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  :ملخص البحث

دور التكوین البیداغوجي التحضیري في تنمیة الكفایات تهدف الدراسة الحالیة إلى الكشف عن 

أستاذ وأستاذة بوالیة ) 370(التدریسیة لدى أساتذة التعلیم االبتدائي، وتم اختیار عینة طبقیة تتكون من 

، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي، وسعیا لتحقیق أهداف 2017/2018غلیزان خالل الموسم الدراسي 

ثة استبیانا لقیاس الكفایات التدریسیة، تم التحقق من دالالت صدقه وثباته، الدراسة استخدمت الباح

لعینتین مستقلتین وتحلیل التباین األحادي، " ت"وبعد إجراء عملیة التحلیل اإلحصائي بواسطة اختبار

 توصلت الدراسة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التعلیم

على التوالي، وكذلك ) األقدمیة المهنیة(االبتدائي بوالیة غلیزان تعزى لمتغیر المؤهل العلمي والخبرة 

توصلت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الكفایات التدریسیة بین الذین استفادوا 

  .من التكوین البیداغوجي التحضیري والذین لم یستفیدوا منه
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  :مقدمة

منها ائر المجتمعات األخرى، بل أكثر تعتبر حاجة المجتمع الجزائري إلى التربیة والتعلیم كحاجة س    

العهد باالستقالل؛ وهي تسعى جاهدة للمحافظة على تراثها الثقافي  نسبیا حدیثةتبار أن الجزائر دولة باع

واللحاق بركب الدول المتطورة، وعلى هذا األساس أصبحت من بین الدول التي تهتم بقطاع التربیة 

والتعلیم، والحرص على رفع مستواه وتحسین ظروفه، حیث أعطت الدولة مباشرة بعد االستقالل أهمیة 

بالغة لعملیة تكوین وتعلیم المعلم، ألن هذه الفئة من الشعب هي الركیزة األساسیة لنجاح عملیة خاصة و 

التنمیة الشاملة والسریعة، وما العنایة المكثفة التي كانت تحیط المدارس والمعاهد التكنولوجیة والجامعات 

تكوین، إال أن مثل هذا المجهود ومراكز التكوین المهني إال دلیل قاطع على محاولة الجزائر رفع مستوى ال

سیبقى محدودا ما لم یكن مسبوقا بدراسات علمیة مكثفة للحاجات التعلیمیة للمتكونین والمتعلمین، وكذلك 

مرفقا ومنتهیا بأعمال تقویم علمي نزیه وبشكل مستمر قصد تجدید النفس وزیادة فعالیة البرامج التعلیمیة 

  . والتكوینیة

على اختالف مؤسساتها هي التي تشرف وتتحمل مسؤولیة إعداد هذه الفئة  إن المنظومة التربویة

وتكوینها، وبالتالي تدعو إلى الحاجة إلى التخطیط وتوفیر اإلمكانیات الضروریة لضمان اإلعداد والتكوین 

 الجید للمعلمین، كي یتمكنوا بالتزوید باألساسیات التي تساعد على أداء وظیفة التدریس على أكمل وجه،

  . مما سیكون له األثر الطیب على المتعلمین وبالتالي المحیط االجتماعي

ومن هذا المنطلق تبرز األهمیة البالغة التي ینفرد بها التكوین الخاص للمعلمین مقارنة مع أنواع التكوین 

األخرى وبالتالي یبرز اختیارنا لهذا الموضوع الذي یتمحور حول دراسة دور التكوین البیداغوجي 

لتحضیري في تنمیة الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التعلیم االبتدائي، حیث تعرف الكفایات التدریسیة ا

بأنها القدرة على تكییف التصرف مع الوضعیة ومواجهة الصعوبات غیر المنتظرة، وكذلك قدرة الحفاظ "

ها القدرة على التحویل على الموارد الذاتیة لالستفادة منها أكثر ما یمكن، دون هدر للمجهود، بل إن
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واالستعداد التلقائي بخالف ما یقابل ذلك من تكرار بالنسبة لآلخرین، فالكفایات التدریسیة ال یمكن أن 

تقتصر على تنفیذ مهمة وحیدة ومتكررة بالنسبة للمعتاد، بل إنها تفترض القدرة على التعلم والتوافق، كما 

فئة من الوضعیات، ولیس فقط لمواجهة مشكل معین  أنها تالؤم لحل قسم من المشاكل أو لمواجهة

ووضعیة بعینها، ومن أجل تحسین عملیة التعلم والتعلیم وتطویرها البد من التركیز على أهمیة امتالك 

  ). 212: 2009دعمس، (المعلم الناجح لمجموعة من الكفایات التدریسیة 

ات المعلمین، حیث جاءت هذه الدراسة في ونظرا ألهمیة التكوین البیداغوجي التحضیري في تطویر كفاء

إطار تحسین برامج تكوین المعلمین، وذلك من خالل تنمیة المهارات التدریسیة التي یحتاجها معلم التعلیم 

االبتدائي، الذي یعتبر حجر الزاویة التي یرتكز علیها مجتمعنا، فإذا كان هناك معلم ناجح ولدیه كفایات 

ن أجیال المستقبل أفضل تكوینتدریس عالیة ، بالتأكید سو  ّ   .  ف یكو

ومن أجل التمكن من انجاز هذه الدراسة، قسمتها الباحثة إلى ستة فصول إضافة إلى مقدمة عامة ونوجز 

  : هذه الفصول فیما یلي

إشكالیة الدراسة وفرضیاتها، ودواعي وأسباب اختیار الدراسة، وتحدید أهدافها  الفصل األولتضمن حیث 

  . دها، ومصطلحات الدراسةونطاق حدو وأهمیتها، 

التكوین البیداغوجي التحضیري، بدایة بالتكوین بصفة عامة حیث تمت اإلشارة الفصل الثاني كما تناول 

إلى تعریفه لغة واصطالحا، وأسباب التكوین ومظاهره وخصائصه، وأهم مبادئه، أهمیته، أهدافه، فوائده، 

ة البرامج التكوینیة، ثم التطرق إلى التكوین البیداغوجي وأهم طرق وأسالیب التكوین، وتطور هندس

التحضیري من حیث مفهومه، والفترة الزمنیة التي ینظم فیها ومدته والمؤسسات التي تتولى بهذا التكوین، 

والتأطیر البیداغوجي له، ثم أهدافه، وبرامجه وكیفیات تقدیم دوراته، وأخیرا أهم المبادئ التوجیهیة لهذا 

  . التكوین
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تم التطرق في هذا الفصل إلى جزأین األول حول الكفایة من حیث مفهومها لغة  الفصل الثالثأما 

واصطالحا، وأهم خصائصها ومكوناتها وأبعادها، واألطر المرجعیة الشتقاقها وتصنیفها ومراحل اكتسابها، 

م خصائصها ومبادئها، وعناصر تقویمها، أما الجزء الثاني فكان حول مفهوم الكفایات التدریسیة، وأه

ومصادر اشتقاقها، وتصنیفها وأسالیب تحدیدها، والكفایات التدریسیة الواجب توافرها لدى المعلم، وأهم 

  . خصائص وأهداف برامج إعداد المعلم القائمة على الكفایات، وكیفیة اكتساب هذه الكفایات التدریسیة

االبتدائي الذي الخلفیة النظریة التي كانت وراء التعلیم ، أوال التعلیم تم التطرق إلى جزأین الفصل الرابعو 

االبتدائي في الجزائر، تعریفه، ومراحل إعادة هیكلته، خصائصه، المهام المنوطة به، والغایات واألهداف 

التي یسعى التعلیم إلى تحقیقها، تنظیم وتسییر وتأسیس وهیكلة المدرسة االبتدائیة، وأهم وظائف التعلیم 

  . كفاءات األساسیة للتعلیم االبتدائيفیها، وال

اإلجراءات المنهجیة هذا الفصل على  یحتويحیث  الفصل الخامسوجاء الجانب التطبیقي من خالل 

للدراسة المیدانیة في جزأین، حیث تطرق الجزء األول إلى اإلجراءات المنهجیة للدراسة االستطالعیة من 

ا، إضافة إلى األداة المستخدمة فیها، والعینة التي حیث ذكر الغرض منها، ثم مكان وزمان إجرائه

اشتملتها وممیزاتها، وصوال إلى ما أفرزته من النتائج فیما یخص الخصائص السیكومتریة ألداة الدراسة، 

أما الجزء الثاني فتضمن اإلجراءات المنهجیة للدراسة األساسیة بتحدید المنهج الذي اتبعته، ومكان وزمان 

، وصوال إلى تحدید خصائص المجتمع والعینة التي شملتها، واألدوات المستخدمة في إجرائها ومدتها

عطاء الدرجات الخام، ثم طریقة إجراء الدراسة  ٕ الحصول على النتائج من خالل ذكر كیفیة تصحیحها وا

  .األساسیة، واألسالیب اإلحصائیة المتبعة فیها

رض النتائج الخاصة بفرضیات الدراسة باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة، لع الفصل السادسوجاء 

واشتمل أیضا على تفسیر تلك النتائج في ضوء الدراسات السابقة واألدب النظري المتعلق بمتغیرات 
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ات المنبثقة من خالل ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج، الدراسة، ویتبع ذلك بخاتمة وذكر أهم االقتراح

 .وأخیرا قائمة المراجع والمالحق



 

  

  

ٔول   الفصل ا

راسة ل ا   مد
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  الدراسةإشكالیة : أوال

یعتبر التكوین في أي مجال ضرورة البد منها، خاصة ونحن في عصر التطور حیث أن أي شيء یتغیر 

بالتجدید والتحسین، فالتكوین یعتمد على تطویر مهارات المتكون وأداء المؤسسة لمهامها بطریقة مختلفة 

كنتیجة لتكوین بعض أو كل أفرادها؛ وینال التكوین في الوقت الراهن أهمیة كبیرة لدى القائمین على إدارة 

القلیلة األخیرة، وأصبح موضوع الساعة تنمیة الموارد البشریة، حیث بدأ یأخذ بعدا إستراتیجیا في السنوات 

حیث یمثل الركیزة األساسیة لضرورة مواكبة التطورات التكنولوجیة الحاصلة في مختلف المیادین سواء 

  ...االجتماعیة أو االقتصادیة 

ویعد اتجاه تكوین األساتذة على أساس الكفایات من أهم االتجاهات الحدیثة في تكوین المعلم بدأت تتبعه 

ثیر من الكلیات على المستوى العالمي، ویمثل تحوال مهما، ألنها تعكس واقع ما یفعله المعلم، وما الك

  ).139: 2014الخروصي، (ینبغي أن یفعله طبقا ألعلى المستویات في مجال عمله 

، أن نظم إعداد المعلم )موري(وتبین بعض الدراسات والتقاریر في مناطق متعددة من العالم مثل دراسة

مازالت بحاجة إلى الفحص والدراسة وذلك بغیة العمل على إیجاد أنماط من المناهج أكثر قدرة على تلبیة 

احتیاجات المجتمعات من المعلمین ذوي الكفاءة في المعلومات والمهارات واالتجاهات الالزمة لممارسة 

  .)22: 2005 األحمد،: ورد في(لیمیة وتحقیق أهدافها المنشودة العملیة التع

: وفي إطار تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة لوزارة التربیة الوطنیة القائمة على ثالث مرتكزات أساسیة هي

التحویر البیداغوجي، االحترافیة ثم الحكامة في شقها المتعلق بتهیئة األساتذة الناجحین في المسابقة قبل 

ه الموافق لـ 1436ذي القعدة عام  09االلتحاق بمناصب عملهم؛ تم إصدار القرار الوزاري المؤرخ في 

م یحدد كیفیات تنظیم التكوین البیداغوجي التحضیري أثناء التربص التجریبي 2015غشت سنة  24

لموظفي التعلیم ومدته وكذا محتوى برامجه، وذلك تطبیقا لألحكام المنصوص علیها في القانون األساسي 
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الجریدة الرسمیة (مم المعدل والمت 08/315ة الوطنیة بیالخاص بالموظفین المنتمین لألسالك الخاصة بالتر 

  ).27: 2015، 55العدد/ للجمهوریة الجزائریة

ومن مبادئ وأهداف التكوین البیداغوجي التحضیري تمكین المتكونین من تحویل محتویات التكوین 

ا إلى مقاربة التكو  ین بالكفاءات ومضامینه إلى حقائق تصبّ في واقع الممارسة المهنیة؛ وذلك استنادً

  .والتركیز على معاییر األداء والممارسة العملیة

لذا تعتبر الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي؛ من الجوانب التي یهتم بها التكوین ویركز على 

إكسابها لهم؛ من أجل تحسین مخرجات العملیة التعلیمیة التعلمیة وبلوغ الكفاءات المسطرة قبل الفعل 

  .یميالتعل

التي دلت نتائجها على أن هناك ضعفا ) 1999(ومن بین الدراسات في هذا المجال نجد دراسة الكندري 

عاما في مستوى أداء معلم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة بدولة الكویت، وأن هناك ضعفا لدى 

المتعلمین، والكفایات  المعلمین في هذه المرحلة في بعض الكفایات التدریسیة مثل تشخیص الضعف لدى

المتعلقة بالمستویات العلیا للجوانب المعرفیة واألدائیة، وهناك عدم اهتمام بتشجیع المتعلمین على جمع 

المعلومات، واستخدام لعب األدوار والحوار والمناقشة، وربط الدرس بأحداث معینة، وهم ال یحرصون على 

على االمتحانات التقلیدیة، وأن أداء المعلمین في الصفوف تنویع أسالیب التقویم فهم ال یزالون یقتصرون 

األولى أكثر نضجا من أداء معلمي بقیة الصفوف، وقد أرجع الباحث ذلك لحسن اختیار معلمي هذه 

الصفوف، كما وجد أن خبرة المعلم لیست عامال مؤثرا في أداء المعلمین، وبصفة عامة أبرز المعلمون 

نظریة مثل كفایات تخطیط الدرس، فیما كان أداؤهم متدنیا في الكفایات التطبیقیة أداء عالیا في الكفایات ال

على أن هناك ) 2003(العملیة مثل كفایة تنفیذ الدرس والتقویم والمتابعة؛ كما دلت نتائج دراسة البلوشي 

لیه أوصت ضعفا في األداء العام لمعلمات الحلقة األولى من التعلیم األساسي في سلطنة عمان، وبناء ع
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: 2014الخروصي، : ورد في( الدراسة بضرورة عقد دورات تدریبیة للمعلمات حول كفایات التدریس

145-146  .(  

إذن تكوین األساتذة بصفة عامة، والتكوین البیداغوجي التحضیري بصفة خاصة له أهمیة بالغة لدى 

تقلوه من معلومات نظریة على شكل القائمین على شؤون التربیة، ألنه قد یمكن األساتذة من إظهار ما 

  :سلوكات عملیة في مواقف تعلیمیة تعلمیة؛ وعلیه نطرح السؤال التالي

ما دور التكوین البیداغوجي التحضیري في تنمیة الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي بوالیة 

  غلیزان؟

  :التالیة السؤال األسئلة الفرعیة تحت هذا ویندرج

ذات داللة إحصائیة في الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي بوالیة  روقهناك ف هل  - 1

  غلیزان من وجهة نظرهم تعزى لمتغیر المؤهل العلمي؟

ذات داللة إحصائیة في الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي بوالیة  هناك فروق هل  - 2

  مهنة التدریس؟ غلیزان من وجهة نظرهم تعزى لمتغیر األقدمیة في

ذات داللة إحصائیة في الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي بوالیة  هناك فروق هل  - 3

 غلیزان بین الذین استفادوا من التكوین البیداغوجي التحضیري والذین لم یستفیدوا منه؟

  فرضیات الدراسة : ثانیا

عرضنا لمشكلة البحث وما انبثق عنها من تساؤالت، تمت صیاغة فرضیات الدراسة على النحو  بعد

  : التالي

ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي بوالیة  - 1

  . غلیزان من وجهة نظرهم تعزى لمتغیر المؤهل العلمي
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ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي بوالیة  - 2

  . غلیزان من وجهة نظرهم تعزى لمتغیر األقدمیة في مهنة التدریس

ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي بوالیة غلیزان بین  - 3

  .ادوا من التكوین البیداغوجي التحضیري والذین لم یستفیدوا منهالذین استف

  دواعي وأسباب اختیار الدراسة : ثالثا

  : هناك مجموعة من األسباب دفعت الباحثة بالقیام بالدراسة الحالیة من بینها ما یلي

ة خاصة في مرحلة قلة الدراسات على حد علم الباحثة التي تناولت المتغیرات المتعلقة بالدراسة الحالی - 1

  . التعلیم االبتدائي

  . حداثة الموضوع وما دار من حوله من جدل في الوسط التربوي واالجتماعي - 2

التطرق للتكوین البیداغوجي التحضیري ودوره في الكفایات التدریسیة لألساتذة في ضوء مجموعة من  - 3

  .المتغیرات

  . ة التكوین البیداغوجي التحضیريالبرنامج المعمول به في عملیعلى محتوى التعرف  - 4

  : أهداف الدراسة: رابعا

  : تهدف هذه الدراسة إلى

التعرف على الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي من وجهة نظرهم، والتي تعزى لمتغیر   - 1

 . المؤهل العلمي

والتي تعزى لمتغیر التعرف على الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي من وجهة نظرهم،   - 2

 .األقدمیة في مهنة التدریس
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بین الذین استفادوا غلیزان التعرف على الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي بمقاطعات   - 3

  . من التكوین البیداغوجي التحضیري والذین لم یستفیدوا منه

  أهمیة الدراسة : خامسا

 حیث تم تسلیط الضوء علیه في دراستنا الحالیة، ؛امایعتبر التكوین البیداغوجي التحضیري موضوعا ه

  : فیما یلي من أهمیة موضوعها، إضافة إلى ذلك تبرز أهمیتها أكثر تهاتتمثل أهمیالتي 

ن حول التكوین بصفة عامة، والتكوی تزوید العاملین في القطاع التربوي بمعلومات نظریة وتطبیقیة - 1

  . حول الكفایات التدریسیةو  البیداغوجي التحضیري بصفة خاصة،

في ظل التكوین البیداغوجي  التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي التعرف على مستوى الكفایات - 2

   .التحضیري

إیجابي في تحسین عملیة  صدىیكون لها  قدالتي  ،االقتراحاتالتوصل إلى إعطاء بعض محاولة  - 3

  .  التكوین البیداغوجي التحضیري

  الدراسة وحدودهانطاق : سادسا

  .تشمل أساتذة التعلیم االبتدائي :من حیث العینة -1

  . 2018 -2017أجرت الباحثة الدراسة الحالیة خالل الموسم الدراسي  :من حیث الزمان -2

  . تم إجراء الدراسة بالمدارس االبتدائیة التابعة لمدیریة التربیة لوالیة غلیزان :من حیث المكان -3

لقیاس الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي في استخدمت الباحثة أداة  :الدراسةمن حیث أداة  -4

   .مجاالت التخطیط للدرس وتنفیذه وتقویمه
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  الدراسةمصطلحات : سابعا

یستفید منها موظفو التعلیم الذین وظفوا عن  تكوینیة هو عملیة: التكوین البیداغوجي التحضیري  -1

ما یتعلق  بصفة متربص، وذلك قصد تدریبهم واطالعهم على كلوعینوا ، طریق المسابقة

     .بالممارسة التدریسیة

هي مجمل المهارات التدریسیة المتعلقة بالتدریس والتي یجب أن یمتلكها  :الكفایات التدریسیة  -2

  . المعلم، ویكون قادرا على توظیفها داخل القسم بدرجة مقبولة من األداء واإلتقان

في الدراسة الحالیة بالدرجة التي یتحصل علیها أستاذ التعلیم االبتدائي على األداة وتعرف إجرائیا 

والتي تتراوح نظریا بین ) التخطیط، التنفیذ، التقویم(المستخدمة في الدراسة المیدانیة بأبعادها الثالث 

)53-265.(  

وتوفیر الجو المناسب هو المسؤول األول عن تناول المادة الدراسیة ": أستاذ التعلیم االبتدائي  -3

الستغاللها لتحقیق نمو التالمیذ واالستفادة منها على أفضل صورة، طبقا ألهداف المنظومة 

  ).46: 2007زبدي، " (التعلیمیة

التابعة لمدیریة التربیة لوالیة  بالمدارس وأستاذ التعلیم االبتدائي في الدراسة الحالیة هو كل أستاذ یعمل

  ).2017/2018(اسي غلیزان خالل الموسم الدر 

 



 
 

  
  الفصل الثاين

  التكون البیداغو التحضريي



12 
 

  :تمهید

األعمال المهام و  ام بجمیعتأهیلها للقیو  ،اسیة في تنمیة الموارد البشریةیعتبر التكوین أحد الركائز األس   

الخاصة على حد السواء، فهو یؤدي إلى اكتساب لعامة و المنظمات اطة بالعاملین في كافة المنشآت و المنو 

یة أفكارهم وتكوین صقل مواهبهم، كما یعمل على زیادة تنمالمهارات المختلفة وتنمیة قدرات العاملین و 

 ألنه ؛وتكوینه یحتل مكانة كبیرة في جمیع دول العالمأصبح االهتمام بإعداد المعلم ؛ ولقد ثقافات واعیة

 یسهم إسهاما فاعال وأساسیا في تحقیق أهداف العملیة التعلیمیة یعتبر من أهم مقومات النجاح؛ كونه

 .التعلمیة

  التكوین: أوال

   :مفهوم التكوین  -1

  ). 296:  2011قاسم، (كون الشيء أي أوجده وأنشأه أو أحدثه  :لغة  -  أ

في المبنى لتفوقه  )كان(وهو فعل تجاوز جذره ": كون یكون تكوینا"مطلق ینتمي إلى أسرة فعل  مفعول

علیه في حمل معنى التعدیة عالوة على المعنى األصلي للبنیة الثالثیة، ومن تم فتكوین الشيء یعنى 

  ). 190: 2008رجواني، (جعله كائنا بمواصفات محددة وألسباب بعینها 

 لتنمیة الفرد بأن التكوین عبارة عن سیرورة  (Gilles Ferry)) 2001(ل فیريیرى جی :اصطالحا   - ب

تطویر قدرات عند المتكون مثل قدرات اإلحساس والفعل والتخیل واالبتكار والفهم  هادفا إلى تملیك أو

  ).138: 2014الخروصي، : ورد في( والتعلم

مفهوم علمي یقصد به صفة مسندة إلى شیئین أو أكثر تستمد من المالحظة العلمیة كما أن التكوین 

 ).  33: 2003حسن، (والمقارنة 

مجموع األنشطة والمواقف البیداغوجیة والوسائل " التكوین في مجال علم أصول التدریس بأنهویعرف 

واالتجاهات أو تطویرها قصد  والقدرات) المعلومات(التعلیمیة التي تهدف إلى تسهیل اكتساب المعارف 

        ).39: 2009شاللي، " (القیام بمهمة أو وظیفة
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التي تهدف إلى تمكین الفرد من تحصیل المعارف الضروریة إلشباع حاجاته  تعلمالتعلیم هو سیرورة و  -

 ). 7: 2010لحسن وناني، (وحاجات المؤسسة التي ینشط فیها 

هو مجموعة من نشاطات التعلم المبرمجة بهدف إكساب الفرد والجماعات المعارف والمهارات إن التكوین 

واالتجاهات التي تساعدهم على التكیف مع المحیط االجتماعي والمهني من جهة، وتحقیق فعالیة التنظیم 

 ). 37: 2010بوحفص، (الذي ینتمون إلیه من جهة ثانیة 

على فعل منظم یسعى إلى إثارة عملیة إعادة بناء متفاوتة الدرجة في بأن التكوین یدل  بینما یضیف فیري

  ). 296: 2011قاسم، (وظائف الشخص 

لى تحلیل  ،ن التكوین فعل بیداغوجي یسعى إلى البناءأالباحثة من خالل التعاریف السابقة تستنتج  ٕ وا

ذلك من أجل رفع مستوى األداء و  ؛وامتالك المهارات والكفاءات والعمل على تنمیتها ،المواقف البیداغوجیة

 متطلبات معتفاعال إیجابیا  یتفاعل یجعلهمما من القیام بعمل أو وظیفة معینة،  الذي یمكن المتكون

  .  العمل المنوط به

   :أسباب التكوین  -2

الحمزة، (ذكر یهناك أسباب عدیدة تجعل المتكون بحاجة إلى التكوین في مجال عام أو متخصص 

  :فیما یلي أبرزها) 123: 2011

 . سرعة فائقة في تغییر الوسائل التكنولوجیة یوازیها تطور بطيء جدا في السلوكات اإلنسانیة  .أ 

 . وفي تجدید المعرفة. الرغبة الشخصیة في التكوین   .ب 

ضرورة التكوین لمسایرة التطور، والبقاء في المنافسة، والتمكن من االندماج في مجتمع معقد    .ج 

 . ومتغیر

نسب الرسوب في المؤسسات التعلیمیة، الشيء الذي یجعل التكوین یساعد المتكون على استدراك   .د 

 . الوقت الضائع
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عدم وجود طرائق عملیة في توجیه األفراد والعمال خاصة في حالة وجود مشاكل تنظیمیة داخل   .ه 

 . المؤسسة

 المهارات الضروریةضعف المردودیة داخل المؤسسات بمختلف أنواعها نتیجة لعدم التحكم في   .و 

 :  أنواع التكوین  -3

 )299: 2011قاسم، (حسب ما ذكرها  تتم عملیة التكوین في مراحل ثالث متالحقة، ومتكاملة         

  : كاألتي وهي

یتم هذا التكوین في المعاهد التكنولوجیة للتربیة، ومراكز التكوین، وفي الجامعات : التكوین األولي  .أ 

عداده لممارسة الوظیفة، وتدوم مدة  ٕ أیضا، ویتمثل في تحسین مستوى الموظف، وتوعیته، وا

التكوین األولي بالنسبة لمعلمي المدرسة األساسیة الطور األول والثاني سنتین بصفة عامة، حیث 

لها الطالب تكوینا معرفیا، ومهنیا، وأن یركز على الجانب المعرفي في السنة األولى من یتلقى خال

 . التكوین، بینما یعنى بالجانب المهني، والتطبیقي خالل السنة الثانیة مدعمة بتدریب میداني

األولي هو ضروري جدا حیث یزود الطالب المتربص قبل مزاولة وظیفته بمهارات متخصصة،  إن التكوین

 . میدانیة ریباتومواد مهنیة، وتد

یعتبر التكوین المتواصل امتدادا للتكوین األولي، وهو مرحلة ضروریة، وهامة : التكوین المتواصل  .ب 

لتكوین المتواصل، ویدوم هذا من مراحل تكوین المعلم، ومتممة للمرحلة األولى لذا سمیت با

التكوین حتى الترسم أو ما یسمى بالتثبیت ومدته سنة واحدة، وقد یستثمر أكثر من ذلك إذا لم 

ینجح المعلم في امتحان الترسیم، وقد شرع في تطبیق هذا النوع من التكوین ابتداء من السنة 

  .  1974/1975الدراسیة 

یب أثناء الخدمة ضرورة الزمة، وحقیقة في جمیع الوظائف إذا كان التدر  :التكوین أثناء الخدمة   .ج 

والمهن، فإنه لمهنة التعلیم یشكل ضرورة أكثر إلحاحا، ألن مهنة التدریس تتطور فیها التقنیات 

  . والمعارف، وتتغیر فیها المناهج بشكل سریع، ویعتبر هذا التكوین تكوینا مهنیا مستمرا
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  ". تكوین یتلقاه المرسمون من تاریخ ترسیمهم إلى التقاعد"أنه ) 1977( ویشیر توفیق حداد وآخرون

  : إلى ما یلي  وهو یتم عن طریق الملتقیات، والندوات، والتربصات، وغیرها، ویهدف التكوین أثناء الخدمة

 تعویض النقص في التكوین األولي من ناحیة التحصیل المعرفي واألكادیمي . 

 ین تربویا للذین تم توظیفهم مباشرة دون أي تكوین بیداغوجي خاصتأهیل المدرسین غیر المؤهل. 

 تعمیق وتحدیث المعارف األكادیمیة للمدرسین . 

 تنمیة حب التكوین الذاتي لدى المدرسین قصد تحسین مستویاتهم . 

  تحضیر المدرس للتغییرات المستجدة، واإلصالحات التي من الممكن أن تطرأ أو تدخل على

  .النظام التربوي

  مظاهر التكوین   -4

  : كما یأتي )11: 2010وناني،  لحسن(أوردها ین ثالث كما مظاهر التكو إن 

 . یتم التكوین ألجل أهداف محددة، وبالتالي فإنه ملزم بتلبیة متطلبات تحقیقها: المظهر الوظیفي  .أ 

التكوین سیرورة ممنهجة ومنظمة من العملیات التي تسمح للمتكون باكتساب  :المظهر التنظیمي   .ب 

 . المعارف والخبرات من جهة، وتوظیفها في المیدان العملي من جهة أخرى

التكوین نشاط إنساني مستمر مدى الحیاة وما التكوین األساسي إال مرحلة : المظهر االستمراري   .ج 

 . من مراحله

  :خصائص التكوین  -5

  :فیما یلي )178: 2001البوهى، (خصائص عدیدة یوجزها  للتكوین

وضوح األهداف، حیث یتبنى أسلوب التكوین االستراتیجي أهدافا محددة وواضحة لما   .أ 

 .سیكون علیه أداء المتكون
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أو العائد من التكوین أكثر من التركیز على مدخالت  ،یركز على مخرجات التكوین   .ب 

 ...)عدد المتكونین، عدد ساعات البرنامج، عدد الدورات(التكوین 

ویتحقق ذلك من خالل معرفة األهداف اإلجرائیة المحدد مسبقا،  ،سهولة المتابعة والمراقبة   .ج 

 . ه األهدافمما ییسر عملیة متابعة تحقیق الهدف خطوة ومراقبة األداء، وفقا لهذ

سهل إعداد التقاریر الفوریة ی ،التقاریر الفوریة ووضوح الهدف وسهولة المتابعة والمراقبة   .د 

 . الواضحة

المتكون والمؤسسة التي یجرى من أجلها عالقات إداریة أفضل بین المكون و تحقیق    .ه 

ج التكوین، وذلك لتحدید نقاط الضعف والقوة في أداء هذه المؤسسة لتضمینها في برام

 . التكوین

     :مبادئ التكوین  -6

من خالل التكوین المباشر ألعضاء  ،تهدف العملیة التكوینیة في مجملها إلى تحسین مستوى التعلیم

ن نجاح العملیة  ،للمساهمة في تنمیة المدرسة التربویة، وتطویر نتائجها ،الفریق اإلداري والتربوي ٕ وا

تتمثل فیما والتي   )27: 1984غیاث، (ذكرها  التكوینیة تتوقف على إدراك ومعرفة مبادئ التكوین التي

  : یلي

إن طریقة تقدیم المعلومات، ومراقبة تطورها بالغة األهمیة، ویمكن إتباع التوجیهات  :تقدیم المعلومات. أ

 : التالیة

 لبرامج التكوینیة واضحة عند المتكونین وذلك قبل بدایة یجب أن تكون أهداف وعوامل نجاح ا

 . تنفیذها

  یجب أن تقسم المهام إلى مكوناتها البسیطة، وذلك لتسهیل تعلمها كما یجب أن تكون عناصر

 . المهام مرتبة في الصعوبة من السهل إلى الصعب
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 التكوینیمكن أن یتم تقدیم المعلومات في أي مكان لیس فقط في المؤسسات الخاصة ب . 

