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 إهداء
 

ِإماا َيْبُلَغنا ِعنَدَك  ۚ َوَقَضٰى َربَُّك َأَّلا َتْعُبُدوا ِإَّلا ِإيااُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا  ۞ن قال فيهما سبحانه وتعالى إلى اللذي  
 من سورة اإلسراء( 23)اآلية ۞َما َقْوًَّل َكِريًمااْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكََلُهَما َفََل َتُقل لاُهَما ُأفٍّ َوََّل َتْنَهْرُهَما َوُقل لاهُ 

 غمرتني بالحب والحنان  التي صاحبة القلب الحنون في الوجود ومنبع حياتي وسر وجودي أغلى ما
 .والدتي العزيزة "فاطمة" أطال اهلل في عمرها وجعلها ذخرا في حياتي

  يديه، أشكر اهلل الذي أعطاني أبا والدي "أحمد" الذي تعب من أجلي ليجعلني أذق طعم السعادة على
 زلت ليومنا هذا.حنونا معطاءا رفعت به رأسي وال

: ميمونة، خالد، ربيعة، يونس، أسامة، بلقاسم وزوجته إلى الذين عشت معهم أفضل أيام حياتي إلى إخوتي
لينا" .وابنهما" عبد الرحمان" لى أختي نصيرة وزوجها وولديهما"ياسر وا   وا 

لى صديقاتي: سنا  ء، حياة، نصيرة، نورة، سعدة.وا 

لى كل طلبة تعليمية العلوم دفعة   .2018 -2017وا 
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 كلمة شكر
بعد االنتهاء من هذه الدراسة ال يسعني إال أن أحمد اهلل سبحانه وتعالى الذي وفقني 

 إلتمام هذا العمل.

 

التي أمدتني عالق الدكتورة كريمة كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى األستاذة الفاضلة 
 بالمساعدة والتوجيهات والنصائح،

 

التربية التحضيرية ومدراء المدارس االبتدائية الذين ساعدوني ويسروا  وكما أشكر مرب
.النجاز هذا البحث لي كل األمور  

 

وكل من  التي قبلت قراءة هذا العمل وأخيرا أتقدم بالشكر الخالص إلى لجنة المناقشة
 مد لي يد المساعدة.
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لخص الدراسةم   

 اتبع حيثالتربية التحضيرية، )ة(كشف عن أثر التكوين المستمر على أداء مربيللالدراسة الحالية  تهدف     
 ي( مربي150ى عينة قوامها)لطبقت ع . حيثمن إعداد الباحثةاستمارتين واستخدمت المنهج الوصفي، 

ان، روعي فيها مواصفات)الجنس، األقدمية، المؤهل للتربية التحضيرية بالمدارس االبتدائية التابعة لوالية غليز 
 العلمي( اختيرت بالطريقة العشوائية.

كاألتي:  جاءتإلى مجموعة من النتائج توصلت الدراسة  ميدانيةبعد المعالجة النظرية والو     

ت وصلة إحصائية بين التكوين أثناء الخدمة وأداء مربي التربية التحضيرية، كما تعالقة ذات داللتوجد  
التربية  )ة(نتائج الدراسة إلى أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التكوين أثناء الخدمة وأداء مربي

  التحضيرية تعزى لمتغيرات الدراسة)الجنس، األقدمية، المؤهل العلمي(.
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 مقدمة

 المعرفية والتكنولوجية   يعتبر التكوين من أهم العمليات التي تجعل المورد البشري يواكب التغيرات     

 الحاصلة في العالم، وللتكوين أشكال عديدة لعل أهمها التكوين أثناء الخدمة الذي يعتبر حاجة ملحة 

 قدراتهم ومعارفهم، أدائهم وتطويرلتزويد المتكونين بالمعلومات واألساليب المختلفة والمتجددة وتحسين  

 وب، لذا نجد المؤسسات التربوية تولي اهتماما كبيرا به،وهذا كله من أجل الوصول إلى المستوى المطل 

 في مرحلة حساسة جدا من حيث أطفاال بية التحضيرية باعتباره يدرسالتر  )ة(تكوين مربيفي خاصة  

 التربية التحضيرية.والمسماة بخصائصها النمائية والنفسية،  

التربية التحضيرية، جاءت هذه الدراسة  ()ةفي تحسين أداء مربيونظرا ألهمية التكوين أثناء الخدمة     
 التربية التحضيرية. )ة(لمعرفة العالقة بين التكوين أثناء الخدمة وأداء مربي

 سبق فإن هذه الدراسة تناولت هذا الموضوع من خالل خطة شملت على مقدمة وستة وبناءا على ما     

 فصول وخاتمة، حيث أن: 

وفرضياتها، ودواعي وأسباب اختيار الدراسة، وتحديد أهدافها إشكالية الدراسة  الفصل األول تضمن
إلى التكوين أثناء الخدمة، وقد قسم  الفصل الثانيتطرق ؛ و وأهميتها، ونطاق حدودها ومصطلحات الدراسة

ه لغة اشمل على العناصر التالية: مفهوم ، حيث تم عرض التكوين بصفة عامة وقدجزأينإلى 
ثم عرض عناصر للتكوين  ،خصائصه، شروطه وتكوين األساتذة في الجزائر أهدافه، مبادئه،واصطالحا، 

أثناء الخدمة كانت كالتالي: مفهومه لغة واصطالحا، أهميته، أهدافه، طرائقه، اتجاهاته، مشكالته، أنواعه 
 تعريفه لغة واصطالحا، جوانبهاألداء الوظيفي من حيث مفهوم  الفصل الثالث كما تناول، وأخيرا سياساته

تناولنا فيه مفهوم  فقد الفصل الرابع أما. المتداخلة، مكوناته، أهميته، محدداته، أبعاده، مراحله ومعوقاته
تعريف التربية، تعريف التعليم التحضيري، لمحة تاريخية عن التربية  من خالل التربية التحضيرية 

الت األنشطة، طفل التربية التحضيرية، وظائفها، أهدافها، خصائصها، توزيع الحجم الساعي على مجا
لما له من تدخل مباشر   )ة(المربي كما عرجنا على مفهوم.التحضيرية وملمح خروجه من هذه المرحلة
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 بوما يج، الرئيسية للمربي)ة( ، األدوار والمهامهمواصفاتثم قوي على فئة أطفال التربية التحضيرية  وتأثير
 عالج المشاكل. مراعاته لمساعدة التالميذ على )ة(على المربي

إلى اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية  تطرقنا فيه فقد الفصل الخامس الجانب التطبيقي من خاللأما 
الغرض منها  رمن خالل إظهات المنهجية للدراسة االستطالعية اإلجراءا إلى األول الذي خص الجزء

الخصائص السيكومترية ألداة  ى دراسةمعرجين عل وعينتها، ها مع تحديد بناء أداتيهاوزمان هامكانو 
منهج  من خالل تحديد اإلجراءات المنهجية للدراسة األساسية كما خص الجزء الثاني إلى ،الدراسة

وجاء ، األساليب اإلحصائية المتبعةإلى  باإلضافةومواصفاتها،  وعينة الدراسة، هاوزمان هامكانو الدراسة، 
 خاصة بالفرضيات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبةلعرض ومناقشة النتائج ال سالفصل الساد

بالدراسات السابقة التي تحتوي عى نفس متغيرات الدراسة التي أجرتها الباحثة.  االستعانةتمت  حيث
  هذه الفصول خاتمة وقائمة المراجع والمالحق. توتبع
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 إشكالية الدراسة: .1

ضرورة البد منها، خاصة ونحن في عصر التطور، حيث أن الشيء يعتبر التكوين في أي مجال    
يتغير بالتحسين والتجديد، فالتكوين يعتمد على تطوير مهارات المتكون وأداء المؤسسة لمهامها بطريقة 
مختلفة كنتيجة لتكوين بعض أو كل أفرادها، وينال التكوين في الوقت الراهن أهمية كبيرة لدى القائمين 

مية الموارد البشرية، ولذا تغيرت أساليبهم من الصورة التقليدية إلى أن أصبح التكوين يستمد على إدارة تن
 (.177، 2001أساليبه من نماذج قياس الجودة. )البوهي، 

وللتكوين أشكال عديدة ومختلفة، لكن ارتأينا أن تكون دراستنا على التكوين المستمر للمربين الذي    
مس كل الجوانب ) نفسية، معرفية...( وذلك بغرض سد حاجياتهم وتنمية يكون من خالل وضع برامج ت

معارفهم ومهاراتهم، وكذا مسايرة المستجدات العلمية والتربوية، إضافة إلى تطوير اتجاهاتهم اإليجابية نحو 
 العمل التربوي.

شخص الثاني الذي يعتبر بمثابة حجر األساس الذي يتم من خالله بناء أجيال. فهو إذا ال )ة(فالمربي   
يستقبل الطفل بعد خروجه من األسرة مباشرة، فالمربي يكون بمثابة رابط بين األسرة والحياة المدرسية 

 الجديدة.

"التكوين أثناء الخدمة وآثاره على   التي دار موضوعها حول (2011 ) بوخالفة أشارت دراسة وقد   
معرفة و  التكوين أثناء الخدمة في المجال التربوي،إبراز واقع التي هدفت إلى  تحسين أداء المعلمين" 

 .إبراز أهمية األستاذ باستخدام استبيان مع  التأثير الذي يتركه،

إلى أن ترتيب أداء المعلمين في المملكة األردنية الهاشمية جاء كما  (1991)عفاشودلت نتائج دراسة    
مركز الثاني مجال التقويم، واحتل المركز الثالث يلي: احتل مجال إدارة الصف المركز األول، فيما احتل ال

مجال تنفيذ الدرس، وجاء في المركز الرابع مجال التوجيه، بينما احتل مجال تخطيط الدرس المركز 
 الخامس واألخير.

من أفراد عينة البحث قد بلغوا مستوى  %  94( دلت النتائج أن 1992بينما في دراسة )الحسن،    
 .(145، 2014الخروصي، أورد في جانبي التحصيل واألداء. ) اإلتقان المحدد في



15 

 

( على أن هناك ضعفا في األداء العام لمعلمات الحلقة األولى من التعليم 2003دلت نتائج) البلوشي،   
األساسي في سلطنة عمان، وبناء عليه أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمات حول 

  (.2014،146الخروصي، ي أورد فكفايات التدريس. )

حول هذه الحركة وذلك من أجل إعداد المعلم العربي في الوطن العربي قد عقدت مؤتمرات وندوات و     
ومحاولة تطوير كفاياته المهنية واالستفادة من االتجاهات الحديثة في إعداد المربين. فقد عقدت حلقات 

( 1979وحلقات دراسية أخرى في مسقط ) (1978( وفي الرياض )1975دراسية في كل من البحرين)
وتضمنت كل توصياتها حول ضرورة العناية بتدريب المعلمين ومحاولة تحديد بعض الكفايات المطلوبة 

 (.246 للمعلم العربي في إطار حركة التربية القائمة على الكفايات. )أورد في بوسعدة وسالم، د.ت:

 منها: أما في الشأن الجزائري فقد ذكرت عدة دراسات

والتي هدفت إلى  الجزائرمربيات الطفولة األولى في  ( حول واقع تكوين2012مليكة ) دراسة مدور
التعرف على مختلف جوانب تكوين مربية األطفال بأنواعها سواء الفئة التي تعمل بالتربية التحضيرية 

ة في البلديات أو القطاع الخاص أو التابعة لوزارة التربية الوطنية أو تلك المتكونة بالتكوين المهني والعامل
الفئة التابعة لمؤسسات الدفاع أو الضمان االجتماعي أو الطاقة والمناجم، من خالل محاولة الكشف عن 
واقع التكوين الموجه نحو هذه الفئة من المعلمين، وخلصت الدراسة أن الفئة األولى هي من الفئات التي 

يكون لديها تكوين خاص بفئة أطفال ما قبل المدرسة وتم  حولت إلى التدريس في التحضيري دون أن
الباحثة الدراسية التي يشرف عليها مفتشوا القطاع وهو ما تجده  واألياماخضاعها فقط إلى حضور الندوات 

يعود بالسلب على مخرجات التعليم نظرا لخصوصية المرحلة، أما الفئة الثانية فتراها الباحثة أن تكوينها 
مقارنة بما تحصل عليه خالل تكوينها النظري والتطبيقي باإلضافة إلى شهادة تفني سامي في  يكون مقبوال

التخصص، بينما ترى في الفئة الثالثة التابعة لمؤسسات الدفاع أو الطاقة والمناجم أو الضمان االجتماعي 
الخدمة بما  أنه بالرغم من مستواهن الضعيف أحيانا فإن تلك المؤسسات تحرص على التكوين أثناء

والألئي ال يملكن أحيانا أي  يجعلهن قادرات على ممارسة مهنتهن، غير أن المنتميات إلى القطاع الخاص
 (.7مستوى سواء تعليمي أو تكويني فثمة يكمن الفراغ.)أورد في عالق، دس:

  التالية:وتنطلق دراستنا من التساؤالت   

 التحضيرية؟ التربية )ة(مربياء على أدالتكوين أثناء الخدمة ما مدى تأثير . 1
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ات الدراسة متغير ل تعزى التربية التحضيرية )ة(وأداء مربيالتكوين أثناء الخدمة بين توجد فروق هل . 2
  ؟، األقدمية، المؤهل العلمي(الجنس)

 :الدراسة فرضيات. 2

 رية.التربية التحضي )ة(وأداء مربيالتكوين أثناء الخدمة توجد عالقة دالة احصائيا بين  .1
 إلىتعزى التربية التحضيرية  )ة(وأداء مربي التكوين أثناء الخدمةفي دالة احصائيا  فروقتوجد  .2

 .) الجنس، األقدمية، المؤهل العلمي(المتغيرات التالية: 
 :الدراسة دواعي وأسباب اختيار. 3

 يةالتربية التحضير  )ة(مربي التعرف على التكوين أثناء الخدمة وأهميته في تحسين أداء. 
 .معرفة مدى استفادة هذه الفئة من التكوين أثناء الخدمة من خالل دراستنا على هاته العينة 
 :هدفت هذه الدراسة إلى :الدراسة  أهداف .3

 .رية التربية التحضي )ة(وأداء مربي عرفة العالقة بين التكوين أثناء الخدمةم-   

التربية التحضيرية حسب  )ة(مربي ءأداب أثناء الخدمة التكوين نتائج عالقةالوقوف على -   
 متغير الجنس والمؤهل العلمي والخبرة.

 :الدراسةأهمية . 5

 المقدم لفئة مربو التربية التحضيرية في المدرسة  التكوين أثناء الخدمة التعرف على نوعية
 .همأداء الجزائرية ومدى تأثيره على

 التربية التحضيرية. )ة(مربيأداء التكوين أثناء الخدمة و  تقديم أداة لقياس 
 نطاق الدراسة وحدودها:. 6

 التربية التحضيرية. )ة(تشمل مربيمن حيث العينة: . أ
 . 2018 -2017أجرت الباحثة الدراسة الحالية خالل الموسم الدراسي من حيث الزمان: . ب

 ن.لمديرية التربية لوالية غليزا تم إجراء الدراسة بالمدارس االبتدائية التابعة من حيث المكان: . ج
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للتكوين أثناء  خصت األولىاستخدمت الباحثة أداتين )استمارتين(: من حيث أداة الدراسة:  . د

 .التربية التحضيرية )ة(الخدمة، والثانية ألداء مربي

 مصطلحات الدراسة:-7

خالل مدة معينة بهدف زيادة وتطوير للمربين هو مجموعة من البرامج الهادفة تقدم التكوين:  -أ 
 والمتمثلة في برامج التكوين عموما المعدة من قبل وزارة التربية الوطنية همومهارات هممعارف

تقدم أو ورشات تطبيقية أو أيام دراسية  ندواتزيارات أو هو عبارة عن التكوين أثناء الخدمة:  -ب 
للمربين خالل فترة ممارستهم للمهنة وذلك من أجل إعطائهم توجيهات من طرف المفتشين 

 التكوين المعدة للدراسة.ويمكن قياسها بواسطة استمارة ، حة األطفالونصائح للتعامل مع شري

ويمكن قياسها بواسطة ، داخل القسم )ة(األفعال التي يقوم بها المربيالمهارات و هو جل األداء:  -ج 
 استمارة األداء المعدة للدراسة 

ن في منصبه من بعد التعيي أطفال التربية التحضيريةيقوم بالتكفل ب الذي الشخص وه :)ة(المربي -د 
لتابعة لمديرية التربية قاطعات االم في قسم مخصص لذلك ينتمي ألحد قبل مدير المدرسة، ويعمل

 .2018-2017يزان خالل الموسم الدراسي للوالية غ

تستقبل األطفال من  اأقسام مرحلة من مراحل التعليم االبتدائي تشمل هيالتربية التحضيرية:  -ه 
 للدخول المدرسي. سنوات بهدف تحضيرهم 6-4عمر 
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 تمهيد:

يعتبر التكوين في أي مجال ضرورة البد منها خاصة ونحن في عصر التطور، حيث أن كل شيء     
يتغير بالتحسين أو التجديد. إن األمر الذي جعل التكوين كذلك كونه يعتمد على تطوير مهارات المكونين 

يقة أفضل أو بطريقة مختلفة كنتيجة لتكوين بعض أو كل أفرادها وينال وأداء المؤسسة لمهامها بطر 
التكوين في الوقت الراهن أهمية كبيرة لدى القائمين على إدارة تنمية الموارد البشرية ولذا تغيرت أساليبهم 

: 2001)البوهي، من الصورة التقليدية إلى أن أصبح التكوين يستمد أساليبه من نماذج قياس الجودة. 
177.) 

ويعتبر التكوين أثناء الخدمة شكل من أشكال التكوين، فعند استقبال المؤسسات التربوية ألساتذة جدد أو 
عند حدوث مستجدات في المجال التربوي يستدعى األساتذة من أجل اطالعهم على أحدث المعلومات، 

ير أداء األساتذة، ومن وعليه نقول أن عملية التكوين أثناء الخدمة هي عملية ضرورية لتحسين وتطو 
 أهمية، وطرائق واتجاهات....ما يخص هذه العملية من تعريف، و  خالل هذا الفصل سنعرض كل

 :التكوينمفهوم أوَّل: 

  تعريف التكوين: -1

قبل الدخول في موضوع التكوين البد من اإلشارة إلى أن هذا المصطلح يعبر عنه بمصطلح اإلعداد  
ستعمالن في دول المشرق العربي بينما في الجزائر فنستخدم وهذين المصطلحين يالتدريب  وأ

 (.07دس:)عالق، مصطلح التكوين

 لغة:تعريف التكوين -أ

 كّون الشيء أي أوجده وأنشأه أو أحدثه. ( التكوين أنه:269: 2011)  بوسعدةيعرف       

تخصصة في ميدان فتعني اكتساب معلومات م Formation أما كلمة التكوين في اللغة الالتينية    
 .التربية أو الثقافة
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 اصطَلحا:تعريف التكوين  -ب

التدريب عموما بأنه: هو صبغة مباشرة من التربية يتم به تكوين أو  (15: 1990حمدان) يعرف    
تعديل أو تحديث مهارات سلوكية هامة للفرد والمؤسسة التي يخدمها، معتمدا في ذلك لدرجة رئيسية 

عملية تطبيقية والتدريب مفهوما وطبيعة يوازي في درجة مباشرته التعليم، ومع على الطرق/ أساليب 
 هذا فهو أشمل من األخير وأكثر تطبيقا عمليا لمادته المقررة.

تعريف لعبد القادر يوسف: "هو مجموعة من الخبرات والمهارات  ( 226: 2003إبراهيم) وقد ذكر   
تنمية الكفايات التعليمية التربوية للمعلمين الموجودين فعال التي تنطلق من برامج اإلعداد، وتهدف إلى 

في المهنة، ورفع طاقاتهم اإلنتاجية، الحالية إلى حدها األقصى، وتأهيلهم لمواجهة ما يستحدث من 
تطورات تربوية وعلمية في مجاالت تخصصهم، وذلك من خالل التخطيط العلمي والتنفيذ الكيفي 

 والتقويم المستمر.
 ف االحتياجات التدريبية للمعلمين"كل عمل يبدأ بتصني  بأنه :(25: 2005 )طهعرفه وي     

والعاملين التربويين بناء على األهداف المخططة، ثم ينتقل إلى تصميم البرامج التدريبية الملبية لهذه 
الالحقة، وكل هذه االحتياجات ليتم بعد ذلك تنفيذ هذه البرامج وينتهي أخيرا إلى تقويم البرامج  التدريبية 

 األعمال تتعلق بالمعلم في أثناء الخدمة بعد تخرجه من مؤسسة إعداد المعلمين. 

 الذي يرى أن (1986 )الخطيبعدة تعاريف منها: تعريف  (166: 2007عبيدات)  وقد أعطى    
 ."التدريب عملية سلوكية يقصد بها تغير سلوك الفرد بهدف تنمية ورفع كفايته اإلنتاجية"

عملية منظمة مستمرة، يرمي إلى تزويد القوى البشرية في  على أنه " (1991 ) درةوتعريف       
التنظيم بمعارف ومهارات واتجاهات إيجابية، أي أنه يرمي إلى تحسين أداء القوى البشرية في العمل 

 . " ليكون أداءا فعاال

تعلم المبرمجة بهدف إكساب مجموعة من النشاطات البأنه"  (:37: 2010بوحفص )عرفه  كما    
الفرد والجماعات المعارف والمهارات واالتجاهات التي تساعدهم على التكيف مع المحيط االجتماعي 

 ".المهني من جهة، وتحقيق فعالية التنظيم الذي ينتمون إليه من جهة ثانية–
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رد هادفا إلى تمليك أو بأن التكوين عبارة عن سيرورة لتنمية الف (Gilles Ferry) جيل فيريويرى      
تطوير قدرات عند المتكون مثل قدرات اإلحساس والفعل والتخيل واالبتكار والفهم والتعلم ) ذكر في 

 (.138: 2014الخروصي، 

"هو الدراسة األساسية  التكوينأن الذي يرى و  "العلوي" ـل افقد عرض تعريف (23: 2008خدنة ) أما  
مية أو حرفية، والبعض يتجاوز في استعمالها ويمددها إلى التعليم التي تتم قبل مباشرة المهنة تعلي

المدرسي، والغرض من التكوين تلقين المكون مبادئ معينة وتهيئته للمهنة التي سيلتحق بها بعد انتهاء 
 الفترة التكوينية. 

