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اتهدف المتوسطوفقمناهجلمعرفةلدراسة التعليم أساتذة نظر منوجهة اإلشرافالتربوي فاعلية

أستاذابدائرةسيديعليبلديةاوالدمعهللاواليةمستغانمتماختيارها35لذىعينةقوامهاالجيلالثاني

يالتحليليوظهرتهذهبطريقةقصدية.باالستنادإلىاالستمارةكأداةللبحثمستخدمينالمنهجالوصف

النتائج:

نحوفلسفةاإلشرافالتربويعامةالتعليمالمتوسطساتذةألايجابيةاتجاهاتهناك-

وفقمناهجالجيلالثاني

وفقمناهجالجيلنحوتقويمالمشرفلهمالتعليمالمتوسطساتذةألايجابيةاتجاهاتهناك-

الثاني

نحوالتكوينأثناءالخدمةلالطالععلىالتعليمالمتوسطساتذةألايجابيةاتجاهاتهناك-

مناهجالجيلالثاني

فينحومدىفاعليةاإلشرافالتربويالتعليمالمتوسطساتذةألايجابيةاتجاهاتهناك-

إبالغهمعنمحتوىمناهجالجيلالثاني

فيتوجيههم إناإلشرافالتربويفعال  باعتماديرىاألساتذة خاصة وإرشادهم

المشرفعلىوسائلاالتصالالتكنولوجياالتياختصرتالمكانوالزمان.ويفضلونأنه

للندوات المباشرة أو الحي كالبث معاصرة تقنيات باستخدام بعد عن التكوين كان لو

   ومعنوياالنالسفرقطعةمنالعذاب.والملتقياتالخاصةبهمتغنيهمعنالتنقلماديا
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- ABSTRACT 

                   This study comes to identify the effectiveness of 

educational supervision  from  the point  of view  of the  teacherers of 

intermediate education according  to the second generation curriculum 

based on the form as a tool for research ; which is distributed to 35 

professors and professors and in the state of Mostaganem district of 

sidi ali on two averages and selected  randomly ; using the  descriptive 

methodsand statistical methed  the validity  of  the  test ;and after the 

application  of the study  tools on the reseach sample . and the analysis 

of the  results and  i nterpretation and the survey of the views of the 

professors . the researcher concluded that: 
 

1- There are positive trends for teachers of intermediate education 

towards the philosophy of educational supervision in general 

according to the curriculum of the second generation 

2- There are positive trends for teachers of intermediate education 

towards the evaluation of the supervisor according to the second 

generation curriculum . 

- 3 There are positive trends for teachers of intermediate education 

towards in service training for second –generation curricula 

4 There are positive trends for teachers of intermediate education 

towards the effecativenss of supervision in reporting the content of the 

second generation curricula . 
 

 The  educational supervision has a positive impact o the success of  

the adoption of the supervisor of the means of technological  

communication ; which   shortened the  time  and place and prefer that 

if the distance training using contemporary techniques the live or 

direct broadcast of the symposia or gatherings enriches them 

physically and morally because  travel is a piece of toment. 
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مقدمةال

تعتبرالمدرسةلبنةمنلبناتالبناءالحضاريالشامخحيثتحتلصدارةكلتطوروتقدم

كالمنظوم المجتمع في الممسجل تبق أن ونعمل واالجتماعية الثقافية المفضلدة الفضاء رسة

إليصالالمعارفوالقيموزرعالفضائلومحاربةالرذائلوصواللمجتمعمتماسكويعتبراألستاذ

ما تلكالمقوماتالشخصية فيه التيتتوفر ذلكاإلنسان وهو التربوية فيالعملية أساسيا طرفا

كانمييرسلوكالمتعلمينوإحداثاألثرالمرغوبفيسلوكياتهتؤهلهللقيامبعمليةفيتغ ،وإذا

األستاذهوالمسؤولالرئيسيعلىإحداثتغييراتمرغوبفيهااجتماعيافيالناشئة،فانهناك

الدور هذا تأثيرمباشرمنخاللالتوجيه،وهومنيقاسمه المشرفالتربويحيثيمارسعليه

المشر يسهر حيث والبرامجوالتقويم التعليمات وتطبيق المناهج سير حسن على التربوي ف

اإلعالمواالتصالالتيتحكمالمنظومةالتربوية،وكذا والمواقيتالرسميةواستعمالتكنولوجيا

يةوالتيتهدفإلىتحسينالمردوداإلدار مراقبةومتابعةفعاليةالعمليةالتربويةوالبيداغوجيةو

واعلىمستوى السلكعللتعليم يشرفهذا كما والتسيير، عملياتأخرىمثلوظيفةىالتربية

ا زادتمسؤولية وقد واإلدارة لموظفيالتعليم والمتابعة إلشرافبظهورمناهجالتكوينوالتقييم

حتىيكونفعاالفيتبليغعنمحتواهباعتبارههمزةوصلبينالوزارةالوصيةالجيلالثاني،و

يناأننسلطالضوءعلىمدىفاعليةاإلشرافالتربويمنوجهةنظرأساتذةلدىارتأ،واألستاذ

المتوسطوفقظهورمناهجالجيلالثانيوهلي بأالتعليم المشرفبدوره تممعنىالكلمةفيقوم

تبليغهمعنىمحتوىمناهجالجيلالثاني،وهلتمإخضاعهمللتكوينأثناءالخدمةحتىيتمفهمهم

سعىالمنهجلتحقيقها،وهليعتمدالمشرفعلىطرقوأساليبعصريةتتماشىألهدافالتيي

وظهورالجيلالثانيأمبقيبالطريقةالنمطيةالمعتمدةسابقاوانالتغييركانمجردمصطلحات

تمسأرضالواقع واستنادا إلى ما سبق ذكره فقد تم تناول الموضوع بتقسيمه إلى سبعة تغيرتولم

الدراسةوالذييشتملعلىتحديدمشكلةمدخل:بعنوان األولالفصل ى النحو األتيفصول موزعه عل

تحديدمفاهيم،أهميةالدراسة،وأهدافالدراسة،عوالدراساتالسابقةوأسباباختيارالموضو

 . الدراسة

:اإلشرافالتربويالذييشملالتعريفاللغويواالصطالحيلكلمنبعنوان الثانيالفصل ا

 والمشرففاعليةواإلشرافال
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االتجاهات،واإلشرافالفعالبعدهذكرمراحلاإلشرافالتربويو تطوراإلشرافالتربوي.

عالقةاإلشرافالتربويبالمعلموالمنهجوالطالبوالمدرسة،الحديثةفياإلشرافالتربوي

 اإلشراف .مهام اإلشراف تقويم التربوي، اإلشراف أساليب  تنفيذالالتربوي، تربوي.آلية

التربوي  اإلشراف التربوي لإلشراف تطورية رؤية التربوي.، اإلشراف معوقات نحو،

تجاهاتمستقبليةلإلشرافالتربوي.إشرافتربويمتجدد.ا

بعنوان لثالفصل الثا وشمل االتجاهات : االتجاهات..مفهوم عن تاريخية .عوامللمحة االتجاه

لتكويناالتجاهات،أنواعاالتجاهات،قياساالتجاهاتالنفسيةمراح،تكويناالتجاهات

:أساتذةالتعليمالمتوسطويشملتعريفاألستاذ.مهاماألستاذ.االتجاهاتبعنوان  رابعالفصل ال

المتوسط.أهداف المتوسطفيالجزائر،وظائفالتعليم .واقعالتعليم الحديثةفيتكويناألستاذ

التعليمالمتوسط.

إلىبعنوان  الفصل الخامس    االنتقال .مرحلة تعريفالمنهج على وشمل الثاني الجيل :مناهج

مناهجالجيلالثاني.تعريفمناهجالجيلالثاني.أسبابوجودمناهجالجيلالثانيمناهجالجيل

الجيلالثاني.صفاتمناهجالجيلالثاني.المبادئالمؤسسةلمناهجالجيلالثاني،مكوناتمناهج

الثاني.اعتمادمناهجالجيلالثانيعلىتكنولوجياالمعلوماتواالتصال.الفرقبينمناهجالجيل

األولوالجيلالثاني.نقدمناهجالجيلالثاني..

البحث،بعنوان سادسالفصل ال بفرضيات التذكير تضمن وقد للبحث المنهجية :اإلجراءات

مجاالتالدراسة ، االستطالعية حسابالخصائصالدراسة البيانات، أدواتجمع ، العينة ،

السيكومترية.

