
                                                                                          

يـلمــــــــــــــــــحث العـــــــــــالي والبــــــ&م العــــــــــــوزارة التعل  

-مستغانم  - عة عبد الحمید بن بادیســــجام  

اإلنسانیة  و ة العلوم االجتماعیةـكلی  

العلوم االجتماعیةم ـــــقس    

سـعلم النفة ـشعب  

 

 

 

الموسومة بـ : تعلیمیة العلوم تخصص في علم النفس ماسترالمذكرة تخرج لنیل شھادة   

 

 

 

 

 

إشراف:  تحت                            :                     بةـــــــإعداد الطال  

 حوحاش راضیة                                                     د/ مرنیز عفیف

 

:ناقشةــــــــــــالم لجـــــــــــــــنة أعضاء  

 أ/عمار میلود......................رئیسا

 د/مرنیز عفیف.............مؤطرا ومقررا

مغنیة....................مناقشاأ/قوعیش   

 

 

2015/2016السنة الجامعیة:   

التكوین أثناء الخدمة وعالقتھ بتحسین ممارسة التقویم التحصیلي 
 فیظل التدریس بالمقاربة بالكفاءات لدى معلمي المرحلة االبتدائیة

 *دراسة میدانیة بابتدائیة والیة مستغانم*
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 الفصل الرا"ع: المقار$ة "الكفاءات

 تمهید

تعر(ف الكفاءة.-1  

تعر(ف مقار3ة /الكفاءات.-2  

م:ونات الكفاءات التعل6م6ة.-3  

مستو6ات الكفاءات التعل6م6ة. -4  

ممیزات المقار3ة /الكفاءات.-5  

المقار3ة /الكفاءاتأسس -6  

 م/ادC مقار3ة /الكفاءات. -7

 خالصة
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 تمهید:

المقار?ة ,الكفاءات تم استحداثها في السنوات األخیرة في الجزائر، ,غ*ة اصالح العیوب الواردة في 

المقار?ة السا,قة وDذا مواك,ة التطورات وتخرLج مواطن صالح الذF یجسد ,Dل Dفاءة برمجت وجوده 

والتفوق على أزماته بإجاد الحلول واالبتكارات. االجتماعي  

وهذه المقار?ة تستجیب لمتطل,ات العصر والمؤسسات التكنولوج*ة واالقتصاد*ة وحتى الثقاف*ة 

حیث مستو*ات، ممیزات المعاصرة فسنتعرف على هذه المقار?ة في هذا الفصل من 

 م,اد[...الخ

 تعر(ف الكفاءة:-1     

الكفاءة وتنوعت.لقد تعددت التعارLف   

الشيء  ة العر?*ة ,القاهرة " ان الكفاءة: ورد في معجم المح*` الصادر عن مجمع اللغلغة-أ  

و*عني Dفا*ة استحe ,ه عن غیره فهو Dاف الكفاءة المماثلة في القوة ومنه الكفاءة في النجاح 

) 7،20111(وزارة التر?*ة الوطن*ة، والكفاءة للعمل تعني القدرة عل*ه وحسن تصرفه".  

* و*عرفها ابن المنظور الكفا*ة ,أنها مشتقة من Dفى، Dفا*ة، إذا قام ,األمر، والكفء النظیر 

)1990لغة: الكفء، وقد یجوز أن یرLدوا ,ه الكفؤ ثم *سDنوا. (ابن المنظور،  

وتعني عالقة ظهرت في سنة  Compétenceالتیني : Dلمة مولدة ذات أصلاصطالحا-ب 

في أورو,ا ظهرت المقار?ة ,الكفاءات Dمصطلح تعل*مي في الوال*ات المتحدة األمرDL*ة  1864

 في المجال العسDرF ثم انتقلت إلى التكوLن المهني ثم إلى التكوLن ,معناه الشامل. 

 )17، 2011(وزارة التر?*ة الوطن*ة،

صورLة واإلجرائ*ة منظمة على شDل تصام*م عمل*ات، ,أنها: نظام من المعارف الت جیلي*عرفها 

 والتي تسمح داخل مجموعة وضع*ات متجانسة بتحدید المشDل ,فضل نشاu ناجح.
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هذا التعر"ف ینطل. من الجانب النظر3 الذ3 �شمل الحقائ. المعرف�ة وتنظ�مها، وتبو"بها و�قوم 

ي العمل والوسائل المناسBة ف المرDي Bالتخط�A لعمل�ات النشا? وتنفیذها، واخت�ار منهج�ة

الBحث عن حل المشJل، ألن الحقائ. المJتسBة یدمجها المتعلم في مJتسBاته وخBارته أثناء 

 )110، 2012سیرورة التعلم سواء Jانت نظر"ة أم میدان�ة. (عسعوس، 

، وتعني العالقة، وتقابلها في اللغة competencia* ولفظة الكفاءة ذات أصل التیني 

 )40،2002(حثرو1ي، compétenceالفرنس-ة 

 تعر(ف المقار$ة !الكفاءات:-2

هي بیداغوج-ا وظ-ف-ة تعمل على التحAم في مجرDات الح-اة ;Aل ما تحمله من تشا;ك فب 

نجاح لالعالقات وتعقد في الظواهر االجتماع-ة ومن ثم فهي اخت-ار منهجي -مAن المتعلم من ا

في الح-اة على صورتها، و1ذلك -سعى الى تثمین المعارف المدیرDة وجعلها صالحة لالستعمال 

 ) 17، 2011في مختلف مجاالت الح-اة. (وزارة لتر1-ة الوطن-ة،

" الكفاءة هي مجموعة القدرات والمعارف المنتظمة ;شAل -سمح ;التعرDف  نایت سل.مان-عرف 

 ` تظهر ف-ه اداءات او مهارات متعلم في بناء المعرفة ". على إشAال-ة وحلها خالل النشا

 )30، 2004سل-مان، (

: "الكفاءة ع;ارة عن مAسب شامل یدمج قدرات فAرDة ومهارات حرA-ة ومواقف فؤاد محمد-عرفه 

 )42، 2002(محمد، ثقاف-ة واجتماع-ة تمAن متعلم من حل الوضع-ات إشAال-ة في ح-اة الیوم-ة ".

   

 

 

 



 الفصل الرابع المقاربة بالكفاءات

  
 

55 

 

 م+ونات الكفاءة التعل�م�ة:-3 

 م+ونات الكفاءة التعل�م�ة ثالثة هي:-  

  الم+ون الوجداني:-أ  

هو مجموعة من الق%م واالتجاهات وأخالق%ات المهن%ة، وفهم الذات وخاصة ذات المهن%ة لما   

 لها من أثر اإلیجابي في تحدید ذات األستاذ االجتماع%ة.

  الم+ون المعرفي:-ب 

لتدرMس، وFافة ا%مات المتصلة Jالتعلم والتعل%م و األفFار والمفهومات والمJادI، والتعل هو Fافة   

اذ ستالنظرP الذP %صدر عن األ اإلطارمFونات الموقف التعل%مي ونجد هذا المFون JمثاJة 

 .وMؤسس عل%ه األداء السلوFي

  الم+ون السلو+ي:-ج

هو األداء الظاهرP المعلن الصرMح الماهر الذP یترجم ف%ه المFونات المعرف%ة أفعال ظاهرMة   

في مراحل التدرMس الثالث، التخط%Z والتنفیذ االجرائي، التقو%م وتوفیر التغذ%ة الراجعة لمزMد من 

 ضZJ التعلم وجعله فعال.

 Jاكتساب األستاذ إ%اها، والحرص وتعد هذه المFونات الثالث التي تعین مدخل الكفاءات بها  

 على تنمیتها ف%ه وتطوMر اعداده بها تطوMرا مهن%ا یلزم في أداء مختلف مهام عمله وصوره

، أP األنشطة المصاحJة التي تساند عمل%ة التعل%م وهFذا یجب الماهرة التعل%مي والغیر تعل%مي

 )829،2009%م ،(إبراه أن تكون تنم%ة األستاذ شاملة لتلك المFونات الثالث.
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 تتحق2 الكفاءة على مراحل معینة وهي �التالي: مستو�ات الكفاءة التعل�م�ة:-4  

 الكفاءة القاعد�ة:-أ

ترتDC مCاشرة بوحدة تعلAمAة من خالل ما یتف2 في حصة النشا> أو في عدد من الحصص ذا  

�ان الدرس مش�ال مجموعة من الوحدات (المحاور) غیر أنه إذا �انت الحصة الواحدة في 

 الدرس بدایتها قد تصCح عندئذ مؤشرات الكفاءة والمعاییر (هي �فاءة قاعدAة).

 الكفاءة المرحل�ة:-ب

 نسبAة �Aتسبها المتعلم خالل فترة معینة مضبوطة بزمن محدد (شهر، سداسي، ثالثي)�فاءة 

 الكفاءة الختام�ة:-ج

تالح\ وتقاس Cعد مرحلة تعلAمAة معینة الطور األول المرحلة االبتدائAة، المرحلة األساسAة 

 بجمAع أطوارها.

 ممیزات المقار8ة 7الكفاءات:-5

 جعل المتعلم محور األساسي لها وأشراكه في المسؤولAة، والقAادة وتنفیذ عملAة التعلAم والتعلم.  -

 اختAار وضعAات تعلAمAة مستنCطة من الحAاة في صAغة مش�الت. -

 أنه یتAح الفرصة للمتعلم في بناء معارفه إذاحل مش�الت هو أسلوب معتمد للتعلم الفعال  -

   .بإدماج

 لحلول الجدیدة في م�تسCات الساCقة.المعطAات وا

تعمل المناهج على تشجAع اندماج المفاهAم واألدوات المعرفAة الجدیدة بدل االعتماد على  -

 األسلوب 

 التراكمي للمعارف.
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 تحدید المقار4ة 3الكفاءات أدوار متكاملة لكل من األستاذ والمتعلم. -

 أسس المقار$ة "الكفاءات:- 6

�قع مدخل الى التعل�م عن طر5% الكفاءات في س�اق االنتقال من منط%  -تتمثل ف�ما یلي:   

التعل�م الذC یرBز على المادة المعرف�ة الى منط% التعلم الذC یرBز على المادة المعرف�ة الى 

.CوGز على المتعلم وجعل دوره محور5ا في الفعل الترBیر Cمنطل% التعلم الذ 

تحتل المعرفة في هذه المقارGة دور الوسیلة التي تضمن تحقی% األهداف المتوخاة من التر�Gة  -

شامل تتشBل Vاألنشطة وتبرز التكامل  إطاروهي بذلك تندرج ضمن وسائل متعددة تعالج في 

 بینها.

لى عتسمح المقارGة عن طر5% الكفاءات یتجاوز الواقع الحالي المعتمد ف�ه الحفZ والسماع، و  -

 منهج المواد الدراس�ة.

یتفاد` هذا الطرح التجزئة الحالي التي تقع على الفعل التعل�مي التعلمي المهتم أساسا بنواتج  -

VاعتV عة العمل�ات العقل�ة المعقدة التي تراف% الفعلVمتاV ما الالتعلم لتهتمB متناهي من اره 

 .المتداخلة والمتراVطة والمنسجمة ف�ما بینهاالسیرورات 

�مBن اعتماد مقارGة الكفاءات في التدر5س من اهتمام Vالخبرة الترGو�ة الكتساب عادات جدیدة  -

 ة Vمواض�ع دراسة المتعلم وحاجاتهسل�مة وتنم�ة مهارات مختلفة، والمیول مع رcG البیئ

 ىتؤدC بناء المناهج بهذه الك�ف�ة الى إعطاء مرونة أكثر قابل�ة في انفتاح علوأ�ضا  الضرور5ة

 Bل جدید في المعرفة وBل ما له عالقة بنمو شخص�ة المتعلم.

تستجیب المقارGة Vالكفاءات لتغیرات الكب̀ر الحاصلة في المح�c االقتصادC والثقافي، Bما  -

تتوخى الوصول الى مواطن ماهرة یترك المتعلم فیها أثر إیجابي �مBنه من مجابهة ومعالجة 

 )28،2004مشBالت الح�اة. (سل�مان،
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تقوم البیداغوج5ا المقار2ة $الكفاءات على الجملة من الم$اد!  م!ادئ المقار$ة !الكفاءات:-7  

  نذ?ر منها:

أL استرجاع المتعلم لمعلوماته السا$قة قصد ر2طها $م?تس$اته الجدیدة وحفظها  مبدأ البناء:-

 في ذاكرته الطوOلة.

5عني ممارسة الكفاءة $غرض التح?م فیها $ما أن الكفاءة تعرف عند ال$عض  مبدأ التطبی.:-

 على انها القدرة على التصرف في وضع5ة ما 5?ون المتعلم نش5طا في تعلمها.

أL تكلیف المتعلم $مهام ادماج5ة عدة مرات قصد الوصول الى اكتساب المعمW  مبدأ التكرار:-

 للكفاءات والمحتو5ات.

5سمح االدماج $ممارسة الكفاءات عندما تقرن $أخر[ ?ما یت5ح للمتعلم التمییز  مبدأ االدماج:-

 بین م?ونات الكفاءة ومحتو5ات وذلك لیدرك الغرض في التعل5م5ة.

5سمح االدماج هذا المبدأ لكل من األستاذ والمتعلم $الرe2 بین األنشطة التعلم،  مبدأ الترا!4:-

 )34،2012(عسعوس تنم5ة الكفاءة.وأنشطة التقی5م التي ترمي ?لها الي 

 خالصة     

ان بیداغوج5ا المقار2ة $الكفاءات تر?ز على تنم5ة قدرات المتعلم من ?ل الجوانب الكتساب    

?فاءات خالل المسار الدراسي في بناء المعرفة، حیث تهیئ له فرصة ممارسة النشاp ومعالجة 

الوضع5ات داخل وخارج الصف الدراسي، وتراعي في ذلك خصائصه العلم5ة والس5?ولوج5ة 

معارف هارات و الجتماع5ة، اعتماد البیداغوج5ا على التعلم الذL 5م?نه من اكتساب موالجسم5ة وا

 تسایر نموه و2یئته.
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I. لدراسة االستطالع#ة ا 

 هدف الدراسة -1

 م/ان وزمان الدراسة االستطالع#ة-2

 عینة الدراسة االستطالع#ة-3

 أدوات الدراسة االستطالع#ة -4

 صدق األداة   4-1    

 ةاألدا  ث>ات 4-2    

 االستطالع#ةنتائج الدراسة -5  

II.  الدراسة األساس#ة 

 منهج الدراسة -1

 تهاعینو  الدراسة مجتمع-2

 م/ان وزمان الدراسة -3

 أداة الدراسة -4

 #ةإلحصائاألسالیب ا-5
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I. - الدراسة االستطالع"ة 

تهدف الطال0ة ال0احثة من وراء الدراسة تصورها العام حول موضوع الدراسة  هدف الدراسة:-1

0اإلضافة الى التأكد من صدق األداة المصممة لجمع الب;انات و8ذا حساب وأداة وهذا ما 

س;سمح للطال0ة ال0احثة من التعرف على مدG ممارسة التقو;م التحصیلي لدG أساتذة التعل;م 

 االبتدائي

 تم اجراء الدراسة االستطالع;ة بوال;ة مستغانم 0المدرسة االبتدائ;ة الدراسة:  وزمان م5ان  -2

 20016افرUل19و8انت مدة الدراسة یوم عبد الحمید بن 0اد;س بوال;ة مستغانم 

 2016افرUل 20و8ان یوم اجراء الدراسة  بل0شیر حمو بوال;ة مستغانموالمدرسة 

 2016أفرUل 21ومدرسة دردور بلقاسم بوال;ة مستغانم و8ان یوم اجراء الدراسة

 10كونین وأساتذة مت10تم اخت;ار العینة 0طرUقة مقصودة  عینة الدراسة االستطالع"ة:-3

 .غیر متكونین(مستخلفین)

 أدوات الدراسة:- 4

"هي أداة من أدوات ال0حث العلمي المعدة لجمع الب;انات الحصول على اإلجا0ات  االستمارة:

 عن مجموعة من األسئلة واالستفسارات الم8تو0ة في نموذج اعد لهذا الغرض "

 )30،1998(عو;س،

في رة فق 30 جمهاحوتشمل في م محاور 3ال0احثة استمارة متكونة من وفي هذا اإلطار أعدت 

 دا.دائما، غال0ا، نادرا، ابمن: بدائل تندرج 0أرgعة  تستدعي اإلجا0ة من متعددصورتها األولى، 

  8ما هو موضح في الجدول التالي:
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 حسب المحاور.أداة ال0حث  فقراتیبین توز"ع  :2الجدول رقم             

 :3الخطوات التال.ة لبناء االستمارة0عد المرور    

اخت<ار الموضوع والهدف األساسي ق<اس مدE ممارسة التقو<م التحصیلي ألساتذة التعل<م  - 

 االبتدائي

االطالع على الجانب النظرV للموضوع SSل ولتقو<م 0صفة خاصة والترSیز عل<ه من منظور -

 المقا̂رة الجدیدة "المقا̂رة 0الكفاءات"

 وتطبی` التقو<م 0شSل دقی`.جمع معلومات والكتب التي تأكد على ممارسة  -

و0عد جمع المعلومات تم استشارة المؤطر حول فقرات االستمارة اذا Sانت تق<س فعال سمة  -

 ممارسة التقو<م التحصیلي.