یعتبر المكون عنصرا هاما في عملیة التكوین لذلك یجب اختیاره بعنایة بحیث  :دور المكون  . ب

  : یجب أن تتوفر فیه بعض الخصائص وهي

 یجب أن یكون ملما بموضوع التكوین، إلى جانب قدرته على إیصال المعلومات إلى غیره . 

 قیام بمهامهعلى المكون أن یتحكم في استجاباته العاطفیة أثناء ال . 

  على المكون أن یحدد األهداف، والطرق وتسلسل المواضیع، والوقت الالزم لكل مرحلة من مراحل

 . التكوین

  لمامه بمحتویات البرامج التكوینیة یساعده ٕ إن معرفة المكون لمستویات المتكونین، ومشاكلهم ، وا

 . ي تعلمهمعلى تحدید طریقة التكوین، ودرجة إشراك المتكونین، و تحكمهم ف

إن معرفة خصائص المتكونین كفیل بالمساعدة على معرفة الطرق المناسبة : خصائص المتكونین  . ج

یصال المعارف، والمهارات إلیهم وفیما یلي بعض هذه الخصائص ٕ   : لتعلیمهم، وا

 االختالف الوحید بین المتكونین هو اختالف سرعة تعلمهم، بل هناك اختالف بینهم في  لیس

الحاالت العاطفیة، واالنفعالیة، التي یجلبها كل واحد منهم إلى مواقف التعلم، إن الفهم الجید 

لشخصیات المتكونین، وقواعدهم العلمیة، والثقافیة كفیل بالمساعدة على حسن اختیار إستراتیجیة 

 . لتكوینا

  إن مستوى تحفز المتعلم یتناسب مع مستوى التحفیزات التي یستجیب لها، ونوعیتها، علینا أن

نعرف ما إذا كانت للمتكون حوافز داخلیة، أو مادیة، كما یجب اعتبار حاجات المتكونین، وذلك 

 . لهدف استغاللها في عملیة التعلم

 ما یمكن تعلمه، كما تؤثر على درجة استجابته  تؤثر المعلومات السابقة للفرد على كمیة، وسرعة

 . لمختلف الحوافز، والعقوبات
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تدل صیرورة التعلم على عملیة تطور استیعاب المعلومات، ویمكن تسهیل : سیرورة التعلم  . د

  : الصیرورة عن طریق فهم المبادئ التي تتحكم فیها، والتي یمكن توضیحها فیما یلي

 مام به، یأتیان من التجارب الناجحة، ویسهالن عملیة التعلم، إن مصدر المیل إلى الشيء واالهت

 . وهو ما یعتبر في حد ذاته جزءا للفرد

  ،یمكن للفرد أن یتعلم من خالل المالحظة، واالستماع والمناقشة، وال تكون المشاركة العملیة

 . والتطبیقیة ضروریة إال في حاالت تعلم المهارات النفسیة الحركیة

  هناك طرق متعددة للتعلم، منها المحاولة والخطأ واالستبصار، وكلها طرق ناجحة في المواقف

 . المناسبة

  یمكن للتعلم أن ینطفئ إذا أكثرنا من التكرار، ونتج الملل والتعب، لهذا یفضل التدریب الموزع

 . على التدریب المركز

 ،القدرة على التمییز، والتعمیم، لهذا على  من أهم العوامل المساعدة على التعلم اإلنساني المعقدة

المكون أن یوضح أوجه الشبه، واالختالف بین عناصر مواضیع التعلم، وذلك لتسهیل عملیة فهم 

 .  المواضیع، واستیعابها

یعتبر التعزیز والعقاب من المواضیع التي لفت انتباه علماء النفس، لما لها من  :التعزیز و العقاب  . ه

طفاء السلوكات غیر المرغوبة، ویمكن تحدید آثارها أهمیة في تثبیت ا ٕ كما لسلوكات المرغوبة، وا

  : فیما یلي )102 :1985زیدان، (یورده 

 أن قانون األثر مفاده أن السلوك المعزز یزید من احتمال وقوعه في المستقبل . 

  وب، یؤدي العقاب إلى إضعاف احتمال االستجابة من خالل شيء أو حادث كما یؤدي إلى الهر

 . وتجنب السلوكات المعاقب علیها، كما یؤدي إلى اإلحباط 

  یمكن للسلوكات غیر المرغوب فیها أن تنطفئ، إذا لم تعزز، ولم یعاقب على تركها وذلك عن

 . طریق اإلهمال
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  حتى یكون العقاب والتعزیز أكثر فعالیة، یجب أن یكون مباشرة مع االستجابة ومتناسبان في القوة

  تمع االستجابا

 : مبادئ أخرى للتكوین وهي كما یلي) 53: 2009عساف وحمدان،(ویضیف 

  . یجب أن یتم التدریب وفقا للقوانین واألنظمة واللوائح المعمول بها في المنظمة :الشرعیة  . و

  . یجب أن یتم التدریب بناء على فهم دقیق وواضح لالحتیاجات التدریبیة: المنطلق. ز

یجب أن تكون أهداف التدریب واضحة، وواقعیة بحیث یمكن تحقیقها، ومحددة تحدیدا دقیقا : الهدف. ح

  . من حیث الموضوع، والزمان، والمكان، ومن حیث الكم والكیف والتكلفة

القیم واالتجاهات، والمعارف، (حیث یجب أن یشمل التدریب جمیع أبعاد التنمیة البشریة : الشمول. ط

، كما یجب أن یوجه إلى جمیع المستویات الوظیفیة في المنظمة لیشمل جمیع فئات العاملین )والمهارات

  . فیها

یات تدریبیة وهذا یعني أن على مسؤولي التدریب في أي منظمة أن یضعوا استراتیج :االستمراریة .ي

تراعي عملیة التحول والتغیر المستمرة في جمیع جوانب الحیاة، وبخاصة في أسالیب العمل وأدواته، وفي 

األفكار والمعلومات المتصلة بذلك، حتى یساعدوا العاملین على التكیف والتوازن المستمر أمام هذه 

ملین مع بدایة حیاتهم الوظیفیة ، لتستمر معهم التحوالت، وبهذا فإنه  یتوقع أن تبدأ العملیات التدریبیة للعا

خطوة خطوة، بل إن المنظمات مطالبة أن تمهد للتحوالت والتغیرات المنتظرة أو المتوقعة، وذلك عن 

التدریب للتكیف " ألغراض تخطیط المسار الوظیفي للعاملین، وعن طریق " التدریب للمستقبل" طریق 

  . الخ... ط إعادة البناء التنظیمي أو التجهیزيلخدمة عملیة تخطی" المسبق للعاملین

یجب أن یبدأ التدریب بمعالجة القضایا أو الموضوعات البسیطة، ثم یتدرج بصورة  :التدرجیة والواقعیة. ك

  . مخططة إلى األكثر تعقیدا
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یجب أن یتطور نظام التدریب وعملیاته، وبخاصة فیما یتصل بالوسائل واألدوات : مرونة التدریب .ل

صعدة، وضرورة تدریب المدربین على استیعاب هذه واألسالیب مع التطورات التي تحدث على هذه األ

   . التطورات وتوظیفها في خدمة العملیة التدریبیة

   :أهمیة التكوین. 7

من أهمها ) 04: 2015األمین، (أوردها تبرز أهمیة التكوین للفرد في المؤسسة في العدید من العناصر 

  : ما یلي

 . یعمل التكوین على تنمیة مهارات األفراد وقدراتهم ویساهم في بناء الكفاءات  .أ 

 . یساعد على تكیف األفراد العاملین مع متغیرات العمل  .ب 

 . تحسین الكفاءة اإلنتاجیة لألفراد  .ج 

 . توفیر العناصر المكونة ألداء الوظائف المطلوبة وفي التخصص الذي تشترطه مواصفات األداء  .د 

 . د المعلومات وتحدیثها بما یتوافق مع المتغیرات البیئیة المختلفةیساعد في تجدی  .ه 

 . یعتبر التكوین وسیلة تساعد العامل على تحقیق بعض أهدافه، كالحوافز والترقیة في العمل  .و 

  .یؤدي التكوین إلى ترشید القرارات اإلداریة وتطویر أسالیب وأسس ومهارات القیادة اإلداریة  .ز 

  :أن أهمیة التكوین تكمن في ما یلي )32: 2015فالحي، (ویضیف 

 ). التنمیة المهنیة العامة(التمكن من المعلومات النظریة حول التعلم والسلوك اإلنساني  .أ 

 . التمكن من المعلومات في المجال التخصصي الذي یقوم بتدریسه   .ب 

 . ةن العالقات اإلنسانیة في المدرسامتالك االتجاهات التي تسهم في إسراع التعلم وتحسی   .ج 

 . التمكن من مهارات التدریس، التي تسهم بشكل أساسي في تعلم التالمیذ  .د 

 . متابعة التطور التكنولوجي الحاصل والذي هو أساس التطور االجتماعي  .ه 

 . االنتقال من التكوین قبل الخدمة إلى مرحلة الخدمة  .و 

 . تطویر المحتوى والمهارات الخاصة  .ز 
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 . النمو الشخصي والذاتي  .ح 

  : أن أهمیة التكوین تكمن فیما یلي) 21: 2011السكارنه، (ویضیف 

زیادة فرص إلشباع المستفید أو المستهلك لمنتجات المنظمة من خالل تحسین الخدمات والسلع المقدمة . أ

  . له

استكمال دور الجامعات والمدارس فإذا كان التعلیم یوفر األساس الذي یمكن أن ینطلق في تنمیة . ب

قامة المجتمع ٕ ، إذ نجد التكوین یشمل تنمیة معلومات ومهارات األفراد والجماعات في االتصال والتعاون وا

 .  عالقات إنسانیة متساندة

  :أهداف التكوین -8

 :أن من أهداف التكوین ما یلي )178: 2001البوهى، (یرى 

مما ینعكس على تغییر أداء المؤسسات التي یعملون بها من  ،تغییر أداء المتكونین إلعمالهم  .أ 

 . خالل نقل المعرفة والمهارات

حتى یستطیع المتكون أن یقوم بأداء العمل  ،تغییر اتجاه المتكونین نحو العمل والمؤسسة   .ب 

 . بصورة أفضل عن أداؤه لها من قبل التكوین

لمهامها بطریقة أفضل أو بطریقة  أو ما یقصد به أداء المؤسسة ،تحقیق التغییر المؤسسي   .ج 

كنتیجة لتكوین أفرادها عن طریق التأثیر أو المساهمة في أحداث تغییرات في مناحي  ،مختلفة

 . األداء المؤسسي مثل اإلنتاجیة، جودة الخدمات المقدمة، طرق األداء

 :أن التكوین یهدف إلى ما یلي )124: 2011الحمزة، (في حین یرى 

وذلك بتقویة القدرات التقنیة وبالضرورة المعارف ومهارة التكوین، فهذا  ،لمنظمةالرفع من منافسة ا  .أ 

ویسمح بمواكبة مناصب العمل للدور  ،یهم جمیع الفئات المهنیة داخل المؤسسة ،الهدف عام

 . المهني الحالي
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تغییر داخلي أو  التكوین یضمن ویطور الكفاءات وذلك بإعطاء، فرصة التشغیل سواء كان   .ب 

 . ترقیة

 . تحقیق مستوى اجتماعي ومادي راقي   .ج 

 . تحقیق الثقة بنفس المتكون أو العامل وذلك بتقلیص من خوف العمل  .د 

 . تأهیل الید العاملة وتحقیق الكفاءة المهنیة   .ه 

 .الرفع من طموحات العامل أو المتكون المستمرة نحو المستقبل تمكنه من فهم سیاسة التكوین   .و 

 . داد للتغیرات المهنیة وللمتغیرات التي تحدث داخلیا وخارجیااالستع  .ز 

تطویر مهاراته في مجال العالقات العامة والتسییر والتغلب على الصعوبات وتحمل المسؤولیات   .ح 

  تجاه المنصب الذي یشغله 

   :فوائد التكوین -9

  : الفوائد التالیة )304: 2006الخطیب والخطیب، (حسب  تحقق عملیة التكوین

وزیادة قدرة الشخص على األداء  ،رفع الروح المعنویة للعاملین بعد إلمامهم الجید بأعمالهم  .أ 

 . وتحقیق ذاتهم من خالل رضاهم على أنفسهم وأعمالهم

 . تأهیل العاملین لیشغل وظائف من سویة أعلى مستقبال بدال من اللجوء إلى المصادر الخارجیة  .ب 

عن طریق تحسین عناصرها لتقاس مع  ،مستمر تمویل المؤسسة بالكفاءات البشریة بشكل  .ج 

 . المتطلبات القائمة

 . حیث الموظف المكون قلیل األخطاء ویمارس الرقابة الذاتیة ،تقلیل اإلشراف  .د 

 . ومستویات األداء ،تخفیض النفقات جراء زیادة الخبرات  .ه 

ناخا جیدا األمر الذي یخلق م ،وسلوكیات جدیدة وطرق من التفكیر السلیم ،غرس أخالقیات عمل  .و 

 . من العمل
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ومهاراتهم من العمل  ،والسالمة المهنیة للعاملین بعد تحسین كفاءتهم ،تأمین مستلزمات الحمایة  .ز 

 . األمر الذي یقلل من إصابات العمل واألمراض المهنیة

   .رفع اإلنتاجیة بعد زیادة صقل مهارات وقدرات العاملین، وتحسین األداء  .ح 

   :طرق وأسالیب التكوین - 10

هناك عدة مجاالت لتصنیف طرق وأسالیب التكوین، إال أنه یمكن تصنیفها إلى صنفین رئیسیین حسب 

  : فیما یلي )203: 2007عبیدات، (یوجزهما  على المتكونین أنفسهم هاتنفیذ

 یتم تنفیذ هذه الطرق واألسالیب على جماعة من المتدربین : طرق وأسالیب تكوینیة جماعیة  . أ

تستغل دینامكیة الجماعة وعالقات التعاون بینهم، وتعزز مهارات العمل، وروح تختلف أعدادهم، حیث 

  . وهذه األسالیب الجماعیة هي الغالبة في عملیة التدریب ،الفریق

 وتهدف إلى تدریب األفراد على مهارات خاصة، أو تدریب فرد : طرق وأسالیب تكوینیة فردیة  . ب

یمكن أداؤه إال لفرد واحد، وفي مكان العمل ذاته في  ال ،معین على عمل معین جدید ذو طبیعة خاصة

   .معظم األحیان، أو في حالة التدریب الذاتي كالتدریب بالمراسلة

   :تطور هندسة البرامج التكوینیة - 11

یحمل أهداف المشروع التكویني الذي علیه هو البرنامج التكویني،  التكوین مشروع، له برنامج یسیر

وتضمیناته إلى المعنیین عبر وسائل وطرائق تعكس الفلسفة التي قام علیها المشروع التكویني على 

  . المستوى البعید

هندسة البرامج التكوینیة لیست باألمر الجدید، ولكنها عملیة إنسانیة لها تقالیدها الضاربة في العصور إن 

المقصود بالهندسة هنا هو تلك العملیات الثالث األساسیة في أي نشاط إنساني، األولى لظهور اإلنسان، و 

  ): 13: 2010لحسن وناني، (كما أوردها  بما فیها تطویر البرنامج التكویني، وهي

 . حیث یتم إعداد تصور للبرنامج التكویني :التصمیم  .أ 
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 . یتم تحویل البرنامج التكویني من مستوى التصور إلى أرض الواقع :التنفیذ   .ب 

 .تعقد المقارنة بین الملمحین التصوري والواقعي للبرنامج التكویني :التقییم  .ج 

  التكوین البیداغوجي التحضیري: ثانیا

القعدة  ذي 09وزارة التربیة الوطنیة التكوین البیداغوجي التحضیري من خالل القرار المؤرخ في اعتمدت 

، یحدد كیفیات تنظیم التكوین البیداغوجي التحضیري أثناء 2015غشت سنة  24الموافق  1436عام 

/ وریة الجزائریةالجریدة الرسمیة للجمه(التربص التجریبي لموظفي التعلیم ومدته، وكذا محتوى برامجه 

  ). 09أنظر الملحق ) (30-27: 55العدد

 :قاط تتعلق بمحتوى هذا القرار فیما یليوسنورد في هذا الجزء مجموعة من الن

   :التكوین البیداغوجي التحضیري مفهوم - 1

یستفید منها موظفو التعلیم الذین وظفوا عن طریق المسابقة وعینوا بصفة متربص،  تكوینیة هو عملیة

وذلك قصد تدریبهم واطالعهم على كل ما یتعلق بالممارسة التدریسیة التي تفیدهم وتجعلهم قادرون على 

كسابه  ٕ المعرفة إنجاح العملیة التعلیمیة وتطویر قدرات األستاذ و كفاءاته التعلیمیة وغیر التعلیمیة، وا

الصحیحة والمهارة العالیة في التحكم في عملیة التدریس والقدرة على اإللمام بأصولها وأوضاعها وأسالیبها 

حتى یتمكن المدرس من التعامل الفعال الناجح في العملیة التعلیمیة ویحقق أهدافها المنشودة، ویكون على 

  .  ق أهدافها المقررة في برنامجها الدراسياستعداد لمواكبة التغییرات المستقبلیة ومسایرتها وتحقی

  : الفترة الزمنیة التي ینظم فیها التكوین البیداغوجي التحضیري -2

ینظم التكوین البیداغوجي التحضیري بشكل تناوبي خالل األیام وأنصاف األیام البیداغوجیة والعطل 

  . المدرسیة، ویشمل دروسا نظریة وأعماال تطبیقیة

  : مدة التكوین البیداغوجي التحضیري -3

أسابیع وبحجم ساعي إجمالي قدره مائة ) 07(سبعة : حددت مدة التكوین البیداغوجي التحضیري ب

  .ساعة )190(وتسعون 
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  : المؤسسات التي تتولى هذا التكوین -4

في أو  ،طنیةینظم التكوین البیداغوجي التحضیري في المعاهد الوطنیة لتكوین موظفي قطاع التربیة الو 

  . المؤسسات العمومیة للتربیة والتعلیم التي تحددها مدیریات التربیة بالوالیات

  : الـتأطیر البیداغوجي لهذا التكوین -5

  : یتولى تأطیر ومتابعة التكوین البیداغوجي التحضیري حسب المواد والتخصصات

 . مفتشو التربیة الوطنیة  .أ 

 . مفتشو التعلیم المتوسط  .ب 

 . التعلیم االبتدائي مفتشو  .ج 

 . األساتذة المكونون في التعلیم االبتدائي وفي التعلیم المتوسط وفي التعلیم الثانوي  .د 

 . األساتذة المهندسون في اإلعالم اآللي  .ه 

 . أساتذة المعاهد الوطنیة لتكوین موظفي قطاع التربیة الوطنیة  .و 

    .والكفاءةأساتذة المؤسسات العمومیة للتكوین من ذوي االختصاص والخبرة   .ز 

  :أهداف التكوین البیداغوجي التحضیري  -6

  . التكفل البیداغوجي الجید والفعال باألساتذة الجدد قبل التحاقهم باألقسام  .أ 

تزوید األساتذة المقبلین على ولوج مهنة التدریس للمرة األولى باآللیات األولیة الضروریة لمواجهة   .ب 

 . تحدیات المهنة

 . لجددالمهارات المهنیة لألساتذة ا  .ج 

 . تنمیة وتأكید القیم المهنیة الداعمة لسلوك األساتذة  .د 

 .تمكین األساتذة من تحقیق تربیة ناجعة لتالمیذهم  .ه 

تزوید األساتذة بأدوات عمل فعالة تمكنهم من مباشرة العمل داخل األقسام بعیدا عن الطرائق   .و 

 . الكالسیكیة التي تعتمد على المضامین واإللقاء
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 . یب البیداغوجیة النشطة التي یكون فیها األستاذ محور العملیة البیداغوجیةاالعتماد على األسال  .ز 

 . مساعدة األساتذة الجدد على ممارسة أدوارهم بكفاءة وبعث الثقة في أنفسهم  .ح 

 .تحسین وتحدیث المعارف التخصصیة لألساتذة الجدد وتزودیهم بطرق وتقنیات التدریس الحدیثة  .ط 

 . مساعدة األساتذة على الرقي والتقدم الوظیفي، وكذلك األمان الوظیفي  .ي 

 . تغییر االتجاهات السلبیة لألساتذة نحو مهنة التدریس  .ك 

 . حث األساتذة على التعلم الذاتي واالتجاه نحو التعلم مدى الحیاة  .ل 

ة أي ربط إتاحة الفرصة أمام األساتذة لتجریب وتطبیق النظریات التربویة داخل حجرة الدراس  .م 

 .النظري بالتطبیقي

 . تنمیة استعداد األساتذة لتحمل المسؤولیة واألدوار الجدیدة  .ن 

 . مساعدة األساتذة على حل المشكالت التربویة التي تواجههم  .س 

 . تشجیع األساتذة على التعاون واالستفادة من زمالئهم  .ع 

  .  تشجیع األساتذة على االبتكار واإلبداع في عملهم  .ف 

  :في نهایة الفترة التحضیریة سیكون األستاذ الجدید قادرا علىو 

  : قراءة المنهاج الدراسي وترجمته إلى  .أ 

  مخططات لمختلف الدروس التي تستجیب الحتیاجات المتعلمین المختلفة وتصاغ فیها أهداف

 . تعلیمیة تعلمیة دقیقة، وجیهة، قابلة للقیاس والتحقیق ومحددة في الزمن

 التشخیصي، التكویني والتحصیلي، وكذا المعالجة البیداغوجیة الناجعة والدعم ممارسة التقویم . 

عتماد مبادئ النظریة البنائیة والبنائیة االجتماعیة في ظل المقاربة بالكفاءات وكذا مختلف ا  .ب 

 . البیداغوجیات واالستراتیجیات

  : ـجعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة التعلمیة ب  .ج 

 ة الفكریة لدى المتعلمینتنمیة االستقاللی . 
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 االستجابة للفوارق الفردیة لدى المتعلمین بالتنویع في االستراتیجیات وطرائق التدریس النشطة . 

 التواصل، اإلبداع، التعاون، التفكیر الناقد، حل ( دمج مهارات القرن الواحد والعشرین

 . في الممارسات الیومیة...) المشكالت

  التعلم النشط التي من شأنها تنمیة مختلف المهارات عند المتعلمالتكفل باستراتیجیات.  

  : برامج التكوین البیداغوجي التحضیري -7

تهدف برامج التكوین البیداغوجي التحضیري أثناء فترة التربص التجریبي لموظفي التعلیم بتحضیرهم 

ثم ترقیة المستویین البیداغوجي وبتكوینهم من الناحیة البیداغوجیة والمهنیة ألداء مهنة التدریس، ومن 

والمهني، ویتم ذلك عن طریق تزودیهم بحقائق علمیة وتربویة، بیداغوجیة، تعلیمیة ومنهجیة، تؤهلهم للقیام 

بمهامهم بطریقة تتناسب مع مختلف الوضعیات التعلیمیة التي تواجههم أثناء مسیرتهم المهنیة حتى 

  .اء التربیة والتعلیم وتكنولوجیا اإلعالم واالتصالتتماشى والتطورات المعرفیة الحاصلة في فض

  :كیفیات تقییم دورة التكوین البیداغوجي التحضیري -8

  : یتم تحدید كیفیات تقییم دورة التكوین البیداغوجي التحضیري كما یلي

  . 2:معدل المراقبة البیداغوجیة المستمرة، المعامل  .أ 

 . 3: عالمة االمتحان النهائي، المعامل  .ب 

  1: عالمة تقریر نهایة التكوین، المعامل. ج      

  : المبادئ التوجیهیة للتكوین البیداغوجي التحضیري -9

نورد فیما یلي لمحة عن التوجیهات الرئیسیة لتنظیم دورات التكوین األولي ولتصور نوع المضامین التي 

  ). 166: 2009بن بوزید، (ینبغي أن تخصص له حسب ما ذكره 

  : على الصعید التنظیمي  .أ 

 یعد تكوین المكونین شعبة تكوینیة نوعیة مخصصة لجمیع المستویات المطلوبة. 
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  یخصص تكوین المعلمین لمن لدیهم مستوى تعلیمي ما بعد البكالوریا، وال یجوز الشروع فیه بدون

 . توفر الشروط التي تضمن نجاحه

 تخصصة ذات تجربة طویلة في هذا سوف یتم تكوین المعلمین، بصورة أولیة في مؤسسات م

  . المجال

  : على صعید المضامین  .ب 

ینبغي أن یحظى التكوین األولي للمعلمین بعنایة كبیرة بغرض تزوید المتربصین والمتربصات بمضامین 

  : تكوینیة تتمیز بما یأتي

 ثقافة عامة متینة، وتحكم جید في التعبیر الشفوي والكتابي في لغة التعلیم. 

 ثقافة العامة لفائدة معلمي الطور االبتدائيتكوین في ال . 

 تكوین ثنائي القیمة أو متخصص لفائدة أساتذة التعلیم المتوسط. 

 تكوین متخصص لفائدة أساتذة التعلیم الثانوي . 

 تكوین یعزز تفتح الشخصیة وتطورها . 

 تكوین نظري وعملي متكامل .  

یطور التكوین األولي لدى المعلمین المتربصین الحس المدني الرفیع واحترام كرامة اإلنسان والتمسك   

  . بالقیم التي هي األساس الذي تقوم علیه مهنة التعلیم

  : ومن جهة أخرى أن ینبغي أن ینمي التكوین األولي المعارف األساسیة المتصلة بما یأتي

 مضمون المادة التعلیمیة. 

 مج والوسائل التعلیمیة المتوفرةالبرا . 

 خصائص التالمیذ . 

 اإلستراتیجیات العامة للممارسة البیداغوجیة. 

 السیاق التربوي العام .  
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ولضمان تكوین ممتاز لملمح كهذا بادرت وزارة التربیة الوطنیة بإدخال تحسینات شاملة على تنظیم 

  : یستدعي تطبیق هذا التنظیم الجدید ما یأتيالتكوین األولي للمعلمین في شتى المراحل التعلیمیة، و 

 تطبیق معاییر أكثر صرامة فیما یخص االلتحاق بمؤسسات تعلیمي . 

 إعادة النظر بصورة جذریة في مخططات التكوین . 

 االستعانة بفرق تأطیر مكونة، أساسا من جامعیین مؤهلین للتكفل بالتكوین األكادیمي . 

 ت جزءا ال یتجزأ من مناهج التكوین على أن تسند إلى موظفین اعتبار التكوین العملي والتدریبا

 .  متخصصین تابعین لقطاع التربیة الوطنیة

   :خالصة

خالل استعراضنا ألهدافه ومجاالته ومستویاته وأهمیته من لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم التكوین 

 هالتكوین، التكوین األولي أو قبل الخدمة والذي یتلقاتبین لنا بأن المعلم یتلقى ثالثة أنواع من و وأسبابه، 

 ،التكوین البیداغوجي التحضیري ، والذي أشارت له وزارة التربیة الوطنیة بصیغةفي المؤسسات التكوینیة

التكوین الثاني هو التكوین أثناء الخدمة أو المستمر ویكون عن طریق التربصات والندوات والزیارات و 

كسابه والتي ت ،التربویة ٕ وبصفة ، التي یحتاجها في مجال تخصصه براتخالعمل على تجدید معارفه وا

  .    ألنه یربطه بالواقع التربوي ویمكنه من تحكم أكثر في مادته ،تكوین مهم للمعلمفإن العامة 

  



 
 

  
  الفصل الثالث

ت    التدرسیةالكفا
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  :تمهید

الكفایات بأنواعها المختلفة ومستویاتها المتنوعة التربویة منها والتدریسیة من المرتكزات والقواعد  تعد

األساسیة، التي یجب أن تتوافر في المعلم وأن نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة تتوقف إلى حد كبیر على 

المعلم في أداء مهامه المنوطة به على أكمل وجه، وال یستطیع ذلك إال إذا امتلك تلك مدى كفاءة 

المهارات تخطیطا، تنفیذا، وتقویما، حیث أصبح التعلیم في القرن الحالي منصبا على تعلم التالمیذ 

كسابهم الكفاءات الضروریة للتكیف مع محیطهم االجتماعي، االقتصادي، الثقافي، وعلیه أصبحت ٕ  وا

الكفایات التدریسیة األساس البیداغوجي المعتمد في كل األنظمة التربویة العالمیة بما في ذلك النظام 

  .   التربوي الجزائري

  الكفایة: أوال

   :مفهوم الكفایة  -1

 : لغة  . أ

 كفاه، وكفاه الشيء كفایة، أي استغنى به عن غیره فهو كاف : مشتق لفظ الكفایة من المصدر

 ). 83: 2012صغیر، (

  كفى یكفي كفایة، إذا قام باألمر، یقال كفاه األمر إذا قام فیه مقامه، وفي الحدیث الشریف من

قرأ اآلیتین من سورة البقرة في لیلة كفتاه، أي أغنتاه عن قیام اللیل، وقیل إنهما أقل ما یجزئ من 

 ).322: 2010أبو صواوین، ( القراءة في قیام اللیل، وقیل تكفیان الشر وتقیان المكروه

     :للكفایة مجموعة من التعریفات االصطالحیة نوجز بعضها فیما یلي :اصطالحا  . ب

 99: 1987 زهران،(جدارة أو مهارة : یقصد بالكفایة أو الكفاءة.(  

 681: 1989جابر وكفافي، ( هي القدرة على أداء بعض األعمال لتحقیق شيء ما .( 
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  تخاذ المبادرة واالضطالع بالمسؤولیة حینما یواجه الفرد المشاكل في وضعیات مهنیة في اهي

اللحیة، (وهي الذكاء العملي في وضعیات ترتكز على معارف مكتسبة وتعمل على تحویلها 

2006 :137     .( 

  هارات بأنها أهداف سلوكیة محددة بدقة، وتصف هذه األهداف كل المعارف والم )باتریسیا(تعرفها

 ).  44: 2008جرادات وآخرون، : ورد في( واالتجاهات،الالزمة لممارسة مهنة التعلیم

  أما بیرو نوp. perrenoud   فیعرف الكفایة بأنها قدرة الشخص على تفعیل موارد معرفیة مختلفة

لمواجهة نوع محدد من الوضعیات، ویضیف أن الكفایات لیست في حد ذاتها معارف أو مهارات 

اقف لكنها تفعل وتدمج وتنسق بین تلك المعارف، وال یكون لتفعیل هذه الموارد معنى إال في أو مو 

ن تمت معالجتها بطرق مماثلة مع )موقف(إطار وضعیة  ٕ ، وكل وضعیة هي فریدة من نوعها وا

الخروصي، : ورد في(لكفایة عبر عملیات عقلیة معقدة ویمر التعبیر عن ا. وضعیات أخرى سابقة

2014 :48( . 