:تحليلوتفسيرالبياناتالميدانيةويتضمنتحليلوتفسيرالفرضيةبعنوان بعالفصل السا 

يةالرابعةضالولىوالفرضيةالثانيةوالفرضيةالثالثةوالفرا

يمبعضالتوصياتثمأرفقناالدراسةبأهموفياألخيرخلصناإلىخاتمةواستنتاجاتعامةوتقد

المالحقوقائمةالمراجعالتيتماالعتمادعليها
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مدخلالدراسة:

 اإلشكالية. -

 فرضياتالبحث. -

 أسباباختيارالبحث. -

 أهميةالدراسة. -

 أهدافالدراسة. -

المفاهيماإلجرائية. -
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 :اإلشكالية 

بفضلماتوصلإليهالعلمخاصةفيمجالالتواصلقريةصغيرةإنالعالماآلنأصبح

وذلكباستخداماإلنسانلعقلهالذيكرمهبههللاسبحانهوتعالى،الذيهوالسبيلالوحيدلرقيه

لدىأصبحهاجسالدولالمتقدمةهوامتالكأكبرقدرمنحيثقال:"وقدكرمنابنيآدم"

سبيلالذييميزهاعنغيرها،مماالصرالعولمةألنههوعصرهمبعاالمعلوماتحيثسمو

 نعومةإلىدفعها منذ العلم على بتنشأتأجيالها ،وأصبحتتهتم البشرية بالموارد االهتمام

العملحتىتضمنكماعملتعلىتكوينهمقبلوبعدحتىيكونهوالقائدمستقبال،همأظافر

وإتقانوحسنأداءوذلكباإلشرافع تمليهموتوجيههمخاصةفيمجالالتعليمحيثجودة

،وعلىغرارهذهالدولالجزائرتعيينمشرفينمختصينووضعتعدةإصالحاتتربوية

الذي اإلصالح منخالل والتطوير التعديل إلى والتكوينية التربوية التيأخضعتمناهجها

ال لهذه كمراقب التربوي وتوظيفالمشرف التربوية ذلكمسالمنظومة في منتهجة عملية

حيثتبدلتمعهاألدوارصافيالسنواتالقليلةالماضية،تكريسكلاآللياتوالسبلخصو

وباألخصاألساتذةكانواوأولياؤهمعلمين،والممارساتوالوسائل،غيرأنالمشرفينوالمت

رافالتربويتباينفياآلراءحولجدوىاإلشإلىغيرمهيئينإلىالدرجةالمرجوةمماأدى

علىالخصوصومدىفعاليتهومردوديتهعلىمستوىأداءالمعلموكيفيةتقويمالمشرفله

لدىنجدهناك،وتأثيرتوجيهاتهعلىالتحصيلللنشءوالمستوىالتعليميلهمبعدالتوجيه

باحثونركزواعلىهذاالمجالومنبينهاالدراساتالتالية:

حيث(التربوياإلشرافالتربويوعالقتهباألداء)بعنوان-2015ةدراسةخلفيفتيح-

كما،أكدتالدراسةعلىأهميةاإلشرافالتربويفيمجالالتعليمفيتحسنأداءالمعلمين

 دعتإلىضرورةتنويعأساليباإلشرافلمالهامندوركبيرفيتقويمأداءالتربوي

اتجاهاتأساتذة)بعنوان2010وخديميعبدالمالكدراسةصغيربكيرمحمدالهادي-

ودعتالدراسةالتركيز(بالكفاءاتبالمقاربةالتعليمالمتوسطنحواإلصالحالتربويالمرتبط

إلىجانب  علىالدوراتالتكوينيةأثناءالخدمةوتخصيصالدعمالمعنويالكافيإلنجاحها
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تدريسوالتقويم،وانتهاجطرقأخرىمنذلكدعتإلىضرورةالنظرفيكلمنأساليبال

 .شأنهاالنهوضبالمستوىىالتعليميوالتحصيليلتحقيقأفضلالنتائجمستقبال

- ميلود عمار بكاري 2009)دراسة نحوتاتجاها)بعنوان( المتوسط التعليم أساتذة

أدرار بوالية ميدانة دراسة  الخدمة أثناء على:(التكوين الدراسة أكدت التكوين أثناءأن

 حدماوالدليلعلىذلكنيلهلرضااألساتذةإلىيةتجعلهموفقاالخدمةلهعدةمزاياايجاب

عل دراسة منها أخرى دراسات يوهناك (2010)سباغ واقع عن اإلشرافماجستير

دراسةسعيداألداءالتربويفيالجزائرجامعةورقلةودراساتأخرىعن منها الوظيفي

 طريقة إدخالعطيفعنوانه ودراساتأخرىاألداءتقويم البرنامج في للمعلمين الوظيفي

الجزائرضمن في االبتدائي التعليم اإلشرافالتربويعلى بورغداد)معوقاتفاعلية لميادة

(2010رسالةمقدمةلنيلشهادةالماسترفيعلومالتربية)–اتجاهاتاإلشرافيةالمعاصرة

.قسنطينةجامعةمنتوري

اإلشرافالتربويوالكشفعن مدىفعالية  فيمعرفة البحثتكمن مشكلة لدىفان

دراسة يجب كما ، التربوية المنظومة إصالح في إليه وصل الذي االيجابي المستوى

تجاههذااإلشرافالتربويفيخضمظهورالجيلالثانيومدىفهمهملهاانطباعاتاألساتذة

أهمي وإدراك الثاني الجيل مناهج محتوى على إبالغهم في نظريةته إليجاد محاولة في

ويكونسبيال القطاعالتربويفيالجزائر إليها التنبؤاتالتييمكنأنيؤول عن مستقبلية

 للرقيبالمنظومةالتربوية

:اإلشكالية الرئيسية

متوسطوفقمناهجالجيلمنوجهةنظرأساتذةالتعليمالاإلشرافالتربويفمامدىفعالية

الثاني؟
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ةمردوديبماأنلألستاذدوركبيروفعالفيإنجاحاإلصالحالتربويوالرفعمنمستوىو

اإلشراف،التعليم نحو اتجاهاتهم على والتعرف الفئة بهذه االهتمام إلى أدى الذي األمر

التالية:الفرعيةالتربوي،ممادفعبيإلىالتساؤالت

- نو المتوسطأساتذةعاتجاهاتما التعليم اإلشرافالتربويعامة وفقمناهجنحوفلسفة

؟الجيلالثاني

؟وفقمناهجالجيلالثانينحوتقويمالمشرفلهمالتعليمالمتوسطأساتذةمانوعاتجاهات-

اتجاهاتما- المتوسطأساتذةنوع مناهالتعليم على لالطالع الخدمة أثناء التكوين جنحو

الجيلالثاني؟

فيإبالغهمعننحومدىفاعليةاإلشرافالتربويالتعليمالمتوسطأساتذةاتجاهاتمانوع-

محتوىمناهجالجيلالثاني؟

 فرضيات البحث : 

الفرضية الرئيسية:

نحو  هناكاتجاهاتسلبية المتوسطفاعلية التعليم أساتذة نظر اإلشرافالتربويمنوجهة

.هجالجيلالثانيوفقمنا

لقدتمصياغةالفرضياتعلىالنحوالتالي::الفرضيات الفرعية

وفقنحوفلسفةاإلشرافالتربويعامةالتعليمالمتوسطأساتذةهناكاتجاهاتسلبيةلدى-

. مناهجالجيلالثاني

ناهجالجيلوفقمنحوتقويمالمشرفلهمالتعليمالمتوسطساتذةأ هناكاتجاهاتسلبيةلدى-

.الثاني

نحوالتكوينأثناءالخدمةلالطالععلىمناهجالجيلالتعليمالمتوسطةأساتذلدىسلبيةهناكاتجاهات-

.الثاني

فيالتبليغعنمحتوىمناهجالجيلاإلشرافالتربوينحوفاعليةاتجاهاتسلبيةهناك -

الثانيمنوجهةنظرأساتذةالتعليمالمتوسط.
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 ب اختيار البحث:أسبا