 فقرة  31محSمین والتي Sانت تحوV على  5تصم<م استمارة وتوز"عها على  -

 0المئة60=5/100*3تق<س 3/ تم حساب نس0ة القبول Sل فقرة على حدE مثال الفقرة االولى -

 0المئة 0مساعدة المحSمین  40و20تم تعدیل الفقرة التي لها نس0ة قبول  -

حیث تحصلت  31فقرات من أصل  04عد حساب نس0ة قبول Sل فقرة على حدE تبین حذف  -

 027المئة وأص0ح عدد الفقرات في استمارة  0هذه الفقرات على 

 رقم الع0ارة عنوان المحاور

 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 المعرفة/الفهم المحور األول

-17-16-15-14-13-12-11 تطبی` الثانيالمحور 

18-19-20-21-22-23 

استخدام نتائج االخت0ار في  المحور الثالث

 تقو<م تعلمات المتعلمین 

24-25-26-27-28-29-30. 
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 صدق األداة:-4-1

 (دائما، ع4ارة موزعه على بدائل 30كون منتت االستمارة�انت  :مینصدق المح! 4-1-1 

قة صدق على طرA ت ال4احثةالس�CومیترAة لألداة اعتمدالخصائص من  ولتأكد ابدا) غال4ا، نادرا،

مح�مین ممن لهم عالقة 4علم النفس وعلوم الترCQة وذلك  5على  تم توزAعهاالمحتوJ حیث 

 قصد التعرف على:

- Jاغة ع4ارات سلوب األوضوح مدCاألداة.المستخدم في ص 

 مدJ تطاب` الع4ارات مع المحاور المراد قCاسها.-

 .السمة المراد قCاسهامع تعلCمة االستمارة و مدJ تناسب المحاور -

 الدراسة.مدJ تطاب` فقرات المحاور مع موضوع -

 �التالي.) 3رقم (في الجدول اإلستمارة تح�Cم الوعلCه �انت نتائج 

 من طرف المح�مین فقراتیبین نس4ة قبول ال :3الجدول رقم

 نس5ة القبول فقرةرقم ال نس5ة القبول فقرةرقم ال

1 80 % 16 80 % 

2 60 % 17 60 % 

3 100 % 18 20 % 

4 100 % 19 60 % 

5 100 % 20 60 % 

6 80 % 21 80 % 

7 100 % 22 80 % 

8 60 % 23         40 % 
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9 80 % 24 100 % 

10 80 % 25 40 % 

11 80 % 26 100 % 

12 40 % 27 100 % 

13 100 % 28 0 % 

14 100 % 29 40 % 

15 40 % 30 40 % 

 

وعل:ه تم  % 60تم قبول الفقرات التي )انت نس.ة االتفاق بین المح)ین حولها تساو� أو تفوق 

 إلغاء أرEعة فقرات )ما هو موضح في الجدول التالي:

 المحذوفةاالستمارة  فقراتیوضح  :4قمالجدول ر 

تم تعدیل عدة ع.ارة )ما هو موضح في الجدول  وEناءا على مالحظات األساتذة المح)مین  

 التالي:

 

 

 

 السبب المحذوفة فقــــــــــــــــــــراتال الرقم

 تق:س ال استخدم التقو:م التحصیلي في دعم المتعلمین الموهوEین 28

 تق:س ال اصنف المتعلمین ط.قا لنتائجهم 31

 تكرار :ساعدني التقو:م في تحدید مد^ تحق[ األهداف السلو):ة 23
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 .االستمارة المعدلة یوضح فقرات :5جدول رقم

 ر) وذلك .ما یناسب المحو 29-25-22-12.عد عرضها قام .عض األساتذة بتعدیل الفقرات (

 والموضوع @@ل

إلیجاد االتساق الداخلي قمنا .استعمال معامل االرت.اC بیرسون  االتساق الداخلي: 4-1-2

نامج  ة، وتم االستعانة ببر الستمار الدرجة الكلNة لمحاور و درجات االرت.اC بین حساب معامالت لل

20 spss:ف@انت النتائج @ما هو موضح في الجدول التالي ، 

 : الداخلي بین األ.عاد واالستمارة @لل یبین صدق االتساق :6الجدول رقم    

 األ.عاد معامل االرت.اC مستوى الداللة

 المعرفة /الفهم 0.88 0.01دالة إحصائNا عند 

 التطبی\ 0.95 0.01دالة إحصائNا عند 

 إستخدام التقوNم 0.86 0.01دالة إحصائNة عند 

 .عد التعدیل قبل التعدیل

 الع.ارات  الرقم الع.ارات  الرقم 

احدد األهداف السلو@Nة التي یهدف االخت.ار  12

 الى قNاسها 

الكفاءات التي یهدف احدد  12

 االخت.ار الى قNاسها

احرص على الدقة والموضوعNة  22 احرص على الدقة في التصحNح  22

 في التصحNح

اعید للمتعلمین أوراق إجا.ات االخت.ار .عد  25

 تصحNحها الطالعهم على مستواهم الدراسي  

اعید للمتعلمین أوراق إجا.ات  24

االخت.ار .عد تصحNحها 

 ومراجعتها 

 اراعي مختلف مستوNات المتعلمین 27 اراعي المتعلمین الراسبون  29
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 تساق الداخلي بین األ2عاد واالستمارة ++لصدق اال 6ضح الجدول رقمو ی  

2عد اما ال2عد الثاني و  0.88عرفة والفهم 2معامل ارت2ا?= 2عد الم+انت النتائج +التالي و 

و+ل 0.86ام التقوNم 2معامل ارت2ا?=استخد الثالث 2عدوال، 0.95التطبیH 2معامل ارت2ا?=

، و2التالي هناك اتساق مقبول وعال جدا بین مختلف درجات 0.01احصائNا عنداال2عاد دالة 

 اال2عاد واالستمارة +لل.

  .راتهفقصدق االتساق الداخلي بین ال2عد األول و  یبین :7الجدول رقم          

 مستوW الداللة معامل االرت2ا? راتفقال

 غیر دالة إحصائNا 0.36 1رة فقال

 غیر دالة إحصائNا 0.21 2 رةفقال

 0.01دالة إحصائNا عند  0.65    3رةفقال

0.01دالة إحصائNا عند  0.52 4رة فقال  

0.01دالة إحصائNا عند  0.73 5رة فقال  

 غیر دالة إحصائNا 0.31 6رة فقال

 غیر دالة إحصائNا 0.37 7رة فقال

 0.01دالة إحصائNا عند  0.70 8رة فقال

 0.01دالة إحصائNا عند  0.59 9رة فقال

 0.01دالة إحصائNا عند  0.59 10رة فقال

-1صدق االتساق الداخلي بین ال2عد األول وفقراته فتوضح أن الفقرات( 7یوضح الجدول رقم 

حذف تلك الع2ارات ألنها في صلب الموضوع وتقNس  ) غیر دال احصائNا لكن لم یتم2-6-7

 .0.95، وأNضا معامل ارت2ا? ال2عد الثاني عال جدا=سمة المعرفة والفهم لتقوNم التحصیلي

 المراد قNاسها. ) ألنها تقNس السمة7-6-2-1یتم حذف الفقرات رقم(القرار: لم    
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  .راتهفقال.عد الثاني و یبین صدق االتساق الداخلي بین  :8الجدول رقم         

 المالحظة معامل االرت.ا6 تفقراال

 0.01دالة إحصائ@ا عند  0.77 11رة فقال

 0.01دالة إحصائ@ا عند  0.66 12رة فقال

 0.01دالة إحصائ@ا عند  0.66 13رة فقال

 0.01دالة إحصائ@ا عند  0.83 14رة فقال

 0.01دالة إحصائ@ا عند  0.70 15رة فقال

 0.05دالة إحصائ@ا عند  0.44 16رة فقال

 0.01دالة إحصائ@ا عند  0.68 17رة فقال

 0.01دالة إحصائ@ا عند  0.82 18رة فقال

 0.01دالة إحصائ@ا عند  0.69 19رة فقال

 0.05دالة إحصائ@ا عند  0.51 20رة فقال

 احصائ@ا غیر دال 0.38 21رة فقال

 0.05دالة إحصائ@ا عند  0.55 22رة فقال

 0.05دالة إحصائ@ا عند  0.49 23 رةفقال

غیر دالة احصائ@ا لكن من ضرورS تهیئة  21تبین أن الفقرة رقم 8ومن خالل الجدول رقم 

 .الجو لالخت.ار لذا لم یتم حذف الفقرة

 نها تق@س السمه المراد ق@اسهاأل 21تحذف الفقرة رقم القرار: ال
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 .تهراوفقتساق الداخلي بین ال)عد الثالث یبین صدق اال :9الجدول رقم

 المالحظة معامل االرت)ا6 راتفقال

 0.01دالة إحصائBا عند  0.76 24رة فقال

 0.01دالة إحصائBا عند  0.70 25رة فقال

 0.01دالة إحصائBا عند  0.80 26رة فقال

 0.01دالة إحصائBا عند  0.77 27رة الفق

الداخلي بین ال)عد الثالث وفقراته فتبین أن Qل الع)ارات صدق االتساق  9یوضح الجدول رقم

 .0.01دالة احصائBا عند 

 ث)ات األداة:-4-2

 spssالبرنامج االحصائي للعلوم االجتماعBة  خدامجاد ث)ات االستمارة قمنا )استإلی

وهي ع)ارة تحصلنا على قBمة  27على لالستمارة التي تحتوV  عند حساب معامل الث)ات

  على ث)ات االستمارة تدل   Bمةق

 .ت األ)عاد )النس)ة لالستمارة QQلیبین ث)ا :10الجدول رقم            

  كروم)اخل األف معامل االرت)ا6 مجموع المحاور +االستمارة الكلBة

4 0.84 

 0.84ث)ات اال)عاد )النس)ة لالستمارة فمعامل االرت)ا6 الفا Qروم)اخ = 10یوضح الجدول رقم   

 مما یتBح استعمالها )مصداقBة. Qبیر الستمارةث)ات فهو ث)ات عال جدا أV أن 

 نتائج الدراسة االستطالع+ة-5

من خالل دراستنا االستطالعBة التي تهدف لتأكد من مصداقBة األداة أV االستمارة فتبین 

 مالئمتها لخصائص العینة وBمQن استعمالها )مصداقBة في الدراسة األساسBة.
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II. ة األساس'ة الدراس 

  :منهج ال,حث-1

ي دراستنا ، وف*ستند اخت*ار الطال6ة ال6احثة لمنهج معین حسب طب*عة الموضوع الذ! اختارته

معلومات لعلى الحصول اوDتناسب *ساعد  هألنالوصفي المقارن ال6احثة المنهج  هذه اختارت

 .، وDهتم 6الفروق بین المجموعتینالمتغیراتالشاملة حول 

 :دراسةالعینة -11

لتطبیP األداة المتمثلة في استمارة تحسین ممارسة التقو*م التحصیلي قامت ال6احثة 6اخت*ار  

 متكونینغیر 20متكونین،20أستاذا (40عددها عینة قصد*ة من أساتذة التعل*م االبتدائي 

 )) مستخلفین(

 م;ان وزمان الدراسة:-2

 التال*ة:قامت ال6احثة بتوزDع االستمارة 6[ل من المدارس 

       2016أفرDل30 مر[ز ألجراء المسا6قة "متوسطة برجي عمر"-

         2016ما! 2 ابتدائ*ة مهد! بن خدة-

       2016ما!4 [نوش محمدابتدائ*ة -

         2016ما!3ابتدائ*ة جلول طاهر -

 :لدراسةأداة ا-3

امت المرحلة االبتدائ*ة حیث قألساتذة ممارسة التقو*م التحصیلي  استمارة بإعدادقامت الطال6ة 

 ها وطرDقة اإلجا6ة علیها.فقراتبتوزDع االستمارة وشرح 
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 .أسالیب اإلحصائ�ة-4

 في الدراسة المیدان'ة خدمة تأسالیب المس

 لمعرفة نس3ة صدق المح/مین. النس*ة المئو�ة: -

 لغرض حساب صدق أداة الدراسة. معامل االرت*ا0 بیرسون: -

 /انت أداة الدراسة ثابتة. إذالمعرفة  ألفا 7روم*اخ: -

بناء على فرض'ات هذه الدراسة التي نجدها فرض'ات فرق'ة فان ال3احثة استعملت األسالیب 

 اإلحصائ'ة التال'ة:

 لداللة الفروق بین مجموعتین مستقلتین. اخت*ار "ت":-

 لداللة الفروق بین عدة متغیرات.  :أنوفااخت*ار تحلیل الت*این األحاد= -
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 .أثناء الخدمة التكو%ن :الثانيالفصل 

 تمهید:

 مفهوم التكو'ن.1-1

 .أهم0ة التكو'ن2-1

 .أهداف التكو'ن3-1

 خصائص التكو'ن4-1

 .أسس التكو'ن 5-1

 .األسالیب التكو'ن0ة6-1

 .مفهوم التكو'ن أثناء الخدمة1-2

 .أهم0ة التكو'ن أثناء الخدمة2-2

 .أهداف التكو'ن أثناء الخدمة3-2

 .مBادA التكو'ن أثناء الخدمة4-2

 .دواعي التكو'ن أثناء الخدمة 5-2

 .خطوات التكو'ن أثناء الخدمة 6-2

 .أسالیب التكو'ن أثناء الخدمة7-2

 .الخالصة
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 :تمهید

حیث ان  ،ونحن في عصر التطور ، خاصةكو2ن في أ- مجال ضرورة البد منها!عتبر الت   

الشيء یتغیر Cالتحسین والتجدید، فالتكو2ن !عتمد على تطو2ر مهارات المتكون وأداء المؤسسة 

 لراهن، و2نال التكو2ن في الوقت اJنتیجة لتكو2ن Cعض أو Jل افرادهالمهامها Cطر2قة مختلفة 

ولذا تغیرت اسالیبهم من الصورة  ،على إدارة تنم!ة الموارد الCشر2ةأهم!ة Jبیرة لدN القائمین 

 )177،2001البوهي،( .مد اسالیCه من نماذج ق!اس الجودةالتكو2ن !ست أصCحالتقلید!ة الى ان 

فJل سنة وخالل Jل موسم دراسي !ستدعى  ،التكو2نثناء الخدمة من اشJال أو!عتبر التكو2ن 

دان عمل!ة ضرور2ة في المی، وعل!ه نقول ان التكو2ن اثناء الخدمة العمل!ة هذه إلجراءاألساتذة 

من تطو2ره وذلك في تحسین أدائه و  ،وائد إیجاب!ة لألساتذة Cصفة خاصةلكونها تعود Cف ،الترbو- 

، وJما تعود على المؤسسة الترbو!ة Cصفة عامة ة التكنولوج!ا والتطورات العلم!ةخالل مسایر 

ذه العمل!ة هJل ما یخص  لفي هذا الفصل حو  أكثر، و!مJن التوض!ح Cفائدة تتمثل في انجاحها

  من اهداف واهم!ة...

 مفهوم التكو�ن:1-1  

اسم مشت6 من فعل "�ون" التي تعني عادة أنشأ، صنع ش�ل،  لغو'ةان التكو"ن �مفردة       

ملEات خالل ع معالجة لمادته األولEة، منو Cعد احداث تغیرات  لي الشيء ال ینتهي ذلك االو�ون 

ما یتعل6 هذا ل الشيء،التصحEح التي تدخل على المادة األولEة التي �Eون علیها هذا و  لإلضافة

والتغیر  والتعدیللمقصود عادا هو التكو"ن المعنوC Sاإلنسان فاما یتعل6 األمر وC Cالمادة،األمر 

،Sعني اكتساب االنسان معارف ومهارات واتجاهات  المعنوE اةقدEما یجعله أسلوب حC جدیدة 

 قبل.وره القEام بها من دبنشاطات ومهام لم �Eن Cمق على القEام قادر

قدم تعار"ف عدیدة �ل حسب المیدان الذS یوظف لوجندر فنجد أن  االصطالح'ةمن الناحEة  أما-  

ه التكو"ن المهني، الت̀رEة العامة، Eعرف التكو"ن Cأنالدیداكت'ك فEه، ففي مجال علم التدر"س 
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 ان علم التدر*س التكو*نأما في مید" العمل4ة الم3تس0ة في میدان أو مجال مامجموع المعارف النظر�ة و "

تستهدف  الدیداكت434ة التياألنشطة والمعارف البیداغوج4ة و مجموعة " المهني وتر>9ة الخاصة و9قصد 6ه

C فة أ، ووظ9ام 6مهمةقصد ق9، معلومات، القدرات، االتجاهات)ال( تسهیل اكتساب أو تطو�ر المعارف

االتجاهات التي 6فضلها قادرا على الم6ادL) ومجموع المهارات و مجموع المعارف( المفاه9م و 

 )13، 2001(البوهي،  ممارسة وظ9فة او حرفة أو عمل ما.

3ل نشاO علمي منظم یهدف الى تحقیK المعرفة الكاف4ة والقابلة 6أنه "  نامر الدین زIدHو]ذا 9عرفه - 

واكتساب مهارات وفن4ات التدر�س، والتح43م الجید في معرفة الجانب اإلنساني للمتعلم ونواحي نموه للتطور 

 )80،2008-2007،لغز*لي ( "النفسي في مختلف مراحل النمو

 ،ارات واتجاهات وأسلوب ح4اة جدیدةاكساب االنسان معارف ومه" على أنه تیلیون الحبیبو9عرفه - 

 )12،2002الحبیب،(" الق4ام بنشاطات ومهام لم 34ن 0مقدوره الق4ام بها من قبل0ما یجعله قادرا على 

 : التكو�نأهم4ة 2-1 

9عا مسلم بها، ف6عض األشخاص 9عتبرون التكو*ن تض ال 9م]ن اعت6ار منافع التكو*ن شیئا    

الیوم  وهو لكن التكو*ن الجید ]ان دائما شیئا مهما لهم عن نشاطات أكثر أهم9ة، اوا6عاد للوقت 

 دم لق 20أحد أساطیر النصف الثاني من القرن  فیرH قد أص6ح التكو*ن حسب أكثر أهم9ة، و 

زاما ذا طقوس البد للخضوع سنة األخیر لدرجة أنه أص6ح قانونا طب9ع9ا أو ال 15اشتهر خالل 

6عیدا عن المجال أو الحصول على االعتراف االجتماعي والمهني، و أجل  نالمرور بها ملها، و 

 oالتكو*ني، في النشا oالمیدان المهني أص6حنا في الوقت الحاضر نتحدث عن التكو*ن في النشا

 C4ة أو التكو�ن المستمرو ذلك في ا9طار ما اص6ح یدعى ب" الجمعوI4ة مد" أو الترIالتر" Z

 .)75، 2001، البوهي( الح4اة".
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 : هداف التكو�نأ1-3 

ق> نجاح یتحتهدف هذه العمل�ة المجموعة أهداف نذ0ر منها ثالث اهداف رئ�س�ة بتحق�قها -  

 0التالي:وهذه األهداف  العمل�ة، تلك

یها سسات التي �عملون فتغییر األداء المتكونین ألعمالهم مما ینع0س على تغییر أداء المؤ  - 

 والمهارات.ل المعارف من خالل نق

ه �ستط�ع المتكون ان �قوم Qأداء عمل والمؤسسة، حتىتغییر اتجاه المتكونین نحو العمل  - 

 التكوYن.عن أدائه قبل  أفضلQصورة 

التغییر المؤسسي او ما �قصد Qه اداؤه المؤسسي لمهامه QطرYقة مختلفة 0نتیجة  تحقی> - 

 <Yس افرادها عن طرYفي نواحي األداء  في احداث التغیرات أو المساهمة التأثیر،لتدر

 )178،2001،البوهي( األداء.الخدمات المقدمة من طرف  اإلنتاج�ة، جودةالمؤسسي مثل: 

 تحسین أداء المتكونین ورفع قدراتهم المهن�ة والمعرف�ة Qما یتناسب مع التطورات والتغیرات. -

ع مساعدته تغییرها م" توس�ع تش0یل�ة الكفا�ات المهن�ة انطالقا من مواجهتنا Qأخرd مم0نة أو -

 )100،1998ساسي،(على تحلیل ممارسته التعل�م�ة واتخاذ القرارات "

تمع ، والمجبتعل�مه ومراحل المختلفة من جهة تم0ین المتكون من فهم المتعلم الذh �قوم -

.dح( مشاكله واحت�اجاته من جهة أخرQ391،1982،را( 

وأهدافها وأنظمة السائدة فیها والمشاكل التي مساعدة المتكون على فهم اQعاد العمل�ة المهن�ة  -

 تواجهها.