  فیعرفها بأنها القدرة على أداء عمل  )2008(أما المركز العربي للبحوث التربویة لدول الخلیج

بما یحقق الناتج التعلیمي المنشود، مع ) معرفیة ووجدانیة ومهاریة(توافرت مقوماته ومكوناته

 ). 49: 2014الخروصي، : أورد في. (االقتصاد في الوقت والجهد

 إلى أن الكفایة ) 2009(تربیة الوطنیة المغربیة فایات الصادر عن وزارة الیشیر دلیل المقاربة بالك

: 2014الخروصي، : ورد في( صرف بتوازن أمام وضعیة مشكلة ماتبرز قدرة الفرد على الت

50 .( 

 یعرف مركز الدراسات البیداغوجیة للتجریب واإلرشاد(CEPEC)  : الكفایة بأنها نسق من المعارف

والتي تنظم على شكل خطاطات إجرائیة تمكن داخل فئة من ) العملیة( والمهاریةالمفاهیمیة 

 2014 الخروصي،: ورد في(الئم الوضعیات من التعرف على مهمة مشكلة وحلها بإیجاز م

:50 .( 
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  هي مجموعة المعارف، والمفاهیم، والمهارات، واالتجاهات التي توجه السلوك، وتساعد على أداء

 ).  322: 2010أبو صواوین، (ن من التمكن العمل بمستوى معی

  أنماط سلوكیة أو معارف تظهر في سلوك  مهارات مركبة أو بأنهاالكفایة ) 2007(كعنان  یعرف

    ). 44: 2013رمو، (وتشتق من تصور واضح للدور الذي یقوم به  ،المعلم

أن الكفایة هي مجموعة من المعارف والمهارات من خالل التعاریف السابقة للكفایة تستنتج الباحثة 

  . التي یكتسبها المعلم من أجل القیام أدواره المهنیة وحل المشكالت التي تواجهه داخل غرفة الصف

 :خصائص الكفایة  -2

  ). 50: 2014الخروصي،  :ورد في(  أربع خصائص للكفایة هي) J. Leplat( استنبط لوبالط

أي معارف إجرائیة ووظیفیة تتجه نحو العمل والتطبیق لتحقیق غایة  :الكفایات غائیة  .أ 

 . معینة

 . تكتسب بالتعلم في المدرسة أو المنزل أو مكان العمل وغیرها :الكفایات مكتسبة   .ب 

إال من خالل نتائجها  فهي داخلیة ال یمكن مالحظتها :الكفایات مفهوم افتراضي مجرد   .ج 

 . و تجلیاتها

یوجزها خصائص أخرى للكفایة  (CEPEC) واإلرشاد ویضیف مركز الدراسات البیداغوجیة للتجریب 

  :فیما یلي )62: 2000الدریج، (

 . لمرحلة دراسیة أو تكوینTerminal  الكفایة محطة نهائیة  . أ

ضي اكتساب تعلمات في المجاالت تأي تق  IntegrativeومدمجةGlobal   الكفایة شاملة  . ب

 ي حسب أهمیتها لالستجابة للحاجاتالمعرفیة والوجدانیة والحس الحرك: الثالثة

 . االجتماعیة
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الكفایة یمكن حصرها وتقییمها انطالقا من سلوكات قابلة للمالحظة في وضعیة ما، أي . ج             

                                                                                                     .من خالل ما ینجزه الفرد كمؤشر على حصول الكفایة وفق مؤشرات ومعاییر التقویم

   :مكونات الكفایة  -3

  : المكونات التالیة للكفایة وهي) 44: 2013رمو، ( یستنتج ،بالرجوع إلى الكفایة وخصائصها

في  )المعلم(والذي یشیر إلى المعلومات والمهارات العقلیة الضروریة ألداء الفرد :المكون المعرفي  .أ 

 ). التعلمي –التعلیمي (شتى مجاالت عمله 

القدرة على أداء العمل الذي تشیر إلیه الكفایة بأقل جهد ممكن وبأكبر سرعة،  :المكون المهاري  .ب 

، وأداء هذه المهارات یعتمد على حصله وأقل كلفة، وتشیر إلى كفایات األداء التي یظهرها المعلم

 . الفرد من كفایات معرفیة

التي  ،والذي یشیر إلى جملة العواطف والمیول التي تؤدي إلى تكوین المواقف: المكون الوجداني  .ج 

تكون إیجابیة تدفع إلى القیام بالعمل، فهي جملة المیول واالتجاهات والقیم والمیول والمعتقدات 

وثقته بنفسه ) المعلم( حساسیة الفرد: لم، والتي تغطي جوانب متعددة مثلالتي تكون لدى المع

   .)التعلیم( واتجاهه نحو المهنة

  : ن الكفایة تبنى على عناصر أساسیة هيأ )51: 2014(ویرى الخروصي 

 . قدرات مكتسبة  .أ 

 . معارف وقدرات واتجاهات  .ب 

 .األداء اإلنجاز أو  .ج 

 . الوضعیة المشكل  .د 

  .الحل بشكل فعال  .ه 
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   :أبعاد الكفایة  -4

التدریس القائم " عرفت برامج إعداد المعلمین العدید من التطورات، كان أهمها اعتماد مدخل الكفایات 

وتدریبهم وفق  ،معلمینالوالتي أصبحت أبرز مالمح التربیة المعاصرة في إعداد وتأهیل  ،''على الكفایات

  . أحدث نظریات التعلم والتعلیم

  : فیما یلي )445: 2011الخزاعلة وآخرون، (یوجزها وهناك أربعة أبعاد في كفایات المعلم 

  .مثل التمتع بأخالقیات مهنة عالیة، العدل، الحماس، المرونة: البعد األخالقي  .أ 

أي تمكنه من تدریس مادة ما بفاعلیة واقتدار، مثل اإللمام بمادة التخصص، : األكادیمي البعد  .ب 

 . وامتالك مهارات التقصي

تحلیل : ستخدام المفاهیم واالتجاهات لتحقیق األهداف التربویة مثلاالقدرة على : البعد التربوي  .ج 

 . محتوى، صیاغة أهداف، تحدید طرائق التدریس

قامة عالقات مع المتعلمین والقائمة على االحترام  :ةبعد التفاعل والعالقات اإلنسانی  .د  ٕ كالتعاون وا

  .المتبادل وتشجیع المشاركة

  :األطر المرجعیة الشتقاق الكفایات  -5

: 2006الرشایدة، (كما یوجزها  تشتق الكفایات في العادة من عدة مصادر أو أطر، ومن هذه المصادر

  : یلي ما )49

أي ندرس المادة النظریة، ونحاول استخالص القدرات أو الكفایات أو األداءات  :اإلطار النظري  .أ 

 . المتوخاة منها مع تحویل التركیز من اإلطار النظري إلى البعد العملي أو الممارسة

وهنا البد من عملیة تحلیل الموقف المطلوب إلى مهام أو أدوار  :المهام أو األدوار أو الوظائف  .ب 

ثم تحویلها جمیعا إلى كفایات أدائیة مع مستویات ومعاییر لكل كفایة،  ،تأو وظائف أو مهارا
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باإلضافة إلى الشروط المطلوب توافرها، ومن ثم تحول الكفایات إلى أهداف ممكنة وهناك 

تحدید اإلطار النظري، وربطه بالممارسة : إجراءات أخرى البد من أخذها بعین االعتبار مثل

 . الفردیة العملیة، مع مراعاة الفروق

بد من التركیز على الجانب العملي، وهنا ال :تحویل البرنامج القائم إلى مجموعة من الكفایات  .ج 

 . والممارسة واالنطالق منهما

یمكن استخالص الكفایات من البحوث التي یقوم  :إطار البحوث كأحد مصادر اشتقاق الكفایات  .د 

تفاعل اللفظي ألمیدون وفالندرز وغیرهما، ومن أمثلة هذه البحوث، بحوث تحلیل ال ،بها الباحثون

وبحوث التعلیم المصغر مثل موضوعات األسئلة السابرة، وأسئلة التمایز وتوفیر الدافعیة، 

 . واستخدام األمثلة، وبحوث تعدیل السلوك وبحوث معاییر أداء المعلم

هناك كفایات حددتها وهي متعددة، فهناك قوائم كفایات حددها الباحثون، و  :إطار الكفایات الجاهزة  .ه 

  المؤسسات المختلفة 

  :تصنیف الكفایات  -6

األفقیة أو العابرة مثل  هناك نوعان من الكفایات على األقل، فالنوع األول یسمى بالكفایات الممتدة أو

كفایة التخطیط وكفایة حل المشكالت وكفایة المبادرة وكفایة تطبیق المبادرة العلمیة، أما النوع الثاني 

وكفایة رسم  ،كفایة تحلیل نص أدبي :مثل ،بالكفایات الخاصة التي لها عالقة بالمادة األكادیمیةفیسمى 

بن فاطمة، (وكفایة استخدام لغة أجنبیة  ،وكفایة تنظیم البیانات في العلوم مثال، الخرائط في الجغرافیا

2006 :04 .( 

 : الكفایات في ثالثة أنواع هي) 09: 2004فاتحي، (ویصنف 

 . وهي التي یرجى منها تنمیة شخصیة المتعلم :یات المرتبطة بتنمیة الذاتالكفا  .أ 
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وهي الكفایات التي من شأنها أن تساهم  :الكفایات القابلة لالستثمار في التحول االجتماعي   .ب 

 . في تلبیة حاجات التنمیة االجتماعیة للبالد

وهي الكفایات التي تساعد : الكفایات القابلة للتصرف في القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة  .ج 

 .في اندماج المتعلم في القطاعات اإلنتاجیة

  : للكفایات في ثالث أنواع تصنیف بلوم )45: 2013رمو، (كما أورد 

البد أن یستند التعلیم إلى مجموعة من المعارف والحقائق النظریة المتعلقة بفلسفة  :كفایات معرفیة  .أ 

، )التعلیمي التعلمي( التعلیم وأهدافه ونظریاته، والحقائق المتصلة بالتعلیم في شتى مجاالت عمله

 وتتمثل الكفایات المعرفیة في أنواع المعارف والمعلومات والمفاهیم الضروریة للمعلم في مادته

 . والبیئة المحیطة والطالب الذي یتعامل معه

والقیم التي یجب أن یؤمن  ،تتمثل في االتجاهات التي یجب أن یتبناها المعلم :كفایات وجدانیة  .ب 

بها وأشكال التذوق التي یفضل أن یتمتع بها، فهي تشیر إلى استعدادات العلم كثل اتجاهاته نحو 

 . رینمهنة التدریس وثقته بنفسه واحترامه لآلخ

تتمثل في المهارات الحركیة التي تلزمه للمشاركة في مختلف أوجه النشاط التربوي  :كفایات أدائیة  .ج 

المناسب للعملیة التعلیمیة التي ینخرط فیها، وتشمل هذه الكفایات قدرة المعلم على إظهار سلوك 

بمعرفته  أداء المعلم الواضح في المواقف الصفیة التدریبیة والحقیقیة، وهذه الكفایات تتعلق بإعداد 

أن یضع الطالب خطة یومیة، یحدد أهدافا متنوعة، وأن یكتب األهداف في صیغ سلوكیة : مثال

  .واضحة محددة

ومعیار تحقق الكفایة هنا هو في قدرة المعلم على القیام بالسلوك المطلوب، والمعلم مطالب بإبداء القدرة 

  ).  63: 2008جرادات وآخرون، (بعاد الموقف التعلیمي كله على القیام بأداءات سلوكیة متعددة تشمل أ
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  :اكتساب الكفایاتمراحل   -7

إلى أننا عندما نقدم المعرفة باعتبارها كفایة فإننا نتصورها قابلة للتوظیف من قبل ) 1993(یشیر زاریفان  

المتعلم، وهذا یدل على اهتمامنا بالمتعلم، من حیث تعلمه، والفائدة التي یمكن أن یجنیها من المعرفة عند 

  ). 27: 2006توبي، : فيأورد (إكسابها، كما تصبح المعارف ذات معنى بالنسبة للمتعلم 

كما وردت ست مراحل الكتساب الكفایة   Snyder and Drummond) 1988(لقد حدد سنیدر ودراموند و

  : فیما یأتي) 57: 2014الخروصي، ( في

 . ینمي الفرد وعیه للكفایة الخاصة به :الوعي  .أ 

 . یدرك كیفیة عمل هذه الكفایة :اإلدراك  .ب 

 . تقویم الفرد لذاته في أداء الكفایة :تقویم الذات  .ج 

 . یجري التجارب إلیجاد الطرق للسلوك الالزم للكفایة :التجربة  .د 

 . یمارس تلك الكفایة بصورة أفضل :الممارسة  .ه 

 .ة لتحقیق متطلبات العملیمارس تلك الكفای :تطبیقات العمل  .و 

 : عناصر تقویم الكفایة  -8

  :فیما یلي )75: 2008رجواني، (اصر یوجزها إن تقویم الكفایة یشتمل على مجموعة من العن

 . المعرفة بالعمل وبواجبات ومسؤولیات المهمة، وبكل تفاصیلها  .أ 

 . إذ ال یطالب األستاذ بأداء ما یفوق طاقته، فلكل وظیفته معدالت تنفیذها :كمیة األداء  .ب 

تقان :صورة األداء  .ج  ٕ  . ممثلة في القدرة على إنجاز العمل بدقة وا

 . االلتزام بتنفیذ القوانین واألنشطة اإلداریة والتربویة  .د 
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بتفعیل العالقات اإلنسانیة التواصلیة مع أولیاء األمور، والمترددین على  :التعامل مع الجمهور  .ه 

 . المؤسسة التربویة

 . بأداء العمل في وقته المحدد له بدایة ونهایة :المحافظة على االنتظام في العمل  .و 

 . والمعدات والمواد والمحافظة علیهااستخدام الوسائل   .ز 

 .تحمل المسؤولیة  .ح 

 . التعاون مع المسؤولین والزمالء  .ط 

           .القدرة على التكیف مع المستجدات   .ي 

  الكفایات التدریسیة  : نیاثا

  :مفهوم الكفایات التدریسیة -1

  :للكفایات التدریسیة العدید من التعریفات نوجز بعضها في ما یلي

 ،بأنها السلوكیات والمعلومات والمهارات والقدرات التي یمتلكها المعلم) 1996( التمار هایعرف  .أ 

الخروصي، : ورد في( ویظهرها أثناء قیامه بمهامه التدریسیة وتساعد على االرتقاء بالمتعلمین

2014 :140 .(  

هي جمیع الخبرات والمعارف والمهارات التي تنعكس على سلوك المتدرب، وتظهر في أنماط و    .ب 

 صرفات مهنیة، خالل الذي یمارسه المعلم عند تفاعله مع جمیع عناصر الموقف التعلیميوت

  ).                    443: 2011الخزاعلة وآخرون، (

أنها جمیع المعارف والمهارات والقدرات التي یحتاجها ب) 2005( عرفها محمد رضا البغداديكما   .ج 

فایات كل ما من شأنه تحضیر التالمیذ واستثارة المعلم أثناء الموقف التعلیمي، كما تشمل الك
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اهتمامهم بمحتوى التعلیم وطرائقه ونتائجه ومساعداتهم على بلوغ النتاجات المستهدفة إلى أقصى 

 ).195: 2012التوم، : ورد في( ما تستطیعه قدراتهم الخاصة

 :خصائص الكفایات التدریسیة -2

التي تمیزها عن غیرها من المهارات  ،صائصتتسم مهارات التدریس بصفة عامة بمجموعة من الخ

  : فیما یلي )31: 2005محمود، ( یوجزها وتلك الخصائص ،األخرى

وخاصة في تلك المهارات التي تؤدي أثناء الموقف التعلیمي، ویرجع ذلك إلى أن  :العمومیة  .أ 

وظائف المعلم تكاد تكون واحدة في كل المراحل التعلیمیة، وفي كل المواد الدراسیة، وأهدافها هي 

 .التي تمیز هذه المهارات التدریسیة من مرحلة إلى أخرى ومن مادة إلى أخرى

وأسالیبها النفسیة، ) المعرفي، المهاري، النفسي( س لها أداءاتها المكونة لهافمهارة التدری :التداخل   .ب 

والتي تتم في أثناء الموقف التعلیمي في صورة متداخلة یصعب معها الفصل بین مهارة تدریسیة 

هذا الفصل بین أداءات مهارة  معینة، ومهارة تدریسیة أخرى في الموقف التعلیمي الواحد، ویقتصر

 . أداءات مهارة تدریسیة أخرى على مواقف التدریب على أداء هذه المهارة التدریسیةو  ،تدریسیة

فمهارة التدریس تتسم بالتطور المستمر لعوامل مهمة، مثل التطور التربوي وتطور  :الدینامیكیة  .ج 

األهداف التعلیمیة، وأهداف التدریسیة، وتطور أسالیب تدریس المواد الدراسیة، وأسالیب تقییمها، 

ا جعل مسایرة مهارات التدریس لهذا التطور، وما ینتج عنه من أفكار ومهام جدیدة أمرا مم

 . ضروریا

ینظر إلى المعلم التدریسي، كمحصلة لمجموعة من المهارات التدریسیة المتداخلة،  :الترابط  .د 

 .منشودةوالمترابطة والمتناسقة في صورة متكاملة تؤدي في النهایة إلى تحقیق األهداف التعلیمیة ال
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إلى ) المعرفي، والمهاري، والنفسي( فمهارة التدریس یمكن تعلمها من خالل مكوناتها :االكتساب  .ه 

فإن مهارات التدریس تتطلب أن تتوافر لدي المعلم عدة سمات شخصیة  ؛جانب تلك الخصائص

  .وقدرات عقلیة وجسمیة، تعد الزمة للنجاح في مهنة التدریس

  :مبادئ الكفایات التدریسیة -3

الخزاعلة وآخرون، (ما یورده  تقوم فكرة إعداد المعلم القائم على الكفایات التدریسیة على عدة مبادئ، منها

   :فیما یلي )444: 2011

إمكانیة إتقان الطالب لمهام التدرب على التدریس، إذا ما وفر له المعلم الوقت الكافي للتعلم،   .أ 

 . والنوعیة الجیدة من التدریب

ردیة في مستوى إتقان الطالب لمهام التدریس إلى أخطاء في نظام التدریب، ال إرجاع الفروق الف  .ب 

 . إلى خصائص المتعلمین

 . توفیر إمكانیات مناسبة للتعلم یجعل الطالب المعلمین متشابهین إلى حد كبیر في معدل التعلم  .ج 

 ینالتركیز على االختالفات في التعلم أكثر من التركیز على االختالفات بین المتعلم  .د 

 :مصادر اشتقاق الكفایات التدریسیة -4

 )258: دس مرابط،(هناك مجموعة من المصادر یعتمد علیها في اشتقاق الكفایات التدریسیة یوردها 

 :فیما یلي

 . فالمربي ككل بفكر فیما یراه كفایات الزمة لعمل المعلم ثم تسجیلها ثم یقوم بتطبیقها :التخمین  .أ 

 . أي زمالئه وهم یؤدون مهامهم التعلیمیة، وما یؤثر على عطائهم العلمي أثناء الخدمة :المالحظة  .ب 
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من شأنه أن یساهم في تحدید الكفایات الالزمة على أسس  ،وجود نظریة تعلیمة :النظریة التعلیمة  .ج 

ة ومنطلقات تلك النظریة سواء كانت تقلیدیة أو حدیثة وتختلف الكفایات باختالف الطریقة المعتمد

 . في التدریس

بمعنى تحدید حاجات التلمیذ في المجتمع حتى یتمكن من التعامل  :تقدیر حاجات المتعلمین  .د 

 . معها

الدراسات التي تقام في الحقل التربوي على كشف ث و تساعد كثیرا األبحا :األبحاث و الدراسات  .ه 

 . فتساهم في تحدید الكفایات التي تفترض توفرها عند المعلمین ،معاییر أو صفات التعلیم الجید

من أجل وضعها في تسلسل منطقي من السهل أو  ،ما تم استخالصه من قبل :قوائم الكفایات  .و 

   .البسیط إلى الكفایات األكثر تعقدا

  : تصنیف الكفایات التدریسیة -5

الرئیسیة التي تدور حولها الكفایات، وترجمة یقصد بتصنیف الكفایات التدریسیة، تحدید األبعاد والمجاالت 

وتختلف تصنیفات الكفایات التدریسیة،  ،كل كفایة من الكفایات الرئیسیة إلى مجموعة من الكفایات الفرعیة

حددت من أجله، وكذلك طبیعة الدراسة التي تم التصنیف، ومن أسالیب تصنیف  ذيباختالف الهدف ال

وأبعادها في ضوء تصنیف السلوك اإلنساني، حیث یمكن تحدید ها تحدید محاور  الكفایات التدریسیة

تقانها  ٕ   : ما یأتي) 415: 1997السویدي، (كما یوردها الكفایات المراد التدرب علیها وا

فهناك كفایات معرفیة، وكفایات وجدانیة، وكفایات نفس حركیة یحتاجها  :لألهداف" بلوم" تصنیف  .أ 

 . المعلم للمشاركة في مختلف أوجه النشاط التربوي

تعلم اإلشارة، : والذي یقسمها إلى ثمان مهارات رئیسیة هي :للمهارات العقلیة" جانیه"تصنیف   .ب 

وتعلم التمییز، وتعلم المفاهیم، وتعلم وتعلم المنبه، واالستجابة، وتعلم التسلسل، والتوافق اللفظي، 
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األحكام والقواعد، وحل المشكالت، حیث تعد المهارات السابقة كفایات رئیسیة، یستوجب على 

ٕ المعلم معرفتها و   . تقانهاا

االنتباه، : حیث قسمه إلى خمسة أنواع رئیسیة هي :للسلوك العاطفي" كراثول"تصنیف   .ج 

التركیب القیمي، والتي تعد في  لتنظیم، االتصاف بالقیمة، أوواالستجابة، والتقییم، والتقدیر، وا

 . كسابها للمعلم، وقیاس أدائه علیهاإالنهایة كفایات أساسیة یتطلب 

: حیث قسما السلوك الحركي إلى أربعة أقسام هي :للسلوك الحركي" هارد"و" كیلر"تصنیف   .د 

 . تعبیریة، الكالم أو الحدیثالحركات الجسمیة الرئیسیة، والحركات المتناسقة، الحركات ال

  :أسالیب تحدید الكفایات التدریسیة -6

یشیر األدب التربوي في مجال تربیة المعلمین القائمة على الكفایات إلى عدة أسالیب لتحدیدها، ومن هذه 

  : ویتلخص فیما یلي)  413: 1997السویدي، (كما أورده " هیستون"األسالیب ما یشیر إلیه 

ات الدراسیة الحالیة إلى كفایات، یجب توافرها لدى المعلمین القائمین على ترجمة محتوى المقرر   .أ 

 . تدریس هذه المقررات

تحلیل المهمة التدریسیة التي تعنى التحلیل الدقیق ألدوار المعلم، وترجمتها إلى كفایات یتدرب   .ب 

 . علیها

توافرها لدى  دراسة حاجات التالمیذ وقیمهم، وطموحاتهم، وترجمة كل ذلك إلى كفایات یجب  .ج 

 . المعلم الذي یتعامل معهم، وتدریبه علیها

تقدیر حاجات المیدان ویتطلب ذلك دراسة المجتمع والتعرف على حاجاته ومتطلباته، وتحدید   .د 

المهارات التي ینبغي أن تتوفر في المتخرجین من النظام التعلیمي، ألداء وظائفهم في مجتمعهم، 

 . رها في المعلمینثم ترجمة ذلك إلى كفایات یجب تواف
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التصور النظري لمهنة التدریس، والتحلیل المنطقي لهذا التصور، ومنه نصل إلى مجموعة   .ه 

  الكفایات التي یجب أن یكون علیها المعلم، ومن ثم یمكن تحدید الكفایات للتدریب علیها 

  عوامل المساعدة في الكفایات التدریسیةال -7

تقسم الكفایات التدریسیة الواجب توافرها للمعلم الكفء، لتحقیق نواتج التعلم إلى أربعة عوامل رئیسیة 

  : كما یلي )444: 2011الخزاعلة وآخرون، (یوجزها 

 .التمكن من المعلومات في المجال التخصصي الذي سیقوم بتدریسه  .أ 

 . سانیة في المدرسةامتالك اتجاهات تسهم في إسراع التعلم وتحسین العالقات اإلن  .ب 

 . التمكن من مهارات التدریس، التي تسهم في تعلم التالمیذ  .ج 

 .التمكن من المعلومات النظریة حول التعلم و السلوك اإلنساني  .د 

 : الكفایات التدریسیة الواجب توافرها في المعلم -8

فیما  )195: 2012التوم، (الواجب توافرها في المعلم یوجزها هناك  مجموعة من الكفایات التدریسیة 

               :یأتي

عداد مذكرات الدروس  .أ  ٕ ویعد المعلم المشارك الرئیس في عملیة التخطیط لتنفیذ : كفایة التخطیط وا

المنهاج الدراسي، فإن نجاح الجهود التعلیمیة المخططة في إطار المدرسة أو فشلها مرتبط بمهارة 

 . المعلم وفاعلیته في قیامه بالمهمات الثالث المتكاملة وهي التخطیط، والتنفیذ، والتقویم

الصف بفاعلیة تسهم إسهاما كبیرا في تقدیم العملیة التعلیمیة  إن إدارة :كفایة إدارة وضبط الصف  .ب 

 .باطضناإلدارة، اال: وتخلق جهدا دراسیا مناسبا إحداث التعلیم الفعال واإلدارة الصفیة یتفرع منها
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ویقصد بإثارة الدافعیة إشعار التالمیذ بأنهم محتاجون لهذا  :كفایة إثارة الدافعیة لدي المتعلمین  .ج 

المادة وحثهم بحالة رغبتهم بتحصیل الدرس، وذلك بربط الدرس بحاجة من  ولهذه ،الدرس

 .                                    حاجاتهم ورغبة من رغباتهم

ومن أجل  ،تؤكد معظم نتائج الدراسات والبحوث التربویة والنفسیة أهمیة إثارة الدافعیة لدى المتعلم  .د 

مین استثارة انتباه التالمیذ والمحافظة على استمرار هذا االنتباه زیادة الدافعیة للتالمیذ ینبغي للمعل

 ،ستثارة الداخلیة للتعلمالوأن یعلو على ا ،لتحقیق األهداف التعلیمیة ،وأن یقنعوهم بااللتزام

 . واستخدام أسالیب الحفز الخارجي للتالمیذ الذین ال یحفزون داخلیا

بأنها تلك الوسیلة التي ) 1982( ري الدمرداشأشار صب: كفایة استخدام الوسائل التعلیمیة  .ه 

یستخدمها المعلم لتحسین تدریسه وهي ترفع فاعلیته وتعمق من مستوى درجة استفادة المتعلمین 

األفالم، والشرائح، النماذج، العینات، (منه وتطلق على كل المواد التعلیمیة واألجهزة التعلیمیة 

 . ض هذه الموادوتشمل األجهزة المستخدمة في عر  ،)والصور

ویقصد بالتقویم العملیة التي یلجأ إلیها المعلم لمعرفة مدى نجاحه في تحقیق  :كفایة التقویم  .و 

أهدافه مستخدما أنواعا مختلفة من األدوات التي یتم تحدید نوعها في ضوء األهداف المراد قیاسها 

یة، وتحلیل المضمون كاالختبارات التحصیلیة، ومقیاس المعلم والمالحظات والمقابالت الشخص

 . وغیر ذلك من المقاییس

وخاصة  ،العام المناسب من جمیع الجوانب وهي العنایة بالمظهر :كفایة السمات الشخصیة  .ز 

المهنیة واالجتماعیة، واالهتمام باللیاقة والهندام والنظافة الشخصیة، وااللتزام بمواعید الدوام 

                                                                                    .یكلف بها ت والمهام التيلقیام بالواجباالیومي، والتعاون واالستعداد ل

وهذه  ،والتي تتطلب من المعلم القیام بمهارات معینة ،تتضمن مهارات التدریس ثالث عملیات رئیسیةو 

   :فیما یلي )27: 2012حمادنه وعبیدات، (یوردها العملیات 
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وكیف  ،ویتدرب فیما سیدرسه ،تحدث هذه العملیة عندما یغلب المدرس لوحده: عملیة التخطیط  .أ 

ویتطلب التخطیط القدرة الفاعلة لدى المدرس في كیفیة معرفة خصائص المتعلمین  ،سیدرسه

واحتیاجاتهم والمهارات التي یتطلبونها حتى یتكیفوا معها، ویتطلب أیضا القدرة على صیاغة 

  . وذلك للوصول إلى خطة جیدة للدروس ،لیم وتحلیل محتوى المادة الدراسیةأهداف التع

  : ویشتمل التخطیط على عدة أمور وهي

 ویقصد بها السلوك المراد تفسیره في سلوك المتعلمین كنتیجة  :األهداف التعلیمیة أو التربویة

كسابهم  ،ومن أمثلة على ذلك إضافة معلومات جدیدة لما هو موجود عندهم ،لعملیة التعلیم ٕ وا

 . بعض المهارات وتنمیة بعض المفاهیم الجدیدة

 سواء  ،تنظیم المعارف والمعلومات التي وقع علیها االختیار على نحو معین: تحلیل المحتوى

