن أساس في طريقة جديد تمثلت في اخاذ قسامي ( قسام رقام  30و رقام

 )30لساانة الثانيااة متوسااط كنمااوذ لهااذه الدراسااة فكاناات هنااا مقارنااة جوهريااة لهااذين القساامين لساانة
الماضية قةل عملية التكوين و السانة الحالياة أثنااء التكاوين ،حياث أفارةت النتاائج المحادد فاي الجادول
المقدم ساةقا في هذه الدراسة و الذ ةين تحسن مقةول لنتائج التالميذ في المواد العلمية

خامسا :المناقشة العامة :
ماان خااالل قراءتنااا النظريااة للموضااوع و نةولنااا للمياادان ماان اجاال جمااع المثشاارات الخاصااة
ةةحثنا تةين لنا من خالل المالحظة ذل

التفاعل االيجاةي ةين األستاذ و التالميذ ،و كاذا قادر توصايل

األستاذ للمعلومات و األفكار ةطريقة ةسيطة و سهلة االستيعا و غيرهاا مان المالحظاات التاي أكادت
المناقشات التي أجريت خالل المقاةالت و تحليل هذه األخير ةين لنا :
أهمية التكوين أثناء الخدمة في تنمية الكفاية التدريسية ألساتذ التعليم المتوسط.فعالية التكوين أثناء الخدمة .ضرور سن قوانين تثكد على وجو التكوين قةل خوض غمار التدريس.88
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لقد كرست عملية التكوين نتائج ايجاةية ظهرت على ارض الواقاع مان خاالل كفاياة األساتاذفي توصيل المعلومة و في القاةل الفهم السريع للتلميذ و الحصول على نتائج مقةولة.
هذا على حس أدوات الةحث ،أما فيما يتعلق ةفرضيات الةحث المدروسة تةين لنا ما يلي :
أن الفرضية الجةئياة األولاى التاي تقاوم علاى أن التكاوين أثنااء الخدماة ينماي كفاياة التخطايط
للدرس من خالل تحليلها تةين أن هذه الفرضية صحيحة إلى حد ةعيد من خالل النتائج المتوصل إليها.
أمااا الفرضااية الجةئيااة الثانيااة و التااي تاانص علااى أن ينمااي التكااوين أثناااء الخدمااة كفايااة تنفيااذ
الدرس و هذا من المناهج التي يعتمدها األستاذ داخل القسم والتي حددت و أكادت فاي األخيار صادق
هذه الفرضية .
والفرضاية الجةئياة الثالثاة ينماي التكااوين أثنااء الخدماة كفاياة تقااويم الادرس مان خاالل مختلا
األساالي التاي يعتمادها األساتاذ فاي هاذه العملياة و التاي تقاوم أساساا علاى اختياار ه لمختلا
المنةلية و عملية معالجتها كل هذه الدوافع تحدد مةدأ أساسي و هو تحقيق هذه للهد

الواجةاات

المسطر .

لذا فان هذه المناقشة حددت الااية من عملية تكوين األساتذ أثنااء الخدماة و التاي كانات محال
هذه الدراسة قد حققت نتاائج تظهار مان خاالل الفرضاية العاماة أن التكاوين أثنااء الخدماة ينماي كفاياات
التدريس ألساتذ التعليم المتوسط .
و على هاذا األسااس يتطلا الواقاع الترةاو

ضارور التكاوين مان اجال تحقياق كفاياة واساعة

داخل المنظومة التعليمية و من تم الرفع من مستو التحصيل العلمي.

الخاتمة :