 )0234،2001تش،(فهم أساس�ات علوم التر�lة وتطب�قاتها في الواقع.  -
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 : التكو!نخصائص 4-1

 في مجموعة من النقا) التال%ة:تظهر خصائص   

 وواضحة لماوضع األهداف حیث یتبنا أسلوب التكو<ن االستراتیجي، أهداف محددة -أ

 س%Kون عل%ه أداء المتدرب بنها%ة برنامج التكو<ن.

على مخرجات التكو<ن أو عائد من التكو<ن أكثر من الترKیز على مدخالت  یرKز-ب

 التكو<ن.

من خالل أهداف اإلجرائ%ة المحددة مسSقا مما  والمراقSة و<تحقV ذلكسهولة المتاSعة -ج

 األداء وفقا لهذه األهداف.ة ومراقS%سیر عمل%ة متاSعة تحقیV الهدف خطوة خطوة، 

ة المتاSعة والمراقSة %سهل اعداد التقار<ر الفور<وسهولة الهدف،  الفور<ة: وضوحالتقار<ر -د

 الواضحة

بین المKون والمتكون والمؤسسة التي یجرa من أجلها  أفضلتحقیV عالقات إدار<ة -ه

 .التكو<ن لتضمینها لبرامجالتكو<ن، وذلك لتحقیV نقا) الضعف والقوة في أداء هذه المؤسسة 

 )199-198، 2001(البوهي،

 : أسس التكو!ن5-1

لتي فالعامل یتعلم Sسرعة أكثر األش%اء ا ،أسس خاصة التي تساعد على فعالیتهلتكو<ن  

تعط%ه أكبر قدر من الرضا، والتي تسبب له ازعاجا أكبر، Kما یتعلم العامل Sطر<قة أفضل 

العمال حینما %الحظون تقدما في عمل%ة  و<زداد تعلمعن توافر الرغSة في تذKر ما تعلموه 

دة األش%اء التي تتكرر أمامهم ع<تذKرون لمدة أطول تلك Sطر<قة أسرع، و و<تعلمون التكو<ن، 

، اللمس، روسیلة للحواس، مثل: استخدام النظل عند استخدام أكثر مرات، و%Kون التعلم األفض

 الشم وال نستط%ع ان ننKر ان Kل عامل یتعلم Sطر<قته الخاصة، والبد ان تكون عمل%ة التدر<س 
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 ة من الخطوات نذ8ر منها:منهج+ة ومنظمة، قائمة على التخط+* الجید، و#تطلب ذلك سلسل

تعر#ف متطلFات الوظ+فة (ماذا تتوقع من الفرد ان یؤد+ه وا@ مستو? من نجاح تتكون -  

 المخرجات)

 تقی+م 8فاءة العامل المال+ة. - 

  .تحدید االحت+اجات التدر#ب ما - 

 ع تنم+ة وتحدید أهدافه التدر#ب+ة.وض - 

  .وضع البرنامج التدر#بي - 

  .Fعمل+ة التكو#ن وتقی+م النتائجالق+ام  - 

قوم ومن + ا؟التال+ة: لماذوقبل الق+ام Fعمل+ة تقی+م النتائج البد لنا من اإلجاFة على األسئلة  

 ).66،1996العو�ضة،(التكو#ن؟ ؟ و8یف تؤد? عمل+ة Fالتكو#ن؟ وأین +8ون العامل

 تعر5ف المتكونین &محتو> البرنامج التكو5ني وأهدافه ومتطل&اته. -

لنقائص ا ن نجاح العمل�ة التكو5ن�ة ونتجنبوضع قائمة االحت�اجات التكو5ن�ة حتى نضم -

 والتكرار.

 تزو2د األساتذة +الحقائ> االزمة للح7اة العمل7ة، وذلك بتكو2ن قاعدة صل+ة تكون لهم حجر األساس" -

في الح7اة المهن7ة، عن طر2> تزو2دهم ألحدث النظر2ات وطرق التدر2س ومجموعة من التقن7ات التر?و7ة 

قائ> الى تمSینهم من +عض الح صعو+اتهم، إضافةإلثارة انت+اه المتعلمین وتوج7ه نشاطهم واكتشاف 

 )23،2008-2007،فاتح ("المتعلقة +التر?7ة الخاصة

ی�م Xفاءة تق فین، المXونین، أسالیب...جم�ع النواحي: مشر تنظ�م العمل�ة التكو5ن�ة من  -

 لتكو5نه.المتكون الحال�ة، وشرو[ تكو5ن�ة واتجاهاته ومیوله وطر5قة األنسب 
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"أساس التكو1ن التر+و0 هو الدراسة النفسان�ة والتر+و�ة للفن التعل�مي للمواد الدراس�ة سواء  -

 ) 83،1996م�االر1ه،( ."في اطاره العام أو الخاص

 : األسالیب التكو�ن�ة6-1

یوظف القائمون Qالعمل�ة التكو1ن�ة، جملة من األسالیب الي تساعدهم على تحقیH أهدافهم     

المرجوة، وهي ألسالیب تتفاوت من حیث األهم�ة أو االستخدام اال انها تصب في هدف واحد 

 ها،ئثناأمستواهم سواء قبل الخدمة أو و  ومشترك، متمثل في الق�ام Qاألساتذة وتطو1ر أدائهم

 التكو1ن�ة:وف�ما یلي األسالیب 

 التكو�ن األولي:أسلوب  -أ

ث ، حیهو اعداد مسبH لألستاذ قبل تول�ه مهام و�bون أح�انا في الجامعات أو المعاهد

 التكو�ن األوليو "النظر0 أكثر  األكاد�ميیتكون األستاذ نظر1ا وتطب�ق�ا لكن �غلب عل�ه الطاQع 

أE  ىف�ما یتعل? في وظ�فة التعل�م �طل? على تلك المرحلة التي �مر بها المترشح 3عد أن �0ون انتق

اجت�از بنجاح عمل�ة االنتقاء أو المسا3قة الدخول و�ص3ح معترفا 3ه رسم�ا على أن 3عد تلك المدة س�قوم 

  ).23، 2002الحبیب، ( "3م3اشرة مهام تدر�سه في مؤسسة ما

 التكو�ن الغیر م3اشر: سلوبأ -ب  

�مbن لمراقQة عمل الموظف اخر یتمتع Qالخبرة أن تكون مفیدة، هذا األسلوب �ستعمل عادة    

لمدارس ا راكز إدار1ة، �ستعمل أ�ضا ألوالدأولئك الذین المحتمل حصول ترقیتهم الى ملتدر1ب 

األشخاص �مbنهم  مهن محددة، لكن لسوء الحm قلة منالذین یرغبون في تعل�م شيء ما عن 

العمل جیدا خالل مراقQة االخر1ن لهم لفترات طو1لة ومن النادر أن �bون لدo هؤالء األشخاص 

، 1996اللعو�ضة،( الوقت الكافي، والقدرة الكاف�ة واالهتمام الكافي لشرح ما �فعلونه للذین یراقبونهم.

96( 
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 تكو'ن الذاتي: أسلوب-ج

للمتعلم ة تعل7م والتعلم تنتج ف7ه الفرصو أسلوب للالتعلم الذاتي هیر* ال�احث جیرولد �م �أن    

لإلم.ان"ات المتاحة والتقدم في عمل"ة التعلم  والمشار�ة في جوانب تعل7م7ة �لها، أو �عضها وفقا

معتمد أساسا على ذاته، ومستفیدا من الم7اد6 التر5و"ة والتكنولوج"ة للتعل"م المتاحة وفقا للطرق 

 المتعلم نتائج اخت7اراته، و"قوم اإلشراف من المعلم وتوجیهه على أن یتحملالمتعددة، و7

  )73، 2002،البوهي( المحددة بنفسه. 7الوصول الى األهداف السلو."ة

  أسلوب التكو�ن عن �عد:-د

) اذ "ستط"ع االتصال 7ه عن والمتكون هو أسلوب ال یرتكز على حضور الطرفین (م.ون  

.المراسلة البر\د"ة، حیث ترسل للم.ون الدروس في ش.ل .تی7ات أو أخر[ وأسالیب طر\] طرق 

وثائ] أما االن تطورت وأص7حت الدروس توضع في أقراص مضغوطة أو أشرطة فیدیو، أما عن 

لقاء المتكون 7الم.ون ف".ون ألجل التوظیف أو امتحان، و".ون هذا اما في أ"ام العطل 

 الم.ون ما تعلمه و"ق"م على ذلك.األسبوع"ة أو في الندوات، وفیها "ستعرض 

 أسلوب التكو�ن أثناء الخدمة:-و   

التكو\ن أثناء الخدمة، ما عدا أسلوب التكو\ن األولي  إطارالذ.ر تدرج ضمن  أسالیب سا7قة 

قص عمله لسد ن إطارهو في خضع المتكون الى برنامج تكو\ني و أنه في هذا األسلوب یحیث 

تحسین مستواه، "وال "عني هذا أن مهمة برامج تكو\ن أف.اره و ل في االعداد أو لتجدید الحاص

المعلمین أثناء الخدمة مجرد تكملة للنقص في اعدادهم، فبرغم من أهم"ة هذا األمر اال أن المهام 

ع المدارس في المجتم األساس"ة لمثل هذا األسلوب هو یتصدر األساتذة 7الدور الذn تقوم 7ه

لتي تساعد على فهم وتنسی] العمل"ة التر5و"ة وفهم مش.الت النظم الوسائل اال7حث في الحدیث، و 

، 2003(حسانین، المدرس"ة، محاولة حل هذه المشاكل، وتقدیر الدور الذn "قوم 7ه. التعل"م"ة و 

85( 
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كو�ن ، نقصد ذلك التساتذةأثناء الخدمة و-التحدید لأل -ما أن دراستنا حول موضوع التكو�ن   

المتخصصون بتقد;م برامج خاصة -شGل منظم للمتكونین، -معنى أوضح الذ@ ;شرف عل;ه 

 ) ومGان معین (المعاهد التكنولوج;ة للترN;ة)  أستاذأ;ام/سنة لكل  6لمدة محددة ( الق;ام بذلك

 Qالتكو�ن أثناء الخدمة ;عني جم;ع العمل;ات واإلجراءات التي تهدف الى الرفع من المستو

 )75، 1996، (الشیخ Gاملمائي الى مهنة التعل;م. المعرفي واألدائي أو االنت

نمو ن للمعلمین من ال�ل برنامج مخط# ومنظم �م�" Gما ;عرف الدGتور فاروق شوقي البوهي أنه: *  

أن  هالمسلك�ة �ل ما من شأنعلى مزAد من الخبرات الثقاف�ة و  ذلك :الحصول على الحصولفي المهنة و 

ني (الجماعي) تعاو  إطاریتم في  التعلم وAرفع من الطاقة اإلنتاج�ة للمعلمین وأنیرفع مستوJ عمل�ة التعل�م و 

 )237، 2001(البوهي، . "أهداف محددةو:موجب فلسفة واستراتیج�ة واضحة و 

 تعرAف التكوAن أثناء الخدمة:2-1    

طلح المصاإلشارة الى أن هذا قبل الخوض في إعطاء تعار�ف للتكو�ن أثناء الخدمة البد من    

أثناء  ف;ما یلي ندرج التعار�ف التال;ة لتكو�نعنه -مصطلح "التدر�ب "في -عض المراجع و  ;عبر

 الخدمة.

برنامج منظم ومخط# �م�ن األساتذة من النمو المهني "على أنه  مجد^ عزAز إبراه�معرفه  *

و�ة، وأ�ضا �ل ما من والتعل�مي، من خالل الحصول على المزAد من حیزات الثقاف�ة، والممارسات الت̀ر

 2009إبراه;م،( " شأنه أن یرفع من مستوJ عمل�ة التعل�م والتعلم وAزAد من طاقات األساتذة اإلنتاج�ة

،246 ( 

مجموعة من البرامج والدورات الطوAلة أو القصیرة، والورش الدراس�ة، "أنه:  علي راشدو;عرف - 

وغیرها من التنظ�مات التي تنتهي :منح شهادات أو مؤهالت دراس�ة تهدف الى تقد�م مجموعة من خبرات 

̂و األكاد�م وارتقاء :أدائهالمعرف�ة والمهارAة، والوجدان�ة االزمة لألستاذ لرفع مستواه العلمي  ي من الت̀ر

 )177، 2002(راشد،"والعمل�ةالناح�ة النظرAة 
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عمل 6مبدأ تصنیف االحت#اجات التدر%ب#ة " على أنه:  خالد طه األحمدوجاء في تعر�ف -

للمعلمین والعاملین الترKو%ین بناءا على األهداف المخططة، ثم ینتقل الى تصم#م البرامج التدر%ج#ة لهذه 

 )25، 2005األحمد،(" البرامج والمتمدرسین لتحدید المخرجاتاالحت#اجات ثم تتقید و%نتهي الى تقو#م 

اء تعل#م وتدر%ب #ساهم في بن" على أنه:  معجم المصطلحات التر9و4ة والنفس4ةوقد جاء في - 

 )177،2009،ابراه4م( شخص#ة األستاذ"

 أهم#ة التكو%ن أثناء الخدمة:2-2 

جهة علم4ة ذات، وجهین و  ةر ن هذه األخیألحد جناحي تر49ة المعلم أ4عد التكوJن أثناء الخدمة    

ن حیث ومعنى ذلك أن الوجهین متكاملی، قبل الخدمة والثاني RالتكوJن أثناء الخدمة یتعلR Sاإلعداد

  استمرار تنم4ة Xفاءات المعلم.الخدمة  4عد التكوJن أثناء

لمعلومات تساب ال4س مرحلة الدراسة هي مرحلة اكة ل4س هذا نهائ4ا و ان حصول الفرد على الشهاد 

ول4ست مرحلة الخدمة الوظ4ف4ة هي مرحلة االستفادة من تلك المعلومات، فالمؤهل العلمي الذ^ 

Xما أن ظروف العمل تتطلب Rصورة ،4حمله الفرد، Rما ال یتالءم مع متطلRات العمل الفعل4ة 

ود 4سبS التعلم الذ^ یز ال فائدة من التكوJن أثناء الخدمة ان لم و  ،تجددةالم مستمرة زJادة Rالمعرفة

التي تعد الرXیزة األساس4ة في العمل الذ^ سوف 4مارسه رد Rالمعلومات الفني المتخصصة، و الف

لقي وJن أثناء الخدمة یلما Xان التكJتممه، و منها X4مل عمل االخر و  في ح4اته الوظ4ف4ة فXل

رSJ ارها استثمارا عن طثماستمتقدمة لتنظ4م مواردها الRشرJة و عنا4ة من قبل الدول الاهتماما و 

ي أسالیب االتجاهات الحدیثة فعلى ما 4ستجد في مجاالت العلوم والتكنولوج4ا و التكوJن التعل4م و 

تبرز بوضوح في الدول النام4ة التي ال تستط4ع مواكRة التطورات  الغدارة المتطورة، فان أهمیته

 الحدیثة بدون تطور الخواص الRشرJة الموجودة لدیها.

 هایى أهم4ة التكوJن الفعال في Xثیر من الدول التي رXزت على التكوJن القوk الRشرJة لدتجلوت-

 ،في المهارات العاملین وتنم4ة وعیهم ومقدرتهم على االضطالع Rالمسؤول4ة بتحسین مستمر
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 ر من الدول فان العائد من التكو4ن فاق %ثیرا العائد منیقلة الموارد الطب(ع(ة في %ث و"الرغم من

 )27-26،2005طه األحمد ،(الثروات الطب(ع(ة لد; أغلب(ة الدول النام(ة. 

 الخدمة:أهداف التكو!ن اثناء 2-3   

تستند  ف العامة للتكو4ن التي(م%ن تقی(م أهداف التكو4ن أثناء الخدمة الى نوعین هما: األهدا     

وأهداف خاصة لكل برنامج تكو4ني هي أهداف م"اشرة  منها،العامة للتكو4ن وتستمد  الخطة الى

توضح الضوء في تحدید االحت(اجات التدر4ب(ة لد; المتدرZین، و"التالي فان هذه األهداف الخاصة 

 .والمحددة تختلف من برنامج تكو4ني الى اخر

 أهداف المعرف.ة:-أ 

 متمدرسینالوهي األهداف التي تكون متعلقة "%م(ة المعارف والمعلومات التي (%سبها األساتذة 

 ومنها:

 .تجدید ثقافتهم العامة حول الترZ(ة بتزو4دهم "مختلف المعارف-

 تجدید معارفهم المتعلقة "م"ادa التعل(م والتعلم وتعم(قها.-

ف تهم في استخدام تلك القدرات استخداما .م>نهم من التكیتنم.ة قدراتهم على التف>یر العلمي، ثم تنم.ة رغب"

 G854،2006، إبراه(م" ( مع عملهم من ناح.ة ومواجهة المش>الت من ناح.ة أخر.( 

الرفع من قدراتهم المعرف(ة العامة والخاصة، سواء ما تعلg "الترZ(ة %مؤسسة ترZو(ة أو %مؤسسة -

 اجتماعي.