بهدف نشاطات التعلم المبرمجة مجموعة من  ومن خالل التعاريف السابقة للتكوين نقول بأنه هو:"
 وأدائهم"المتكونين معارف ومهارات جديدة، وكذا تحسين قدراتهم  إكساب

 : دص(.2005إبراهيمي، حميدة، )ويمكن أن تحدد على مستويات مختلفة منها أهداف التكوين: -2

 على مستوى المؤسسة:. أ

 .يؤدي إلى ارتفاع األرباح أو الحاالت المالئمة للبحث عن األرباح 

 ت الالزمة للعمل على كل مستويات التنظيم.يحسن المعارف والمهارا 

 .يحسن المناخ التنظيمي واالجتماعي 

  .يساعد مزيدا من األفراد على اعتبار أهداف المؤسسة من أهدافهم 

  .يسهل تطوير مهارات القيادة كما يحدث التحفيز ويرفع النزاهة 

             .يعمل على تحصيل المعارف، وتحضير أدلة التنفيذ والطرق              

 على مستوى الفرد:ب. 

 يساعد الفرد على اتخاذ قرارات حسنة وحل المشاكل بفعالية أكثر. 

 .تعتبر المسؤولية والترقية مدمجة بفضل التكوين 
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 .يشجع النمو الشخصي والثقة بالنفس 

  .يمنح للمستخدم المكون إمكانيات النمو الشخصي والتحكم في مستقبله 

   طريق التدريب والتمهين.ينمي شعور النمو عن 

  .يساعد على طرد الخوف المرتبط بالمهام الجديدة 

 على مستوى العَلقات بين العمال وبين الجماعات واإلدارة:ج. 

 .تحسين االتصال بين المجموعات واألفراد 

 .يسهل توجيه األفراد الجدد أو المحولين أو المترقين 

 .يعمم اإلعالم في برنامج العمل 

 في القوانين والنظم الحكومية وفي السياسات اإلدارية. يعمم اإلعالم 

 .يضمن إمكانية الحياة للسياسات وللنظم واإلجراءات 

 يشكل مناخا جيدا من أجل التمهين والتنسيق.  -ينمي التالحم بين المجموعات، كما 

ادئ إلى عدة مبتخضع العملية التدريبية  أن (32-31: 2011السكارنة ) يرىمبادئ التكوين:  -3
 هي:ها و عامة ينبغي مراعاتها في جميع مراحل

 يجب أن يتم التدريب وفقا للقوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها داخل المنظمة . :الشرعية-أ 
يجب أن يتم التدريب بناء على فهم منطقي وواقعي ودقيق وواضح لالحتياجات  المنطقية:-ب 

 التدريسية.
واضحة وموضوعية قابلة للتطبيق ومحددة تحديدا دقيقا  يجب أن تكون أهداف التدريب الهادفية:-ج 

 من الزمان والمكان والكم والكيف والتكلفة.
يجب أن يشمل التدريب جميع أبعاد التنمية البشرية من قيم واتجاهات ومعارف  الشمولية:-د 

ومهارات كما يجب أن يوجه إلى جميع المستويات اإلدارية في المنظمة ليشمل جميع فئات 
 ين فيها.العامل
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يجب أن يبدأ التدريب بمعالجة الموضوعات البسيطة ثم يتدرج بصورة مخططة ومنظمة : التدرجية -ه 
 إلى األكثر تعقيدا وهكذا.

التدريب يبدأ مع بداية الحياة الوظيفية للفرد، ويستمر معه خطوة بعد أخرى لتطويره ، : اَّلستمرارية-و 
 رات المستمرة أمام التغيرات الحالية والمستقبلية.وتنميته حتى، يساعد العاملين على التكيف والتطو 

يجب أن يتطور نظام التدريب وعملياته لمواكبة التطور والتزود بالوسائل واألدوات : المرونة -ز 
واألساليب الالزمة إلشباع االحتياجات التدريبية للعاملين بما يتناسب ومستوياتهم الوظيفية 

 وتوظيفها في خدمة العملية التدريبية.
 الجدول التالي يبين مبادئ التكوين كما يلي:و  -ح 

 
 (32-31: 2011 ،السكارنة( التكوين ( مبادئ1الجدول )                            

يبين الجدول مبادئ التكوين وأن المتكون هو أساس هذه العملية، وله الحق في تنظيمها         
      النقائص التي يعانيها.  ألن المتكون يعلم ب

 trainees are responsible for their own.1 هم المسؤولون عن تعليمهم.المتكونون  .1

learning 

 trainees have the rights to analyse .2 يحق للمتدربين تحليل حاجاتهم التعليمية .2

their own learning needs 

  trainees have the rights to desingn .3 تقييم برامجهم التعليمية متكونينيحق لل .3

their own learning programs 

 Motivation .4 الحافزية .4

 Reinforcement.5 التعزيز .5

 Condition of learning.6 تكوينتهيئة ظروف وبيئة ال .6

 Individual differences.7 مراعاة الفروقات الفردية .7

  transferability of learning.8 )تطبيقه على أرض الواقع( كوينتحويل الت .8

 feedback.9 التغذية الراجعة .9
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 تظهر خصائص التكوين في مجموعة من النقاط التالية: التكوين: خصائص-4

وضع األهداف حيث يتبنى أسلوب التكوين االستراتيجي، أهداف محددة وواضحة لما سيكون -أ 
 عليه أداء المتدرب بنهاية برنامج التكوين.

 التكوين أكثر من التركيز على مدخالت التكوين.يركز على مخرجات التكوين أو عائد من -ب 

سهولة المتابعة والمراقبة ويتحقق ذلك من خالل األهداف اإلجرائية المحددة مسبقا مما ييسر  -ج 
 عملية متابعة تحقيق الهدف خطوة خطوة، ومراقبة األداء وفقا لهذه األهداف.

يسهل اعداد التقارير الفورية التقارير الفورية: وضوح الهدف، وسهولة المتابعة والمراقبة -د 
 الواضحة.

تحقيق عالقات إدارية أفضل بين المكون والمتكون والمؤسسة التي يجري من أجلها التكوين، -ه 
وذلك لتحقيق نقاط الضعف والقوة في أداء هذه المؤسسة لتنظيمها لبرامج التكوين. )البوهي، 

2001 :198-199.) 

ناك مجموعة من الشروط النسبية المتفق عليها فيما " أن هحبيب تلوينيرى " شروط التكوين:-5
 يخص مفهوم التكوين ومنها، أن التكوين:

 .يهدف إلى تزويد المتكون  بالمعرفة التي تمكنه من التحكم في أداء مهارات معينة محددة مسبقا 
 ة الغرض من المعرفة المقدمة والمهارات المخصصة في أثناء تكوين اإلعداد ألداء مهنة أو وظيف

 أو حرفة ما، أو تحسين كيفية القيام بها أو تجديدها.
  التكوين محدد من حيث المجال الزمني الذي يتم فيه بغض النظر عن مفهوم التكوين أو التربية

 المستمرة التي يستعملها البعض بالمعنى نفسه.
  أيضا يستعمل التكوين عموما عند الحديث عن فئة عمرية تجاوزت السن المدرسي وهو يتجاوز

 (.191: 2002مصمودي، ورد في مجرد المهارات األساسية كالقراءة والكتابة والحساب. )
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 في الجزائر: المعلم تكوين-6

مدارس  لتكوين المدرسين وللمرحلة  6لم يترك النظام التربوي الفرنسي للجزائر سوى  1962في  
 االبتدائية  وحدها.

 عدد الكافي من المعلمين.لم تكن الجزائر تتوفر على ال 1963-1962في  
 أنشأت الجزائر مؤسستين تكوينيتين وتتمثل في: 1967-1962وبين  
دارة دور المعلمين بالعاصمة.-  المركز الوطني لتكوين المفتشين للتعليم االبتدائي والمتوسط وا 

 المدرسة الوطنية للتعليم التقني بالحراش في العاصمة. -

نائيا للوضع الذي كانت فيه البالد إال أن تطبيقها  دام إلى غاية ورغم أن هذه المعاهد جاءت حال استث
 أين أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مشروعين هما: 1998

 .2000 / 03إلى غاية  1999 /12الجهاز الدائم للتكوين أثناء الخدمة: والذي دام من  
الذين لم يكملوا تعليمهم الجهاز المؤقت : يهدف إلى تحسين المستوى لمعلمي المدارس األساسية  

 الثانوي.
نقل تكوين المدرسين إلى الجامعة وبالضبط إلى المدارس  الوطنية العليا  2000 /1999وفي  

ENS   .وعددها أربعة وأصبحت هذه المدارس البديل عن المعاهد التكنولوجية للتربية 
 2001 / 2000راسية خطة التكوين للسنة الد 2000 /10 / 22وجاء في المنشور الوزاري رقم:  

التي حددت كيفيات تنظيم وتنفيذ العمليات المختلفة للتكوين، وكذا فيما يتعلق بالمؤسسة 
 المستقبلية للمتكونين، ويحدد هذا المنشور ثالث أنواع من بينها:

 .2000 -1999المدارس العليا لألساتذة:  
 المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 
 (.390 التكوين أثناء الخدمة )بن غذفة، د.ت: معاهد 

 ثانيا: التكوين أثناء الخدمة
أثناء الخدمة بأنه: "عملية  التكوين (36: 1993مرعي) يعرف   مفهوم التكوين أثناء الخدمة:. 1

تعديل إيجابي ذو اتجاهات خاصة تتناول سلوك الفرد من الناحية المهنية أو الوظيفية ولك الكتساب 
والخبرات التي يحتاج لها اإلنسان وتحصيل المعلومات التي تنقصه، واالتجاهات الصالحة المعارف 
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للعمل ولإلدارة واألنماط السلوكية المالئمة، والعادات الالزمة من أجل رفع مستوى كفاءته في األداء 
عة وزيادة إنتاجيته، بحيث تتحقق فيه الشروط المطلوبة إلتقان العمل وظهور فعاليته مع السر 

 واالقتصاد في التكلفة، وكذلك في الجهود المبذولة وفي الوقت المستغرق". 

هو مجموعة من البرامج والدورات الطويلة أو القصيرة والورش »( أنه: 177: 2002راشد )ويعرفه  
الدراسية، وغيرها من التنظيمات التي تنتهي بمنح شهادات أو مؤهالت دراسية، وتهدف إلى تقدم 

لخبرات المعرفية والمهارية والوجدانية الالزمة للمعلم لرفع مستواه العلمي، واالرتقاء بأدائه مجموعة من ا
 التربوي واالكاديمي من الناحيتين النظرية والعملية.

كذلك على أنه: "مجموعة النشاطات المصممة والموجهة إما لرفع  (236: 2002بلوط)  هيعرفكما 
 ميولهم وتصرفاتهم أو سلوكاتهم". د أو لتعديل ايجابي فيمستوى مهارات ومعارف وخبرات األفرا

على أنه "برنامج منظم ومخطط يمكن األساتذة من النمو أيضا  (246: 2009إبراهيم ) يعرفه 
المهني والتعليمي، من خالل الحصول على المزيد من حيزات الثقافة، والممارسات التربوية، وأيضا كل 

 ملية التعليم والتعلم ويزيد من طاقات األساتذة اإلنتاجية". ما من شأنه أن يرفع من مستوى ع

: "يهتم أساسا بتزويد األفراد الخدمة بأنهأثناء  فقد عرف التكوين (336: 2009جاد الرب )أما 
بالمهارات المحددة والمعارف الخاصة والتي تساهم في تحسين األداء، أو أن التدريب يساعد األفراد 

 مجال أعمالهم ووظائفهم". خطاء فينحو تصحيح األ

تكمن أهمية التدريب في العملية التعليمية التعلمية من أجل  أهمية تكوين المعلمين أثناء الخدمة:. 2
إيجاد جيل من الطلبة يستطيع مواجهة التغيرات الثقافية والعلمية مزودة بالقيم واألخالق ومن خالل 

طلوبة ولذلك فإن تدريب المعلمين ينطوي على معلم قادر على ذلك ويملك المعارف والمهارات الم
 أهمية خاصة وهناك العديد من الفوائد للتدريب نذكر منها:

النهوض بالعملية التعليمية التعلمية من حيث الكم والنوع فالمعلم الذي يملك مهارات عالية وكبيرة -1
 .له القدرة على التأثير في اآلخرين مما يمكنه من االرتقاء بأداء الطلبة

صابات وأزمات نفسية  -2 تقليل العنف ضد الطلبة من قبل المعلمين وما ينشأ عنه من حوادث وا 
 تؤدي إلى تسرب الطالب.
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المعلم المدرب بطريقة جيدة يتقن عمله وال يحتاج إلى الكثير من الزيارات من قبل المشرف أو -3
تتابعة من أجل مساعدته على المعلم أن الجديد بحاجة إلى زيارات إشرافية ممدير المدرسة في حين 
 األداء بطريقة أفضل.

إن المعلم المدرب جيدا يستطيع القيام بالعديد من األدوار في المدرسة فهو المساعد والمعين -4
لمدير المدرسة ويساهم إلى حد كبير في نجاح العمل اإلداري والفني في المدرسة وال يشكل عبئا على 

 إدارة المدرسة.
نوية للمعلم حيث يؤدي ذلك إلى رفع كفاءة المعلم مما يؤدي إلى رفع روحه رفع الروح المع-5

المعنوية ألنه سيحقق من خالله ذاته ويشعر بالرضا ويحوز االحترام والتقدير من قبل طالبه 
ومسئوليه كما ستكون له فرصة في االرتقاء في السلم الوظيفي. فالمعلم الكفء الماهر يقبل عليه 

 (.14: 2008يدرسوا عنده بعض دروس التقوية مقابل أجر إضافي. )أبو عطوان، كثير من الطلبة ل
 أهداف التكوين أثناء الخدمة:. 3

 األكاديمي. تعويض النقص في التكوين األولي من ناحية التحصيل المعرفي و -
تأهيل المدرسين غير المؤهلين تربويا أو الذين تم توظيفهم مباشرة دون أي تكوين بيداغوجي  -

 خاص.
تعميق وتحديث المعارف األكاديمية للمدرسين. تنمية حب التكوين الذاتي لدى المدرسين قصد  -

 تحسين مستوياتهم.
تحضير المدرس للتغيرات المستجدة، واإلصالحات التي من الممكن أن تطرأ أو تدخل على  -

 النظام التربوي.
إلى تجديد خبرات المعلم وتزويده  وبالتالي فإن التكوين أثناء الخدمة هو تكوين تجديدي يهدف       

بكل جديد سواء في ميدان التربية وفنون المهنة أو في ميدان المعارف العلمية أو التقنية أو األدبية 
: 2013التي تتعلق بالمواد التي يعلمها أو تتعلق بالتطور الذي يحدث في ميدان العلوم.)بن زاف، 

193.) 

 طرائق التكوين أثناء الخدمة: .4

يعتبر االختيار العلمي السليم لألساليب التدريبية المناسبة أحد المعايير األساسية التي تحكم في        
النهاية فعالية البرنامج التدريبي، فقد تعددت األساليب التدريبية في  وقتنا الحاضر وشهدت تعددا 
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ب الذي يتناسب مع ملحوظا وتنوعا واضحا مما يفسح المجال أمام خبراء التدريب الختيار األسلو 
المتغيرات العديدة التي تحكم البرامج التدريبية المختلفة، بعد أن ظل أسلوب المحاضرة هو األسلوب 
الشائع لمدة طويلة، وأساليب التدريب تتعدد حسب الهدف من الدورة التدريبية، ومستوى المتدربين وحجم 

ألساليب التدريبية كبديلة عن بعضها بحيث يمكن التسهيالت التدريبية المتوفرة، وال يمكن استخدام كافة ا
 (. 56: 2002استخدام إحداها أو بعضها في جميع الظروف )الغامدي، 

      منها:للتكوين هناك عدة أساليب و     

 المحاضرة:-أ 
بأنها أكثر األساليب شيوعا، حيث يجتمع المشاركون في غرفة واحدة أو  (170: 2007عبيدات) يعرفها 

 المدرب بإلقاء محاضرته عليهم وهم يسجلون المالحظات التي يرون الحاجة الضرورية إليها. قاعة ويقوم 
 .(18)أحمد، د.ت:  مميزات المحاضرة:.1
 تمتاز الطريقة اإللقائية بصفة عامة: بسهولة التطبيق، وبموافقتها لمختلف مراحل التعليم. . أ
ومات جديدة من هنا وهناك مما يساعد تمتاز طريقة المحاضرة باتساع نطاق المعرفة، وبتقديم معل . ب

 في إثراء معلومات الحاضرين.
تفيد طريقة الشرح في توضيح النقاط الغامضة ويساعد الوصف كذلك في خدمة هذا الغرض،  . ج

 وثبوت األفكار في الذهن
 نقل كم كبير من المعلومات في فترة زمنية قصيرة نسبيا.  . د
 والتي ليس لدى المتكونين معرفة معمقة حولها. صالحية المحاضرة لنقل معلومات حول النظريات . ه
 (.201: 2002)راشد،  سلبيات المحاضرة:.2
إن االتصال في المحاضرة يتجه بخط مستقيم بين المحاضر والمستمع، فال تكون للمحاضر القدرة  .أ 

على اكتشاف ما إذا تم فهم المعلومات من قبل الحضور أم ال، وعليه يمكن القول أن التغذية 
 ية وأهميتها في عملية التدريب معطلة في أسلوب المحاضرة.الرجع

 لن يكون للمحاضر أي تأثير على سلوك واتجاهات المستمعين. .ب 
 لن تعطي المحاضرة الفرصة للمتكون االعتماد على نفسه والقيام بتطبيق عملي لما سمع. .ج 
قدم بأسلوب من الموضوع الم %5وجد علماء النفس أن المتكون لن يتمكن من تعلم أكثر من  .د 

 المحاضرة
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مع أن التعليم المصغر استخدم أوال في أنه  (197-196: 2002 )راشديذكر   التدريس المصغر:-ب 
برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة، إاّل أنه استخدم بنجاح في برامج تدريب المعلمين في أثناء الخدمة 

ستويات. وقد أسهم عدد كبير التي وضعت لمجموعات من المعلمين من ذوي الخبرة وفي مختلف الم
من الكليات والجامعات في زيادة استعمال أسلوب التدريس المصغر في برامج التدريب في أثناء 

 الخدمة، وكانت النتائج ناجحة للغاية.
ويقوم أسلوب التدريس المصغر على أساس تقسيم الموقف التعليمي إلى مواقف تدريسية صغيرة، مدة كل 

ق مع استخدام كاميرات الفيديو لتسجيل العملية التعليمية، حتى يمكن عرضها بعد منها حوالي خمس دقائ
الذي يقوم بتدريس هذا الموقف التعليمي الصغير على زمالء يمثلون  –ذلك ليعرف المعلم المتدرب 

 أخطائه ويعدل من سلوكه في المرة التالية، وهكذا حتى يصل إلى درجة إتقان السلوك الصحيح. -تالمذته

 المعلمين في النقاط التالية:تكوين يمكن تلخيص أهم مميزات هذا األسلوب في و 

 feed Backيمتاز هذا األسلوب عن غيره من أساليب تدريب المعلمين في أنه يقدم تغذية راجعة .أ 
فورية، ومن مصادر متعددة مثل: مشاهدة المعلم المتدرب لنفسه وهو يقوم باألداء، ثم تحليل هذا 

األخطاء، ومناقشات الشرف على برنامج التدريب، وأيضا مناقشات زمالئه المعلمين،  األداء ومعرفة
 وغيرها من المصادر المتوافرة في الموقف التعليمي.