البحثمنقبللقدت كموضوعمقترحفقبلتبهألنهأمينةعباسةةستاذاالماختيارهذا

التربوي فيالعملية مهم المعلمةيتولىجانبا فيمساعدة للمشرفالتربويمندورمهم لما

يت جديد جيل وظهور والمتجدد المتغير الحالي فيعصرنا خاصة أداءه تحسين طلبعلى

مسايرتهووضعإصالحاتتربويةتالؤمهفظهرالجيلالثانيكمحاولةلسدالنقائصوتدارك

بالمنظومةاألخطاء لبياتوااليجابياتالتيالتربويةإالأنهذااألخيريتميزبالسللنهوض

،لذلكاالتربويالذيهوحلقةوصلفيمابينهماإلشرافالفاعلةفيهمنهاطرافاألمستكل

أعملعلىمعرفةوجهةنظراألساتذةنحوالمشرفالتربويوهلتمتغييرمهامهفيمناهجس

التربويبصفةفااإلشرالجيلالثانيأمبقيعلىهيئتهالكالسيكيةوكيفينظروناإلىعملية

وما؟وهلكانللمشرفدورفيإبالغهمعنمضمونوفحوىمناهجالجيلالثانيعامة

ة؟جالجديدناهالموفقمدىفاعليته

 :أهمية البحث

وفق األساتذة نظر وجهة اإلشرافالتربويمن فعالية مدى تحديد البحثفي أهمية تكمن

 وتعديلاالتجاهاتقبلأيعملية األجواء أنتهيئة الثاني،إذ إصالحتربويمناهجالجيل

 الخروج من يمكننا مع يمكن ما بأسرع والتكيف ، السابقة المرحلة المرحلةمن متطلبات

الجديدة.وهناتكمنأهميةبحثنامنخاللدراسةاتجاهاتأساتذةالتعليمالمتوسطاتجاهفلسفة

 السلبيات اكتشاف على التركيز مع الثاني الجيل مناهج وفق التربوي وتحديداإلشراف ،

االيجابيات محاولة اإلشرافالتربويقصد عن تنجم والسيطإيجادالتي لها علىحلول رة

المشرفالتربوي أو باألستاذ األمر تعلق سواء انعكاساتها النقاطمما، على نركز جعلنا

:التالية

وفقمناهجالجيلنحوفلسفةاإلشرافالتربويعامةالتعليمالمتوسطساتذةأنوعاتجاهات-

الثاني.

اهجالجيلالثاني.وفقمننحوتقويمالمشرفلهمالتعليمالمتوسطساتذةأنوعاتجاهات-
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نحوالتكوينأثناءالخدمةلالطالععلىمناهجالجيلالتعليمالمتوسطنوعاتجاهاتأساتذة-

 .الثاني

فيالتبليغعنمحتوىالتربويفااإلشرفاعليةنحوالتعليمالمتوسطأساتذةنوعاتجاهات-

مناهجالجيلالثاني.

:أهداف الدراسة

عرفةاتجاهاتأساتذةالتعليمالمتوسطنحواإلشرافالتربوييهدفهذاالبحثإلىم -

المرتبطبمناهجالجيلالثاني،ومنهالوقوفعلىمدىتوفرالعواملالالزمةإلنجاحهذا

اإلصالحعلىأرضالواقع،خاصةفيمرحلةالتعليمالمتوسطالتيتعتبرالمرحلة

لمرحلةالثانويةوالتييتمالتحضيرفيهاالمهمةفيتكوينالطالبوقاعدةأساسيةلبلوغا

المتحانالبكالوريا،وعليهفانأيخللفيمكتسباتالمتعلمينسيكونلهعواقبوخيمة

لذلكسنسلطالضوء،علىالمكتسباتالالحقةكمايلعباإلشرافالتربويدورفيذلك

تربويوإنجاحهمنعلىكلمن:ايجابياتاالتجاهاتالتيمنشأنهاتطويرالقطاعال

أجلمسايرةمتطلباتالعصر،والسلبياتالتيقدتخلفآثارغيرمرغوبفيهاوتكون

بمثابةعراقيلفيوجهإصالحالمنظومةالتربويةحيثيمكنمنخاللهذهالدراسةإتباع

.ماهوايجابيوإصالحماهوسلبي

:ريف اإلجرائيةلتعاا

تحسينالمواقفالتعليميةعنطريقتخطيطإلىفتهدليةهوعم:اإلشراف التربويفاعلية -

المناهجوالطرائقوأفضلهابحيثتتفقوحاجاتهموبهذايصبحالمشرفقائدتربوياحيث

في للمشاركة طفل كل نمو وتوجيه لغرضإثارة المعلمين نمو وتوجيه بالتنسيق يقوم

المجتمعوالعالمالذييعيشفيه

تلكالحالةالوجدانيةالتيتتجسدفيالمواقفواآلراءالخاصةبأساتذةهي:األساتذة اتجاهات  -

.التعليمالمتوسطنحوكلمايتعلقباإلصالحالتربويالجديد
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أساتذة التعليم المتوسط - : فئة مرحلةاألساتذةهم مختلفمستويات في يدرسون الذين

.التعليمالمتوسط

حاتالمنظومةالتربويةويعدنقلةلكسبرهانهومنإصال:تعريف مناهج الجيل الثاني -

االختالالت تصليح شأنها تحسيناتمن يحمل وهو الجزائرية المدرسة وأداء التعليم نوعية

 المتعلقة منها سواء النقائص دوديوتدارك أةبمر البيداغوجي المدرسةالفعل حوكمة و

 .2017-2016معالدخولالمدرسيتنفيذهاالجزائريةبدأ
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 اإلشرافالتربوي:  

 تمهيد:

(،إشراف،المشرف،اإلشرافالتربويتعريففاعليةاإلشرافالتربوي)فاعلية  

تعريفاإلشرافالتربويالفعال  

تطوراإلشرافالتربوي  

االتجاهاتالحديثةفياإلشرافالتربوي  

لمعلموالمنهجوالطالبوالمدرسةباعالقةاإلشرافالتربوي  

أساليباإلشرافالتربوي  

تقويماإلشرافالتربوي  

معوقاتاإلشرافالتربوي  

رؤيةتطوريةلإلشرافالتربوي  

نحوإشرافتربويمتجدد  

اتجاهاتمستقبليةلإلشرافالتربوي  

الصةخ
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: ويالترب اإلشراف  

:تمهيد

اإلشرافالتربويركيزةأساسيةمنركائزالنظامالتعليمييهدفمنهتطويروزيادة     

وتطويرعملياتهلتحقيقالمخرجاتهمدخالتفاعليةذلكالنظاممنخاللالعملعلىتنمية

وتتفق اإلشرالمرجوة، لمفهوم الحديثة تعاونيةافالتعريفات عملية أنه على التربوي

والعونالتربويألطرافالعمليةالتعليميةتطو إلىتقديمالمساعدة يريةيسعىمنخاللها

.منمعلمينومديرين

ويفترضفيهذاالسياقأنيكونالمشرفالتربويحلقةوصلبينأصحابالقرار

فيالسلطاتالتعليميةالعلياالمسندإليهارسمالسياساتووضعالخططواألهداف،والسلطة

دورالت ويبقى ، عملياً الخطط تلك تنفيذ بها المناط المدارس مديري في المتمثلة نفيذية

 ومساعداً فيكلأبعادهمستفيداًلمديرالمدرسةفيإدارتهالعملالمشرفالتربويمكمالً

منخبرةالمشرفالفنيةوالمهنية

:التربوي اإلشراففاعلية تعريف  -01

 :الفاعليةتعريف  -أ

الفاعليةمصدر".فعال"و"فاعل"الذيمشتقاته"فعل"الفعلللفاعليةهونى اللغويالمع -

اختارهمجمعاللغةالعربيةبالقاهرة،للداللةعلىوصفالفعلبالنشاطووردفي.صناعي

"فعاللمايريد:"فيقولهتعالى"فعال"القرانلفظ

وجاءفيكتابالبحث.فعالهيتتحددعندهمبكونهاوصفالكلمن:معناها اصطالحا-

الفاعليةهيذلكالشعورالقويفي.الروحأنألوروباالتحليلي بها التياإلنسانويقصد

،األشياءإدراكتصدرعنهمخترعاتهوتصوراته،وتبليغهلرسالة،وقدرتهالخفيةعلى
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اخترناهعلىذلكاستخداماوشيوعابينالمثقفينولاألكثرهو"الفاعلية"مصطلحأنويبدو