و خالصة لهذه الدراسة التي حددت المعاالم األساساية للتكاوين أثنااء الخدماة و الاذ يعتةار مفتاا
النجاا لكال أساتاذ ،و انطالقااا مان الفرضايات المعالجااة فاي هاذه الدراساة ماان تخطايط و تنفياذ و تقااويم
الادرس  ،يمكان القاول أن هاذا التكاوين يعاد عاامال أساسايا لهاذه المهناة مان أجال ةنااء جيال ذا مساتو
دراسي ،متفوق يساهم في تطوير المنظومة التعليمية في الجةائر ،هذا من جهة و مان جهاة أخار فقاد
أوصت الوةار الوصية ةالتكوين أثناء الخدمة من أجل ةناء جيل ذا مستو متفوق.
وتظهر النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة إلى ما يلي :
 االعتماااد علااى تقنيااات حديثااة تساااهم فااي تحقيااق تعلاايم أفضاال ةطاارق ةساايطة و سلسااة تجعاال التلميااذيستوعةها في وقت قصير.
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اةرة التكوين أثناء الخدمة دور فعال لد األستاذ ةاستخدام لطرق اكتسةها أثناء فتر تكوينا سااعدتعلى تحضير الدرس و تقديم .
أن عملية التكاوين و مرافقاة األساتاذ فاي مراحلا األولاى أمار ضارور لاذا يجا االعتمااد علاى هاذهالعملية من خالل إستراتجيات المقرر في الةرنامج الدراسي
فعالية التكوين أثناء الخدمة في الرفع من المستو التعليمي لألستاذ .عمليااة التكااوين أثناااء الخدمااة أفاارةت نتااائج ظهاارت ماان خااالل أداء األسااتاذ داخاال القساام ممااا ياانعكسايجاةيا على التحصيل الدراسي.
كل هذا أكد على ضرور و حتمية وجو التكوين أثناء الخدماة لماا لا مان ايجاةياات تضامن
كفاية التدريس.

التوصيات :
و علي فاان هاذه الدراساة الميدانياة أوجةات عليناا الوقاو

عناد أهام التوصايات و االقتراحاات

التي تساهم في تطوير هذا الموضوع و تتمثل فيما يلي:
-إعاد النظر في مختل

الةرامج التي يخضع لها األستاذ أثناء مرحلة تكوين .

ضرور إخضاع االساتذ في التدريس إلى عملية التكوين قةل التحاق ةهذه المهنة.-إعاد النظر في مختل

المحاور التي يخضع لها األستاذ أثناء تكون وفقا لمتايارات التكنولوجياة التاي

يفرضها الواقع.
ضرور تفعيل تواصل األسااتذ أثنااء مرحلاة تكاونهم فيماا ةعضاهم ،و هاذا مان أجال تةاادل األفكاار والمعلوماااااااات التاااااااي تسااااااااهم فاااااااي تنمياااااااة فكااااااار األساااااااتاذ و ةالتاااااااالي اساااااااتفاد التالمياااااااذ منااااااا .
الةياد في الحجم الساعي لعملية التكوين ةاعتةارها أساس مهنة التدريس.ضاارور اختيااار المكااونين للقيااام ةهااذه المهنااة النةيلااة التااي تضاامن كفايااة التاادريس و ماان ثاام الرقاايةمستو التعليم و جودت .
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قائمة المراجع

 احسا ااحمد ح ا اا(دا حسا اامد د:)6991داالسسسسسسلماة لمنسسسسسلمةم سسسسس
(،ا دا طليحة د