أنه بالرغم من أن موقف التدريب الذي يستخدم أسلوب التدريس المصغر؛ موقف مصطنع أاّل أنه يتم  .ب 
 ويمكن أن نصل بها إلى مستوى اإلتقان المطلوب. فيه التدريب على مهارات التدريس بصورة حقيقية،

صغر عدد المتعلمين، وقلة الوقت المستغرق في عملية التدريس؛ يؤدي إلى خفض التعقيدات إلى   .ج 
حد كبير، ويوفر وقت المعلم المتدرب، ووقت المشرف على التدريب، كل هذا يؤدي إلى نتائج جيدة 

 في عملية التدريب
"هي عبارة عن اجتماعات موسعة لعدد من  (186: 2001البوهي)ها يعرف  أسلوب المؤتمرات:-ج 

المتخصصين، يسبقه عدد من خالل تكليف لجنة الخبراء أو المختصين البارزين من ذوي االهتمام 
بموضوع المؤتمر، ليكونوا بمثابة محاضرين أو مناقشين بالمؤتمر، ويدعى أيضا إليه عدد كبير من 

 عات من أصحاب نفس التخصص. العاملين في المؤسسة والجام
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طار الدماغ أو توليد مأسلوب إ (160: 2005)الهويديوتشمل حسب  أسلوب العصف الذهني:-د 
األفكار حيث يعتمد هذا األسلوب على التفكير السريع دون إعداد سابق ويبدأ العقل بالتعرف على 

 إلبداعي. المشكلة ثم تفحصها ويدقق في خصائصها حتى يتمكن من الوصول إلى الحل ا
لخص)ديب وسوسمان( القواعد المنظمة لجلسات العصف الذهني بما  قواعد العصف الدهني: .1

 يلي:
 .أن اليزيد عدد أعضاء المجموعة عن خمسة عشر مشاركا 
 .أن يجلس هؤالء في مواجهة بعضهم البعض وحول مائدة مستديرة 
 مية اإلبداع لحل المشكالت.تبلغ المجموعة بأن الهدف من اللقاء هو تدريب على االبتكار وتن 
 .ال يسمح بتقييم األفكار المطروحة من قبل المشاركين مهما كانت غريبة أو ساذجة 
 .يطلب من المشاركين التركيز واإلصغاء لما يطرحه الزمالء واستيعاب أفكارهم 
 .يسمح للمجموعة بالتحدث دون قيود أو شكليات تعيق تحدثهم وبدون رفع األيدي لالستئذان 
 عان بالسبورة أو لوحات التسجيل لوضع األفكار عليها، كما يتم التسجيل بالصوت والصورة إن يست

 أمكن.
 .بقاء الجلسة مفتوحة حتى ينتهي المشاركون من طرح جميع ما لديهم 
 .ثرائها  يسمح للمشاركين بإعادة صياغة أفكارهم وتعديلها وتوظيف أفكار اآلخرين وا 
  حات واآلراء حسب درجة التأييد التي تحظى بها، فالفكرة التي يؤديها البدء بتحديد اإلجابات والمقتر

أكثر األعضاء تأتي في الصدارة وهكذا التدرج حتى الوصول لألفكار التي لم تحظ سوى بأدنى 
 (.253: 2004الكبيسي، أورد في التأييد )

 الموجه ذاتيا:التكوين أسلوب  .ه

نما حيث ينبغي أن يكون المدرس ملما بالثقافة ا لتي تحيط به، فالمدرس ليس مدرسا لمادة علمية فحسب وا 
البد يكون دارسا للثقافة، فهي الوعاء الذي يرتفع بمستواه عن طريق تربية الناشئين يعني أوال وأخيرا 
تعريفهم علال الثقافة التي يعيشون فيها بما يزودهم من معارف وما يغير من اتجاهاتهم نحو األفضل، 

ا يتوافر للمدرس من مفاهيم سليمة عن ثقافة المجتمع، وسماتها، ومكوناتها، وسمات وعلى هذا بقدر م
تماسكها، أو عوامل التناقض التي يوجد بداخلها وأهداف المجتمع واتجاهاته، بهذا القدر يتحدد دور المعلم 

 (.56: 1998وفعاليته في توحيد مادة التعليم وأساليب اختبار الخبرات التربوية ) حسان، 
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 معلم المرحلة اَّلبتدائية:تكوين اتجاهات  .5

تعددت الرؤى واالتجاهات في مجال إعداد معلم المرحلة االبتدائية، بتعدد وجهات نظر أصحابها،   
 ويمكن استعراضها كما يلي:

وفيه يتم تحديد الكفايات الالزمة للمعلم في مستوياتها المعلم في ضوء الكفايات:  تكوين اتجاه.1.5
 ها المختلفة، ثم يتم تدريب المعلمين عليها نظريا وعمليا.وتصنيفات

انطالقا من أن عملية  التدريس يمكن تحليلها لمجموعة المعلم في ضوء المهارات:  تكويناتجاه . 2.5
من المهارات الفرعية على أن يتم تضمين تلك المهارات في برامج اإلعداد، بحيث يتدرب المعلمون عليها 

 صلوا إلى مستوى اإلتقان المطلوب.نظريا وعمليا، لي
حيث يتم التعامل مع برنامج إعداد المعلم على أنه المعلم في ضوء أسلوب النظم:  تكويناتجاه . 3.5

نظام متكامل له مكونات هي )المدخالت، والعمليات، والمخرجات، والتغذية الراجعة(، فإذا توافر للبرنامج 
 ابط، والتفاعل، ساعد ذلك على تحقيق البرنامج ألهدافه كاملة.ومكونات قدر مناسب من التكامل ، والتر 

ويرى أصحاب هذا االتجاه أن التدريس نشاط مهني من نوع المعلم القائم على األداء:  تكويناتجاه . 4.5
خاص، يتطلب تدريبا متخصصا على مهامه وأدوار يتم تحديدها مسبقا، بحيث ينخرط المعلم في هذه 

مستوى أداء مناسبا )التمكن( في ضوء معايير موضوعية تراعي المهنية والخبرة  التدريبات حتى يحقق
 (. 107: 2015والمهارة )الغامدي، 

 يمكن تقسيم التكوين أثناء الخدمة إلى أربعة أنواع أساسية وهي:أنواع التكوين أثناء الخدمة:  . 6

نتيجة التغير المستمر الذي يطرأ على  وهوالذي يستهدف تنمية المعلم مهنياالتكوين للنمو المهني: . 1.6
 المناهج، وأساليب التعليم والوسائل التعليمية.

من أجل رفع كفاءة الحد األدنى الالزم لممارسة المهنة، وهذا النوع  التكوين بقصد التأهيل:. 2.6
حد الذي يستهدف في إعداد المعلمين الذين ال يحملون مؤهالت علمية أو تربوية، لرفع كفاءاتهم إلى ال

 يمكنهم من ممارسة المهنة بنجاح.
مع أن الهدف من التكوين بجميع أنواعه هو تغير  لتغيير السلوك واَّلتجاهات والقيم:. التكوين 3.6

السلوك في نواحيه المختلفة سواء أكانت  مهارية أو قيمية أو مهنية، إال أن هناك نوع من التكوينات 
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السلوك من ناحية معينة، مثل تحسين العالقات اإلنسانية المختلفة  يستخدم فيها األسلوب المباشر لتغيير
 عن طريق تفهم أعمق للنفس ولآلخرين، وتنمية القدرة على اإلبتكار واإلبداع.

حيث تقتضي عمليات الترقية نقل المعلم من موقع إلى  التكوين إلعداد المعلمين ألعمال جديدة:.4.6
داده وتكوينه على المهارات التي يتطلبها  العمل الجديد )كريم آخر وهذا يجب أال يتم إال بموجب إع

 (.236-235: 2003وآخرون، 
 أثناء الخدمة والتنمية المهنية المستمرة: التكوينسياسات . 7

اليوجد شكل واحد للتدريب أثناء الخدمة والتنمية المهنية المستمرة، بل تتعدد األشكال بتعدد حاجات  
ات وأساليب جديدة للتعلم والتعليم. إال أن هناك أشكاال من التدريب قبل الخدمة المعلمين، وبظهور تقني

أصبحت من الممارسات الشائعة دوليا، وثبت نجاحها وفائدتها في تجويد التعليم وتكيف المعلمين. ومن 
 هذه األشكال:

جديد للغرفة إن دخول المعلم ال( Induction Trainingإلدماج المعلمين المستجدين ) التكوين.1.7
الصفية لوحده ألول مرة يخلق تحديات وضغوطات نفسية متعددة عليه، وذلك على الرغم من اإلعداد الذي 
تلقاه قبل الخدمة، مما يستدعي األخذ بيد المعلم الجديد في بداية عمله عن طريق ما يسمى بالتدريب 

المعلم الجديد البيئة المدرسية والجو ( لفترة معقولة من الزمن، ليألف Induction Trainألجل اإلدماج )
الصفي، ويتعرف على رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها ودوره في تحقيقها من جهة، وعلى متطلبات المهنة 
ذاتها على أرض الواقع من مهارات وممارسات وقيم، وكيفية التعامل مع اإلدارة والمعلمين اآلخرين من 

 من التدريب األشكال التالية: جهة أخرى. وعادة ما يأخذ هذا النوع
( لمعلم مهني محترف لمدة من الزمن، يتلقى خاللها تدريبا shadowingمالزمة المعلم الجديد )أ. 

 ( منه، كما يجري في المهن األخرى كالطب والمحاماة والطيران على سبيل المثال.Mentoringإرشاديا)
 في المدرسة أو المدارس المجاورة.التعلم مع األقران من خالل التشبيك مع الزمالء ب. 
تلقي النصح واإلرشاد من الخبراء التربويين االخرين كالمشرفين والمدراء لربط المعرفة النظرية . ج

 بالتطبيق العملي الميداني على أرض الواقع.
( عن طريق تدوين أفكاره ومالحظاته ونقدها ذاتيا ومشاركتها مع Reflectionتأمل المعلم لذاته ). د

 ء، وغالبا ما يتم ذلك بإشراف المدير أو المشرف التربوي.الزمال
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وقد أثبتت الدراسات والتجارب الدولية أن من شأن هذه الممارسات المساعدة على االحتفاظ بالمعلمين 
 الجدد في المهنة وعدم تركها سريعا وتجويد أداء المعلمين وتدعيم تكيفهم وصحتهم النفسية والمهنية.

من الممارسات الناجحة دوليا وضع المعلم الجديد تحت (: Internshipالتجربة )التمرين تحت . 2.7
فترة تجربة يتمرن خاللها على التعليم في مدرسة ما، وقد تستمر فترة التجربة لمدة عام يتم فيها مراقبته 

معايير  وتوجيهه من قبل معلم خبير أو أكثر أو من مدير المدرسة، وفيما إذا اجتاز التجربة بنجاح وحقق
المهنة يتم تحويله إلى معلم دائم. ومن فوائد هذه الممارسة أن المعلم قد يكتشف ذاته بشكل أفضل بحيث 

 يقرر أن مهنة التعليم تناسبه لتكون مهنة الحياة، أو عكس ذلك فيقرر ترك المهنة في وقت باكر.
المعلم العربي في المتوسط يقضي أثناء الخدمة في إطار التنمية المهنية المستمرة: التكوين . 3.7

ساعات أو أيام في التدريب أقل بكثير مما يقضيه نظراؤه في الدول المتقدمة، ويتوقع من المعلم في 
األنظمة التربوية المتطورة أن يقضي حّدا أدنى من الساعات أو عدّدا محدّدا من األيام في التدريب أثناء 

ت األساسية للتثبيت أو الترقية أو غير ذلك من يوما كجزء من المتطلبا 24الخدمة قد تصل إلى 
المحفزات بحيث تتكامل خبراته الميدانية مع تلك التي يكتسبها من التدريب. ولذا فإن النظرة إلى التدريب 
أثناء الخدمة يجب أن تتحول من مجرد جلوس المعلم أو التحاقه بدورات مجزأة ال رابط بينها تفرض عليه 

بوية، بل يجب أن تصبح جزءا من حلقة متكاملة ومتتابعة، تندرج ضمن ما يسمى من قبل اإلدارات التر 
بالتربية المهنية المستمرة للمعلمين والتي تشجعهم على تأمل وتكامل خبراتهم ومهارتهم ومدى مالئمتها 

 لحاجات وخصائص طلبتهم وللموقف التعليمي التعّلمي.
نظرا إلى أن هناك أعدادا متزايدة من المعلمين الذين ين: أثناء الخدمة إلعادة تأهيل المعلمالتكوين 4.7

يلتحقون بالتعليم دون أن يكونوا مؤهلين تربويا وأعدادا أخرى ممن ال يحققون شروط االلتحاق بالمهنة 
ال فإنهم سيفقدون وظائفهم، وعلى السلطات التربوية في هذه  وشروط التثبيت فيها خالل مدة زمنية معينة وا 

 (.9-7: 2015ة فرص إعادة التأهيل لهؤالء بعدالة )توق، بله، الحالة إتاح
تعتبر مشكالت تدريب المعلم في البلدان العربية أثناء الخدمة امتدادا أثناء الخدمة:  التكوينمشكَلت  .8

طبيعيا لمشكالت اإلعداد قبلها كما وكيفا، ويرجع ذلك إلى عدم وجود سياسة موحدة لإلعداد والتدريب 
ب اإلحساس بضرورة اعتبارهما وجهين لعملة واحدة من حيث األهداف والفلسفة، ونستطيع معا، وغيا

 القول: أن هناك تنوع في مشكالت تدريب المعلم في الوطن العربي ولعل أهمها ما يلي:

 قصور األجهزة الحالية القائمة على التدريب في البلدان العربية على القيام بمهامها كما ونوعا. . أ
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ق والتكامل بين إدارات التدريب والجهات المتعددة األخرى التي تتعاون معها إلنجاز ضعف التنسي . ب
برامجها ومشروعاتها، كالجامعات ومؤسسات إعداد المعلمين ومراكز البحوث، هذا باإلضافة إلى أنه 
تغلب على برامج التدريب أنها مفروضة على المعلمين، لذلك ال تؤدي إاّل إلى تحسين بسيط في 

ريس، والبرامج، ونستطيع القول: أن التدريب أثناء الخدمة لم يكن حتى وقت قريب مناسب، ولم التد
يلب احتياجات المعلمين، كما أنه لم يخدم الغرض الرئيسي وهو تحسين األداء المهني للمعلمين 

 (.148: 2007)عبيدات، 
 خَلصة الفصل:

يجب وين وخاصة التكوين أثناء الخدمة، نستنتج من خالل ما سبق عرضه في الفصل أن عملية التك  
تبقى متواصلة ألننا في زمن تتطور وتتجدد فيه المعلومات بسرعة لذا من الضروري االهتمام بهذه العملية 

 ألنها تعتبر وسيلة للتطور التربوي.
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 تمهيد:

ت االقتصادية أو االجتماعية من يتزايد االهتمام في وقتنا الحالي باألداء الوظيفي سواء داخل المؤسسا
أجل تحقيق مبتغاها والمحافظة على استمراريتها، وهذا من خالل تحسين األداء وظروف العمل. لذلك 
سنتطرق لموضوع األداء الوظيفي وذكر بعض تعاريفه، وأهم الجوانب المتداخلة فيه وأهم مكوناته وأهميته 

 المعيقات التي تؤثر على األداء الوظيفي الجيد.كما أننا سنعرض مراحل تقويمه إضافة إلى بعض 

   تعريف األداء:-1

يعتبر موضوع األداء الوظيفي من الموضوعات المهمة ألنه يمس كل المجاالت: االجتماعية،       
االقتصادية...فهو محل نظر جميع المؤسسات والمنظمات وفيما يلي سنعرض بعض التعاريف التي 

 .تناولت األداء الوظيفي

األداء بأنه من الفعل أدى، يؤدي، تأدية الشيء إلى ( 27، 1981)المهيري عرف  .تعريف األداء لغة:أ
                                       غيره بمعنى أوصله، الدين مثال قضاه، الصالة قام بها في وقتها.

فرد من سلوك لفظي أو األداء على أنه: "هو ما يصدر عن ال (102المعجم التربوي )دت: ويعرف    
مهاري ويستند إلى خلفية معرفية ووجدانية معينة. هذا األداء يكون عادة على مستوى معين، يظهر منه 

 قدرة الفرد على أداء عمل ما".

تعريف األداء على النحو التالي: "بأنه تسديد أو دفع  (14: 2001منجد اللغة العربية )وقد ورد في     
 أدى عمل ما عليه، قام بما هو ملزم به )أدى الواجب(.  و  /ما هو واجب ومستحق

تعريف األداء حسب  عدة تعاريف منها: (33: 2009الخطيب ) أورد   :تعريف األداء اصطَلحاب. 
تم تعريفه بأنه ما يشمل الكفاءة والفعالية،  2000( إصدار 9000المنظمة العالمية للمقاييس )اإليزو

ج، أما الكفاءة: فهي العالقة بين النتيجة التي تم الحصول عليها والمواد فالفعالية هي مدى بلوغ النتائ
 المستخدمة.

يقول بأن األداء هو "ما يتمكن الفرد من تحقيقه آنيا من سلوك محدد، ( 2007) لعبد الرزاقوتعريف    
 وما يستطيع المالحظ الخارجي أن يسجله بأكبر قدر من الوضوح والدقة..
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تعريف )هاينز( لألداء بأنه الناتج الذي يحققه الموظف عند  (104: 2011)  الجساسي وقد ذكر   
قيامه بأي عمل من األعمال في المؤسسة كما يعرف األداء بأنه قدرة الموظف على تحقيق أهداف 
الوظيفة التي يشغلها في المؤسسة وكذلك عرف األداء الوظيفي بأنه تنفيذ الموظف في المؤسسة، ويشير 

اء كذلك إلى النتائج المحددة للسلوك وبالتالي فإن األداء اإليجابي هو النتائج المرغوبة المحددة مفهوم األد
للسلوك وفي المقابل فإن األداء السلبي هو النتائج غير المرغوبة المحددة للسلوك، ويعبر عن األداء أحيانا 

 بالفعالية والكفاءة. 

فرد باألنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها بأنه: قيام ال (26-25: 2005عاشور )ويعرفه    
عمله، ويمكننا أن نميز بين ثالثة أبعاد جزئية يمكن أن يقاس أداء الفرد عليها، وهذه األبعاد هي كمية 

 الجهد المبذول، ونوعية الجهد ونمط األداء.

دراك بأنه: "هو األثر الصافي لجهود الفرد التي ت (219: 2003سلطان )وعرفه أيضا     بدأ بالقدرات وا 
تمام المهام المكونة لوظيفة الفرد.  الدور والمهام والذي بالتالي يشير إلى درجة تحقيق وا 

( حيث يقول بأنه Thomas Gilbertتعريف "ثوماس جيلبرت")  (52-51ه: 1424رضا )وقد ذكر    
وم به األفراد من أعمال في )ال يجوز الخلط بين السلوك وبين اإلنجاز واألداء، ذلك أن السلوك هو ما يق

المنظمة التي يعملون بها، أما اإلنجاز فهو ما يبقى من أثر أو نتائج بعد أن يتوقف األفراد عن العمل أي 
أنه مخرج أن نتاج، أو النتائج، أما األداء فهو التفاعل بين السلوك واإلنجاز، أنه مجموع السلوك والنتائج 

 التي تحققت معا.

الذي يرى بأن األداء عبارة) عن القيام بأعباء الوظيفة من مسئوليات وواجبات وفقا  "بدوي"وتعريف    
 للمعدل المفروض أدائه من العامل الكفء المدرب(. 

 ومن خالل التعاريف السابقة نقول بأن األداء هو: كل الجهود التي يبذلها الفرد في عمله.

من الجوانب المتداخلة في بلورة مفهوم األداء منها  هناك العديد: الجوانب المتداخلة في مفهوم األداء-2
 ما يتعلق بالعمل ومنها ما يتعلق بالعامل نوجزها فيما يلي:
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يعد اإللمام بالعمل ركنا من أركان األداء فهو يعبر عن معرفة العامل بالعمل الذي اإللمام بالعمل: -أ
دراكه للتوقعات المطلوبة منه ومدى إتباعه لطريقة العمل الذي تحدده له  يؤديه ومدى فهمه لدوره ومهمته وا 

 المنظمة.

يعبر نتاج العمل عن مستوى االنجازات التي يحققها العامل، ومدى مقابلتها للمعايير نتاج العمل: -ب
النموذجية الكمية والنوعية والزمنية وضبط التكاليف ما يمر عليه من قيمة مصادفة تعبر عن ناتج العمل 

 (.129: 2007العامل في العمل )غربي،  ويعبر عنه ببصمات

 مكونات األداء:-3

يعبر عن مقدار الطاقة العقلية والنفسية والجسمية التي يبذلها الفرد في العمل خالل فترة كمية العمل:  -أ
زمنية محددة، تعبر المقاييس التي تقيس سرعة األداء أو الكمية خالل فترة زمنية محددة عن البعد الكمي 

 لمبذولة.للطاقة ا

تعني مستوى الدقة والجودة، ومدى مطابقة الجهد المبذول للمواصفات ففي بعض أنواع نوعية العمل:  -ب
األعمال قد ال يهم كثيرا سرعة األداء أو كميته، ما يهم نوعية وجودة الجهد المبذول، والكثير من المقاييس 

 اإلبداع واالبتكار في األداء. التي تقيس درجة مطابقة اإلنتاج للمواصفات والتي تقيس درجة

التي يؤدي بها الفرد عمله وقياسه ببعض الحركات والوسائل  نمط إنجاز العمل: يقصد به الطريقة -ج
والطرق التي قام بها في أدائه لعمله فعلى أساس نمط اإلنجاز يمكن قياس الترتيب الذي يمارسه الفرد في 

كات أو األنشطة إذا كان العمل جسماني بالدرجة األولى أداء حركات أو أنشطة معينة ومزيج هذه الحر 
 ( 9: 2011)والي، 

سنتطرق في هذا العنصر إلى أهمية األداء بالنسبة للعاملين والمنظمة، وذلك  أهمية األداء الوظيفي:-4
 (.204: 2003من خالل ما قدمه )الهيني، 

 بالنسبة للعاملين:-أ

لتنظيمات انعكاسا ألداء المنظمة التي يتبعها، كما أن العاملين يعد أداء الفرد على مختلف المستويات وا
ودرجة أدائهم الجيدة هو تعبير عن درجة فاعلية المنظمة التي يعملون بها، حيث أن اهتمام الفرد بمستوى 

 أدائه ينعكس عليه ايجابيا على النحو التالي:
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كذلك أداء أعمال أخرى مختلفة نسبيا في يعد األداء مقياسا لقدرة الفرد على أداء عمله في الحاضر و -1
المستقبل، فإذا ما ارتبط ذلك بوجود أنظمة موضوعية سليمة لقياس كفاءة أداء العاملين فإن األداء الفردي 
يصبح أحد العوامل األساسية التي تبنى عليه الكثير من القرارات اإلدارية، والتي تتعلق ببعض األمور 

النقل والترقية والتكوين واالنتداب لمناصب عليا...، ومن خالل ذلك المهمة في حياة كل فرد، مثل 
 المنطلق يجب على كل فرد أن يوجه اهتماما خاصا ألدائه في العمل الرتباطه بمستقبله الوظيفي.