 .غيرهفيهذهالدراسة

:تعريف اإلشراف-ب

مصدراشرف:إشراف.منهااإلطالل:منالنافدةاإلشراف-اسم.افإشر:لغة: اإلشراف

(عنانترنتمعجمالمعاني)،فهومشرفوالمفعولالمشرفإشرافا.إشراف

عمليةاصطالحا:  ماهو لكل والرقابة الالتوجيه مجال في إداريةيدور أنشطة من عمل

وتنفيذيةبغرضتحقيقأكبرقدرمناإلنتاجية،كماوكيفاوبأقلتكلفةفيالموارد

(2010:04)أحمد،

جاءفيمنجداللغة،واإلعالمكلمةأشرفأيعالوارتفع،وأشرفعليه:لغةالمشرف-ج

افياللغةالالتينيةأم.أياطلععليهوالمشرفمناألماكنأيالعاليوالمطلعلىغيره

جاءتبمعنىمراقبةاألعمال،والكلمةمكونةمنمقطعين وفكلمةاإلشراف

 (2016:19)خلفي،

تعاريفنرا وسوفنتوقفعلىثالثة منالتعاريفلإلشرافالتربوي اهوهناكالعديد

:تؤديالغرضمنالموضوع

جهودالذييبذلالستثارةوتنسيقبأنهالم:"المشرفالتربوي(1963)دوجالس.هيعرف-

وتوجيهالنموالمستمرللمعلمينفيالمدرسةفرادىوجماعات،وذلكلكييفهمواوظائف

التعليمفهماأحسن،ويؤديهابصورةأكثرفاعليةحتىيصبحواأكثرقدرةعلىاستثارة

ءالمجتمعالديمقراطيوتوجيهالنموالمستمرلكلتلميذنحوالمشاركةالذكيةالعميقةفيبنا

"الحديث

أنالمشرفالتربويهوأقدرالناسعلىتقويمأداء(:"1976)وقولمحمداألفندي-

 المعلم اإلشرافحيثيعرف. ترمي التي ، والمنظمة الدائمة الجهود إلىالتربويبأنه

بعملهالدائبمساعدةالمدرسوتوجيههوتشجيعهعلىتنميةذاته،هذهالتنميةالتيتتحقق
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"التربويةالمطلوبةاألهدافالمتواصلعلىأسسسليمةمعتالميذهلتحقيق

- وزمالءه عويد ضياء :2013)يعرفه ) اجتماعيةاإلشرافأن عملية هو التربوي

بواسطةطرقسليمةتتفقاألهدافتستوحيأهدافهامنحاجاتالمجتمعوتعملعلىبلوغ

والجماعاتفيرسمخطواتهاوتحديدمعالمهاوتهدفاألفرادونظمالمجتمعويشتركفيها

بحيثتتفق إلىتحسينالمواقفالتعليميةعنطريقتخطيطالمناهجوالطرائقوأفضلها

(2016:22.)خلفي،وحاجاتهموبهذايصبحالمشرفقائداتربويا

 تعريف اإلشراف التربوي الفعال :-د

بةالقلبالنابضللعمليةالتعليميةالتعلميةوعلىهذافانيعتبرعمليةاإلشرافالتربويبمثا

فعاليةالتعلمتعتمدإلىحدبعيدعلىفعاليةاإلشرافالتربوي،وقدبينفتحيعبدالرسول

النصيحة(2008) –التشجيع–الدينامكية–االكتشاف–التنمية–أناإلشرافيعني:

االقتراح–اإلثارة–الترقية–القيادة-التلقين-تحسينال–المساعدة-النمووالتوجيه–التجريب

ومنخصائصاإلشرافالفعال:أنهعمليةقيادية،تفاعلية،تعاونية.

عناصرمنأجلأنتكونعمليةاإلشراففعالةوهي:3علىوجودtyeوقدأكدتاي

المجهوداتالمتبادلة-1

وجودعاملالثقةالمتبادلة-2

.العملالتعاوني-3

انهعمليةتشجيعالبحثوالتجريبواإلبداع-4

انهعمليةحافزةتهتمبتشجيعاألساتذةوالطالبعلىالتنميةالذاتية-5

انهعمليةوقائيةعالجيةفيآنواحدفهويسعىلتأهيلالمعلم-6

انهعمليةعلميةتعتمدعلىالدراسةوالبحثوالتجريبوتوظيفنتائجهالتحسينالتعليم-7

(2011:95)ميادة،انهعمليةتخطيطادانهتعتمدعلىالتخطيطالسليمفيالعمل-8
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 اإلشرافيةويمكنأننلخصأنالعلمية  ومنظمة تعاونية فيهاوإنسانيةهيعملية يتم

:يليتقويموتطويرالعمليةالتعلمية،وهيتتصفبما

وعالجيةةتشخيصيالتربويعمليةتربويةشرافإلا-

عمليةشاملةلجميععناصرالموقفالتعلمي-

عمليةتطويرلنموالمعلمينوتحسنأدائهم-

(96)المرجعالسابقالتعلميةويوجميععناصرالعمليةعمليةتفاعلأنسانيبينالمشرفالترب-

 : تطور اإلشراف التربوي -02

راتالسياسيةواالجتماعيةلقدنشأاإلشرافالتربويمعبدايةوجودالتربيةمتأثراًبالتغي

الحضارةخاللالعصورالمتعاقبة،والمتتبعلتطوراإلشرافالتربوييرى التيشهدتها

أنمفهومهبعناهوممارساتهالمتعارفعليهااآلنلميتبلورفيالتربيةوالتعليمإالحديثاً،

ينةبوسطنفيحيثنشأاإلشرافالتربويفيأولأشكالهفيالقرنالسادسعشرفيمد

الوالياتالمتحدةاألمريكية،حيثنظمتلجانمناآلباءلزيارةالمدارس،ومراقبةأعمال

المعلمين،ثمتزايدتأعدادالمدارس،فتمتفريغأحدالمعلمينليقومجزئياًبمهاماإلشراف

يرالتربيةعلىالمعلمين،إلىأنتولدتالقناعةبأنيقومبهذهالعمليةشخصمعينهومد

علىالنواحي فيالمنطقة،وقدمارسالمديرأعمالهفيالتفتيشعلىالمعلمين،مركزاً

اإلدارية،حيثكانيمارسأعمالهفيمراقبةالمدارسوالمعلمين،منأجلضبطعملية

حتىالربعاألولمنالقرنالعشرين الشكلمستمراً وبقيهذا ، تبلورتثالثالتعليم ثم

(1998:4)فؤادعلي،-:للتطوراإلشرافالتربويوهيمراح

:مرحلةالتفتيش-1

سوى المعلم على وما ، للمعلم التخطيط في يكمن دوره أن المفتشيرى فكان

التنفيذدوننقاشألنالمفتشكانيؤمنأنالمعلمبحاجةمستمرةللتوجيهفهوشخص

يعالقيامبعمليةالبحثوالتجريب،فهذهاليعرفمايجبعليهأنيفعل،واليستط
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فيالفصلدون نتائجأبحاثهلتطبيقها للمعلم الذييقدم العملياتمنعملالمفتش،

يصفالمفتشينفيهذه"أمينبقطر"تردد،وخيرمعبرعنهذهالمرحلةماقال

 المرحلة " ينفثونج: للفصول وفيزيارتهم ، متكبرونمستبدون غالباً منهم واً

الكبرياءوالغرور،وهمهمالبحثعناألخطاء،وإمالءمالحظاتهمللمدرسينوال

.يقبلونمناقشةً

:مرحلةالتوجيه-2

بين حسنة إنسانية عالقات بإيجاد تنادي ، اإلدارة في جديدة اتجاهات ظهرت حيث

ك للمعلم حيثينظر ، للعمل دافعيته زيادة أجل من ، والمعلم حاجاتهالمشرق له إنسان

وقدراته،وركزتهذهالمرحلةعلىالنهوضبأداءالمعلمداخلالفصلندونالنظرإلى

التلميذ، وأداء ، التعليمية والوسائل ، كالمنهاج ، التربوية العملية في األخرى الجوانب

الخ..والتسهيالتالمادية

:مرحلةاإلشرافالتربوي-3

ا اتجاهاتوالهدفالرئيسلهذا التعليمية،وقدظهرتعدة تحسينالعملية إلشراف،

واإلشرافالتشاركي، واإلشرافباألهداف، الهدفاإلشرافاإلكلينيكي، لتحقيقهذا

الخ…واإلشرافباستخدامالمنميالتكاملي،واإلشرافالوقائيوالتصحيحي،واإلبداعي

(.1998:5)فؤادعلي،

 :اإلشراف التربوي ألنواع ة التجاهات الحديثا-03

لدىلقد فيبحوثهم إليها الباحثين من العديد تطرقتإليه أنواعاإلشرافلقد الن نظرا

سيعرضالباحثعددمنهذهاالتجاهاتاألكثرأهميةركزنافيبحثناعلىماهوجديدو

-:وهيعلىالنحوالتالي







 

16 

 

:اإلشراف اإلكلينيكي:أوالً 

اإل التييعتبر اإلشرافالتربوي عملية في االتجاهاتالحديثة من شرافاإلكلينيكي

ويعنيمصطلح.تركزعلىالمهاراتالتعليميةوطرقالتدريسبقصدتحسينالتعليم

المالحظةالمباشرةويعتمدعليها،وهذايشكلأحد:ويتضمنهذاالمصطلح(:إكلينيكي)