 "Rالتقو.م ووسائل هو األسالیب الحدیثة في االخت.ارات واالمتحاناتتزو4دهم "معارف ومعلومات متعلقة "-

 )180، 2002راشد، (

 األهداف المهار!ة:-ب
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تتعل> 'أداء المتكونین العلمي من اجل الوصول الى المستو/ات أداء مرغو'ة لمختلف األعمال    

 والمهام التر?و/ة ومنها:

 الخاصة على شHل نتاجات سلوH/ة.ف تنم/ة قدرة المتكونین على تحدید األهدا -  

 خط/L النشاطات التعل/م/ة الصف/ة.تنم/ة قدرتهم على ت -  

 رتهم على تقو/م النتاجات الصف/ة.تنم/ة قد -

 تنم/ة مهارات التواصل واالتصال على اختالف أنواعها. -

 لتر?و/ة وصنع الوسائل التعل/م/ة.تنم/ة مهرات توظیف التكنولوج/ة ا -

 على تنظ/م نشاطات 'طرSقة منهج/ة.تنم/ة قدراتهم  -

 جدیدة.خبرات ومهارات  إلكسابهمتدرSبهم عمل/ا  -

 تنم/ة قدراتهم الذات/ة لتشخ/ص المعوقات التي یواجهها وٕایجاد حلول لها. -

 الذات/ة المدرس/ة في ممارسة ال'حوث اإلجرائ/ة. تنم/ة قدراتهم -

 .الحاسو?/ة والمعلومات/ة وتنظ/مها وتوظ/فها في العمل/ة التر?و/ةتمHینهم من تعلم المهارات  -

 األهداف المهن�ة:-ج   

 :مو المهني في مختلف الجوانب منهاوهي اهداف التي تع&س مستو�ات الن   

 مساعدة المتكونین على الرقي الوظ�في من خالل تطو8ر قدراتهم. -  

 )181-180،2001البوهي،(مساعدة المتكونین على االنخراG في النشاطات المهن�ة المختلفة.  

 جدیدة لم �سب\ له ممارستها وهذا استجاRة للتغیرات واإلصالحات تحضیر األساتذة للق�ام Rأدوار-

 التر[و�ة.
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ال+ة "مساعدة األساتذة على االنخرا2 في النشاطات المهن+ة المختلفة، $النقا!ات العم-

 ) 199، 2005حمد،األ( الجمع+ات..." 

الق+ام !التدرHب التأهیلي المستمر، والذO یتطلب عودة األستاذ من وقت آلخر للتدرHب (للتكوHن) -

 )106 ،2006عبید، (لمدة !أحدث النظرHات والممارسات في مجال التعل+م 

 :األهداف الوجدان�ة-د 

البد من ان توضع في خدمة تحقیZ التقی+م  اإلنتاج+ةان األهداف السا!قة المعرف+ة والمهارHة و 

 المتكونین:واالتجاهات التال+ة لد[ 

 الفلسفة الت̀رو+ة ودورها في التنم+ة االقتصاد+ة واالجتماع+ة.-1

 شرف المهنة التي +مارسها المعلم وقدسیتها وأخالقها -2

 الحاجة الى تجدید المعرفة والمهارة واستمرار النمو المهني.-3

 التف$یر الموضوعي السل+م.-4

  .العالقات اإلنسان+ة والد+مقراط+ة على مختلف المستو+ات-5

 )199،2005األحمد،(تجاه اإلیجابي نحو مهنة التعل+م. اال-6

 ئ األساس�ة للتكو.ن اثناء الخدمة:الم'اد2-4 

وسماته  ائصهخصف$ل عمر زمني له  ،الصغاریختلف تعل+م وتكوHن الك!ار عن تعل+م وتكوHن  -  

ومن اجل ان ینجح ، واهتماماتهوقدراته العقل+ة وخبراته وحاجاته ومیوله  التف$یره،الشخص+ة وأسالیب 

ون عن $!ار یختلفمن منطلZ انهم متعلمون  ن اثناء الخدمة یجب ان یتعامل معهمالتكوHن المعلمی

الصغار، التالمیذ  ا یتكون عل+هفین!غي ان ینفذ تكوHن الك!ار !طرHقة مختلفة عم ر،المتعلمین الصغا

 یجب مراعاة الم!ادp التال+ة:تنجح برامج تكوHن االساتذة اثناء الخدمة  وحتى
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 اتاحة فرص التكو0ن لكل أستاذ )حتاجه دون التمییز.-1

بهدف إ?قاء المعلم على وعي دائم ?التطورات الجدیدة، وتوس)ع مهاراته ومعارفه  االستمرار-2

  )قوم بها.في نطاف المواد الي 

 .شمول)ة ?حیث یتسنى اسهام جم)ع المشارQین في العمل)ة الترPو)ة في مختلف الفئات-3

 نقل التكو0ن من مجرد ترم)م الى سقل وتشیید أحدث التطورات العلم)ة.-4

 اشتراك جم)ع األطراف المعن)ة في تكوPن أثناء الخدمة.-5

 التكو0ن مثل أسلوب النظم.اعتماد االتجاهات الحدیثة في تطو0ر أسالیب -6

 الفلسفة وأهداف المدروسة ومحددة للتكو0ن. توفیر-7

 التكو0ن من خالل العمل والمشارQة الفعالة النشطة من قبل المتكونین.-8

التقو)م المنتظم المستمر لعمل)ات التدر0ب ونتائجه مع مراعاة عدم االنتقال لمرحلة أو مهارة -9

  المتكونین لألهداف تدر0ب)ة وظ)ف)ة سا?قة ?شQل عام.الى أخرd اال ?عد تحصیل 

 )217، 216، 2001(البوهي،

تقی0م المشتر>ین إلنجازاتهم ذات0ا مع تزو6دهم بتغذ0ة راجعة بناءة ومنتظمة بخصوص صحتها " -10

 )294، 1984حمدان،( " ومدA >فایتها العامة

 دواعي التكو6ن أثناء الخدمة:2-5    

المعن)ة ?التكو0ن أثناء الخدمة، البرنامج استجا?ة الحت)اجات األساتذة، وQذا تضع المؤسسات    

 المستجدات الترPو)ة، ومن دواعي التكو0ن أثناء الخدمة:

ي الوسn ف التطور المعرفي وتعدد التخصصات الترPو)ة، والمعارف والوسائل وطرق استخدامها- 

 تعرف علیها وٕالمام بها.التعل)مي، والتي على األساتذة ادراكها وٕاتقانها و 



الثانيالفصل  التكوین اثناء الخدمة  

  
 

30 

 

التغیرات واإلصالحات التر9و8ة التي تتطلب من األساتذة التعرف علیها و&ذا المغز� منها، - 

 لیتم&نوا من تطب8قها وHالتالي الوصول إلى األهداف المسطرة لذلك اإلصالح أو التغییر.

لوم وطرق رات في العاجتهاد منطقي البرنامج التكوMني ال 8م&نهم من حصر التطورات والتغیی-  

 تدرMسها، لذا علیهم االكتفاء بإعطاء استراتیج8ات للمشاكل التي تعترض األساتذة أثناء الخدمة.

8عاني Hعض األساتذة من نقص سواء على مستو� التخصص أو اللغات أو العطاء المهني مما - 

 ذلك النقص.یجعلهم عاجزMن عن الق8ام بHعض المهام وهذا من دواعي أثناء الخدمة لسد 

في خصم موجه تكنولوج8ا اإلعالم واالتصال، ظهرت وسائل وتقن8ات جدیدة على غرار اإلعالم -

اآللي، االنترنت... والتي أصHحت ضرورMة في ح8اة الفرد خاصة األستاذ الذ` إذا تدرب علیها 

المستمر من خالل التكوMن أثناء الخدمة على الجدید  اطالعهأفاد نفسه ومتعلم8ه، لذا &ان البد من 

 ة الحدیثة.في وسائل تكنولوج8ة اإلعالم ووسائل التعل8م8

ظهور نظر=ات تر$و#ة جدیدة، البد من إطالع األساتذة علیها خاصة إذا ارت(طت (فلسفة التر$#ة السائدة  "-

 )29، 2005األحمد،(". في البلد 

 أثناء الخدمة:خطوات التخط#H للتكو=ن 2-6

تحدد هذه الخطوات تHعا للنظام المؤسساتي أو حسب طب8عة األسلوب واالحت8اجات اإلدارMة   

 التر9و8ة، أو حسب طب8عة الفلسفة التر9و8ة السائدة، وتتمثل هذه الخطوات في:

 تقی#م االحت#اجات التكو=ن#ة:-أ 

وٕاحداثها في المتدرب أو المؤسسة والمتعلقة (المعلومات  و#قصد (االحت#اجات مجموع التغیرات المطلوب" 

 االمنو\ بهوالخبرات والسلوك واالتجاهات الالزمة لجعل المتدرب أو المؤسسة قادر=ن على أداء الوظائف 

خالل تحلیل استمارات استطالع الرأ_ ... وأكثر  التدر=ب#ة من(^فاءة عال#ة، و=تم التعرف على االحت#اجات 

ة للتعرف على االحت#اجات، تتم من خالل تحلیل المردود ومناقشة األداء الفعلي لتحدید الطرق فاعل#

 ).197، 2001البوهي،(" االحت#اجات
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 تحدید أهداف البرنامج:-ب  

حیث توضع خطة للبرنامج تحتو4 على أهداف العامة +الرقي 'مستو� األستاذ إلى مستو�    

تكون أكثر تخصصا وت'س@طا من األهداف العامة  أهدافطلوب أو حتى المؤسسة الترAو@ة، و الم

 على أساسها @ق@م األداء 'عد التكوOن (التدرOب).@طلL علیها األهداف اإلجرائ@ة، و هي ما و 

 تقی3م المحتو1 التكو.ني:-ت  

ى والمهارات المراد توصیلها للمتدرب بإضافة إل والمعلوماتالمجموع الخبرات  و@قصد 'المحتو�   

السلو+ات المراد تغییرها أو تطوOرها و@شمل هذا أ@ضا تغییر المتدرAین نحو عملهم  سلم یوضح

إلى اإلیجاب، یجدر اإلشارة إلى أنه هناك 'عض الشرو\ الواجب توافرها في محتو� البرنامج 

 ...) اتسلو+مهارات، أن @+ون @غطي احت@اجات المتدرAین المختلفة (معارف، - التدرOبي هي:

 یوافL المحتو� مع احت@اجات المؤسسة وأهدافها.أن @+ون  -

 تصنیف الك@ف@ات المهن@ة حسب احت@اجات ومتطل'ات الحدیثة. -

 وضع أسالیب وطرق تحقیL األهداف العامة واإلجرائ@ة. -

وهو یتكون من عناوOن الموضوعات الرئ@س@ة و+ذا الموضوعات الفرع@ة، +ما أنه @مر بخطوات   

ان@ة ت التدرOب@ة، وتدرOبها حسب األول@ة واألهم@ة 'النس'ة للمتدرب وحسب المیز تبدأ بتحلیل االحت@اجا

المال@ة وال'شرOة، ومن تم تحدید أسالیب التدرOب@ة لیختم في األخیر بوضع دلیل للمدرب خاص 

بتنفیذ البرنامج و+ذا مطبوعات وأنشطة للمتدرAین، وأ@ضا قائمة لمصادر المعلومات لیختم في 

 ء تصور ألدوات التقی@م المناس'ة.األخیر بإعطا

 اخت3ار أسالیب التكو.ن أثناء الخدمة(التدر.ب):-ج

وOتم اخت@ار األسالیب حسب موضوعات المحتو�، التنو@ع في األسالیب التدرOب@ة ألن ذلك 

 سوف @عطي النتائج المتوقعة، و@حقL تناسL وتكامل في البرنامج التدرOبي.
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 تحدید معینات التكو�ن:-د

لتي الإلم>ان9ات خاصة الماد9ة منها و  هذه النقطة یخط0 القائمون على البرنامج التدر�بي،وفي  

تنفیذJ مثل: الصور، الخرائ0، الكتب، وسائل العرض، دهم في إنجاح البرامج التكو�ني و تساع

ج حیث أنه >لما توفرت وتنوعت سهل تنفیذ البرنام، إلخ المضغوطة...الرسوم الب9ان9ة، األقراص 

 ووفر الوقت والجهد للمسؤولین عن العمل9ة التكو�ن9ة سواء المدرXون او المشرفون ... إلخ.

 وتهیئة الم/ون: اخت,ار-ه

حیث 9عتبر الم>ون عنصرا فاعال في العمل9ة التدر�ب9ة، لذا من اخت9اره وفقا لمعاییر والتي   

 من أهمها:

 [مواض9ع التدر�ب. [طةوخاصة المرتالمؤهالت العلم9ة واألكاد9م9ة المختلفة، -

 خبرته في مجال التدر�ب وأسالی[ه-

 سوف یتعامل مع راشدین. ومؤثرة ألنهأن تكون لد9ه شخص9ة قو9ة -

 الوقت الكافي الذJ 9سمح لمشار>ة في البرنامج وااللتزام بإتمامه. -

 إعداد المیزان,ة المال,ة للبرنامج:-م

االعت[ار مختلف المصار�ف مثل األجهزة، إذ یجب حساب تكلفة البرنامج مع األخذ [عین 

المعدات، الم>ان، أجور العاملین [المر>ز، مصار�ف الص9انة، الكهرXاء، الكتب، اشتراكات 

 الهاتف... الخ.

 تنفیذ البرامج:و 

 وهي أهم خطوة وأصعبها ألنها ترت[0 [التطبیg الفعلي للبرامج وهي تمر بثالث مراحل:

 التدر�ب وتشمل:ة مرحلة ما قبل بدا,ة عمل,-1
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 تحدید عدد أ+ام الدورة، وتار!خ بدایتها وتار!خ نهایتها. -

تحدید عدد الساعات الیوم+ة للتدر!ب، واإللمام الخاصة :ه، وقاعات وأماكن التدر!ب وذلك  -

 حسي طب+عة البرنامج.

 إعداد االخت:ارات التي ستجرG للمدرFین وتحدید مواعیدها. -

 مج متضمنا توز!ع موضوعات المحتوO التدر!بي.وضع الجدول الزمني للبرا -

 مرحلة اإلجراءات التي تتح3م أثناء تنفیذ البرامج:- 2

التأكید الیومي من ابتداء البرامج وانتهائه في المواعید المحددة، وPذا عمل+ة توق+ع حضور  -

 وانصراف المتدرFین.

-  Vل نشاP ین عقبFتدر!بي.توز!ع استمارات تقی+م البرامج على المتدر 

 ظهورها. حل أG مشPلة أو عق:ة تواجه تنفیذ البرنامج فور -

تمهیدا  ،وجمعها وتفر!دهاتوز!ع استمارات التقی+م واستطالع الرأG عند نها+ة البرنامج،  -

 لدراستها.

 اجراء اخت:ارات نها+ة البرنامج في حالة وجودها. -

 البرنامج ونفیذه بوجه عام.تجم+ع تقار!ر المدرFین عن المتدرFین وعن خطة  -

 مرحلة اإلجراءات التي تتم ?عد تنفیذ البرنامج: - 3

 تفر!غ المعلومات الواردة في استثمارات استطالع الرأG وتحلیله واالشراف على تصح+حها. -

مدP Oفا+ة الوقت المخصص ن عن المتدرFین وأسالیب تدر!ب، و تفر!غ تقار!ر المدرFی -

 لموضوعاتهم.
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نامج ، تدو$ن ب8انات البر الم�افأت، وتوز$ع دار في البرنامج�تا)ة تقر$ر مفصل عن �ل ما  -

 )السجل الخاص في مر�ز التدر$ب.

 )191،189،2001(البوهي ، حتى یتسنى الرجوع الیها ف8ما )عد. حف? سندات البرنامج -

 تقی%م البرنامج:-و 

، وعالقة <والفر2< المراف ،و%=ون ذلك مرت0طا 0المتعلمین یتمثل في تحلیل الطر2قة المط0قة وتقو%م العائد،"

 )151،2008 ،شروخ( "االجتماعي اإلطارو الوسD 0المشار=ین 

 أسالیب التكو2ن اثناء الخدمة:2-7     

 أسلوب التدر2س المصغر:-أ :التكو$ن اثناء الخدمة نذ�ر منها هنالك العدید من األسالیب    

 ، و8مثل صورة مصغرة للدرسو$ن المعلمین على مهارات التدر$س"هو أسلوب من أسالیب تك   

، و8قدم لعدد محدود من المعلمین هارة من مهاراته، تحت ظروف محددةاو جزء من أجزائه أو م

 ). 43،2007عبد السالم،كونین" (المت

"و8قوم أسلوب التدر$س المصغر على أساس تقس8م المؤقت التعل8مي الى مواقف تدر$س8ة   

صغیرة، مدة منها حوالي خمس دقائj مع استخدام �امیرات الفیدیو لتسجیل العمل8ة التعل8م8ة، 

ي الذl 8قوم بتدر$س هذا الموقف التعل8م –حتى 8م�ن عرضها )عد ذلك ل8عرف المعلم المتكون 

سلو�ه في المرة التال8ة وه�ذا حتى مثلون تالمذته، اخطاءه و8عدل من 8-زمالء الصغیر على 

 )196،2002راشد،( .8صل الى درجة اتقان السلوك الصح8ح"

 أسلوب المحاضرة: -ب

رغم ما و  �ثیرا في الندوات التدر$ب8ة،التي 8عتمد علیها 8عتبر أسلوب المحاضرة من أسالیب "  

 )عده عن التفاعل و)عده عن التفاعل مع المتدرuین اال انه ال غنى، و یتعرض له من نقد لسلبیته

لها  ،�انت المحاضرة متماس�ة إذاخاصة  ،ومات والمعارف الجدیدة للمتدرuینعنه في نقل المعل
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 ع، و>م!ن تحسین أداء هذا األسلوب یجعله نقاشا تحاور.ا ممنط+ متزن و%ها أف!ار جدیدة

وهي أسلوب اقتصادI مع االعداد الكبیر و.تCعها تطبی+  ،االستعانة Cأجهزة العرض الرأسي

 .)185،2001البوهي،(. "عملي لما ورد بها من مهارات وانشطة

 أسلوب العروض العمل�ة:-ج     

 ،التي تقوم على استخدام المشاهدة التدر.س والتدر.ب الجیدة>عد هذا األسلوب من أسالیب   

ا جهاز معین أو >قدم نموذج المتدر%ین تجر%ة ما، أو تشغیلحیث >عرض المدرب أمام المعلمین 

ددة ع، و>عرف أسلوب العروض العمل>ة Cانه: نشاطات تعل>م>ة ذات مجاالت وام!ان>ات متمعینا

، و.ختلف عن أسلوب المخبر حیث >مارس الفرد في األسلوب وفعالة في التدر.س والتدر.ب

 ة >شاهد الفرد ما >قوم Cه المعلم أو المدرب"األخیر العمل بنفسه بینما في العروض العمل>

 )201،2002راشد،(

 أسلوب المؤتمرات:-د    

"هي عCارة عن اجتماعات موسعة لعدد من المتخصصین، >سCقه عدد من خالل تكلیف لجنة   

 ل>!ونوا CمثاCة ر،ن من ذوI االهتمام Cموضوع المؤتممن الخبراء او المختصین الCارز.