يجب على كل فرد االهتمام بأدائه لعمله نظرا الرتباط ذلك بما يتقاضاه من أجور ومرتبات مقابل هذا -2
 بشرط أن تتوافر المقومات الالزمة إليجاد العالقة اإليجابية بين الحوافز واألداء. األداء، وذلك

يرتبط األداء من وجهة نظر الفرد بإحدى الحاجات األساسية له، وهي الحاجة إلى االستقرار في عملية -3
ثبات ذاته.  وا 

رفعه وتنميته، سوف يمكنه  من خالل ما تم التطرق إليه نتوصل إلى أن اهتمام الفرد بأدائه، والعمل على
 من تحقيق عدد من األهداف المرتبطة به، وتتمثل في األهداف االقتصادية واالجتماعية والنفسية.

يحتل موضوع األداء المقام األول من حيث أهميته لدى كل مسؤول، حيث يمثل بالنسبة للمنظمة:   -ب
 التي يديرها أو يرأسها أو يشرف عليها. األداء أحد العوامل المهمة التي تستخدم في تقييم المنظمة

لذلك نجد أن جميع المسؤولين عن التنظيمات المختلفة يهتمون اهتماما كبيرا بأداء العاملين في هذه      
نما هو انعكاس ألداء هذه  التنظيمات، ذلك ألن األداء يعد انعكاسا لقدرات كل فرد ودافعيته فحسب، وا 

 ا.التنظيمات ودرجة فاعليتها أيض

كما يحتل األداء أهمية كبيرة داخل أي منظمة تحاول تحقيق النجاح والتقدم باعتباره الناتج النهائي -1
لمحصلة جميع األنشطة التي يقوم بها الفرد أو المنظمة فإذا كان هذا الناتج مرتفعا فإن ذلك يعد مؤشرا 

ستقرارا وأطول بقاءا حين يكون أداء واضحا لنجاح المنظمة واستقرارها وفعاليتها، فالمنظمة تكون أكثر ا
العاملين متميزا، ومن ثم يمكن القول بشكل عام أن اهتمام إدارة المنظمة وقيادتها بمستوى األداء يفوق 
عادة اهتمام العاملين بها، ومن ثم فإن األداء في أي مستوى تنظيمي داخل المنظمة وفي أي جزء منها ال 

 وسين فحسب، بل هو انعكاس لقدرات ودوافع الرؤساء والقادة أيضا.يعد انعكاسا لقدرات ودوافع المرؤ 
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كما ترجع أهمية  األداء بالنسبة للمنظمة إلى ارتباطه بدورة حياتها في مراحلها المختلفة المتمثلة في -2
 مرحلة الظهور، مرحلة البقاء واالستمرارية، مرحلة االستقرار، مرحلة السمعة والفخر، مرحلة التميز، مرحلة
الريادة)إذ أن قدرة المنظمة على تخطي مرحلة ما من مراحل النمو والدخول في مرحلة أكثر تقدما إنما 

 يعتمد على مستوى األداء بها(

كما ال تتوقف أهمية األداء على مستوى المنظمة فقط، بل تعدى ذلك إلى أهمية األداء في نجاح -3
 خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولة.

لكي يتم تحديد مستوى أداء العاملين البد من معرفة العوامل التي تحدد هذا  محددات األداء: -5
 المستوى، ولذلك ذكر "سليمان" بأن األداء يتحدد من خالل ثالثة عوامل هي:

 األول: الدافع الفردي على العمل.

 الثاني: مناخ العمل.

 الثالث: القدرة على العمل.

الدافع يقصد به " مجموع القوى الداخلية التي تنبع من ذاتية الفرد والتي تحرك  الدافع على العمل: إن-
 وتوجه سلوكه في اتجاه معين.

ونظرا ألهمية الدوافع بالنسبة للموارد البشرية وللمنظمات فقد أولت اإلدارة المعاصرة أهمية خاصة لها، 
ي ظهور نماذج مختلفة للدوافع والرضا واستفادت من الدراسات الخاصة بعلم النفس والسلوك التنظيمي ف

 الوظيفي والتي أصبح لها تأثير كبير على أداء العاملين وزيادة إنتاجهم.

بيئة العمل ) مناخ العمل(: إن بيئة العمل تتكون من جزأين هما البيئة الداخلية للمنظمة والبيئة الخارجية -
يع مكونات المنظمة  من سياسات وقيادات وأنظمة المحيطة بها، بالنسبة للبيئة الداخلية فهي تتمثل في جم

وغيرها، أما البيئة الخارجية نجد أنها تتكون من ثالث بيئات، وهي البيئة العالمية، والبيئة اإلقليمية، والبيئة 
المحلية، وكل هذه البيئات لها تأثيرها على المنظمة بالرغم من كونها تقع خارج نطاق سيطرة إدارة 

 بد من متابعة عناصر البيئة والتغيرات التي قد تحدث ومدى تأثيرها على المنظمة.المنظمة، لذلك ال
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القدرة على أداء العمل: على إدارة المنظمة أن تكون على معرفة بقدرات األفراد ودوافعهم واتجاهاتهم -
 وذلك لكي تستطيع توزيع العمل والمهام على العاملين بطريقة صحيحة أي وضع الرجل المناسب في
المكان المناسب، وقد ذكر عاشور بأن هناك محاوالت  من بعض العلماء إلعداد نموذج لمحددات األداء 
دراك الفرد لدوره الوظيفي  يعتمد على ثالثة عوامل هي: الجهد المبذول، والخصائص الشخصية، وا 

 (.44-43: 2013)الشريف، 

 هناك عدة أبعاد لألداء تشمل ما يلي: أبعاد األداء: -6

، وتشمل مستوى الفرد، مستوى الوحدة في التنظيم (level of analysisوى أو وحدة التحليل) مست -أ 
 أو الجماعة الصغيرة، مستوى التنظيم )المؤسسة(.

مقاييس األداء: وهي تلك العناصر القابلة للقياس في أي مجال من مجاالت األداء، وهذه المعايير  -ب 
إلنتاجية، أو الفاعلية، أو الكفاءة، أو النوعية، أو تحقيق الربح، أو قد تشمل واحدا أو أكثر من التالية: ا

 النمو، أو رضا الموظفين، أو رضا الزبائن )العمالء(، والتجديد واالبتكار.

 قياس األداء: المقاييس هنا قد تكون موضوعية، وكمية، أو ذاتية. -ج

 قد يكون إطار االهتمام أو القياس. اإلطار الزمني لألداء: إن طول المدى، أو متوسطه، أو قصره -د

مجال االهتمام أو التركيز في األداء: وهنا يكون مجال االهتمام اإلبقاء على األداء كما هو، أو  -ه
       (.30: 2008)البلوي،  تحسينه وتطويره، والتحسين هو الذي تركز عليه جهود اإلصالح والتطوير

يم األداء من العمليات الصعبة والمعقدة ألنه يتطلب من تعد عملية تقو   مراحل تقويم األداء: -7 
المسؤولين على تنفيذها التخطيط بشكل سليم ومبنيا على أسس منطقية ذات خطوات متسلسلة وذلك ألجل 

 األهداف التي تنشدها المنظمة، ويمكن التطرق لتلك المراحل والخطوات وعلى النحو اآلتي:

وة أولى خطوات عملية تقويم أداء العاملين ويتم فيها التعاون وضع توقعات األداء: تعد هذه الخط -أ 
بين المنظمة والعاملين على أساس وضع توقعات األداء مما يؤدي إلى اإلتفاق فيما بينهم حول وصف 

 المهام المطلوبة والنتائج المتوقعة.
ة التي يعمل بها مرحلة مراقبة التقدم في األداء: هذه المرحلة تأتي ضمن إطار التعرف على الكيفي-ب 

الفرد العامل وفق المعايير الموضوعة مسبقا ومن خاللها يمكن إتخاذ االجراءات الصحيحة وتوفير 
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مكانية تنفيذه بشكل أفضل، ثم تحديد اإلنحرافات الحاصلة بالعمل  المعلومات عن كيفية إنجاز العمل وا 
 ومحاولة تصحيحها وبالتالي تفادي الوقوع فيها مستقبال.

 ألداء: تقضي هذه المرحلة تقييم أداء جميع العاملين بالمنظمة ومعرفة مستوى أدائهم.تقييم ا-ج 
التغذية العكسية: الموظف يحتاج تحديد مستوى أدائه بالعمل الذي يزاوله لكي يتمكن من معرفة مدى -د 

ذية العكسية تقدمه في أداء عمله وبلوغه األهداف المراد بلوغها بموجب ما تحدده اإلدارة من معايير، والتغ
 نافعة ومفيدة يجب أن يفهمها الموظف وماهي المعلومات التي تحملها ليستوعبها.

 تساعد باتخاذ القرارات اإلدارية، ومن هذه القرارات ما يتعلق بالترقية والنقل والتعيين...الخ.-ه 
وضع تصميم الخطط الخاصة بتطوير األداء، وهذه الخطوة تمثل المرحلة األخيرة من مراحل -و 
قويم األداء، حيث يتم بموجبها وضع الخطط التطويرية التي يكون بمقدورها أن تنعكس بشكل ايجابي ت

)لطيف  على تقويم األداء عن طريق معرفة المهارات والقدرات والقابليات التي يحملها الفرد العامل
 (.177: 2008الشكر، و 
والتي يمكن أن تؤثر على مستوى  هناك بعض العوامل خارج نطاق سيطرة الفرد  معوقات األداء:-8

أدائه، وبالرغم من أن بعض هذه العوامل قد تؤخذ كأعذار إال أنها يجب أن تؤخذ في االعتبار ألنها 
 (.28: 2015، برحمة) حقيقية وموجودة بالفعل، ومن أكثر عوائق األداء شيوعا هي:

 النقص في تصارع المتطلبات على وقت الفرد.-

 الت العمل والترتيبات والتجهيزات والسياسات المحددة والتي تؤثر على الوظيفة.عدم الكفاية في تسهي-

نقص التعاون مع اآلخرين ونمط اإلشراف، الحرارة، اإلضاءة، الضوضاء، ترتيب اآلالت حتى الحظ -
 والصدفة يمكن أن تكون عائق لألداء.

هد والقدرة واالتجاه فعلى سبيل المثال ويجب النظر إلى هذه العوامل البيئية على أنها مؤثرات على الج   
أي عطل في أي آلة أو جهاز، يمكن أن يؤثر بسهولة على الجهد الذي يبذله الفرد في العمل، أيضا فإن 
السياسات الغير واضحة أو نمط اإلشراف السيء يمكن أن يسبب التوجيه الخاطئ للجهود، بنفس الطريقة 

ي استغالل سيئ للقدرات الموجودة لدى األفراد، لذا فإنه من فإن النقص في التدريب يمكن أن يتسبب ف
 أهم أكبر مسؤوليات اإلدارة هي:

 توفير شروط عمل كافية ومناسبة للعمال.-
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 توفير بيئة مدعمة، يقل فيها عوائق األداء إلى أدنى حد ممكن.-

 الفصل: خَلصة

فاألداء هو السبيل الوحيد للتفوق  مة،منظوفي األخير نستنتج أن لألداء أهمية كبيرة في أي مؤسسة أو   
 والتميز لذلك البد من متابعته وتقويمه بصفة دائمة ومستمرة لضمان النجاح الدائم للمؤسسة.
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  تمهيد:

" التي 1976لقد عرفت المنظومة التربوية في الجزائر إصالحات شاملة ومتنوعة بداية بأمرية  أفريل   
له بوجوب التعليم التحضيري هذا األخير لم يكن إجباريا ولكنه رسمي وفق شروط ونصوص أقرت من خال

: 2013مثله مثل المستويات التعليمية األخرى بعرضه لمواضيع بيداغوجية محددة" )كربوش وحجايل، 
217.) 

تعليم ل بين األسرة والفالتربية التحضيرية تعتبر كمرحلة مكملة لمهام لألسرة فهي بمثابة حبل وص
يعتبر المربي أحد األركان األساسية في إرساء دعائم الشخصية المتزنة والفاعلة لطفل اليوم كما  .االبتدائي

)رجل الغد(، ولهذا يعد التفكير فيمن تسند لهم أقسام التربية التحضيرية عملية جد مهمة، وهذا نظرا 
لكل المراحل التعليمية االبتدائية سنوات، هذه المرحلة التي تؤسس  6-4لحساسية المرحلة العمرية 

 والثانوية والجامعية، بل إن العديد من الدراسات النفسية تؤكد أن شخصية الفرد تتكون خالل مرحلة طفولته
 (.97دت:  ،)نعموني

 التربية التحضيرية: أوَّل.

االنفعالية  التربية بأنها: عملية نمو في كافة الجوانب (15: 1998القضاة) يعرف تعريف التربية:   -1
وهي عملية مستمرة وتنتقل من جيل إلى جيل، ومن أمة  والنفسية والفكرية واالجتماعية للفرد أو المجتمع،

نساني، فإذا كانت  إلى أخرى، وهي عملية واعية هادفة ومقصودة، كما أنها عملية نمو فردي واجتماعي وا 
صودة من صفاتها األساسية، وبهذا تكون تربية التربية ايجابية وتفاعلية، كان الهدف الواضح والغاية المق

 تفاعلية، يتفاعل فيها اإلنسان مع بيئته االجتماعية واالقتصادية والطبيعية يؤثر فيها ويتأثر فيها.

على أنها: عملية تنمية األفراد اإلنسانيين، وتحتاج التربية لكي تتم إلى  (18: 2007شريف) يعرفها و 
يمر بهذه العلمية، أي أنها تقوم على أساسين التلميذ والوسيلة التي تشكل وكيل تربوي يوجه الشخص الذي 

طبيعته اإلنسانية، ويقوم على هذه الوسيلة التربوية ويوجهها أفراد إنسانيون، وبذلك تكون التربية عملية 
 تنمية ألفراد إنسانيين ويقوم بها أفراد إنسانيون.
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  التعليم التحضيري بأنه:(8: 2004لتعليم األساسي ) مديرية اتعرف  تعريف التعليم التحضيري: -2
سنوات في حجرات تختلف عن غيرها  6-4هو القسم الذي يقبل فيه األطفال المتراوح أعمارهم بين 

بتجهيزات ووسائلها البيداغوجية، كما أنها المكان المؤسساتي الذي تنظر فيه المربية للطفل على أّنه مازال 
بذلك استمرارية للتربية األسرية تحضيرا للمتمدرس في المرحلة المقبلة مكتسبا بذلك طفال وليس تلميذا وهي 

 مبادئ القراءة والكتابة والحساب. 

بحيث يتفاعل أطفال القسم   "هو تعليم يوجد في الممارسة االبتدائية،  أنه(41: 2014بومعيزة) ويعرفه   
 ومراحل التعليم.التحضيري مع جميع التالميذ من مختلف أصناف األعمار 

إلى 3بأنه "هو التعليم الموجه إلى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ) (2: 2005جحيش) كما تعرفه  
كسابهم معارف أو معلومات ومهارات ذهنية ولغوية  5 سنوات( بغية تنشئتهم ورعايتهم وتوجيههم، وا 

د المجتمع الذي ينتمون إليه، وكذا تنمية وانفعالية وحس حركية وعادات سلوكية تتفق مع قيم وعادات وتقالي
ميولهم واكتشاف قدراتهم والعمل على تنميتها بما يتفق وحاجات المجتمع، إلتمام إشباع حاجات الطفولة 

 المبكرة ومطالب نموها التي يقتضيها التكوين السوي لشخصية الطفل المستقبلية. 

" تربية مخصصة لألطفال الذين لم يبلغوا سن  اأنه (3: 2013مديرية التربية لوَّلية غليزان)وتعرفه  
القبول اإللزامي في المدرسة كما أنها بصفة عامة تعني مختلف البرامج التي توجه لفئة األطفال ما بين 

 سنوات.  5-6

 إذا كان التعلم هو المحور األساسي لكّل تربية، فإّن هذه ال لمحة تاريخية حول التربية التحضيرية: -3
انعكاسا لفلسفة كّل أمة وتجسيدا لمبادئها الروحية والمادية. وفلسفة التربية بدورها، هي التي  أخيرة تشكل

تعكس بصورة مباشرة تاريخ وحضارة األمة التي تنتمي إليها، والنظام التربوي المعبر عن الطموح الثقافي 
 لهذه األمة وعن أمالها.

ع التربية التحضيرية يندرج في سياق التراث الحضاري انطالقا من هذا المبدأ، فإّن تناول تطور موضو     
 اإلنساني بما يحتويه من مرجعية فكرية ومؤسساتية حيث يظهر تاريخ الفكر التربوي أّن:

ق.م(، كان من السباقين إلى التفطن ألهمية التربية التحضيرية حيث يقول:  348-427أفالطون )-
 ر كذلك، فإّن لسفينة دولتنا الحظ في سفرة طيبة".طالما كان الجيل الصغير حسن التربية ويستم"
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عند المسلمين احتل التعلم والتربية مكانة عالية واقترنت الرسالة بالقراءة وطلب العلم. يقول الرسول صلى -
وأثرى هذا الفكر التربوي العديد من المفكرين والفالسفة أطلب العلم من المهد إلى اللحد". اهلل عليه وسلم: "

ن سينا، القابسي، الفرابي، الغزالي، ابن خلدون. هذا الفكر يترجم تواصل كّل من الفكر العربي منهم اب
 اإلسالمي مرورا بالفكر اليوناني إلى الفكر الغربي الحديث.

عند الغربيين، احتوى الفكر التربوي كال من إسهامات كومنيوس، بستا لوزي، روسو، فرويل، كالباريد  -
ر فكرتها حول احترام النزعة االستقاللية عند الطفل ونمو شخصيته. إذا كان ومنتسوري التي تتمحو 

المفكرون قد ركزوا اهتمامهم حول معرفة طبيعة الطفل واحتياجاته، فإّن المجتمعات عملت على إنشاء 
مؤسسات قصد التكفل به ومنها المجتمع الجزائري الذي انتشرت فيه مؤسسات استقبال األطفال. )مديرية 

 (.7: 2004عليم األساسي، الت

من خالل اإلصالح التربوي الذي وضعته الجزائر، على  وظائف التعليم التحضيري في الجزائر: -4
المدرسة االبتدائية، قامت بإعداد األطفال وتهيئتهم، من خالل وضع مجموعة من الوظائف للتعليم 

 التحضيري وهي كاآلتي:

 ه.تربية األطفال على حب الوطن واإلخالص ل -
 تلقين األطفال وتعليمهم اللغة العربية )اللغة الوطنية األم(. -
 القيام بمساعدة األطفال على النمو الجسمي والعقلي السليم. -

 (.85: 1990تعليم األطفال اكتساب العادات العملية الحسنة والجيدة. )تركي، 

 أهداف التعليم التحضيري: -5

 الذهنية. مساعدة األطفال على تفتح طاقاتهم وقدراتهم 
 .مساعدتهم على التعرف على بعض مكونات البيئة في شكلها البسيط 
 .تحفيظهم سورا من القرآن الكريم قصد تدريبهم على ملكة الحفظ 
  تحضيرهم للحياة االجتماعية وذلك بتوفير فرص التفاعل للطفل مع أقرانه ومع األوساط التي

 يتعامل معها.
 دة للقراءة والكتابة والحساب.تدريبهم على ممارسة األنشطة المتعد 
 .تنمية الذوق الجمالي لديهم 
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 .إكسابهم عادات أخالقية تدخل في إطار التعامل اليومي 
 .تمكينهم من التعرف على بعض األنشطة االجتماعية كالبيع والشراء 
 2015ورد في أبو الياس، ) يف حسب أنواع البضائع وأشكالهاإكسابهم عادات الترتيب والتصن :

139-140.) 
تعتبر مرحلة التعليم قبل المدرسة، القاعدة األساسية لتعليم الطفل،  خصائص التعليم قبل المدرسة: -6

خاصة ان هذه المرحلة تعتمد في عملها على أسس تربوية وعملية، اذ تستند مؤسسات هذه المرحلة، الى 
رة التربية والتعليم بإعداد منهج المناهج التربوية الحديثة المواكبة لتطور العصر ومتغيراته، وقامت وزا

حديث مطور، يعتمد على وحدات الخبرة التعليمية المتكاملة المبنية وفقا لخصائص أطفال هذه المرحلة، 
وتتضمن محتويات وخبرات وانشطة متعددة لتعليم النطق والتعبير ، وبناء العالقات مع األطفال، لتنمية 

ماعية وتمكينه من التكيف مع المدرسة والمجتمع ككل، وذلك قدرات ومهارات الطفل، على المشاركة الج
من خالل ممارسته ألنشطة الخبرات التي تنمي فيه المفاهيم التي تمهد تعليم اللغة والعلوم وغيرها، عند 
التحاقه بالمدرسة، كما يكتسب السلوكات المرغوبة كحب الوطن واحترام االخرين...وغيرها )الجوفي، 

2007 :6.) 

 : ويبينه الجدول التالي:الحجم الساعي على مجاَّلت األنشطةتوزيع  -7

 (.45: 2008مديرية التعليم األساسي، توزيع الحجم الساعي على مجاَّلت األنشطة )( يبين 02الجدول )

 الحجم الساعي النشاطات المجال

 التعبير الشفوي. اللغوي
 التخطيط.

 ألعاب القراءة.

 

05 

 .الحساب الرياضي
 الهندسة.

 ياس.الق
 حل المشكالت.

03 

 

 

 في البعد التكنولوجي. اإليقاع العلمي
 في البعد الفيزيائي.
 في البعد البيولوجي.

 

02 
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 التربية اإلسالمية. اَّلجتماعي
 التربية المدنية.

 

03 

 الرسم واألشغال. الفني
 الموسيقى واإلنشاد.
 المسرح والعرائس.