 أح ا اا(دب ا اامد س ا اال

د:)2262دم سسسسس

ماة حسسسسستماالي مسسسسس

ماة حسسسسستماة لمسسسسس ماسسسسس م لسسسسس ما

سسسسس م اال

د،ط،2بي ا ا

د

سسسسسس ،دط،4د

ا جزائ ،د(ي امدا طب عح دا طنية،د،دصد619















التربمممم

صدددد ل  :)0222(.علمممم المممم
األزرق عبدددد الددددر
العربي لبن  ،كتبة طرابلس العل ية الع ل ية ليبي .
التربمممممم للمعلممممممم  ،ط  ، 20ار
صدددددد ل  : )0222( .علمممممم المممممم
األزرق عبدددددد الددددددر
الفكر العربي للنشر والتوزيع لبن .
بشددددير خليدددد إبددددرا ي وآخددددرو  : )0202(.أسممممال التمممم ر  ،بدددد ط  ،ار ال ندددد  ،ع دددد ،
األر .
بدددددددوبكر بددددددد بوزيددددددد  :) 0222 (.اصممممممم الترب مممممممة فممممممم الجزائمممممممر  ،ار القصدددددددبة لنشدددددددر
 ،ط،الجزائر ،ي
تركدددددي رابددددد  :)0222(.أصممممم الترب مممممة التعلممممم  .ال ؤسسدددددة الوطنيدددددة للكتددددد ( ،ط ، )0
الجزائر.
توفيق رعي :) 0291 (.الك ا ات التعل م ة ف ض ء ال ظ  ،ار الفرق  ،ع .-
جورج بروا  : )0222( .ت ر المصغر  ،،ط  ، 0ار الفكر العربي  ،الق رة .
طرقممممم سمممممائل الح ثمممممة  ،يدددددوا
ددددد زيددددد  :)0292(.ق ممممما ك ا مممممة التممممم ر
ددددد ا
ال طبوع ت الج عية الجزائر.
ددددو رفيقددددة :)0299( .تكاممممم س اسممممات بممممرام تمممم ر المعلممممم قبمممم الخ مممممة أث اءهمممما ،
كت اليونسكو اإلقلي ي في ال ولة العربية  ،ع  ،األر  ،الع  . 02جلة
المعلمممممم مممممم اإلعممممم ا إلممممم التممممم ر  ،ار الكتددددد
خ لددددد طددددد سدددددي  : ) 0222( .تكممممم
الج عي .
ر ددددي يددددونس كدددددرو العددددزاوي :)7002 (.مق مممممة فممممم ممممم م البحمممم العلمممممم ،ط، 00االر
 ،ار جلة.
سدددد يلة سدددد كدددد الفددددت وي ( :)0221ت ر مممم التعلمممم فمممم إعمممم ا تأه مممم المعلمممم ،ط  0ار
الشروق للنشر والتوزيع  ،ع  ،األر .
دددد عبدددد البدددد قي : )0222 (.ا ارة الممممم ار البشممممر ة ممممم ال اح ممممة العلم ممممة
صدددد الدددد ي
العمل ة  ،ال ار الج عية.،
عددددد ر نبيددددد  :)0292(.سممممم ك ل ج ة المعلممممم  ،ال ن دددددة العربيدددددة للتربيدددددة والثق فدددددة والعلدددددو ،
تونس  ،ص  002 . 10جلة
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للمعلممممم

 ،ط  20ار الفكددددر

 عب ا اا(دا ح ا ااحمدب ا اا(

د:)6911دم سسسسس

ماة حسسسسستماة لمسسسسس ،دط،3دا ك يا ا ا ،د كح ا ااةدا طب ع ا ااح ،د،د

ص 20د
 عبا ا ا (دعبا ا اا(دا دا س ا ااك

د:)2222دم هينسسسسسسلماة حسسسسسستماة لمسسسسسس ماسسسسسس ماة لسسسسسس ما سسسسسسس نل،دط،6د

( شق،د(ا دا ن ي
دددد عبدددد الددددر ي ( :)0222المعلمممم ال اعمممم
 عدددد س
للطب عة والنشر والتوزيع صر.
 علدددددي راشددددد  :)0222(.خصمممممائ المعلممممم العصمممممر أ اره  ،ط  ، 20ار الفكدددددر العربدددددي ،
الق رة.
 علي راش  :،)0222(.كف ي ت األ اء الت ريسي  ،ط  ، 20ار الفكر العربي  ،الق رة.
التمممم ر

