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:المقدمة  

قامت اجلزائر يف السنوات األخرية بإجراء إصالحات تربوية شاملة على املنظومة الرتبوية، متثلت أساسا يف حتديث 

حمتوى املناهج التعليمية والربامج الرتبوية وفق املقاربة بالكفاءات وهي بيداغوجيا جاءت كتكملة لبيداغوجيا 

.األهداف، ولسد الثغرات والنقائص اليت كانت موجودة فيها  

ومبأن التدريس باملقاربة بالكفاءات يتطلب من األستاذ امتالك جمموعة من املؤهالت واملعارف واملهارات 

واخلربات،مما تكسبه الكفاءة التدريسية الالزمة للتدريس مبحتوى هذه املقاربة، ونظرا ألمهية الكفاءة التدريسية 

لألستاذ يف حتسني و الرفع من جودة ونتاج العملية التعليمية التعلمية،برزت فكرة دراسة الباحث ملستوى الكفاءة 

التدريسية لألستاذ وفق املقاربة بالكفاءات على عينة من أساتذة التعليم االبتدائي، حيث مت تقسيم هذه الدراسة 

اىل مخسة فصول موزعة على جانبني، تطرقنا يف الفصل األول إىل عرض إشكالية الدراسة وفرضيا~ا، وأمهيتها 

وأهدافها واملفاهيم األساسية للدراسة، باإلضافة اىل استعراض بعض الدراسات اليت عاجلت جوهر إشكاليتنا 

.والتعقيب عليها  

فيما تطرقنا يف الفصل الثاين لدراسة الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي من حيث مفهوم التدريس، 

ومراحله وإبراز صفات األستاذ الناجح و معايري احلكم على جودة أداء األستاذ باإلضافة اىل عرضنا ملفهوم 

.الكفاءة التدريسية ومصادر اشتقاقها وتصنيفا~ا ووسائل قياسها  

وتطرقنا يف الفصل الثالث إىل املقاربة بالكفاءات من حيث املفهوم ومبادئها وعالقة الكفاءة ببعض املفاهيم، 

.باإلضافة إىل املرجعيات النظرية هلذه البيداغوجيا  

تطرقنا يف الفصل الرابع إىل اإلجراءات امليدانية للدراسة، فتناولنا فيها أهداف : أما اجلانب امليداين فقد مشل فصلني

الدراسة االستطالعية ومواصفات العينة و أدوات الدراسة االستطالعية و إختبار صدق وثبات األداة، باإلضافة 
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إىل الدراسة األساسية اليت تضمنت منهج الدراسة وإجراءات تطبيقها، وأدوا*ا وكذا األساليب اإلحصائية 

.املستخدمة فيها  

وتطرقنا يف الفصل اخلامس إىل عرض ومناقشة نتائج الفرضيات املعروضة للدراسة وتفسريها، مث اخلروج بإستنتاج 

.عام حول موضوع دراستنا، ووضع مجلة من املقرتحات يف ضوء النتائج املتوصل إليها  
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:اإلقتراحات  

مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق املقاربة :من خالل قيام الباحث بدراسة موضوع

:بالكفاءات، خلص إىل االقرتاحات التالية  

)القسم، [وية، أجهزة، عدد التالميذ(ضرورة توفري البيئة املدرسية املناسبة لعمل األستاذ *  

 أكثر بعملية تكوين األساتذة، والسيما يف مرحلة الرتبص من خالل إكساب األستاذ املرتبص متطلبات ماإلهتما *

.التدريس باملقاربة بالكفاءات  

.اإلعتماد على األساتذة الذين تتناسب ختصصا[م مع املادة اليت يدرسوhا  *  

.إعادة النظر يف معايري إنتقاء األساتذة يف مسابقات التوظيف يف قطاع الرتبية والتعليم *  

.عصرنة العملية التعليمية وضرورة توظيف التكنولوجيا احلديثة يف عملية التعليم *  

إجراء دراسات و أحباث [دف للكشف عن مستوى األساتذة اجلامعيي، بإعتباره املنتج املباشر لألساتذة يف *

.خمتلف املراحل التعليمية وال سيما التعليم اإلبتدائي  

 

 

 

 

 

 



 قائمة المحكمين

 اإلسم واللقب الرتبة مؤسسة العمل

باحثة.أستاذة  جامعة مستغامن  عليلش فلة 

 غربيين مصطفى أستاذ باحث جامعة مستغامن

 بلخري حفيظة أستاذة باحثة جامعة مستغامن

 جنادعبد الوهاب أستاذ باحث جامعة مستغامن

 مرنيزعفيف أستاذ باحث جامعة مستغامن

 كروجة شارف أستاذ باحث جامعة مستغامن

: 



 قائمة المحتویات                                                                                                

 

 المحتوى                                                                               الصفحة

 أ                                                                                                  إهداء

 كلمة شكر وتقدير                                                                         ب

 ملخص الدراسة                                                                            ج

 'قائمة اجلداول                                                                               د  

 01 املقدمة                                                                                    

 الفصل االول

 اإلطار العام للدراسة

 04متهيد                                                                                                    

 04                                                  الدراسة                                         إشكالية

 05 فرضيات الدراسة

 06                     أمهية الدراسة

 06 اهداف الدراسة

 07 املفاهيم األساسية للدراسة

                                                                        07          الدراسات السابقة والتعقيب عليها

 الفصل االثاني

 الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي



 قائمة المحتویات                                                                                                

 

 09 متهيد

 09  مفهوم التدريس 

 10  مراحل التدريس 

 11    صفات األستاذ الناجح 

 12      معايري احلكم على جودة أداء األستاذ

 13 مفهوم الكفاءة التدريسية 

 14 مصادر اشتقاقها

 15 تصنيفاIا

 18  وسائل قياسها 

                                                                                       19 خالصة

 الفصل الثالث

 المقاربة بالكفاءات 

                                                                                          22متهيد

                                                          22 مفهوم املقاربة بالكفاءات و اهدافها

 25                                                                                   عالقة الكفاءة ببعض املفاهيم

 26                                                                                     مبادىء املقاربة بالكفاءات

  27           املرجعيات النظرية للمقاربة بالكفاءات                                           



 قائمة المحتویات                                                                                                

 

  28          شروط جناح إسرتاتيجية التدريس باملقاربة بالكفاءات                              

 29                                                                                     خالصة

 الفصل الرابع

 اإلجراءات الدراسة الميدانية

 31                                                                                                               .متهيد

  31                                                            الدراسة االستطالعية ونتائجها1

   31          أهدافها                                                                            

 31وصف عينة الدراسة االستطالعية                                                           

                              32حدود الدراسة                                                                              

 32 أدوات الدراسة                                                                             

 33 اختبار صدق وثبات بطاقة املالحظة                                                       

                              38 نتائج الدراسة االستطالعية                                                                 

 38  :                                                                       الدراسة األساسية2

 38منهج الدراسة                                                                               

 .   39حتديد جمتمع الدراسة                                                                        

 39عينة الدراسة األساسية                                                                     

 40مواصفاYا حسب متغريات الدراسة                                                         



 قائمة المحتویات                                                                                                

 

 42أدوات الدراسة األساسية                                                                   

  43 إجراءات تطبيق الدراسة                                                                   

 44 األساليب اإلحصائية املستخدمة                                                          

 44 خالصة                                                                                   

 الفصل الخامس

 عرض ومناقشة النتائج

                         46        متهيد                                                                              

 46        عرض ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية األوىل                                       

 47        عرض ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية                                       

 49        عرض ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة                                       

 50        عرض ومناقشة نتائج الفرضية الرئيسية                                             

                                53االستنتاج العام                                                                            

 54                                                     االقرتاحات                          

 55     اخلامتة                                                                                

 56 قائمة املراجع                                                                             

         59                                                                                        املالحق

                                                                                                     



 الفصل الثاين                                                          الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي

 

 الفصل الثاين

 الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي

 متهيد

 1 مفهوم التدريس

 2 مراحل التدريس

 3 صفات األستاذ الناجح

 4 معايري احلكم على جودة أداء األستاذ

 5 مفهوم الكفاءة التدريسية 

 6 مصادر اشتقاقها

 7  تصنيفاOا

 8  وسائل قياسها

    خالصة
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:تمهيد  

 إىل عرض سنتطرق يف هذا الفصل  الذي عنوناه بالكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي              

نيفاVا وكذا مفهوم الكفاءة التدريسية وتص، إضافة إىل صفات األستاذ الناجح ودوره، مفهوم  التدريس ومراحله

.ومصادر اشتقاقها ووسائل قياسها   

  :مفهوم التدريس -1

:لغة -أ  

 فيقال درس الكتاب وحنوه أي قام بتدريسه و تدارس الكتاب وحنوه ،تشتق كلمة التدريس من الفعل درس     

.)5  ص،2010 ،حسن شاهني عبد احلميد(درسه وتعهده بالقراءة واحلفظ لئال ينساه   

ومن اشتغل يف مهنة التدريس فقد تقلد  أمرا عظيما وخطرا  :وورد معىن التدريس يف حديث  اإلمام الغزايل 

)6 ص ،نفس املرجع(جسيما وليحفظه أدأبه ووظائفه   

 ومسؤولية كبرية نبيلة،تدريسا  ومعناه هو مهنة -يدرس– التدريس هو من الفعل درس :ومنه  ميكن القول  بأن

. �ذه املهنةة تتطلب االتصاف باآلداب والقيام بكل الوظائف املنوط  

:اصطالحا- ب  

يعرف التدريس على أنه عملية إنسانية أصيلة حتدث أثرا معينا ي القائمني عليها، حبيث تتم عملية التفاعل     

 ،2010 حسن شاهني عبد احلميد،(والتفاهم بني األستاذ واملتعلمني، واملعرفة واملهارات، والقيم واالجتاهات

)7ص   
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عملية تربوية  هادفة  تأخذ يف اعتبارها  كل العوامل  املكونة للتعلم  حبيث يتعامل كل :ويعرف أيضا على أنه 

.) 33 ص، 2012ـ ،معوش عبد احلميد(من األستاذ واملتعلم لتحقيق ما يسمى باألهداف الرتبوية   

عملية مستمرة تسري وفق  إسرتاتيجية حمددة  جتعلها عملية مراجعة  خمططة  :ويعرف التدريس أيضا على أنه 

.)31، ص 2013، قطامي يوسف(ومنظمة،  وتسري وفق خطة تسمى إسرتاتيجية   

هو عملية تواصل بني املعلم وطالبه، بإستخدام األلفاظ والرموز والصور )2009(ويعرفه تاعوينات علي

)19ص،2009تاعوينات علي، (.واuسمات واألجهزة والتجارب وغريها من الوسائل التعليمية املناسبة  

بأن التدريس هو مهنة نبيلة : حول مفهوم التدريس ميكن القولتعاريف ومن خالل ما سبق عرضه من        

متحكما يف قدر كبري من لية من اآلداب واألخالق واعلى درجة ع )األستاذ (تتطلب أن يكون القائم عليها

وحيسن التعامل مع املتعلمني على اختالف فئا�م العمرية املعارف واملهارات واخلربات واملؤهالت العلمية، 

 معني، ممارسة سلوك متكنه من تعلم املتعلم املعرفية بصورة لتشكيل بيئة ،كما أنه عملية متعمدةوخصوصيا�م

.حمددة وفق شروط معني وذلكأو االشرتاك يف سلوك   

:مراحل تقديم الدرس- 2  

:متر عملية تقدمي الدرس عرب ثالث وضعيات أساسية، وهي   

: يقوم األستاذ مبجموعة من اخلطوات أمهها ما يلي:وضعية االنطالق-2-1  

.مراجعة اخلربات السابقة للمتعلمني*   

.توجيه تفكريهم حنو موضوع معني*   
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.حتفيزهم على التعلم واملشاركة الصفية*   

.وضع كلمات مفتاحية ملوضوع الدرس*   

.إبراز اجلوانب املعرفية واملهارية واالنفعالية يف املوضوع*  

خلق روح املناقشة*  

: وضعية بناء التعلمات2-2  

األستاذ يعرض املعلومات اجلديدة على املتعلمني من خالل توظيفه لطرق وأساليب تدريسية مناسبة وفعالة، واستخدام الوسائل 

.التعليمية  أثناء الدرس  

:وضعية استثمار المكتسبات 2-3  

:يقوم األستاذ يف هذه الوضعية مبعاينة وتقومي خمرجات املتعلمني من الدرس، وذلك من خالل  

.أسئلة شفوية*   

.)قراءة، استماع، مهارات(تدريبات عملية*   

).48،49، ص ص 2013خالد بن حممد الشهري، (حبوث ميدانية *   

: نذكر منها، هناك  جمموعة من السمات اليت متيز األستاذ الناجح :صفات األستاذ الناجح- 3  

.أن يكون معتدال يف تعامله مع املتعلمني، فال يكون متسلطا وال متساهال*   

.أن يشجع املتعلمون على املبادرة يف احلديث واملشاركة داخل القسم*   
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. )لغة عربية فصحى(ميتلكا لغة واضحة وسليمةأن *   

.أن يوزع  الزمن على عناصر الدرس توزيعا جيدا*   

.أن يشعر مجيع املتعلمني أ?م معرضون للسؤال يف أية حلظة من الدرس*   

.أن يوزع نظره على كل املتعلمني  *  

. يف طريقة توزيعهم داخل القسماملتعلمةمراعاة خصائص  *  

.التنويع يف أساليب التدريس  ويقلل بقدر اإلمكان من أسلوب اإللقاء *  

.عدم السخرية أو االستهزاء باملتعلم أو بإجابته *  

.)63 ،62 ، ص ص2012خالد بن حممد الشهري، (العدل واملساواة بني مجيع املتعلمني*   

 إن عملية احلكم على نوعية أداء األستاذ إن كانت جيدة : األستاذجودة أداءمعايير الحكم على - 5