 

 د 30سا و 05

 دنية.التربية الب البدني واإليقاعي
 ألعاب إيقاعية.

 

 د 30سا و 03

 الدخول والخروج. التنظيمي
 الراحة.

 

05 

 27 المجموع

 
 طفل التربية التحضيرية: ثانيا.
"هو ذلك الطفل الذي لم يلتحق بعد بمرحلة تعليمية نظامية تندرج مفهوم طفل ما قبل المدرسة:   .1

 (.161: 1991فات، )عر  تحت السلم التعليمي، الرسمي للدولة التي يعيش فيها"
" هو ذلك الطفل الذي الزال لم يبلغ السن القانوني لدخول المدرسة. كما أن القدرات العقلية والمعرفية   

والحسية الحركية واالجتماعية واالنفعالية لهذا الطفل لم يكتمل نموها بعد، مما يصعب عليه عملية فهم 
 (.134: 2000رسة" )الشربيني وصادق، واستيعاب المعلومات والنشاطات التي تقدم في المد

يمر طفل التربية التحضيرية بمرحلة من أهم المراحل التربوية، فهي مرحلة حاسمة في تشكيل أساسيات 
 العقلية، االجتماعية واالنفعالية. الجسمية،نموه من النواحي المختلفة: 
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 لجدول التالي:ويبينها ا: الخصائص النمائية لطفل مرحلة التربية التحضيرية  .2
 

 :( يبين الخصائص النمائية لطفل مرحلة التربية التحضيرية 03الجدول رقم )

 الخصائص الجانب

 يكون الدماغ حساسا للكثير من الكيمياويات التي تؤذيه وال تؤذي الراشد. - الفيزيولوجي

 ما يستهلكه الجسم من األوكسجين. ¼يلتهم الدماغ ربع  -

 دقائق.4ثانية يختل عمله، ويموت الطفل بعد  15عن الدماغ لمدة إذا انقطع األوكسجين  -

 /الوجداني
 اَّلجتماعي

 خوفه بنفسه من غيره إذ يبدأ بإدراك محيطه الحقيقي فيزول خوفه تدريجيا. يعالج الطفل -

 يزداد ميله إلى الغير وحبه للتعاون فيرغب في مساعدة أهله على األعمال المنزلية. -

 الطفل لالستقالل عن الوالدين وتبدأ مرحلة االهتمام بجنس الوالدين.تشتد محاوالت  -

يحب االشتراك في األلعاب لكنه يرفض في البداية التقييد بقواعدها فيتمرد إلى أن يتعلم  -
 تدريجيا احترام هذه القواعد.

 /العقلي
 المعرفي

 تظهر بوادر التفكير المنطقي واالستدالل المجرد ويقل ارتباط التفكير بالحس تدريجيا. -

 تغلب منطق التفكير العلمي )المحاولة والخطأ( على منطق الفكر. -

 
 أن: )ة(خصائص على المربيانطالقا من هذه المَلحظة: 

 وية الضارة.تحرص على خلو األماكن التي يتواجد فيها األطفال من الروائح الكيما  -
 تضمن التهوية الجّيدة في الفضاءات التي يتواجد بها األطفال. -
 تجعل الطفل يستكشف ويدرك المحيط الحقيقي. -
تتيح الفرص للعمل الجماعي بغرض تسهيل التطبيع االجتماعي.)مديرية التعليم األساسي،   -

2008 :9-10.) 
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األشياء أو الجوانب التي ينبغي أن تتولى الحاجات هي العوامل أو حاجات الطفل األساسية:   . 3    
وتنصب على الناحية الجسمية والنفسية  المربية والمنهاج إشباعها لدى الطفل حتى ينمو نموا سليما متزنا، 

 واالجتماعية. ومن هذه الحاجات نذكر:
 الحاجة إلى النمو الجسمي والعقلي.-
 الحاجة إلى الحرية في التعبير.-
 ه واإلرشاد.الحاجة إلى التوجي -
 الحاجة إلى الطمأنينة واألمن من الناحيتين الجسمية والعقلية. -
 الحاجة إلى الحب والعطف، -
 الحاجة إلى النجاح. -
 (.14-13: 2008)مديرية التعليم األساسي،  الحاجة إلى التقدير -

  ملمح الطفل في نهاية مرحلة التربية التحضيرية: -4

الشخصية ويقصد به مجموعة الصفات والخصائص التي يتميز بها  يندرج الملمح ضمن منطق نمو  
طفل التربية التحضيرية في هذه المرحلة العمرية والتي تعد معرفتها ضرورية للمربية من أجل تحقيق ما 

 (.18-17: 2004) مديرية التعليم األساسي، هاج. ويتجلى هذا الملمح فيما يلييصبو إليه المن
 كي:الحر  /في المجال الحسي 

 ينفذ أنشطة من حركات شاملة ودقيقة )كلية وجزئية( بتناسق ودقة ومرونة.-
 يتموقع في الزمان والمكان حسب معالم خاصة به. -
 يتعّرف على إمكاناته الجسمية وحدوده )الحسية والحركية(. -

  :في المجال اَّلجتماعي والوجداني 
 يكتشف ذاته وفردانيته. -
 ع اآلخر.يتبادل مشاعره وأحاسيسه م -
 يظهر استقالليته من خالل األلعاب واألنشطة والحياة اليومية داخل القسم وخارجها. -
 يستعمل الوسائل المالئمة لالستجابة لحاجياته وميوله ورغباته واهتماماته. -

 اإلتصالي: /في المجال اللغوي 
 يتحّدث ويعّبر بصفة سليمة. -
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 ت.يبحث ويتساءل على معاني ومدلوالت الكلما -
الجملة )ينطق كلمة ويقصد  /يستعمل الجمل اإلسمية والفعلية المفيدة متجاوزا استعمال الكلمة -

 جملة(.
 المعرفي: /في المجال العقلي 

 يظهر اهتمامه وفضوله لمكونات المحيط االجتماعي والفيزيائي والعلوم والتكنولوجيا. -
تعمل المعلومة، يوظف الحكم النقدي يوظف تفكيره في مختلف المجاالت: )يستكشف، يمارس، يس -

 ويحل المشكالت(.
 يوظف الفكر اإلبداعي. -
يظهر اللبنات األولى في بناء المفاهيم: )الزمن، المكان، المقدار، الكمية، القياس، الحجم، الوزن،  -

 ...الشكل، المساحة، الّلون، الماّدة، الجمال، التوازن، الصوت
 

 رية:التربية التحضي مربي)ة(: لثاثا

 تعريف المربي)ة( : -1

 تعريف المربي)ة( لغة:- أ
على أنه هو: "اسم أطلقه اليونان القدماء   المربي)ة( (266: 2003شحاتة والنجار)عرف كل من    

على شخص كان يرافق األطفال عند ذهابهم وعودتهم من المدرسة، كما كان يقوم بتقويم أخالقهم ومراقبة 
لمشي والمأكل ومعاملة الناس، ويطلق على من يشتغلون بالعلوم التربوية سلوكهم وعاداتهم في الحديث وا

 تنظيرا وممارسة".
 اصطَلحا: )ة(تعريف المربي- ب
أنها: "هي التي تقوم بتربية طفل ما قبل المدرسة وتسعى   المربي)ة( (308: 2003عبد الكافي )يعرف    

الخصائص العمرية لتلك المرحلة، كما تقوم بإدارة  إلى تحقيق األهداف التربوية التي يتطلبها المنهاج مراعية
 النشاط وتنظيمه في غرفة النشاط وخارجها". 

 التعليم التحضيري:  المربي)ة(مواصفات  -2

 على: المربي)ة(يجب أن تشمل عملية تأهيل - أ
 .دراسة علم النفس الطفل 
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 أللعاب.دراسة ما ينبغي أن يتوفر من شروط تربوية وعلمية وصحية واجتماعية في ا 
 .دراسة الوسائل التعليمية وطرق استخدامها 

 شروط منها: (ن)يجب أن يراعى في اختياره- ب
 .رغبة حقيقية للعمل مع األطفال 
  تميز باالتزان االنفعالي وسالمة الجسم والحواس أن تكون لغتها سليمة.يأن 
  (.103: 1987)رناد،  على إثارة دافعية الطفل للتعلم(ة )كون قادريأن 

 :للمربي)ة( دوار والمهام الرئيسيةاأل -3

أول الراشدين الذين يتعامل معهم الطفل خارج نطاق األسرة مباشرة بحيث يتوقف تكيفه   المربي)ة(تعتبر   
وتقبله للوضع الجديد على مدى كفاءتها، وتقبل الطفل لها، األمر الذي ينعكس على نموه الوجداني 

تى تحقيق االنسجام وتوافق، وتسود أجواء القبول عند الطفل وصحته النفسية واتجاهاته بصفة عامة وح
في التربية  وجب على المربية أن تكون على وعي تام لمسؤولياتها لتتمكن من تحقيق األهداف المرجوة

 على ثالث أدوار وهي: المربي)ة(والتعليم ويكمن دور 

  نها تكريس العادات والسلوكيات لقيم المجتمع وثرائه وتوجيهاته: وهذا يتطلب م )ة(كممثل ه)ها(دور
اإليجابية وأن تكون قدوة ومثاال يقتدي به الطفل محبا لمجتمعه.. كما يجب أن تكون قادرة على التواصل 
االجتماعي مع األطفال وأسرهم ليحصل التوافق في أساليب التنشئة من جهة ومن جهة أخرى على معرفة 

 وذلك من خالل عقد لقاءات واجتماعات دورية معهم. أسباب المشكالت ووضع الحلول والطرق العالجية
  لعملية النمو: حيث يتحقق أقصى قدر من النمو العقلي المعرفي والوجداني  (ة)كمساعد (هاه)دور

والنفسي والحركي عبر األنشطة المختلفة وفي أجواء نفسية مشجعة يسودها األمان واالطمئنان والثقة 
 دارية بحاجات الطفل جيدا.بالنفس، وهذا يتطلب منها أن تكون 

  على عملية التعليم  م والتعليم: ذلك من خالل إشرافهلعملية التعل )ة(وموجه( ة)كمديره)ها( أما دور
على تعليم المربي)ة( والتعلم في كل مراحلها بدءا من التخطيط وانتهاء بالتقويم، كقول هدى ناشف"إن قدوة 

خل المناسب بالكيفية وفي الوقت المناسب.)الناشف، الطفل السلوك السوي مرتبط بقدرتها على التد
2001 :49-50.) 
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   مراعاته لمساعدة التَلميذ على عَلج المشاكل:                          )ة(ما يجب على المربي-4

 الوقاية خير من العَلج: .1
عساه توثيق صلة المدرسة بالمنزل حتى يمكن التعرف أول بأول على أحوال التلميذ ودرء ما  - أ

 أن يقع فيه.
 خلق جو اجتماعي سليم في المدرسة تسوده المحبة والتعاون والصراحة والعطف.  - ب
 إقامة وزن للفروق الفردية بين التالميذ.  - ت
العناية بأوجه النشاط خارج الفصل وحسن استغالل التالميذ ألوقات فراغهم، على اعتبار أن   - ث

 ذلك متنفس لهم عن بعض ما يعانون منه.
 سباب عند بحث المشاكل:تقصي األ .2

 اشتراك أكثر من جهة في بحث المشكلة.- أ
 اإللمام بجميع جوانب المشكلة قبل إصدار حكم بشأنهم. - ب
تعاون كل من يعنيهم األمر)مدرس، ناظر، مشرف اجتماعي، أب أو ولي األمر( )محمد،  - ت

2008 :85.) 
 :الفصل خَلصة

مرحلة  ة بالنسبة لألطفال فهي تهيئهم لدخولوفي األخير نستخلص مدى أهمية التربية التحضيري    
ت علمية ونفسية حمل مواصفات معينة ومؤهالياألطفال يجب أن مربي)ة(  أنو  جديدة من حياتهم الدراسية

ستطيع التعامل مع هذه الشريحة الحساسة باعتبار أن نموها الجسمي  والعقلي لم يوذلك من أجل أن 
 يكتمل بعد.
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 تمهيد:

سنتطرق في هذا الفصل إلى الجانب التطبيقي، والذي نتناول فيه اإلجراءات المنهجية المتبعة في      
الدراسة الميدانية، وذلك في جزئين، حيث يتضمن الجزء األول اإلجراءات المنهجية للدراسة االستطالعية، 

جرائها، والعينة التي منها واألداة المستخدمة فيها، إضافة إلى مكان وزمان إمن حيث ذكر الغرض 
و الخبرة المهنية والمؤهل العلمي، وصوال إال ما أفرزته من اشتملتها ومميزاتها من حيث متغيرات الجنس 

نتائج فيما يخص الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة، أما الجزء الثاني فتضمن اإلجراءات المنهجية 
إجرائها ومدتها، وكيفية القيام بها، وصوال إلى ن وزمان للدراسة األساسية بتحديد المنهج الذي اتبعه، ومكا

تحديد خصائص المجتمع والعينة التي شملتهما، واألداة المستخدمة في الحصول على النتائج من خالل 
عطاء الدرجات الخام، واألساليب اإلحصائ  .ية المتبعة في الدراسة الميدانيةذكر كيفية تصحيحها وا 

 ة للدراسة اَّلستطَلعية :وَّل: اإلجراءات المنهجيأ

: قمنا بالدراسة االستطالعية للتأكد من التصور العام للبحث، الغرض من الدراسة اَّلستطَلعية-1  
والتعرف على مختلف الجوانب الممكن التطرق إليها في سبيل الكشف عن الظاهرة المدروسة، ومدى 

 تأثيرها في أفراد العينة.

 ية:مكان وزمان الدراسة اَّلستطَلع -2

 من والية غليزان.ابتدائية أجريت الدراسة االستطالعية بعدة مدارس المكان: - أ
 . 2018-2017أجريت الدراسة االستطالعية خالل الفصل الثالث من السنة الدراسية  الزمان:- ب

 عينة الدراسة ومواصفاتها:-3

 حجم عينة الدراسة اَّلستطَلعية: -أ 

 .من عدة مدارس من والية غليزان للتربية التحضيرية مربي)ة(( 50ونت عينة الدراسة االستطالعية من)تك

 كانت مواصفاتها حسب الجداول اآلتية:اَّلستطَلعية:  الدراسة عينةمواصفات -ب
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 حسب الجنس: -1

 الجنس حسب االستطالعية يوضح توزيع عينة الدراسة (:04الجدول رقم )

  العدد الجنس
 النسبة المئوية

 %10 05 ذكور

 %90 45 إناث

 %100 50 المجموع

 
وهي  (%90)أي بنسبة  (45)أعاله أن عدد إناث عينة الدراسة االستطالعية  (04)يتضح من الجدول

           .(%10)أي بنسبة  (05)نسبة كبيرة مقارنة بالذكور

 حسب األقدمية: -2

 حسب األقدميةاالستطالعية يوضح توزيع عينة الدراسة  (:05الجدول رقم )

 %النسبة المئوية العدد األقدمية

 %26 13 سنوات 03أقل من 

 %62 31 سنوات 10إلى  03من 

 %12 06 سنوات فأكثر 10من 

 %100 50 المجموع

سنوات يقدرون  10إلى  03أعاله أن عدد األفراد الذين تترواح أقدميتهم من  (05)نالحظ من الجدول
سنوات يقدرون  03ح أقدميتهم أقل من تتراو ، أما الفئة التي ر نسبةوهم أكي (%62)( أي بنسبة 31ب)
( فقد قدرت 06سنوات فأكثر) 10، أما الفئة التالية الذين تتراوح أقدميتهم من (%26)( أي بنسية 13ب)

 .(%12)نسبتهم ب
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 حسب المؤهل العلمي )الشهادة(: -3

 حسب المؤهل العلمياإلستطالعية يوضح توزيع عينة الدراسة  (:06الجدول رقم )

 %النسبة المئوية العدد الشهادة

 %12 06 بكالوريا

 %50 25 ليسانس

 %22 11 ماستر

 %16 8 ماجيستير

 %100 50 المجموع

( لديهم شهادة ليسانس بنسبة قدرها 25( أعاله أن أغلبية أفراد عينة البحث )06يتضح من الجدول )
( أفراد من 8أن )، كما نجد (%22)( فردا منهم متحصل على شهادة ماستر بنسبة قدرها11، و)(50%)

( أفراد من العينة لديهم شهادة البكالوريا بنسبة قدرها 6العينة لديهم شهادة ماجيستير، في حين أن )
(12%). 

 أداة الدراسة: -4

هو مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معين يتم وضعها في استمارة ترسل ألشخاص  اَّلستبيان:
مها باليد تمهيدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فيها معنيين عن طريق البريد أو يجري تسلي

وبواسطتها يمكن التوصل إلى حقائق جديدة عن الموضوع وتأكد من معلومات متعارف عليها لكنها غير 
 (.57-56: 1995مدعمة بحقائق. )بوحوش و محمود، 

للتكوين أثناء ستمارة انت ابيات التربية التحضيرية وكوقد تم بناء استمارتين بعد عدة مقابالت مع مر 
 ألداء مربي التربية التحضيرية. ستمارةالخدمة، وا
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( فقرة 26: حيث تكونت االستمارة من )(01)انظر الملحق رقم تكوين أثناء الخدمة صورة األولية للال-
( درجتين، 2موزعة على أربعة أبعاد، كما تم استعمال سلم ثنائي )نعم، ال(، حيث أعطي البديل نعم)

 ( درجة واحدة، وفيما يلي عرض األبعاد:1البديل ال)و 
فقرات، وكان الهدف منه معرفة  أنواع التكوين  06البعد األول: نوع التكوين المستمر، يتكون من -

 المستمر.
فقرات. وكان الهدف من هذا البعد هو معرفة األشخاص  07البعد الثاني: المكونين، ويتكون من -

 لمربين. الذين قدموا التكوينات ل
فقرات. كان الغرض منه معرفة كم دامت مدة تكوين  07البعد الثالث: مدة التكوين، ويتكون من -

 المربين.
فقرات. كان الغرض منه معرفة ماهي األنشطة التي  06البعد الرابع: برنامج التكوين، ويتكون من  -

 تم التكوين فيها. 
( وكان الغرض من 02المحكمين)انظر الملحق رقموقد تم عرض االستمارة على مجموعة من األساتذة 

ذلك إبداء أراءهم في األداة من حيث:) مالئمة الفقرة للبعد، صالحية الفقرة لغويا، مدى وضوح الفقرة، 
 إثراء االستمارة واعطاء التعديل المقترح(.

 تمت الموافقة على جميع بنود االستمارة.مَلحظة: 

حيث تكونت االستمارة في  (:03)انظر الملحق رقمتربية التحضيريةال )ة(داء مربيأل األولية الصورة-

ولقد اعتمدت الباحثة مدرج وفق سلم "ليكرث" عبارة موزعة على أربعة أبعاد ( 61صورتها األولية من )

( 5الخماسي لتقدير درجة الكفايات التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي ، حيث ُأعطي البديل دائما)

( درجتين، والبديل أبدا 02( درجات، والبديل نادرا)03( درجات، والبديل غالبا)04يل أحيانا)درجات، والبد

 وفيما يلي عرض األبعاد:(. 01درجة واحدة )

 )ة(فقرة. وكان الهدف منه معرفة كيفية تخطيط المربي 13البعد األول: التخطيط للنشاط، يتكون من -
 لألنشطة.

 لألنشطة. )ة(فقرة. وكان الهدف منه معرفة كيفية تنفيذ المربي 27كون من البعد الثاني: تنفيذ النشاط، يت-
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 لألطفال. )ة(فقرات. وكان الهدف منه معرفة كيفية تقويم المربي 07البعد الثالث: التقويم، يتكون من  -

 ه.لصف )ة(فقرة. وكان الهدف منه معرفة كيفية إدارة المربي 14البعد الرابع: إدارة الصف، يتكون من  -

(،  وكان الغرض من ذلك 04وقد تم عرض االستمارة على مجموعة من المحكمين)انظر الملحق رقم -
إبداء أراءهم في أداة الدراسة من حيث:) مالئمة الفقرة للبعد، صالحية الفقرة لغويا، مدى وضوح الفقرة، 

 إثراء االستمارة واعطاء التعديل المقترح(.
 
   دراسةال داتيالخصائص السيكومترية أل-5

 التكوين أثناء الخدمة الخصائص السيكومترية َّلستمارة .1

 لقد تم استعمال عدة أنواع من الصدق.الصدق: . أ

  :)بعد قراءة المحكمين لفقرات األداة، تم اإلجماع على عدم صدق المحتوى )المحكمين
 تغيير، أو إضافة، أو حذف أي فقرة. 