 ع ا ااح دب حا ا ا

د:)2222ددةنسسسسسس ماة حسسسسسستماسسسسسس ماةم هينسسسسسسلم

ال عمممما  ،ط  ، 20ار الفكدددددر

سسسسسسلماة سسسسسسس ماةي م نسسسسسسل،دط،6د

ا جزائ ،دا ؤسسةدا طنيةد لكتحب،د،دصد69













ددد والرشدددي األسدددط  :)0221(.راسمممة تق م مممة لك ا مممة التخطممم ط
عيسددد سددد ير  ،إبدددرا ي
ال رسممم لممم معلمممم الر اضممم ات فدددي إ ددد رة أبدددو بدددي ب ولدددة اإل ددد رات العربيدددة ال ت ددد ة  ،فدددي
جلددددة ات دددد الج عدددد ت العربيددددة للتربيددددة وعلدددد الددددنفس  ،ال جلدددد األو والعدددد الرابددددع  ،كليددددة
التربية ج عة شق.
عيس س ير.
ددددد  :)0222(، .الم ممممماه تك ل ج ممممما التعلممممم ( راسمممممات بحممممم ) ،عددددد ل
ف رعدددددة سددددد
الكت  ،الق رة.،
ددددد كددددد  :)0221(.ك ا ممممات التممممم ر  ،ط  ، 20ار الشدددددروق للنشدددددر
الفددددت وي سددددد يلة ،
والتوزيع  ،ع .
الفددددت وي سدددد يلة سدددد كدددد  :)0221( .ك ا ممممات التمممم ر "الم ممممم  ،التمممم ر  ،األ اء"،
ط  ، 0ار الشروق للنشر والتوزيع  ،ع األر .
ما جمممم مماراتمممم  ،ط ، 0عدددد ل الكتدددد ،
ك دددد عبدددد ال يدددد زيتددددو  : )0221( .التمممم ر
الق رة .
دددد وابتسدددد صددددطف عث دددد و دددد غدددد زي بيددددو ي
دددد أ دددد كددددري وعنتددددر لطفددددي
 :)0220(.مم ممممة التعلمممم أ ار المعلمممم ف ممممما  ،شددددركة الج وريددددة ال يثددددة لت ويدددد وطب عددددة
الورق  ،اإلسكن رية.
ددددد ا  :)0292(.ق ممممما ك ا مممممة التممممم ر  ،يدددددوا ال طبوعددددد ت الج عيدددددة ،
ددددد زيددددد
الجزائر.
ددد :)0811 (.علممم امجتممممام المممم م العلمممم  ،راسدددة فدددي طرائدددق الب ددد و
ددد علدددي
أس ليب  ،ط  ، 0 3ار ال عرفة الج عة اإلسكن رية .
دددد والددددة ( : )0222إعمممم ا المعلمممم  ،ط  ، 20ار
دددد  .سدددد ير
صددددطف عبدددد السدددد يع
الفكر للنشر والتوزيع  ،ع .
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ق ام

معاج :

 أ ددددد أوزي ،ال عجددددد ال وسدددددوعي لعلدددددو التربيدددددة  ،طبعدددددة النجددددد
.0221
 عبددددد الر ددددد التدددددو ي،0222،الكف يددددد ت  ،ق ربدددددة نسدددددقية،ط ،21ار ال ددددد
ال غربية .

الج يددددد ة  ،ار البيضددددد ء

المذكرات
















وجددددد ة ،ال لكدددددة

الرسائ الجامع ة :

ب ن س بوبكر،أثر التكوي قب و أثن ء الخ ة عل أ اء أس تذة التعلي ال توسدط ،رسد لة كتدورا فدي
عل االجت ع التربوي ،كلية العلو اجت عية و االنس نية  ،ج عة ع شور بوالية الجلفة.0209،
بو فص ب كري ة،تصور لبرن ت ريبي قتر لتن ية الكف ي ت الت ريسية األس سية ل ى ال ر لة
ج عة ق ص ي رب بورقلة . 0201،
االبت ائية  ،رس لة كتورا
ب ع ر سيبة ،تكوي ال وار في ال ن و ة التربوية الجزائرية  ،ذكرة لني شد ة ال جسدتير،في
إ ارة ال وار البشرية ،كلية العلو االقتص ية و علو التسيير ،قسنطينة . 0229،
لة نبيلة  ،ور التكوي أثن ء الخ ة في ت سي الكف ي ت الت ريسدية لد ى عل دي ال رسدة االبت ائيدة
 ،ددذكرة لني د ش د ة ال سددتر فددي علددو تربيددة  ،كليددة العلددو االجت عيددة و اإلنس د نية  .،ائددرة عددي
فكرو .0201،
خ يجددة ب ل د  ،تق د ير سددتوى الكف ي ي د ت الت ريسددية لد ى عل ددي ال ر لددة االبت ائيددة  ،ددذكرة لني د
ش ة ال ستر،في علو التربية ،في كلية العلو االجت عية و اإلنس نية ،بسكرة.0202،
زيتددوني نعي ددة ،التكددوي أثندد ء الخ ددة و و ر فددي تن يددة كف بدد ت التدد ريس لدد ى عل ددي ال ر لددة
االبت ائية  ،ذكرة لني ش ة في العلو االجت عية إ ارة و تسيير تربوي ،أ البواقي .0202
عل ددي ال ر لددة االبت ائيددة د خ د و ج ددة ن ددر الطلبددة و األس د تذة
لخضددر شد لي ،تقددوي برند
 ،ذكرة لني ش ة ال جستير في علو التربية ،كلية علو التربية و األرطفوني الجزائر .0229،
ال ات الملتق ات :
(غ ة خ ل عي  0222 ،قي س الكف ي ت ال عرفية ل عل ي الري ضي ت ب ل ر لة الث نوية ب ولدة الكويدت
" راسة تشخيصية ب سدتخ ا اختبد ر تكسديس "،فدي جلدة العلدو النفسدية و التربويدة ،ج عدة الب دري
ال جل  ،22الع 21
ج عة ق ص ي رب بور قلة الجزائر .
عزيز سد ية ،ند جلي ليلد وجفد ند ،تكدوي ال كدوني أثند ء الخ دة فدي ضدوء الكف يد ت التعلي يدة
ألست ذ التعلي الث نوي ،جلة التكوي ب لكف ي ت في التربية ،ج عة ف ص ي رب .
د  ،0220،د د ى اتقد عل د ال ددوا االجت عيددة ب د ارس التعلددي ب ولددة الكويددت
كددر ابددرا ي
للكف ي ت الت ريسية ،في جلة العلو النفسية و التربوية ،ج عة الب ري ،ال جل  ،21الع 22
الس سي الش ي  ،و نصور ب زا ي ،قراءة فدي ف دو الكف يد ت الت ريسدية  ،لتقد التكدوي
في التربية ،
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جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
قسم العلوم االجتماعية
تخصص علم النفس المدرسي