:يلي أو رديئة خيضع oموعة من الضوابط واملعايري من بينها ما      

. وأن ميتلك معرفة كافية باملادة اليت يدرسها،أن يكون األستاذ على إطالع واسع*   

.ه مراحلعرب خمتلف إجناز الدرس ميتلك كفاءةأن *   

.أن ميتلك مؤهالت شخصية وأكادميية وتربوية*   

.العملية التعليمية أن يوظف خمتلف أساليب األتصال والتواصل بني خمتلف عناصر *   

.املتعلمونأن يراعي الفروق الفردية املوجودة بني *   



االبتدائي           الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم                                          ني  الفصل الثا  

 

13 

 

.اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بني كل املتعلمني *   

إعداده للدرس مستند على معرفته اجليدة باملادة اليت يدرسها وكذا خبصائص املتعلمني وأهداف * 

)106 ،105 ، ص ص2014، حساين إمساعيل(املنهاج  

.أن يوظف اسرتاتيجيات التدريس الفعالة*  

.أن ميتلك معارف وخربات يف استخدام التطبيقات التكنولوجية اليت تساعد يف تعلم مجيع املتعلمني*  

).04، ص 2009هشام بركات بشر حسني، (أن يستثري دافعية املتعلمني*  

:مفهوم الكفاءة التدريسية -2  

  : اصطالحا2-1

هي املعلومات و اخلربات و املهارات اليت ينبغي أن تتوفر لدى :  على أmا)2013(تعرفها هبة مركون     

األستاذ ليصبح قادرا على معاجلة النواحي الرتبوية و العلمية و التطبيقية، والعمل على حتقيق التكامل بني هذه 

  ) 200، ص 2013، مركونهبة  ( املرجوة .التعليميةاجلوانب للوصول إىل األهداف 

 بأmا القدرات و املهارات اليت ميتلكها األساتذة باملرحلة االبتدائية يف )2010(ويعرفها الباحث قاسم خز علي

  )559، ص 2010علي، قاسم خز  (جمال تصميم التدريس وتنفيذه و تقوميه قصد حتقيق تعلم أكثر فاعلية 

حممد سلمان داود (هي القدرة على ممارسة األعمال اليت تتطلبها وظيفة املعلم: وتعرق  أيضا على أmا

)04، ص 2013الربيعي،  
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   ومما سبق ميكن القول بأن الكفاءة التدريسية تعرف على أ.ا  جمموعة  القدرات  واخلربات واملؤهالت      

 وتنعكس إجيابا عليه يف عملية تقدمي الدرس داخل القسم  عرب ،واملهارات اليت ميتلكها أستاذ التعليم االبتدائي

. استثمار املكتسبات، بناء التعلمات،خمتلف مراحل الدرس الثالثة وضعية االنطالق  

:مصادر اشتقاق الكفاءة التدريسية  -3  

:توجد عدة مصادر ميكن االعتماد عليها يف اشتقاق الكفاءة التدريسية لألستاذ نذكر منها ما يلي   

يتم اشتقاق الكفاءة التدريسية من خالل ترمجة احملتوى املعريف للمقررات  الدراسية  اليت يقوم األستاذ * 

.بتحويلها إىل كفاءات يف األداء ينبغي أن تتوفر لديه  

ميكن اقتباس الكفاءة التدريسية من خالل الوصف الدقيق للمهمات واألدوار اليت يكلف xا األستاذ * 

.وبالتايل ترمجتها إىل كفاءات يتدرب عليها   

املعرفة والدراية التامة حباجات وقيم وطموحات املتعلمني  وترمجتها إىل كفاءات جيب على األستاذ التحلي * 

.xا عند تفاعله و إتصاله xم   

معرفة املتطلبات األساسية للمجتمع احمليط باملدرسة وترمجة ذلك يف كفاءات تتوفر يف األستاذ قصد ختريج * 

.متعلمني بوظائف ذات فائدة يف جمتمعهم وتراعي تلك املتطلبات  

 جمموعة واقرتاح ميكن تصور ةالتصور النظري حول مهنة التدريس  التحليل املنطقي  ملختلف أبعادها، ومن مث* 

 وبالتايل ترمجة تلك اإلجراءات إىل كفاءات ،حول ما ينبغي أن يكون عليه التدريس من احللول واإلجراءات

. )38، ص 2008، أمحد راشدي طعمية (ينبغي أن تتوفر لدى األستاذ  

:يلي  وهي ما،ويف ضوء دراستنا ميكن اقرتاح بعض مصادر اليت ميكن اشتقاق الكفاءة التدريسية لألستاذ منها  
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.االحتكاك باألساتذة ذوي اخلربة واألقدمية ي التدريس*   

.حتليل عملية التدريس*   

.  معرفة أراء خمتلف اإلطارات املعنيني بالعملية التعليمية التعلمية *   

.النظرة اإلجيابية ملهنة التدريس والسعي إىل تقدمي األحسن*   

.اإلطالع  على أوضاع اXتمع ومعرفة املتطلبات األساسية له*   

.معرفة عادات وقيم وتقاليد اXتمع احمليط باملدرسة*   

معرفة األستاذ ماذا يدرس ؟ وملاذا يدرس ؟ وكيف يدرس ؟*   

  : تصنيفات الكفاءة التدريسية -4

وردت العديد من التصنيفات للكفاءة التدريسية  من خالل البحوث والدراسات اليت تناولتها كموضوع 

:للدراسة، نذكر منها ما يلي   

  وقاري بورش  بتقدمي تصنيف للكفاءة التدريسية  يتضمن ثالثة 1984قام كال من الباحثني  جرادات    4-1

:أنواع كما يلي   

 وتتضمن الكفاءات املتعلقة بطرق التدريس  مثل كفاءة األستاذ يف :كفاءات تتعلق بالجانب المعرفي * 

  باإلضافة إىل  الكفاءات املتعلقة ،اختيار السبل والطرق الفعالة يف  تقدمي الدرس وتنظيم الصف داخل القسم

.)املادة الدراسية  (باملضمون  أو احملتوى الدراسي  مثل متكنه ودرايته التامة مبا يدرس   
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درس ل وتتمثل يف امتالك األستاذ لكفاءة  إعداد  خطة مناسبة ل:كفاءات تتعلق بجانب التطبيق و األداء * 

. وكذا  اختيار األساليب املناسبة و الفعالة لعملية التقومي   

وتعين ما أكتسبه املتعلمون من معارف ومهارات تشمل اجلوانب  :كفاءات  تتعلق بنتاج عملية التعليم *

 وهي اeال املعريف العقلي والوجداين واحلسي احلركي، ويتم قياس هذه الكفاءات  ،الثالث لعملية التعلم

أو استطالع أراء املتعلمني حول أستاذهم أو عن طريق ، اإلنتاجية لألستاذ بواسطة اختبارات التحصيل

.مالحظة سلوك املتعلمني داخل وخارج القسم الدراسي  

: ومها ، وهناك أيضا كفاءتني  مت إضافتها من طرف الباحثني هول وجونز  

    وهي تشمل كل ما يتصف به األستاذ من اجتاهات : كفاءات تتعلق بالجانب العاطفي أو الوجداني  *

. وميول وقيم  

        وتتمثل يف امتالك األستاذ  لكفاءة تقصي و استقصاء املعلومات:كفاءات تتعلق بجانب التقصي   *

وخمتلف احلقائق حول موضوع احلصة الدراسية املربجمة  أو مشكلة اجتماعية مطروحة وقدرته على تلقني 

 ،2000األزرق عبد الرمحان صاحل، (املتعلمني وتدريبهم على أساليب البحث والتقصي واالستقصاء 

)بتصرف27ص  

هو  ومن خالل دراستنا هذه ميكن وضع تصنيف للكفاءات التدريسية لألستاذ بناءا على تصورنا ومالحظتنا ملا

: وما ينبغي أن يتوفر لديه من الكفاءات التدريسية التالية،عليه واقع األستاذ يف وقتنا الراهن  
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 وأن ميتلك ثراء معريف ، وأقصد 5ا متكن األستاذ من املادة اليت يدرسها: كفاءات تتعلق بالقدرات المعرفية *

 :اWاالت أن يكون له قدر من املعارف يف خمتلف :الدراسية مثالحول خمتلف اليت هلا صلة مبوضوع احلصة 

اخل. . .الدين، التاريخ   

  اإلمحاءات مبعىن أن ميتلك األستاذ القدرة على استخدام بعض :كفاءات تتعلق بالجانب الحس حركي  *

 اليت يكون هلاد ور ومعىن يف تعديل و تصحيح سلوك املتعلم ، أو يف إيصال مدلول احلصة الدراسية 

قصد به أن األستاذ البد أن ميتلك القدرة ي و:كفاءات تتعلق بالجانب الوجداني و النفسي االجتماعي  *

  والكفاءة الالزمة اليت تسمح له باإلطالع  والتعرف على امليول والعادات واالجتاهات اخلاصة بكل املتعلمني 

 باإلضافة إىل ضرورة مراعاته للجانب ،ويعمل على مراعاyا أثناء تعامله معهم يف املوقف التعليمي التعلمي

وأن يعمل على معاجلة وتعديل خمتلف صعوبات  )الثقة بالنفس ، الرغبة ، الدافعية (النفسي للمتعلمني

  ). . .اخلجل ، اخلوف ، القلق ، العنف  (واملشاكل اليت تعرتض املتعلمني يف اجلانب النفسي 

 وبالتايل يكيف دروسه ،باإلضافة إىل أنه البد لألستاذ أن يكون على دراية بالوسط االجتماعي احمليط باملدرسة

.ومعاملته للمتعلمني وفق متطلبات ذلك احمليط  

 مبعىن أن األستاذ الكفء هو الذي حيرص على القيام بأحباث :ن األفضل عكفاءات تتعلق بالبحث  *

ودراسات يف ميدان ختصصه قصد حماولة إجياد احللول ملختلف العوائق واملشاكل اليت تواجه ميدان التعلم  

ويسعى دائما إىل استخدام اجلديد من الوسائل والطرق التعليمية احلديثة اليت yدف إىل الرفع من جودة نتاج 

هو أفضل يف ميدان التعلم  العملية التعليمية التعلمية، ويبذل قصار جهده يف تنمية حب البحث  عن كل ما

.لدى املتعلمني  
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لكي نقيس الكفاءة التدريسية لألستاذ نستخدم جمموعة : وسائل قياس الكفاءات التدريسية لألساتذة-5

:من الوسائل املتعددة يتم تصنيف هذه الوسائل حسب معايري ومصادر حمددة كما يلي   

:على حسب طريقة التنفيذ 5-1  

تعتمد على تقومي األستاذ لنفسه ببنفسه وذلك بوضع خطة يومية يتبعها من خالل  :وسائل قياس ذاتية*

احلصص املقبلة أو أوجه النجاح  حصة دراسية قصد حتديد أوجه القصور لتعديلها يف حماسبة ذاته يف cاية كل

.لتعزيزها والعمل mا   

 مثل املدير أن تتم معاينة وتقومي كفاءة األستاذ من طرف جهة رمسية  وتعين:رسميوسائل قياس ذات طابع *

.أو املفتش  

لة من طرف زمالء املهنة أو حىت جالحظات واألراء املسامل ونعين mا : وسائل قياس  ذات طابع غير رسمي*

.ل ا  ويتم العمل بتلك األراء يف تعديل اخل،املتعلمني يف أداء األستاذ  

:على حسب صيغة التطبيق 5-2  

 وتتم عن  طريق أنظمة  �تم مبالحظة عملية التدريس والتفاعل احلاصل :وسائل يتم تطبيقها بصيغة مباشرة *

  باإلضافة إىل االختبارات األدائية والتحصيلية اليت يتم إعدادها من طرف اجلهات ،داخل الصف الدراسي

.الرمسية   

  وتتمثل يف االستطالعات اليت يتم اإلجابة عنها من طرف األستاذ :وسائل قياس تطبق بصيغة غير مباشرة*

 وما ،ومعرفة مستوى ذكاء األستاذ وخصائصه،  وكذا أراء  املتعلمني والتعرف على حتصيلهم الدراسي،نفسه

.ميارسه من أنشطة وهوايات داخل وخارج املوقف التعليمي التعلمي  
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:على حسب الهدف أو الغاية المراد تحقيقها من وراء تطبيق هذه الوسائل 5-3  

. وتتضمن الرفع من األداء التدريسي لألستاذ ومن كفاءته :وسائل قياس ذات أهداف تربوية *  

       وتتضمن خمتلف اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالرتقية أو التثبيت : ات أهداف  إداريةذوسائل قياس * 

.أو املكافأة لألستاذ   

  :   ومهاوتشمل نوعني من الوسائل: حسب  متطلبات الحدوث 5-4

وهذا النوع يتمثل يف قائمة حتمل جمموعة من العبارات اليت :  وسائل قياس يتم استخدامها مرة واحدة-أ

 هذه الوسيلة أثناء املوقف التعليمي واهلدف استخداممتثل سلوكات تدريسية ينبغي أن ميتلكها األستاذ، ويتم 

 إمكانية إمتالك األستاذ ألحد هذه السلوكات التدريسية املوجودة يف القائمة من خالل عملية معرفةمنها  

 وذلك بوضع عالمة جبانب العبارة يف حالة مالحظة األستاذ قد قام بذلك ،مالحظته أثناء عملية التدريس

لإلشارة يتم وضع اإلشارة مرة واحدة عند مالحظة السلوك للمرة األوىل  مرة واحدة حىت وإن تكررت . السلوك

.مرات حدوثه   

حبيث يتم تسجيل السلوك التدريسي لألستاذ كلما مت :  بصيغ متكررة استخدامهاوسائل قياس  يتم -ب

.)بتصرف 51 ،50ص ، ص 1983محدان حممد زياد، ( وحسب عدد مرات حدوثه ،مالحظته  

:خالصة  

من خالل ما مت عرضه من توضيحات حول الكفاءة التدريسية لألستاذ اليت أصبحت  ضرورة حتمية على      

 وذلك �دف مساير�م  جلوهر اإلصالحات الرتبوية اليت حدثت يف ،كل األساتذة يف خمتلف األطوار التعليمية