 :الصدق بطريقة اَّلتساق الداخلي 

صــــدق االتســــاق الــــداخلي لفقراتهــــا عــــن طريــــق حســــاب حســــاب قــــرات أداة الدراســــة تــــم ف للتأكـــد مــــن صــــحة

بـين درجـة كـل فقـرة والدرجـة الكليـة للبعـد الـذي تنتمـي إليـه، كمـا تـم pearson) )لبيرسـون  معامالت االرتباط

حساب معامالت االرتباط بين درجات كل بعـد والمجمـوع الكلـي لـدرجات األداة، وهـذا مـا توضـحه الجـداول 

 ( على التوالي:08(، )07رقم )
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   يبين معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه (:07الجدول رقم )    

 برنامج التكوين مدة التكوين المكونين نوع التكوين المستمر
رقم 
 الفقرة

رقم  معامل االرتباط
 الفقرة

رقم  معامل االرتباط
 الفقرة

االرتباطمعامل  رقم  
 الفقرة 

 معامل االرتباط

1 0.320* 1 0.380** 1 0.242* 01 0.433** 
2 0.243* 2 0.290* 2 0.259** 02 0.358* 

3 0.229* 3 0.535** 3 0.238* 03 0.568** 

4 0.247* 4 0.352* 4 0.295* 04 0.408** 

5 0.303* 5 0.463** 5 0.240* 05 0.518** 

6 0.249* 6 0.432** 6 0.286* 06 0.321* 

7  7 0.218* 7 0.274* 07  

   .(α =0.01دال إحصائيا عند مستوى دَّللة ) **

                                             .(α =0.05دال إحصائيا عند مستوى دَّللة ) *

مل ارتباط أعاله أن جميع فقرات كل بعد من أبعاد أداة الدراسة لها معا (07)نالحظ من الجدول       

؛  فقد بلغ أعلى (0.05ومستوى داللة ) ( α =0.01)موجب بالبعد الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة 

( وأقل معامل ارتباط  α=0.05عند مستوى داللة )(0.320)معامل ارتباط في بعد نوع التكوين المستمر

ى قيمة ارتباط فقد بلغت أعلالمكونين (، أما في بعد α =0.05عند مستوى داللة )(0.229)

وأدنى قيمة (0.295)ة فقد بلغت أعلى قيمبعد مدة التكوين ؛ أما في (0.218)وأدنى قيمة (0.535)

وأدنى قيمة  (0.568)فقد بلغت أعلى قيمة برنامج التكوين ،أما في بعد (0.238)ت ارتباط بلغ

(0.321). 

رات كـل بعـد علـى حـدة؛ وكـذا تحقـق وبناءا على ما سبق ذكره يمكن القول بتحقـق االتسـاق الـداخلي بـين فقـ

قدرة الفقرات على التمييز بين إجابـات أفـراد العينـة علـى الفقـرات ذات العالقـة بكـل بعـد مـن األبعـاد األربعـة 

 ألداة الدراسة.



62 

 

 يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين كل بعد والدرجة الكلية لألداة: (08الجدول رقم )

 الكلية لألداة معامل ارتباط البعد مع الدرجة البعد

 *0.322 نوع التكوين المستمر

 **0.752 المكونين

 *0.327 مدة التكوين

 0.881** برنامج التكوين

   .(α =0.01دال إحصائيا عند مستوى دَّللة ) **

                                             .(α =0.05دال إحصائيا عند مستوى دَّللة ) *

أعــاله أن هنــاك معــامالت ارتبــاط مرتفعــة وموجبــة بــين كــل بعــد مــن األبعــاد  (08)يتضــح مــن الجــدول     

 .(α =0.05و عند مستوى داللة ) (α =0.01عند مستوى داللة )األربعة والدرجة الكلية لألداة 

وبنــاءا علــى مــا ثبــت مــن نتــائج يمكــن القــول بتحقــق االتســاق الــداخلي بــين فقــرات األداة بشــكل عــام، وكــذا 

لفقرات على التمييز بين إجابـات أفـراد العينـة علـى الفقـرات ذات العالقـة باألبعـاد األربعـة سـالفة تحقق قدرة ا

الذكر، وهذه النتائج التي تم التوصل إليها تجعلنا نطمئن بشكل كاف على صحة األداة على عينة الدراسـة 

 الحالية لتحقيق أغراضها.

  :الصدق التمييزي 

ال طريقة المقارنة الطرفية؛ حيث تّمت المقارنة بين عينتين تّم سحبهما لحساب الصدق التمييزي تّم استعم

مربية ومربي بواقع  13من طرفي الدرجات على األداة لعينة الدراسة االستطالعية؛ حجم كل عينة يساوي 

(، وتم تطبيق اختبار "ت" بين متوسطي العينتين كما هو مبين في 50من العينة الكلية )ن= 27%

 (:09)الجدول رقم 
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 .تقديرات الصدق التمييزي  يبّين(: 09الجدول رقم )

العينة             
             

 المتغير

 13العينة الّدنيا ن= 13العينة العليا ن=
 قيمة "ت"

 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط

 17. 10 6.72 41.92 5.26 35.84 التكوين
 (α =0.05ئيا عند مستوى دَّللة )* قيمة "ت" دالة إحصا

علــى التمييــز بــين  عاديــةأعــاله أن أداة الدراســة تتميــز بقــدرة  (09)يتبــين مــن قــيم "ت" فــي الجــدول       

مــن الصــدق لــدى أفــراد عينــة  التكــوين؛ ممــا يجعلهــا تتصــف بمســتوى مقبــول المــرتفعين والمنخفضــين فــي 

 الدراسة االستطالعية.

 الثبات:.ب 

 :كيودرريتشاردسون ي حساب الثبات على طريقةف ت الباحثةاعتمد

 لبيان مدى  كيودرريتشاردسون استخدم الباحث معامل الثبات :كيودرريتشاردسون الثبات بطريقة

االتساق في االستجابات لجميع بنود االستبيان )اتساق ما بين البنود(؛ وقد بلغ معامل الثبات كما 

 يلي:

 استمارة التكوين أثناء الخدمةبعاد أل الثباتيبين معامل ( : 10الجدول رقم )      

 كيودرريتشاردسونمعامل الثبات  عدد الفقرات البعد
 **0.602 06 نوع التكوين المستمر

 **0.612 07 المكونين

 **0.705 07 مدة التكوين

 **0.609 06 برنامج التكوين

 0.755 26 الدرجة الكلية
 (α =0.01دال إحصائيا عند مستوى دَّللة ) **
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نوع التكوين المستمر، ( أن معامل الثبات لفقرات أبعاد أداة الدراسة )10ن الجدول رقم )يتضح م

على التوالي، وبلغ ( 0.609، 0.707، 0.612، 0.602)( بلغت المكونين، مدة التكوين، برنامج التكوين

متع بدرجة عالية من وجميعها تعّبر عن معامالت تت (0.897)معامل الثبات الكلي لفقرات أداة الدراسة

 .الثبات تفي بأغراض الدراسة

 داء األ ص السيكومترية َّلستمارةالخصائ -2

 تم حساب معامل الصدق بثالث طرق وفق ما يلي:أ. الصدق: 

  بعد قراءة المحكمين لفقرات األداة؛ تم اإلجماع على تعديل الفقرات : (المحكمينالمحتوى )صدق

 التالية:

 .استمارة األداءالفقرات المعّدلة في يوضح  (:11الجدول رقم )         

بعد
ال

رقم 
ال

 
 بعد التعديل  قبل التعديل

شاط
 للن
طيط

لتخ
ا

 
01 

أحدد موضوع الدرس في شكل عنوان 
 واضح 

 ألخص الدرس في شكل فقرة واضحة

 أحدد مؤشرات الكفاءة بدقة أحدد األهداف اإلجرائية بدقة 02

04 
ي سأعتمد اكتب استراتيجية التدريس الت

 عليها في الدرس
أحدد استراتيجية التدريس بواسطة 

 مذكرة

 أضبط زمن كل حصة تعليمية زمن كل حصة تعليميةاسجل  06

شاط
 للن
فيذ
التن

 

02 
انطلق من خبرات األطفال إلنجاز كل 

 نشاط
انطلق من خبرات األطفال لتنفيذ كل 

 نشاط

 روق الفردية بين األطفالأراعي الف أحترم الفروق الفردية بين األطفال 05
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 أوظف المكتسبات القبلية لألطفال اربط النشاط الجديد بالنشاط القديم 07

 أحترم مقاييس كتابة الحروف أكتب الحروف بشكل واضح 08

 أساعد كل طفل برسم الحرف ونطقه يقوم كل طفل برسم الحرف ونطقه 09

 سن توظيف السبورةأح أسجل التاريخ وعنوان الدرس على السبورة 13

16 
أساعد األطفال على تخطي األخطاء 

 الكتابية
أساعد األطفال على اكتشاف 

 أخطائهم وتصحيحها

19 
يحتوي القسم على ركن خاص بقراءة 

 القصص 
أعمل على تزيين بما يساعد على 

 عملية التعلم

 
22 

ن أدرب األطفال على حفظ سورا م يحفظ األطفال سورا من القرآن الكريم
 القرآن الكريم

 

 استمارة األداء( يوضح الفقرات المحذوفة من 12جدول)         

بعد
ال

رقم 
ال

 

  التعليل الفقرة المحذوفة
شاط

 للن
فيذ
التن

 

 ال تقيس أداء المربي أروي قصصا في حصة المطالعة 18

  

صف
رة ال

إدا
 

07 
استعمل عبارات المدح والثناء)جيد، 

 احسنت...(
بعد ألنها مكررة في 

 التقويم

 

 

 



66 

 

 :الصدق بطريقة اَّلتساق الداخلي 

للتأكـــد مـــن فاعليـــة فقـــرات أداة الدراســـة تـــم التحقـــق مـــن تـــوفر صـــدق االتســـاق الـــداخلي لفقراتهـــا عـــن طريـــق 

حســـاب معـــامالت االرتبـــاط بـــين درجـــة كـــل فقـــرة والدرجـــة الكليـــة للبعـــد الـــذي تنتمـــي إليـــه، كمـــا تـــم حســـاب 

اة، وهــذا مــا توضــحه الجــداول رقــم بعــد والمجمــوع الكلــي لــدرجات األدمعــامالت االرتبــاط بــين درجــات كــل 

 ( على التوالي:14(، )13)

 يبين معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه (:13الجدول رقم )     

التخطيط للنشاط   إدارة الصف التقويم التنفيذ للنشاط 
رقم 
 الفقرة

معامل 
اطاالرتب  

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط رقم الفقرة 

1  **54 ،0 1 0,665** 1 0,424** 01 0,548** 

2 **555 ،
0 

2 0,585** 2 0,418** 02 0,756* 

3 **530 
،0 

3 0,281** 3 0,408** 03 0,753** 

4 0,578** 4 0,664** 4 0,470** 04 0,652** 

5 0,494** 5 0,453** 5 0,510** 05 0,433** 

6 0,312** 6 0,398** 6 0,425** 06 0,369** 

7 0 ,508** 7 0,510** 7 0,509** 07 0,446** 

8 0,631** 8 0,496** 8 0,440** 08 0,428** 

9 0,539** 9 0,444** 9 0,503** 09 0,414** 

10 0,300** 10 0,469**   10 0,512** 

11 0,640** 11 0,425**   11 0,378** 

  12 0,326**   12 0,658** 

  13 0,311**     
  14 0,326*     
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  15 0,482**     
  16 0,420**     
  17 0,224**     
  18 0,239**     
  19 0,438**     
  20 0,218*     

  21 0,215*     

  22 0,247*     

  23 0,256**     

  24 0,335*     

   .(α =0.01دال إحصائيا عند مستوى دَّللة ) **

                                             .(α =0.05دال إحصائيا عند مستوى دَّللة ) *

أعاله أن جميع فقرات كل بعد من أبعاد أداة الدراسة لها معامل ارتباط  (13)نالحظ من الجدول       

فقد بلغ أعلى  ؛ (0.05مستوى داللة )و   (α =0.01)عند مستوى داللة موجب بالبعد الذي تنتمي إليه 

( وأقل معامل ارتباط α =0.01عند مستوى داللة )(0.640) التخطيط للنشاطمعامل ارتباط في بعد 

(، ويدل ذلك على تمتع الفقرات بفاعلية عالية؛ أما في بعد α =0.05عند مستوى داللة )( (0.300

فقد بعد التقويم أما في  ؛(0.218)وأدنى قيمة   (0.665)غت أعلى قيمة ارتباطفقد بلالتخطيط للنشاط 

أما في بعد إدارة الصف فقد بلغت أعلى ،(0.408) بلغتوأدنى قيمة ارتباط (0.510)بلغت أعلى قيمة 

 .(0.378)وأدنى قيمة  (0.756)قيمة 
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؛ وكـذا تحقـق ات كـل بعـد علـى حـدةالـداخلي بـين فقـر وبناءا على ما سبق ذكره يمكن القول بتحقـق االتسـاق 

 األربعـةقدرة الفقرات على التمييز بين إجابـات أفـراد العينـة علـى الفقـرات ذات العالقـة بكـل بعـد مـن األبعـاد 

 .الستمارة األداء

 ( : يوضح معامَلت ارتباط بيرسون بين كل بعد والدرجة الكلية لألداة14الجدول رقم )   

لدرجةالكليةلألداةمعاملارتباطالبعدمعا البعد  

750** التخطيطللنشاط
,  

,864** التنفيذللنشاط  

,709** التقويم  

,841** إدارةالصف  

 (α =0.01دال إحصائيا عند مستوى دَّللة ) **

أعــاله أن هنــاك معــامالت ارتبــاط مرتفعــة وموجبــة بــين كــل بعــد مــن األبعــاد  (14)يتضــح مــن الجــدول     

 .(α =0.01عند مستوى داللة )ية لألداة والدرجة الكلاألربعة 

وبنــاءا علــى مــا ثبــت مــن نتــائج يمكــن القــول بتحقــق االتســاق الــداخلي بــين فقــرات األداة بشــكل عــام، وكــذا 

سـالفة األربعـة تحقق قدرة الفقرات على التمييز بين إجابـات أفـراد العينـة علـى الفقـرات ذات العالقـة باألبعـاد 

 الذكر.

  :الصدق التمييزي 

ساب الصدق التمييزي تّم استعمال طريقة المقارنة الطرفية؛ حيث تّمت المقارنة بين عينتين تّم سحبهما لح

بواقع  مربية ومربي 13 من طرفي الدرجات على األداة لعينة الدراسة االستطالعية؛ حجم كل عينة يساوي

ا هو مبين في ن كم(، وتم تطبيق اختبار "ت" بين متوسطي العينتي50من العينة الكلية )ن= 27%

 (:15الجدول رقم )
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 .يبين تقديرات الصدق التمييزي(:15الجدول رقم )   

العينة                
المتغير            

 13العينة الّدنيا ن= 13العينة العليا ن=
 قيمة "ت"

 اَّلنحراف المعياري المتوسط اَّلنحراف المعياري المتوسط
داءاأل  218.30 11.31 200.30 16.31 17.08 

 (α =0.05* قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوى دَّللة )

أعـــاله أن أداة الدراســـة تتميـــز بقـــدرة كبيـــرة علـــى التمييـــز بـــين (15)يتبـــين مـــن قـــيم "ت" فـــي الجـــدول        

؛ مما يجعلهـا تتصـف بمسـتوى عـال مـن الصـدق لـدى أفـراد عينـة الدراسـة األداءالمرتفعين والمنخفضين في 

 .االستطالعية

 الثبات:. ب

 كرونباخ:فا اعتمد في حساب الثبات على طريقة أل

  كرونباخ لبيان مدى االتساق معامل الثبات ألفا  ةالباحث تستخدماكرونباخ: الثبات بطريقة ألفا

 في االستجابات لجميع بنود االستبيان )اتساق ما بين البنود(؛ وقد بلغ معامل الثبات كما يلي:

 استمارة األداءتوزيع معامل الثبات على أبعاد  يبين( : 16الجدول رقم )   

 كرونباخمعامل الثبات ألفا  عدد الفقرات البعد
 0.702 11 التخطيط للنشاط
 0.672 24 تنفيذ النشاط
 0.664 09 التقويم

 0.836 12 إدارة الصف
 0.897 56 الدرجة الكلية

 (α =0.01دال إحصائيا عند مستوى دَّللة ) *

التخطيط  ،التخطيط للنشاط ( أن معامل الثبات لفقرات أبعاد أداة الدراسة )16رقم )يتضح من الجدول 

على التوالي، وبلغ  (0.702 -0.672 -0.664 -0.836) للنشاط، التقويم، إدارة الصف ( بلغت
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وجميعها تعّبر عن معامالت تتمتع بدرجة عالية من   (0.897)أداة الدراسةمعامل الثبات الكلي لفقرات 

 .ات تفي بأغراض الدراسةالثب

 

 ثانيا: اإلجراءات المنهجية للدراسة األساسية

 منهج الدراسة األساسية:-1

راد الحصول عليها لتحديد "أثر التكوين المستمر على أجاء مربي ا من أهداف الدراسة والبيانات المانطالق
الظاهرة كما توجد في الواقع،  سيتم استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة"  التربية التحضيرية

 ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا.

أو النفسية كما هي  الوصفي بأنه: كل استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التربويةويعرف المنهج 
ين ظواهر وتحديد العالقات بين عناصرها أو بينها وبقائمة في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها 

تربوية وتعليمية أو نفسية أو اجتماعية أخرى )المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، 
2005 :23.) 

 مكان وزمان الدراسة األساسية: -2

ابعة الت من والية غليزان، موزعة على المقاطعات أجريت الدراسة األساسية بعدة مدارس ابتدائيةالمكان: -أ
 .طريقة عشوائيةتم اختيارهم ب

 17من  2018-2017خالل الفصل الثالث من السنة الدراسية  أجريت الدراسة األساسيةالزمان: : -ب
 .2018جوان  06إلى غاية  2018 ماي

 :ومواصفاتها عينة الدراسة األساسية -3

 ويوضحها الجدول التالي:: الجنسمتغير حسب   عينة الدراسة األساسية -1

 الجنس.متغير توزيع عينة الدراسة األساسية حسب  (: يوضح 17الجدول رقم )
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 النسبة المئوية العدد الجنس
 

 %13 20 ذكور

 %87 130 إناث

 %100 501 المجموع

وهي نسبة  (%87)( أي بنسبة 130( أعاله أن عدد إناث عينة الدراسة االساسية)17يتضح من الجدول)
           .(%13)أي بنسبة  (20)كبيرة مقارنة بالذكور

  األقدمية:متغير حسب   عينة الدراسة األساسية -2

 قدميةعينة الدراسة األساسية حسب األيوضح توزيع  (:18الجدول رقم ) 

 %النسبة المئوية العدد األقدمية

 %37 55 سنوات 03أقل من 

 %54 81 سنوات 10إلى  03من 

 %9 14 سنوات فأكثر 10من 

 %100 150 المجموع

سنوات يقدرون  10إلى  03أعاله أن عدد األفراد الذين تترواح أقدميتهم من  (18نالحظ من الجدول)
سنوات يقدرون  03وهم أكير نسبة، أما الفئة التي تتراوح أقدميتهم أقل من  (%54)( أي بنسبة 81ب)
( فقد قدرت 14سنوات فأكثر) 10، أما الفئة التالية الذين تتراوح أقدميتهم من (%37)( أي بنسية 55ب)
 .(%9)تهم بنسب

 ويوضحها الجدول التالي: المؤهل العلمي )الشهادة(:متغير حسب   عينة الدراسة األساسية -3

 يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب المؤهل العلمي (:19الجدول رقم ) 
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 %النسبة المئوية العدد الشهادة

 %8 12 بكالوريا

 %55 83 ليسانس

 %22 33 ماستر

 %15 22 ماجيستير

 %100 501 مجموعال

( لديهم شهادة ليسانس بنسبة قدرها 83( أعاله أن أغلبية أفراد عينة البحث )19يتضح من الجدول )
( فردا من 22، كما نجد أن )(%22)( فردا منهم متحصل على شهادة ماستر بنسبة قدرها33، و)(55%)

العينة لديهم شهادة البكالوريا ( فردا من 12، في حين أن )(%15)العينة لديهم شهادة ماجيستير بنسبة 
 .(%8)بنسبة قدرها 

 األساليب اإلحصائية المتبعة في تحليل النتائج: -4

من أجل إجراء وحساب مختلف العمليات اإلحصائية التي  (spss20)نود أن نذكر أننا استعملنا برنامج 
 وهذه األساليب االحصائية هي: اعتمدنا عليها في الدراسة، 

 تخدمت الباحثة النسب المئوية للتعبير عن مواصفات العينة.اس النسب المئوية:. أ

استعملت الباحثة معامل االرتباط بيرسون من أجل إيجاد صدق االتساق  معامل اَّلرتباط بيرسون:. ب
 الداخلي ألداتي الدراسة، وكذا حساب العالقة بين التكوين أثناء الخدمة وأداء مربي التربية التحضيرية.

لبيان مدى االتساق  كيودر ريتشاردسوناستخدمت الباحثة معامل الثبات  شاردسون:معامل كيودر ريت. ج

 في االستجابات لجميع فقرات المقياس المطبق في الدراسة الحالية من أجل الحصول على ثباته.

استخدمت الباحثة معامل الثبات ألفا لكرومباخ لبيان مدى االتساق في  د. معامل ألفا لكرومباخ:

 لجميع فقرات المقياس المطبق في الدراسة الحالية من أجل الحصول على ثباته. االستجابات
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 استخدم اختبار"ت" من أجل معالجة النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة. و. اختبار "ت":     

استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين األحادي من أجل معالجة اختبار تحليل التباين األحادي: . ه   

 ج الخاصة بالفرضيات.النتائ



74 

 

 

 

 



75 

 

 هيد:تم

يتضمن هذا الفصل عرض وتفسير النتائج الخاصة بالفرضيات، حيث تم استخدام عدة اختبارات منها: 
 معامل االرتباط بيرسون واختبار"ت" لعينتين واختبار تحليل التباين األحادي.

 :بالفرضية األولىعرض ومناقشة النتائج الخاصة -1

قة دالة احصائيا بين التكوين أثناء الخدمة وأداء مربي التربية التحضيرية.توجد عَلنص الفرضية:   

مة وأداء رسون بين التكوين أثناء الخدية معامل االرتباط  بعالق وتم دراسة هذه الفرضية عن طريق
ويوضحه الجدول التالي: التربية التحضيرية )ة(مربي  

التربية التحضيرية. )ة(بين التكوين أثناء الخدمة وأداء مربي رسونية معامل اَّلرتباط  ب(: عَلق20الجدول رقم )   

معامل االرتباط  مستوى الداللة   القيمة االحتمالية
رسونيب  

 

 المتغير

أثناء  عالقة التكوين **0.301 0,01 0,000
مربي)ة(  داءأب الخدمة 

 التربية التحضيرية

 (α =0.01دال إحصائيا عند مستوى دَّللة ) **  

( هي أصغر من مستوى الداللة 0,000( أن القيمة االحتمالية ) 20خالل الجدول رقم ) نالحظ من
مة وأداء ( وعليه فإننا نقبل فرض البحث الذي يقول بأنه توجد عالقة بين التكوين أثناء الخد0,01)

ن تباط بيرسون جاءت مرتفعة نوعا ما، نقول أ. كما أن قيمة معامل االر التربية التحضيرية )ة(مربي
 الفرضية تحققت.