ال>ه عدد !بیر من العاملین في المؤسسة محاضر.ن أو مناقشین Cالمؤتمر، و.دعى أ>ضا 

 .)186،2001البوهي،( والجامعات من أصحاب نفس التخصص." 

 أسلوب الز2ارات المیدان�ة:-ه  

-هذا األسلوب قل ما یتCع في تدر.ب المعلمین، ومن أهم فوائده ان یدرك المعلم المتدرب  

ف، ح، فز.ارة أحد المعارض، المتات المیدان>ةالق>مة التعل>م>ة والتر%و>ة لز.ارا-عمل>ةCطر.قة 

م المتدرب أن المعلومات والخبرات التي یت!ل هذا سیوضح للمعلم  التعل>م>ة الحدیثة... المراكز

  واقعیتها ألنها جمعت من مصادرها االصل>ة.تتمیز بهدفها و الحصول علیها من هذا األسلوب 

 )203-202،2002راشد (
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 أسلوب الندوات:-و

عمل�ة تكو�ن  هيالندوة التر5و�ة "و �عد من األسالیب الشائعة والمستخدمة في الدورات التدر�ب�ة،   

تتم في وقت معین یدوم یوما أو Eعضه، وقد تكون مستقلة في حد ذاتها أو تندرج في سلسلة من 

األعمال وهي تشمل على عرض �عالج الدرس، أو الدروس المقدمة تب�انا للعالقة الموجودة بین 

ر5و�ة، تما جاء في Oل الدروس وما ورد في العرض الستخالص العبر واستنتاج السلو�Oات ال

في Oل المواقف الشبیهة لها Oانت موضوع الدراسة في الندوة وهOذا �Oسب التي �حسن اعتمادها 

 كیف"، والتمن التصرفرصیدا تر5و�ا �مOن هؤالء وأولئك  المعلمین، مؤطر�نالمشارOون من 

 .)09،1981(مدیر�ة التكو�ن،

 خالصة:

تEقى قائمة  ،وخاصة التكو�ن اثناء الخدمةكو�ن نستنتج مما سبc ذOره في الفصل أن عمل�ة الت  

ومواكEة هذا التطور ومحاولة خلc راEطة إیجاب�ة بینه و5ین ألننا نع�ش في زمن یتطور Eسرعة 

وهذه  ،ل قو�ة الدعائم وذات أهداف سام�ة، لذا �Oون Eالحتم همزة وصh العر�cالماضي التر5و 

ذ نقول ال �مOن االستغناء عن هذه العمل�ة ا ،سوi عمل�ة التكو�ن اثناء الخدمة الهمزة لن تكون 

 .ألنها عامل لتطور التر5وh الحدیث

اذن من الضرورh االهتمام بهذه العمل�ة Eمختلف أنواعها وأسالیبها ألنها ستكون سندا لمواجهة  

 ظروف الح�اة المهن�ة المتماش�ة من جهة الزمن والتطور والتقدم. 
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 :تمهید

 وأ معرف"ا السلوك ذلك 0ان المتعلم، سواء سلوك في تغییر إحداث إلى التعلم عمل"ة تهدف 

 تنفیذها، ومستلزمات ووسائلها وطرقها أدواتها ولها ومحددة، عامة أهداف العمل"ة ولهذه حر0"ا،

 ما على فتر0ز المخرجات أما والتعلم، التعل"م عملیتي مدخالت :مجموعها تش0ل الجوانب وهذه

 األهداف أو النتائج تحقD مدC من وللتأكد ،من المتحققة األهداف أو التعلم بنتائج "سمى

 في "حصل الذF التغیر لمعرفة مختلفة بإجراءات عادة األساتذة "قوم المتعلمین لدC التعل"م"ة

، فسنتعرف في هذا التقو"م :عمل"ة اإلجراءات هذه مثل وتعرف التعلم عمل"ة نتیجة المتعلم سلوك

Lة ل"ة ط:عا في ظل المقار التي تصاحب هذه العم ..الخ.الفصل على 0ل أنواع وأسس واألهداف 

 .الجدیدة

 مفهوم التقو"م:-1   

القوة عرف على نواحي هو عمل"ة اصدار اح0ام والوصول الى قرارات وذلك من خالل الت    

 ، وعلى ضوء األهداف الترLو"ة المقبولة :قصد تحسین عمل"ة التعل"م والتعلم.والضعف فیها

وLهذا المعنى "ص:ح التقو"م عمل"ة شاملة ومستمرة وال تقف عند مجرد إعطاء درجة أو تقدیر،   

 )262،2003قاسم،( وانما ترت:Q بإصدار أح0ام على ضوء أهداف ومعاییر محددة.

 تعار(ف–التقو"م    

عمل"ة تشخ"ص"ة وقائ"ة عالج"ة تستهدف الكشف عن مواطن القوة والضعف في  * التقو"م:

وتطوXرها :ما "حقD أهداف التدرXس المادة  والتعلم،التدرXس :قصد تحسین عملیو التعل"م 

الدراس"ة المختلفة، :حیث "0ون عونا لنا على تحدید مش0الت وتشخ"صها وعرفة العق:ات 

 Dوالمعوقات :قصد وضع الحلول المناس:ة لها، من اجل تحسینه ورفع مستواه الى األفضل لتتحق

 )124،2011(مجید، .بنجاح شودةاألهداف المن



التقویم التحصیليو التقویم التربوي  الفصل الثالث 

  

 

39 

 

!ة هامة ل!س فق+ في مجال التر(!ة وانما في جم!ع المجاالت الح!اة، فطالما عمل :* التقو�م

 ضل االنسان !قوم 3عمل ما، فان عل!ه ان !عرف نتیجة هذا العمل، 0ما ان عل!ه ان !عرف ما

كون وت مناسب،0ي ال تكرر تلك األخطاء، و(لك یتوصل الفرد الى أداء  أخطاء،وقع ف!ه من 

 .)0312،2014رو،و  األمیرعبد أفضل. (المحصلة النهائ!ة أداء 3ش0ل 

ضی- مرادفا لالمتحانات، حیث #ان التقو�م هدفا في ذاته، %ال  #ان مفهوم التقو�م * التقو�م:

من ان �#ون وسیلة لتحسسین العمل�ة التر1و�ة، ثم تبین لرجال التر�1ة أن #ثیرا من التالمیذ الذین 

ومن  لمنهاج،افشلهم الى نقص دافعیتهم واستعداداتهم %قدر ما یرجع الخطاء في  یرجعفي فشلو 

وأص%ح وسیلة ول�س غا�ة لتم#ن من  التر1و�ة،هنا أص%ح التقو�م جزء متكامل من العمل�ة 

 )124،2011مجید،(التر1و�ة. تحقی- عملیتي التعل�م والتعلم ومعرفة ما تم تحق�قه من األهداف 

 الى جم�ع جوانب نموه الجسم�ة والعقل�ة �متد-مثال–�ة شاملة فتقو�م التلمیذ عمل *التقو�م:

 المقررات الدراس�ة، والى طرائ-والمعرف�ة واالنفعال�ة، #ما ان تقو�م المنهج �متد الى أهداف 

   )312،2014#رو،و  عبد االمیر(والخبرات. واألنشطة  التعل�م�ة،والوسائل  التدرNس،

ة ق�مة عمل� أن التقو�م هو جاء في معجم المصطلحات التر1و�ة والنفس�ة : لغة : التقو�م*

 . ، والهدف من التقو�م هو الح#م الموضوعي على العمل المقوم #میته والشيء أ

 )130،2003النجار،شحاتة و (

: �عرفه هاملتون انه عمل�ة أو عمل�ات التي تستخدمها لون المزا�ا النسب�ة اصطالحا *التقو�م:

(الفرح  .ن األوقات واقعة في مجال التطبی-البدائل التر1و�ة التي تعتبر في وقت م لتلك

،22،2007 ( 

 مجاالت التقو�م:-2  

 والعالج ووزن  التشخ�ص إلى أ%عادها في تهدف التر1وS  المیدان في مهمة عمل�ة التقو�م إن  

 الحالي التر1وS  المنظور في التقو�م فعمل�ة المختلفة، التر1و�ة العمل�ات علیها تحتوS  التي الق�م
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 التحصیل أو المردود ق(اس في تنحصر ال وهي للتر*(ة العدیدة #الجوانب #االهتمام تتمیز

 مردود أو نشا9 وتقو(م المتكاملة، التالمیذ شخص(ة نمو في التحسن تقو(م تشمل إنما  المدرسي

 الوسائل ومختلف التدرAس وطرAقة المنهج تقو(م و=ذا التر*و<  للعمل =فاءته في والتحسن األستاذ

 وتصح(ح وض#E تنش(E =له ذلك من والقصد ، نفسها التقو(م وسائل تقو(م وأ(ضا التعل(م(ة

 .عناصرها =ل في التعل(م سیرورة

 :یلي =ما التقو(م مجاالت مختلف تلخ(ص (م=ن )26-25، 2002 ،الظاهر( وحسب

 : حیث من العامة التر+و!ة األهداف تقو!م 2-1-

 .سلو=(ة ص(اغة مصاغة محددة، واضحة، هي فهل : توث(قها -

 والح(اة والكون  #اإلنسان المتعلقة األساس(ة الجوانب جم(ع تغطي هي فهل : شمولیتها -

 والمعرفة

 وٕاجتماع(ا وعقل(ا جسم(ا الفرد شخص(ة جوانب جم(ع وتكامل بتنم(ة العنا(ة تشملو  والمجتمع،

 وٕاقتصاد(ة ثقاف(ة من األساس(ة المجتمع حاجات جم(ع عن التعبیر تشمل وعاطف(ا،

 .وٕاجتماع(ة

 مترا#طة هي وهل للمجتمع، أهمیتها ضوء في أولو(ات في مرت#ة : هي فهل : اتساقها -

 .المجتمع في التر*(ة فلسفة مع ومنسجمة للتحقیW وقابلة بینها ف(ما ومتكاملة

  :حیث من المدرسي المنهاج تقو!م 2-2-

 المتعلمین سلوك في المرغو#ة التغیرات إحداث في وأثره التر*(ة، ألهداف مالءمته

Wالتر*(ة أهداف وتحقی  Yاألخر. 

 :حیث من المدرسي الكتاب تقو!م 2-3
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 .تحق2قها المتوقع األهداف مع وتناسبها المتعلمین لمستو$  مادته مالءمة -

 .معتدلة وٕاخراجه ط7اعته تكالیف وهل وواضحة مشوقة 7طر6قة إخراجه -

 :حیث من التر,و+  الناتج تقو!م 2-4

 وسد التنم2ة برامج إنجاح في التر2Fة وتأثیر المتعلمین سلوك في المرغوب التغیر تحقی?

 .ال7شر6ة المجتمع حاجات

 لإلستعمال، وصالحیته المنهاج لتنفیذ مالءمته :حیث من المدرسي البناء تقو!م 2-5

 .والخارج الداخل من الجمالي وطا7عه نظافته حیث من وKذلك

 :حیث من التر,و+  اإلشراف تقو!م 2-6

 في التغیرات 7ق2اس وٕاهتمامه وهادفة منظمة 7طر6قة المعلومات بجمع الترFوL  المشرف ق2ام

 والترFوL  األكاد2مي نموه وعمل2ة المعلم، سلوك في للتغیرات مراقبته المتعلمین، سلوك

 .أحKامه إلیها ینسب وعلم2ة موضوع2ة ومعاییر ق2ما وٕاستخدامه

 :أنها حیث من التر,و!ة التشرCعات تقو!م 2-7

 المسؤول2ة، تحدد اإلدار6ة، اإلجراءات تسهل التر2Fة، أهداف تخدم واضحة، محددة، شاملة،

 .إنسان2ة

 :أنه حیث من اإلدارCة واإلجراءات التنظ!م تقو!م 2-8

 األداء سرعة في 2ساعد الصالح2ات، 2فوض المعلومات، وتحرك اإلتصال عمل2ة و2سهل ینظم

 Lو2ة، الخدمات و6وفر اإلدارFة 7مبدأ و2أخذ د2مقراطي، الترKالفر6? وعمل المشار. 

 :األستاذ  تقو!م 9-6-
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 أن �م0ن الذ* األثر تبین أن ,عد التر+و*  التقو�م مجاالت من مهما مجاال المعلم تقو�م �مثل

 في المؤثرة القو:  أبرز من هو المعلم أن والحق�قة تالمیذه، ح�ال الناجح المعلم جهد عن ینتج

 طب�عة یراعي ال منهج من ف0م.عامة ,صفة التعل�مي الموقف وفي خاصة ,صفة التعل�م عمل�ة

 في تر+و*  منهج ینقلب قد بینما ،قدیر معلم ید في فعالة تر+و�ة أداة إنقلب للتالمیذ النفسي النمو

 لنجاح ضرورEا أمرا المعلم تقو�م 0ان لهذا لها ق�مة ال مف00ة خبرات إلى 0فء غیر معلم ید

 التعل�م مهنة في النجاح إلى تؤد* التي السمات معرفة أن 0ما عامة، التر+و*  العمل أهداف

 األفراد إخت�ار على تساعد التي الهامة النواحي ومن الحدیثة التر+�ة في األساس�ة العمل�ات من

 ،مؤهالته ،شخصیته) ستاذاأل( لتقو�م أساسا تعتبر السمات هذه ومعرفة المهنة، لهذه الصالحین

 .والتر+و*  األكاد�مي نموه دافعیته، للمسؤول�ة، تحمله طاقته،

 :حیث من التعل�م�ة الوسائل تقو�م 10 -2

 .أجلها من صممت التي األهداف لتحقیL مالءمتها 0لفتها، مناسب، ,ش0ل توفرها نوعیتها،

 :نفسها التقو�م عمل�ة تقو�م 2-11

 أسالیب تستعمل منها، لإلخت�ار متعددة تقو�م�ة بدائل وتقدم متعددة، تقو�م أدوات على تشتمل

 تت,ع على وتنطو*  النمو جوانب جم�ع تقو�م على تشتمل المنهاج، أهداف تناسب تقو�م

 .الطالب لد: تكوEنها في المنهاج أسهم التي والق�م االجتماع�ة اآلثار وتشخ�ص

 :حیث من والمجتمع المدرسة بین العالقة تقو�م 2-12

 والمعلمین اآل,اء مجالس في منه أعضاء مشار0ةو  التر+و�ة للعمل�ة الالزم الدعم المجتمع تقد�م 

 المجتمع نشاطات في التر+وEین مساهمةو  التر+و�ة المؤسسة ألعضاء المجتمع تقدیر المدرس�ة،

Qللتنم�ة والتخط�. 
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 المختلفة وجوان(ه التعل%م على اإلنفاق تناسب :حیث من التعل�م اقتصاد�ات تقو�م 2-13  

 فرص في المساواة تحقی9 ،االجتماع%ة العدالة أسس مراعاة تحق%قها، في المرغوب األهداف مع

 .اإلنفاق في واألولو%ات اإلقتصاد مراعاة ،التعل%م

 المختلفة (النواحي تتعل9 عدیدة جوانب التلمیذ تقو%م یتضمن :المتعلم تقو�م 2-14

 ومیوله وشخصیته وٕاستعداداته وقدراته تحصیله، عن ح@م إصدار على %شتمل فهو لشخصیته،

 ) E32،2008-34،الحرDر ( .واتجاهاته

 بلغه ما لنعرف مستواه تحدید عن ع(ارة هو التلمیذ تقو%م" فإن ،)130،1999،اللقاني ( وحسب

 فهناك األهداف إلختالف ت(عا التقو%م هذا وDختلف الترSو%ة األهداف تحقی9 في نجاح من

واالتجاهات  للق%م تقو%م وهناك للمهارات تقو%م وهناك التحصیلي التقو%م التشخ%صي، التقو%م

 ."والوجدان%ة والمهارDة المعرف%ة للجوانب الشامل التقو%م وهناك

 %عد الذE (التلمیذ بدءا التعل%مي العمل هو التقو%م عمل%ة مجال أن نستنتج سب9 ما خالل من   

 ومؤسسات سلطات من (ه یرت(W وما (التعل%م مرورا األول وهدفها @لها، التعل%م%ة العمل%ة محور

 عملها یتصل والتي المجتمع، في العاملة المؤسسات (@ل وDنتهي ومشرفین، وٕادارDین تعل%م%ة

 .(آخر أو (ش@ل (التعل%م

 :التر:و9  التقو�م وم8ادئ أسس-3

 حقائ9 من المتعلمین تحصیل مدY ق%اس على تقتصر القد%م مفهومها في المدرسة وظ%فة @انت 

 @مق%اس التحصیل%ة اإلخت(ارات استخدمت وقد، فقW الدراس%ة والمادة (التحصیل مرت(طة ومعلومات