 اليت أصبحت تتطلب من كل أستاذ أن يكون على بالكفاءاتبالدنا وبالتحديد ملسايرة بيداغوجيا املقاربة 
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 وكذا الطرق وخمتلف اإلسرتاتيجيات احلديثة املستخدمة يف عملية التدريس ،دراية ببعض املفاهيم واملصطلحات

  .اليت سوف نوضحها يف الفصل املوايل و
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:تمهيد  

سعيا لتطوير وحتسني نوعية وجودة العملية التعليمية التعلمية، تبّنت اجلزائر نظام التدريس باملقاربة بالكفاءات ،هلذا 

سوف نتطرق يف هذا الفصل إىل مفهوم املقاربة بالكفاءات، وتوضيح أهدافها وعالقتها ببعض املفاهيم، وكذا 

.املرجعيات النظرية اّليت قامت عليها، باإلضافة إىل شروط جناح هذه اإلسرتاتيجية  

مفهوم المقاربة بالكفاءات  -1  

سوف نستعرض مفهوم الكفاءة وذلك ألنه املصلح املتداول يف بيئتنا الرتبوية: مفهوم المقاربة-1  

أي تكرم ، وقربه كسمع  وقربا وقربانا  أي دنا فهو قريب وقارب اخلطوة  : مشتقة من الفعل  قرب منه : لغة -أ

  العلو وقصد السداد دعاه بكالم حسن ، ويف األمر مبعىن ترك: داناه  وتقرب ، ووضع يده  على قربه وقاربه

)151، 150ص ص  ، 2005 ،هين خري الدين(  

. ومنه ميكن القول بأن املقاربة لغة تعين الدنو واحملادثة الطيبة والكالم احلسن  

تعرف على أqا الصيغة اليت يتم وفقا رسم اخلطة املناسبة إلعداد وإجناز نشاط معني يتضمن : اصطالحا-ب

  .مسألة أو حل مشكلة معينة أو االنطالق يف مشروع معني قصد حتقيق غاية معينة وفق أهداف مسطرة

 ويف جمال الديداكتيك فاملقاربة هي العالقة اليت تربط بني خمتلف مكونات العملية التعليمية التعلمية   وتستند إىل

)101 ص،  2005،هين خري الدين (إسرتاتيجية واضحة zدف حتقيق الغاية املنشودة   

الطريقة املتبعة يف إجناز نشاط معني  و فق أهداف معينة  تأخذ : وميكن القول بأن املقاربة تعرف إجرائيا على أqا

. بعني االعتبار التفاعل والتداخل املوجود بني خمتلف عناصر  العملية التعليمية التعلمية   
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  سنتطرق إىل استعراض مفهوم الكفاءة وليس الكفاية وذلك حبكم أنه املصطلح الشائع يف :مفهوم الكفاءة-2

 بيئتنا الرتبوية يف اجلزائر

وروح القدس ليس له كفاءة، ومعىن هذا :  جند معىن مصطلح الكفاءة يف حديث حسان بن ثابت :  لغة -أ

احلديث هو أن جربيل عليه السالم ليس له نظري واملثيل  يف هذا الوجود،  ولفظ الكفاءة معناه النظري واملصدر 

    )172، ص  2000 ابن منظور، (مشتق من الكفء

قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل : ولقد ورد توضيح ملعىن الكفاءة يف القرآن الكرمي من خالل قوله تعاىل 

فلفظ كفؤا الوارد يف السورة القرآنية يعين  النظري أو املساوي له      )سورة اإلخالص (يولد ومل يكن له كفؤا أحد 

. أو املثيل  

    ويف هذا السياق ميكن اعتبار  لفظ الكفاءة كدليل على القدرة واألهلية  فنقول فالن ميتلك كفاءة يف التدريس 

. ونعين nا أنه ميتلك القدرة واملهارة واألهلية اليت تؤهله للقيام بذلك العمل  

  :اصطالحا- ب

حممد (هي القدرة على إجناز النتائج املرغوبة مع إقتصاد يف الوقت واجلهد والنفقات:تعرف الكفاءة حسب كود

).16الساسي الشايب،ص   

   عرفها حممد التدريج على أwا  هي جمموعة املعارف والقدرات واملهارات  اليت يتسلح nا املتعلم uاnة  خمتلف 

) 61 ص ، 2004، حممد التدريج  (الوضعيات و الصعوبات  اليت تتطلب إجياد حلول فعالة و ناجعة هلا    

بأwا  القدرة اليت ميتلكها األفراد  على  : وتعرف الكفاءة يف منجد التقومي والبحث الرتبوي لدوالنتشري   
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).  04 ص، 2010، قاسم حممد خز علي (إصدار وفهم مجل جديدة   

الكفاءة التدريسية على أ@ا جمموعة املفاهيم و اإلجراءات واملهارات اليت أتفق  )1982(ويعرفها حممد زياد محدان 

).122، ص 1982حممد زياد محدان، (على أمهيتها للتدريس، وفعاليتها يف إنتاج التعلم   

هي قدرة  الفرد  على توظيف  خمتلف املوارد  من معارف      : وميكن القول بأن الكفاءة تعرف إجرائيا على أ@ا

  ومهارات من خالل وضعية تعليمية معينة  تنتهي إىل بلوغ  هدف  أو ناتج تعلم  بدرجة إجناز وأداء عالية 

:اوردت بعض التعاريف، نذكر أمهه: المقاربة بالكفاءات-3  

، 2011 وزارة الرتبية الوطنية، (إن املقاربة بالكفاءات هي طريقة حديثة يف إعداد الدروس والربامج التعليمية 

) 06ص  

على أ@ا حتدد مكانة املعارف يف الفعل، هذه املعارف تشكل موارد خاصة لتجسيد طبيعة : ويعرفها فليب برينود

).14، ص 2011وزارة الرتبية الوطنية،  (.املشاكل وحلها، واختاذ القرارات   

:وهي lدف إىل حتقيق مجلة من األهداف أبرزها  

.جتاوز واقع التعليم املبين على احلفظ و االسرتجاع وكل منهج املواد املنفصلة*   

االهتمام باخلربة الرتبوية الكتساب  عادات جديدة وسليمة وتنمية املهارات املختلفة وامليول مع ربط البيئة * 

).83، ص2005 وزارة الرتبية الوطنية،(حباجات املتعلم   

نظام تربوي حديث تبنته بالدنا ضمن اإلصالحات : ويف ضوء دراستنا احلالية نعرف املقاربة بالكفاءات بأ@ا

الرتبوية اليت قامت ~ا، وهذا النظام يتضمن جمموعة من الطرق واإلسرتاتيجيات التدريسية ويتطلب توفر وسائل    
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وإطارات تربوية مؤهلة لتنفيذ حمتواه من برامج ومناهج مستحدثة يف جمال الرتبية والتعليم قصد حتقيق اهلدف 

.املنشود وهو الرفع من مستوى وجودة نتاج العملية التعليمية التعلمية   

:وتسعى املقاربة بالكفاءات إىل حتقيق مجلة من األهداف نذكر منها   

. التحليل الدقيق  للوضعيات اليت يتواجد فيها املتعلمون أو اليت سوف يتواجد فيها*   

.حتديد الكفاءات املطلوبة ألداء املهام  وحتمل املسؤوليات الناجتة عنها*   

.  متكني املتعلم من اإلفصاح عن طاقاته وقدراته الكامنة*   

. ترمجة جمموع املعارف واملعلومات املكتسبة من املتعلم يف شكل أداء و كفاءة*   

. عصرنة حمتوى املواد الدراسية لتتناسب وواقع ا^تمع احمليط باملتعلم، وكذا أهم متطلبات ذلك ا^تمع*   

.الوعي  بدور وأمهية ا العلم والتعليم يف تغيري  الواقع وحتسني نوعية احلياة*   

.               إبراز الدور الفاعل للمتعلم يف بناء تعلمه*   

توجد جمموعة من املفاهيم اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بالكفاءة نذكر منها :  عالقة الكفاءة ببعض المفاهيم-4

:ما يلي  

 تعرف  على أlا  الكفاءة يف إجناز عمل معني، وهي قدرة تكتسب بالتعلم  حبيث  ينتظر توقع :المهارة 4-1

. نتائج مسبقة من قيام املتعلم الذي يكتسب تلك املهارة  

.وميكن القول بأن املهارة هي قدرة املتعلم على إجناز عمل معني بدرجة عالية من اإلتقان وبصورة متكررة  



                                                                       المقاربة بالكفاءات              لثالثالفصل ا

 

26 

 

تعرف على أ:ا األداء الذي يسفر عنها ويدل عليها فكل ما يقوم به الفرد من خمتلف األنشطة يف :  القدرة4-2

حياته اليومية يدل على مدى قدرته على أداء تلك األنشطة إذن فالقدرة يستدل عليها باألداء الظاهري لنشاط 

وميكن القول بأن القدرة تعرف على أ:ا مستوى األداء املنجز يف نشاط معني .   معني  

 4-3 يعرف على أنه السرعة املتوقعة   من املتعلم يف ناحية من النواحي حبيث ميكن قياس االستعداد :االستعداد

).100 ص، 2005 خري الدين حيي،(بواسطة اختبارات االستعداد   

القابلية+ القدرة = االستعداد : وميكن القول بأن االستعداد ميكن أن يعرف يف صيغة املعادلة التالية  

:ترتكز املقاربة بالكفاءات على جمموعة من املبادئ:مبادئ المقاربة بالكفاءات-5  

 ومعناه عملية قيام املتعلم باسرتجاع مكتسباته السابقة ودجمها يف املتعلمات اجلديدة، وبالتايل :مبدأ البناء 5-1

. بناء تعلم جديد وحفظه يف ذاكرته طويل املدى  

ويعين ممارسة الكفاءة بغرض احلكم عليها، ومبا أن الكفاءة تعرف بني بعض املتعلمني على  :مبدأ التطبيق 5-2

  أ:ا القدرة على التصرف يف وضعية معينة، يكون من املهم للمتعلم أن يكون نشطا يف تعلمه

 ومعناه تكليف املتعلم  ببعض املهام اإلدماجية عدة مرات  قصد الوصول إىل االكتساب :مبدأ التكرار 5-3

  .املعمق للكفاءات واحملتويات

 وهو يسمح  مبمارسة الكفاءة  عندما تقرن بأخرى  كما يتيح للمتعلم التمييز بني  مكونات :اإلدماج 5-4

. الكفاءة واحملتويات، وذلك ليدرك الغرض من تعلمه  

يسمح هذا املبدأ لألستاذ واملتعلم بالربط بني أنشطة التعليم وأنشطة التعلم  :الترابط 5-3  



                                                                       المقاربة بالكفاءات              لثالثالفصل ا

 

27 

 

) 06 ص، 2011 ،وزارة الرتبية الوطنية (وأنشطة التقومي اليت ترمي كلها إىل تنمية الكفاءة  

يستند نظام املقاربة بالكفاءات إىل مرجعيات نظرية :  المرجعيات النظرية لنظام المقاربة بالكفاءات -6

:سنوضحها فيما يلي   

 املعرفة هي عملية بناء  مستمر ال يتوقف  يتداخل فيه  احملسوس باDرد،        :التصور البنائي للمعرفة -6-1

 ويتبادالن التأثري خارج نطاق هيمنة أحدمها على األخر،  وهذا التصور مأخوذ من اإلبستومولوجيا التكوينية  

جلون بياجي، وذلك بأن املعرفة تتكون من  التفاعل الدائم بني مكونات الفرد الداخلية وحميطه اإلدراكي عرب 

. االستيعاب والتالؤم، وما يصاحبهما من توتر وإعادة التوازن  

 لقد سامهت هذه املدرسة يف عقلنه العملية التعليمية التعليمة، وذلك بإخراجها من : المدرسة السلوكية 6-2

العشوائية، وضبط التدخل املعريف على شخصية األفراد عن طريق وضع صافات مثل صنافة بلوم، وهذه املرجعية 

اختزلت الذات اإلنسانية  يف جمال حمدد هو اDال املعريف حبيث أولت هذه املدرسة اهتماما كبريا باDال املعريف    

 ومل تويل اهتماما باDال احلسي احلركي واDال الوجداين يف عملية التعلم من أجل معاجلة هذا االنفصال برزت 

. بيداغوجيا الكفاءات، وهي تركز على جناح املتعلم بشكل دائم ويف وضعيات خمتلفة داخل وخارج املدرسة  

هي نظرية معرفية من أبرز روادها  فيغو سكي، وتركز هذه النظرية يف حتليلها : النظرية البنائية االجتماعية 6-3

 للعملية التعليمية التعلمية على بناء املعرفة عن طريق  التفاعل االجتماعي الذي يساهم بدور فعال يف 

   ).92 ص، 2005 خري الدين حيي،(تطوير السريورة الذهنية للمتعلم 

من أجل توظيف األساتذة إلسرتاتيجية : شروط نجاح إستراتيجية التدريس بنظام المقاربة بالكفاءات- 7

:التدريس وفق نظام املقاربة بالكفاءات ينبغي توفر الشروط التالية  
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التعمق يف فهم  املناهج الدراسية  والوثائق  املرافقة اه  ودليل األستاذ  ألن ذلك يساعد  األستاذ على فهم هذا * 

.النظام الذي بين عليه املنهاج مبختلف مكوناته وأهدافه وعناصره  

. التعرف على خمتلف األطراف الفاعلة يف عملية تنفيذ هذا النظام*   

.أن يكون املتعلم أكثر نشاطا وفاعلية ودينامية يف حتريك الفعل التعليمي التعلمي ألن ذلك هو اهلدف املقصود*   

. أن يدرك البعد املفاهيمي لبيداغوجيا اإلدماج ضمن صريورة بناء الكفاءات وتنميتها*   

أالّ جيعل حواجز مادية أو نفسية بني املواد واألنشطة اليت يتعامل معها املتعلم، ألن ذلك يعيق عملية اإلدماج * 

.بني املعارف والكفاءات  

.مراعاة الفروق الفردية املوجودة بني املتعلمني قصد تكييف الوضعيات وفق املستوى املتوسط للمتعلمني*   