دليل مقابلة البحث بعنوان
التكوين اثناء الخدمة و اثره في تنمية كفاية التدريس
دراسة ميدانية ألساتذة تعليم المتوسط
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المؤهل العلمي
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المادة التدريسية

الموسم الجامعي8102/8102 :

93

المالحق

الملحق  :رقم 18

أسئــــــــــلة المقابــــــــــــلة
المحور األول  :التكوين اثناء الخدمة

 س 0هل سبق لك ان قمت بالتكوين اثناء الخدمة؟ ج .....................................................................................................................: س :8كم إستغرقت مدة التكوين التي قمت بها؟ ج ........................................................................................................................: س:3كيف كان التكوين الذي قمت به اثناء الخدمة؟ ج ......................................................................................................................... س :4كيف كانت ظروف هذا التكوين؟ ج.......................................................................................................... .............. س :5هل إكتسبت إستفادة حقيقية من عملية التكوين اثناء الخدمة؟ و في ماذا تتمثل؟ ج ....................................................................................................................... س :6هل تتطلب عملية التكوين اثناء الخدمة مكونين ذوي خبرة و كفاءات تشرف على العملية؟ ج ........................................................................ .............................................. س :7في رايك ما هي الغاية او الهدف من هذا التكوين اثناء الخدمة؟........................................................................................................................ -
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المحور االثاني  :كيفاية التخطيط لدرس
 س :0ماهي اهم األدوات التي تعتمد في تحديد موضوع الدرس؟ج ...............................................................................................................
-

س : 8كيف يتم إعداد الدرس و تحضيره و طريقة عرضه في رأيك لتالميذ؟
ج ...................................... ..........................................................................
س :3هل تعتمد على التحضير اليومي ألنشطة الدراسية؟
ج ...............................................................................................................
س :4ماهي اهم الحلول و االقتراحات للصعوبات التي تواجهك في هذه المرحلة؟
ج .................................................................................................................

المحور الثالث  :كفاية تنفيذ الدرس
-

س :0في رأيك هل يمكن معالجة موضوع ما خاص بإهتمامات التالميذ؟
ج ...............................................................................................................
س :8هل لديك رغبة مطلقة في تشجيع و تحفيز التالميذ على التعلم؟
ج ..............................................................................................................
س :3هل تعتمد في عملية إلقاء الدرس على وسائل علمية؟ ان وجدت فيما تتمثل؟
ج ...................................................................................................................
س:4هل يمكن إعداد و إنجاز التمارين وفق استراتيجية معينة؟ و ماهي هذه االستراتيجية؟
ج ................................................................................................................

المحور الرابع  :كفاية تقويم الدرس
-

س :10في رأيك هل تقوم بعملية التقويم قبل بداية كل حصة او عند نهايتها؟
ج ............................................................................................................:
س :18في نظرك ماهي األساليب التي تعتمدها في عملية تقويم الدرس؟
ج ..............................................................................................................
س :13على أي أساس تعتمد في تقويمك لتلميذ؟
ج ............................................................................................................
س :14ما رايك في عملية التقويم التي يقوم بها األستاذ؟
ج ..........................................................................................................
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