 المتعلم نفس%ة على سواء أضرارا آثاره عن وترتبت سل(ا، إنع@س مما المتعلم تحصیل مدY لمعرفة

 من الهدف أص(ح العالم%ة الترSو%ة النظم وSتطور التعل%م%ة، الطرائ9 أو البرنامج بناء على أو

 العقل%ة،( الجوانب جم%ع من متكامال نموا ینمو أن على األولى (الدرجة المتعلم مساعدة هو التقو%م

 اإلنفعال%ة). الجسم%ة، اإلجتماع%ة،
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 أو األسلوب هو التقو2م أص/ح و/التالي جدیدة، سلو(ات غرس أو سلو(ه تعدیل إلى یؤد! مما  

 التدر@س وطرائ: البرامج خالل من المرجوة األهداف تحقی: حدود معرفة من تم(ننا التي الوسیلة

 وجوانب القوة جوانب تحدید إلى الوصول في ما حد إلى 2(من التقو2م من الهدف فإن وعل2ه

 التحسین أجل من واإلبتكار التجدید /محاوالت الق2ام ثم الترHو!، الفعل مجاالت لمختلف الضعف

 على تقوم التقو2م عمل2ة فإن ذ(ر ما إلى وٕاستنادا للتالمیذ، التعل2مي المستوM  مردود2ة من والرفع

 :واألسس الم/ادO هذه بین ومن أهدافها تحق: أن لها أر@د إذا وم/ادO أسس

 :تحق2قها المراد األهداف مع اإلخت$ارات إتساق 3-1

 التحصیل2ة اإلخت/ارات أسلوب 2ستخدم المعلم فإن التلمیذ تحصیل مدM معرفة الهدف (ان فإذا

 إخت/ارات إحدM تستخدم الذ(اء ق2اس الهدف (ان وٕاذا الخ... موضوع2ة مقال2ة، /أنواعها،

 2ستخدم حیث اإلجتماع2ة، والعالقات والق2م واالتجاهات للمیول /النس/ة الحال و(ذلك الذ(اء

 .بها الخاصة اإلخت/ارات نوع لكل

 :المالءمة 3-2

 .علیهم 2طب: الذین األشخاص لطب2عة المق2اس مالءمة في وتتمثل

 :الشمول2ة 3-3

 و@ؤ(د والوجدان2ة، والمهار@ة المعرف2ة الترHو2ة، األهداف لجم2ع التقو2م شمول وتعني

 والمهارات للمفاه2م شاملة للتقو2م الرئ2س2ة األهداف تكون  أن على )166،1996:منصور(

 فالتقو2م واإلجتماعي، الشخصي والتواف: الناقد والتف(یر والمیول اإلتجاهات وأ2ضا والمعارف

 تحق2قها على الحدیثة المدرسة تحرص التي الرئ2س2ة واألهداف الق2م 2ضم عندما شامال 2عتبر

 .التالمیذ أجل من

  :التعل2مي الموقف عن $عیدا التقو2م ال 2@ون  أن مراعاة 3-4
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 التي المادة من اإلخت3ار فقرات تأتي وأن ،منه یتجزأ ال !جزء ،الموقف نفس في "!ون  أ�

 .التلمیذ تعلمها

 :اإلستمرار�ة 3-5

 العمل"ةأهداف  من التر@و�  البرنامج "حققه ما لمعرفة مستمرة عمل"ة التقو"م "!ون  أن "عني وهذا

، جدید لعمل بدا"ة "!ون  وٕانما نهائ"ة عمل"ة "!ون  أال یجب التر@و�  العمل فتقو"م التر@و"ة،

 "!شف والتقو"م إلجتنابها، المناس3ة الخطF فیرسم الطل3ة عند الضعف نواحي "!شف فالتقو"م

Gس أسلوب مناس3ة مدHفي أسلو3ه من "غیر أن ذلك على بناء المعلم ف"ستط"ع للمعلم التدر 

 یجب و!ذلك بتعدیلها، التوص"ة فیتم المدرس"ة المناهج في القصور "!شف والتقو"م المستقبل،

 .السنة مدار على مستمرا التقو"م "!ون  أن

 :التعاون  3-6

 3العمل"ة عالقة لهم من جم"ع فیها "شترك تعاون"ة عمل"ة التقو"م) 124،2000،حجي( فحسب

 بذاته فرد "قوم أن الخطأ من أنه حیث أمور، وأول"اء وطل3ة ومشرفین معلمین من التعل"م"ة

 .التقو"م 3عمل"ة

 :التقو4م وأدوات أسالیب في التنوع 3-7

 عن أوفر معلومات على الحصول لنا یتسنى حتى التقو"م وأدوات أسالیب تتنوع أن یجب

 واحدة، وسیلة على االعتماد "صعب اإلنساني السلوك تقو"م ففي نقومه، الذ� المجال

 له السلوك جوانب من جانب عن منها !ل "!شف وغیرها والمالحظة والمقابلة فاإلخت3ارات

 أن ین3غي بل فحسب، منها واحد أسلوب إستخدام على نقتصر أن نستط"ع ال فإننا ولذلك ،أهم"ة

 اإلخت3ارات وفي علیها، نح!م أن نرHد التي الصورة تكتمل حتى منها معقول 3عدد نستعین

 3أنواعها موضوع"ة ،أسئلة مقال"ه أسئلة: لتشم متعددة أسئلة تتضمن أن یجب المدرس"ة

  .المختلفة
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 والوسائل األدوات صالح�ة على یتوقف السل�م التقو�م أن )125،2000(حجي، و�ضیف

 <الموضوع�ة تتمیز وأن ق�اسه لها یراد ما التقو�م أدوات تق�س أن أ�ضا هذا و�عني المستخدمة،

 .ال<عض <عضها األدوات تكمل وأن

 خصائص التقو#م التر�و�:-4

 ن اجل أتثE بنتائجهأو خصائص أساس�ة یجب أن تتوافر في أB اخت<ار م هناك صفات   

 وهي: ونستفید منها

تكون اإلجا<ات عن االخت<ار ثابتة وال یختلف فیها اثنان من المصححین،  الموضوع#ة:-أ

و�Kون زمن اجرائه محددا وموحدا والتعل�مات التي تحدد طرJقة اإلجا<ة الواحدة...وتكون 

 Lأو من فرد الى أخر. مواصفات وشرو Nاالخت<ار ال تتغیر من جماعة الى أخر Eتطبی 

ة أخرN على عید تطب�قه مر أ  إذا�قصد بث<ات االخت<ار أن تكون نتائجه ثابتة نسب�ا  الث2ات:-ب

 نفس التلمیذ.

 .وضع من أجلهو�قصد <صدق االخت<ار ان �ق�س فعال ما  الصدق:-ت

 أن �Kون االخت<ار شامال لجم�ع أجزاء المادة المقررة لتلمیذ. الشمول#ة:-ج

ان �Kون االخت<ار صالحا للتمییز بین التالمیذ الذین �متلكون مستوN عالي،  التمییز:-د

 متوسQ، ضعیف.

 و�ضیف اخرون سمات أخرN للتقو�م الترRوB الفعال منها:

محدد تتم من خالله، بل هي عمل�ة  <معنى ان عمل�ة التقو�م غیر مؤقتة بزمن االستمرار>ة:-م

 د التنفیذ.<عترافE جم�ع مراحل العمل�ة الترRو�ة ابتداء من مرحلة التخط�Q وانتهاء <مرحلة ما 

<معنى أن التقو�م عمل یتطلب تظافر جهود جم�ع من له عالقة <الشيء المراد  التعاون:-ه

 تقو�مه.
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توافر  مقدرة فن�ة خاصة للق�ام &ه وتستلزم&معنى أن التقو�م عمل�ة تتطلب  المقدرة الفن�ة:-و

 الخبرة في المجال وتحلي القائمین &الكفاءة.

مل�ة لم تتم ع إذا التقو�م،اذ انه من الصعب الوصول الى نتائج صادقة في  الد�مقراط�ة:-'

تعز> ;ل نتیجة الى أس&ابها  لكيالتقو�م في ظروف تتسم &الحر8ة والصراحة والصدق 

 األصل�ة.

 مستو�ات التقو�م التر(و':-5    

 �م;ن تصنیف التقو�م ألداء المتعلم على النحو التالي: 

وهو تحدید أداء المتعلم في بدا�ة التدر8س (تقو�م تصن�في)  التقو�م القبلي(المبدئي):-أ   

 وهو خاص &األداء المبدC للمتعلم قبل البدء في تدر8س الوحدة الدراس�ة.

لطالب الضرور8ة والمعرفة لدیهم حن یتسنى لألستاذ الوقوف و�;شف هذا التقو�م مهارات ا

 على الوضع الحق�قي للمتعلم من أدوات هذا التقو�م االخت&ارات، المالحظة التقار8ر الذات�ة.

فاد من تتقدم تعلم المتعلم أثناء التدر8س و�سو8تضمن مراق&ة  التقو�م البنائي(التكو9ني):-ب 

، وتوفیر التغذ�ة الراجعة للمتعلم وتز8د األستاذ معلومات الكاف�ة عن نتائجه في العالج الم&;ر

، االخت&ارات والوسائل المستخدمة، ومن ادواته األسئلةطرق وأسالیب التدر8س واألنشطة 

 القصیرة، التمار8ن، المالحظة والمناقشات الجماع�ة.

ها التقو�م التي أظهر و8هدف الى تشخ�ص الصعو&ات أثناء التدر8س و  التقو�م التشخ�صي:-ج 

الى تحدید أس&اب ومش;الت التعلم، وLناء خطة لمعالجتها، ومن ادواته  البنائي، و8تعد> ذلك

 ، اخت&ارات الشخص�ة مصممة جیدا لهذا الغرض.المالحظة

و�حدث خال نها�ة التدر8س و8هدف الى تحدید الى  الختامي، التحصیلي):النهائي (التقو�م -د 

هداف التعل�م�ة المنشودة ثم تقدیر درجة المتعلمین وتصن�فهم، و8رت&O أN مد> تم تحقیM األ
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، المتعلم لشفو,ة والعمل,ة، ونشطاتالتقو,م النهائي !أهداف المقرر من أنه اخت!ارات التحر�ر�ة وا

ى الرغم من ان الهدف الرئ,سي للتقو,م النهائي وهو تصنیف المتعلمین والتقار�ر واأل!حاث، وعل

 س.التدر�م، اال أنه ,مدنا !معلومات للح;م على تحقی: المقرر وفعال,ة ط!قا لتحصیله

  )127-126،2011(مجید، 

 )التجم*عي ي،اإلجمال( التحصیلي التقو�م *

 جهاز أو المدرس بها �قوم التي التر/و�ة الممارسة تلك " :&أنه)  110،1983، لبیب( �عرفه

 أح;ام إصدار أو نتائجه على الح;م قصد معین تعل�م نها�ة في التالمیذ على م;لف خاص

 فالتقو�م منه و، المحددة لألهداف تحق�قها حیث من التعل�م�ة العمل�ة فعال�ة على نهائ�ة

 قصد التعل�مي البرنامج نها�ة في بها الق�ام یجرE  التي التقو�م�ة العمل�ة &ه �قصد التحصیلي

 في التقدم لتقو�م أو المسطرة، األهداف تحقI مدH معرفة وٕام;ان�ة الدراسة نتائج على الح;م

 األهداف من &مجموعة بل واحد بهدف یهتم ال التحصیلي التقو�م فإن ثم ومن التحصیل

 على األغلب في و�عتمد شیوعا التقو�م أنواع أكثر و�عتبر الوقت، نفس في والمتنوعة المختلفة

 منها المقننة المتعددة اإلخت&ارات وسائل ذلك في مستخدما التالمیذ لدH التحصیل جانب

 أبرزها من معینة محددات ضوء في یتم اإلجمالي التقو�م أن إلى اإلشارة وتجدر وغیرها،

 ووضع األسئلة سرUة ومراعاة المراق&ة في والمشار;ین &ه القائمین وتعیین إجرائه موعد تحدید

 هدا �حققها التي األغراض أبرز ومن التصح�ح، في الدقة ومراعاة لها النموذج�ة اإلجا&ات

   : التقو�م من النوع

 مدH تحدید أو منها، اإلنتهاء &عد التعل�م�ة للوحدة الشاملة األهداف تحقیI مدH ق�اس -

 النهائي التحصیل ق�اس أو تحدید على �عمل أE التعل�م�ة، للمادة التالمیذ وفهم إست�عاب

 .للمتعلمین
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 على التالمیذ وتوز/ع الرسوب أو النجاح حیث من (المتعلم تتعل# أح!ام إصدار -

 التخصصات

 .المختلفة

 .بها المعمول التر:و9ة والس9اسات التعل9م9ة المناهج مالئمة على الح!م -

 .والمهتمین واآل(اء المسؤولین من لكل وأع(اء واج(ات من المدرسة تحققه ما على الح!م -

 المدرسة تضمها التي المختلفة الدراس9ة الشعب في المتعلمین نتائج بین مقارنات إجراء -

 .المختلفة المدارس في التالمیذ نتائج بین أو الواحدة  

 في اإلجمالي اإلخت(ار في الحساب في الممتاز ،فالتلمیذ المستقبل في المتعلم (أداء التنبؤ -

 .الثانو9ة المرحلة في الجبر مادة في ممتازا 9!ون  (أن له نتن(أ المتوسطة المرحلة

  )55،2002،الظاهر(

 .ان تقو9م المتعلم له غرضان أساس9ان الهدف من تقو"م المتعلم:-6       

 *مساعدة األستاذ على تحدید الدرجة التي أم!ن بها تحصیل أهداف التدر/س.  

 * مساعدة األساتذة على فهم المتعلمین !األفراد. 

رات داف التدر/س والخبهیتم دائم في ضوء أ المتعلم  فالغرض األول أساسي حیث أن سلوك -

 التر:و9ة التي 9مر بها المتعلم.

ستاذ على خبرة !اف9ة عن لو حصل األ إذااما الغرض الثاني فانه م!مل للغرض األول -

، فان ذلك 9ساعده على التخطU9 السل9م واخت9ار أفضل لطرق التدر/س9ة وأنسبها لتعل9م المتعلم

 .)125،2011مجید،( المتعلم.
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أهم$ةالتقو$م التحصیلي: -7  

فبدون تقو�م فاعل مُؤثر لن تتطور العمل�ة التعل�م�ة  أساس التطو&ر التر%و$ والتعل�مي، أنه-

 ألن التقو�م الجید یؤد$ الى إصدار أح7ام تر%و�ة صح�حة واتخاذ قرارات تفاعله ومناس1ة.

�ة.القوة والضعف في البرامج التعل�م التعرف على جوانب-  

لنا التقو�م عن مدC تحقیB األهداف التر%و�ة والتعل�م�ة المسطرة.�7شف -  

طرق التدر&س و7ذا الوسائل  ،المنهج الدراسي ،التقو�م القوة والضعف في المعلم �7شف لنا-

 وتكنولوج�ا التعل�م المستخدمة.

تقدیر الحاجات التعل�م�ة للمتعلمین.-  

اثارة دافع�ة المتعلمین لتعلم.-  

التعلم لدC المتعلمین في المقررات الدراس�ة المختلفة تمهیدا لمعالجتها.تشخ�ص صعو1ات -  

 یبین الغرض من التقو�م التحصیلي ووقته :1الجدول رقم               

وقت التقو�م         الغرض منه             التقو�م التحصیلي (التجم�عي) 

1عد مرحة الممارسة -

الكفا�ة للمهارة (1عد 

التعلم)احداث عمل�ة   

 ,2005 (وزارة التر%�ة

135(  

یتصل 1ش7ل م1اشر -

1األهداف الى ق�اس مدC قدرة 

المتعلم على تمثل األهداف 

المرجوة من الحصة الدراس�ة 

 71املها.