. انتقاء طرائق التدريس املناسبة  للنشاط املراد  ممارسته*   

. مسايرة طبيعة التدرج يف التعلم الذي يقتضيه سلم البناء والنمو واملعارف واملفاهيم والكفاءات*   

توجيه االهتمام حنو عملية التقومي مبختلف أشكاله وباخلصوص التقومي التكويين باعتباره أحسن أداة ملتابعة * 

)  148، ص 2011وزارة الرتبية الوطنية، (وتقومي مستوى أداء املتعلم ضمن صريورة تعلمية طويلة املدى   
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:خالصة  

       من خالل ما مت عرضه من مفاهيم ومتطلبات نظام املقاربة بالكفاءات ليتم توظيفها والعمل "ا يف التدريس 

 سنسعى إىل  التعرف عن مدى توظيف ومتكن األساتذة من نظام املقاربة بالكفاءات يف عملية التدريس، وذلك 

.من خالل الفصل املوايل من إجراءات وخطوات الدراسة امليدانية  



                                     عرض ومناقشة النتائج            الفصل اخلامس                              

 

 الفصل اخلامس

 عرض ومناقشة النتائج

 متهيد

  عرض ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية االوىل1

  عرض ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية2

   عرض ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة3

  عرض ومناقشة نتائج الفرضية الرئيسية4

  االستنتاج العام5

  االقرتاحات6

 اخلامتة
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 تمهيد

      استعرضنا يف الفصل السابق خمتلف إجراءات الدراسة، واملنهج املتبع، إضافة إىل نتائج الدراسة االستطالعية 

ومواصفات العينة ، وكذا األساليب اإلحصائية املعتمدة يف حتليل النتائج لنتطرق يف هذا الفصل إىل عرض 

.ومناقشة النتائج املتوصل إليها يف ضوء الفرضيات املقرتحة للدراسة  

:عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى- 1  

وجود فروق بني أساتذة التعليم االبتدائي يف مستوى الكفاءة التدريسية : قصد التحقق من الفرضية اليت تنص على  

:وفق املقاربة بالكفاءات، حتصلنا على النتائج املدونة يف اجلدول التايل  

):ت( يبني الفروق يف مستوى الكفاءة التدريسية بني أساتذة التعليم االبتدائي بواسطة اختبار ) 11(اجلدول رقم   

0.05مستوى الداللة  )ت(نتائج اختبار      

الفرق بني اخلطأ  أدىن أعلى

 املعياري

 القيمة االحتمالية متوسط الفرق

sig 

 )ت(فيمة  درجة احلرية

 احملسوبة

17.04 2.35 3.58 9.70 0.01 28 2.70 

18.13 0.66 4.17 9.70 0.03 12.66 2.32 

، وهو ما يعين قبول فرض 0.05يتبني لنا من خالل هذا اجلدول أن القيمة االحتمالية أصغر من مستوى الداللة 

البحث ورفض الفرض الصفري الذي ينص على عدم وجود فروق بني أساتذة التعليم االبتدائي يف مستوى متكنهم 

من الكفاءة التدريسية تعزى إىل املؤهل العلمي، وللكشف عن اجلهة اليت كانت الفروق لصاحلها، قمنا مبقارنة بني 

:املتوسط احلسايب للفئتني تعزى إىل املؤهل العلمي، حتصلنا على النتائج التاليةكما هو موضح يف اجلدول املوايل  

 :يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألفراد العينة حسب متغري املؤهل العلمي )12(اجلدول رقم 
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 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد املؤهل العلمي

 7.58 121.90 20 ليسانس

 12.06 112.20 10 ثانوي

       من خالل املعطيات املبينة يف اجلدول نالحظ بأن املتوسط احلسايب لألساتذة ذوي مؤهل علمي ليسانس 

 وهو أكرب من املتوسط احلسايب لألساتذة الذين لديهم مؤهل علمي ثانوي، والذي قدر بـ 121.90يقدر بـ 

توجد فروق بني أساتذة التعليم االبتدائي يف مستوى الكفاءة التدريسية تعزى :  وبالتايل ميكن القول بأنه112.20

للمؤهل العلمي لصاحل حاملي شهادة ليسانس، ورمبا برجع ذلك إىل أن األساتذة حاملي شهادة الليسانس 

ميلكون قدرا كبريا من املعارف واملعلومات املتعلقة بطرق التدريس الفعالة، وسبل الواجب إتباعها يف التعامل مع 

التأخر الدراسي، صعوبات التعلم، اخنفاض الدافعية  (خمتلف املشكالت اليت تواجه املتعلمني داخل القسم مثل

للتعلم  واخنفاض  مفهوم الذات، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة البنعلي عدنانة سعيد املقبل ومراد مسري يوسف 

).1993(وعوجان أمحد إمساعيل  )2003(  

واليت خلصت إىل عدم وجود فروق دالة  )2012(وتتعارض مع نتائج الدراسة اليت قام qا معوش عبد احلميد 

.إحصائيا  

: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية- 2  

وجود فروق بني أساتذة التعليم االبتدائي يف مستوى الكفاءة التدريسية : قصد التحقق من الفرضية اليت تنص على

:تعزى لسنوات اخلربة املهنية، حتصلنا على النتائج املدونة يف اجلدول التايل  
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يبين الفروق في مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي بواسطة تحليل )13(الجدول رقم 

:التباين األحادي  

Sig F مصدر التباين درجة احلرية جمموع املربعات متوسط املربعات 

 بني ا1موعات 02 772.72 386.36 4.62 0.01

 داخل ا1موعات 27 2263.03 83.47

 ا1موع 29 3026.66

، وهذا ما يعين قبول 0.05 أصغر من مستوى الداللة sigنالحظ من خالل املعطيات بأن قيمة االحتمالية 

عدم وجود بني أساتذة التعليم االبتدائي يف مستوى : الفرض البحثي ورفض الفرض الصفري الذي ينص على

الكفاءة التدريسية تعزى لسنوات اخلربة املهنية، وللكشف لصاحل من هذه الفروق  قمنا مبقارنة بني املتوسطات 

 :احلسابية للفئات، كما هو موضح يف اجلدول املوايل

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألفراد العينة حسب متغير  )14 (الجدول رقم 

 .سنوات الخبرة المهنية

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد سنوات اخلربة املهنية

 43.69 117.87 13 أقل من مثانية سنوات

 42.16 121.5 6 سنة17ما بني تسعة و

 46.00 118.54 11 سنة18أكثر من

 44.23 118.5 30 ا`موع

باحنراف معياري قدر بـ  و121.5        من خالل معطيات اجلدول نالحظ بأن املتوسط احلسايب الذي قدر بـ

سنة أكرب من 17 لفئة أساتذة التعليم االبتدائي اليت ترتاوح مدة سنوات خربfم ما بني تسعة سنوات و 42.16

توجد فروق بني أساتذة التعليم االبتدائي يف مستوى : املتوسط احلسايب للفئتني األوىل والثالثة، وهذا ما يعين بأنه

الكفاءة التدريسية تعزى إىل سنوات اخلربة املهنية، لصاحل األساتذة الذين ميلكون خربة مهنية اليت ترتاوح ما بني 
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سنة، وذلك رمبا يرجع إىل أن هذه الفئة هي يف أوج  عطائها يف مهنة التدريس حبيث تضم 17تسعة سنوات و

أساتذة خرجيي اجلامعة املتحصلني على شهادة الليسانس، ورمبا قد امتلكوا قدرا كافيا من كفاءة التدريسية ومتكنوا 

من تطبيق التدريس باملقاربة بالكفاءات، وحتوي صنف آخر من األساتذة الذين هلم مستوى ثانوي، والذين 

، وذلك وفق ما يرونه فعاال يف عملية التدريس وملسوا )األهداف والكفاءات (أصبحوا ميزجون بني حمتوى املقاربتني

 ،،،،،،،،،،.نتاج ذلك من خالل نتائج حتصيل للمتعلمني

ودراسة البنعليي عدنانة سعيد املقبل ومراد  )2010(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الباحث قاسم خز علي 

الذي خلصت دراسته  )2012(،بينما تتعارض مع نتائج دراسة الباحث معوش عبد احلميد )2003(مسري يوسف

    لعدم وجود فروق دالة إحصائيا بني األساتذة يف مستوى امتالك الكفاءة التدريسية تعزى ملؤهل اخلربة املهنية

 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة- 3

توجد فروق بني أساتذة التعليم االبتدائي يف مستوى الكفاءة : قصد التحقق من الفرضية اليت تنص على أنه

 :التدريسية تعزى إىل التخصص األكادميي، حتصلنا على النتائج املدونة يف اجلدول املوايل

 ):ت(يبني الفروق يف مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي بواسطة اختبار )15(اجلدول رقم 

  0.05مستوى الداللة  )ت(نتائج اختبار 

 )ت(قيمة 

 احملسوبة

درجة 

 احلرية

  القيمة االحتمالية

Sig 

متوسط 

 الفرق

الفرق بني اخلطأ 

 املعياري

 أعلى أدىن

2.69 28 0.01 9.305 3.45 2.23 16.37 

2.49 17.78 0.02 9.305 3.72 1.47 17.14 

، مما يدل على 0.05نالحظ من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أن القيمة االحتمالية أصغر من مستوى الداللة 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني أساتذة التعليم : قبول فرض البحث ونرفض الفرض الصفري الذي ينص على
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االبتدائي يف مستوى الكفاءة التدريسية تعزى إىل التخصص األكادميي،  وللكشف عن الفئة اليت يكون الفرق 

:لصاحلها حتصلنا على النتائج املدونة يف اجلدول املوايل  

يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية )16 (اجلدول رقم   

 التخصص األكادميي العدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 علمي 12 113.08 7.68

 أديب 18 122.38 11.27

 وهو أكرب من املتوسط 122.38  نالحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب لفئة التخصص األديب قدرب 

، وعليه فيمكن القول بأنه توجد فروق بني أساتذة التعليم 113.08باحلسايب لفئة التخصص العلمي الذي قدر

االبتدائي يف مستوى الكفاءة التدريسية تعزى إىل التخصص األكادميي لصاحل األدبيني، ورمبا ذلك يرجع إىل أن 

التخصص األديب يف الثانوية يسمح يف الغالب بتوجيه الطالب يف املرحلة اجلامعية إىل التخصصات املطلوبة يف 

األدب العريب، التاريخ، علم النفس وعلوم الرتبية، كما يسمح هلم هذا التخصص باكتساب : ميدان التدريس مثل

جمموعة من املعارف واملهارات واألساليب اليت ميكن توظيفها يف عملية التدريس وفق بيداغوجية املقاربة 

.بالكفاءات  

).2010(بينما تتعارض هذه النتيجة مع دراسة الباحث قاسم خز علي   

:عرض ومناقشة نتائج الفرضية الرئيسية  

قصد التحقق من الفرضية الرئيسية اليت تنص على أن أساتذة التعليم االبتدائي يتحكمون يف الكفاءة التدريسية 

:بدرجة متوسطة يف ضوء املقاربة بالكفاءات ،حتصلنا على النتائج املدونة يف اجلدول املوايل  
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:يبني مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي )17 (اجلدول رقم   

 الدرجات التكرارات النسبة املئوية

%3.33 01 125 

%3.33 01 122 

%3.33 01 117 

%3.33 01 111 

%10 03 103 

%3.33 01 102 

%13.33 04 101 

%6.66 02 100 

%3.33 01 99 

%%10 03 98 

%%10 03 96 

%3،33 01 95 

%3.33 01 94 

%3.33 01 93 

%3.33 01 90 

%3.33 01 89 

%6.66 02 88 

%3.33 01 66 

%3.33 01 56 

، 129     من خالل سلم تصحيح بطاقة املالحظة يتبني أن أعلى درجة ميكن أن يتحصل عليها األستاذ هي 

   أستاذا86  يتضح أن)17(، وبناء على معطيات اجلدول رقم86، والدرجة املتوسطة هي 43وأدىن درجة هي

على درجات  )02( باملائة بينما حتصل أستاذين93.33 حتصلوا على درجات أقل من الدرجة املتوسطة أي بنسبة 

. باملائة6.67تقل عن الدرجة املتوسطة أي بنسبة   
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وملعرفة مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات تبني لنا من خالل حتليلنا 

 باملائة من 13.33 نسبة باملائة بينما 83.33لبطاقة املالحظة أن أغلب األساتذة مستواهم متوسط، وهذا بنسبة 

.األساتذة مستوى كفاءKم مرتفع، ومن املفروض أن تكون هذه النسبة عالية  

 باملائة من األساتذة مستوى كفاءKم التدريسية منخفض، كما هو مبني يف اجلدول 3.33يف حني أن نسبة 

:أسفله  

:يبني مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات )18 (اجلدول رقم   

 مستوى الكفاءة التدريسية التكرار النسبة املئوية

 مرتفع 04 %13.33

 متوسط 25 %83.33

 منخفض 01 %3.33

 اWموع 30 %100

وعليه تبني لنا من خالل ما توصلنا اليه أن مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق املقاربة 

بالكفاءات ، وهذا ما يثبت صحة فرضية البحث وذلك قد يرجع إىل تأثر مستوى الكفاءة باملؤهل العلمي 

،وعوجان أمحد إمساعيل )2003(لألستاذ كما تؤكده دراسة البنعلي عدنانة سعيد املقبل ومراد مسري يوسف

أو عامل التخصص األكادميي ، ،أو عامل سنوات اخلربة املهنية كما يؤكده الباحث اجلعنيين نعيم حبيب  )1993(

، فنقص عامل اخلربة لألساتذة )2003(، والباحث البنعلي عدنانة سعيد املقبل ومراد مسري يوسف  )2000(

الذين مت توظيفهم مؤخرا من خالل مسابقات توظيف األساتذة أو قد يعود لعامل كرب السن وحالة التعب النفسي 

سنة، وذلك ما الحظه الباحث من )28(الذي يعاين منه أغلبية األساتذة الذين جتاوزت مدة عملهم يف التدريس 