 .أكانت هذه المعارف حقائق أو مفاهیم أو أفكار أساسیة

 ومراعاة المستوى  ،ویتم ذلك من خالل مراعاة الفروق بین المتعلمین: تحلیل خصائص المتعلم

 . ومراعاة المستوى والمرحلة العمریة للطلبة ،الثقافي والفكري للطلبة

 وتحقیق األهداف المرجوة  ،وهي تعد الخطوة األخیرة من خالل وضع الخطة: تخطیط الدرس

  . منها

ونجاحه یتوقف على إجادة مجموعة كبیرة  ،مدرس إلى تنفیذ ما خطط لهیسعى ال: عملیة التنفیذ  .ب 

وتكون لدیه  ،مثل مهارات عرض الدرس ومهارات األسئلة ،من المهارات المتخصصة في التدریس

 . القدرة الجیدة في تكوین عالقات طیبة وحمیمة مع الطالب

ویشتمل  ،وتعني التصحیح والتصویب ،یعتبر التقویم أحد عناصر عملیة التدریس :عملیة التقویم  .ج 

 .على عملیات فرعیة مثل تقویم األهداف، تقویم المحتوى، وتقویم األنشطة، وتقویم التقویم نفسه
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  :خصائص برامج إعداد المعلم القائمة على الكفایات  -9

  . خصائص برامج إعداد المعلم القائمة على الكفایات كما یلي) 194: 2005، عرفة(ذكر 

 . األهداف المطلوبة تعلمها بصورة سلوكیة ومحددة إجرائیاتحدید   .أ 

المهارات المطلوب تدریب الطالب علیها، مشتقة من إدراك األدوار المختلفة للمعلم،  الكفایات أو  .ب 

 . والتي سیتم تأدیتها في المواقف التعلیمیة

من حیث معدل التعلم وسرعته والقدرات ) المعلمین(باالختالفات الفردیة عند الطالب هتماماال  .ج 

 . الخاصة بكل طالب معلم

 . بنفس الطریقة التي یتوقع أن یعلم بموجبها) المعلم(یتعلم الطالب  .د 

 . تكامل الجوانب النظریة والتطبیقیة في مجال تعلم الكفایات أو المهارات المطلوبة  .ه 

الوسائل التي تبین ما إذا كان األداء المطلوب یتفق مع المستویات المحددة توصیف األنشطة و   .و 

 . للتقدیر والقیاس

رشاده ال إلى إصدار أحكام تتعلق بالنجاح أو  )المعلم(یهدف إجراء التقویم إلى توجیه الطالب   .ز  ٕ وا

 .الفشل

و المهارة تنوع األسالیب التي یمكن أن تستخدم في التعلم من أجل تحقیق أهداف الكفایة أ  .ح 

 . المطلوبة

 .تحدید مواصفات وظروف وشروط كافیة لتنفیذ الكفایة أو المهارة المطلوبة  .ط 

  .     مسؤولیة المتعلم نفسه عن تحقیق األهداف ومستویاتها في صورة أداءات المهارة أو الكفایة  .ي 

  :أهداف برامج إعداد المعلم القائمة على الكفایات - 10

  :  فیما یلي) 195: 2005محمود، (هناك أربعة أهداف لبرامج إعداد المعلم القائمة على الكفایات یوجزها 
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، وهي التي تهتم بعرض المعرفة النظریة والقدرات العقلیة العامة التي یستطیع )معرفیة(إدراكیة  أهداف. أ 

  .أن یظهرها) المعلم(الطالب 

  ). المعلم(عتقدات وقیما، یتوقع أن تنمو لدى الطالب تجاهات وماأهداف وجدانیة، تحدد . ب 

، وال یكتفي بأن یظهر مجرد معرفته بها ) المعلم(أهداف أدائیة، تحدد األداءات المتوقعة من الطالب. ج 

  .فقط

  .أهداف تتعلق بالناتج التعلیمي الذي یحققه الطالب المعلم في سلوك تالمیذه. د

  : ریسیةكتساب الكفایات التداكیفیة  -11

   :فیما یأتي خطوات اكتساب المهارات التدریسیة نموذج) 15: 2001زیتون، (یوضح 

وتنضوي هذه الخطوة على تقدیم معرفة أو معلومات لك عن المهارة، من حیث : أفهم المهارة  .أ 

أهمیتها والحاجة إلى كسبها من قبل المعلم، وكذا من حیث التعریف بها، وبما یرتبط بها من 

ذا  ٕ مفاهیم وأفكار تكشف عن ماهیتها وخصائصها، وغالبا ما تقع هذه المعلومات وفهمها، وا

ور مع زمالئك في مجموعة في التدریب أو مع القائم على تدریبك استشكل علیك شيء منها تشا

 . على مهارات التدریس إن وجد

وطبقا لهذه الخطوة، علیك ممارسة عدد من األنشطة التي تستهدف  :أختبر ووسع فهمك للمهارة  .ب 

فهمك للمهارة ) إثراء أو إغناء(الكشف عن مدى فهمك لهذه المهارة أو التي تستهدف توسیع 

 . ة توظیفها في تنفیذ التدریس وهذه األنشطة إما أن تمارسها بشكل فردي أو بشكل جماعيوكیفی

وفیها یتم عرض حاالت من : للمعلم الذي ال یجید أداء المهارة) كاریكاتوریة(تعرف على صورة   .ج 

في معظم األحیان، وذلك بقصد أن ننفرك من أن تسلك في تدریسك، " هزلي"المعلمین وبشكل 

هذه الحاالت فتكن أضحوكة أو تكن محل سخریة أو تكن منبوذا من طالبك، وعادة بشكل یشبه 
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متضمنا نعتا یصف هذا المعلم " ال تكن مثل هذا المعلم " ما تعرض هذه الحاالت تحت عنوان 

 . بمسمى معین

وتنضوي هذه الخطوة على تبیان لسلوكیات معلم  :ادرس سلوكیات أنموذج مثالي یؤدي المهارة  .د 

" كن هذا المعلم" ه المهارة بشكل نموذجي، وعادة ما تعرض هذه السلوكیات تحت عنوان یؤدي هذ

 . ثم ینعت هذا المعلم بمسمى معین

وفیها یتم توجیهك من خالل نشاط أدائي إلى : أداء المهارة بشكل أولي) تدرب على(مارس   .ه 

هذا النموذج المثالي ممارسة المهارة فعلیا وبشكل أولي في معمل التدریب بحیث تقلد سلوكیات 

 . قدر استطاعتك

وتتطلب هذه الخطوة أن تحصل على معلومات بشأن  :اجمع معلومات مفصلة عن أدائك للمهارة  .و 

صالحیة أدائك للمهارة من خالل تحلیل بطاقات المالحظة التي تم من خاللها تقویم أدائك األولى 

، ومن قبلك، ومن خالل هذا التحلیل للمهارة من قبل زمالئك، وكذا من قبل المشرف على التدریب

 . سوف تتعرف على السلوكیات التي تمكنت منها والسلوكیات التي لم تتمكن منها

وتستهدف هذه الخطوة تحسین أدائك للمهارة وصوال إلى مستوى  :أعد التدریب على المهارة  .ز 

كر حتى تصل الذ يسالفت) و(، )ه(اإلتقان، وتتطلب هذه الخطوة تكرار ما ورد في الخطوتین 

 . لهذا المستوى

في هذه الخطوة یطلب منك ممارسة هذه المهارة في الفصول الدراسیة  :طبق المهارة في المیدان  .ح 

الفعلیة ولیس في حجرة التدریب، ویتم أیضا تقویم أدائك المهاري من خالل المالحظة واالستعانة 

، وكذا یطلب منك جمع بزمالئك في مجموعة التدریب وبالمشرف فضال عن التقویم الذاتي

معلومات عن أدائك للمهارة في المیدان، ومن ثم تتعرف على السلوكیات التي تمكنت منها والتي 

لم تمكن منها ومستوى أدائك الكلي للمهارة، وفي حالة عدم تمكنك من المهارة ككل أو من أداء 

  . تقان المطلوببعض سلوكیاتها یعاد التدریب مرة أخرى في المیدان حتى تصل مستوى اإل
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  : خالصة

لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى الكفایات التدریسیة التي تعدّ مجموعة من المعارف والقدرات والمهارت 

أنها  التدریس، كماالمكتسبة عن طریق استیعاب معارف وجیهة وخبرات مرتبطة فیما بینها في مجال 

الوجدانیة ومن المهارات المعرفیة أو من المهارات النفسیة /مجموعة من التصرفات االجتماعیة 

ه في العملیة التعلیمیة التعلمیة على أكمل وجه، ألن من ممارسة دور األستاذ التي تمكن  ، حركیة/الحس

ولیة إعداد أجیال المستقبل النافعة التدریس مهمة لیست بالسهلة كونها تلقي على عاتق المعلمین مسؤ 

.لنفسها ولمجتمعها
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  الفصل الرابع
بتدايئ   التعلمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



53 
 

  :تمهید

لقد اهتمت مؤسسات المجتمعات اإلنسانیة منذ األزل بالتربیة والتعلیم، حیث كانت األسرة هي التي تقوم  

بوظیفة تعلیم األطفال كل ما یحتاجونه، وأصبحت تحدیات المجتمعات كثیرة وكثیرة جدا، لكن األهم 

ات األخرى، وكان واألصعب فیها هو التحدي التربوي، لما له من مردودیة واضحة على بقیة القطاع

التعلیم من أجل الحیاة واكتساب المهارات یزید من تكیف اإلنسان مع محیطه، وبتقدم األزمنة وتطورها 

  زادت العنایة الكبیرة بتنقیح األنظمة التربویة بالمدرسة والمدرسین من حین إلى آخر

بتدائي فایات وفلسفة التعلیم االولهذا سوف نتناول في هذا الفصل أهم أهداف إعداد المعلم القائمة على الك

  . وغایته

  التعلیم االبتدائي: أوال

  لتعلیم االبتدائي في الجزائرلالخلفیة النظریة  .1

أهم ما ینبغي أن یشدنا إلى هذا التعلیم الخلفیة النظریة التي كانت وراء  )141: 2009فضیل، ( ذكر

  : الدعوة إلى األخذ به والتي تتمثل فیما یلي

  :العالمیة والتطورات الحضاریة المتغیرات - أ

  المتغیرات العالمیة في مجال تطویر المنظومات التربویة وتحدیث أسالیب العمل بها والسعي

 . لجعلها منظومات تستوعب البیئة التي تعیش معها وتتفاعل مع وقائعها

  التطورات الحضاریة التي فرضت أن یتغیر المنحنى التعلیمي في االتجاه الذي یجعله تعلیما

  : منتجا ومن مظاهر هذه التطورات

 سقوط الحواجز بین العلم كنظریة، وبین التكنولوجیا كتطبیق علمي للمعرفة. 

  تعقد الخبرة والمعرفة اإلنسانیة وظهور تخصصات جدیدة . 
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  تعقد عناصرها مما تضائل معه وزن العمل العضلي المحضتطور وسائل اإلنتاج و. 

 الطلب االجتماعي المتزاید على منح أطول فترة تعلیمیة للشبان وتمكینهم من تعلیم ذي معنى.  

  : التوجهات التربویة الحدیثة التي تؤكد على -ب

 الكیفي في تقدیم المعرفة وتنویع مصادرها الجانب . 

 ن الطابع اللفظي النظري المحضاالتجاه نحو تخلیص المناهج م . 

 جعل المعارف والمعلومات وسیلة لبناء شخصیة المتعلم ولیست غایة في ذاتها . 

  جعل المرحلة المضمونة قانونیا تفي بمتطلبات تربیة الناشئة بحیث توفر لهم تكوینا شامال یضعهم

  . على عتبة الحیاة ویهیئهم للعیش في عالم متغیر

  التعلیم االبتدائي تعریف  .2

أول فرصة تتیح للطفل تربیة نظامیة یتوالها مربون : "التعلیم االبتدائي بأنه )25: 1990 رابح،( یعرف 

 ّ التي تتمیز بمنهج تربوي واضح األهداف، محدد  ،هم التربوي معلمون داخل المدرسةمختصون في فن

تقوم الدولة باإلشراف على مؤسساته  ،یمالخطط، له أدواته ووسائله الخاصة فهو مرحلة هامة من التعل

وترعاها مادیا ومعنویا كي تكون قدت وضعت اللبنات األساسیة في تكوین األفراد تكوینا یسایر األهداف ك

  . "والخیارات العلیا للمجتمع

بتدائي، أنه المرحلة التعلیمیة التي تبدأ من التحاق الطفل التعلیم اال )11، 1993 :يمنس(یعرف و 

سنوات، فیحتم على كل طفل بلغ سن الدراسة أو تجاوزه أن یلتحق  06بتدائیة في سن سة االبالمدر 

بالمدرسة االبتدائیة ذات السنوات الخمس، وتهدف هذه المدرسة إلى تعلیم التالمیذ المهارات األساسیة في 

حتى یصبحوا مواطنین  القراءة والكتابة والحساب، ومعرفة القیم الدینیة واألخالقیة والقومیة في التالمیذ

  .   صالحین قادرین على تحقیق أهداف المجتمع
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حسب " المستوى األول"على أنه هو التعلیم في المرحلة االبتدائیة  )170: 2006 الفیشي،( هیعرفكما 

ووظیفته األساسیة هي توفیر عناصر التعلیم األساسي مثل ) أسكد(التصنیف القیاسي الدولي للتعلیم 

  .بتدائیةالمدارس األولیة والمدارس اال

سیة للمنظومة التربویة یمنح التعلیم االبتدائي على أنه هو القاعدة األسا )104: 2010 حروش،( هیعرفو 

تربیة قاعدیة واحدة ویضمن حدا أدنى من المعارف والخبرات والمهارات لجمیع األطفال ویهیئهم للقیام 

بدورهم في المجتمع وینمي فیهم روح المواطنة، ومن مبادئ هذا التعلیم أنه حق لكل طفل جزائري وهو 

  .  جمیعإجباري ومجاني، یضمن تطبیق مبدأ تكافؤ الفرص لل

بنیة تربویة توفر "یتم التعلیم االبتدائي داخل المدرسة االبتدائیة التي هي حسب محمد الطیب العلوي و 

لألطفال البالغین سن الدراسة ظروف مدرسیة مالئمة وتمنحهم فرص التعلیم وتضمن لهم النمو السلیم 

عثرات ویجنبهم عوامل الفشل عن والتكوین المتوازن الذي یكون له أثر فعال في حیاتهم، ویقیهم سر ال

 ). 38: 2008مسعود،  يبن س: ورد في( "طریق أدوات التعلم وأساسیات المعرفة

  مراحل إعادة هیكلة التعلیم االبتدائي   .3

  :  ما یليفی) 212: 2009بن بوزید، (هناك ثالث مراحل إلعادة هیكلة التعلیم االبتدائي  یوجزها 

إذ في أثناءها یمارس نشاطات اإلیقاظ التي تحفز  ،وهي أهم مراحل تمدرس الطفل :المرحلة األولى - أ

ثم إن الجزء األكبر من نجاح المدرسة أو  ؛اهتماماته قبل الشروع في التعلم بالمعنى المتعارف علیه

  . إخفاقها یتحدد خالل هذه المرحلة بالذات

وفیها ینصب االهتمام أكثر على التحكم في  :المرحلة الثانیة أو فترة تعمیق التعلمات األساسیة -ب

والمكتوب والقدرة على التحریر، وهي الجوانب التي  وءاللغة العربیة من حیث التعبیر الشفهي وفهم المقر 

  . تشكل القطب األساسي بالنسبة للتعلمات المقرة في هذا الطور
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یم التعلمات القاعدیة الذي یفترض یشكل تدع: المرحلة الثالثة أو فترة التحكم في المواد األساسیة - ج

والتوظیف الجید للمعارف ذات  ،منه الوصول بالمتعلم إلى التحكم في القراءة والكتابة والتعبیر التلقائي

الصلة بالمواد التعلیمیة األخرى الهدف األساسي بالنسبة لهذه المرحلة، وعند نهایتها یشرع المعنیون في 

ویتعین على هذا التقییم، بعد نهایة كل مرحلة، أن یخلص إلى وضع  ؛ائيعملیة تقییم عام للتعلیم االبتد

عادة السنة الدراسیة بالنسبة للمتعلمین ٕ   . نظام للمعالجة لتجنب التأخرات وا

  بتدائيخصائص التعلیم اال  .4

وتتمثل ) 39: 2008بن سي مسعود، (ه تیتمیز التعلیم االبتدائي بجملة من الخصائص حسب ما ذكر  

  : فیما یلي

فهو یضمن للجمیع تربیة قاعدیة كافیة  ،تعلیم موحد إذ یضمن لمجموع األطفال تربیة موحدة  .أ 

  . تساعد على النمو الشامل لشخصیات األطفال من جوانبها المعرفیة والنفسیة والحركیة ،ومتكاملة

 .أو طرد یحقق دیمقراطیة یجعله واقعا ملموسابفضل طابعه الموحد ودوامه المتصل دون عائق   .ب 

 . التعلیم االبتدائي مرحلة منتهیة، قصیرة نسبیا  .ج 

 . التعلیم االبتدائي مرحلة تمهیدیة تهیئ التلمیذ للمرحلة التعلیمیة الموالیة  .د 

لتحاق به حق أساسي لجمیع المواطنین وهو في الوقت ذاته أي اال ؛بتدائي تعلیم إلزاميالتعلیم اال  .ه 

  .   علیه واجب

  بتدائيالمهام المنوطة بالتعلیم اال. 5

  : وهي كاألتي) 143: 2009فضیل، (من أهم الوظائف والمهام المنوطة بالتعلیم االبتدائي التي أبرزها 

ستفادة منها في واال ،تصال وتدریبهم على توظیفهاإكساب المتعلمین أدوات التعلم ووسائل اال  .أ 

  . مختلف المجاالت
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تزویدهم بالقدر الضروري من المعارف والمهارات والمواقف السلوكیة التي تجعل منهم مواطنین   .ب 

 . متوافقین مع أنفسهم ومع ظروف مجتمعهم

 . تربیتهم على حب العمل وتقدیر العاملین  .ج 

 . إكسابهم القدرة على استخدام مبادئ التفكیر العلمي واالستدالل المنطقي  .د 

تصال وتفاعل ووسیلة تعلم التي تجعلهم قادرین على استخدام اللغة أداة إكسابهم الكفایة اللغویة ا  .ه 

 .وتفكیر

 ،ستفادة من تجارب الغیرتمكینهم من تعلم لغة أجنبیة أو لغتین بحیث یصبحون قادرین على اال  .و 

 . كتشافات الحضاریة والعلمیة واإلبداع الثقافيواإلطالع على اال

وجعل ذلك سبیال لفهم ظواهر  ،لعلمیة وتطبیقاتها العملیةالحرص على إحداث التكامل بین المادة ا  .ز 

 . المحیط والتكیف مع متطلبات الحیاة المعاصرة

 ). مجتمعهم( الحرص على تنمیة الحس الوطني والدیني واإلیمان بالقیم التي یؤمن بها المجتمع  .ح 

یقاظ االهتمام بالنشاط الثقافي  .ط  ٕ  .تهذیب األذواق واألحاسیس وتنمیة المواهب وا

جعل العملیات التعلیمیة تستجیب لحاجیات المتعلم وتجیب عن تساؤالته وتسعى إلى إحداث تغیر   .ي 

 .ه للتفاعل مع المواقف المستحدثةنوعي في تفكیره وسلوكه مما یهیئ

  .جعل المدرسة ومناهجها متفتحة على المحیط ومؤثرة فیه ومتأثرة بخیر ما فیه  .ك 

  التعلیم االبتدائي إلى تحقیقها الغایات واألهداف التي یسعى. 6   

مجموعة من الغایات واألهداف التي یسعى التعلیم االبتدائي إلى تحقیقها ) 145: 2009فضیل،(لقد ذكر 

  : وهي كما یلي
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والسیر في ظاللها من أجل تكوین المجتمع المتعلم الذي  ،تأكید دیمقراطیة التعلیم وتعمیق مدلولها  .أ 

قه من خالل توفیر الفرص المالئمة لكل فئة لتمكین الجمیع من یسعى النظام التربوي إلى تحقی

  . االستفادة من الحق المشروع في التعلم

المساهمة في تنمیة البالد اجتماعیا واقتصادیا بتوفیر القاعدة التي تنبثق منها األطر المتوسطة   .ب 

 . والمهیأة للعمل والتي تحتاج إلیها قطاعات النشاط الوطني

وطنیة المتكاملة والمتوازنة وخلق أنماط جدیدة من السلوك تتماشى مع النظام بناء الشخصیة ال  .ج 

 .االجتماعي والسیاسي المتغیر

 . جعل المدرسة تواكب المسیرة المجتمعیة وتقوم بالدور المسند إلیها  .د 

 ،تحقیق المدرسة الموحدة التي تشكل المضامین التعلیمیة التي تقدمها جذعا مشتركا واحدا للجمیع  .ه 

 . ي یؤدي بعد ذلك إلى نوع من التجانس في تكوین الشباب ویقضي على التفاوت في الحظوظوالذ

تأصیل العمل الیدوي وجعله قیمة من القیم الحضاریة التي یجب غرسها وتنمیتها في نفوس   .و 

كسابهم األساس العلمي الذي یقوم علیه والقدرة على ممارسته ،الشباب ٕ  .وا

واتخاذها مبدأ تقوم علیه تربیة المواطن فكرا  ،في نفوس المتعلمین ترسیخ القیم العربیة اإلسالمیة  .ز 

 .وعقیدة وسلوكا

تنمیة الثقافة التكنولوجیة وتنمیة االهتمام بها باعتبارها بعدا من أبعاد التربیة العلمیة المعاصرة   .ح 

 .وأساسا من أسس التطور الحضاري

تأصیل التعلیم وجعله مرتبطا بقضایا الوطن محققا لذاتیة المجتمع وسبیال إلى تحقیق مطامحه   .ط 

 . وأداة لدعم الوحدة الوطنیة

والمتفاعل مع قیم  ،تكوین اإلنسان الجزائري المؤمن بربه والمعتز بانتمائه الروحي والحضاري  .ي 

األخیر إن التعلیم األساسي كما والواثق من قدرته على التغیر، وفي  ،والمواكب لعصره ،مجتمعه

لىو  ،بینا یسعى إلى تغییر النظرة إلى التعلیم ٕ لى طرائق اكتسابها ا ٕ لى جعل المهارات  ،المعرفة وا ٕ وا
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وجانبا مكمال  ،الیدویة واألعمال المنتجة واالتجاهات السلوكیة جزءا أساسیا من النشاط المدرسي

رسة بمحیطها وبعصرها والمواطن بمجتمعه كما یسعى إلى ربط المد ؛للتكوین المعرفي النظري

عداده وفق متطلبات هذا المجتمع ٕ   .وا

  تنظیم وتسییر المدرسة االبتدائیة  . 7

: جاءت المدرسة األساسیة نتیجة التجارب التي عرفتها المدرسة الجزائریة منذ االستقالل وهي تهدف إلى

سنوات في أطوار ثالث، وفي وحدات  )09(إعطاء تربیة أساسیة موحدة لجمیع التالمیذ مدة تسع . أ

  .ل اإلصالحات التي تعرفها المنظومة التربویةظمتكاملة في 

األساسیة مجموعة تربویة یعیش ویتطور التالمیذ بین أحضانها، لذا یجب أن تتوفر فیها  المدرسة. ب

جمیع الظروف إلكمال التربیة التي یتلقاها الفرد في محیطه العائلي، وتیسیر الحیاة الجماعیة، وبث روح 

  . الوطن، وخلق روح الجماعة وحب الغیر

  تأسیس المدرسة االبتدائیة . 8

المتضمن تنظیم  16/04/1976المؤرخ في  35 - 76: األساسیة بموجب أمر رقم تأسست المدرسة -

المتضمن تنظیم وتسییر المدرسة  16/04/1976المؤرخ في  71 - 76: والمرسوم رقم ،التربیة والتكوین

  .األساسیة

  هیكلة التعلیم االبتدائي . 9

یمكن " )17-16: 2004المدرسي والقانون،  التشریع( 71 -76من المرسوم  02ي المادة جاء ف  .أ 

ویكون سیكل ... تبعا لحاجات توفیر التعلیم أن تلحق بالمدرسة االبتدائیة مدرسة أو عدة مدارس

  ". المدرسة طبقا لمقتضیات الخریطة المدرسیة
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  : هذه الوحدة یمكن أن تأخذ عدة تنظیمات

   .مؤسسة رئیسیة للطور الثالث ومؤسسات للطورین األولیین  .ب 

 . مؤسسة رئیسیة تستقبل المستویات الثالثة في مبنى واحد  .ج 

 .مؤسسة رئیسیة ستتقبل المستویات الثالثة في مبنى واحد ومؤسسات للطورین األولیین  .د 

وتسمى مؤسسة الطورین األولیین المدرسة ) مأمن(هذه الوحدة تسمى المدرسة األساسیة المندمجة   .ه 

  .كمالیةالمدرسة اإلاالبتدائیة، ومؤسسة الطور الثالث 

  وظائف التعلیم في المدرسة االبتدائیة. 10

    :فیما یأتي )142: 2017جوهاري، ( هما ذكر ة ن بین الوظائف التي تقوم بها المدرسة االبتدائیم

للمدرسة وظائف اجتماعیة عدیدة، ومن خالل تعددها هذا : الوظائف االجتماعیة للمدرسة االبتدائیة .أ

تنوعت اآلراء االجتماعیة حول طبیعتها، فهناك من یرى بأن المدرسة تقوم في المجتمع، بإنتاج قوى العمل 

عادة إنتاج عالم إیدیولوجي وثقافي،  ٕ نتاج وا ٕ في مختلف التخصصات االقتصادیة واالجتماعیة في بلد ما، وا

دة توزیع األفعال االجتماعیة بین مختلف الطبقات أو الجماعات المكونة للمجتمع ، والبعض وتوزیع أو إعا

  : ینطلق من أنها تقوم بالوظائف االجتماعیة التالیة

 نقل التراث الثقافي إلى األجیال الناشئة . 