هو ع1ارة عن محاولة منظمة �قوم بها األستاذ -

 األهدافاذا 7ان برنامج 7امل �حقB  لتحدید ما

1صورة ناجحة 1عد إتمام تدر&سه أو مقارنته ببرنامج 

أخر بدیل 1عد تدر&س 7لیهما لتفضیل أحدمها على 

 األخر 1استخدام أدوات الق�اس والدق�قة والمقننة 

 م1اشر 71ل العناصر التي تهدف الىیوضح الجدول الغرض من التقو�م التحصیلي واتصاله ال

وأ�ضا اشار منشور وزارة التر%�ة الى الوقت الذ$ �ستخدم ف�ه التقو�م  تحقیB األهداف،

 التحصیلي 1عد نها�ة مرحلة من مراحل الممارسة واكتساب المهارة او الكفاءة. 
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         الخالصة

إستراتیجیة التعلیم أساسي وضرور, في العمل)ة التعل)م)ة التعلم)ة وهو ضمن یعد التقویم   

لسیرورة نشاطا مالزما ل وي فهو یشکـالترب را م6مال لنس:عنصو6ذا هو المقار5ة 4الكفاءات،

التعلیم والتعلم ویعتبر في ل وذا بعد بیداغوجي أساسي لفع ،ةالعمل)ة وتحقی: األهداف المنشود

عملیات التعلیم والتعلم في مختلف مراحلها ومجاالتها بمثابة ، ومستویاتها ومکوناتها ،كـذل

ـل طرف من أطراف العملیة لتفعیل داءات الخاصة بکأالبیداغوجیة  جهاز لقیاس مستوى نوعیة

 التربوي. الفعل وتطوTرل تفاعالت عناصرها وأهدافها ونتائجها بقصد التعدی، وةـ6حر
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  الفصل األول: مدخل الدراسة  

 إش(ال'ة الدراسة ·

 الت الفرع'ةالتساؤ  ·

 الفرض'ات ·

 دواعي اخت'ار ال5حث ·

 أهداف ال5حث ·

 أهم'ة ال5حث ·

 تعارAف اإلجرائ'ةال ·
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 ال%حث:اإلش�ال�ة 

نصران عهران من مظاهر الح3اة الف%ر#ة، و التعل3م مظالتر34ة و  یر0 /عض المنظر#ن والمف%ر#ن أن  

ي م3ة وعتنصرها، بل هما أساسها لالزدهار، وسبیل االمة في بناء ذاتها وترق3ة وجودها، و من عنا

 االجتماعي...أفرادها لتحقیN الرقي الف%رM والمادM و 

لبناء عقول  تهامحور %ل اهتماما ،التعل3ما3ة الفائقة /التر34ة و ى جعل العنلذلك تحرص %ل أمة عل

3ع ي جمتحقیN الرقي فمع في اتجاه 3ضمن االستمرار#ة، و قادرة على ق3ادة المجتذو م%انة رف3عة و 

 %ل المقومات التي تمیزه عن الشعوب األخر0.المجاالت مع الحفاZ الم/ادY والعقائد و 

التعل3م في الجزائر /صفة خاصة، فال بد اإلشارة الى المراحل التي و ث عن التر34ة الحدی أردنا وٕاذا

 Mالجزائر Mثالث فترة ما و  ثان فترة أثناء االستعمارقبل االستعمار و أول فترة  ،مر بها النظام التر4و

الموروث  ة النظامص3اغ إلعادة/عد االستقالل، التي %انت من أصعب المراحل %ونها مرحلة انتقال3ة 

جتمعنا تحوالت مم تر4وM وطني مستخلص من ظروفنا وتجار4نا و الهدف بناء نظاجدیدة، و ص3اغة 

 ،دM التي تسیر عل3ه /الدنا س3اس3االعقائاتنا، مؤسس وفN االتجاه الف%رM و معبر عن توجه

  .اقتصاد3ا ..و  ،اجتماع3او 

أخر0 یتم ادخال مرحلة و  الى یومنا هذا، فبین 1962فتعددت مراحل التعل3م في الجزائر منذ 

طورات الت أ3ضا لجعل النظام التر4وM یواكبتحسینات وتطورات لتحقیN الغا3ات والمرامي، و 

 )191، 2009(فوضیل، العلم3ة.التكنولوج3ة و 

غوج3ة لإلصالح المنظومة الى یومنا هذا حیث تم تنصیب اللجنة البیدا  2003فبرزت مرحلة -   

الهدف من اإلصالح تغییر إیجابي في جهود األساتذة و المتعلمین، /غ3ة تحقیN تطور و  ،لتر4و3ةا

نوع3ة النتائج التر4و3ة، فتم تبني مقار4ة جدیدة (مقار4ة ملموس في مستو0 األداء المدرسي و 

 دیداكت3%3ة معاصرة تهدف الى تسل3ح المتعلم /مجموعة من/الكفاءات)، فهي مقار4ة تر4و3ة و 
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 6/لالتعبیر و ع*ات المر/6ة، و تت*ح له أ*ضا المشار/ة اإلیجاب*ة ساس*ة، لمواجهة الوضالكفاءات األ

صاحب  والتعلم، تماما /األستاذ الذD هساس*ا في عمل*ة التعل*م و حر<ة عن أف/اره 6اعت6اره طرفا أ

، فال *قتصر دوره في هذه المقارLة على نقل المعلومات فحسب بل ررسالة مقدسة على مر العصو 

"واقع التدر<س 6أسلوب حل 6عنوان  )2012ع*ادة (مرشد و موجه للمتعلم، /ما أشارت الدراسة هو

 ، ان من أهدافها معرفة واقع التدر<س"المش/الت في مادة الر<اض*ات في ظل المقارLة 6الكفاءات 

 .داة المستخدمة ع6ارة عن استمارة6المقارLة 6الكفاءات و/انت األ

األستاذ المرحلة االبتدائ*ة، /ون المتعلم في مرحلة حساسة جدا، فدور *قع العات\ األكبر على 

الحقائ\ بل یجب أن */ون لد*ه الخبرة الكاف*ة في مجال تاذ هنا یتعدا توصیل المعلومات و األس

تنشأ اجتماع*ة،  تهتنشئوتنم*ة مواه6ه، وLناء أف/اره وتهذیب وجدانه وسلو/ه، و  ترL*ة قدرات المتعلم،

تاذ على Lرامجها التي تساعد األسوفها، ووسائلها و طلب بیئة تكو<ن*ة متمیزة في ظر ذا /له یتوه

 تطو<ر قدراته.

ضوعنا عن التكو<ن أثناء ) و 6ما أن مو قبل الخدمة، أثناء الخدمة...(فتتعدد أش/ال التكو<ن   

وجب فلدb أساتذة المرحلة االبتدائ*ة،  مدD تأثیره على تحسین ممارسة التقو*م التحصیليالخدمة و 

 اصة في مجالخفهو یجعل األستاذ في نقطة تحرك و الى التكو<ن أثناء مزاولة المهنة  االشارة

*ع عن برامج تهدف الى تشجالمقارLة الحدیثة، فالتكو<ن أثناء الخدمة ع6ارة لتجدید و وااإلصالح 

ائ\ نفس*ة قاألساتذة حب اكسا/ذا یهدف الى و ال6حث والتجدید في المعارف والم/تس6ات وتطو<رها، 

الدراس*ة)  ةخصائصها، ف6عدها *ظهر دوره في دمج تلك المعلومات (المادوترLو*ة للفئة المستهدفة و 

لروح*ة اسد حاج*اته الف/ر<ة و و تقد*مها له ش/ل مالئم وعرضها و معالجتها 6مع معط*ات المتعلم و 

ثة لل6اح أثاره على تحسین أداء المعلمین"ء الخدمة و 6عنوان "التكو<ن أثنا /ما أشارت الدراسة

بهدف ابراز التكو<ن أثناء الخدمة في مجال ترLوD، ابراز واقع التكو<ن أثناء  ")2011،بوخالفة(

  .الخدمة، معرفة التأثیر الذD یتر/ه، ابراز أهم*ة األستاذ 6استخدام استب*ان
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نسجام في الحال على المقار8ة �الكفاءات لتحقی4 االبنیت برامج التكو+ن اثناء الخدمة �طب�عة    

و و�ة ه، ومن اهم إیجاب�ات هذه المقار8ة التر8ج واألستاذ والمتعلمبین المنه، عمل�ة التعل�م والتعلم

لى عفي الحLم  ، واالخت�ارات واالستعانة �التقو�م االدماجيإعادة النظر في مقای�س التقو�م

تقی�م العالقة و  ،تت�ع المتعلم طوال مساره الدراسيوتقوم أ�ضا على  ،الكفاءات والقدرات التعل�م�ة

التقو�م �Lفي ومنهجي ومهارT، ف ما هووالترLیز على  ،اإلیجاب�ة بین المتعلم واألستاذ التفاعل�ة

 شخ�صي، بنائي، ختاميمن منظور هذه المقار8ة �مر على ثالث مستو�ات في اغلب المراجع ت

مخبر  وهي دراسة تمت في التقو�م التر8وT �عنوان  )غر+ب العر8ي(دراسة "فهناك  ،او تحصیلي

ر8وT، ، الهدف منها التعر+ف �معاني التقو�م التوالس�اق االجتماعي لوال�ة وهران العمل�ات التر8و�ة

  وT،، وأ�ضا ض�d وتحسین وترشید العمل التر8وأدواتهوتطوره وموضوعه ووظائفه، واستخداماته، 

عل�م وممارسته عند األساتذة في الت �صفة خاصة  لدراسات حول التقو�م التحصیليفنظرا لقلة ا

 Tممارسة األستاذ لتقو�م التحصیلي الذ eاالبتدائي فان هذه الدراسة تهدف الى التعرف عن مد

 .ر احد الرLائز التي توجه المتعلم�عتب

 في التساؤل التالي: مش"لة ال�حثو�مLن تلخ�ص 

التكو+ن اثناء الخدمة في تحسین ممارسة التقو�م التحصیلي لدe أساتذة  هناك فروق إیجاب�ة هل

 التعل�م االبتدائي؟

  :التساؤالت الفرع%ة

 هل توجد فروق في ممارسة القو�م التحصیلي تعزe إلى عامل خبرة األستاذ؟-

- e؟ادبي)-(علمي إلى عامل تخصص األستاذ هل توجد فروق في ممارسة التقو�م التحصیلي تعز 

 نمتكونیر حصیلي بین أساتذة المتكونین وغیهل توجد فروق في ممارسة التقو�م الت-

 (مستخلفین)؟
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 الفرض�ة:    

بین التكو9ن اثناء الخدمة وتحسسین ممارسة التقو"م التحصیلي لد)  ةإیجاب" توجد فروق -   

 أساتذة التعل"م االبتدائي

 الفرع�ة:الفرض�ات    

ذات داللة إحصائ"ة في ممارسة التقو"م التحصیلي تعز) إلى عامل خبرة األستاذ  توجد فروق -  

 لصالح األساتذة الجدد.

ص لى عامل التخصذات داللة إحصائ"ة في ممارسة التقو"م التحصیلي تعز) إ توجد فروق  - 

 .لصالح أساتذة األدبیین

  ذات داللة إحصائ"ة في ممارسة التقو"م التحصیلي بین أساتذة المتكونین وغیر  توجد فروق  -  

 متكونین(مستخلفین) لصالح المتكونین.

 دواعي اخت�ار الموضوع:  

 التعرف على التكو9ن اثناء الخدمة واهمیته في تحسین ممارسة التقو"م التحصیلي. - 

 التكو9ن"ة لد) الكثیر من األساتذة.عدم االهتمام الفعلي والموضوعي Qالدورات  - 

 .تعلمطرف األستاذ وعلى توج"ه الم التعرف على مد) تأثیر التقو"م التحصیلي وممارسته من - 

 أهداف ال.حث:  

 .وW"ف"ة ممارسته األساتذة المتكونین وغیر متكونینالتي بین  الفروق الكشف عن -  

 .ف عن أهم"ة التكو9ن اثناء الخدمةالكش-  

 .ق"اس ممارسة التقو"م التحصیلي-   

 الر]Z بین التكو9ن أثناء الخدمة والتقو"م التحصیلي.-  
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 أهم!ة ال�حث:   

 ز9ادة المعرفة العلم$ة حول التكو9ن أثناء الخدمة والمقار0ة ,الكفاءات والتقو$م التحصیلي.-   

    اثارة دافع$ة األستاذ لحضور الدورات التكو9ن$ة لتحسین ممارسته لتقو$م التحصیلي @ونه -   

 س$حدد مصیر المتعلم لما له من أهم$ة ,الغة في توجیهه.

 ان التكو9ن اثناء الخدمة یلبي حاجات األستاذ و9نمي مهاراته.- 

 .ياألستاذ التعل$م االبتدائف $قدم هذا ال,حث أداة لق$اس ممارسة التقو$م التحصیلي من طر -  

 التعار*ف اإلجرائ!ة:

هو مجموعة البرامج التنمو$ة تقدم لألستاذ سنو$ا لمدة معینة وخالل ممارسة المهنة  التكو*ن:- 

 .و@فاءاته التدر9س$ة لتطو9ر مهاراته

هو تلك العمل$ة التي تتم خالل الفترة التي $مارس فیها ألستاذ مهنة  التكو*ن اثناء الخدمة:-  

 .وهو ع,ارة عن مجموعة من البرامج التي تسد حاج$ات األساتذة في المجال التر0وU  التعل$م

 هائي.نالمتحان االألستاذ لتقو$م المتعلم خالل اهو عمل$ة $قوم بها  التقو!م التحصیلي:-  

 واقع$ة وأ$ضا جعلغوج$ة تهدف الى جعل التعل$م أكثر مقار0ة بیدا  المقار?ة �الكفاءات:-  

 المتعلم $شارك في عمل$ة التعل$م والتعلم واألستاذ موجه ومرشد.

,اإلضافة  سنوات 5وعدد سنواتها  ،حلة األولى في سلم التعل$م العامهي المر المرحلة االبتدائ!ة: -   

 .نواتس10سنوات الى 6 المتعلمین بین، ومد^ اعمار الى المرحلة التحضیر9ة

و9ن ال یخضع لتكالذU یزاول مهنة التعل$م لعدة شهور و هو األستاذ المستخلف  غیر متكون:-   

 أثناء الخدمة. 
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 .ومناقشة الفرض)اتالفصل السادس: عرض 

 :/ عرض النتائج1 

 عرض نتائج الفرض(ة األولى  :1/1

 عرض نتائج الفرض(ة الثان(ة  :1/2

 عرض نتائج الفرض(ة الثالثة  :1/3

 :/ مناقشة الفرض(ات2

 الفرض(ة األولى.مناقشة  :2/1

 مناقشة الفرض(ة الثان(ة. :2/2

 مناقشة الفرض(ة الثالثة. :2/3

 مناقشة الفرض(ة الرئ(س(ة. 2/4

 خاتمة

 اقتراحات 
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 :عرض النتائج :/1

 :: عرض نتائج الفرض(ة األولى1/1

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في ممارسة التقو�م التحصیلي تعز& إلى  ة :(نص الفرض�

 .)رة األستاذ لصالح األساتذة الجددخبعامل 

مارسة محساب متوسطات درجات األساتذة على استمارة  :هذه الفرض�ةلختIار الIاحثة Iاقامت 

  ، فQانت النتائج Qما هو موضح في الجدول التالي:التقو�م التحصیلي

م ممارسة التقو�یبین الفروق بین متوسطات درجات األساتذة على استمارة  ):11جدول رقم (

 .خبرة األستاذ حسب متغیرالتحصیلي 

االنحراف  المتوسV العینة الفئة

 Xالمع�ار 

 أدنى ق�مة  أعلى ق�مة 

 72.00 95.00 7.09 83.74 27 5الى1من

 82.00 103.00 6.60 89.75 7 10الى5من

 89.00 105.00 6.28 94.00 5 15الى10من

 90.00 90.00  90.00 1 20الى15من

 72.00 105.00 7.66 86.20 40 المجموع

  

الى 1خبرة األساتذة من "التي تمثل  27أن حجم العینة للفئة األولى  یتوضح من خالل الجدول

5 = Vان المتوسQ " 83.74سنوات =X7.09وانحرافه المع�ار  
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و>ان " 10الى5التي تمثل خبرة األساتذة "من 7اما -النس-ة للفئة الثان)ة التي بلغ حجمها 

 .6.60وانحرافه المع)ارC= 89.75المتوس? =

 15الى10والتي التي تمثل خبرة األستاذة من"  5اما +النس+ة للفئة الثالثة التي بلغ حجمها *

  6.28وانحرافه المعCارB=94.00سنوات" >ان المتوس; =

>ان " 20 الى15والتي تمثل خبرة األساتذة من" 1اما +النس+ة للفئة الرا+عة التي بلغ حجمها *

،أB وجود فروق بین متوسطات درجات خبرة األساتذة على استمارة ممارسة  90.00لمتوس; =ا

 التقوCم التحصیلي حسب متغیر خبرة األساتذة.

هذه الفروق بین المتوسطات، استخدمت ال+احثة إخت+ار تحلیل الت+این  هرXةللتأكد من جو 

  األحادB ف>انت النتائج >ما هو موضح في الجدول التالي:

ممارسة یبین داللة الفروق بین متوسطات درجات األساتذة على استمارة  ):12جدول رقم (

 .خبرة األستاذ حسب متغیرالتحصیلي  التقوCم

 f SigقCمة متوس; المرbعات درجة الحرXة مجموع المرbعات 

   187.16 3 561.50 بین المجموعات

 0.016 3.89 48.02 36 1728.89 داخل المجموعات

    39 2290.40 المجموع

درجة ب b561.50عات بین المجموعات =ر مأن مجموع ال 13*نالحh من خالل الجدول رقم 

 187.16، ومتوس; المرbعات=3حرXة=

، ومتوس; 36درجة حرXة=ب b1728.89عات داخل المجموعات=*مجموع المر 

 48.02المرbعات=
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5انت  .sig "ف "والق�مة االحتمال�ة المرت$طة $اخت$ار 3.89=المحسو$ة تساو%  $ما أن ق�مة "ف"

إحصائ�ًا، وعل�ه نرفض فق�مة ف دالة  0.05أقل من مستو> الداللة  0.016تساو% الق�مة 

لبدیل، الذ% یدل على وجود فروق جوهرNة ال تعز> للصدفة فر% ونقبل الفرض االفرض الص

بین متوسطات درجات األساتذة على استمارة ممارسة التقو�م التحصیلي والتي تعز> إلى متغیر 

ئة فخبرة األستاذ التدرNس�ة، وهذه الفروق هي لصالح مجموعة أكبر متوس\، أ% هي لصالح 

 سنة.  15إلى  10ذوو خبرة ما بین 

 :نتائج الفرض�ة الثان�ة عرض :1/2

 نص الفرض�ة :(توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في ممارسة التقو�م التحصیلي تعز> إلى عامل 

 ).ینأدبیالتخصص لصالح أساتذة 

 ، أدبي).یوضح الفرق بین التخصص (علمي :)13(قمالجدول ر  :تالي5ال النتائج 5انتف

 

 التخصص

 

 العینة

 

 المتوس\

المتوس\ 

 الحسابي

االنحراف 

 المع�ار% 

 فرق 

المتوس\ 

 حسابيال

درجة 

 الحرNة

ق�مة 

 "ت"

 

Sig 

 

مستو> 

 الداللة

 غ دال  0.57 0.56 38 1.85 8.50 1.38 86.85 21 علمي 

 احصائ�ا  0.57 37.42 1.55 6.76 1.38 85.47 19 أدبي

لعینة ا فقد بلغ حجم علمي وأدبي التخصص ذ% یبین الفرق بینال) 13رقم (من خالل الجدول 

  1.38والمتوس\ الحسابي = 86.85= 5ان المتوس\ أستاذ و 21علمي  تخصص

 38 =درجة حرNةب 1.85وفرق المتوس\ الحسابي =  8.50 =وانحرافه المع�ار% 

  85.47 =متوس\ أستاذ و5ان  19حجم عینة التخصص الثاني ادبي  بلغفي حین * 
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درجة ب 1.55المتوس� الحسابي=وفرق  6.76، وانحرافه المع&ار$=1.38ومتوس� حسابي=

نالحK أن الق&مة  0.56ولمعرفة الفرق بینهما تم حساب ق&مة "ت" التي بلغت  37.42 =حر9ة

الذ$ &قول  الفرض الصفر$  نقبلفإننا  0.05 أكبر من مستوN الداللة sig= 0.57االحتمال&ة 

نرفض و ال یوجد فروق بین تخصص علمي وتخصص أدبي في ممارسة التقو&م التحصیلي، 

  فرض الZحث.