خالل قيامه بإجراء مقابالت مع هؤالء األساتذة والحظ رغبة أغلبيتهم يف التقاعد،باإلضافة إىل نقص وعيهم 
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بأساليب وطرق ربط اخلربات با3تمع وعاداته، والتدريب على أساليب وطرق التعلم الذايت، وإستثارة دافعية 

)21ص،2008مور وهانلي،(الطالب للتعلم  

الذي توصل اىل أن درجة ممارسة املعلمني  )1993(وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة عوجان أمحد إمساعيل 

، landers.weverودراسة الندرز،ويفر )2003(للكفايات التدريسية متوسطة ودراسة عبد الكرمي السرحان 

اليت توصلت إىل أن أساتذة التعليم  )2014(وتتعارض مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة البشري خرية 

 االبتدائي ميتلكون كفاءة تدريسية عالية 

:االستنتاج العام  

من خالل املعاجلة اإلحصائية لنتائج هذه الدراسة  اليت استخدمنا فيها بطاقة املالحظة كأداة لتقومي مستوى 

:الكفاءة التدريسية، نستنتج ما يلي  

توجد فروق بني أساتذة التعليم االبتدائي يف مستوى الكفاءة التدريسية تعزى إىل املؤهل العلمي، ولصاحل - 1

أصحاب املؤهل العلمي، وبذلك حتققت فرضية الدراسة وهو ما يتفق مع دراسة كل من البنعلي عدنانة سعيد 

).1993(وعوجان أمحد إمساعيل   )2003(املقبل و مراد مسري يوسف   

توجد فروق بني أساتذة التعليم االبتدائي يف مستوى الكفاءة التدريسية تعزى لسنوات اخلربة املهنية، وهذا - 2

) 2003(يعين أن فرضية الدراسة حتققت، وهو ما يتفق مع دراسة البنعلي عدنانةسعيد املقبل و مراد مسري يوسف  

).2000(واجلعنيين نعيم حبيب   

.توجد فروق بني أساتذة التعليم االبتدائي يف مستوى الكفاءة التدريسية تعزى إىل التخصص األكادميي- 3  
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مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة  كما تبني لنا أيضا من خالل هذه الدراسة أن فرضية البحث املتعلقة بأن

:التعليم االبتدائي وفق التدريس باملقاربة بالكفاءات متوسط، قد حتققت، وهذا رمبا يعود اىل األسباب التالية  

. لتقدمي الدرس كامال الكايفالوقت غري  *

. مما يعطي طابع امللل داخل حجرة الدراسة  مازالوا يعتمدون على الطرق التقليدية كاإللقاء فقط،األساتذةعض  *

.  داخل حجرات الدراسةواإليضاحعدم استعمال الوسائل التعليمية  *

 . املكونني املؤهلني علميا وتربويا ملهنة التدريسقلة * 

نوعية الدروس املربجمة للتدريس واملوجودة يف الكتاب املدرسي، فأحيانا تتجاوز قدرات املتعلمني، وحىت * 

 .األساتذة

. التعليميةتعليمية هذا ما يعيق سري العملية الؤسسات امل يف انعدام التجهيزات *

 .عدم متكن بعض األساتذة من التقنيات التكنولوجية احلديثة وضرورة توظيفها يف تقدمي حمتوى الدرس*

).1993( وهذه النتيجة املتوصل اليها تتفق مع دراسة عوجان أمحد إمساعيل  

 

 

 

 

 



 الفصل األول                                                                           االطار العام للدراسة
 

4 

 

 تمهيد

يتعلق هذا الفصل  باإلطار العام للدراسة  أللذي سوف نوّضح فيه إشكالية الدراسة و فرضيا&ا و أمهيتها وأهدافها 

املتوخات منها ، باإلضافة إىل  حتديد  املفاهيم األساسية  للدراسة  و كذا استعراض بعض الدراسات اليت تناولت 

 جوهر إشكاليتنا  والتعقيب عليها

:إشكالية الدراسة-01  

تشهد دول العامل منذ مطلع القرن الواحد والعشرون تطّورا علميا وتكنولوجيا كبريا يف شىت جماالت احلياة، والسيما 

منها ميدان الرتبية والتعليم ، ومبا أن  اجلزائر ال تعيش يف معزل عن بقية دول العامل  أوجب عليها ذلك  مواكبة هذا 

التطور  والتقدم ، فقامت بإجراء إصالحات  تربوية  wدف حتديث املناهج والربامج التعليمية و التحسني من نوعية 

) 09ص.2011. عبد اهللاكيحل(وجودة نتاج العملية التعليمية التعليمة   

تبين  نظام املقاربة بالكفاءات ،وهو    )2004-2003(نتج عن هذه اإلصالحات اليت  قامت wا  اجلزائر يف املوسم 

 بنفسه   انطالقا من وضعيات تعليمية   تعلميه  وتعلمانه  على دور املتعلم البارز يف بناء معارفه أساسامبين  

هين خري الدين (مستمدة من واقعه املعاش ، بينما يقتصر دور األستاذ يف عملييت التوجيه واإلرشاد  للمتعلمني 

 املباشر على تنفيذ  حمتوى هذه الربامج  وتوصيل مضمو�ا اىل املسؤولومبا أ، األستاذ هو   ) 22 21ص ص .2005

املتعلم يف أحسن حالة، وقصد االرتقاء  به اىل املستوى املطلوب  من الكفاءة يف التدريس كان البد له من امتالك  

املعارف و املهارات و اخلربات و املؤهالت اليت تكسبه  كفاءة عالية تنعكس إجيابا يف عملية التدريس عرب مراحل 

.ىل وضعية استثمار املكتسبات إمرورا بوضعية بناء التعلمات وصوال االنطالق انطالقا من وضعية : تقدمي الدرس  

ومبا أن مرحلة التعليم االبتدائي  هي املرحلة اليت هلا قيمتها الكبرية و هلا خصوصيتها بالنسبة لكل من األستاذ واملتعلم 

،  اوجب ذلك على األستاذ امتالك كفاءة تدريسية عالية تؤهله ألداء مهنته على أمتم وجه ، والكفاءة التدريسية يف 
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املنظور احلديث أصبحت تعين امتالك األستاذ 4موعة من املهارات و املعارف و اخلربات واملؤهالت تظهر من خالل 

.).2014البشري خرية، ( عملية تقدميه للدرس  

 الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي،برزت مشكلة الدراسة واليت تتعلق مبعرفة مستوى الكفاءة ألمهيةونظرا 

 للدرس عرب مراحله األستاذ تقدمي التعليم االبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات من خالل مالحظة  ألساتذةالتدريسية 

اختاره الباحث الذي وضعية االنطالق، بناء التعلمات، استثمار املكتسبات، وكان هذا هو موضوع البحث (الثالث 

.للدراسة على عينة من أساتذة التعليم االبتدائي بوالية غليزان  

:فجاء التساؤل التايل  

  بالكفاءات؟املقاربةما  مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق 

:وتندرج حتته التساؤالت الفرعية التالية  

 هل توجد فروق يف مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي تعزى اىل املؤهل العلمي؟

 هل توجد فروق يف مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي تعزى اىل سنوات اخلربة املهنية؟

 هل توجد فروق يف مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي تعزى اىل التخصص األكادميي؟

:فرضيات الدراسة/02  

:سعيا منا لإلجابة على التساؤالت املطروحة قمنا بصياغة إجابات مؤقتة على النحو التايل  

.مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي  وفق املقاربة بالكفاءات متوسط  

:وتندرج حتتها الفرضيات الفرعية التالية  
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.)ليسانس، ثانوي (توجد فروق يف  مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي تعزى اىل املؤهل العلمي   

أقل من مثانية (توجد فروق يف مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي تعزى اىل سنوات اخلربة املهنية

.)سنة18أكثر منسنةن17سنوات، من تسعة اىل  

.)علمي، أديب(توجد فروق يف مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي تعزى اىل التخصص  األكادميي   

:أهمية الدراسة 03:  

:ميكن حتديد أمهية الدراسة يف النقاط التالية   

إثراء البحث العلمي *   

إثراء املكتبة  احمللية و الوطنية ببحث علمي منهج*   

االستفادة من الزيارات امليدانية وحضور احلصص  التدريسية  مع أساتذة ذوي كفاءة وخربة*   

فتح اyال لدراسات  و أحباث  جديدة  انطالقا من  اقرتاحات  دراسيت*   

:أهداف الدراسة):04  

:�دف هذه الدراسة إىل حتقيق  جمموعة من األهداف  نذكر منها  

.معرفة مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات*   

.الكشف عن العوامل أليت من شأ�ا التأثري على الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي *   

.تشخيص نقاط القوة و الضعف لدى أساتذة التعليم االبتدائي من خالل مراحل تقدمي الدرس*   
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الكشف  عن  مدى   تطبيق أساتذة  التعليم  االبتدائي  لعملية التدريس  وفق نظام املقاربة بالكفاءات*   

: المفاهيم األساسية للدراسة)05  

.درجة متكن األستاذ من الكفاءة التدريسية:: المستوى  

. هي قدرة الفرد على جتنيد خمتلف املوارد و املعارف واملهارات، قصد توظيفها لبلوغ احلل أو اهلدف املنشود:الكفاءة  

هي جمموعة املعارف و املهارات و اخلربات اليت  ميلكها األستاذ ، وتنعكس  على  أدائه : الكفاءة التدريسية 

.التدريسي داخل القسم مع املتعلمني عرب مراحل تقدمي الدرس  

 هي بيداغوجيا حديثة ،جاءت كنتاج جلملة اإلصالحات الرتبوية اليت أجريت على املنظومة :المقاربة بالكفاءات

الرتبوية، لسد النقائص و الثغرات اليت كانت موجودة يف املقاربة باألهداف، وهي تركز على دور املتعلم البارز يف بناء 

.تعلمانه بينما يقتصر دور األستاذ على التوجيه و اإلرشاد  

:الدراسات السابقة)-06  

لقد حظي موضوع الدراسة باهتمام العديد من الباحثني ،سنذكر بعض الدراسات اليت عاجلت جوهر إشكاليتنا وذلك 

:وفق التصنيف التايل  

:الدراسات المتعلقة بالكفاءات التدريسية وفق المقاربة بالكفاءات  

يف دراستهما اليت كانت هدفت إىل معرفة مدى امتالك )2010(أشار الباحث قاسم خز علي و عبد اللطيف مومين

معلمات املرحلة األساسية الدنيا يف املدارس اخلاصة التابعة لوزارة الرتبية و التعليم  ملنطقة أريد باألردن،للكفاءات 

التدريسية من وجهة نظرهن  يف ضوء متغريات املؤهل العلمي و سنوات اخلربة و التخصص،تكونت عينة الدراسة 
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 معلما ومعلمة ومت استخدام إستبيان  وخلصت الدراسة اىل وجود فروق يف درجة امتالك املعلمات للكفاءات 168من

.التدريسية تعزى إىل سنوات اخلربة التدريسية لصاحل املعلمات ذوات اخلربة أكثر من ستة سنوات  

سامهت هذه الدراسة يف إثراء اجلانب النظري ملوضوع دراسيت ،إضافة إىل االعتماد عليها يف مناقشة نتائج الفرضيات 

يف دراسة هدف من خالهلا إىل معرفة درجة معرفة معلمي السنة 2012) دكما أشار الباحث معوش عبد الحمي

ضعية اإلدماجية  وفق منظور التدريس وفق املقاربة بالكفاءات،وإن كنت تتأثر باملؤهل العلمي لواخلامسة إبتدائي ل

معلما ومعلمة ومت تطبيق إستبيان ،وخلصت الدراسة اىل ان 142وسنوات اخلربة املهنية،تكونت عينة الدراسة من 

معلمي السنة اخلامسة إبتدائي على دراية عالية بالوضعية اإلدماجية وأنه التوجد فروق دالة إحصائيا يف درجة معرفة 

. معلمي السنة اخلامسة للوضعية اإلدماجية تعزى اىل املؤهل العلمي وسنوات اخلربة املهنية

 سامهت هذه الدراسة يف بناء بنود بطاقة املالحظة ومناقشة نتائج الفرضيات

:التعقيب على الدراسات اليت مت عرضها  

:سامهت هذه الدراسات فيما يلي   

. إثراء  وتدعيم الرصيد املعريف  حول موضوع الدراسة *   

.بناء إشكالية الدراسة*   

.صياغة بنود بطاقة املالحظة *   

.معرفة اخلطوات الواجب إتباعها يف اجلانب امليداين من دراسيت *   

: مبايلي امتازتإال أن  هذه الدراسات   
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.اختالف العينة من دراسة إىل أخرى من حيث احلجم و املكان*  

.معظمها إستخدم اإلستبيان  كأداة للقياس *   

.مت توزيع أداة القياس إما على األساتذة أو املدراء أو املفتشني*   

:ما تنفرد به الدراسة الحالية  

.أداة القياس هي بطاقة املالحظة*   

.بوالية غليزان  )01(عينة الدراسة هي أساتذة التعليم االبتدائي ملقاطعة احلمادنة  *  

القيام بصفة شخصية بتطبيق األداة من خالل احلضور امليداين أثناء تقدمي أفراد العينة للدرس عرب مراحله الثالث *  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص الدراسة                                                                                                 

 

 ج

 

 :الملخص

Fدف هذه الدراسة إىل معرفة مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم اإلبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات، وقصد 

اإلجابة عن التساؤل العام  قمنا بصياغة الفرضية العامة اليت تقول بأن مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم 

االبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات متوسط، وتتفرع من هذه الفرضية فرضيات فرعية وهي تنص على وجود فروق يف 

مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم اإلبتدائي تعزى إىل كل من املؤهل العلمي و التخصص األكادميي وكذا 

سنوات اخلربة املهنية، ولبلوغ اهلدف من هذه الدراسة إستخدمنا بطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم 

وضعية (فقرة موزعة على ثالث حماور متثل مراحل تقدمي الدرس )43(االبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات، وهي حتوي 

 .)االنطالق ،بناء التعلمات ،استثمار املكتسبات

باحلمادنة والية غليزان د ومت  )01(استاذا وأستاذة من املقاطعة رقم  )30(وطبقت الدراسة على عينة مكونة من 