  التبسیط المتعمد في مختلف المواد المعرفیة، ومهارات المدرسة المتشابكة لتصیر مناسبة

 . هم التالمیذلف

  التظهیر الخاص بالتراث الثقافي للمجتمع، وتنقیته من بعض األمور التي لم تعد مناسبة

 .للحیاة المعاصرة
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  تنسیق التفاعل االجتماعي والتوحید بین مختلف عناصر البیئة االجتماعیة، من خالل

ك صهرها لمیول واتجاهات التالمیذ حسب فلسفة المجتمع، مما یخلق واقعا للحرا

  .االجتماعي القائم على التعایش والتفاهم بین األفراد

تعتبر هذه الوظائف أهم الوظائف االجتماعیة الموكلة للمدرسة االبتدائیة في المجتمع، باإلضافة إلى ذلك 

تعمل المدرسة االبتدائیة على تقدیم خدمات للبیئة المحلیة كأن تقوم بتتبع األحداث الجاریة بعقد ندوات 

لقاء مح ٕ قامة المعارض وعرض التمثیلیات بهدف توضیح األهداف القومیة، ونشر الوعي وا ٕ اضرات وا

الصحي عن طریق الملصقات والدعوة إلى نظافة الشوارع، وتبصیر المجتمع بأضرار االعتقادات الفاسدة 

  . والخرافات الشائعة ومحاربة البدع

لتربویة للمدرسة في مساعدة التلمیذ على النمو تتمثل الوظائف ا :الوظائف التربویة للمدرسة االبتدائیة .ب

المتكامل من جمیع النواحي الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة، واالنفعالیة والروحیة إلى أقصى حد تمكنه منه 

 قدراته واستعداداته في هذه المرحلة من التعلیم 

  الكفاءات األساسیة للتعلیم االبتدائي . 11

رئیسیة هامة في إیصال المعارف األساسیة وتكوین السلوكیات، وهي تهدف إن للتعلیم االبتدائي وظیفة 

  :  فیما یلي )155: 2010حروش، (ه إلى تحقیق بعض الكفاءات األساسیة وهذا ما وضح

تتمثل في تعلم اللغة العربیة كمفتاح أول للدخول في مجاالت   :كفاءات ذات طابع اتصالي   .أ 

 . التعلم، والتحكم في لغة أجنبیة أولى قراءة وكتابة وتعبیرا، ومعرفة لغة أجنبیة ثانیة

تتمثل في مقدرة التلمیذ على استعمال بعض األدوات المنهجیة،  :كفاءات ذات طابع منهجي  .ب 

 . واستعمال الحاسوب وغیرها
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أن یكون قادرا على معرفة البیئة التي یعیش فیها بمختلف مكوناته  :ت طابع فكريكفاءات ذا  .ج 

 .وقدرته على كیفیة الحصول على المعلومات وانتقائها وترتیبها وانتقادها. الفیزیائیة

یكون قادرا على العمل ضمن الجماعة، والتفتح على  :كفاءات ذات طابع اجتماعي وشخصي  .د 

  .وقه وواجباته، والتحكم في العلوم االجتماعیةالفروق الفردیة، ومعرفة حق

  أستاذ التعلیم االبتدائي: ثانیا

  تعریف المعلم. 1

هو المسؤول األول عن تحقیق األهداف التربویة لألمة وتنشئة "بأنه المعلم  ) 1979( علي خضریعرف 

العادات الفكریة األجیال، ومن خالل التأثیر المنظم والمستمر في سلوك المتعلمین، كي یكتسبوا من 

والعاطفیة واالجتماعیة والشخصیة ما یساعدهم على التوافق مع أنفسهم وعلى التكیف السلیم مع مجتمعهم 

  .)162: 2015قایلي، : ورد في( وعلى النهوض والتقدم به

ة هو الذي یعمل على تنمیة القدرات والمهارات عند التالمیذ عن طریق تنظیم العملی"بأنه  المعلم ویعرف -

التعلیمیة التعلمیة وضبطها واستخدام تقنیات التعلم ووسائله، ومعرفة حاجات التالمیذ وطرائق تفكیرهم 

  ).27: 1986بشارة، " (وتعلمهم

یعرف المعلم على انه الشخص الذي كلفه المجتمع بمهمة إعداد النشء الجدید، ویمثل اإلدارة التي تحقق 

  )38: 1995عوض، (مهام التدریس والتنظیم واإلرشاد بها أغراض التربیة السامیة ألنه یقوم ب

من یقدم خدمة مهنیة ألمته من خالل تمكین التالمیذ من اكتساب المعارف والمثل : " بأنهكما یعرف  -

العلیا، وتذوق معنى الحریة والمسؤولیة، ومن خالل تمكینهم من اكتساب مهارات التفكیر الناقد والمواطنة 

  ).49: 2006لقضاة، الترتوري وا( الصالحة
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  خصائص المعلم .2

ذكر إیرلباخ وزهنر في كتابهما علم النفس للمعلم والمربي بعض الخصائص التي یجب أن تتوافر في  

  : كما یلي) 156: 1996الكناني، أسد و ( رد في وره بكفاءة وهذا ما أو المعلم لكي یؤدي د

  . على المدرس أن یكون مدركا لممیزاته ونقاط الضعف عنده، لكي یطور نفسه إلى األحسن یجب  .أ 

لكي یهتم التالمیذ بالدرس، یجب على المدرس أال ینسى أن یتحدث بقدر اإلمكان مع كل تلمیذ   .ب 

والنظام في الفصل مرتبط بسلوك المدرس، فالمدرس ذو الشخصیة المرحة والواثق من نفسه، 

طر على تالمیذه، ومثل هذا المدرس یندر أن تقابله صعوبات طالما أنه متمكن من یمكنه أن یسی

 .مادته ویجید طرق التدریس

للمدرس مشاكله وأحزانه الخاصة، ولكن من واجبه أال یشعر التالمیذ بضیقه أو بمزاجه غیر   .ج 

ن المعتدل فالمدرس الذي ال یسیطر على نفسه بصرف النظر عن السبب، یكون غیر محبوب م

 . تالمیذه

یجب على المدرس أال یتخذ أحكام مسبقة على التالمیذ، فالمدرس الجید یبحث دائما عن الجوانب   .د 

 . اإلیجابیة عند تالمیذه وینمیها لكي یتخطى بها الجوانب السلبیة

  . لمظهر المدرس مدلول كبیر بالنسبة للتالمیذ فیجب أن تكون مالبسه نظیفة وأنیقة  .ه 

  : صفات المعلم .3

  : كما یلي) 23: 2006عودة، (صفات أساسیة یوجزها  ءالكفعلم للم

أن یكون على درجة كبیرة من المرونة بحیث یستطیع االستمرار في التعلم، فیكتسب   .أ 

 . المعارف والمهارات المختلفة التي یحتاجها في ممارسته لعملیة التدریس
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أن یدرك أن الموقف التدریسي عبارة عن موقف تربوي البد أن یجري فیه التفاعل المثمر   .ب 

بینه وبین تالمیذه، وأنه لیس مطالب باستعراض معلوماته ومفاهیمه وأفكاره في هذا 

 . المجال إال بالقدر الذي یخدم مسار التفاعل بین جمیع األطراف

لها اهتماماتها ومیولها وقدراتها أن ینظر إلى كل تلمیذ في فصله كحالة مفردة   .ج 

ومشكالتها، ومن ثم فال یجوز أن ینظر إلى الجمیع كما لو كانوا على قدر المساواة سواء 

عند تحدید أهداف الموقف التدریسي، أو عند التفاعل معهم، أو عند تقویم عائد هذا 

  . الموقف

  : وهي كما یليصفات أخرى للمعلم الجید ) 52: 2006الترتوري والقضاة، (ویضیف 

تكامل الصفات الشخصیة المستقیمة من حضور الذهن والدقة في األداء وحسن   .أ 

عتماد على حواسه، وصحته وحیویته، ألن هذا العمل التصرف، لیكون قادرا على اال

 . المستمر یتطلب الجهد والحرص والمهمة العالیة والمثابرة

الحب والرغبة األكیدة للعمل في هذه المهنة ألن اإلكراه على العمل في هذه المهنة، ألن   .ب 

اإلكراه على العمل في هذه المهنة یولد التبلد في اإلحساس والشعور، والرغبة المستمرة 

 . في ترك المهنة بشتى الطرق

 . یط بهاإللمام والوعي بالثقافة العامة والمعرفة بالبیئة االجتماعیة التي تح  .ج 

المحبة الدائمة للطالب والمعاملة الحسنة، الممزوجة بالصدق واألمانة، والمرونة معهم في   .د 

 .المواقف التي تتطلب ذلك، للوصول إلى األهداف التربویة الموضوعة

إتاحة الفرصة للطلبة للتحدث والمناقشة داخل الفصل، ألن الحدیث والتعلیقات تعلمهم من   .ه 

كما ینصح المعلم بالحوار مع الطلبة بعد اإلكثار . من المعلم أخطائهم أكثر من تعلمهم
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من اإللقاء، ألن التدریس لیس نقل للمعلومة فقط، بل هو تعدیل للسلوك، وتكوین للقیم 

   ).355: 2012النوایسة، (واالتجاهات 

  أدوار المعلم قدیما وحدیثا .4

  : أدوار المعلم قدیما وحدیثا وهي كما یلي) 214: 2001البوهي، (لقد ذكر 

  : أدوار المعلم القدیمة وهي كاألتي  . أ

  نقل المعلومات من مصادر محددة إلى الطلبة، حیث أصبح هو نفسه مصدرا یكاد یكون

 ). مخزن للمعلومات(وحیدا للمعلومات، وبهذا فهو أقرب ما یكون إلى

 ات للطلبة، والتأكد من حفظهم لها، وتوجیه الطلبة إلى المحافظة على القیم تلقین المعلوم

 .وأنماط السلوك المتوارثة

  ،إكساب الطلبة مهارات محددة في القراءة والكتابة والحساب وغیرها، مما یقتضیه المنهج

ستخدام وسائل محددة تقوم أساسا، على حشو الذهن واالنضباط الشدید، اویتبع ذلك 

فظ المعلومات المقدمة كنصوص ال تقبل المناقشة والجدل، واعتبار المعلم وفرض ح

  .محور العملیة التربویة، واالهتمام بالجوانب النظریة دون العملیة

  : أدوار المعلم الجدیدة والحدیثة المطلوب أداؤها من قبل المعلم وهي . ب

  أن المعلم مسؤول عن تشكیل تفكیر الطالب وتعویدهم على التفكیر العلمي والمنطقي

وشروطه وقواعده، ولیس عن تلقینهم المعلومات وحفظها بشكل آلي، ینبغي علیه أن 

 . یرشدهم إلى كیفیة الحصول على المعلومات

 تجدید والتغییرالمعلم مرشد وموجه لطالبه علمیا ونفسیا واجتماعیا وسلوكیا، وهو أداة لل . 
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  ،المعلم رائد اجتماعي وعنصر تغییر في المجتمع، وحلقة إتصال بین المدرسة والبیئة

وهو الذي یجسد قیم المجتمع، ویؤدي أنماط السلوك المرغوبة والصحیحة أمام طالبه، 

 .باعتباره قدوة لهم

  إیجابي المعلم منظم للنشاطات التربویة الالصفیة، وعضو عامل في جمعیته، وعنصر

عالء سمعتها، وفي العمل للمحافظة على حقوق  ٕ في المحافظة على كرامة مهنته، وا

 . زمالئه، وأدائهم لواجباتهم

  المعلم عضو منفذ للسیاسة التربویة للدولة، ومدیر لعملیة التدریس داخل الصف باعتباره

 . منفذا للمنهج، ومرشدا، ومجربا للمعلومات، ومستخلصا للمهارات الجدیدة

  المعلم عنصر تعاوني مع زمالئه، ومع العاملین في مدرسته، وهو شریك في إدارة

المدرسة وتنظیمها ورفع سمعتها، وشریك ألولیاء األمور في تربیة أوالدهم، باعتباره غارسا 

 . للقیم واالتجاهات والمیول اإلیجابیة

 یعتبر ذلك إحدى  المعلم مسؤول عن تنمیة ثقافته المهنیة والعملیة واالجتماعیة، بحیث

 .اء تالمیذهر واجباته الرئیسیة، ومسؤولیاته المهمة، آ

  المعلم ذو دور هام في توطید التعاون مع المؤسسات المجتمعیة األخرى، التربویة وتربیة

 .الجیل الجدید

  للمعلم دور في دراسة األهداف وتقویم المناهج والوسائل، وحسن أداء كل ذلك بالتعاون

  .التربویة المسؤولةمع الجهات  

  :أسالیب واتجاهات إعداد معلم المرحلة االبتدائیة .5

تعددت الرؤى واالتجاهات في مجال إعداد معلم المرحلة االبتدائیة، بتعدد وجهات نظر أصحابها، ویمكن  

  : كما یلي )107: 2015الغامدي، (حسب  استعراضها
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الكفایات الالزمة للمعلم في مستویاتها وفیه یتم تحدید  :اتجاه إعداد المعلم في ضوء الكفایات  .أ 

 . المختلفة، ثم یتم تدریب المعلمین علیها نظریا وعملیا وتصنیفاتها

انطالقا من أن عملیة التدریس یمكن تحلیلها لمجموعة  :اتجاه إعداد المعلم في ضوء المهارات  .ب 

لیصلوا إلى مستوى من المهارات في برامج اإلعداد، بحیث یتدرب المعلمون علیها نظریا وعملیا، 

 . اإلتقان المطلوب

حیث یتم التعامل مع برنامج إعداد المعلم على أنه  :اتجاه إعداد المعلم في ضوء أسلوب النظم  .ج 

، فإذا توافر )المدخالت، والعملیات، والمخرجات، والتغذیة الراجعة( نظام متكامل له مكونات هي

و التفاعل، ساعد ذلك على تحقیق البرنامج  للبرنامج ومكونات قدر مناسب من التكامل، والترابط

 .ألهدافه كاملة

من  يویرى أصحاب هذا االتجاه أن التدریس نشاط مهن :اتجاه إعداد المعلم القائم على األداء  .د 

نوع خاص، یتطلب تدریبا متخصصا على مهامه وأدوار یتم تحدیدها مسبقا، بحیث ینخرط المعلم 

في هذه التدریبات حتى یحقق مستوى أداء مناسبا في ضوء معاییر موضوعیة تراعي المهنیة 

   .والخبرة والمهارة

  :أهمیة المعلم وحاجة المجتمع إلیه .6

   :)53: 1989شهال وحربلي، ( ما ذكرهاإن للمعلم أهمیة كبیرة ك: أهمیة المعلم  .أ 

 فهو من جهة القیم األمین من  ،إن المعلم هو الخبیر الذي أقامه المجتمع لیحقق أغراضه التربویة

تراثه الثقافي ومن جهة أخرى العامل األكبر على تحدید هذا التراث وتعزیزه وهذا هو بوجه عام 

 . الدور الذي یمثله المعلم على مسرح الحیاة

  مجتمعنا رهن بإصالح المعلمین والمعلمات الذي تأمنهم على تربیة أبنائها وهؤالء المعلمین إن

یستطیعوا أن یقوموا بمهنتهم على أحسن وجه إال إذا نالوا نصیبا وافرا من اإلعداد،  والمعلمات ال
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م وحسن فشخصیات المعلمین وصفاتهم تعود بصورة مباشرة إلى التدابیر الفعالة التي تتخذ لتربیته

 . أدائهم

  لقد أجمع المربون على أن معظم المشاكل التربویة ناشطة في أساسها عن افتقار المدارس إلى

معلمین قادرین، فالمعلم القدیر المدرب یستطیع أن یتالقى هذه المشاكل ألن المعلم هو العمود 

دة والمناهج المدروسة الفقري للتعلیم وبمقدار صالح المعلم یكون صالح التعلیم ألن المباني الجی

والمعدات الكافیة تكون قلیلة الجدوى إذا لم یتوفر المعلم الصالح ألن وجود هذا المعلم یعوض 

   ).10: 1995براهیم، إ(في الكثیر من األحیان ما یكون من النقص في هذه النواحي 

 :       حاجة المجتمع إلى المعلم الناجح .ب

إن المجتمع الجزائري عموما، والمنظومة التربویة خصوصا بحاجة إلى معلم یواجه مسؤولیة تربویة، 

عداد التالمیذ، وكما تتجلى التحدیات أمام هذا المعلم فإنه مطالب باالهتمام بالنمو لشخصیة كل متعلم  ٕ وا

أن یعمل على الربط بین  ومراعاة استعداده ومیوله، وما یكون بینه وبین زمالئه من فروق فردیة، ویجب

النظریة والتطبیق أن یستخدم أسالیب متنوعة في تدرسیه إلیصال المعارف إلى أذهان التالمیذ بطریقة 

الدراسة سهلة وبأقل جهد ووقت، ویجعلهم یطبقون في حیاتهم العملیة الیومیة ما یتعلمونه في حجرات 

    ).17: 1969راشد، (

  :ومهامه داخل الصفإعداد المعلم للعملیة التربویة  .7

  : إعداد المعلم للعملیة التربویة . أ

 یعرف بأنه محصل العملیات التي تقود فردا معینا لممارسة نشاط مهني : اإلعداد التربوي

ونتیجة لهذا المجموع من العملیات، ذلك أن اإلعداد هو إعطاء المعلم كل ما تتطلبه 
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لمامه بمقومات المهنة وأخالقیاتها ٕ وكذا . العملیة التربویة من فهم لطبیعة عمله التربوي وا

  ).513: 1982عاقل، (ومهاراتهم دراسة وفهم التالمیذ وخصائصهم النفسیة 

 ویقصد به مجموع المواد التي : " ویعرفه صالح عبد القادر كما یلي :اإلعداد األكادیمي

سیقوم المعلم بتعلیمها للتالمیذ ویتحدد المستوى الذي یعطي على أساسه هذه المواد 

بمستوى المرحلة التي سیقوم المعلم بالتدریس فیها والهدف من هذا اإلعداد هو أن یكون 

ا، ویجب أن یكون متبصرا في مادته جیدا، ألن على درایة بكل أساسیات المادة وجزئیاته

عبد العزیز، (ضالة المادة ال تدفع التلمیذ لالنتباه، وال تعینه على تمییز المسائل الفرعیة 

1974 :82.( 

 هو تزوید المعلم بالجوانب الرئیسیة لثقافة مجتمعه والمجتمعات األخرى  :اإلعداد الثقافي

جتماعي، وتزویده بالمعلومات األساسیة التي من أجل تهیئته للتكیف مع محیطه اال

یحتاج إلیها في میدان المعرفة اإلنسانیة الطبیعیة واالجتماعیة، وهذا لكي یلقي درسه 

بطریقة مشوقة تزید من دافعیة التالمیذ للتعلم، ویجعله یتكیف مع الجو السائد داخل القسم 

  ).436: 1989رابح،(

  : مهام المعلم داخل الصف . ب

   : فیما یلي )13: 1997عواد، (ویوضحه  ام المعلم تختلف داخل غرفة الصفإن مه

 أنه ینبغي على المعلم أن یشجع عملیة  1967یقول دیل  :المعلم والتعلم الذاتي للتالمیذ

النمو الذاتي للتالمیذ إلى أقصى مدى، وعلیه أن یدفع التالمیذ لیتحروا الحقیقة بمفردهم 

ة، وینبغي أن یلقنهم أقل قدر ممكن من المعلومات وأن والوصول إلى تفسیرهم الخاص

كتشاف بأكبر قدر ممكن، وفي هذا المجال ینبغي على المعلم مراعاة یمنحهم فرصة اال

  :ما یلي
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 توجیه التلمیذ للدراسة الذاتیة وذلك عن طریق الواجبات المدرسیة . 

  مراعاة العالقة فیما بین عدد الواجبات المدرسیة والتحصیل الدراسي للتالمیذ، إذ على

المعلم إعطاء واجبات منزلیة یؤدیها التالمیذ بمفردهم ألن هذه الواجبات تكون فعالة في 

 . زیادة تحصیل التالمیذ دراسیا

 تشخیص حاجات كل طالب وتقویم تقدمه في المدرسة . 

 مكانیة خلق بیئة مالئمة وف ٕ عالة عن طریق توفیر المواد التعلیمیة المناسبة لقدرات وا

  .التالمیذ

 هو الدور األول واألساسي للمعلم ویتبع هذا الدور أدورا فرعیة تتمثل في المهمات : التدریس

 :التالیة

 ویقصد به ما یطبعه المعلم من تصور مستقبلي لما سیتم تنفیذه لبلوغ األهداف  :التخطیط

لتي حددها ویتضمن التخطیط ووضع األهداف وتحدیدها، ورسم الخطط التدریسیة ا

 . واالستراتیجیات التدریسیة، وما تستلزمه من وسائل وأنشطة تعلیمیة

 ویقصد به ترجمة التصور المسبق الذي یضعه المعلم في شكل نتاجات تعلیمیة یمكن  :التنفیذ

المتعلمین وأثار دافعیتهم، وتشویقهم مالحظتها في سلوك المتعلمین، ویتطلب هذا الدور تهیئة 

شعارهم بالنجاح وتقبل مشاعرهم ومراعاة قدراتهم وما بینهم من فروق ٕ  . للدرس، وا

 یقصد به ما یتخذه المعلم من إجراءات وسبل ضبط الفعالیات التي تتم في  :اإلشراف والمتابعة

التالمیذ وغیابهم، غرفة الصف والمحافظة على النظام فیها، وما یستلزمه من ضبط لحضور 

رشادهم بهدف اال ٕ  . حتفاظ بالتالمیذ في المدرسة، والحد من غیابهموتوجیه التالمیذ وا

 یقصد به ما یتخذه المعلم من إجراءات وما یلجأ إلیه من أسالیب للحكم على مدى  :التقویم

واالتجاهات  تحصیل التالمیذ وانجازاتهم واكتسابهم للمعارف والمفاهیم والمهارات وتمثلهم للقیم

المرغوبة، ومن ثم تحدید جوانب القوة والضعف في تعلمهم، لتعزیز جوانب قوتهم، ومعالجة 
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جوانب ضعفهم باألسالیب المناسبة وقد لحق بهذه المهمات واألدوات واألدوار التي یقوم بها المعلم 

  : تغیر واضح، ومن أبرز مظاهر هذا التغییر كما حددها بعض الباحثین فما یلي

  .االنتقال من نقل المعرفة إلى تنظیم عملیة التعلم -

  . االنتقال من اإلنفراد بإدارة النشاط التعلیمي إلى اشتراك الطالب في التخطیط والتنفیذ -

  .ستخدامها كمادة تعلیمیةااالنتقال إلى استخدام الوسائل كوسائل إیضاح إلى  -

  . االنتقال من التعلیم المباشر إلى التعلیم الذاتي -

  . االنتقال من التعلیم الجمعي إلى تفرید التعلیم -

  .االنتقال من التقویم الختامي إلى التقویم التكویني -

 والهدوء . وتعني توفیر الجو الصفي الذي یشعر المتعلم بالراحة: تنظیم البیئة الصفیة للمتعلم

واالستخدام األفضل لغرفة الصف دون زحمها باألشیاء التي ال ضرورة لها والتوزیع والطمأنینة 

المناسب لها فیها من أثاث وتجهیزات ومواد تعلیمیة یتناسب مع طبیعة األنشطة التعلیمیة وبشكل 

نارتها وحسن  ٕ یسمح بتنقل التالمیذ بسهولة والمحافظة على نظافة غرفة الصف وكیفیة تهویتها وا

ة النتباه تا فیها من مثیرات تعلیمیة من رسوم وخرائط ولوحات بطریقة مشوشة غیر مشتتوزیع م

 . المتعلمین

 ویقصد بهذا الدور ما یقوم به المعلم من جهد إداري لتنظیم تفاعله مع  :الضبط وحفظ النظام

لیهم التالمیذ من جهة وتفاعل التالمیذ من جهة أخرى والمراد بحفظ النظام الهدوء الذي یفرض ع

نما هو عامل  ٕ خوفا من المعلم، والضبط أو حفظ النظام لیس مجرد وظیفة یمارسها المعلم، وا

  . مساعد على التعلم فهو یكمل التفاعل بین المتعلمین ویحفظ علیهم انتباههم للمادة التعلیمیة
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  : ویتوقف حفظ وضبط النظام في الصف على عاملین

 رسها واستثماره لوقته وقدرته على شد التالمیذ شخصیة المعلم وتمكنه من المادة التي ید

 . إلیه بأسالیب الحوار والمناقشة واألعمال التي تكلفهم بها

  ،النمط اإلداري الذي یستخدمه المعلم ویعتقد علیه في إدارة صفه والفعالیات التي تتم فیه

اعد فالنمط الدیمقراطي في إدارة الصف یحقق للمعلم وتالمیذه مكاسب عدیدة فهو یس

المعلم على توفیر قاعدة النظام والضبط في صفة قائمة على قناعة التالمیذ ومشاركتهم، 

وذلك بتوفیر جو المنافسة وتبادل الرأي ویضمن لهم الطمأنینة المطلوبة لقیامهم بأعمالهم 

  . ویجعل صلتهم بمعلمهم تقوم على اإلنتاج والتواصل المتزن المنضبط

  : م بها عالمنا المعاصر والتي یلزم تجاوزها من قبل المعلم العصريالتوترات الرئیسیة التي یتس .8

أهم التوترات التي یتسم بها عالمنا المعاصر، والتي ینبغي أن یتجاوزها  )79: 2002راشد، (یوضح 

  : المعلم العصري ویتغلب علیها وهي التي سأوضحها في النقاط التالیة

توتر في إشكالیة كیف أن یصبح المرء شیئا فشیئا ویتضح هذا ال :التوتر بین العالمي والمحلي  .أ 

مواطنا من مواطني العالم دون أن ینفصل عن جذوره، مع استمرار المشاركة بنشاطه في حیاة 

  . أمته، وكذلك في حیاة مجتمعه المحلي

إن عالمیة الثقافة تتحقق بصورة مطردة، ولكنها ال تزال جزئیة، : التوتر بین الكلى والخصوصي  .ب 

ال محید عنه بكل ما تنطوي علیه من وعود ومخاطر لیس أقلها إغفال طابع التفرد لدى  وهي أمر

لى تحقیق كل إمكاناته في ظل ما اكل شخص، الذي یتمثل في نزوعه إلى  ٕ ختیار مصیره وا

یحافظ علیه من ثراء تقالیده وثقافته الخاصة التي تهددها التطورات الجاریة إن لم یتخذ جانب 

 . الجذر
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وهذا التوتر یعتبر جزءا من نفس اإلشكالیة، كیف یمكن التجاوب  :بین التقالید والحداثة التوتر  .ج 

مع التغییر دون التنكر للذات وبناء االستقالل الذاتي في تكامل مع حریة الغیر وتطوره، وكیف 

یمكن اإلمساك بعنان التقدم العلمي، وبهذه الروح ینبغي مواجهة التحدي الذي تطرحه تكنولوجیا 

 .المعلومات الجدیدة

وهو توتر أولي تغذیه الیوم سیطرة االعتبارات الوقتیة  :التوتر بین المدى الطویل والمدى القصیر  .د 

العابرة واآلتیة في سیاق تعیدنا فیه دوما وفرة المعلومات واالنفعاالت الوقتیة الزائلة إلى التركیز 

وحلوال سریعة، بینما یتطلب الكثیر من  على المشكالت الفوریة المباشرة، فالجماهیر ترید إجابات

المشكالت إستراتیجیة متأنیة لإلصالح تقرر بالتشاور والتفاوض، ذلك هو الحال على وجه 

 . التحدید فیما یتعلق بسیاسات التعلیم

لقد طرحت هذه المشكالت على  :التوتر بین الحاجة إلى التنافس والحرص على تكافؤ الفرص  .ه 

ن لم یكن مطلقا وال دائما، ویمكن القول بأن واضعي سیاسات التعلیم،  ٕ وقد وجدت حال أحیانا، وا

الضغوط التي تولدها المنافسة تنسى الكثیرین من المسئولین مهمة توفیر الوسائل لكل إنسان 

 .الغتنام جمیع الفرص التي تتاح له

الضغط القائم  من الواضح أن :التوتر بین التوسع الهائل للمعارف وقدرة اإلنسان على استیعابها  .و 

حالیا على المناهج كبیر بسبب التدفق المعرفي الهائل، لذا فإن أیة إستراتیجیة واضحة لإلصالح 

یجب أن تشتمل على إجراء اختیارات شرط الحفاظ على العناصر األساسیة لتعلیم أساسي یتیح 

 .للمرء حیاة أفضل بسبب المعرفة والتجربة، ومن خالل بناء ثقافة شخصیة

وهذه إشكالیة أزلیة، فالعالم متعطش دون أن  :بین الجانب الوجداني والجانب المادي التوتر  .ز 

لى قیم أخالقیة، فیا لها من مهمة نبیلة للتربیة أن تحفز  ٕ یشعر بذلك أو یعبر عنه إلى مثل أعلى وا

لى للفكر والوجدان إ يفي كل فرد وفقا لتقالیده ومعتقداته وفي احترام تام للتعددیة، هذا التسام
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لى نوع من التفوق على الذات وتجاوزها ٕ وبناءا على ذلك فإنه ینبغي التوازن . مستوى العالمي، وا

  . بین الجانب الوجداني والمادي

  جوانب الوعي التربوي للمعلم .9

  : جوانب للوعي التربوي للمعلم وهي كاألتي عدة) 175 -166: 2008فرج، (لقد ذكر  

ال یمكن ألي معلم أن یقوم بدوره على الوجه األكمل إال إذا كان على وعي : الوعي بالفلسفة التربویة .أ

  : بالفلسفة التربویة التي توجه النظام التربوي الذي یعمل داخله وهذا یحتم أن یكون المعلم

  على وعي باألهداف التربویة عامة وأهداف المرحلة التي یدرس بها خاصة، إذ أن هذا

 . سائل واختیاره هذا الهدف أو ذاكالوعي یعاونه على تحدید الو 

  أن یكون على وعي بمصدر اشتقاق هذه األهداف التربویة والعالقة بینها وبین أهداف

 . المجتمع، وكیفیة إسهام هذه األهداف التربویة في تحقیق أهداف المجتمع

 على معرفة ما أحرزه هو وتالمیذه من نجاح وتقدم، ومدى ما أصابهم من فشل في  قادرا

  . عملهم

كثیرا ما تصاغ أهداف المدرسة صیاغة شاملة متكاملة كما یراها  :وعي المعلم بأهداف المدرسة . ب

المسؤلون عن التربیة من وجهة نظرهم ونظرة المجتمع، ولكن في كثیر من الدول أحیانا تصبح هذه 

األهداف الموضوعة مجرد حبر على ورق ال ترى النور إلى حیز التنفیذ وذلك بسبب عدم فهم المعلم 

  .  األهداف ووعیه بمغزى هذه األهداف

  : فإن وعي المعلم بكل هذه األهداف التي تعمل المدرسة على تحقیقها، یجعله

  في تشكیل یهتم بالنشاط المدرسي المصاحب للمواد العلمیة، ألهمیة هذا النشاط

 . شخصیات التالمیذ
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  یعتبر نفسه قائدا اجتماعیا في المجتمع المحیط بالمدرسة لیتحمل دوره في التوجیه

 . االجتماعي

 یختار أحسن أسالیب التدریس داخل الفصل لما لذلك من تأثیر على نمو التالمیذ . 

 یلم بثقافة المجتمع ومواكبة التغیر االجتماعي وفهم لمشكالت المجتمع .  

إن التربیة جزء ال یتجزأ من ثقافة أي مجتمع، بل إن العملیات المختلفة  :وعي المعلم بثقافة المجتمع . ج

التي تمكن الثقافة من االستمرار والتطور إنما هي عملیات تربویة، فالثقافة مكتسبة تنتقل من جیل إلى 

ة وعي المعلم بثقافة مجتمعه إذ أن جیل عن طریق التعلیم یتعلمها الصغار من الكبار، ومن هنا تبدو أهمی

  . هذا الوعي یمكنه من فهم عملیات التربیة وبنیة التعلیم

فالتربیة لیست قائمة بذاتها بل هي في جوهرها عملیة ثقافیة تشتق مادتها وتنسج أهدافها من واقع المجتمع 

بواسطة عملیات اجتماعیة هي وثقافته، كما أن الثقافة ال تستمر إال باكتساب األفراد ألنماطها ومعانیها 

   .تربویة في جوهرها

ونقل الثقافة واستمرارها ال یتم إال إذا وعى المعلم عناصر هذه الثقافة، ذلك ألن له دورا هاما في تطویر 

  .هذه الثقافة، وفي نفس الوقت قد یكون سببا في الجمود الثقافي في المجتمع

ال یقتصر عمل المعلم على تفاعله مع التالمیذ داخل : وعي المعلم بدوره كإداري وقائد تربوي  .د 

الفصل فقط، بل یقوم بدور أساسي في إدارة عملیة التربیة بالمدرسة وخارجها، فلكي یستطیع 

المعلم إدارة المواقف التعلیمیة داخل الفصل، وبرامج النشاط خارجه وخارج المدرسة، كل هذا 

  . ایتطلب أن یكون المعلم إداریا وقائدا تربوی

وهناك عدة جوانب یجب أن یشملها وعي المعلم بدوره في إدارة وقیادة عمله التربوي سواء داخل المدرسة 

  : أو خارجها منها
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 رته وقیادتهافهم طبیعة العمل الذي یقوم بإد . 

 كذلك القدرة على اتخاذ . القدرة على التخطیط والمتابعة وحل المشكالت واقتراح البدائل

 . ة في الوقت المالئمالقرارات المناسب

 توافر الذكاء وحسن التصرف في المواقف المختلفة . 

 القدرة على العمل في جماعة وكذلك توزیع االختصاصات والمسؤولیات . 

 القدرة على االلتزام بمتطلبات اإلدارة والقیادة التربویة.  