ليلفت(اإلكلينيكي)اإلكلينيكي،وقداختيرمصطلحالخصائصالرئيسةالمميزةلإلشراف

وتحليلسلوكالمعلموالطالبباعتماد النظرإلىأهميةالتركيزعلىالمالحظةالصفية،

 والتعلم الصفخاللعملياتالتعليم يحدثفيغرفة ما ،وتسجيالتكل )ويعرف

كوجان أسلوباإلشرافاإلكلينيكي( ذلكالنمطمن: نحوبأنه العملاإلشرافيالموجه

في يحدث ما كل بتسجيل الصفية التعليمية وممارساتهم الصفي المعلمين سلوك تحسين

غرفةالصفمنأقوالوأفعالتصدرعنالمعلموعنالمتعلمينفيأثناءتفاعلهمفيعملية

رفالتربويالتدريس،وبتحليلأنماطهذاالتفاعلفيضوءعالقةالزمالةالقائمةبينالمش

والمعلم،بهدفتحسينتعلمالتالميذعنطريقتحسينتدريسالمعلموممارساتهالتعليمية

.الصفية

:تاريخاإلشرافاإلكلينيكي-أ

في هارفارد جامعة في الخمسينات نهاية في اإلشرافي األسلوب هذا استخدام بدأ

أثناء تطويره وتم ، األمريكية المتحدة منالواليات عدد قبل من وتطبيقه استخدامه

حتىبداية استمرتخمسةعشرعاماً الجامعةلمدة المشرفينالتربويينالعاملينفيهذه

(2011:83ميادة،).السبعيناتبهدفتحسينعمليةالتدريسالصفية

:مبرراتاستخدامأسلوباإلشرافاإلكلينيكي-ب 

:عنهذااألسلوب(انكوج)منالمبرراتالتيأوردها

عدمكفايةالتربيةقبلالخدمة،وضعفالممارساتالتعليميةالصفيةالتييعانيمنها-1

عام بوجه الخدمة قبل المعلمين إعداد مؤسسات خريجو المبتدئون فشلو،المعلمون
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ينش وما وأدواتها وطرائقها بأساليبها اإلشرافالتربوي برامج في الخاطئة أالممارسات

.عنهامنعالقاتسلبيةبينأطرافالعمليةاإلشرافية

2-، ونوعاً كماً وكثرتها ، التربوية والتجديدات العلمية التعليمية المستحدثات تالحق

توفرالنظام وعدم ، اإلشرافية وعلىأطرافالعملية المتواصلعلىالمدرسة وضغطها

ويفيدمنهافيممارسة،وفيتطويراالتجاهاإلشرافيالفنيالفعالالذييستوعبهاويتمثلها

اإليجابيلدىالمعلمينفياختبارهاوتجريبها،وفيامتالكالكفاياتاألدائيةالالزمةفي

(1998:6)فؤادعلي،.ممارسةمايناسبهمويختارونهمنها

:أهدافاإلشرافاإلكلينيكي-ج 

معأساليباإلشرافالتقليديةفيالتركيزعلىالرغممنأناإلشرافاإلكلينيكييشترك

من دورالمعلم فاعلية يتركزفيزيادة إالأنالهدفاألولله ، الصفية علىالمالحظة

خاللتفاعلهالحقيقيمعالمشرف،فهمايشتركانفيعملياتعنصرالمفاجأةالذيترتكز

األسلوبإلى.عليهاألساليبالقديمةفياإلشراف حدكبيرفينقلالمعلمينويسهمهذا

إلىمستوىأعلىفياألداء،إضافةإلىمايحدثهمنتعديلإيجابيفياتجاهاتالمعلمين

.نحوالعمليةاإلشرافية

أن(Reavis)ودراسةريفيز(دويك)وقدثبتمندراساتعربيةوأجنبيةمثلدراسة

األسلوبأكثرفاعليةمنأسلوباإلشرافالحا ليفيتعديلالسلوكالتعليميالصفيهذا

.للمعلمين

(:خطواته)دائرةأسلوباإلشرافاإلكلينيكي-د

تتشكلمن الواحدة األسلوبأنهيهتمبالدوريةوأنالدورة بهذا أكدالعديدممناهتموا

(2011:84ميادة،):ثالثخطواتعلىالنحوالتالي
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:اجتماعالتخطيط-1

، مادته محتوى وتنظيم أهدافه بتحديد الدرس تخطيط في والمشرف المعلم يشترك

.واقتراحاإلجراءاتوالوسائلالتعليميةوالنشاطاتالالزمة

.مشاهدةالحصةوتسجيلهاإماعنطريقالصورةأوالصوتأوالكتابة-2

موضوعياًمنقبلالمعلموالمشرفوالمش-3 اركين،ومعرفةنقاطتحليلالحصةتحليالً

.القوةلتعزيزهاومواطنالضعفلتالفيهافيالتخطيطالجديد

:اإلشراف الوقائي:ثانياً 

حيثإنالمشرفالتربوياكتسبخبرةحيةأثناءاشتغالهبالتدريسوزياراتهللمعلمين

عمله في يواجهوها أن يمكن التي بالصعوبات التنبؤ على غيره من األقدر فيفهو م

المستقبلليمنعقدرجهدهوقوعهاوالتقليلمنآثارهاالضارةومساعدةالمدرسعلىكسب

والمشرفالتربوياللبقيتخذمناألساليبمايناسب.ثقتهبنفسهليتمكنمنالتغلبعليها

فيشتركمع اإلشرافية بالعملية مختلفالظروفالمحيطة فياعتباره موقفواضعاً كل

يمكنأنالمعلمينفي مناقشاتومقترحاتوتصوراتوافتراضاتتؤديإلىتصورلما

واإلشرافالوقائييمنح.يحدثفيالمستقبلمنمتاعبومحاولةتالفيهاقبلالوقوعفيها

المعلمالقدرةعلىاالحتفاظبتقديرالتالميذلهواحترامهمإياهمنخاللإحساسهمببعدنظره

إنهذااألسلوبيعملعلى.بشجاعةوبقدرةعلىالتحكمفيهاومواجهتهللمواقفالجديدة

تجنيبأفرادالفئةالمستهدفةأيةصعوباتأوعثراتقدتعترضأداءهمألعمالهمومهامهم

(2011:84ميادة،)الخ.المتصلةبتنظيمالتعلمأوالتعليمأواإلدارةأوالتقويم

األ للصورة واضح رسم من ذلك في الفئةوينطلق أفراد من فرد لكل الكفية دائية

المستهدفةوالتيينبغيأنتظهرفيسلوكهماألدائي،ويعتمدالمشرفالكفيفيرسمهذه

فلسفة وعلى يتبنى التي اإلشرافية الفلسفة وعلى العملية وتجربته خبراته على الصورة

هذاالهدفالوقائي،ينظمالتربيةوالتعليمفيالنظامالذييعملفيه،ولكييحققالمشرف

أفرادالفئةالمستهدفةعلىاكتساب لإلشرافوالتدريبفيأثناءالخدمةلمساعدة برنامجاً
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المهاراتوالكفاياتاألدائيةالالزمةلألداءالكفيالفعال،وبذلكيعصمهممنالوقوعفي

  وبالعمليةاإلشرافية بأنفسهم ثقتهم ويزيد المنميوتشكلتقنيةاإلش،الخطأ رافباستخدام

التحليليلمهاراتالمعلموكفاياتهوتوظيفالتعليمالمصغرإحدىالتقنياتالوقائيةالفعالة

(2013:138ضياءعويدوزمالءه).فياإلشرافالتربويالحديث

:اإلشراف اإلبداعي:ثالثاً 

التربويإلىبذلأقصىرغمندرةتطبيقهذاالنوعمناإلشرافإالأنهيدفعالمشرف

مثل وإلىأنيتصفببعضالصفاتالشخصية العالقاتاإلنسانية فيمجال يستطيع ما

مرونةالتفكيروالصبرواللباقةوالثقةبقدراته،والتواضع،واالستفادةمنتجارباآلخرين

المشرفوفهمالناسواإليمانبقدراتهم،والرؤيةالواضحةالشاملةلألهدافالتربوية،و

يساعدفي ويعملمعالمعلمينوبالمعلمين، بالحرفياتواليكونانتهازياً المبدعاليتقيد

الكشفعنقدراتهمويستخرججهودهمالخالقةلتوجيههاإلىتحقيقاألهدافالتربويةوال

.يفرضآراءهعلىمعلمينالتباعهاويستفيدممايفعلهاآلخرونويأخذمنهالعبر

:شراف عن طريق المنمي التكاملي متعدد األوساطاإل:رابعا

يهدفهذااألسلوبإلىتوظيفعددمناألوساطاإلشرافيةمنأجلبلوغأهدافمحددة

الحلقاتالدراسية،االجتماعاتالفرديةوالجماعية،الزياراتالصفية:ومنهذهاألوساط

وتستخدم.الخ…ة،أوراقالعمل،الدروسالتوضيحية،الدورات،المشاغلالتربوي

المعلمين كفايات لتحسين بعضاً بعضه يتمم متكامل نحو على بعضها أو األساليب هذه

 التدريسية ميول.ومهاراتهم كافة يناسب كونه في كبرى أهمية األسلوب هذا ويكتسب

يفيداس تخدامأسلوبالمعلمينفقديفيداستخدامالزياراتالصفيةمعبعضالمعلمينبينما

(2011:85ميادة،).الدروسالتوضيحيةمعآخرين

دراسةميدانيةفياألردنحاولتتحديدتأثيراستخدامالمنمي(1980)وقدأجرىالرابي

نحو اتجاهاتهم وفي ، التعليمي المعلمين سلوك إيجابية في األوساط متعدد التكاملي

بتأثر بمقارنته وذلك التربوي أناإلشراف النتائج وأظهرت ، العادي اإلشراف أسلوب
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سلوكالمعلمين أسلوبالمنميالتكاملييتفوقعلىأسلوباإلشرافالعاديفيإيجابية