استخدام األساليب اإلحصائية التالية املدى ،املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري و اخلطأ املعياري،وحتليل التباين 

،ومعامل االرتباط بريسون ،وتوصلت الدراسة إىل ان مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم )ت(أحادي، واختبار 

االبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات متوسط،،وانه توجد فروق يف مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي 

 .سنة17تعزى إىل املؤهل العلمي لصاحل أصحاب الليسانس، ، وسنوات اخلربة املهنية لصاحل الفئة من مثانية سنوات إىل

 .والتخصص األكادميي لصاحل األدبيني

 

 

 



 أكثر  املالحظات

 70 من

 باملائة

 50من 

 60إىل 

 باملائة

أقل من 

50 

 باملائة

 الرقم العبارات

 وضعية اإلنطالق    

 01 يتأكد من إحضار املتعلمني ألدوات  املادة الدراسية    

يربط موضوع الدرس مبفاهيم و أو موضوع درس سبق     

 تعلمه

02 

يطلب من املتعلمني  إستخراج معارف جديدة من     

 معارف سبق دراستها

03 

 04 يضع املتعلمني  أمام وضعية مشكل    

يناقش املشكل مع املتعلمني  ليتوصل املتعلمون  إىل      

 إستخالص عنوان الدرس

05 

 06 يكتب عنوان الدرس وسط السبورة    

فيلم  (ميهد للدرس بإستخدام إحدى الوسائط التعليمية     

لكي يستخلص املتعلمون   )اخل..قصري ، قصة ، جتربة 

 عنوان الدرس ويبدأ يف تعليمهم عناصر الدرس

07 

 08 يكتب كلمات مفتاحية على السبورة     

يكلف املتعلمني  بإجناز أنشطة إستكشافية و إستقصائية     

 تتناول عناصر الدرس

09 

 وضعية بناء التعلمات    

يسجل كل األفكار الصادرة من املتعلمني حول املشكل     

 على السبورة

10 

يبين درسه بناءا على أفكار املتعلمني قصد اإلجيابة عن     

 املشكل املطروح

11 

 12 ينظر إىل املعرفة كوسيلة يكتسبها  املتعلم بتدخل األستاذ     

يوظف األمثلة  أثناء شرح الدرس لتوسيع املكتسبات     

 اجلديدة 

13 

 14 يكتب الكلمات املفتاحية بلون مغاير على السبورة     



يقوم بتوضيع معاين املصطلحات و الكلمات الصعبة أثناء     

 شرحه للدرس 

15 

 يربط عناصر الدرس ببعضها  ملساعدة املتعلمني  على     

 بناء معارف جديدة 

16 

 17 خيلق للمتعلمني حوافز تعتمد اإلثارة و التوجيه    

 18 يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني     

يعطي الفرصة للمتعلمني للتعبري عن خمتلف أرائهم حول     

 موضوع الدرس قصد إستثمار مكتسبا\م 

19 

يساعد املتعلمني على تنظيم و إستيعاب  املعلومات     

 اجلديدة 

20 

 21 ينوع يف إستخدام طرق التدريس     

 22  ميلك لغة واضحة وسليمة    

 23 يتسم شرحة بتسلسل األفكار وترابطها     

 24  يراعي جماالت التعلم الثالث خالل الدرس     

 25 يتدرج يف درسه من البسيط إىل املعقد     

 26 يستعني يف تدرجه  لبناء املفهوم على أسلوب التفويج     

حيرص على جلب إنتباه املتعلمني طيلة وقت احلصة     

 الدراسية

27 

 28 ميتلك ثراء معريف يف مادة ختصصه    

 29 جيزء الدرس حسب املدة احملددة    

يستخدم اإلماءات للداللة على ردود أفعاله حول سلوك     

 املتعلم

30 

 31 يستخدم التوزيع البصري أثناء شرحه للدرس     

 32 يزود املتعلمني مبصادر العلم و املعرفة    

 إستثمار املكتسبات    

 33 يطرح تسارالت تتناسب و مؤشرات الكفاءة املستهدفة    

ينطلق من إجابات املتعلمني يف عالج أوجه النقص     

 لديهم

34 



 35 يوظف أسلوب املراقبة املستمرة    

ينوع من إستخدامه ملختلف أنواع التقومي  طوال مدة     

 احلصة

36 

 37 يطرح تساؤالت على خمتلف أصناف املتعلمني     

 38 ال يتسرع يف اإلجابة عن السؤال املطروح    

 39 اليسخر من املتعلم وال من إجابته حىت ولو كانت خاطئة     

 40 ال يقاطع إجابة املتعلمني     

يطلب من املتعلمني عدم مقاطعة زمالئهم وهم جييبون     

 على السؤال

41 

 22 خيتار الوقت املناسب لتوجيه األسئلة    

 43  يصحح األخطاء اليت ظهرت أثناء احلصة    

 44 يقدم متارين و أنشطة يف kاية احلصة الدراسية    

 

يستخدم إسرتاتيجية الدعم لتدارك التأخر يف الفهم     

 واإلستيعاب لدى املتعلمني

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-مستغامن–جامعة عبد احلميد إبن باديس   

 كلية العلوم اإلجتماعية

 قسم علم النفس و علوم الرتبية و األرطوفونيا

 

 بطاقة مالحظة األداء البيداغوجي ألساتذة التعليم اإلبتدائي يف ضوء املقاربة بالكفاءات

 

:املعلومات الشخصية   

:إسم األستاذ  

:مؤسسة العمل   

: املؤهل العلمي   

  . . . . . ) سنوات06 و 03(مابني . . . . . . سنوات    )03(أقل من : . . . . . . سنوات اخلربة املهنية 

) سنوات 06(أكثر من . . .   

أديب.. .  .. . . .  . . .علمي :   . . . . . التخصص األكادميي  

أنثى. . . . . . . ذكر : . . . . . .اجلنس   

 

 



 الرقم العبارات درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة

 وضعية اإلنطالق   

 01 يتأكد من إحضار املتعلمني ألدوات  املادة الدراسية   

يربط موضوع الدرس مبفاهيم و أو موضوع درس    

 سبق تعلمه

02 

يطلب من املتعلمني  إستخراج معارف جديدة من    

 معارف سبق دراستها

03 

 04 يضع املتعلمني  أمام وضعية مشكل   

      

يناقش املشكل مع املتعلمني  ليتوصل املتعلمون  إىل    

  إستخالص عنوان الدرس

05 

 06 يكتب عنوان الدرس وسط السبورة   

 (ميهد للدرس بإستخدام إحدى الوسائط التعليمية    

لكي يستخلص  )اخل..فيلم قصري ، قصة ، جتربة 

املتعلمون  عنوان الدرس ويبدأ يف تعليمهم عناصر 

 الدرس

07 

 08 يكتب كلمات مفتاحية على السبورة    

يكلف املتعلمني  بإجناز أنشطة إستكشافية و    

 إستقصائية تتناول عناصر الدرس

09 

 وضعية بناء التعلمات   

يبين درسه بناءا على أفكار املتعلمني قصد اإلجيابة    

 عن املشكل املطروح

10 

ينظر إىل املعرفة كوسيلة يكتسبها  املتعلم بتدخل    

 األستاذ 

11 

يوظف األمثلة  أثناء شرح الدرس لتوسيع    

 املكتسبات اجلديدة 

12 

 13 يكتب الكلمات املفتاحية بلون مغاير على السبورة    

يقوم بتوضيع معاين املصطلحات و الكلمات    

 الصعبة أثناء شرحه للدرس 

14 



 يربط عناصر الدرس ببعضها  ملساعدة املتعلمني     

 على بناء معارف جديدة 

15 

 16 خيلق للمتعلمني حوافز تعتمد اإلثارة و التوجيه   

 17 يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني    

يعطي الفرصة للمتعلمني للتعبري عن خمتلف أرائهم    

 حول موضوع الدرس قصد إستثمار مكتسباQم 

18 

يساعد املتعلمني على تنظيم و إستيعاب  املعلومات    

 اجلديدة 

19 

 20 ينوع يف إستخدام طرق التدريس    

 21  ميلك لغة واضحة وسليمة   

 22 يتسم شرحة بتسلسل األفكار وترابطها    

 23  يراعي جماالت التعلم الثالث خالل الدرس    

 24 يتدرج يف درسه من البسيط إىل املعقد    

يستعني يف تدرجه  لبناء املفهوم على أسلوب    

 التفويج 

25 

حيرص على جلب إنتباه املتعلمني طيلة وقت احلصة    

 الدراسية

26 

 27 ميتلك ثراء معريف يف مادة ختصصه   

 28 جيزء الدرس حسب املدة احملددة   

يستخدم اإلماءات للداللة على ردود أفعاله حول    

 سلوك املتعلم

29 

 30 يستخدم التوزيع البصري أثناء شرحه للدرس    

 31 يزود املتعلمني مبصادر العلم و املعرفة   

 إستثمار املكتسبات   

يطرح تسارالت تتناسب و مؤشرات الكفاءة    

 املستهدفة

32 

ينطلق من إجابات املتعلمني يف عالج أوجه النقص    

 لديهم

33 



 34 يوظف أسلوب املراقبة املستمرة   

ينوع من إستخدامه ملختلف أنواع التقومي  طوال    

 مدة احلصة

35 

 36 يطرح تساؤالت على خمتلف أصناف املتعلمني    

 37 ال يتسرع يف اإلجابة عن السؤال املطروح   

اليسخر من املتعلم وال من إجابته حىت ولو كانت    

 خاطئة 

38 

 39 ال يقاطع إجابة املتعلمني    

يطلب من املتعلمني عدم مقاطعة زمالئهم وهم    

 جييبون على السؤال

40 

 41 خيتار الوقت املناسب لتوجيه األسئلة   

 42  يصحح األخطاء اليت ظهرت أثناء احلصة   

 43 يقدم متارين و أنشطة يف kاية احلصة الدراسية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.مستغامن–جامعة عبد احلميد ابن باديس   

 كلية العلوم اإلجتماعية

 شعبة علم النفس

 

 

 بطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم اإلبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات

 

:املعلومات الشخصية  

:مؤسسة العمل  

. . .  .،ثانوي. . .  .ليسانس :املؤهل العلمي  

.  سنة 18، أكثر من . . . . سنة 17، من تسعة سنوات إىل . . . أقل من مثانية سنوات : سنوات اخلربةاملهنية

 . . 

. . . ،علمي . . .. . أديب : التخصص األكادميي  

. . . . ،أنثى. . .ذكر : اجلنس  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-مستغانم–جامعة عبد الحمید إبن بادیس   

 كلیة العلوم اإلجتماعیة



 قسم علم النفس و علوم التربیة و األرطوفونیا

 

 بطاقة مالحظة األداء البیداغوجي ألساتذة التعلیم اإلبتدائي في ضوء المقاربة بالكفاءات

 

:المعلومات الشخصیة   

:إسم األستاذ  

:مؤسسة العمل   

: المؤھل العلمي   

 06 و 03(مابین . . . . . . سنوات    )03(أقل من : . . . . . . سنوات الخبرة المھنیة 

) سنوات 06(أكثر من   . . . . . . . . )سنوات  

أدبي.. .  .. . . .  . . .علمي :   . . . . . التخصص األكادیمي  

أنثى. . . . . . . ذكر : . . . . . .الجنس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:إسم ولقب المحكم   شریط جمال:الطالب    



:الرتبة  

:مكان العمل   

: التعلیمة  

لي عظیم الشرف أن أطلب من سیادتكم تحكیم بطاقة مالحظة األداء  وذلك بحكم خبرتكم 
في ھذا المجال وبھدف وضع الصیغة النھائیة لھذه البطاقة قصد تطبیقھا في الدراسة 

 األساسیة

تقویم الكفاءة التدریسیة ألساتذة التعلیم اإلبتدائي في ضوء المقاربة : موضوع الدراسة
 بالكفاءات

ھل یوجد إختالف بین أساتذة التعلیم اإلبتدائي في مستوى تمكنھم من الكفاءة : اإلشكالیة
 التدریسیة في ضوء المقاربة بالكفاءات ؟

:وتندرج تحتھا تساؤالت فرعیة  

ھل توجد فروق بین أساتذة التعلیم اإلبتدائي في مستوى تمكنھم من الكفاءة التدریسیة یعزى 
 إلى المؤھل العلمي ؟

تعزى إلى سنوات الخبرة المھنیة؟. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ھل توجد فروق بین   

تعزى إلى التخصص األكادیمي ؟. . . . . . . . . . . . . . .  . . . ھل توجد فروق بین  

یوجد إختالف بین أساتذة التعلیم اإلبتدائي في مستوى تمكنھم من الكفاءة :الفرضیة الرئیسیة 
 التدریسیة في ضوء المقاربة بالكفاءات

:وتندرج تحتھا  

. . .. . . .  .. . . . ..توجد فروق بین  

. . . .. . . . ..  .توجد فروق بین   

. .  . .. .. . . . .توجد فروق بین   

:أھداف الدراسة   

تقویم الكفاءة التدریسیة ألساتذة التعلیم اإلبتدائي من خالل مراحل تقدیم الدرس الثالث وفق 
وضعیة اإلنطالق ،بناء التعلمات ، إستثمار المكتسبات:المقاربة بالكفاءات   
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 :تمهيد

       سنتطرق يف هذا الفصل إىل إجراءات الدراسة امليدانية الذي احتوى على نتائج الدراسة االستطالعية واملنهج 

املتبع يف هذه الدراسة، ومواصفات العينة األساسية، واألدوات املستعملة جلمع البيانات واألدوات اإلحصائية اليت متت 

 .على أساسها عملية حتليل ومناقشة النتائج

 :الدراسة االستطالعية/ أوال

 :أهداف الدراسة االستطالعية- 1

تكتسي الدراسة االستطالعية أمهية بالغة يف البحث العلمي إذ تعترب أولية له، ومتكن الباحث من االطالع        

بعمق على جوانب وتفاصيل موضوعه، مما يسهل عليه الفهم األفضل والتصور الكامل ملوضوع حبثه، كما Wدف إىل 