یجب أن یكون المعلم  :وعي المعلم بدوره كموجه ومرشد للتالمیذ ومؤثر هام في شخصیاتهم  .ه 

رشادهم، إذ یجمع  ٕ واعیا بالدور الخطیر الذي یلعبه في تكوین شخصیات التالمیذ وفي توجیههم وا

ن  ٕ التربویون على أن دور المعلم یأتي في الدرجة الثانیة من األهمیة بعد اآلباء ثم هذه العملیة، وا

  . ائل مقومات العملیة التربویةكان له أهمیة أكبر في بعض الحاالت التي تفتقد فیها األسرة وس

یجب أن یكون المعلم واعیا أن دوره لیس قاصرا على تدریس مادته العلمیة في الفصل، كما یساعد 

المدرسة على الفاء بالتزاماتها نحو المجتمع الذي أنشأها كمؤسسة تربویة لتحقیق أهداف معینة نحو خلق 

المجتمع الذي یعیش فیه، ولن یتحقق هذا الهدف إال  وتشكیل المواطن القادر على التكیف مع نفسه ومع

  .كتسب القیم واالتجاهات والعادات والتقالید، وطرائق التفاهم والتخاطب التي یرتضیها المجتمعاإذا 

  الكفایات المرتبطة بشخصیة المعلم . 10

  : كما یلي) 114 :2005 السمیع وحوالة،(من بین الكفایات المتعلقة بالمعلم الكفء والتي ذكرها كل من 

من حیث االلتزام بالزي المناسب والبساطة واالعتدال في الملبس، والعنایة  :المظهر العام  .أ 

 . بالنظافة الصحیة والبدنیة

 . من حیث قوة الصوت ووضوحه والطالقة اللغویة :الصوت  .ب 
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ویشمل الهدوء والقدرة على ضبط النفس والثقة بالنفس، والتواضع  :االتزان االنفعالي  .ج 

 . لشجاعة والجرأة في الحدیثوا

وتتضمن القدوة الحسنة، العدالة، واحترام الفروق الفردیة  :الموضوعیة واألمانة الفكریة  .د 

 .في قدرات التالمیذ

ویشمل تطبیق القواعد والقوانین، وااللتزام، والمواظبة والصبر، والتمسك بالقیم  :االنضباط  .ه 

الصدر، واحترام آراء اآلخرین، وقوة  والمبادئ الدینیة، والتعاطف مع اآلخرین، وسعة

  .خرینالمالحظة، والقدرة على القیادة، وحب العمل والنظام والتعاون مع اآل

  : خالصة

حیث تعتبر هذه المرحلة ، ر المعلم في عملیة التعلملقد تطرقنا في هذا الفصل إلى التعلیم االبتدائي ودو 

بتدائي له أهمیة الثانیة بعد األسرة مباشرة ، فالتعلیم االوتعد المدرسة ، للتلمیذمن التعلیم أهم مرحلة 

  . وأهداف ترمي أوال إلى تكوین فرد متكامل في جمیع نواحي شخصیته، إضافة إلى مهمة التعلیم

نسجام وتحقیق اال ،تفاعل العناصر المكونة لها ولعل أن المدرسة االبتدائیة ال تحقق أهدافها إال من خالل

 وحاجاتهم وراعى في تدریسه قدرات التالمیذ ،بینها، فالمعلم إذا أحسن إعداده بیداغوجیا وتربویا

 التعلمیة وخصائصهم، كل هذا سیؤدي حتما إلى نجاح مهمته في التدریس وبالتالي نجاح العملیة التعلیمیة

.لمیذملمح تخرج التویتجسد ذلك في 
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  الفصل اخلامس

راسة املیدانیة   االٕجراءات املهنجیة 
  

  

  

  :تمهید

فصل اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة في جزأین، حیث تطرق الجزء األول إلى ال یتضمن هذا

اإلجراءات المنهجیة للدراسة االستطالعیة من حیث ذكر الغرض منها، ثم مكان وزمان إجرائها، إضافة 

المستخدمة فیها، والعینة التي اشتملتها وممیزاتها، وصوال إلى ما أفرزته من النتائج فیما یخص إلى األداة 

الخصائص السیكومتریة ألداة الدراسة، أما الجزء الثاني فتضمن اإلجراءات المنهجیة للدراسة األساسیة 

ائص المجتمع والعینة بتحدید المنهج الذي اتبعته، ومكان وزمان إجرائها ومدتها، وصوال إلى تحدید خص

عطاء  ٕ التي شملتها، واألدوات المستخدمة في الحصول على النتائج من خالل ذكر كیفیة تصحیحها وا

  .الدرجات الخام، ثم طریقة إجراء الدراسة األساسیة، واألسالیب اإلحصائیة المتبعة فیها

  اإلجراءات المنهجیة للدراسة االستطالعیة :أوال
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  :طالعیةالغرض من الدراسة االست .1

هو االطالع واالكتشاف لمیدان البحث، والتدریب على  الستطالعیةإن الغرض األساسي من الدراسة ا

 ألداة القیاس،إجراءاته المیدانیة، من حیث منهج البحث وطریقة المعاینة، والخصائص السیكومتریة 

 . واستعمالها لجمع بیانات البحث من أفراد العینة واألسالیب اإلحصائیة لمعالجتها

  :مكان وزمان الدراسة االستطالعیة .2

تم إجراء الدراسة االستطالعیة بالمدارس االبتدائیة التابعة لمقاطعتي الحمادنة وواد الجمعة بوالیة غلیزان، 

  .، وهي فترة توزیع وجمع أداة الدراسة2018فري فی 11إلى غایة  2018جانفي  14وامتدت من تاریخ 

 :دراسةأداة ال .3

وفق هذه األداة لقد مر تصمیم تم اعتماد استبیان لقیاس الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم االبتدائي؛ و 

 :الخطوات التالیة

 :الخلفیة النظریة  .أ 

: في إطار تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة لوزارة التربیة الوطنیة القائمة على ثالث مرتكزات أساسیة هي

التحویر البیداغوجي، االحترافیة ثم الحكامة في شقها المتعلق بتهیئة األساتذة الناجحین في المسابقة قبل 

ه الموافق لـ 1436القعدة عام ذي  09المؤرخ في االلتحاق بمناصب عملهم؛ تم إصدار القرار الوزاري 

التربص التجریبي  التكوین البیداغوجي التحضیري أثناء تنظیم كیفیات م یحدد2015غشت سنة  24

، وذلك تطبیقا لألحكام المنصوص علیها في القانون األساسي ومدته وكذا محتوى برامجه لموظفي التعلیم

بالقانون  المعدل والمتتمم 08/315لوطنیة الخاص بالموظفین المنتمین لألسالك الخاصة بالتربیة ا

  ).27: 2015، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة( 12/204
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ویهدف التكوین التحضیري البیداغوجي إلى تزوید األساتذة الجدد بما یساعدهم على اكتساب الكفایات 

وذلك في ضوء توجیهات المكونین،  التدریسیة، والقیام بالعملیة التعلیمیة التعلمیة، تخطیطا وتنفیذا وتقویما

كما یتیح لهم الفرصة لتطبیق النظریات والمفاهیم التربویة تطبیقا عملیا، كما تمكنهم من اكتساب مهارة 

  .تحضیر وعرض الدروس بطریقة صحیحة ومترابطة، والقدرة على ربط المعلومات السابقة بالجدیدة

) 1986(یات الالزمة للمعلم ففي دراسة طعیمة وغریب لقد حاول عدد من الباحثین تحدید وتصنیف الكفاو 

مجاالت هي الموقف من التعلیم ) 10(صنف الباحثان الكفایات التربویة لبرنامج إعداد المعلم في 

لقاء الدروس،  ٕ دراك وتكامل الخبرة، وتفهم سیكولوجیة المتعلم، والتخطیط للعملیة التعلیمیة، وا ٕ األساسي، وا

دارة الصف، والتدریب والتقویمومواجهة المواقف الجدی ٕ كما ؛ دة، وتفرید التعلیم، والتكنولوجیا التعلیمیة، وا

كفایات المتعلقة بالعملیة التدریسیة ) 2003(قد صنف الفتالوي ف ؛توجد عدة تصنیفات للكفایات التدریسیة

والتخطیط تحلیل محتوى المادة، وتحلیل خصائص المتعلمین : وتشمل الكفایات السابقة للتدریس مثل

 :للتدریس، وصیاغة أهداف الدرس، وتحدید طرائق واستراتیجیات التدریس المناسبة وكفایات التدریس مثل

تنظیم بیئة الفصل، والتهیئة للدرس، وجذب االنتباه، وتحسین االتصال، واستخدام الوسائل التعلیمیة 

دارة الصف، ختام الدرس، وكفایات التق ٕ صیاغة وتوجیه األسئلة، : ویم مثلبفاعلیة، التعزیز الفعال، وا

الكفایات المعرفیة وهي كفایات تدریسیة ) 2005(صنف حسیني  ؛ ولقدوالتقویم التكویني والتقویم الختامي

ممتدة بین جمیع معلمي المواد المختلفة وتختص بما له عالقة بالكفایات واشتقاقها، وطرق التدریس 

  ).  142- 140: 2014الخروصي، : ورد في( وأنواعها وأشكال التنشیط والتقویم

والكفایات التدریسیة في الدراسة الحالیة هي مجموعة من المعارف والمفاهیم والمهارات واالتجاهات والقیم، 

نتیجة تلقیهم التكوین البیداغوجي التحضیري الذي أقرته  -التي یجب أن یمتلكها أساتذة التعلیم االبتدائي 

ن یتّسم بالكفاءة والفاعلیةلیمار  –وزارة التربیة الوطنیة    .سوا مهام التدریس بمستوى معیّ

 :األداةبعاد أتحدید   .ب 
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ّ بناء استمارة الكفایات التدریسیة وفق األبعاد التالیة  :انطالقا مما سبق تم

 المعرفیة (من خالل تحدید الكفایات المستهدفة وتحدید القدرات  :كفایات التخطیط للدرس 

المكونة للقدرة، وتصمیم األنشطة والوضعیات التعلیمیة المالئمة الكتسابها وفق  )والوجدانیة والنفس حركیة

  .التوجیهات الرسمیة والبرامج والمناهج المقررة

 تعلیم وتعلم متمركزة حول المتعلم ومراعاة طبیعة ) مواقف(بناء وضعیات  :كفایات تنفیذ الدرس 

 . المتعلمین یتم فیها توظیف وسائل االتصال الحدیث

 بناء وضعیات وأدوات التقویم بمختلف أنواعه وأشكاله وتشخیص  :ایات تقویم الدرسكف 

 .الصعوبات التي تواجه المتعلمین وتقدیم الدعم المناسب

 :األداةوضع فقرات   . ج

الثالثة، إضافة إلى ما تم  المهارات التدریسیةمن خالل التعاریف التي تناولت  أداة الدراسةاشتقت عبارات 

المهارات فقرة موزعة على  53من ت أداة الدراسة عرضه من مقاییس في الدراسات السابقة، وتكون

فقرة  17فقرة لبعد كفایات تنفیذ الدروس،  19فقرة لبعد كفایات تخطیط الدروس،  17( الثالثة التدریسیة

  . )لبعد كفایات تقویم الدروس

 :مفتاح التصحیح  . د

یعتبر من "وزن مدرج وفق سلم التقدیر لیكرث، الذي یرى مزیان بأنه  أداة الدراسةلكل فقرة من عطي أُ 

المستوى ذي األبعاد المتساویة، فهو سلم تقدیر یتحدد عادة على خمس نقاط، لكن یمكن أن یشمل على 

وأخرى متساویا ثالث نقاط فقط، وقد یعتمد أیضا على سبع نقاط أو الدرجات، حیث یكون الفرق بین نقطة 

  ).117:  2008مزیان، " (افتراضیا



82 
 

الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم لتقدیر درجة  خماسيال" لیكرث"ولقد اعتمدت الباحثة مدرج وفق سلم 

بدرجة ، والبدیل )04(بدرجة عالیة درجات، والبدیل ) 5( بدرجة عالیة جدا، حیث ُأعطي البدیل  االبتدائي

ا درجة واحدة )02(والبدیل بدرجة ضعیفة درجتین درجات، ) 03(متوسطة  ، والبدیل بدرجة ضعیفة جد

)01.(  

 :مرحلة تحكیم المقیاس  . ه

 المحكمینبعرضها على مجموعة من  ةالباحث تاألولیة؛ قام ابصورتهاألداة بعد أن تمت صیاغة فقرات 

وذلك للحكم على ؛ )02 الملحقأنظر ) (، مفتشین تربویین، أساتذة المدرسة االبتدائیةساتذة جامعیینأ(

مدى لقیاسه، لالستفادة من مالحظاتهم واقتراحاتهم في  تلقیاس ما صمم اوصالحیته امدى فاعلیته

مالءمة الفقرات لمجاالت الدراسة؛ من حیث سالمة التعبیر والتراكیب اللغویة ووضوح الفقرات ودقتها 

  .العلمیة

فـي  او صـیاغته فقـرات األداةبتعـدیل  ةالباحثـ تقامـ ؛علـى المالحظـات المقدمـة مـن طـرف المحكمـین وبناءاً 

 .الذي سیعاد التأكد من صدقه وثباته الحقا اشكله

 :عینة الدراسة االستطالعیة ومواصفاتها .4

  :حجم عینة الدراسة االستطالعیة. 1.4

تي الحمادنة وواد الجمعة العاملین بمقاطعو  أستاذا وأستاذة؛ 65من  االستطالعیةتكونت عینة الدراسة 

   .2017/2018بوالیة غلیزان خالل الموسم الدراسي 

  :ستطالعیةممیزات عینة الدراسة اال. 2.4

  :توضح الجداول والمخططات أدناه ممیزات عینة الدراسة االستطالعیة

 : حسب المؤهل العلمي  .أ 
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  :للبحث حسب متغیر المؤهل العلمي یمثل الجدول التالي توزیع عینة الدراسة االستطالعیة

  یوضح توزیع عینة الدراسة االستطالعیة حسب المؤهل العلمي  :)01( الجدول رقم

 المجموع جامعي خریجي المعهد دون البكالوریا المؤهل العلمي

 65 57 07 01 العدد

 100 88 10 2 النسبة المئویة ٪

  

أســتاذا بنســبة  57(األســاتذة ذوي المؤهــل العلمــي جــامعي عــدد یتضــح مــن الجــدول أعــاله والبیــان التــالي أن 

 وعـــدد األســـاتذة دون البكالوریـــا )%10أســـتاذا بنســـبة  07(یفـــوق عـــدد األســـاتذة خریجـــي المعهـــد  )  88%

  :، وهذا ما یوضحه المخطط التاليعلى التوالي)أفراد 06)(فرد 50(بفارق قدره ) %02أستاذا بنسبة  01(

  

  .یمثل أعمدة لتوزیع عینة الدراسة االستطالعیة حسب المؤهل العلميمخطط  ):01(الشكل رقم 

   :)األقدمیة(الخبرة المهنیة حسب   .ب 

 .المهنیة األقدمیةللبحث حسب متغیر سنوات  االستطالعیةیمثل الجدول التالي توزیع عینة الدراسة 
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  .  المهنیةاألقدمیة حسب سنوات  االستطالعیةیوضح توزیع عینة الدراسة  ):02(الجدول رقم 

 المجموع سنة 10أكثر من  سنوات 10ـ  3من  سنوات 3أقل من  الخبرة المهنیة

 65 12 17 36 العدد

 100 18.46 26.15 55.38 النسبة المئویة ٪

  

ســنوات  03المهنیــة أقــل مــن  األقدمیــةاألســاتذة ذوي عــدد والبیــان التــالي أن ) 02(یتضـح مــن الجــدول رقــم  

ـــ  03مــن (المهنیــة  األقدمیــةیفــوق عــدد األســاتذة ذوي   10 أقــدمیتهموعــدد األســاتذة الــذین تفــوق ) ســنة 10ــ

  :وهذا ما یوضحه المخطط التاليعلى التوالي، ) أفراد 05(، )فرد19(سنة بفارق قدره 

  
  .المهنیة األقدمیةحسب سنوات  االستطالعیةلتوزیع عینة الدراسة  أعمدةیمثل مخطط ): 02(الشكل رقم 

   :االستفادة من التكوین البیداغوجي التحضیريحسب   .أ 

االستفادة من التكوین للبحث حسب متغیر  االستطالعیةیمثل الجدول التالي توزیع عینة الدراسة 

 .البیداغوجي التحضیري
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االستفادة من التكوین البیداغوجي حسب  االستطالعیةیوضح توزیع عینة الدراسة  ):03(الجدول رقم 

  .  التحضیري

 المجموع غیر مستفید مستفید االستفادة من التكوین البیداغوجي التحضیري

 65 10 55 العدد

 100 15 85 النسبة المئویة ٪

المســــتفیدین مــــن التكــــوین البیــــداغوجي األســــاتذة عــــدد والبیــــان التــــالي أن ) 03(یتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم 

وهـــذا مـــا یوضـــحه المخطـــط ، )%70( بفـــارق قـــدرهغیـــر المســـتفیدین منـــه یفـــوق عـــدد األســـاتذة  التحضـــیري

  :التالي

  
متغیر االستفادة من التكوین حسب  االستطالعیةمخطط دائري لتوزیع عینة الدراسة  ):03(الشكل رقم 

  .البیداغوجي التحضیري

  الدراسةالخصائص السیكومتریة ألداة  .5

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

 تم اإلجماع على تعدیل الفقرات التالیة األداة؛ قراءة المحكمین لفقراتبعد  :صدق المحكمین:  

لة في أداة الدراسةیوضح الفقرات  :)04(جدول رقم ال   .المعدّ

55

10
عدد األساتذة المستفیدین

عدد األساتذة غیر 
المستفیدین
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بعد
ال

  

ال
  رقم

  بعد التعدیل  قبل التعدیل

وس
لدر

ط ل
خطی

 الت
ات

كفای
  

04  
أصوغ أهداف الدروس في المستویات 

المعرفي، النفس ( المعرفیة الثالثة
  )حركي، والوجداني

أصوغ أهداف الدرس حسب الكفاءة الختامیة 
القیم /التوظیف/المعرفة(ومركباتها الثالث 

  )والمواقف

05  
أصوغ األهداف التعلیمیة للدروس 

 بطریقة سلوكیة یمكن قیاسها
أصوغ مؤشرات الكفاءة على شكل سلوكات 

 قابلة للمالحظة والقیاس

یذ 
 تنف

ات
كفای

وس
لدر

ا
  

01  
أستخدم تهیئة للدرس لتحقیق التكامل 
  بین الدرس الحالي و الدروس السابقة

أهتم بالوضعیة االنطالقیة للدرس للربط بین 
  وبین الدروس السابقة

06  
أنوع في األسالیب المستخدمة بما 

  یناسب أهداف الدرس 
أنوع في أسالیب التدریس بما یناسب مركبات 

  الكفاءة

12  
التوزیع العادل لألسئلة بین أراعي 
  التالمیذ

أحرص على مشاركة كل التالمیذ في اإلجابة 
  عن األسئلة

14  
أراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ من 

  خالل تنوع األسئلة التعلیمیة
أراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین عند طرح 

  األسئلة علیهم

وس
لدر

م ا
قوی

ت ت
فایا

ك
  

04  
أشجع التالمیذ على اكتشاف أخطائهم   أول بأول أصحح أخطاء التالمیذ

  وتصحیحها بأنفسهم

05  
أشجع التالمیذ على استخدام التقویم 

صدار األحكام   ٕ   الذاتي وا
  أدرب التالمیذ على مهارة التقویم الذاتي

07  
أعتبر أداء التالمیذ للواجبات المنزلیة جزءا   أكلف التالمیذ ببعض الواجبات المنزلیة

  التقویممن 

08  
أصمم برامج عالجیة مبسطة لما یفسر 
  عنه التقویم من ضعف في أداء التالمیذ

أستغل نتائج التقویم في التخطیط لحصص 
  المعالجة التربویة

 

 الصدق بطریقة االتساق الداخلي: 
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للتأكـــد مـــن فاعلیـــة فقـــرات أداة الدراســـة تـــم التحقـــق مـــن تـــوفر صـــدق االتســـاق الـــداخلي لفقراتهـــا عـــن طریـــق 

حســـاب معـــامالت االرتبـــاط بـــین درجـــة كـــل فقـــرة والدرجـــة الكلیـــة للبعـــد الـــذي تنتمـــي إلیـــه، كمـــا تـــم حســـاب 

رقــم  ولینه الجــدوضــحیمعــامالت االرتبــاط بــین درجــات كــل بعــد والمجمــوع الكلــي لــدرجات األداة، وهــذا مــا 

  :على التوالي )06(، )05(

  

 یبین معامالت ارتباط بیرسون بین كل فقرة والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه ):05(الجدول رقم 

 كفایات تقویم الدروس كفایات تنفیذ الدروس كفایات التخطیط للدروس
 معامل االرتباط الفقرةرقم  معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 ,390** 1 ,468** 1 ,326** 
2 ,510** 2 ,449** 2 ,483** 
3 ,363** 3 ,378** 3 ,283** 
4 ,483** 4 ,504** 4 ,451** 
5 ,576** 5 ,507** 5 ,597** 
6 ,462** 6 ,493** 6 ,543** 
7 ,499** 7 ,554** 7 ,651** 
8 ,327** 8 ,484** 8 ,501** 
9 ,357** 9 ,671** 9 ,651** 
10 ,583** 10 ,576** 10 ,554** 
11  ,396** 11 ,687** 11 ,757** 
12  ,513** 12 ,571** 12 ,681** 
13  ,630** 13 ,596** 13 ,503** 
14  ,553** 14 ,647** 14 ,493** 
15  ,313* 15 ,677** 15 ,709** 
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16  ,461** 16 ,590** 16 ,668** 
17  ,574* 17 ,652** 17 ,701** 
  18 ,543**    
  19 ,650**    

    .)α =0.01(دال إحصائیا عند مستوى داللة  **

                                              .)α =0.05(دال إحصائیا عند مستوى داللة  *

أن جمیــع فقــرات كــل بعــد مــن أبعــاد أداة الدراســة لهــا معامــل ارتبــاط  )05(رقــم نالحــظ مــن الجــدول        

مــن البعــد األول عنــد ) 15(مــا عــدا الفقــرة  )α =0.01(موجــب بالبعــد الــذي تنتمــي إلیــه عنــد مســتوى داللــة 

عنــد ) 0.630( للــدروس التخطــیطكفایــات ؛ فقــد بلــغ أعلــى معامــل ارتبــاط فــي بعــد )0.05(مســتوى داللــة 

، ویـــدل ذلـــك )α =0.05(عنـــد مســـتوى داللـــة  )0.313(وأقـــل معامـــل ارتبـــاط ) α =0.01(مســـتوى داللـــة 

) 0.687(فقـد بلغـت أعلـى قیمـة ارتبـاط  كفایات تنفیذ الدروسعلى تمتع الفقرات بفاعلیة عالیة؛ أما في بعد 

وأدنــى قیمــة ) 0.709(فقــد بلغــت أعلــى قیمــة  كفایــات تقــویم الــدروس؛ أمــا فــي بعــد )0.378(وأدنــى قیمــة 

  .)0.283(تباط بلغت ار 

بناءا على مـا سـبق ذكـره یمكـن القـول بتحقـق االتسـاق الـداخلي بـین فقـرات كـل بعـد علـى حـدة؛ وكـذا تحقـق و 

قـدرة الفقــرات علــى التمییــز بـین إجابــات أفــراد العینــة علـى الفقــرات ذات العالقــة بكــل بعـد مــن األبعــاد الثالثــة 

 .ألداة الدراسة

  بعد والدرجة الكلیة لألداةكل ت ارتباط بیرسون بین فقرات یوضح معامال) : 06(الجدول رقم 

  مع الدرجة الكلیة لألداة البعد معامل ارتباط  البعد

 **819,  كفایات تخطیط الدروس

 **905,  كفایات تنفیذ الدروس
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 **839,  كفایات تقویم الدروس

  )α =0.01(دال إحصائیا عند مستوى داللة  **

معـامالت ارتبـاط مرتفعــة وموجبـة بــین كـل بعـد مــن األبعـاد الثالثــة  مـن الجــدول أعـاله أن هنــاك یتضـح     

  ).α =0.01(والدرجة الكلیة لألداة عند مستوى داللة 

وبنــاءا علــى مــا ثـبـت مــن نتــائج یمكــن القــول بتحقــق االتســاق الــداخلي بــین فقــرات األداة بشــكل عــام، وكــذا 

ین إجابــات أفـراد العینــة علــى الفقـرات ذات العالقــة باألبعـاد الثالثــة ســالفة تحقـق قــدرة الفقـرات علــى التمییــز بـ

صـحة األداة علـى عینـة الدراسـة علـى الذكر، وهذه النتائج التي تم التوصل إلیها تجعلنا نطمئن بشـكل كـاف 

  .الحالیة لتحقیق أغراضها

 الصدق التمییزي : 

ّ سحبهما  ت المقارنة بین عینتین تم ّ ّ استعمال طریقة المقارنة الطرفیة؛ حیث تم لحساب الصدق التمییزي تم

أستاذا وأستاذة  17من طرفي الدرجات على األداة لعینة الدراسة االستطالعیة؛ حجم كل عینة یساوي 

عینتین كما هو مبین في بین متوسطي ال" ت"، وتم تطبیق اختبار )65=ن(من العینة الكلیة  %27بواقع 

  ):07(الجدول رقم 

ن قیم ): 07(الجدول رقم    .لداللة الفرق بین المتوسطین الحسابیین للعینتین" ت"یبیّ

                        ةالعین  

 المتغیر

نیا ن 17=العینة العلیا ن  17=العینة الدّ
 "ت"قیمة 

 المعیاري االنحراف المتوسط االنحراف المعیاري المتوسط

 *15.07 10.49 228.29 07.34 181.47 الكفایات التدریسیة

  )α =0.05(دالة إحصائیا عند مستوى داللة " ت"قیمة * 
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فـي الجـدول أعـاله أن أداة الدراسـة تتمیـز بقـدرة كبیـرة علـى التمییـز بـین المـرتفعین " ت"یتبین مـن قـیم        

یجعلها تتصف بمستوى عال من الصدق لـدى أفـراد عینـة الدراسـة ؛ مما الكفایات التدریسیةوالمنخفضین في 

  .االستطالعیة

 :الثبات  .ب 

  :اعتمد في حساب الثبات على طریقة ألفا لكرونباخ

 استخدم الباحث معامل الثبات ألفا لكرونباخ لبیان مدى االتساق : الثبات بطریقة ألفا لكرونباخ

  :؛ وقد بلغ معامل الثبات كما یلي)بین البنوداتساق ما (في االستجابات لجمیع بنود االستبیان 

  یبین توزیع معامل الثبات على أبعاد أداة الدراسة) : 08(الجدول رقم 

 معامل الثبات ألفا لكرونباخ عدد الفقرات البعد

 0.780 17 كفایات تخطیط الدروس

 0.880 19 كفایات تنفیذ الدروس

 0.856 17 كفایات تقویم الدروس

 0.927 53 الكلیةالدرجة 

كفایات تخطیط الدروس، (أبعاد أداة الدراسة فقرات أن معامل الثبات ل) 08(یتضح من الجدول رقم 

على التوالي، وبلغ ) 0.856 - 0.880 - 0.780(بلغت ) كفایات تنفیذ الدروس، كفایات تقویم الدروس

ر عن معامالت تتمتع بدرجة عالیة من )0.927(أداة الدراسة فقرات معامل الثبات الكلي ل ؛ وجمیعها تعبّ

  .الثبات تفي بأغراض الدراسة

  :اإلجراءات المنهجیة للدراسة األساسیة: ثانیا

 :منهج الدراسة  -1



91 
 

لقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لدراسة مشكلة البحث والذي یتضمن دراسة الحقائق الراهنة 

المتعلقة بطبیعة الظاهرة أو الموقف أو مجموعة من األوضاع، ویهدف إلى اكتشاف الوقائع ووصف 

 ). 35: 2010إبراهیم، (الظاهرة وصفا دقیقا وتحدید خصائصها تحدیدا كیفیا وكمیا 

 : الدراسة األساسیة مكان  -2

مقاطعة تابعة لمدیریة التربیة  )41(أربعون أجریت الدراسة األساسیة من الجانب التطبیقي للبحث بواحد و 

مدیرة التربیة لوالیة على موافقة  ةوحصول الباحث شعبة علم النفس،بعد مراسلة رئیس  ، وذلك لوالیة غلیزان

المرحلة االبتدائیة بهذه  أساتذةواشتملت الدراسة على  ،)03أنظر الملحق رقم (بإجراء البحث  غلیزان

المقاطعة التي ینتمي إلیها  توضع ةالوالیة؛ وقد تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة الطبقیة، ألن الباحث

المطلوبین حسب حجم عینة الدراسة وفق المعاینة االحتمالیة  األساتذةكشرط مسبق الختیار  األستاذ

  .الدراسةأداة لإلجابة على 

  : مدة الدراسة األساسیة  -3

، 2018مارس  16إلى غایة یوم  2018فیفري 14أجریت الدراسة األساسیة في الفترة الممتدة من یوم 

  .تفریغ البیانات ومعالجتها إحصائیا، و البحث اةلتوزیع واستالم أد

  : طریقة إجراء الدراسة األساسیة  -4

  :بإجراء الدراسة األساسیة وفق الخطوات التالیة ةالباحث تقام

عالمهاالتصال   - أ ٕ في إطار  ةقوم بها الباحثتبمحتوى الدراسة التي  برئیس شعبة علم النفس وا

على طلب رخصة  ةالباحث تبمدیریة التربیة لوالیة غلیزان؛ ولقد حصل مذكرة الماسترتحضیر 

 ).03أنظر الملحق رقم (التربص 
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للقیام بالدراسة األساسیة  مدیرة التربیة لوالیة غلیزانطرف التربص من خصة تم التوقیع على ر    - ج

 المرحلة االبتدائیة بالمقاطعات التابعة لوالیة غلیزان  أساتذةمع 

المعنیین حسب كل  ألساتذةالبحث، وتعیین عدد ا ةبعد تحدید حجم العینة التي ستطبق علیها أدا   -  د

بعد إعالمهم  وكذا المفتشین المتعاونین ء المؤسساتباالتصال بمدرا ةالباحث تقام مقاطعة،

 .من أجل اإلجابة علیها لألساتذةالبحث  ةبمحتوى الدراسة من أجل تسهیلهم لمهمة تقدیم أدا

، وشرح طریقة اإلجابة بأداة البحثبشرح طریقة ملء البیانات الشخصیة المرفقة  ةالباحث تقام   -  ه

موا بمساعدتها في المقاطعات التي تبعد عن مقر والیة لألساتذة، وكذا المفتشین الذین قا علیها

  .غلیزان

بالتعبیر عن كامل الشكر  تفي كل مقاطعة؛ قام األساتذةالبحث على  ةجمع أدا ةبعد إتمام الباحث  - و

  .لمساعدتهم في إتمام هذا البحث وللمفتشین المتعاونین والتقدیر لهم

  : مجتمع الدراسة األساسیة  - 5

، كان لوالیة غلیزان من مكتب التكوین والتفتیش بمدیریة التربیة ةحسب اإلحصاءات التي قدمت للباحث 

ة موزعین حسب التقسیم اإلداري أستاذو أستاذا  3695العدد اإلجمالي لمعلمي المرحلة االبتدائیة 