دالة إحصائيا عالقة ( التي توصلت إلى أنه توجد 2011دوبة وخليفي) ةقد اتفقت نتائج دراستنا مع دراسو
  بين تكوين المعلمين أثناء الخدمة وأثارها على تحسين األداء.
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( دال عند مستوى 0.301إذن من خالل النتائج المتحصل عليها نالحظ أن معامل اإلرتباط بيرسون)
( إذن العالقة بين التكوين أثناء الخدمة وأداء مربي التربية التحضيرية عالقة موجبة، أي أنه 0.01الداللة)

 كلما زاد التكوين تحسن أداء المربين.

:عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية  الثانية-2  

ربي التربية التحضيرية توجد فروق ذات داللة احصائية بين التكوين أثناء الخدمة وأداء منص الفرضية: 
.تعزى لمتغير الجنس  

 وباختبار "ت" كانت النتائج كاآلتي:  (IBM SPSS Statistics) 20بعد استخدام برنامج الحزم اإلحصائية رقم 

يبين نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في التكوين أثناء الخدمة وأداء مربي التربية (: 21الجدول رقم )

 ر الجنس.التحضيرية تعزى لمتغي

 االحتمال متوسط العينة درجات الحرية قيمة "ت" المحسوبة

1.05 148 
 أنثى ذكر 

0.29 
213.0500 207.8308 

 

 0,29تساوي  sig.(bilaterale)( أن قيمة االحتمال 21نالحظ من نتائج اختبار"ت" في الجدول رقم )

فض فرض البحث ونقبل الفرض وبالتالي فإننا نر  %5وهي أكبر من مستوى المعنوية  (%29)أي 

الصفري القائل بأنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في التكوين أثناء الخدمة وأداء مربي التربية 

  التحضيرية تعزى لمتغير الجنس.

التي تبين دور التكوين أثناء الخدمة في تحسين مهارات  (2003ساعد )واتفقت هذه النتائج مع الدراسة 
ل التدريس وفق بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات، حيث توصلت إلى أن جميع األساتذة المعلمين في مجا
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أكدوا أن عملية ساهمت بدرجة قليلة في تحسين مهاراتهم في هذا المجال )التخطيط، التدريس، التقويم( 
، ورد في بوحفصاألراء لم تختلف باختالف الجنس )من منظور المقاربة بالكفاءات. مع العلم أن هذه 

2015 :144.) 

التي تقول أن درجة معرفة معلمي السنة الخامسة  (190: 2012معوش )كما جاءت متفقة مع دراسة 
ابتدائي للوضعية االدماجية وفق التدريس بالمقاربة بالكفاءات وعالقتها باتجاهاتهم نحوها. وتوصل البحث 

دماجية وفق منظور التدريس بالمقاربة إلى النتائج اآلتية: أن درجة اتجاهاتهم متوسطة نحو الوضعية اإل
    ذات داللة إحصائية بين درجات معرفتهم اإلدماجية تعزى لمتغيرات الجنس.فروق بالكفاءات، التوجد 

حول تقويم األداء التدريسي ألساتذة  (361-359: 2009)مع ما توصل إليه حديدكذلك واتفقت 
ايات الوظيفية، وهدفت إلى معرفة أثر متغير الجنس، الرياضيات في التعليم الثانوي في ضوء أسلوب الكف

كما هدفت إلى التعرف على أكثر الكفايات ممارسة من طرف أساتذة الرياضيات وأهم المعوقات المؤثرة 
في درجة ممارسة أساتذة الرياضيات فروق على أدائهم التدريسي. فتوصلت الدراسة إلى عدم وجود 

 .نسلكفايات التدريس تبعا لمتغير الج

حول تصورات أساتذة التعليم  (233: 2009نويوة وخريف)وقد اختلفت نتائج دراستنا مع ما توصل إليه 
الثانوي لمدى استجابة برامج التكوين المستمر لموضوع التدريس بالكفاءات، حيث أظهرت أن هناك 

ة من حيث جنس اختالفا عميقا في تقييم موضوع التدريس بالكفاءات قي برامج التكوين أثناء الخدم
 األساتذة.

ويمكن تفسير هذه النتائج من وجهة نظرنا أن الجنس ليس له أي عالقة في التكوين أثناء الخدمة 

 لمربي)ة( التربية التحضيرية، أي أن كال الجنسين يستطيع أن يكون مربي)ة( ناجح.

  عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية  الثالثة:-3

ذات داللة احصائية بين التكوين أثناء الخدمة وأداء مربي التربية التحضيرية توجد فروق نص الفرضية: 

 حسب متغير الخبرة )األقدمية(.
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وباستعمال تحليل التباين   (0IBM SPSS Statistics2) 20بعد استخدام برنامج الحزم اإلحصائية رقم 

 لفروق، وكانت النتائج كالتالي: وحساب قيمة "ف" لمعرفة مستوى داللة ا( ANOVA à 1 facteur)األحادي  

يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في التكوين أثناء الخدمة (: 22الجدول رقم ) 

 وأداء مربي التربية التحضيرية حسب متغير األقدمية.

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

قيمة )ف(  متوسط المربعات درجات الحرية

 المحسوبة

 الاالحتم

 0.838 1.177 75.276 2 150.552 بين المجموعات

   426.033  147 62626.841 داخل المجموعات

    149 62777.393 اإلجمالي

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نتائج اختبار تحليل التباين األحادي أن قيمة االحتمال 

Sig.(bilatérale)  نرفض الفرض  وبالتالي فإننا 0,05وهي أكبر من مستوى المعنوية  0,838تساوي

توجد فروق ذات داللة احصائية في التكوين أثناء الخدمة  ال القائل بأنه نقبل الفرض الصفريو البديل 

 وأداء مربي التربية التحضيرية تعزى لمتغير األقدمية.

ات داللة ذفروق  في دراسته أنه ال توجد (2007الشايب) مع ما توصل إليهمتفقة نتائج دراستنا جاءت و 
إحصائية بين المعلمين في كفاءاتهم التدريسية باختالف مدة أقدميتهم في التدريس )أورد في 

 (.215: 2012معوش،

دالة فروق التي توصلت إلى أنه ال توجد  (205: 2010باوية ورويم )مع نتائج دراسة كذلك اتفقت و 
 نوات الخبرة.احصائيا في مستوى الثقافة العلمية للمعلمين تعزى إلى متغير س
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ذات داللة فروق التي بينت أنه توجد  (161: 2010العطوي )وقد اختلفت نتائج دراستنا مع دراسة 
احصائية بين صعوبات تطبيق المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائرية من وجهة نظر معلمي التعليم 

 االبتدائي تعزى إلى متغير الخبرة. 

حول معلم المرحلة االبتدائية ومدى كفاءته  (145-141: 2011)وليد  مع نتائج دراسةاختلفت وقد 
لتدريس المناهج المقررة في اإلصالح التربوي الجديد بالجزائر، فتوصلت هذه الدراسة إلى أن هذا المعلم 
يمتلك كفاءة فوق المتوسط نتيجة للتكوين الذاتي، وتحتاج إلى تنمية وتطوير، وهذا يتطلب مستوى عال 

التأطير، باإلضافة إلى أن مستويات هذه الكفاءة التتأثر بعامل الجنس، ولكنها تتأثر بالخبرة من التكوين و 
 المهنية.

بعد مقارنة نتائج دراستنا مع بعض الدراسات السابقة توصلنا إلى أن عامل األقدمية ال يؤثر في التكوين 
صنيفات بالنسبة لألقدمية المهنية إال أثناء الخدمة بالنسبة لمربي)ة( التربية التحضيرية، فرغم وجود عدة ت

أننا لم نلمس الفرق بينها، وهذا يدل على حرص المربين الجدد على تنمية قدراتهم ومعارفهم ليكونوا أهل 
 بهذه الثقة التي مدت إليهم لتربية الجيل الصاعد.

:عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة-4  

ة احصائية بين التكوين أثناء الخدمة وأداء مربي التربية التحضيرية توجد فروق ذات داللنص الفرضية: 

 حسب متغير الشهادة )المؤهل العلمي(.

لإلجابة عن هذه ( IBM SPSS Statistics 20) 20بعد استخدام برنامج الحزم اإلحصائية اإلصدار رقم 

قيمة "ف" لمعرفة مستوى داللة  وحساب( ANOVA à 1 facteur)الفرضية تّم استخدام تحليل التباين األحادي 

 (:23الفروق؛ وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو اآلتي كما يوضحه الجدول رقم )
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يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في أداء مربي التربية (: 23الجدول رقم )
 التحضيرية تعزى لمتغير الشهادة )المؤهل العلمي(

مجموع  ينمصدر التبا

 المربعات

قيمة )ف(  متوسط المربعات درجات الحرية

 المحسوبة

 االحتمال

 0.680 0.504 214.285 3 642.855 بين المجموعات

   425.579 146 62134.538 داخل المجموعات

    149 62777.393 اإلجمالي

 

 0,05مستوى المعنوية وهي أكبر من  0,680 تساوي يتبين من خالل الجدول أعاله أن قيمة االحتمال 
وبالتالي فإننا نرفض فرض البحث ونقبل الفرض الصفري الذي يقول بأنه ال توجد فروق ذات داللة 

.أداء مربي التربية التحضيرية تعزى إلى متغير المؤهل العلميالتكوين أثناء الخدمة و احصائية في   

ذات داللة فروق توجد  إلى أنه ال التي توصلت (199: 2012معوش )واتفقت نتائج  دراستنا مع دراسة 
إحصائية بين درجات معرفة معلمي السنة الخامسة للوضعية اإلدماجية، تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وقد 
أرجع الباحث ذلك أن المعلمين تزداد معرفتهم بمثل هذه المفاهيم نتيجة تناولهم لها إما عن طريق التكوين 

 ي.المستمر أو عن طريق التكوين الذات

التي تدور حول صعوبات التقويم في التعليم  (168: 2006حنيش )وقد اتفقت نتائج دراستنا مع دراسة 
المتوسط واستراتيجيات األساتذة للتغلب عليها. فهدفت إلى إبراز صعوبات التقويم في هذه المرحلة 

ات في التقويم، واستراتيجيات التغلب عليها وكشف مصادر االستفادة منها. فتوصلت إلى وجود صعوب
 في هذه الصعوبات تعزى لمتغير المؤهل العلمي.فروق وعدم وجود 

كانت دالة إحصائيا الفروق ، التي أكدت على أن (2007الشايب )كما اختلفت نتائج دراستنا مع دراسة 
 .(215: 2012بين المعلمين في أدائهم للكفاءات التدريسية باختالف مؤهالتهم العلمية )أورد في معوش، 
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( هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات المعلمين نحو 105: 2015فص )بوحاختلفت مع دراسة و 
التكوين أثناء الخدمة وعالقتها بكفاياتهم التدريسية تبعا لمتغيرات: المقاطعة التربوية، نوع النشاط التدريسي 

ت إلى النتائج إلى أنه توجد المالحظ، المؤهل العلمي، سنوات التدريس، طريقة االلتحاق بالتعليم. فخلص
 ذات داللة احصائية في كفايات التدريس تعزى إلى سنوات التدريس والمؤهل العلمي.فروق 

نالحظ من خالل النتائج التي تحصلنا عليها أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا في التكوين أثناء الخدمة 
لمي، بمعنى أنه ورغم اختالف التخصصات إال وأداء مربي)ة( التربية التحضيرية تعزى لمتغير المؤهل الع

أن هذا األخير ال يؤثر على التكوين أثناء الخدمة لمربي)ة( التربية التحضيرية. إذن فعامل التخصص 
 ليس مهما وهذا عكس ماجاء في الجانب النظري.
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 خاتمة

كفؤ ال بد من  )ة(إخراج مربيالتربية التحضيرية وضمان  )ة(نقول أنه ومن أجل تكوين جيد لمربي    
يجب أن  )ة(حبل وصل بين األسرة ومرحلة التعليم االبتدائي، فالمربي اباعتبارهرعاية جدية بهذه الشريحة 

 تتوفر فيه عدة شروط، كذلك يجب أن يكون لديه تكوينا يليق بهذه المرحلة.

التربية التحضيرية،  )ة(مربي وعلى ضوء هذه الدراسة التي أشارت إلى أثر التكوين المستمر على أداء
التربية  )ة(لكل من التكوين أثناء الخدمة وأداء مربيالعالقة بهدف معرفة العالقة بينهما، وكذا معرفة 

 التحضيرية تعزى إلى متغير )الجنس، األقدمية، المؤهل العلمي(.

عالقة توجد ال وكذلك  التربية التحضيرية، )ة(وكانت استنتاجات الدراسة أن للتكوين عالقة بأداء مربي
لمتغيرات تعزى التربية التحضيرية  )ة(ذات داللة احصائية للتكوين أثناء الخدمة وألداء مربي

 .)الجنس، األقدمية، المؤهل العلمي(الدراسة
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 اقتراحات

 .اختيار مكونين متخصصين في التربية التحضيرية 

 ام مع المفتش أو أشخاص ذو خبرة.الزيادة في عدد الندوات وحلقات الرسكلة التي تق 

 .جبارية حضورها  وضع برامج خاصة بتكوين مربي)ة( التربية التحضيرية وا 

 .ضرورة تقويم أطفال التحضيري لمعرفة المؤهلين لدخول السنة األولى ابتدائي 
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 .الفكر العربي
على  دراسة تطبيقية-اإلبداع اإلداري وعَلقته باألداء الوظيفيه(، 1424).رضا، حاتم على حسن (36

 ، رسالة ماجيستير، جدة.األجهزة األمنية بمطار الملك عبد العزيز الولي بجدة
، مؤسسة الخليج : القاهرة-، مصر رياض األطفال واقع ومنهاج(، 1987).يونس الخطيبرناد،  (37

 العربي.
 دار المسيرة:.: عمان تصميم البرامج التدريبية،(، 2011).السكارنة، بالل خلف (38
 ، االسكندرية: الدار الجامعية الجديدة.السلوك التنظيمي(، 2003).سلطان، محمد سعيد (39
، دار المصرية معجم المصطلحات التربوية والنفسية(، 2003).بشحاتة، حسن والنجار، زين (40

 اللبنانية.
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، برنامج مقترح وتجارب نمو المفاهيم العلمية لألطفال(، 2000).الشربيني، زكريا وصادق، يسرية (41
 .دار الفكر العربي: لطفل ما قبل المدرسة، القاهرة

دار  : عمان، ينية في رياض األطفالالتربية اإلجتماعية والد(، 2007).شريف، السيد عبد القادر (42
 .المسيرة للنشر والتوزيع

 دور إدارة التطوير اإلداري في تحسين األداء(، 2013).الشريف، ريم بنت عمر بن منصور (43
رسالة ماجيستير الوظيفي )دراسة تطبيقية على الموظفات اإلداريات في جامعة الملك عبد العزيز بجدة(، 

 العربية السعودية. في اإلدارة العامة، المملكة
 ، الدار المصرية اللبنانية: القاهرة.النمو العقلي والمعرفي لطفل الروضة(، 2003).صبحي، سيد (44
 دار المعرفة الجامعية. اإلسكندرية: ،السلوك اإلنساني في المنظمات(، 2005عاشور، أحمد صقر) (45
ركز اإلسكندرية ، مموسوعة مصطلحات الطفولة(، 2005).عبد الكافي، إسماعيل عبد الفتاح (46

 للكتاب.
 .إربدعالم الكتب الحديثاألردن: -عمان ،إعداد المعلمين وتنميتهم(، 2007).عبيدات، سهيل أحمد (47
مصر  المعلم والتربية)دراسة تحليلية مقارنة لطبيعة المهنة(،(، 1991).عرفات، عبد العزيز سليمان (48
 .مكتبة االنجلو المصرية: 
نظر  يق المقاربة بالكفاءات في الندرسة الجزائرية من وجهةصعوبات تطب(، 2010).العطوي، آسيا (49

 جامعة فرحات عباس سطيف.: ، رسالة ماجيستير، الجزائرمعلمي التعليم اَّلبتدائي
تكوين مربي)ة( التربية التحضيرية أثناء الخدمة في  /واقع برامج إعدادعالق، كريمة. )دس(،  (50

المملكة األردنية الهاشمية: المؤتمر ألوروبية المعاصرة، دراسة مسحية مقارنة في ضوء البرامج ا-الجزائر
 الدولي للجامعة العربية.

 مبررات تطبيق برنامج إعداد معلم الصفوف األولية من وجهة(، 2015).الغامدي، أماني خلف (51
، 1، العدد 10المجلد  نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية في المملكة العربية السعودية،

(103-124.) 
بمديرية  أثر التدريب أثناء الخدمة في رفع كفاءة العاملين(، 2002).الغامدي، عبد اهلل محمد جبار (52

دراسة تطبيقية على ضباط واألفراد بإدارات شؤون اإلمداد والتموين بالمنطقة الوسطى  -األمن العام
 ، رسالة ماجيستير، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.-والغربية
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 تقويم برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة في التعليم األساسي(، 2013).لفرا، غادة رفيق حمديا (53
رسالة ماجستير منشورة، جامعة  بمدارس وزارة التربية والتعليم ومدارس الغوث الدولية"دراسة مقارنة"،

 غزة.-األزهر
 .دار اليازورى العلمية: عمان -ألردنا، المدخل إلى التربية والتعليم(، 1998).القضاة، خالد (54
 سيكولوجية التدريب )اَّلستراتيجيات والتقنيات واإلشكاليات(،(، 2004الكبيسي، عامر خضير) (55

 الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 أهداف التربية التحضيرية في(، 2013)ديسمبر .كربوش، عبد المجيد و حجايل، فاطمة الزهراء (56

مجلة  نظيم عملي)دراسة ميدانية ألقسام التربية التحضيرية بمدينة معسكر(،الجزائر إجراء شكلي أم ت
 (223-213،)13العلوم االنسانية واالجتماعية.العدد

شركة : اإلسكندرية-مصر، مهنة التعليم وأدوار المعلم فيها(، 2003).كريم، محمد أحمد وآخرون (57
 الجمهورية الحديثة لتحويل وطباعة الورق،.

 دور التدريب في تقويم أداء العاملين ضمن القطاع(، 2008).ر، بطرسلطيف، لؤي والشك (58
 ، مجلة اإلدارة واإلقتصاد، العدد الحادي والسبعون، بغداد.الفندقي

، دار (، سيكولوجية اإلدارة التعليمية والمدرسة وآفاق التطوير العام2008محمد، محمد جاسم) (59
 الثقافة للنشر والتوزيع:عمان.
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 (.2، رسالة ماجيستير، جامعة الجزائر)التربوي الجديد بالجزائر
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 تكوين أثناء الخدمةالصورة األولية لل (01الملحق رقم )

-مستغانم -جامعة عبد الحميد ابن باديس    

إلنسانيةكلية العلوم االجتماعية وا  

 قسم علم النفس

 ماستر: تعليمية العلوم

 

 تحكيممقياس

 

 لقب واسم األستاذ:                                             المؤسسة:

 المهنة:

 

 سيدتي، سيدي السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. وبعد:

ستمر على أداء مربي التربية في إطار إعداد مذكرة تخرج ماستر تعليمية العلوم حول "أثر التكوين الم

 التحضيرية".

 مما تتطلب منا بناء مقياس التكوين المستمر عند المربين في التربية التحضيرية.

وللتأكد من صالحية هذا المقياس، أرجو من سيادتكم الموقرة التكرم بإبداء رأيكم السديد ومقترحاتكم 

ة وهي مربي التربية التحضيرية، ومدى انتماء كل بشأن فقراته فيما إذا كانت مناسبة، والفئة المستهدف

فقرة للمجال المحدد لها، وبنائها اللغوي، وأية اقتراحات أو تعديالت ترونها مناسبة لتحقيق هدف الدراسة 

الحالية، علما أن بدائل اإلجابة على الفقرات هي: )نعم، ال(.                                                  

                             

فقرة، وهذه الفقرات موزعة على أربعة أبعاد هي: 26المقياس يتكون من   

فقرات.06، يتكون من نوع التكوين المستمرالبعد األول: -  

فقرات. 07البعد الثاني: المكونين، ويتكون من-  

فقرات. 07البعد الثالث: مدة التكوين، ويتكون من -  
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فقرات. 06لتكوين ، ويتكون من البعد الرابع: برنامج ا-  

 

في أحد الخيارات أمام كل عبارة من العبارات اآلتية )×( لذى آمل منكم التكرم باإلجابة بوضع عالمة 

 للمقياس.

 

مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم.            

 

 

 

حت إشراف األستاذة:من إعداد الطالبة:                                             ت  

 بلميلود طاوس                                                   د. عالق كريمة
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 البعد األول: نوع التكوين المستمر

 

 

 

 العبارة الرقم

مدىمالئمةالفقرة

 للبعد
 مدىالوضوح صالحيةالفقرةلغويا

التعديل

 المقترح

 مالئمة
غير

 مالئمة
 صالحة

رغي

 صالحة
 واضحة

غير

 واضحة

 

التحقتبالقسمالتحضيري 01

 حسبرغبتيالشخصية

       

كلفتبتدريسالتربية 02

 التحضيرية

       

التحقتبالقسمالتحضيري 03

 ألننيعلىأبوابالتقاعد.