 عرض نتائج الفرض�ة الثالثة: :1/3

(توجد فروق ذات داللة إحصائ&ة في ممارسة التقو&م التحصیلي بین المتكونین :نص الفرض&ة

 وغیر متكونین لصالح المتكونین)

 :فقد توصلت الZاحثة الى النتائج التال&ة

  المتكونین وغیر المتكونین.الفرق بین األساتذة یوضح  :14الجدول رقم             

 

 التكو9ن

 

 العینة

 

 المتوس�

 

 

المتوس� 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المع&ار$ 

فرق 

االنحراف 

المتوس� 

 المع&ار$ 

درجة 

 الحر9ة

 اختZار

 "ت"

Sig  Nمستو

 الداللة

دال غ   0.000 6.04 38 1.17 1.75 10.60 91.50 20 متكون 

 إحصائ&ا

غیر 

 متكون 

20 80.90 10.60 1.75 1.29 37.64 6.04 0.000  

) الذ$ یبین الفرق بین المتكونین والغیر المتكونین فقد بلغ حجم 14من خالل الجدول رقم (

 =وانحرافه المع&ار$ 10.60 وفرق المتوس� الحسابي= 91.50= متوس�Z 20العینة متكونین 

 10.60في حین بلغ المتوس� الحسابي ZالنسZة لغیر المتكونین  38 =حر9ةدرجة ب 1.75

 37.64 =درجة حر9ة ب 1.75وانحرافه المع&ار$ 



 الفصل السادس عرض ومناقشة النتائج

  

 

75 

 

ولمعرفة الفرق  ،د تجانسو وجمعناه  1.44أكبر من اخت"ار ل�فین = sig0.00="ما ان ق�مة 

نالحH ان الق�مة االحتمال�ة  6.04بینهما تم حساب الق�مة أو اخت"ار "ت" التي بلغت =

sig=0.00 ونرفض  �هوعل 0.05اإلحصائ�ة  من مستولى الداللة أقل Sنقبل الفرض الصفر

ي بین حصیلتوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في ممارسة التقو�م الت الذS �قول فرض ال"حث

 .كونین(مستخلفین) لصالح المتكونینمت أساتذة المتكونین وغیر

 :الفرض"ات/ مناقشة 2

 :مناقشة الفرض"ة األولى :2/1

) على وجود فروق ذات داللة 12-11(دلت نتائج اخت"ار ل�فین المبینة في الجدول رقم

 15الى 10إحصائ�ة في ممارسة التقو�م التحصیلي، حیث aانت لصالح األساتذة ذو خبرة من 

الخبرة وممارسة العمل�ة التعل�م�ة التدرcس�ة، االقدم�ة في المهنة واكتسابهم  :سنة ألس"اب منها

وهذه الدراسة  )2012-2011دراسة ل�حل عبد e(للكفا�ات التدرcس�ة العامة، وهذا ما أكدته 

   .تتفh مع دراستنا في وجود فروق في aفا�ات المعلمین التدرcس�ة "اختالف االقدم�ة في المهنة

 الفرض"ة الثان"ة:مناقشة 2/2

تخصص ائ�ا بین داال احص وق ال توجد فر نتائجها أنه  بینتما یتعلh بنتائج هذه الفرض�ة فقد ف�

 )13وهي مبینة في الجدول رقم (في ممارسة التقو�م التحصیلي العلمي واالدبي 
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 مناقشة الفرض�ة الثالثة:2/3

و�م احصائ�ا في ممارسة التق ةدالفروق  دو وجعدم بینت ف�ما یتعل, بنتائج هذه الفرض�ة، 

عین ین)، ورغم ذلك وجب االخذ E(مستخلفالتحصیلي بین األستاذة المتكونین وغیر متكونین 

: البرامج المناسEة والكاف�ة نوعا ما، فرصة الEحث واالستقصاء في ألسEاب التال�ة االعتEار

  .التي یوفرها التكوQن هو جدید في المجال البیداغوجي التكوQن، االطالع على ما

 .)14( الEحث، وهي مبینة في الجدول رقم فرض ضفر وتم 

  :مناقشة الفرض�ة الرئ�سة 2/4

اال انه النتائج غیر مطلقة وانما نسب�ة، ونأخذ  14وEما ان الفرق غیر واضح في الجدول رقم

Eعین االعتEار صغر العینة، ومن الضرور[ ان تكون الدراسة على عینة \بیرة ونظرا لضی, 

  .الدراسة إلعادةالوقت، فهذه تعبر نتائج نسب�ة قابلة 

للتكوQن أثناء الخدمة �حسن من ممارسة  أنه ورغم أن النتائج بینت أنه ال توجد فروق اال

لي لدe أساتذة التعل�م االبتدائي، فهدف من برامج التكوQن هو جعل األستاذ قو�م التحصیتال

التأكید على األساتذة في تنو�ع طرائ, التدرQس القائمة �حسن استعمال التقو�م التحصیلي و 

 التعل�م�ة التعلم�ة Eما فیها التقو�م.على أشراك المتعلم في \ل مرحلة من مراحل العمل�ة 
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 ةـــــــــــــاتمـــــــــــــخ

$عد التكو5ن من أهم الم#ونات العمل$ة التعل$م$ة التعلم$ة، وخاصة أثناء الخدمة ل$#ون األستاذ 

دائم التطلع على ما هو جدید في میدان الترB$ة والتعل$م، ومع الممارسة والتطبی> $حدث تفاعل 

 إیجابي في العناصر والم#ونات وتحقی> األهداف والغا$ات المنشودة.

وعلى ضوء هذه الدراسة التي أشارت الى مدP ممارسة التقو$م التحصیلي في ظل المقارBة  

Uالكفاءات بهدف معرفة مدP اسهام التكو5ن والخبرة، والتخصص في تحسین ممارسة التقو$م 

 ساتذة التعل$م المرحلة االبتدائ$ة. التحصیلي في االبتدائ$ات من قبل األ

و#انت استنتاجات الدراسة أن للخبرة أثر في تحسین ممارسة التقو$م التحصیلي وهذا $عود على 

العمل$ة التعل$م$ة ##ل، وما تم مالحظته في هذه الدراسة أن األساتذة المستخلفین "غیر متكونین" 

 لوب أو معروف في المقارBة Uالكفاءات،ال $مارسون التقو$م التحصیلي Uش#ل جید Uما هو مط

وهذا ما أكدته معظم الدراسات والUحوث على ضرورة التكو5ن أثناء الخدمة لكل أستاذ یزاول 

 مهنه التعل$م حتى لو #انت فترة التدر5س قصیرة.
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 ات ـــــــــتراحـــــــــــــاق                                 

 توصلت الیها الدراسة توصي ال*احثة *ما یلي: في ضوء النتائج التي

 وضع أدوات القBاس التي تحدد مد@ اكتساب األستاذ لبرامج التكو9ن المخصصة له.-

 دراسة أس*اب والعوائI التي تواجه األساتذة في الممارسة الصحBحة لتقوBم التحصیلي-

  .تبنى برامج التكو9ن اتحدید احتBاجات األساتذة وعلى أساسه-

النس*ة ستفسار Pل ما هو غامض *االتشجBع Pل أستاذ للحضور الدورات التكو9نBة واالستفادة و -

 .الBه

 تكو9نBة خاصة *األساتذة المستخلفین في BPفBة ممارسة التقوBم التحصیلي. جمبرا بناء-

 التأكید على األساتذة في تنوBع طرائI التدر9س القائمة على أشراك المتعلم في Pل مرحلة من-

 مراحل العملBة التعلBمBة التعلمBة *ما فیها التقوBم.

-.Iل موضوعي ومدقPم وتقنینها *شBضرورة معالجة النقائص التي تكمن في أدوات التقو 

 جعل التكو9ن جزء مهم جدا وتحسBس األساتذة على ضرورته في العملBة التعلBمBة التعلمBة. -

  مراق*ة عمل األستاذ *شPل دائم ومستمر.-

التأكید على األساتذة في تنوBع طرائI التدر9س القائمة على أشراك المتعلم في Pل مرحلة من -
 مراحل العملBة التعلBمBة التعلمBة *ما فیها التقوBم.
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عــــــــــــــــــراجــــــــــــــالم  

  .دار الفكر ،عمان ،1، طالفروق الفردیة والتقویم ):2003(أنسي محمد أحمد قاسم-1

 ،1ط ،معجم المصطلحات ومفاھیم التعلیم والتعلم ):2009إبراھیم مجدي عبد العزیز(-2

 القاھرة، عالم الكتب.

 ، القاھرة، عالم الكتب.1ط المعارف التربویة،موسوعة ): 2006ــــــــــــــــــــ (-3

 درا طاء، بیروت.، 1، طمادة الیاء المعتلة): لسان العرب، 1990ابن المنظور (-4

 ، لبنان.1، ط12، جلسان العرب): 1955ــــــــــــــــ (-5

االمارات العربیة  ،1، طلمین من االعداد الى التدریبتكوین المع): 2005األحمد خالد طھ(-6
 دار الكتاب الجامعي. المتحدة،

، القاھرة، دار قباء للنشر 1، طالتخطیط التربوي التعلیمي): 2001البوھي فاروق البوھي(-7
 والتوزیع.

 ، الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزیع 1، طالتكوین في التربیة): 2002الحبیب تیلیون(-8

 ألردن، دار المناھج للنشر والتوزیع، د ط، اأنواع التقویم التربوي): 2008(رافدهالحریري -9

بیروت، دار ، 1، طالصحة في منطور علم النفس): 1996العویضة الشیخ كامل محمد (-10
 الكتب العلمیة.

األردن، الدار  1ط ): مبادئ القیاس والتقویم في التربیة،2002الظاھر زكریاء محمد(-11
 العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع

، األردن الوراق 1ط ،أصول التقویم واالشراف في النظام التربوي): 2007الفرح وجیھ(-21
 للنشر والتوزیع.

معجم المصطلحات التربویة المعرفیة في ): 1999اللقاني أحمد حسین وعلي أحمد الجمل (-31
 ، القاھرة، عالم الكتب. 2طالمنھاج وطرق التدریس، 

، ترجمة ین المھنیین االستراتیجیات والكفایاتتكو): 1998(وآخرونباكي لیوبولد -41
 نورالدین ساسي. د ط، دمشق، المركز العربي للتعریب والترجمة.

، د ط، الجزائر، المعین في تكوین المتكونین): 2002بن درید فوزي، بن الزین رشید (-51
 دار الھدى

 المطبوعات الجامعیة.، د ط، الجزائر، دیوان أصول التربیة والتعلیم ):1982تركي رابح (-61
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 الجزائر، دار الھدى. 1، طمدخل الى التدریس بالكفاءات): 2004حثروبي محمد صالح(-71

، القاھرة، دلتا للكمبیوتر والطباعة 2ط مھنة التعلیم،): 2003محمد سمیر ( حسانین-81
 والتصویر.

لمطبوعات زائر، دیوان ا، د ط، الجتقییم وتوجیھ التدریس): 1984حمدان محمد زیاد(-91
 الجامعیة.

 ، القاھرة، دار الفكر العربي.1ط خصائص المعلم العصري أدواره،): 2002راشد علي(-20

مراجعة حامد  معجم المصطلحات التربویة والنفسیة،): 2003شحاتة حسن، النجار زینب (-12
 ، القاھرة، دار المصریة اللبنانیة.1عمار، ط

، د ط، الجزائر، دار العلوم للنشر التربوي للكبارعلم النفس ): 2008شروخ صالح الدین(-22
 والتوزیع.

، الطبعة العربیة، عمان، تعلیم الریاضیات ):2014عبد األمیر عباس ناجي، یونس رحیم(-32
 الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع.

، د ط، األردن، دار أساسیات التدریس الحدیث): 2007عبد السالم مصطفى عبد السالم(-42
 للنشر والتوزیع.أسامة 

، األردن، دار الصفاء للنشر 1ط كفایتھ،-تدریبھ-اعداده-المعلم): 2006عبید محمد جمانة(-52
 والتوزیع.

د ط، الجزائر، دار االمل للنشر  مقاربة التعلیم والتعلم بالكفاءات،): 2012عسعوس محمد(-62
 والتوزیع.

 ، دار الفكر العربي.قاھرةد ط، ال، دلیل البحث العلمي): 1998عویس خیر الدین(-72

، الجزائر دار 1، طالمدرسة في الجزائر حقائق واشكاالت): 2009فضیل عبد القادر(-82
 سجور للنشر والتوزیع.

، القاھرة، 1، طفلسلفة اعداد معلم في ضوء التحدیات المعاصرة): 2001كتش محمد(-92
 مركز الكتاب للنشر.

، عمان، دار 1ط األداء في المؤسسات التعلیمیة،تقویم جودة ): 2011مجید سوسن شاكر(-30
 الصفاء للنشر والتوزیع.

، لبنان، منشورات 1ترجمة: فؤاد شاھین.ط اعداد المعلمین،): 1996میاالریھ غاستون(-13
 عویدان.
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جامعة  تكوین المتكونین والسلوكات البیداغوجیة لألساتذة،): 1997حداب مصطفى(-23
 الجزائر

مفاھیم بیداغوجیا الجدیدة في المقاربة بالكفاءات او ال): 2004واخرون(نایت سلیمان -33
 ، الجزائر، دار األمل.1، طالتعلیم

 المجالت.

 .18، مدیریة التكوین، الجزائر، العددھمزة وصل)، 1981مجلة التكوین والتربیة(-43

 الوزاریة المناشیر

التعلیم األساسي للطور  مناھج-األساسيمدیریة التعلیم : )2011وزارة التربیة الوطنیة(-53
 الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر. الدیوان-الثاني

 :مذكرات

التكوین اثناء الخدمة في تحسین العملیة التدریسیة  دور ):2012-2011عابد فاطمة( بن -63
 ، جامعة مستغانم.ألساتذة التعلیم المتوسط المدمجون

على األداء الوظیفي معلم  وأثرھاالتكوین أثناء الخدمة  ):2010/2011فتیحة( بوخالفة-37
 المرحلة المتوسطة، جامعة الوادي.

 ،واقع بأسلوب التدریس حل المشكالت في مادة الریاضیات): 1012-2011زایش عایدة (-83
 .قسم علم النفس، جامعة مستغانم

دار  والسیاق االجتماعي،، مخبر العملیات التربویة التقویم التربوي(د س):  غریب العربي-93
 الغرب للنشر والتوزیع، وھران.

اتجاھات معلمي المرحلة االبتدائیة نحو التدریس بالمقاربة ): 2012-2011لیحل عبد هللا(-40
 .، جامعة مستغانمبالكفاءات



 أ
 

 رــــــكـــــــــــــشكلمة           
  امحلد 7 ا6ي 5لق4ا و3رمحته هدا�، ومن نور �لمه سقا� ومن اجلهل ٔ"جنا� �لت 

 حمكته حنمده و=شكره.

 عفKف مرنزي Bكتوراىل أ"لف شكر امحلد 7 ا6ي وفق4ا يف مشوار� اBرايس، 
ا6ي سا�دين يف اجناز هذا العمل املتواضع، ووVنا بنصاحئه وهبر� بتواضعه حفظه 

 هللا وجعل ما قدمه يل يف مزيان حس\ناته.

ولن ٔ"=ىس ٔ"ن ٔ"شكر لك اjٔساتذة وفرقة iكوhن ماسرت تعلميیة العلوم و�ىل رٔ"سهم 
ا6ي  كوhن يف هذا التخصصتل اليت ٔ"عطتنا فرصة عظمية p  اBكتورة oرمية �الق

 هدفه ن}Kل يف iرقKة وهتیئة اxمتع بنور الرتبیة والتعلمي.
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 ملخــــــــــــــــــــص البحث  

هدفت الدراسة التي ;عنوان التكو8ن أثناء الخدمة وعالقته بتحسین ممارسة التقو$م التحصیلي 

ي التعل$م االبتدائي، على Jشف الفروق ففي ظل التدر8س ;المقارCة ;الكفاءات لدA أساتذة 

مدA تحسین ممارسة التقو$م التحصیلي والتي تحJمه مجموعة من العوامل، التكو8ن والخبرة 

والتخصص (علمي، أدبي) في ظل المقارCة ;الكفاءات، مستعملة األداة التال$ة ممارسة التقو$م 

المقارن لدA عینة متكونة التحصیلي، من اعداد ال;احثة، اعتمدت على المنهج الوصفي 

 أستاذا. 40من

ولمعرفة هذه الفروق تم تطبیZ استمارة ممارسة التقو$م التحصیلي، ثم تم استخدام األسالیب 

 :spss20اإلحصائ$ة التال$ة ;االعتماد على برنامج 

معامل االرت;اa بیرسون وألفا Jروم;اخ في الدراسة االستطالع$ة، واخت;ار "ت" وتحلیل ت;این 

bانوفا" في الدراسة األساس$ة، فتم الوصول الى النتائج التال$ة: االحاد" 

- Aأساتذة التعل$م االبتدائي تعز Aوجد فروق دالة احصائ$ا في ممارسة التقو$م التحصیلي لد

 سنة.15الى 10الى عامل الخبرة والفرق لصالح األساتذة ذو خبرة من 

تعزA الى عامل تخصص علمي وتخصص ال توجد فروق دالة احصائ$ا بین األساتذة  -

 أدبي في ممارسة التقو$م التحصیلي.

وجد فروق دالة احصائ$ا بین األساتذة المتكونین وغیر متكونین(مستخلفین) في ال ت -

ممارسة التقو$م التحصیلي ، وفي األخیر اختتم ال;حث ;مجموعة من االقتراحات وخاتمة 

 عامة.

 

 

 



 ج

 

 ویاتــــــــــــة المحتـــــــــــــقائم

 الصفحة وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن
 أ كلمة شكر

 ب ملخص البحث
 ج قائمة المحتویات

 و قائمة الجداول
 7 المقدمة

  الفصل األول: مدخل الدراسة
 10 مشكلة الدراسة

 11 إشكالیة البحث-1
 14 فرضیات البحث-2
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