  .مقاطعة 41على ) المقاطعات(

  :ومواصفاتها عینة الدراسة األساسیة  -6

 :الدراسة األساسیةحجم عینة   -  أ

في مجتمع البحث الذي یقدر ببعض "حیث أنه أستاذة؛ و  أستاذا 370تكونت عینة الدراسة األساسیة من 

المئات إلى بعض اآلالف من العناصر، األفضل هو أخذ مائة عنصر من كل طبقة معدة وأخذ إجمالیا 

 ).319: 2010موریس، " (من مجتمع البحث لما یكون متكونا من بعض اآلالف % 10
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معلما ومعلمة؛ وذلك  370من المجتمع الحالي فإن عینة البحث تصبح مكونة من  %10ولدى أخذ نسبة 

  :وفق المعادلة التالیة

=حجم العینة       
100
  .  أستاذةو  أستاذا 370= 10×3695

التي تتم على أساس تقسیم المجتمع "ولقد تم اختیار هذه العینة عن طریق المعاینة العشوائیة الطبقیة 

األصلي إلى طبقات أو أقسام لها خصائص خاصة متباینة مع بعضها البعض، بحیث تمثل كل طبقة أو 

فإذا كانت "، )158: 2008مزیان، " (صنف منها مجتمعا متجانسا قائما بذاته في كیان المجتمع األصلي

من كل عناصر المجتمع غیر متجانسة فإننا نقسم المجتمع إلى طبقات، ثم نأخذ عینة عشوائیة بسیطة 

  ).25: 2007النجار، " (طبقة تتناسب مع حجم الطبقة

 ساتذةحسب التقسیم اإلداري أل) التي تمثل المقاطعة( وتم اختیار العینة في البحث الحالي من كل طبقة

وفق الطریق العشوائیة البسیطة أي وفق المعاینة ) المدارس االبتدائیة بمدیریة التربیة لوالیة غلیزان

  )25: 2007النجار، : (االحتمالیة

=حجم العینة : 01غلیزان  مقاطعةبالنسبة ل: مثال
3695
؛ ولقد كان حجم أستاذةو  أستاذا 11=  370×111

  : العینة اإلجمالي موزعا كما یلي 

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب كل المقاطعات ):10(الجدول رقم 

 عدد أفراد العینة عدد أفراد المجتمع المقاطعة الرقم
 11 111 01غلیزان  01
 08 84 02غلیزان  02
 10 98 03غلیزان  03
 11 110 04غلیزان  04
 10 103 05غلیزان  05
 10  103  06غلیزان   06

 حجم العینة× ) حجم المجتمع/ حجم الطبقة = (العینة الطبقیة
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 09  92  07غلیزان   07
 11  114  08غلیزان   08
 09 94 01المطمر  09
 06 63 02المطمر  10
 08  77  03المطمر   11
 11 109 01یلل  12
 09 85 01یلل  13
 07 72 03یلل  14
 08  84  04یلل   15
 10  97  05یلل   16
 09 88 01زمورة  17
 09 85 02زمورة  18
 07  74  03زمورة   19
 08 80 01منداس  20
 08 76 02منداس  21
 10 102 01الحمادنة  22
 08 77 02الحمادنة  23
 06  56  03الحمادنة   24
 13 128 01جدیویة  25
 12 118 02جدیویة  26
 09 93 01واد أرهیو  27
 08 80 02واد أرهیو  28
 09 93 03واد أرهیو  29
 11 109 04أرهیو واد  30
 08  76  05واد أرهیو   31
 08 80 01عمي موسى  32
 09 90 02عمي موسى  33
 08 82 عین طارق 34
 07 65 الرمكة 35
 08 75 01مازونة  36
 08 80 02مازونة  37
 07  66  03مازونة   38
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 13 134 01سیدي أمحمد بن علي  39
 11 107 02سیدي أمحمد بن علي  40
 08 85 03أمحمد بن علي سیدي  41

 370 3695 المجموع
  :ــ ممیزات عینة الدراسة األساسیة ب

  المؤهل العلميمتغیر حسب:  

  .المؤهل العلميیمثل الجدول التالي توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب متغیر 

  .المؤهل العلميیوضح توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب : )10(الجدول رقم 

 %النسبة المئویة  العدد الرتبة

 06.20 23 دون البكالوریا

 15.70 58 خریج المعهد

  78.10  289  جامعي

  %100  370  المجموع

  

یفوقون عدد ) %78.10بنسبة  289(یتضح من الجدول أعاله أن عدد األساتذة ذوي المؤهل جامعي 

بنسبة  23(البكالوریا ؛ وكذلك عدد األساتذة دون )%15.70بنسبة  58(األساتذة خریجي المعهد 

  :وهذا ما یوضحه المخطط التاليعلى التوالي؛ ) فرد 266( و) فرد 231(، بفارق قدره )06.20%
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 .المؤهل العلميمخطط أعمدة لتوزیع عینة الدراسة األساسیة حسب متغیر  ):04(الشكل رقم 

  األقدمیة في مهنة التعلیممتغیر حسب:  

  :األقدمیةیمثل الجدول التالي توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب متغیر 

  .متغیر األقدمیة في مهنة التعلیمیوضح توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب ): 11(الجدول رقم 

 %النسبة المئویة  العدد الخبرة المهنیة
 38.60 143 سنوات 03أقل من 

 32.20 119 سنوات 10إلى  03من 
  29.20  108  سنوات 10 أكثر من
  %100  370  المجموع

بنسبة  143(سنوات  03یتضح من خالل الجدول أعاله عدد األساتذة الذین لدیهم أقدمیة مهنیة أقل من 

بنسبة  119(سنوات  10إلى  03یفوقون عدد األساتذة الذین لهم أقدمیة مهنیة تتراوح من ) 38.60%

) %29.20بنسبة  108(سنوات  10أقدمیتهم المهنیة  ، وكذلك عدد األساتذة الذین تفوق)32.20%

  :وهذا ما یوضحه المخطط التاليعلى التوالي؛ ) فرد 35(و) فرد 24(بفارق قدره 
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األقدمیة في مهنة مخطط أعمدة لتوزیع عینة الدراسة األساسیة حسب متغیر سنوات  ):05(الشكل رقم 

  .التعلیم

  البیداغوجي التحضیرياالستفادة من التكوین متغیر حسب:  

االستفادة من التكوین البیداغوجي یمثل الجدول التالي توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب متغیر 

  .التحضیري

االستفادة من التكوین البیداغوجي یوضح توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب : )12(الجدول رقم 

  .التحضیري

 المجموع غیر مستفید مستفید االستفادة من التكوین البیداغوجي التحضیري
 370 59 311 العدد

 100 15.90 84.10 %النسبة المئویة 
  

المستفیدین من التكوین البیداغوجي  عینة الدراسة األساسیة أساتذةیتضح من الجدول أعاله أن عدد 

غیر  59( األساتذة غیر المستفیدین منهأكبر من عدد ) % 84.10بنسبة  مستفید 311( التحضیري
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من مجموع أفراد عینة الدراسة ككل، وهذا ما یبینه )  فرد 252(بفارق قدره )  %15.90بنسبة  مستفید

  :المخطط التالي

  

متغیر االستفادة من التكوین مخطط دائري لتوزیع عینة الدراسة األساسیة حسب ): 06(الشكل رقم 

  .البیداغوجي التحضیري

  :الدراسة األساسیة اةأد  -7

ألساتذة التعلیم  الكفایات التدریسیة لقیاس تصممأداة  ةمعطیات الدراسة الكمیة طبق الباحثللحصول على 

  :ثالث أبعاد هي منباإلضافة إلى الجزء الخاص بالمعلومات الشخصیة،  األداةتكون ت؛ االبتدائي

خطة : وضعه من خطط للتدریس مسبقا وتشملالمعلم ب ما یقوم وهو :كفایات التخطیط للدرس  - أ
المقرر، المادة الدراسیة ككل، خطط تدریس الوحدات الدراسیة، خطط تدریس الدروس  تدریس
، 37، 34، 31، 28، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1(، ویتضمن الفقرات الیومیة

40 ،43 ،46 ،49.(   
مجموعة كبیرة من  ةونجاحه یتوقف على إجاد ،وهي تنفیذ ما خطط له :كفایات تنفیذ الدروس   -  ب

، ویتضمن الفقرات ت المتخصصة في التدریس مثل مهارة عرض الدرس ومهارات األسئلةالمهارا
)2 ،5 ،8 ،11 ،14 ،17 ،20 ،23 ،26 ،29 ،32 ،35 ،38 ،41 ،44 ،47 ،50 ،52 ،

53.( 

311

59

عدد األساتذة المستفیدین

عدد األساتذة غیر المستفیدین
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یعتبر أحد عناصر عملیة التدریس وتعني التصحیح والتصویب ویشتمل     :كفایات تقویم الدروس -ج     
، 9، 6، 3(، ویتضمن الفقرات فرعیة مثل تقویم األهداف، تقویم المحتوى، وتقویم األنشطةعلى عملیات 

12 ،15 ،18 ،21 ،24 ،27 ،30 ،33 ،36 ،39 ،42 ،45 ،48 ،51.(   

ا، بدرجة (بدائل لإلجابة  خمسفقرة، أمام كل فقرة  53من  افي مجمله األداةتكون تو  بدرجة عالیة جد

اعالیة، بدرجة متوسطة، بدر  أن یحدد مدى انطباق  األستاذ، والمطلوب من )جة ضعیفة، بدرجة ضعیفة جد

 .تحت البدیل المناسب) x(محتوى كل فقرة مع البدائل المتاحة لإلجابة، وذلك بوضع عالمة 

 ا(درجات لإلجابة على البدیل  05بإعطاء  األداةتم تصحیح  :طریقة التصحیح ، )بدرجة عالیة جد

ودرجتان للبدیل ؛ )بدرجة متوسطة(للبدیل  درجات 03و، )بدرجة عالیة(للبدیل  درجات 04و

ا(؛ ودرجة واحدة للبدیل )بدرجة ضعیفة( وبهذا تتراوح الدرجة الكلیة على ، )بدرجة ضعیفة جد

 .)265ـــــ  53( نظریا بین  األستاذالتي یتحصل علیها  األداة

  

 الخامالقیاس والحصول على الدرجات  اةكیفیة تصحیح أد:  

ا، بدرجة عالیة، (بدائل لإلجابة  خمسفقرة أمام كل واحدة منها  53من  األداةتكون ت بدرجة عالیة جد

ا ، وللحصول على الدرجات الخام نقوم بضرب )بدرجة متوسطة، بدرجة ضعیفة، بدرجة ضعیفة جد

لعالمات لالختیار على البنود في أوزان اإلجابات، حیث یضرب عدد ا األستاذالعالمات التي وضعها 

ا( بدرجة (، وعدد العالمات لالختیار x 4 )بدرجة عالیة(، وعدد العالمات لالختیار x 5) بدرجة عالیة جد

بدرجة ضعیفة (، وعدد العالمات لالختیار x2 ) بدرجة ضعیفة( ، وعدد العالمات لالختیارx 3 )متوسطة

ا على األستاذ ثم نجمع حواصل الضرب، والمجموع هو الدرجة الكلیة التي یحصل علیها  ،x 1 )جد

  .)265ـــــ  53( ، وتتراوح الدرجة المحصل علیها نظریا ما بین األداة
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كفایات التخطیط (له كفایات تدریسیة عالیة بأبعادها الثالث  األستاذ أن األداةوتدل الدرجة المرتفعة على 

، ویمكن التعرف على مدى دور التكوین )نفیذ الدروس، كفایات تقویم الدروسللدروس، كفایات ت

البیداغوجي التحضیري في تنمیة هذه الكفایات بالرجوع إلى البیانات األولیة والتعرف على مدى استفادة 

     .األستاذ من هذا التكوین من عدم استفادته

  :األسالیب اإلحصائیة المتبعة في تحلیل النتائج  -8

) 20اإلصدار (تمت معالجة نتائج الدراسة باالستعانة ببرنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة     

)IBM SPSS Statistics 20 (باستخدام الباحث مجموعة من األسالیب اإلحصائیة التالیة: 

النسب المئویة للتعبیر عن مواصفات العینة بطریقة ریاضیة رقمیة  ةالباحث تاستخدم :ــ النسب المئویة 1

حسب المتغیرات كمیة كانت أو كیفیة، و اعتمد علیها في إیجاد صدق المحكمین لتسهل المقارنة بین آراء 

 .المحكمین حول االتفاق على الفقرات التي تم تعدیلها

المتوسط الحسابي في الدراسة الحالیة إلیجاد متوسط  ةالباحث متاستخد :ــ المتوسط الحسابي 3

لتحدید مدى فاعلیة التكوین البیداغوجي التحضیري في تنمیة  على المقیاسعینة البحث أساتذة استجابات 

  .  الكفایات التدریسیة

االنحراف المعیاري في هذه الدراسة لمعرفة مدى انحراف  ةالباحث تاستخدم :ــ االنحراف المعیاري 4

  . ث على المقیاس عن القیمة المتوسطةعینة البحأساتذة استجابات 

من  ستطالعیةمعامل االرتباط بیرسون في الدراسة اال ةالباحث تاستعمل :ــ معامل االرتباط بیرسون 5

  .الدراسة ةأجل إیجاد صدق االتساق الداخلي ألدا

معامل الثبات ألفا كرونباخ لبیان مدى االتساق في  ةالباحث تاستخدم :ــ معامل ألفا لكرونباخ 7

  .أداة الدراسةاالستجابات لجمیع فقرات 
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ألداة لعینتین مستقلتین في إیجاد الصدق التمییزي " ت"اختبار  ةالباحث تاستخدم ":ت"ــ اختبار  8

ّ سحبهما من طرفي الدرجات؛ كما استالدراسة عمل أیضا في ، عن طریق المقارنة الطرفیة بین عینتین تم

أساتذة عینة الدراسة في ضوء االستفادة من التكوین لدى  الكفایات التدریسیةإیجاد داللة الفروق في 

 .البیداغوجي التحضیري من عدمها؛ وفق ما نصت علیه الفرضیة الثالثة

الكفایات تحلیل التباین األحادي لمعرفة داللة الفروق في  ثةالباح تاستخدم :األحاديــ تحلیل التباین  9

األقدمیة في مهنة لمتغیر و  التي تعزى لمتغیر المؤهل العلمي أساتذة التعلیم االبتدائيلدى  التدریسیة

.األولى والثانیةمن خالل الفرضیتین  التدریس على التوالي



102 
 

  

  الفصل السادس

اقشة  راسة املیدانیةعرض وم   نتاجئ ا
  

  

  

  

  : دتمهی

 أداة الدراسة المیدانیة تطبیق من إلیها التوصل تم التي النتائج وتحلیل ومناقشة عرض الفصل هذا یتناول

 ،)2017/2018(بالمقاطعات التابعة لوالیة غلیزان خالل الموسم الدراسي   التعلیم االبتدائي أساتذة على

المؤهل (وفق مجموعة من المتغیرات  األساتذة لهؤالء الكفایات التدریسیةعلى  التعرف خالل من وذلك

؛ بهدف الخروج )العلمي، األقدمیة في مهنة التدریس، االستفادة من التكوین البیداغوجي التحضیري

باقتراحات یمكن االستفادة منها في دراسات مستقبلیة، أو تجسیدها في المیدان التربوي بهدف تحسین 

 .عملیة التعلیمیة التعلمیةمخرجات ال
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 النتائج الخاصة بالفرضیة األولىومناقشة عرض : أوال

ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الكفایات التدریسیة ألساتذة التعلیم " :نص الفرضیة - 1

 ".االبتدائي بوالیة غلیزان تعزى لمتغیر المؤهل العلمي

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

ّ استخدام تحلیل التباین األحادي  لمعرفة مستوى " ف"وحساب قیمة  )ANOVA à 1 facteur(الفرضیة تم

  ):13(داللة الفروق؛ وجاءت نتائج تحلیل التباین على النحو اآلتي كما یوضحه الجدول رقم 

الكفایات التدریسیة یبین نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق في ): 13(الجدول رقم 

 .المؤهل العلميالتي تعزى لمتغیر  ألساتذة التعلیم االبتدائي بوالیة غلیزان

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

) ف(قیمة   متوسط المربعات  درجات الحریة
  المحسوبة

  االحتمال

  0.127  2.075  899.249  2  1798.499  بین المجموعات
      433.299  367  159020.593  داخل المجموعات

        369  160819.092  اإلجمالي
 Sig.(bilatérale)أن قیمة االحتمال  )13(رقم نالحظ من نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي في الجدول 

الفرض  نرفضالفرض العدمي، و  نقبلوبالتالي فإننا  % 5من مستوى المعنویة  أكبروهي  0.127تساوي 

تعزى  الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التعلیم االبتدائي بوالیة غلیزانالبدیل القائل بأن هناك فروق في 

  .المؤهل العلميلمتغیر 

في التي أشارت إلى عدم وجود فروق تعزى للمؤهل العلمي ) 2011طبشي ( واتفقت هذه النتائج مع دراسة

   .للمعلمین الكفاءات التدریسیة
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) 105: 2015بوحفص، (التي اختلفت نتائجها مع النتائج المتحصل علیها دراسة  ومن بین الدراسات

حول اتجاهات المعلمین نحو التكوین أثناء الخدمة وعالقتها بكفایاتهم التدریسیة، والتي توصلت إال أنه 

الف مؤهالتهم العلمیة، ویرى الباحث توجد فروق ذات داللة إحصائیة في كفاءات المعلمین التدریسیة باخت

أن الفروق  المالحظة هي نتیجة طبیعیة، وهذا بالرغم من أن المعلمین لهم نفس المهام والواجبات 

  .   ویخضعون لنفس العملیات التكوینیة

ه النتائج بعدم وجود فروق في الكفایات التدریسیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، بأن ویمكن تفسیر هذ

مین ذوي المؤهل العلمي دون البكالوریا لهم خبرة طویلة في مهنة التعلیم تفوق غالبا عشر سنوات، المعل

مما تجعلهم یمتلكون كفایات تدریسیة بفضل تراكم المعرفة وتجاربهم المیدانیة في هذه المهنة، أما األساتذة 

الجامعة، إضافة إلى  خریجي المدرسة العلیا وذوي المؤهل الجامعي فهم یتلقون تكوین متخصص في

استفادتهم من التكوین قبل الخدمة وأثناء الخدمة من طرف المفتشین بإجراء ندوات وزیارات صفیة، وكذا 

احتكاكهم باألساتذة ذوي الخبرة، هذا ما أدى إلى عدم وجود فروق في الكفایات التدریسیة لدى أساتذة 

  .  التعلیم االبتدائي تعزى لمتغیر المؤهل العلمي

  الثانیةالنتائج الخاصة بالفرضیة ومناقشة عرض : نیاثا

االبتدائي  أساتذة التعلیم لدى الكفایات التدریسیةذات داللة إحصائیة في  فروق ال یوجد" :نص الفرضیة

  ".تعزى لمتغیر األقدمیة في مهنة التدریسبوالیة غلیزان 

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

ّ استخدام تحلیل التباین األحادي  لمعرفة مستوى " ف"وحساب قیمة  )ANOVA à 1 facteur(الفرضیة تم

  ):14(داللة الفروق؛ وجاءت نتائج تحلیل التباین على النحو اآلتي كما یوضحه الجدول رقم 
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التي  الكفایات التدریسیةیبین نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق في ): 14(الجدول رقم 

 .األقدمیة في مهنة التدریستعزى لمتغیر 

مجموع   مصدر التباین

  المربعات

) ف(قیمة   متوسط المربعات  درجات الحریة

  المحسوبة

  االحتمال

  0.70  2.672  1154.013  2  2308.026  بین المجموعات

      431.910  367  158511.066  المجموعاتداخل 

        369  160819.092  اإلجمالي

  

 Sig.(bilatérale)أن قیمة االحتمال  أعالهنالحظ من نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي في الجدول 

الفرض  نرفضالفرض العدمي، و  نقبلوبالتالي فإننا  % 5من مستوى المعنویة  أكبروهي  0.70تساوي 

تعزى  الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التعلیم االبتدائي بوالیة غلیزانالبدیل القائل بأن هناك فروق في 

  .األقدمیة في مهنة التعلیملمتغیر 

التي ) 2008 الزهراني(ودراسة ) 2007الشایب (دراسة كل من  إلیه تنتائج مع ما توصلهذه القت فوات

توجد فروق ذات داللة إحصائیا بین متوسطي األداء التدریسي لمعلمي الریاضیات  توصلت إلى أنه ال

بالمرحلة الثانویة في ضوء المعاییر المهنیة تعزى الختالف سنوات الخبرة التدریسیة، ونرجع هذا التشابه 

أن التكوین بین دراستنا ونتائج هذه الدراسات السابقة الذكر أنها أجریت على عینات مماثلة لعینتنا، كما 

ستعداد المعلم وانخراطه في افي هذه المجاالت ال یتأثر بهذه المتغیرات بدرجة كبیرة،  بل یتأثر بمدى 

یجابیة، كما یتأثر بالتكوین األولي واالطالع على كل ما ٕ   .      هو جدید عملیات التكوین بصورة فعلیة وا
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التي أشارت إلى وجود فروق في ) 2011طبشي (مع نتائج دراسة  النتائج المتحصل علیهاواختلفت 

عبد (وبالمثل اختلفت نتائج هذه الفرضیة مع ما أورده  ،الكفاءات التدریسیة للمعلم تعزى لمتغیر الخبرة

عند استعراض نتائج دراستهم حول أثر عاملي الخبرة والمؤهل في الكفاءات ) 1990العزیز وآخرون، 

في مستوى معرفة المعلمین للكفاءات، ولكن لیست دائما التدریسیة، والتي خلصت إلى أن للخبرة أثر 

 ). 317: 2000األزرق، (لألكثر خبرة 

، وهذا راجع في نظرنا في ضوء بعض المتغیراتالدراسات جاءت مخالفة لنتائج دراستنا  إذن نتائج هذه

ختالف خصائص عینتنا مع عینات هذه الدراسة سواء إذا تعلق األمر بفترة إجراء هذه الدراسة، فهذه ال

الدراسات أجریت في فترة كان فیها الحدیث عن المقاربة بالكفاءات حدیثا، كما أن ظروف التكوین تختلف 

األدوات التي عن اختالف األدوات المستعملة في هذه الدراسات باإلضافة إلى من عینة إلى أخرى، 

  .    استخدمناها

من وجهة نظرنا أن مهما كانت أقدمیة المعلمین أي عدد السنوات التي مارسوا ویمكن تفسیر هذه النتائج 

فیها مهنة التدریس، ال یمكن أن تكون عامال مؤثرا على كفایاتهم، كما أن كل المعلمین كانوا یخضعون 

ا، إضافة إلى ما جاءت به مناهج الجیل الثاني، جعل جمیع إلى نفس التكوین وتحت نفس الشروط تقریب

المعلمین على اختالف مدة أقدمیتهم أمام واقع یحتم علیهم تلقي التكوین من أجل الرفع من كفایاتهم 

  .التدریسیة، هذا ما جعل عدم فروق في هذه األخیرة تعزى لمتغیر األقدمیة المهنیة

 ة الثالثةعرض النتائج الخاصة بالفرضی: ثالثا  

االبتدائي  أساتذة التعلیم لدى الكفایات التدریسیةذات داللة إحصائیة في  فروق ال یوجد" :نص الفرضیة

  "بین الذین استفادوا من التكوین البیداغوجي التحضیري والذین لم یستفیدوا منهبوالیة غلیزان 
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أسفرت نتائج تطبیق ) IBM SPSS Statistics 20( 20بعد استخدام برنامج الحزم اإلحصائیة اإلصدار رقم 

  :ما یلي" ت"اختبار 

المستفیدین من التكوین لداللة الفروق بین متوسطات " ت"یبین نتائج اختبار ): 15(الجدول رقم 

  .الكفایات التدریسیةفي  البیداغوجي التحضیري وغیر المستفیدین منه

  االحتمال  متوسط العینة  درجات الحریة  المحسوبة" ت"قیمة 

0.537  368  
  غیر مستفید  مستفید

0.591  
211.4051  213.0000  

  

 0.591تساوي  Sig.(bilatérale)أن قیمة االحتمال ) 15(في الجدول رقم " ت"نالحظ من نتائج اختبار 

الفرض العدمي بأنّ متوسط  نقبلوبالتالي فإننا  % 5من مستوى المعنویة  أكبر، وهي )% 59.1أي (

األساتذة غیر یساوي متوسط  الكفایات التدریسیةفي  التكوین البیداغوجي التحضیريالمستفیدین من 

المستفیدین من التكوین الفرض البدیل القائل بأن هناك فروق بین  نرفضفیها أیضا؛ و  المستفیدین

  .الكفایات التدریسیةفي  البیداغوجي التحضیري وغیر المستفیدین منه

واقع التدریس بالمقاربة "التي كانت بعنوان ) 609: 2011نین وشنة، ش(هذه النتائج مع دراسة  اتفقتو 

الدراسة أن واقع التدریس هذه فمن أهم النتائج التي توصلت إلیها " بالكفایات من وجهة نظر المعلمین

بالكفایات ال یرضي، إذ أن النسبة الكبیرة للمعلمین لم تتلقى تكوینا وفق التدریس بالكفایات، السیما الجدد 

منهم، حتى الذین أخذوا تكوینا لم یكن كافیا، كما أن مستوى إدراك المعلمین لبیداغوجیا التدریس بالكفایات 

   .       طلعوا علیه بأنفسهمانعدامه، سوى ما اضعیف، بسبب ضعف التكوین في ذلك أو 
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بعدم وجود فروق في الكفایات التدریسیة لدى أساتذة التعلیم االبتدائي تعزى  ویمكن تفسیر هذه النتائج

 يإلى أن التكوین البیداغوجي التحضیر  لمتغیر االستفادة من التكوین البیداغوجي التحضیري من عدمها،

الدراسة العلمیة للحجم الساعي ومحتوى مقاییس التكوین، لم یكن فعاال ومجدیا، وذلك نتیجة غیاب 

لنمطیة في برامج إعداد وتكوین األساتذة، إضافة إلى عدم انتقاء المكونین األكفاء كل في مجال وا

لیة لتفادي الغموض لدى تخصصه، وعدم تدعیم الطرائق النظریة المستخدمة في التكوین أداءات عم

   .المتكونین

  

 

 

   

  

  

  

  : خاتمة

نظرا لما  الفترة الحالیة، وذلكالعملیة التعلیمیة التعلمیة في یعد التكوین أحد الموضوعات المهمة في 

، لذلك یعتبر التكوین هو الجزء الذي جاءت بها مناهج الجیل الثاني من اجل الرقي بالمنظومة التربویة

بد إذ ال ،ویظل معه التكوین مستمرا طالما أنه یمارس مهنة التعلیم ،یحصل علیه المعلم بعد إنهائه لدراسته

  .من تنمیة مهاراته المیدانیة من خالل العملیة التكوینیةله 
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إلى أن وصلت ) نظام المحاضرات(تعددت أشكال وطرق العملیة التكوینیة بدایة من الطراز الكالسیكي 

إلى أن وصل مفهوم التكوین إلى أن المتكونین  ،للشكل الحدیث التفاعلي مع األفراد الذین یتم تكوینهم

أي أن العملیة التكوینیة قائمة على أساس التفاعل بین المكون والمتكون  ؛ع المكونیتشاركوا التكوین م

باإلضافة لوجود مدخالت حدیثة على التكوین كوسائط العرض ووسائل تنفیذ  ،خالل المحاضرة التدریبیة

ضافة ونمو مفهوم التكوین التفاعلي عن بعد باإل ،وتغیر مفهوم التكوین الكالسیكي ،األنشطة التكوینیة

 .        الستخدام وسائل تكنولوجیا المعلومات في العملیة التدریبیة

وما أسفرت عنه الدراسة الحالیة من نتائج تخص التكوین البیداغوجي التحضیري، بعدم وجود فروق في 

فادة المؤهل العلمي، األقدمیة المهنیة، االست(الكفایات التدریسیة تعزى للمتغیرات التي كانت محل الدراسة 

، یتحتم على القائمین على شؤون المنظومة التربویة إعادة النظر في محتوى هذا التكوین، )من التكوین

والقضاء على المشكالت التي تعیقه، سواء ما تعلق بإعادة النظر في انتقاء األساتذة عن طریق مسابقات 

الفاعلین في هذه العملیة التكوینیة  التوظیف، وانتقاء المكونین، وتهیئة المرافق الضروریة التي تساعد كل

على القیام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه، لتطویر الكفایات التدریسیة لألساتذة، وتحسین مخرجات 

  .العملیة التعلیمیة التعلمیة بما یتماشى مع سیاسة اإلصالحات التربویة

 

  :االقتراحات

  : التالیة قتراحاتارتأینا تقدیم اال في تنمیة الكفایات التدریسیة، لزیادة فعالیة التكوین البیداغوجي التحضیري

  انتقاء المكونین األكفاء كل في مجال تخصصهضرورة . 

  الدراسة العلمیة للحجم الساعي ومحتوى مقاییس التكوینضرورة . 
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  تدعیم الطرائق النظریة المستخدمة في التكوین بأداءات عملیة لتفادي الغموض لدى محاولة

 . لمتكونینا

 ضافة إب ،)المقبولة في مسابقات التوظیف( التخصصات غیر المؤهلة لمهنة التدریس اةمراع

وتنمیة الدافعیة ألداء مهنة التدریس  ،مقیاس تكویني آخر یتضمن إدماجهم بالشكل المناسب

 . تسهیال لعمل المكونین

 ساتذةالعمل على تحقیق شروط العمل والتكوین بمؤسسات إعداد وتكوین األ . 