التحقق من صالحية أدوات مجع املعطيات اليت يستخدمها الباحث يف حبثه، ومعرفة خمتلف الصعوبات والنقائص 

 :املسجلة أثناء التطبيق لتداركها فيما بعد، وهلذا أجريت الدراسة االستطالعية من أجل حتقيق هدفني، مها

نزول الباحث إىل أرض امليدان ملعاينة الواقع، والكشف على الظروف احمليطة بعملية التطبيق، وبالتايل جتنب الوقوع - أ

 .يف األخطاء أثناء إجراء الدراسة األساسية

هلا، من أجل االطمئنان  )الصدق والثبات(التأكد من سالمة أدوات البحث وحساب اخلصائص السيكومرتية - ب

على مدى صالحيتها للتطبيق يف الدراسة األساسية، واملتمثلة يف بطاقة املالحظة للكشف عن مستوى متكن أساتذة 

وضعية االنطالق،بناء (التعليم االبتدائي من الكفاءة التدريسية وفق املقاربة بالكفاءات من خالل مراحل تقدمي الدرس 

 .)التعلمات،إستثمار املكتسبات

 :  وصف عينة الدراسة االستطالعية- 2

 أستاذا ميارسون مهنة التدريس يف مرحلة 10       قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية قوامها 

التعليم االبتدائي، خيتلفون من حيث املؤهل العلمي وعدد سنوات اخلربة املهنية وكذا التخصص األكادميي، مت 
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من مدرسة نوار عبد القادر باحلمادنة بوركبة بوالية غليزان، وهذا لغرض جتريب أدوات  اختيارهم بطريقة قصدية،

  .الدراسة والتأكد من درجة صدقها وثبا=ا، 

 :حدود الدراسة- 3

اقتصرت هذه الدراسة على معرفة مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق : الحدود الموضوعية- أ

 ..املقاربة بالكفاءات

 طبقت هذه الدراسة على أساتذة التعليم االبتدائي مبدرسة نوار عبد القادر باحلمادنة بوركبة :الحدود المكانية- ب

 .والية غليزان

 . 2015- 2014أفريل من العام الدراسي  18إىل 06أجريت الدراسة االستطالعية من :  الحدود الزمانية-ج

 : أدوات الدراسة-4

بغية مجع بيانات متعلقة مبوضوع الدراسة والوصول إىل نتائج موثوق فيها بطريقة علمية صحيحة، قام الباحث 

 بتصميم 

عرب  بطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات :أداة جلمع البيانات، وهي

 .مراحل تقدمي الدرس

فبطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي ملراحل تقدمي الدرس وفق املقاربة بالكفاءات اليت 

وضعية االنطالق، ووضعية بناء التعلمات، ووضعية استثمار املكتسبات، من أجل  : ضمن ثالثة وضعيات صممت

 .. معرفة مستوى متكن األساتذة منها

 :الهدف من بطاقة المالحظة* 

       اهلدف من بطاقة املالحظة هو معرفة مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق املقاربة 

 :بالكفاءات، وذلك عرب مراحل تقدمي الدرس، واملتمثلة يف
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  وضعية االنطالق-1

 . وضعية بناء التعلمات-2

 .وضعية استثمار املكتسبات- 3

 :تحديد بنود بطاقة المالحظة *

       قام الباحث بالرجوع إىل الدراسات السابقة اليت اهتمت بالكفاءات التدريسية وفق املقاربة بالكفاءات،يف بناء 

 .بنود بطاقة املالحظة

 : فقرة موزعة كالتايل45وقد تضمنت البطاقة يف صورGا األولية على 

 . فقرات )10( وضعية االنطالق، وتضم عشرة -1

 . فقرة(23) وضعية بناء التعلمات، وتضم  ثالثة وعشرون -2

 .فقرة )12( وضعية استثمار املكتسبات، وتضم أثنا عشرة -3

 : اختبار صدق وثبات بطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق المقاربة بالكفاءات- 5

 :.      ومن أجل توفري الشروط السيكومرتية للبطاقة قام الباحث بإتباع اخلطوات التالية

 : صدق البطاقة1-5

: اعتمد الباحث على نوعني من اإلجراءات للتحقق من صدق بطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية، ، ومها       

 . بطاقةللصدق احملكمني والصدق البنائي 

 :صدق المحكمين للبطاقة1-1-5

 :وقد مر التحقق من صدق البطاقة باملراحل اآلتية

 مت عرض بطاقة املالحظة يف صورGا امليدانية على جمموعة من احملكمني وهم أساتذة جامعيون بقسم علم النفس *

 .أساتذة   )06(جامعة عبد احلميد ابن باديس مست غامن، والذين قدر عددهم بستة 
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 :وقد مت الرتكيز يف تلك املناقشة على النقاط التالية

وضعية االنطالق، بناء التعلمات، استثمار (معرفة مدى ارتباط الكفاءة التدريسية بالوضعيات املقرتحة يف الدراسة * 

 .)املكتسبات

 .دقة الصياغة اإلجرائية للفقرات البطاقة* 

سفرت نتائج التحكيم على أن معظم فقرات بطاقة املالحظة مالئمة وصاحلة لتحقيق الغرض الذي أعدت فأ       

 :يف أغلب فقرات البطاقة، واجلدول املوايل يوضح ذلك  %85ألجله، فكانت درجة االتفاق بني احملكمني تزيد عن 

يوضح نسبة القبول من طرف األساتذة المحكمين لكل فقرة من فقرات بطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية : )01(جدول رقم

 ألساتذة التعليم ااإلبتدائي وفق المقاربة بالكفاءات

 نسبة القبولرقم الفقرة  نسبة القبولرقم الفقرة  نسبة القبولرقم الفقرة  نسبة القبولرقم الفقرة 

01 100 % 14 100 % 27 100 % 40 100 % 

02 100 % 15 83.33% 28 100 % 41 100 % 

03 83.33% 16 100 % 29 100 % 42 100 % 

04 83.33% 17 100 % 30 100 % 43 100 % 

05 83.33% 18 83.33% 31 100 % 44 100 % 

06 50 % 19 100 % 32 100 % 45 83.33% 

07 83.33% 20 83.33% 33 100 %  

08 33.33% 21 100 % 34 100 % 

09 83.33% 22 100 % 35 100 %  

 

 

10 50 % 23 100 % 36 100 % 

11 100 % 24 100 % 37 100 % 

12 100 % 25 66.66% 38 100 %  

 13 33.33% 26 100 % 39 100 % 
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      كما تبني من خالل ما أقر به األساتذة احملكمني من نتائج، قبول معظم الفقرات وتعديل البعض منها، وحذف 

واجلدول التايل يبني نتيجة  بعض الفقرات اليت ال تقيس ما وضع لقياسه يف هذه الدراسة أو ألAا فقرات مكررة،

 .التحكيم على بطاقة مالحظة الكفاءة  التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات

 يوضح نتائج التحكيم لبطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق المقاربة بالكفاءات: )02(جدول رقم

أرقام الفقرات التي تعبر عن الكفاءة التدريسية في الصورة  الوضعية

 المبدئية التي

أرقام الفقرات التي تعبر عن 

الكفاءة التدريسية في الصورة 

 النهائية التي

عدد فقرات المعبرة 

عن الكفاءة التدريسية 

 في الصورة النهائية
 أضيفت عدلت تم تعديلها تم حذفها لم تتغير

وضعية 

 اإلنطالق

 

1،2،3،4،7،9،5 
10 6،8 5،7 

 

----- 

 

 

09 

 

 11،12،13،14،15 بناء التعلمات

16،17،18،19،20 

21،22،23،24،25 

26،27،28،29، 

30،31،32 

 

 ---- 
11 09 

 

----- 

 

23 

إستثمار 

 المكتسبات

33،34،35 

36،37،38 

39،40،41،42 

43،44 

45 
 

----- 

 

 - ----- 

 

----- 

 

12 

 43 ----- 03 03 02 40 المجموع

على ضوء ما أبداه األساتذة احملكمون من آراء ومالحظات، أعاد الباحث النظر يف فقرات البطاقة بإبقاء بعض - 3

 . الفقرات واالحتفاظ jا، وحذف البعض منها، وتعديل صياغة بعضها اآلخر

 : الصدق البنائي للبطاقة 2-1-5

   للتأكد من الصدق البنائي للبطاقة مت التحقق من االتساق الداخلي لألداة عن طريق إجياد معامل االرتباط بارسون 

Person موع الكلي لألداة  درجات كل بعدبنيrمن أبعاد البطاقة وا. 

  .يوضح معامالت االرتباط بني درجات فقرات البطاقة والدرجة الكلية هلاواجلدول املوايل 
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يوضح معامالت االرتباط بين درجات فقرات بطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية وفق المقاربة بالكفاءات : 03(جدول رقم 

 والدرجة الكلية للبطاقة

معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة 

01 0.39* 14 0،53** 27 0.39* 40 0.39* 

02 0.68** 15 0.44* 28 0.68** 41 0.44* 

03 0.46** 16 0.68** 29 0.68** 42 0.38* 

04 0.55** 17 0،38* 30 0،59** 43 0.53** 

05 0.44* 18 0.53** 31 0.39* 44 0.68** 

06 0.32* 19 0.61** 32 0.37* 45 0.25 

07 0.64** 20 0.38* 33 0.55**  

08 0.38* 21 0.45* 34 0.44* 

09 0.44* 22 0.68** 35 0.55**  

10 0.21 23 0.44* 36 0.44*  

11 0.37* 24 0.68** 37 0.38* 

12 0.44* 25 0.38* 38 0.45*  

 

 

13 0.38* 26 0.54** 39 0.38* 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0.01معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة  **    0.05معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة *  ـــــــــــــ

أن هناك بعض الفقرات معامل ارتباطها دال وبعض الفقرات معامل ارتباطها غري دال  )22(ويتضح من اجلدول رقم

 .هلذا سوف يتم حذفها 0.05عند مستوى الداللة 

 وما بني ،0.01عند مستوى الداللة  0.68و 0.46كما يتضح من اجلدول أن هناك ارتباطا اجيابيا يرتاوح ما بني 

بني درجات فقرات البطاقة والدرجة الكلية هلا، مما يدل على صدق البطاقة  0.05عند مستوى الداللة  0.45و 0،32

 .يف قياس ما وضعت ألجله

 وسنوضح يف اجلدول املوايل معامالت االرتباط بني كل بعد و الدرجة الكلية

 يبني معامل االرتباط بني كل بعد واألداة الكلية )04(اجلدول رقم 

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 دال 0.59 وضعية االنطالق

 دال 0.88 بناء التعلمات
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 دال 0.70 استثمار املكتسبات

      وعلى ضوء نتائج صدق احملكمني وصدق االتساق الداخلي للبطاقة، أصبحت بطاقة مالحظة الكفاءة 

 :فقرة موزعة على ثالثة أبعاد، وهي 43التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات مكونة من 

 . فقرات09وضعية االنطالق، ويضم :  البعد األول-1

 .فقرة 23وضعية بناء التعلمات، ويضم :  البعد الثاين-2

 . فقرة11، ويضم استثمار املكتسباتوضعية :   البعد الثالث-3

 : ثبات البطاقة 2-5

قدر معامل  حيث )Cronbach Alpha(قام الباحث من التأكد من ثبات البطاقة باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ 

 .وهو معامل ثبات عال يدل على ثبات البطاقة،  0.69ألفا للبطاقة ككل بـ 

       بناء على ما تقدم نستنتج أن أداة الدراسة أوفت بالشروط السيكومرتية ، وأ\ا تفي بأغراض الدراسة، وميكن 

تلخيص اختبار صدق وثبات بطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم ااإلبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات يف 

 : اجلدول التايل

يلخص الخصائص السيكومترية لبطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم اإلبتدائي وفق المقاربة : )05(جدول رقم

 بالكفاءات 

 الخصائص السيكومترية 

 لبطاقة المالحظة

 الداللة الدرجة نوعه

 

 صدق البطاقة

 دال 85%نسبة االتفاق جتاوزت  صدق المحكمين

 دال 0.68 إىل0.32من الصدق البنائي

 دال 0.69 معامل ألفا كرومباخ ثبات البطاقة

      فبعدما تأكد الباحث من ثبات وصدق بطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية وفق املقاربة بالكفاءات ألساتذة 

 .  التعليم اإلبتدائي، ميكن احلكم بأن هذه البطاقة صاحلة لالستخدام



 الفصل الرابع                                                                           إجراءات الدراسة الميدانية

 

38 

 

 :سلم تصحيح بطاقة المالحظة-

 03:مستوى مرتفع *

 02مستوى متوسط *

   01مستوى منخفض*

 : نتائج الدراسة االستطالعية-5

        خالل ممارسة الباحث للدراسة االستطالعية يف والية غليزان دائرة احلمادنة، واحتكاكه بامليدان وتصميمه 

 ألداة الدراسة، مسحت له الفرصة أن يلتقي بأساتذة التعليم االبتدائي، 

فضال على ما أسفرت عليه نتائج الدراسة االستطالعية من حقائق ووقائع، متكن الباحث من إثراء معلوماته واإلحاطة 

  أكثر مبشكلة البحث، وبناء أداة البحث لتقدير مستوى متكن أساتذة التعليم االبتدائي من الكفاءة التدريسية

 وفق املقاربة بالكفاءات، املتمثلة يف بطاقة املالحظة اليت أعدت هلذا الغرض، كما  متكن الباحث من ضبط اجلوانب 

 .اهلامة للدراسة، كالتأكد من اخلصائص السيكومرتية لألداة

 :الدراسة األساسية/ ثانيا

 :  منهج الدراسة-1

       إن طبيعة املشكلة املطروحة للدراسة تفرض على الباحث تبين منهج معني دون غريه تبعا لألهداف اليت يسعى 

إىل حتقيقها من هذه الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي، الذي يسعى إىل الوصف 

املنظم للحقائق، وتشخيص اجلوانب املتعلقة مبوضوع الدراسة، وذلك من خالل استخدام أداة مناسبة جلمع البيانات 