.التعليميوفيتحسيناتجاهاتهمنحواإلشرافالتربوي

إناألجواءالتييوفرهاهذاالمنميالتكامليفياألوساطاإلشرافيةالمختلفةهيأجواء

منفتحة،طليقة،إيجابية،تتقبلمشاعرالمعلمينوأفكارهموتستخدمها،وتشجعهمعلى

تسنده بما ، وتقويماً ، وتنفيذاً ، تخطيطاً ، النشاطاإلشرافيالمختلفة فيأوجه المشاركة

وإجابة ، التقارير بعضالحلقاتوإعداد قيادة في اإلسهام مثل ، رئيسة أدوار من إليهم

بينالمشرفاألسئلة المساعدة علىتطويرعالقة يساعد مما ، بقراءاتموجهة القيام ،

نموذجمنالتواصلالمفتوحوالحوارالمستمر وقيام بينهما وبناءالثقةوالمودة ، والمعلم

بينالطرفينوهذايتعمقمنخاللمايطرحفياألوساطاإلشرافيةالمتكاملةمنأفكار،

تنفذإلىأعماقالموقفالتعليميوقناعات،وممارسات التعلمي–،وقيم،واتجاهات،

.وعناصرهالمختلفةبالتحليلوالتقويم

: اإلشراف باألهداف:خامسا

مجموعة بأنه ويعرف ، باألهداف اإلدارة أسلوب على اإلشرافي األسلوب هذا يقوم

وت ، والمعلم المشرف من كل تنفيذها في يشترك التي األهدافالعلميات تحديد تضمن

المنويتحقيقهاتحديداًواضحاًوقابالًللقياس،وتحديدالمسئوليةلكلمنالمشرفوالمعلم

أنعمليةاإلشرافباألهدافيجبأن(1992)فيضوءالنتائجالمتوقعة،ويرىنشوان

-.تمربالمراحلالتالية

تك-1 المعلمين مع أهداف بتحديد التربوي المشرف وقابلةيقوم ومحددة واضحة ون

(1998:8)فؤادعلي،.للتطبيقفيفترةزمنيةمعقولة

2- األداء ومعايير مؤشرات التربوي المشرف يقدم والوسائل) الطرائق تلبي( التي

(.1)األهدافالواردةفيالمرحلةرقم

(.1)اشتقاقأهدافجزئيةتنبثقعناألهدافالواردةفيالمرحلةرقم-3
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.لكلجانبمنجوانباإلشرافالمنويالعملفيها(عملية)وضعأهدافجزئية-4

اشتراكالمشرفوالمعلمينفيوضعمعاييرلقياساألهدافالجزئيةمنأجلتقويمها-5

.تقديرمشتركمنجانبالمشرفالتربويوالمعلمينلجدوىاألهدافالجزئية-6

.تخدمعندفشلتحقيقاألهدافاألولىصياغةأهدافجزئيةبديله،تس-7

.اشتراكالمشرفوالمعلمينفياختياراالستراتيجياتالتيستتبعفيتحقيقاألهداف-8

تنقيحالمهامالموكلةلكلفردمنأفرادالفريق،ومراجعةالخططالتفصيليةوأدواركل-9

.مشترك

.بنظاماإلشرافالتربويدراسةأثراألنظمةالفرعيةاألخرىذاتالصلة-10

مراقبةالعملياتوضبطها،وهذهعمليةمستمرةيجبأنتسيرمعالعمليةاإلشرافية-11

.تقويماألداءوتقويمالنتائج-12

إعادةالدورةمرةأخرى-13

استخدامأساليبإشرافيةمتنوعةتتالءممعقدراتالمعلمينوميولهم-14

:ااألسلوببالنسبةللمعلمينومنمزايااستخدامهذ

.راضينعنالعمل -

(1998:9)فؤادعلي،.لعملجيدانتماؤهم -

.تفاهموانفتاحبينالمشرفوالمعلم -

.اتجاهاتهمنحوالمشرفواإلشرافإيجابية -

 .تحسينالمهاراتالتعليميةللمعلمفيمجاالتالتخطيطوالتقويموالمتابعة -
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االستقالل:القيادي اإلشراف :سادسا على اإلشرافيشجع من النوع هذا إن

وحل السياسات وتحديد البرامج تطوير في التعاوني بالنشاط ويعنى الفكري

العامة للمصلحة خدمة فيه ما لتحقيق شخصدوره كل المشكالتبحيثيأخذ

فضالعنتشجيعهالتعاونبينالمشرفينوالمعلمينوبينالمعلمينأنفسهموبين

ومديريالمدارسكمايشجعبذلالجهودلتطويراإلمكاناتوالقدراتالمشرفين

(2013:132ضياءعويدوزمالءه)للعاملينعلىمستوىالمدرسة

النمطاإلشرافيالبناءالذينناديبهونشجع هو: اإلشراف  الديمقراطي التعاوني : سابعا 

الزمالءعلىتبنيهوذلكألسبابالتالية:

شرفالتربويالديمقراطييشركاألساتذةمعهفيالتخطيطللبرنامجاإلشرافيالنالم -1

وفيعملياتتقويمالنتائجفيقبلونعلىالعملبحماسألنهمشركاءفيه.

إنالمشرفالديمقراطييعتبرنفسهواحدامنفريقالعملفيشاركمعهمبالعمليدابيد-2

.عهمعلىالتجديدواالبتكارويقدملهمالنصائحوالحوافزالتيتشج

الفرديةبيناألساتذةتإنالمشرفالتربوييراعيالفروقا-3

جميع -4  بين العالقاتاإلنسانية تنمية وعلى التواصل الديمقراطيعلى يحرصالمشرفالتربوي

(2011:71.)ميادةاألطرافالمشاركةفيالعمليةالتعلمية

 : المجاالت التاليةعالقة اإلشراف التربوي ب-04

:عالقة اإلشراف التربوي بالمعلم٭

يعتبراإلشرافالتربويخدمةتربوية؛ألنالمشرفالتربوييستهدفمساعدةالمعلم

وإرشادهفيتربيةوتعليمالطالب،وحتىيستطيعالمشرفالتربويممارسةعملهبنجاحالبد

الطيبةمعالمعلممناحترامرأيهومشاعرهوتشجيعهلهمنأساسوثيقمنالعالقاتاإلنسانية

من اإلبداعواالبتكارفيجو إلىمرحلة حتىيصلمعه الرأيمعه وتبادل إلبداءطموحاته

التعليمية العملية تحسين يتم حتى التعاون من ،والبد المهنة زمالء بمشاركة الجماعي العمل
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المطلوب التكامل إلى والوصول ا. على كان المعلملذا مساعدة في قدراته تسخير لمشرف

 ومهنياً معوقاتتحولدونقيامه.وتوجيههعلمياً وألسبابشتىتبرزفيمجالعملالمعلم

بدورهكامالومنهااألساليبواألنماطالقياديةالمتبعةمنقبلالمشرفين

  عالقة اإلشراف التربوي بالمنهج:

جخاصةًوأنهحلقةالوصلبينالميدانالتربوياإلشرافالتربويعالقتهوثيقةبالمنه

يستشعر من أول هو ،فالمشرفالتربوي المناهج وتقويم وتطوير بوضع والجهاتالمعنية

المعلمين من للعديد متابعته خالل من المدرسي المنهج في الضعف أو القصور أوجه

ومن.هيموالمهاراتوالطالب،ورصدأثرالمنهجفيتطويرقدراتالطالبوإكسابهمالمفا

:ـواجباتاإلشراففيهداالصددأنيقومب

ربطالمادةالتعليميةالتييدرسونهابالموادالدراسيةاألخرى،حتىيكونالمنهجمتكامال-

استخدامنشاطالتلميذوايجابياتهمبالمعلوماتوالخبراتوذلكعنطريقاالعتمادعلى-

علىالمراجع.النفسوجمعالبياناتواالطالع

العملعلىوصلالمناهجبالبيئةفالعيبفيالدروسالتقليديةانهاتقومبتقديمموضوعاتال-

(2008:17)معنمحمود،.تهمالتالميذ

أنيبثوافيالتالميذالمبادئالتييقومعليهاالمجتمعالعربيفيالوقتالحاض-

 القة اإلشراف التربوي بالطالبع:

اإلمكاناتاإلداريةي كل وتسخرمنأجله التعليمية العملية أركان الطالبمنأهم عد

والتربويةلخدمته،والرقيبمستواهالعلميوالتربويللوصولإلىالتنميةالكاملةلشخصيته،

ويكوندوراإلشرافالتربويفيتلمساحتياجاتالطالبومدىتقدمهممنالناحيةالعلمية

متابعةمستوياتالتحصيللديهموتشخيصجوانبالقوةوالضعف،ومالحظةوالتربوية،و

السلوكالعامللطالبومدىالتزامهمبهاوالتقيدبأنظمةالمدرسةواالطالععلىأوجهنشاط

اإلرشاد ،ومساعدة والتربوية األغراضالتعليمية لخدمة علىتوظيفها الطالبوالمساعدة

لطالبيةوالمساهمةفيعالجهاالطالبيفيمتابعةالمشكالتا
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  عالقة اإلشراف التربوي باإلدارة المدرسية:

هناكعالقةوثيقةبيناإلشرافالتربويواإلدارةالمدرسيةفكالهمايشتركانفيعنصر

القيادةالتربوية،ويقومانبأدوارمكملةلبعضهافيجانبالتنظيماإلداري،وجانباإلشراف

الفني و. و واقع ظل العبءوفي زيادة من تعاني وما اليوم المدرسة إدارة ظروف

المساعد إلى بحاجة فهو صعوبة،وبالتالي أكثر المدرسة مدير مهمة عليها،أصبحت

بإدارة التربوي اإلشراف عالقة تتجلى ،حيث به المناطة بعضالمهام في والمستشار

(5-1429،4إبراهيم،(:المدرسةفيالمجاالتالتالية

تقومإدارةالمدرسةبوضعالخططواألهدافوالبرامجالمناسبة:المشورةالتربويةتقديم-

.لها؛فمديرالمدرسةفيحاجةإلىالتشاورمعالمشرفالتربويفيهذاالمجال

والضعف- القوة مواطن تحديد والثواب: للثناء منغيره أكثرحاجة المدرسة مدير

يتمذلكإالمنخالل،كماأنهبحاجةإلىتقويموتطوير،والوتعزيزمواطنالقوةلديه

.اإلشرافالتربويالذييقفعلىااليجابياتفيعززها،والسلبياتليعالجها

بالغاألهمية،لمالها:دعمالقرار- تشّكلمسألةاتخاذالقرارعندمديرالمدرسةأمراً

ويأتيدوراإلشرافكجانبتكميليلدعممندوركبيرفيالحدمنمشكالتالمدرسة،

.مديرالمدرسةوتأييده

ذلكالشخصالذيمنخاللهيتمتحقيقاألهدافالتربوية(:المعلم)الرابطالمشترك-

االضطالع وألنهاليستطعلوحده والتعليمية،فنجاحهفيالعملمطلبلمديرالمدرسة؛

اعدةالفنيةلهم؛فإناإلشرافالتربويسيكونخيربعمليةتطويرالمعلمينأوتقديمالمس

(1201:76)ميادة.معينإلدارةالمدرسةفيذلك

:التربوي اإلشرافمهام  -05

ومستمرةومتداخلةفيجميعالعملياتأساسيةتعتبربعضالعملياتالتينولقدحددالمؤلف

.يير،االتصالوتوفيرالقيادةالبشرية،تسهيلوتنسيقالتغاإلمكاناتإطالق:اإلشرافية
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 أظهرتحيث قام سنوات استمرتبضع الميدانية الدراسة قائمة(1990)نتائج بوضع

:التربويعلىالنحوالتالياإلشرافبمهام

.والجماعاتعبرالمنظمةاألفرادمنخاللقنواتاتصالمفتوحواضحبين:التصال:ا1

تيسيرفرصذاتمعنىللنموالمهنيمنخالل:هيئةالتدريسأداءتطوير:2

دعموتنسيقالجهودلتحسينالبرنامجالتعليمي:البرنامجالتعليمي:3

استراتيجياتتنفيذاستراتيجياتللتحسينالمستمرتنفيذ:التخطيطوالتغيير:4

الجماعيةاألهدافمساعدةالعاملينعلىتطويررؤيةمشتركةوتحقيق:لحفزوالتنظيم:ا5

راجعةللمعلمينمستندةللمشاهداتالصفيةتغذيةتوفير:المشاهدةواالجتماعيات:6

(2005:24،25عارف.د)وتنفيذهتنسيقودمجعمليةتطويرالمنهاج:المنهاج:7

 :أهداف اإلشراف التربوي -06

:يمكنناتحديدأهدافاإلشرافالتربويفياألمورالتالية

إرشاده،ومعاونتهعلىفهمخصائصنمواألطفال،وحاجاتهم،توجيهالمعلمو:1

.وطرقإشباعها،ووسائلحلمشاكلهمالمختلفةباألساليبالتربويةالحديثة

إشعارالمعلمبأنهمازميالن،مهمتهماالتعاونعلىتحقيقأهدافالمدرسة،في:2

منالتعاونالخالقبينالمعلمجومناالحترامالمتبادل،فذلكوحدهكفيلبإيجادجو

والمشرفالتربوي،يستطيعانبواسطتهمعالجةكلماتجابهالمدرسةمنمشاكلبيسر

.وسهولة

جمعالخبراتالجيدةالتييحصلعليهامنخاللعملهكمشرفتربوي،وتعميمها:3

الهبحكمعمله،واتصعلىالمدارسلالستفادةمنها،ذلكأنالمشرفالتربوي

بالمعلمين،واالستماعإلىطرقوأساليبتربيتهموتعليمهم،يحصلعلىمجموعةمن

والبدللمشرفالتربويمن.الخبراتوالتجاربالتييمكناالستفادةمنهاحينتعميمها

.عقداجتماعاتواسعةللمعلمين،الأنتقتصرزيارتهمفيالصفلبضعدقائقالغير
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هاالمعلمأثناءالدرساليمكنلهأنيقفخاللهاعلىمدىالجهدإنبضعدقائقيزورب

والالوقوفعلىالمشاكلالتييجابههاهو(2008:23)خلفي،الذييبذلهالمعلم،

وتالميذهعلىحدسواء،وبالتالياليمكنأنيكونالتقريرالذييقدمهعنالمعلمدقيقاً

.ومنصفاً

تحقيقرسالته،عنطريقإيجادفرصللتدريب،واالتصالتيسيرنجاحالمعلمفي:4

.بالحياة،والقضاءعلىالعزلةالفكريةلدىالمعلمين

خلقجومنالتفاهمواالحترامالمتبادلبينالمعلموالمجتمع،وهذاالعمليتطلب:5

رفينمنالمشرفالتربوياإللمامبظروفالمدرسةوالمجتمع،كييتمكنمنإقناعالط

.أنعمليةالتربيةوالتعليمتخصكالهما،وأنالنجاحيتوقفعلىتعاونهما

تبيانأحسنالطرقواألساليبللمعلمفيعرضموادالدرسعلىالتالميذ،وطرق:6

ربطهاببعضها،بحيثتتالءموعقولالتالميذ،وتتناسبومستوياتهم،وتثيرفيهم

.مورغباتهماالندفاعالذاتيوتشبعميوله

،الشخصية،والعلمية،وتتبعهالتعرفعلىمستوىالتالميذفيجميعالنواحي:7

واإلسهامفيرفعهوالسموبه،ومنالمؤسفأننجدالكثيرمنالمشرفينالتربويينال

يهتمونإالبالمستوىالعلمي،سواءكانذلكبالنسبةللمعلمأوالتالميذ،أماالنواحي

ى،والتيهيأكثرأهميةمنتلقينالتالميذلموادمعينة،فتلكمسألةالتستحقاألخر

(2008:23)خلفي،.!!.أياهتمام

:واجبات المشرف التربوي  -07

:لكييحققالمشرفالتربويالغايةالتييهدفإليهافيعملهينبغيلهالتركيزعلىمايلي

سية،كييتمكنمنالتعرفعلىسيرالعمليةالتعليمية،اإلحاطةالتامةبالمناهجالمدر:1

.والمستوىالذيوصلإليهالتالميذ،ومدىإحاطةالمعلمبالمادةالتييدرسها

التتبعوالدراسةالتيتمكنهمنالتعرفعلىآخرالتطوراتفياألساليبالتربوية:2

والتعليمية،بغيةإيصالهابدورهإلىالمعلمين

زياراتالمتكررةللمدارس،وفيبدايةالسنةالدراسيةبصورةخاصةأمرضروريال:3
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:لكييكونالمشرفالتربويعلىعلمبمايلي