  ضرورة تقویم العملیة التكوینیة سواء من حیث المتابعة المستمرة والتوجیه واإلشراف الجدي من

 .  قبل المشرفین والمؤطرین



 
 

  قامئة املراجع
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 :والمراجعقائمة المصادر 
  

، عمان، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیة، )2010(إبراهیم، مروان عبد المجید   - 1

  . مؤسسة الوراق للنشر

سیكولوجیة التعلم بین النظریة ، )1996(أسد، سید محمد خیر والكناني، ممدوح عبد المنعم،  - 2

  .                           ، بیروت، دار النهضة العربیة للطباعة والنشروالتطبیق

، القاهرة، دار القباء للطباعة التخطیط التعلیمي عملیاته ومداخله، )2001(البوهي، فاروق شوقي   - 3

  .والنشر والتوزیع

لم في اإلدارة المعلم الجدید  دلیل المع، )2006(الترتوري، محمد عوض والقضاة، محمد فرحان   - 4

  .، عمان، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیعالصفیة الفعالة

ه 1436ذي القعدة عام  09قرار مؤرخ في ، )2015(الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة   - 5

د كیفیات تنظیم التكوین البیداغوجي التحضیري أثناء التربص 2015غشت سنة  24الموافق  ، یحدّ

ته وكذا محتوى برامجهالتجریبي لموظفي   . 55، العدد التعلیم ومدّ

  . ، دار المناهج للنشر والتوزیعالتقویم التربوي، )2008(الحریري، رافدة   - 6

 . للنشر والتوزیع دار األلمعیة الجزائر، ،المكتبات الرقمیة والنشر اإللكتروني، )2011(الحمزة، منیر   - 7

، دار المسیرة للنشر التكامل في التعلیم المدرسي، )2014( الخروصي، عبد اهللا بن حمید بن سالم   - 8

 . والتوزیع

دار الصفاء  ،عمانطرائق التدریس الفعال، ، )2011(الخزاعلة، محمد سلمان فیاض وآخرون   - 9

  . للطباعة والنشر والتوزیع
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لحدیث ، ، إربد، عمان، عالم الكتب االتدریب الفعال، )2006(الخطیب، رداح والخطیب، أحمد   -10

  . جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزیع

، )المغرب( ، الرباطالكفایات في التعلیم، سلسلة المعرفة للجمیع، )2000(الدریج، محمد   -11

  .منشورات رمسیس

الكفایات التعلیمیة لقراءة الخریطة واالستقصاء في الدراسات  ،)2006(الرشایدة، محمد صبیح   -12

  . ، عمان، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیعاالجتماعیة

  . ، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیعتصمیم البرامج التدریبیة، )2011(السكارنه، بالل خلف   -13

الكفایات الالزمة لمعلم التربیة اإلسالمیة في المرحلة ، )1997(السویدي، وضحى علي   -14

  . االبتدائیة بدولة قطر

  . ، المغرب، أفریقیا الشرقالكفایات في علوم التربیة بناء كفایة، )2006(اللحیة، الحسن   -15

اإلحصاء في التربیة والعلوم اإلنسانیة مع تطبیقات برمجیة ، )2007(النجار، صالح جمعة نبیل   -16

SPSSاألردن، دار الحامد ،. 

 . ، األردن، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعةالتعلم النشط، )2008(بدیر، كریمان   -17

نجازات، )2009(بن بوزید، بوبكر   -18 ٕ ، الجزائر، دار القصبة إصالح التربیة في الجزائر رهانات وا

  .للنشر

، واقع التقویم في التعلیم االبتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات، )2008(بن سي مسعود، لبنى   -19

 ). الجزائر(، جامعة منتوري قسنطینة )غیر منشورة(علوم التربویة رسالة ماجستیر في ال

، الجزائر،  دیوان التكوین اإلستراتیجي لتنمیة الموارد البشریة، )2010(بوحفص، عبد الكریم   -20

  .المطبوعات الجامعیة
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  . ، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزیعالتدریس الفعال، )2008(جرادات، عزت وآخرون   -21

مفاهیم التدریس في العصر ، )2012(حمادنه، محمد محمود ساري وعبیدات، خالد حسین محمد   -22

 . ، األردن، عالم الكتب للنشر والتوزیع)إستراتیجیات... أسالیب ... طرائق(الحدیث 

  . ، مصر، دار الفكر العربي2، طالمعلم الناجح ومهاراته األساسیة، )1969(راشد، علي   -23

المغرب، ، )منهجیات التدریس(مجاالت وآفاق تكوین األساتذة ،  )2008(، عبد النبي رجواني  -24

 . الدار البیضاء للنشر

ریاض  فاعلیة برنامج تدریبي قائم على الكفایات في إتقان أداء معلمات، )2013(رمو، لمى   -25

  . ، دمشق)غیر منشورة(، أطروحة دكتوراه في التربیة األطفال ألدوارهن التربویة

، الجزائر، دیوان 3، ط)دراسة وصفیة تحلیلیة(سیكولوجیة المدرس ، )2007(زبدي، ناصر الدین   -26

 . المطبوعات الجامعیة

، مذكرة ماجستیر في تقویم برنامج تكوین معلمي المرحلة االبتدائیة، )2009(شاللي، لخضر   -27

  ).غیر منشورة(التربیة علوم 

وجهة نظر  الكفاءات التربویة لمربي التربیة البدنیة والریاضیة من، )2012(صغیر، ماسحلي   -28

، مجلة علمیة محكمة تصدر عن مخبر علوم تالمذتهم وعالقتها بدافعتیهم للتعلم والتفاعل داخل القسم

 ) . 03(وتقنیات النشاط البدني الریاضي، العدد الثالث 

، إربد، عالم الكتب الحدیث للنشر إعداد المعلمین وتنمیتهم، )2007(عبیدات، سهیل أحمد   -29

  . والتوزیع

األسس  التدریب وتنمیة الموارد البشریة، )2009(عساف، عبد المعطي محمد وحمدان، یعقوب   -30

  . ، عمان، دار زهرانوالعملیات
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   .، لندن، دار الكتاب الجامعي العیناسیةإعداد معلم المرحلة األس، )2006(عودة، محمد   -31

، )المغرب( الدار البیضاء ،، ترجمة عبد الكریم، غریبتقییم الكفایات، )2004( فاتحي، محمد -32

  . منشورات عالم التربیة

شكاالت، )2009(فضیل، عبد القادر   -33 ٕ ، الجزائر، جسور للنشر المدرسة في الجزائر حقائق وا

 . والتوزیع

 مشكالت النظام التربوي في الجزائر: مطبوعة بیداغوجیة في مقیاس، )2015(فالحي، كریمة   -34

  .   لطلبة السنة الثانیة ماستر تخصص علم اجتماع التربیة، سطیف

شكالیته، )2011(قاسم، بوسعدة   -35 ٕ ، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد تكوین المعلمین وا

 ). الجزائر(الثاني، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

، الجزائر، 2، طمقاربة منظومیة للبرامج التكوینیة، )2010(لحسن، بوعبداهللا وناني، نبیلة   -36

 . منشورات مخبر إدارة وتنمیة الموارد البشریة

، تعلیم وتعلم مهارات التدریس في عصر المعلومات، )2005(، صالح الدین عرفة محمود  -37

  . القاهرة، عالم الكتب نشر وتوزیع

، المرشد الجدید لألستاذ المتدرب في التكوین البیداغوجي التحضیري، )2017(مدیریة التكوین    -38

  الجزء األول، وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر

، مجلة معوقات التكوین المستمر للكفایات لمعلمي المرحلة االبتدائیة، ) دس(مرابط، أحالم   -39

  ). الجزائر(ملتقى التكوین بالكفایات في التربیة، ورقلة : العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، عدد خاص
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، دار الغرب )الجزائر(، وهران 2، ط مبادئ في البحث النفسي والتربوي، )2008(مزیان، محمـد   -40

 .للنشر والتوزیع

درجة معرفة معلمي السنة الخامسة للوضعیة اإلدماجیة وفق ، )1012(معوش، عبد الحمید  -41

، )غیر منشورة(ماجیستر  مذكرةمنظور التدریس بالمقاربة بالكفاءات وعالقتها باتجاهاتهم نحوها، 

  .)الجزائر ( وزوي جامعة مولود معمري تیز 

:   ، ترجمةتدریبات عملیة: منهجیة البحث العلمي في العلوم التجریبیة ،)2010( موریس، أنجرس  -42

  .، الجزائر، دار القصبة للنشر2بوزید صحراوي وآخرون، ط 

، مصر، دار العلم إعداد المعلمین وتدریبهم في البالد العربیة، )1995(إبراهیم، عبد العزیز سید -43

  . للنشر

الكفایات التعلیمیة الالزمة للطلبة المعلمین تخصص معلم ، )2010(أبوصواوین، راشد محمد  -44

الجامعة  مجلةصف في كلیة التربیة بجامعة األزهر من وجهة نظرهم في ضوء احتیاجاتهم التدریبیة، 

  . طین، فلس398، 359العدد الثاني، ص - المجلد الثامن عشر) سلسلة الدراسات اإلنسانیة( اإلسالمیة

، اإلمارات العربیة المتحدة، تكوین المعلمین من اإلعداد إلى التدریب، )2005(األحمد، خالد طه  -45

 . دار الكتاب الجامعي العین

، لیبیا، دار الفكر علم النفس التربوي للمعلمین مفاهیم نظریة، )2000(األزرق، عبد الرحمن  -46

  . العربي ومكتبة طرابلس العلمیة العالمیة

، )غیر منشورة(، مذكرة الماستر دور التكوین في تحسین أداء العاملین، )2015(األمین، بوشلیق  -47

 ). الجزائر(ورقلة 

  . ، الجزائرسند تكویني لفائدة مدیري المدارس االبتدائیة، )2004(التشریع المدرسي والقانون  -48
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التدریس المصغر وأثره في إكساب الكفایات التدریسیة  ،)2012(التوم، أنس دفع اهللا أحمد حاج  -49

اإلنسانیة واالقتصادیة، العدد  مجلة العلوم جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا،لمعلمي مرحلة األساس، 

 . األول

، فلسطین، 2، طالقواعد المنهجیة لبناء استبیان، )2010(الجرجاوي، زیاد بن علي بن محمود  -50

  . جراحمطبعة أبناء ال

، عمان، دار إعداد المعلم تنمیته وتدریبه، )2005(السمیع، عبد مصطفي وحوالة، سهیر محمد  -51

  . الفكر للنشر والتوزیع

مبررات تطبیق برنامج إعداد معلم الصفوف األولیة من وجهة ، )2015(الغامدي، أماني خلف  -52

، مجلة جامعة طبیة للعلوم ربیة السعودیةنظر أعضاء هیئة التدریس في كلیات التربیة في المملكة الع

  ). 124 -103(، صفحة 1، العدد10التربویة، المجلد 

، عمان، دار أسامة ودار المشرق للنشر المعجم التربوي وعلم النفس، )2006(الفیشي، نایف  -53

  .والتوزیع

، عمان، دار الحامد االتصال اإلنساني بین المعلم والطالب، )2012(النوایسة، فاطمة عبد الكریم  -54

  . للنشر والتوزیع

، بیروت، المؤسسات تكوین المعلم العربي والثورة العلمیة والتكنولوجیة، )1986(بشارة، جبرائیل  -55

  . الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

تجاهات المعلمین نحو التكوین أثناء الخدمة وعالقته بكفایتهم ا، )2015(بوحفص، بن كریمة  -56

  ).الجزائر( ورقلة ،، جامعة قاصدي مرباح)غیر منشورة(ماجیستر مذكرة، ریسیةالتد

 ، عمانمعجم علم النفس والطب النفسي، )1989(جابر، عبد الحمید وكفافي، عالء الدین  -57

  .دار المناهج ،)األردن(
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كفاءاتهم تدریبي مقترح لمعلمي التعلیم االبتدائي لتطویر  برنامج، )2017(جوهاري، سمیر  -58

أطروحة دكتوراه في علوم التربیة  التدریسیة وفق المقاربة بالكفاءات في ضوء احتیاجاتهم التدریبیة،

  .، الجزائر2، جامعة محمد لمین دباغین سطیف)غیر منشورة(

، الجزائر، دار الخلدونیة للنشر إدارة المدارس االبتدائیة الجزائریة، )2010(حروش، رفیقة  -59

  . والتوزیع

  .  ، عمان، دار عالم الثقافة للنشر والتوزیعإعداد وتأهیل المعلم، )2009(دعمس، مطفى نمر  -60

  . ،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة2، طأصول التربیة، )1989(رابح، تركي  -61

  .، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة2، طأصول التربیة والتعلیم، )1990(رابح، تركي  -62

 ، القاهرة، دار الفكرخصائص المعلم العصري وأدواره اإلشراف علیه تدریبه، )2002(راشد، علي  -63

   .العربي

  . ، القاهرة، عالم الكتب2، طإنجلیزي عربي قاموس علم النفس، )1987(زهران، حامد عبد السالم  -64

  . القاهرة، عالم الكتب مهارات التدریس رؤیة في تنفیذ التدریس،، )2001(زیتون، حسن حسین  -65

  .دیوان المطبوعات الجامعیة ،، الجزائرنظریات التعلم وتطبیقاتها التربویة، )1985(زیدان، محمد  -66

واقع التدریس بالمقاربة بالكفاءات من وجهة نظر ، )2011(شنین، فاتح الدین وشنة، محمد رضا  -67

 .)621 - 609(، اص، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، عدد خالمعلمین

، بیروت، دار الوعي التربوي ومستقبل البالد العربیة، )1989(شهال، جورج وحربلي، عبد السمیع  -68

  . العم للمالیین

قیاس االتجاه نحو مهنة التدریس لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في ، )2011(طبشي، بلخیر  -  69

  . )87 -79(، )13(، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ظل اإلصالحات التربویة الجدیدة بالجزائر

  . ، بیروت، دار المعارف2، طعلم النفس التربوي، )1982(عاقل، فاخر -70
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  . ، القاهرة، دار المعارف للنشرالتربیة الحدیثة، )1974(عبد العزیز، صالح  -71

المعرفة رؤیة  لتنمیة  آفاق التعلیم الجید في مجتمع، )2005(محمود صالح الدین عرفة،  -72

 .، عالم الكتب نشر وتوزیعالمجتمع العربي وتقدمه

  . ، اإلسكندریة، المكتب العلميعلم النفس التربوي وصعوبات التعلم، )1997(عواد، أحمد أحمد  -73

  . ، بیروت، دار النهضةعلم النفس اإلجتماعي، )1995(عوض، عباس محمد  -74

، الجزائر ، دیوان المطبوعات النفسیة للتكوین ومناهجه األسس، )1984(، بوفلجة ثغیا -75

  . الجامعیة

  .، عمان، دار الحامد للنشر والتوزیعمنهج المرحلة االبتدائیة، )2008(فرج، عبد اللطیف حسین  -76

اتجاهات معلمي المدارس االبتدائیة نحو التكوین أثناء الخدمة  دراسة ، )2015(قایلي، خلیصة  -77

، جامعة )غیر منشورة( ، مذكرة ماستر في علم النفس المدرسيمعلمي المدارس االبتدائیةمن وجهة نظر 

  . )الجزائر( أكلي محند أولحاج البویرة

بداع التالمیذ، )1993(منسى، محمود عبد الحلیم  -78 ٕ ، اإلسكندریة، دار المعرفة التعلیم األساسي وا

  .الجامعیة
  

  



 
 

  

  

املالح
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  .برنامج التكوین البیداغوجي التحضیري أثناء التربص التجریبي في رتبة أستاذ المدرسة االبتدائیة ):01(الملحق رقم 

  أسابیع) 7(سبعة  :المدة

  المعامل  الحجم الساعي  الوحدات  الرقم
  1  سا 20  وعلم النفس علوم التربیة  1
  1  سا 10  تقنیات تسییر القسم  2
  1  سا 10  الوساطة المدرسیة  3
  2  سا 40  تعلیمیة مادة التخصص وطرق التدریس  4
  2  سا 25  التقییم والمعالجة البیداغوجیة  5
  1  سا 20  النظام التربوي الجزائري والمناهج التعلیمیة  6
  1  سا 10  أخالقیات وأدبیات المهنة  7
  1  سا 10  هندسة التكوین والبیداغوجیا  8
  1  سا 20  التشریع المدرسي  9
  1  سا 25  اإلعالم اآللي وتكنولوجیا اإلعالم واالتصال  10

  -  سا 190  الحجم الساعي اإلجمالي  
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  قائمة اسمیة لألساتذة المحكمین ):02(الملحق رقم 

  األصلیة المؤسسة  الرتبة/ الوظیفة  االسم واللقب

  مستغانم - جامعة عبد الحمید بن بادیس   "ب) "ة(محاضر ) ة(أستاذ   حفیظة بلخیر 

  مستغانم - جامعة عبد الحمید بن بادیس   "ب) "ة(محاضرة ) ة(أستاذة   فلة علیلش

  مستغانم - جامعة عبد الحمید بن بادیس   "أ) "ة(مساعد ) ة(أستاذ   وافیة بن عروم 

  مستغانم - 04مقاطعة عشعاشة   )لغة عربیة(مفتش التعلیم االبتدائي   محمد محمودي 

بو عبداهللا 

  بلقاسمي

  مستغانم - 01مقاطعة عشعاشة   )لغة عربیة(مفتش التعلیم االبتدائي 

  غلیزان -  2مقاطعة جدیویة  –مدرسة خاین محمد   )لغة عربیة(أستاذة رئیسیة للمدرسة االبتدائیة   یمینة شارف

یسي   أستاذة مدرسة ابتدائیة  هاجرة كاللي    مستغانم -مدرسة عبد الرحمن الدّ
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  یمثل أداة الدراسة االستطالعیة ):03(الملحق رقم 
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  :السالم علیكم؛ أساتذتي األفاضل تحیة طیبة وبعد
مهارات التخطیط، مهارات التنفیذ، (إلیكم  بعض العبارات التي تُعبِّر عن مهاراتك التدریسیة بمجاالتها الثالث 

تحت االختیار الذي یتماشى مع درجة تنمیة مهاراتك ) ×(؛ اقرأ العبارات جیدا  ثم ضع عالمة )ومهارات التقویم
ا(التدریسیة  طة، ضعیفة، ضعیفة جد ا، عالیة، متوسّ ؛ ال توجد في المقیاس إجابات صحیحة وأخرى )عالیة جد

  .رف على مدى تنمیة التكوین البیداغوجي التحضیري لمهاراتك التدریسیةخاطئة، بل هو مقیاس للتع
  :في المكان المناسب) X(یرجى وضع إشارة 

  جامعي             دون البكالوریا      خریج المدرسة العلیا لألساتذة      :المؤهل العلمي
  سنة 10سنوات      أكثر من   10ــــــ  03سنوات       من  03أقل من       ):الخبرة المهنیة(األقدمیة 

  مستفید          غیر مستفید      :االستفادة من التكوین البیداغوجي التحضیري

  البنود  الرقم
  بدرجة

ا طة  عالیة  عالیة جد ّ ا  ضعیفة  متوس   ضعیفة جد
            أحلل الدرس إلى عناصر رئیسیة  01
            أهتم بالوضعیة االنطالقیة للدرس للربط بین وبین الدروس السابقة  02
            أستخدم أسالیب و أدوات تقویم مناسبة لمستوى المتعلمین  03
            أحدد بسهولة المكتسبات القبلیة لكل درس  04
            أثیر انتباه التالمیذ لموضوع الدرس  05
            لكل درسأختار أدوات التقویم المناسبة   06
            أراعي خصائص التالمیذ في هذه المرحلة عند التخطیط لتعلیمهم  07
            أربط موضوع الدرس بواقع المتعلمین وخصائص بیئتهم  08
            أنوع في استخدام أسالیب وأدوات التقویم التي أستخدمھا  09
أصوغ أهداف الدرس حسب الكفاءة الختامیة ومركباتها الثالث   10

  )القیم والمواقف/التوظیف/المعرفة(
          

            أربط موضوع الدرس بالتعلمات السابقة للمتعلمین  11
            أشجع التالمیذ على اكتشاف أخطائهم وتصحیحها بأنفسهم  12
            أصوغ مؤشرات الكفاءة على شكل سلوكات قابلة للمالحظة والقیاس  13
            متسلسلأتناول موضوع الدرس بشكل منطقي و   14
            أدرب التالمیذ على مهارة التقویم الذاتي  15
            أحدد الخبرات التعلیمیة المراد تحقیقها لدى المتعلمین  16
            أنوع في أسالیب التدریس بما یناسب مركبات الكفاءة  17
            أحدد لكل تلمیذ نواحي القوة والضعف في أدائه  18
            الجدیدة بالخبرات السابقة لدى المتعلمین أحدد كیفیة ربط الخبرات  19
            أعمل على تولید المواقف بما یخدم موضوع الدرس  20
            أعتبر أداء التالمیذ للواجبات المنزلیة جزءا من التقویم  21
            أختار أنسب الطرق التدریسیة لتحقیق أهداف الدرس  22
            التالمیذ للتعلم أستخدم مثیرات متنوعة الستثارة دافعیة  23
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            أستغل نتائج التقویم في التخطیط لحصص المعالجة التربویة  24
            أحضر الوسائل التعلیمیة المطلوبة لتحقیق أهداف الدرس  25
            أطرح األسئلة في الوقت المناسب لها أثناء الدرس  26
            السابقة أستخدم التقویم التشخیصي للوقوف على مكتسبات المتعلمین  27
            أختبر ما سوف أقوم باستخدامه من أدوات وأجهزة قبل الموقف التعلیمي  28
            أشجع التالمیذ على استنتاج اإلجابات الصحیحة      29
            أستخدم التقویم الختامي للوقوف على مدى تحقق األهداف المسطرة  30
            محتواها أوزع الوقت على أنشطة الدرس بحسب أهمیتها و  31
            أنوع في األسئلة التي أطرحها أثناء الدرس  32
            أحلل نتائج التقویم من أجل وضع خطة لتحسین أداء المتعلمین  33
            أكتب خطة الدرس بطریقة منظمة تتضمن عناصره الرئیسیة  34
            أحرص على مشاركة كل التالمیذ في اإلجابة عن األسئلة  35
            أستخدم التقویم الختامي للوقوف على مدى تحقق األهداف المسطرة  36
            أستغل مرحلة التخطیط لإلعداد النفسي بالدرجة األولى  37
            أتیح فرصة تفكیر للتالمیذ قبل اإلجابة على أسئلتي  38
            أحلل نتائج التقویم من أجل وضع خطة لتحسین أداء المتعلمین  39
            وضعیات تعلیمیة تتوافق وخصائص تالمیذ قسميأختار   40
            أراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین عند طرح األسئلة علیهم  41
            أستخدم نتائج التقویم لمراقبة جودة عملي التدریسي  42
            أراعي الواقع المعیشي للمتعلمین أثناء التخطیط للدرس  43
            اكتساب أسالیب التفكیر العلميأشجع التالمیذ على   44
            أشجع التالمیذ على استخدام التقویم باألقران  45
            أوظف السندات التربویة في اإلعداد للدروس  46
مكانیاتهم    47 ٕ             أناقش المتعلمین بشكل یتناسب مع مستواهم وقدراتهم وا
            أستخدم األسئلة الكتابیة أثناء تقویم الدرس  48
            أراعي استخدام الوسائل التعلمیة المتاحة أثناء اإلعداد للدروس  49
            أعمل على تكوین مناخ اجتماعي تفاعلي بین المتعلمین  50
            أكلف التالمیذ بأنشطة فردیة بھدف التقویم  51
            أنظم البیئة المادیة للقسم بشكل یتناسب مع الموقف التعلیمي  52
            أحدد أسالیب التقویم حسب أھداف الدرس  53
ألخص الدرس في نهایته بمشاركة المتعلمین إلبراز العناصر الهامة   54

  والربط بینها
          

            أراعي تقویم مدى تحقیق األھداف التعلیمیة للدرس  55
  

  طلب تسهیل مهمة): 04(الملحق رقم 
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  یمثل أداة الدراسة األساسیة ):05(الملحق رقم 
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  :السالم علیكم؛ أساتذتي األفاضل تحیة طیبة وبعد
مهارات التخطیط، مهارات التنفیذ، (إلیكم  بعض العبارات التي تُعبِّر عن مهاراتك التدریسیة بمجاالتها الثالث 

مع درجة تنمیة مهاراتك  تحت االختیار الذي یتماشى) ×(؛ اقرأ العبارات جیدا  ثم ضع عالمة )ومهارات التقویم
ا(التدریسیة  طة، ضعیفة، ضعیفة جد ا، عالیة، متوسّ ؛ ال توجد في المقیاس إجابات صحیحة وأخرى )عالیة جد

  .خاطئة، بل هو مقیاس للتعرف على مدى تنمیة التكوین البیداغوجي التحضیري لمهاراتك التدریسیة
  :في المكان المناسب) X(یرجى وضع إشارة 

  جامعي             دون البكالوریا      خریج المدرسة العلیا لألساتذة      :المؤهل العلمي

  سنة 10سنوات      أكثر من   10ــــــ  03سنوات       من  03أقل من       ):الخبرة المهنیة(األقدمیة 

  مستفید          غیر مستفید      :التحضیرياالستفادة من التكوین البیداغوجي 

  البنود  الرقم
  بدرجة

ا طة  عالیة  عالیة جد ّ ا  ضعیفة  متوس   ضعیفة جد
            أحلل الدرس إلى عناصر رئیسیة  01
            أهتم بالوضعیة االنطالقیة للدرس للربط بین وبین الدروس السابقة  02
            أستخدم أسالیب و أدوات تقویم مناسبة لمستوى المتعلمین  03
            أحدد بسهولة المكتسبات القبلیة لكل درس  04
            أثیر انتباه التالمیذ لموضوع الدرس  05
            أختار أدوات التقویم المناسبة لكل درس  06
            أراعي خصائص التالمیذ في هذه المرحلة عند التخطیط لتعلیمهم  07
            أربط موضوع الدرس بواقع المتعلمین وخصائص بیئتهم  08
            أستخدم أدوات تقویم متنوعة  09
أصوغ أهداف الدرس حسب الكفاءة الختامیة ومركباتها الثالث   10

  )القیم والمواقف/التوظیف/المعرفة(
          

            أربط موضوع الدرس بالتعلمات السابقة للمتعلمین  11
            التالمیذ على اكتشاف أخطائهم وتصحیحها بأنفسهمأشجع   12
            أصوغ مؤشرات الكفاءة على شكل سلوكات قابلة للمالحظة والقیاس  13
            أتناول موضوع الدرس بشكل منطقي و متسلسل  14
            أدرب التالمیذ على مهارة التقویم الذاتي  15
            التعلیمیة المراد تحقیقها لدى المتعلمین أحدد الخبرات  16
            أنوع في أسالیب التدریس بما یناسب مركبات الكفاءة  17
            أحدد لكل تلمیذ نواحي القوة والضعف في أدائه  18
            أحدد كیفیة ربط الخبرات الجدیدة بالخبرات السابقة لدى المتعلمین  19
            یخدم موضوع الدرسأعمل على تولید المواقف بما   20
            أعتبر أداء التالمیذ للواجبات المنزلیة جزءا من التقویم  21
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            أختار أنسب الطرق التدریسیة لتحقیق أهداف الدرس  22
            أستخدم مثیرات متنوعة الستثارة دافعیة التالمیذ للتعلم  23
            التربویةأستغل نتائج التقویم في التخطیط لحصص المعالجة   24
            أحضر الوسائل التعلیمیة المطلوبة لتحقیق أهداف الدرس  25
            أطرح األسئلة في الوقت المناسب لها أثناء الدرس  26
            أستخدم التقویم التشخیصي للوقوف على مكتسبات المتعلمین السابقة  27
            باستخدامه من أدوات وأجهزة قبل الموقف التعلیمي أختبر ما سوف أقوم  28
            أشجع التالمیذ على استنتاج اإلجابات الصحیحة      29
            أستخدم التقویم الختامي للوقوف على مدى تحقق األهداف المسطرة  30
            أوزع الوقت على أنشطة الدرس بحسب أهمیتها و محتواها  31
            التي أطرحها أثناء الدرسأنوع في األسئلة   32
            أحلل نتائج التقویم من أجل وضع خطة لتحسین أداء المتعلمین  33
            أكتب خطة الدرس بطریقة منظمة تتضمن عناصره الرئیسیة  34
            أحرص على مشاركة كل التالمیذ في اإلجابة عن األسئلة  35
            التدریسيأستخدم نتائج التقویم لمراقبة جودة عملي   36
            أستغل مرحلة التخطیط لإلعداد النفسي بالدرجة األولى  37
            أتیح فرصة تفكیر للتالمیذ قبل اإلجابة على أسئلتي  38
            أشجع التالمیذ على استخدام التقویم باألقران  39
            أختار وضعیات تعلیمیة تتوافق وخصائص تالمیذ قسمي  40
            الفردیة بین المتعلمین عند طرح األسئلة علیهمأراعي الفروق   41
            أستخدم األسئلة الكتابیة أثناء تقویم الدرس  42
            أراعي الواقع المعیشي للمتعلمین أثناء التخطیط للدرس  43
            أشجع التالمیذ على اكتساب أسالیب التفكیر العلمي  44
            التقویمأكلف التالمیذ بأنشطة فردیة بھدف   45
            أوظف السندات التربویة في اإلعداد للدروس  46
مكانیاتهم    47 ٕ             أناقش المتعلمین بشكل یتناسب مع مستواهم وقدراتهم وا
            أحدد أسالیب التقویم حسب أھداف الدرس  48
            أراعي استخدام الوسائل التعلمیة المتاحة أثناء اإلعداد للدروس  49
            على تكوین مناخ اجتماعي تفاعلي بین المتعلمینأعمل   50
            أراعي تقویم مدى تحقیق األھداف التعلیمیة للدرس  51
            أنظم البیئة المادیة للقسم بشكل یتناسب مع الموقف التعلیمي  52
ألخص الدرس في نهایته بمشاركة المتعلمین إلبراز العناصر الهامة والربط   53

  بینها
          

  

 النتائج الخاصة بالفرضیة األولىتفریغ  ):06(الملحق رقم 
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ANOVA à 1 facteur 

 المھارات

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 1798,499 2 899,249 2,075 ,127 

Intra-groupes 159020,593 367 433,299   
Total 160819,092 369    

 
  الثانیةالنتائج الخاصة بالفرضیة تفریغ  ):07(الملحق رقم 

 
ANOVA à 1 facteur 

 المھارات

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 2308,026 2 1154,013 2,672 ,070 

Intra-groupes 158511,066 367 431,910   
Total 160819,092 369    

 
 الثالثةالنتائج الخاصة بالفرضیة تفریغ  ):08(الملحق رقم 

Statistiques de groupe 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard االستفادة 

moyenne 

 المھارات
 1,17738 20,76341 211,4051 311 مستفید

 2,81133 21,59422 213,0000 59 مستفید غیر
 

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 

 المھارات

Hypothèse de variances égales ,017 ,897 -,537 368 ,591 -1,59486 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
-,523 79,671 ,602 -1,59486 
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 القرار الوزاري المتضمن التكوین البیداغوجي التحضیري ):09(الملحق رقم 
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