واملعلومات املطلوبة، وحتليلها، وتفسري النتائج اليت ستخرج vا هذه الدراسة وتقدمي مقرتحات تفيد اجلهات الوصية 

 .للعناية باألساتذة والرفع من كفاءwم التدريسية
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 : تحديد مجتمع الدراسة-2

      اختار الباحث جمتمع أساتذة التعليم االبتدائي، وقبل معاينة الباحث للميدان اسرتشدت باإلحصائيات املقدمة 

بوالية غليزان حول العدد الكلي Hتمع الدراسة، بالنسبة للموسم  )01(من طرف مفتشية الرتبية ملقاطعة احلمادنة رقم 

 وتوزيعهم على املدارس االبتدائية عرب املقاطعة ، وقد بلغ إمجايل عدد املدارس االبتدائية بوالية 2014/2015الدراسي 

 . مؤسسة للتعليم االبتدائي، بينما بلغ العدد اإلمجايل ألساتذة التعليم االبتدائي أستاذا429غليزان بـ 

 .واجلدول املوايل يوضح توزيع أفراد جمتمع الدراسة على املؤسسات التعليمية لوالية غليزان 

  وعدد أفراد العينة01يبين توزيع المؤسسات التعليمية لمقاطعة الحمادنة رقم  )06 (الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد أفراد العينة اسم المؤسسة

 10% 03 شجرات عبد السالم

 %13.33 04 بن جودة بن عودة

 %13.33 04 قوالل

 %13.33 04 بلمهدي بلمهل

 %6.66 02 اخلاليفية

 %16.66 05 املدادحة

 %16.66 05 الرباجيية

 %10 03 عابد حممد أوالد عابد

 :عينة الدراسة األساسية- 3

 ) 01(       قام الباحث بإتباع أسلوب املسح الشامل ألساتذة التعليم االبتدائي العاملني مبقاطعة احلمادنة رقم 

 أستاذا ، والذين طبقت عليهم أداة 10       فبعد استبعاد أفراد عينة الدراسة االستطالعية الذين قدر عددهم بـ 

 . أستاذا موزعني على املدارس االبتدائية بالوالية 30الدراسة ملعرفة ثباhا وصدقها، أصبح أفراد العينة األساسية يقدر 

وعلى أساس هذه العينة ومواصفاhا حسب متغريات الدراسة، قام الباحث باختيار من كل مدرسة ابتدائية على 

 .عدد من األساتذة بطريقة قصدية )01(مستوى مقاطعة احلمادنة رقم
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ومتثل عينة الدراسة نسبة :  أستاذا موزعني عرب مدارس املقاطعة66       وهكذا أصبح العدد اإلمجايل لعينة الدراسة 

 . أLّا تفوق احلد األدىن للعينات إذمن جمتمع األصلي ألساتذة التعليم االبتدائي، 45،45%

،كلما كان حجم العينة كبري، كلما كانت النتائج )De Landshere  )1976 حسب % 10 والذي يقدر بـ 

 احملصل عليها أكثر دقة ومتثيال، وسنوضح الحقا بالتفصيل كيفية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريا8ا األساسية 

 : مواصفات العينة حسب متغيرات الدراسة-4

 :) توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي4-1

 :اجلدول التايل يبني توزيع أفراد العينة الدراسة حسب املؤهل العلمي

 يبني توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي )07 (اجلدول رقم 

 النسبة املئوية العدد املؤهل العلمي

  %66.66 20 ليسانس

 %33.33 10 ثانوي

 %100 30 ا_موع

عدم تساوي أفراد عينة البحث من حيث احلجم حسب متغري املؤهل العلمي إذ )28(         نالحظ من اجلدول رقم

األوىل أساتذة ذوي مستوى ليسانس قدر عددهم بـ      : أستاذا ، موزعني على جمموعتني 30يقدر عدد أفراد العينة بـ 

 أساتذة بنسبة 10، والثانية أساتذة ذوي مستوى ثانوي قدر عددهم بـ %66.66 أستاذا بنسبة مئوية تقدر بـ 20

 . %33.33مئوية قدرت بـ 

 :توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة المهنية  4-2

 :جدول التايل يبني توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة املهنية
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     يبين توزيع العينة حسب ال سنوات الخبرة المهنية  )08 (الجدول رقم 

 النسبة املئوية عدد افراد العينة عدد سنوات اخلربة املهنية

 %43،33 13 أقل من مثانية سنوات

 %20 06 سنة17من تسع سنوات غلى

 %36،66 11  سنة18 اكثر من

 %100 30 اFموع

عدم تساوي أفراد عينة البحث من حيث احلجم حسب متغري عدد سنوات  )29(       يظهر من خالل اجلدول رقم

 سنة، وأكثر 17و  سنوات، ما بني تسع سنوات أقل من مثانية: اخلربة املهنية ، إذ يالحظ أXا تتوزع على ثالث فئات

    %43.33 أستاذا يف الفئة األوىل، بنسبة  13 سنة حسب متغري اخلربة املهنية حيث يقدر عدد األساتذة بـ 18من 

 .%36.66 أستاذا يف الفئة الثالثة بنسبة مئوية تقدر بـ 11 و%20 أستاذا يف الفئة الثانية بنسبة مئوية تقدر بـ 06و

 :توزيع أفراد العينة حسب التخصص األكاديمي  4-3

 :اجلدول املوايل يوضح توزيع أفراد العينة حسب التخصص األكادميي

 يبني توزيع العينة حسب التخصص األكادميي )09(اجلدول رقم 

 النسبة املئوية عدد أفراد العينة التخصص األكادميي

 %40 12 علمي

 %60 18 اديب

 %100 30 اFموع

عدم تساوي عدد أساتذة التعليم االبتدائي يف كل جمموعة، وحسب التخصص  )30(      يتضح من اجلدول رقم

 ويقدر ،%40 أستاذا يف التخصص األديب، وهذا بنسبة 18األديب والعلمي، إذ يقدر عدد األساتذة بـ : األكادميي
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 من ا;موع الكلي ألساتذة التعليم ،%ـ60 أستاذا بنسبة مئوية تقدر بـ 10عدد أفراد العينة يف التخصص العلمي بـ 

 ).06(االبتدائي، كما هو مبني يف اجلدول وما يوضحه الشكل املوايل رقم 

 : توزيع أفراد العينة حسب الجنس4-4

 يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس: )10(جدول رقم

 النسبة المئوية العدد الجنس

 40% 12 الذكور

 60% 18 االنثى

 %100 30 المجموع

عدم تساوي أفراد عينة البحث من حيث احلجم، إذ يالحظ أن عدد  )31(       يظهر من خالل اجلدول رقم

 .    40 %  بنسبة مئوية قدرت بـ 12، أما عدد اإلناث قدر عددهم بـ 60% بنسبة مئوية قدرت بـ 18الذكور قدر بـ 

 :أدوات الدراسة األساسية- 5

بطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية وفق : كما وضحنا سابقا أن الباحث قام بإعداد أداة جلمع البيانات، وهي       

 .املقاربة بالكفاءات

وبعد التأكد من صالحيتها لالستخدام وتوفرها على اخلصائص السيكومرتية، طبق الباحث هذه األداة يف صورPا 

 . أستاذا ملعرفة درجة حتكمهم من الكفاءة التدريسية وفق املقاربة بالكفاءات30النهائية على عينة الدراسة املتمثلة يف 

بطاقة مالحظة الكفاءة التدريسية متكننا من تقدير مستوى الكفاءة وفق املقاربة بالكفاءات ألساتذة التعليم * 

 :فقرة موزعة على ثالثة أبعاد، وهي 43االبتدائي، وتضم 

 .09 إىل غاية 01 من وضعية االنطالق، ويضم الفقرات اليت حتمل األرقام:  البعد األول-1

 .32 إىل غاية 10 وضعية بناء التعلمات، ويضم الفقرات اليت حتمل األرقام من:  البعد الثاين-2
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 .43 غاية إىل 33، ويضم الفقرات اليت حتمل األرقام مناستثمار املكتسباتوضعية :   البعد الثالث-3

 .بالنسبة لسلم تفريغ بطاقة املالحظة

والدرجة  43وأقل درجة هي  129يف مستوى الكفاءة هي )ة(وعليه، فإن أعلى درجة ميكن أن حيصل عليها األستاذ

من الكفاءة التدرسية بأ\ا منخفضة إذا كانت درجته تنحصر يف  )ة(وحنكم على مستوى األستاذ، 86املتوسطة هي

درجة، وبأ\ا ] 107.5إىل 64،5[ درجة ، وبأ\ا متوسطة إذا كانت درجاته تنحصر ما بني  ]64.5 إىل 43من[ا^ال 

 .107.5مرتفعة إذا زادت عن 

 :إجراءات تطبيق الدراسة األساسية- 6

ن أصبحت أداة الدراسة صاحلة لالستخدام، وبعد حصول الباحث على الرتخيص الرمسي من مدير بعد أ       

املعلومات الكافية عن أساتذة التعليم اإلبتدائي وتوزيعهم على املدارس  وكذا، الرتبية لوالية غليزان للقيام mذه الدراسة

 ).01(املتواجدة على مستوى املقاطعة رقم 

أما بالنسبة لبطاقة املالحظة فقد مت ضبط قائمة ألساتذة التعليم اإلبتدائي باألرقام وفق أماكن عملهم، وتوزيعهم * 

اخلربة املهنية، التخصص األكادميي، واملؤهل العلمي، وتنقل الباحث إىل أماكن تواجدهم : حسب متغريات الدراسة

، وتدوين املشاهدات )ة(أين ميارسون نشاطهم املهين  ملالحظة كفاء~م التدريسية أثناء احلصة التدريسية لكل أستاذ

على بطاقة املالحظة حسب مستوى التمكن فيها، ليتم بعد ذلك استغالل نتائجها يف احلكم على مستوى الكفاءة 

وفق املقاربة بالكفاءات، مع العلم أن الباحث يكون وحده داخل احلصة التدريسة ملشاهدة  )ة(التدريسية ا لكل أستاذ

 .، داخل القسم)ة(كفاءة األستاذ

 .2014/2015 ماي من العام الدراسي 10 أفريل إىل 18 ابتداء منعلما أنه جرى تطبيق الدراسة األساسية 
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 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة-7

 من أجل الوصول إىل معاجلة وحتليل البيانات بطريقة علمية وموضوعية، اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على       

 :، نذكر منها)SPSS(عدة أساليب إحصائية وصفية واستداللية باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ملعرفة احلد األعلى واألدىن للفئة املتوسطة اليت ينحصر فيها مستوى التمكن  )2/عدد الفقرات(+ الدرجة املتوسطة * 

 . من الكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم االبتدائي وفق املقاربة بالكفاءات

 .التكرارات والنسب املئوية ملعرفة قيم املتغريات النوعية األكثر أمهية بالنسبة ألفراد العينة* 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعرفة ترتيب مبتغري اخلربة املهنية، والتخصص األكادميي، واملؤهل العلمي* 

 .  .معامل االرتباط بارسون للتأكد من ثبات وصدق أدوات الدراسة* 

 .لدراسة الفروق بني ا�موعات Anova One Wayحتليل التباين األحادي * 

*T testملعرفة الفروق بني عينتني مستقلتني . 

 :خالصة

جاء هذا الفصل ممهدا لعرض نتائج الدراسة األساسية، فقد اشتمل على نتائج الدراسة االستطالعية، واليت        

هدف الباحث من خالهلا إىل التعرف على اخلصائص السيكومرتية ألدوات البحث، ومدى صالحيتها لالستعمال يف 

الدراسة األساسية، كما اشتمل هذا الفصل على منهج الدراسة، ووصف ا�تمع الذي انتقيت منه عينة البحث واليت 

 .جرى عليها تطبيق األدوات األساسية هلذه الدراسة بعد توضيح كيفية إعدادها وتطبيقها، وما تتمتع به من خصائص

        كما مت تبيان حجم العينة ومواصفا`ا، وكيفية انتقاءها، ليتم بعد ذلك التعريج إىل إجراءات تطبيق الدراسة 

األساسية، واألساليب اإلحصائية اليت مت االعتماد عليها يف هذا البحث، واليت يتم على ضوئها تفسري النتائج 

 .ومناقشتها، وهذا ما سنتطرق إليه يف الفصل املوايل هلذه الدراسة
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 القران الكريم

 . سورة اإلخالص.1

 :المعاجم و القواميس

، لسان العرب، اEلد األول دار صادر )2000(أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي، .2

 .للطباعة و النشر، بريوت

 :الكتب

 .ندار الفكر العريب، مصر2املعلم كفاياته، اعداده، تدريبهن ط،)2008(أمحد راشدي طعمية،3

 ، دار الفكر العريب، لبنان1علم النفص الرتبوي للمعلمني،ط،)2000(، عبد الرمحان صاحل األزرق4
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:خاتمة  

 ستوىمن خالل النتائج اليت مت التوصل إليها من هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي، حول موضوع م     

تبني لنا مستوى الكفاءة التدريسية ألساتذة  املقاربة بالكفاءات، وفق االبتدائيالكفاءة التدريسية ألساتذة التعليم 

 تأهيل  اىل والسعي،خمتلف أقطاب املنظومة الرتبويةالتعليم االبتدائي متوسط، وهذا ما يتطلب تضافر اجلهود بني 

. ككل  ونتاج العملية التعليمية التعلميةاهم التدريسيالرفع من مستوب يسمح هلم مااألساتذة وتكوينهم   

هو من املواضيع  بصفة خاصة، لألستاذ  اvال الرتبوي بصفة عامة والكفاءة التدريسية يفجيب اإلشارة أنكما 

وذلك قصد الكشف عن خمتلف جوانبها   وإجراء الدراسات واألحباث العلمية،االهتماماليت تتطلب املزيد من 

وجعلها متماشية مع  وبالتايل تقدمي احللول اليت تساهم يف الرفع من مستواها، والعوامل اليت ميكن أن تؤثر عليها،

.معايري اجلودة يف التعليم وهو إشكال نقرتحه للدراسات واألحباث القادمة  