       

تلقيتتكويناخاصابالتربية 04

 التحضيريةقبلتعييني

       

ابالتربيةتلقيتتكويناخاص 05

 التحضيريةمنذتعييني

       

تلقيتتكويناخاصابالتعليم 06

خاللالثالثياألولالتحضيري

 .منتوظيفي
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 البعد الثاني: المكونين

 

 

 

 

 العبارة الرقم

مدىمالئمة

 الفقرةللبعد

صالحيةالفقرة

 لغويا
 مدىالوضوح

التعديل

 المقترح

 مالئمة
غير

 مالئمة
 صالحة

غير

 صالحة
 واضحة

يرغ

 واضحة
 

تمتكوينيعلىيدأستاذذيخبرةفي 01

 التربيةالتحضيرية.

       

تلقيتالتكوينعلىيدمفتش 02

 متخصصفيالتربيةالتحضيرية.

       

تلقيتالتكوينعلىيدمفتشالتعليم 03

 االبتدائي.

       

كثيراماألجأإلىزمالئيمنذوي 04

صالتيالخبرةلتدريبيعلىالنقائ

 عندي

       

غالباماأبحثعنبرامجالتربية 05

 التحضيريةبنفسي

       

غالباماتعطىليأقراصمضغوطة 06

 عوضالتكوين

       

بعدكلتكوينتعطىليوثائق 07

 بيداغوجية
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  مدة التكوين البعد الثالث:

 

 

 العبارة الرقم

مدىمالئمةالفقرة

 للبعد

فقرةصالحيةال

 لغويا
 مدىالوضوح

التعديل

 المقترح

 مالئمة
غير

 مالئمة
 صالحة

غير

 صالحة
 واضحة

غير

 واضحة

 

معظمتكويناتيكانتعبارة 01

 عنأيامدراسية.

       

التكويناتالتيتلقيتهاكانت 02

 عبارةعنندواتتربوية

       

التكويناتالتيتلقيتهاكانت 03

قيةعبارةعنورشاتتطبي  

       

التكويناتالتيتلقيتهاكانت 04

عبارةعنزياراتميدانيةمن

 قبلالمفتش.

       

أغلبتكويناتيكانتعبارة 05

 عنيومواحدخاللاألسبوع

       

مدةالتكوينكانتثالثةأيامفي 06

 األسبوع

       

معظمتكويناتيكانتخالل 07

 العطل
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 البعد الرابع: برنامج التكوين 

 

 

 

 

 

 العبارة الرقم

مدىمالئمةالفقرة

 للبعد
 مدىالوضوح صالحيةالفقرةلغويا

التعديل

 المقترح

 مالئمة
غير

 مالئمة
 صالحة

غير

 صالحة
 واضحة

غير

 واضحة

 

تلقيتتكويناخاصابالتربية 01

 العلميةللتربيةالتحضيرية

       

لقيتتكويناخاصافيالتربيةت 02

 البيئيةللتربيةالتحضيرية.

       

تلقيتتكويناخاصافيالمواطنة 03

 للتربيةالتحضيرية.

       

تلقيتتكويناخاصافيالتدريس 04

 باللعبللتربيةالتحضيرية

       

تلقيتالتكوينفيالتعبير 05

 الشفهي.

       

مفضاءتلقيتالتكوينفيتنظي 06

 القسم
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 :أثناء الخدمة َّلستمارة التكوين قائمة المحكمين(: 02الملحق رقم )

 مؤسسة العمل المهنة االسم واللقب الرقم

01 

 

 أستاذة مساعدة )أ( بوريشة جميلة

 

 جامعة مستغانم

 

 جامعة مستغانم أستاذة مساعدة )أ( عبوين سمية 02

 جامعة مستغانم أ(مساعد )أستاذ  بلكرد محمد 03
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 الصورة األولية َّلستمارة األداء( 03الملحق رقم )

-مستغانم -جامعة عبد الحميد ابن باديس  

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 قسم علم النفس

 ماستر: تعليمية العلوم

 

 تحكيممقياس

 

المؤسسة:        لقب واسم األستاذ:                                       

 الدرجة العلمية:

 

 سيدتي، سيدي السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. وبعد:

التربية  )ة(في إطار إعداد مذكرة تخرج ماستر تعليمية العلوم حول "أثر التكوين المستمر على أداء مربي

 التحضيرية".

 التربية التحضيرية. )ة(مما تتطلب منا بناء مقياس األداء لمربي

 

لتأكد من صالحية هذا المقياس، أرجو من سيادتكم الموقرة التكرم بإبداء رأيكم السديد ومقترحاتكم ول

بشأن فقراته فيما إذا كانت مناسبة، والفئة المستهدفة وهي مربي التربية التحضيرية، ومدى انتماء كل 

مناسبة لتحقيق هدف الدراسة  فقرة للمجال المحدد لها، وبنائها اللغوي، وأية اقتراحات أو تعديالت ترونها

الحالية، علما أن بدائل اإلجابة على الفقرات هي: )دائما، أحيانا، غالبا، نادرا، أبدا(.                        

                                                       

:فقرة، وهذه الفقرات موزعة على أربعة أبعاد هي 61المقياس يتكون من   

فقرة. 13لبعد األول: التخطيط للنشاط، يتكون من ا-  
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فقرة. 27البعد الثاني: تنفيذ النشاط، ويتكون من-  

فقرات. 07البعد الثالث: التقويم، ويتكون من -  

فقرة. 14 البعد الرابع: إدارة الصف، ويتكون من -  

 

رة من العبارات اآلتية في أحد الخيارات أمام كل عبا)×( لذى آمل منكم التكرم باإلجابة بوضع عالمة 

 للمقياس.

 

مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم.            

 

 

 

 من إعداد الطالبة:                                             تحت إشراف األستاذة:

 بلميلود طاوس                                                   د. عالق كريمة
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 للنشاط. البعداألول:التخطيط

 

 العبارة الرقم

مدىمالئمة

 الفقرةللبعد

صالحيةالفقرة

 لغويا
 مدىالوضوح

التعديل

 المقترح

 مالئمة
غير

 مالئمة
 صالحة

غير

 صالحة
 واضحة

غير

 واضحة

 

حددموضوعالدرسفيشكلأ 01

 عنوانواضح.

       

قة.أحدداألهدافاالجرائيةبد 02         

أحددأساليبالتقويمالمناسبةلكل 03

 موقف

       

أكتباستراتيجيةالتدريسالتي 04

 سأعتمدعليهافيالدرس

       

أحددالوسائلالتعليميةالمناسبة 05

 للدرس

       

06 .. أسجلزمنكلحصةتعليمية         

أخططلسيرالدرسفيجدوليضم 07

بناءالتعلمات,وضعيةاالنطالق,

 واستثمارالمكتسبات

       

أصمماألنشطةعلىشكلمهمات 08

 يقومبهااألطفال

       

فياألنشطةاألطفالأحددأدوار 09

 المكتوبة

       

أهتمبإعدادالدرسوتحضيره 10

 وطريقةعرضه

       

        استخدمالمنهاجوالوثيقةالمرافقة 11

 تحضيراليوميأحرصعلىال 12

 لألنشطة.

       

للصعوباتالمقترحةالحلولأسجل 13

 المتوقعة
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 شاطالبعد الثاني: تنفيذ الن

تنفيذللنشاط.البعدالثاني:ال    

 العبارة الرقم

مدىمالئمةالفقرة

 للبعد

صالحيةالفقرة

 لغويا
 مدىالوضوح

التعديل

 المقترح

 مالئمة
غير

 مالئمة
 صالحة

يرغ

 صالحة
 واضحة

غير

 واضحة

 

أطرحموضوعالدرسفيسياقمرتبط 01

 باهتماماتاألطفال.

       

        أنطلقمنخبراتاألطفالإلنجازكلنشاط. 02

        أشجعاألطفالعلىالتعلم. 03

        أقومبإثارةدافعيةاألطفالللتعلم. 04

.أحترمالفروقالفرديةبيناألطفال 05         

أستخدمأنواعامتعددة  . 06

 منالتعزيزمعاألطفال.

       

        أربطالنشاطالجديدبالنشاطالقديم. 07

        أكتبالحروفبشكلواضح 08

        يقومكلطفلبرسمالحرفونطقه. 09

        استخدمرسوماتإليضاحالحرف 10

الوسائلأستعمل   11

ألهدافالنشاط.اسبةالمن  

       

الوسيلةلعرضالمناسبالوقتأختار 12

 التعليمية

        

التاريخأسجل   13

السبورةعلىالدرسوعنوان  

       

السبورة.علىواضحبخطأكتب 14         

أجزاء.إلىالسبورةأقسم 15         

األخطاءتخطيعلىاألطفالاساعد 16

 الكتابية.

       

        استخدمالعجينةلتشكيلالحروف. 17
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 البعدالثالث:التقويم  

أرويقصصافيحصةالمطالعة. 18

 

       

يحتويالقسمعلىركنخاصبقراءة 19

 القصص.

       

انجازالتمارينيكونوفقاستراتيجيةحل 20

 المشكالتواستراتيجيةاللعب.

       

هندسيةبسيطة.ينجزاألطفالأشكاال 21         

        يحفظاألطفالسورامنالقرآنالكريم. 22

أشرحلألطفالمصطلحاتمنالقرآن 23

 الكريم.

       

أنميلألطفالسلوكاتايجابيةاتجاهالبيئة 24

 والمحيط.

       

يقوماألطفالبزرعبعضالنباتاتللتعرف 25

 علىمراحلنموها.

       

طفلكتابةالحروفوالكلمات.يقلدال 26         

        أساعداألطفالالستعمالأدواتالكتابة. 27

 العبارة الرقم

مدىمالئمةالفقرة

 للبعد

صالحيةالفقرة

 لغويا
 مدىالوضوح

التعديل

 المقترح

 مالئمة
غير

 مالئمة
 صالحة

غير

صالح

 ة

 واضحة
غير

 واضحة

 

يتقويمقبلبدايةكلحصة.أجر 01         

        أجريتقويمفينهايةكلحصة. 02

أشخصجوانبالقوةوالضعففيتعلمات 03

 األطفال.

       

استخدمالتغذيةالراجعةوذلكإلعالم 04

 األطفالعنمدىتقدمهم

       

التقويمأعتمدعلىالموضوعيةفي 05         

06 . أقوماألطفالتبعاللفروقالفرديةلديهم         

        أقوماألطفالبعبارات)جيد,احسنت...(. 07
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البعدالرابع:إدارة    البعدالرابع:إدارةالصف  

لعبارةا الرقم  

مدىمالئمةالفقرة

 للبعد

صالحيةالفقرة

 لغويا
 مدىالوضوح

التعديل

 المقترح

 مَلئمة
غير 
 مَلئمة

 صالحة
غير 

 صالحة
 واضحة

غير 
 واضحة

 

        أهتمبتهيئةحجرةالدراسة. 01

        أحافظعلىالهدوءداخلالقسم. 02

        احافظعلىنظامالقسم. 03

لقسمإذاطرأأيتشويش.اتحكمفيا 04         

أتحكمفياالجاباتالجماعيةوالفوضوية 05

 لألطفال.

       

أستخدمالتعزيزفردياوباالسم . 06         

        استعملعباراتالمدحوالثناء)جيد,احسنت...( 07

األطفال.  08         اتجنبالسخريةمنإجابات 

إلجابةعنأعطيالوقتالكافيل  09

 األسئلة

       

أقدمتعليماتوتوجيهات   10

 واضحة

       

أواجهاألطفالأثناءالشرحوااللقاءوالنظر 11

 إليهم.

       

أتوقفعنالشرحفورمالحظةالمللعلى 12

 وجوهاألطفال.

       

أستخدماإلماءاتغيراللفظيةمنإشارات 13

 وحركاتبدنية

       

قلبينالمجموعاتلمساعدةاألطفالفيأتن 14

 الصعوباتالتيتواجههمأثناءالنشاط.
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التربيةالتحضيرية)ة((:قائمةالمحكمينالستمارةأداءمربي04الملحقرقم)  

 مؤسسة العمل المهنة االسم واللقب الرقم

01 

 

 عليلش فلة

 

 أستاذة محاضرة قسم )ب(

 

 جامعة مستغانم

 

بن نعمة  02
 بلقاسم

 02خروبة الجديدة  مدير مؤسسة ابتدائية

مسكين عبد  03
 اهلل

 جامعة مستغانم أستاذ محاضر قسم )ب(

 

04 

 بن عروم وافية

 

 أستاذة مساعدة )أ( 

 

 جامعة مستغانم

 

  أستاذ مساعدة )أ( بورزق يوسف 05

 جامعة مستغانم
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(طلبتسهيلمهمة05)الملحقرقم  
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 تمارة الدراسة األساسية( اس06الملحق رقم )

 -مستغانم -باديس ابن الحميد عبد جامعة

 واإلنسانية االجتماعية العلوم كلية

 النفس علم قسم

 النفس علم شعبة

 

 التحضيرية التربية )ة(لمربي المستمر التكوين استبيان

 

 المربي أخي /المربية أختي

 أيديكم بين أضع أن يسرني العلوم، يميةتعل تخصص في الماستر شهادة لنيل تخرج رسالة إعداد إطار في
 ،"التحضيرية التربية )ة(مربي أداء على المستمر التكوين أثر"   موضوع حول تدور التي  االستمارة هذه

 ووضوح موضوعية بكل االستمارة هذه بنود عن باإلجابة الدراسة هذه إلثراء مساعدتنا منكم نطلب لذا
 . عبارة كل أمام ةالمناسب الخانة في (×)  عالمة بوضع

 هذه على اسمك لكتابة داعي فال ولذلك العلمي البحث ألغراض إال تستخدم وال سرية إجابتك أن :علما
 .االستمارة

   :الشخصية بيانات*

 ........................................................الجنس-

 .......................................:العلمي المؤهل-

 ...........................................األقدمية -
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  نعم َّل

 العبارة

 الرقم

 01 تم تكويني على يد أستاذ ذي خبرة في التربية التحضيرية.  

 02 تلقيت التكوين على يد مفتش متخصص في التربية التحضيرية.  

 03 التحقت بالقسم التحضيري حسب رغبتي الشخصية  

.خَلل الثَلثي األول من توظيفينا خاصا بالتعليم التحضيريتلقيت تكوي    04 

 05 تلقيت تكوينا خاصا بالتربية العلمية للتربية التحضيرية  

 06 معظم تكويناتي كانت عبارة عن أيام دراسية.  

 07 التكوينات التي تلقيتها كانت عبارة عن ندوات تربوية  

عن ورشات تطبيقية التكوينات التي تلقيتها كانت عبارة    08 

 09 التكوينات التي تلقيتها كانت عبارة عن زيارات ميدانية من قبل المفتش.  

 10 أغلب تكويناتي كانت عبارة عن يوم واحد خَلل األسبوع  

 11 مدة التكوين كانت ثَلثة أيام في األسبوع  

 12 معظم تكويناتي كانت خَلل العطل   

مفتش التعليم اَّلبتدائي.تلقيت التكوين على يد     13 

 14 التحقت بالقسم التحضيري ألنني على أبواب التقاعد.  

 15 تلقيت تكوينا خاصا بالتربية التحضيرية منذ تعييني  

 16 كلفت بتدريس التربية التحضيرية  
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 17 تلقيت تكوينا خاصا في التربية البيئية للتربية التحضيرية.  

التربية التحضيرية قبل تعيينيتلقيت تكوينا خاصا ب     18 

 19 كثيرا ما ألجأ إلى زمَلئي من ذوي الخبرة لتدريبي على النقائص التي عندي  

 20 تلقيت تكوينا خاصا في المواطنة للتربية التحضيرية.  

 

  نعم َّل

 العبارة

 الرقم

 21 غالبا ما أبحث عن برامج التربية التحضيرية بنفسي  

في تنظيم فضاء القسمتلقيت التكوين     22 

 23 غالبا ما تعطى لي أقراص مضغوطة عوض التكوين  

 24 تلقيت التكوين في التعبير الشفهي.  

 25 بعد كل تكوين تعطى لي وثائق بيداغوجية  

 26 تلقيت تكوينا خاصا في التدريس باللعب للتربية التحضيرية  
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ادائم أحيانا  غالبا  نادرا  أبدا   الرقم العبارة 
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.الخصالدرسفيشكلفقرةواضحة       01 

 02 أحددمؤشراتالكفاءةبدقة.     

 03 احدداستراتيجيةالتدريسبواسطةمذكرة     

 04 أحددالوسائلالتعليميةالمناسبةللدرس     

     .. اضبطزمنكلحصةتعليمية  05 

يةاالنطالق,بناءأخططلسيرالدرسفيجدوليضموضع     

 التعلمات,واستثمارالمكتسبات

06 

 07 أصمماألنشطةعلىشكلمهماتيقومبهااألطفال     

فياألنشطةالمكتوبةاألطفالأحددأدوار       08 

 09 استخدمالمنهاجوالوثيقةالمرافقةفياعدادالدروس.     

لألنشطة.أحرصعلىالتحضيراليومي       10 

 11 أسجلالحلولالمقترحةللصعوباتالمتوقعة     

 12 أطرحموضوعالدرسفيسياقمرتبطباهتماماتاألطفال.     

 13 أنطلقمنخبراتاألطفاللتنفيذكلنشاط     

 14 أقومبإثارةدافعيةاألطفالللتعلم.     

 15 أراعيالفروقالفرديةبيناألطفال.     

عامتعددةمنالتعزيزمعاألطفال.أستخدمأنوا        16 

 17 أوظفالمكتسباتالقبليةلألطفال     

 18 أحترممقاييسكتابةالحروف     

 19 أساعدكلطفلبرسمالحرفونطقه.     

 20 استخدمرسوماتإليضاحالحرف     

 21 أستعملالوسائلالمناسبةألهدافالنشاط.     
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المناسبلعرضالوسيلةالتعليميةأختارالوقت       22 

 23 أحسنتوظيفالسبورة.     

 24 أكتببخطواضحعلىالسبورة.     

 25 اساعداألطفالعلىاكتشافأخطائهموتصحيحها.     

 26 استخدمالعجينةلتشكيلالحروف.     

 27 أعملعلىتزيينالقسمبمايساعدعلىعمليةالتعلم     

انجازالتمارينيكونوفقاستراتيجيةحل       

 المشكالتواستراتيجيةاللعب

28 

 29 ينجزاألطفالأشكاالهندسيةبسيطة.     

 30 أدرباألطفالسورامنالقرآنالكريم     

 31 أشرحلألطفالمصطلحاتمنالقرآنالكريم       

حيطأنميلألطفالسلوكاتايجابيةاتجاهالبيئةوالم       32 

 33 يقوماألطفالبزرعبعضالنباتاتللتعرفعلىمراحلنموها.     

 34 يقلدالطفلكتابةالحروفوالكلمات     

 35 أساعداألطفالالستعمالأدواتالكتابة     

 36 أجريتقويمقبلبدايةكلحصة.     

 37 أجريتقويمفينهايةكلحصة.     

والضعففيتعلماتاألطفالأشخصجوانبالقوة       38 

 39 استخدمالتغذيةالراجعةوذلكإلعالماألطفالعنمدىتقدمهم     

 40 أعتمدعلىالموضوعيةفيالتقويم     

     . أقوماألطفالتبعاللفروقالفرديةلديه  41 
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 الرقم العبارة دائما أحيانا  غالبا  نادرا  أبدا 

تعملعباراتالمدحوالثناء)جيد,احسنت...(اس       42 

 43 أحددأساليبالتقويملكلمرحلة      

 44 استخدمالتعزيزفردياوباالسم.     

 45 أهتمبتهيئةحجرةالدراسة     

 46 أحافظعلىالهدوءداخلالقسم     

 47 احافظعلىنظامالقسم.      

أيتشويشاتحكمفيالقسمإذاطرأ       48 

 49 أتحكمفياالجاباتالجماعيةوالفوضويةلألطفال.     

 50 اتجنبالسخريةمنإجابات األطفال.     

 51 أعطيالوقتالكافيلإلجابةعناألسئلة     

 52 أقدمتعليماتوتوجيهاتواضحة     

 53 أواجهاألطفالأثناءالشرحوااللقاءوالنظرإليهم.     

أتوقفعنالشرحفورمالحظةالمللعلىوجوه     

 األطفال.

54 

أستخدماإلماءاتغيراللفظيةمنإشاراتوحركات     

 بدنية

55 

أتنقلبينالمجموعاتلمساعدةاألطفالفيالصعوبات     

 التيتواجههمأثناءالنشاط.

56 

 

 

 



114 

 

 

 

 ( تفريغ نتائج الفرضية األولى07الملحق رقم )
 

 
 

ينالتكو   األداء 

Y 

Corrélation de Pearson 1 -,301
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 150 150 

X 

Corrélation de Pearson -,301
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 150 150 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

رضيةالثانية(تفريغنتائجالف08الملحقرقم)  

 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس

moyenne 

التكوين 

 واألداء

homme 20 213,0500 13,19679 2,95089 

famme 130 207,8308 21,38540 1,87562 

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence écart-

type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

التكوين 

 واألداء

Hypothèse de variances égales 5,804 ,017 1,059 148 ,291 5,21923 4,92822 -4,51954 14,95800 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
1,493 36,574 ,144 5,21923 3,49653 -1,86820 12,30666 
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Corrélations 

(تفريغنتائجالفرضيةالثالثة09الملحقرقم)  

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 150,552 2 75,276 ,177 ,838 

Intra-groupes 62626,841 147 426,033   

Total 62777,393 149    

 

ة(تفريغنتائجالفرضيةالرابع10الملحقرقم)  

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 642,855 3 214,285 ,504 ,680 

Intra-groupes 62134,538 146 425,579   

Total 62777,393 149    
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