.مالكالمدرسة،والنواقصالموجودةفيه،والعملعلىتالفيهاأـأ

غبةبـالكيفيةالتيتمبموجبهاتوزيعالدروسعلىالمعلمين،وهلروعيتفيهاالر

.واالختصاصوالخبرةلدىالمعلمين

.حاجةالمدرسةلمختلفوسائلاإليضاح،واألثاث،واللوازمالضرورية-ج

دـالتعرفعلىمشاكلالمدرسة،ودراستهاباالشتراكمعأعضاءالهيئةالتعليمية،

.ووضعالحلولالصائبةلها

ينكافةالمعلوماتالمتعلقةبهم،مسكسجلخاصبالمعلمينالمسؤولعنهم،وتدو:4

ويستطيعالمشرفالتربويبواسطةهذاالسجلالتعرفعلى.والمالحظاتالتيتخصهم

 (2008:24)خلفي،.المعلمينمنجميعالنواحي،ممايسهلعليهمهمته

: التربوي اإلشراف أساليب-08  

مهاإلىأساليبفرديةوأخرىتتعددأساليباإلشرافالتربويوتتداخل،ويمكنتقسي

جماعة؛إذليسثمةحدقديقومبهفرد،وقدتقومبه(مثالً)جماعية،فالبحثالتربوي

.واألساليبالجماعية   ألساليبالفرديةافاصلبين

ويمكنتقسيماألساليبمباشرةوغيرمباشرة،فإذاكانللمشرفالتربويالدورالرئيسفي

األسلوبغيرالمباشر،فإنناالنجدحدوداًواضحةبيناألساليبالمباشرةوغيرالمباشرة

مدىإيجابيةالمعلم،فالنشراتالتربويةيعدأسلوباًغيرمباشر؛ألنفاعليتهاتتوقفعلى

فيقراءتهاوتنفيذمضامينهابنفسه،وتعدأسلوباًمباشراًلمايبذلهالمشرفالتربويمن

جهدفيمتابعتهاومناقشتهامعالمعلمين،وهذاالتقسيمبيناألساليبالفرديةوالجماعية،

.المباشرةوغيرالمباشرة،يستخدممنأجلالدراسةالتحليليةليسإال

 والتالميذ:فاألسلوب والمعلم التربوي المشرف بها يقوم النشاط أوجه من مجموعة هو

 التربوي اإلشراف أهداف تحقيق أجل من المدارس هناك..ومديري ليس أنه ويالحظ

أسلوبواحديستخدمفياإلشرافالتربوييمكنأنيقالعنهأفضلاألساليبالتيتستخدم

حيثأنكلموقفتعليمييناسبهأسلوبمناألساليب،كمافيجميعالمواقفوالظروف
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لذايمكنالقولأنهينبغيعلى.أنهقديستخدمفيالمواقفالتعليميالواحدأكثرمنأسلوب

المشرفالتربويتنويعأساليبهاإلشرافيةبناًءعلىطبيعةالموقفالتعليميوالفروقالفردية

التدريب واحتياجاتهم المعلمين المتاحةبين واإلمكانات التربوي.ية المشرف يختار وحتى

 .(2008:29)خلفي،األسلوبالمناسبعليهاالعتمادعلىمقوماتأساسيةمنها

:مقومات األسلوب اإلشرافي 

.مالئمةاألسلوباإلشرافيللموقفالتربويوتحقيقهللهدفالذييستخدممنأجله-1

.التتهمالمعلمينوتسداحتياجاتهممعالجةاألسلوباإلشرافيلمشك-2

.مالئمةوتخطيطهوتنفيذه-3

مرونةاألسلوباإلشرافيبحيثيراعيظروفالمعلموالمشرفوالمدرسةوالبيئة-5

.واإلمكانياتالمتاحة

اشتمالاألسلوباإلشرافيعلىخبراتتسهمفينموالمعلمينفيشؤونالعملالجماعي،-6

.ماعية،والمهاراتوالعالقاتاالجت

وقدنالتاألساليباإلشرافية.تتنوعاألساليباإلشرافيةوفقحاجاتالمعلمينوالميدان-7

اهتماماًكبيراًبسببالتطوراتالتيطرأتعلىمفهوماإلشرافالتربويوظهرتأساليبأكثر

بويةوتساعدالمعلمينفعاليةوعنايةلماتحققهمنأهدافرئيسيةتتركزفيتحسينالعمليةالتر

.(2008:30)خلفي،علىالنموالمهني

:ومن أبرز وأهم األساليب اإلشرافية

:الزيارات الصفية: أوالً 

لتربويالفعالةالتيتمنحالمشرفالزيارةالصفيةهيأحدأساليباإلشرافا:مفهومها

علمليرىالتحدياتالتيتواجهالتربويالفرصةليرىعلىالطبيعةسيرعمليتيالتعليموالت

.المعلمينفيتدريسهمواإلطالععلىالطرقواألساليبالمستخدمةفيتعليم

الزيارةالصفيةعمليةتحليلهتوجيهيةتقويميةتعاونيةبينالمشرفالتربوي:أهدافها

شرفالتربويوالمعلموتشكلجانباًهاماًمنأنشطةالتربيةالعملية،خاصةإذاماوظفهاالم
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.توظيفاًجيداًوأعطاهامنوقتهوجهدهماتستحق

:وفيمايليأبرزاألهدافالتييمكنتحقيقهاخاللالزيارةالصفية

معرفةمدىمالئمةالموادالدراسيةلقدراتالتالميذوحاجاتهموتمكنهممناستيعابها-1

.وفائدتهافيتحقيقأهدافالتربية

الطرقواألساليبالمستخدمةفيتعليمالتالميذومدىصالحيتهااإلطالععلى-2

.ومالمتهالسيكولوجيةالتعلم

التعرفعلىالوسائلالمستخدمةفيتقويمنتائجالتعليموفيالكشفعنصعوبات-3

.التعلموتشخيصهاوعالجها

لجعلهااكتشافاألخطاءوالمشكالتوالصعوباتالمشتركةبينعددمنالمعلمين-4

 .موضوعاًالجتماعيدعوإليهالمشرفلتدارسهاوإيجادالحلولالمناسبةلها

.مساعدةالمعلمينفيتقويمأعمالهمومعرفةنواحيالقوةوالضعففيتدريسهم-5

بها-6 يتمتع التي والمواهب والقدرات منهم كل ومميزات المعلمين حاجات اكتشاف

.لالستفادةمنهاعلىأفضلوجه

.مالحظةالموقفالتعليميوالفعالياتالتربويةبصورةطبيعية-7

معرفةمدىاستجابةالمعلمينومدىترجمتهماألفكارالمطروحةفيالزياراتالسابقة-8

.الوقوفعلىحاجاتالطالبوالمعلمينالفعليةوالتخطيطلتثبيتها-9

(2008:31)خلفي،.دىتقدمهممالحظةأثرالمعلمفيتالميذهوالوقوفعلىم-10

:اإلعداد للزيارة الصيفية ثانيا :

:إناإلعدادالواعيللزيارةالصفيةيساعدعلىنجاحهاومنأبرزمايتناولههذهاإلعدادمايلي

.تحديدالهدفمنالزيارةالصفيةبدقة-1

صفهلمعرفةماإذاكانمعرفةالمساعدةالتيسبقأنقُدمتللمعلمالذيُسيزور-2

.المعلمقدتطوروتحسنإلىاألفضلأمال
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مراجعةالمشرفللنظرياتوالحقائقالتربويةوالعلميةالتيممكنأنيطبقهافيهذه-3

.الزيارة

.أنيحصلالمشرفعلىمعلوماتعنالطالبالذينسيزورصفهم-4

الئموفيجونفسيطيبوليحذرالقيامأنيقومالمشرفبالزيارةالصفيةفيوقتم-5

.بهاوهومتعكرالمزاجألنهفيهذهالحالةلنيكوندقيقاًفيمالحظاته

 أنيعقدالمشرفالتربويلقاًءفردياًمعالمعلمالمزاربعدالزيارةمباشرة-6

: أنواعها

وإتفاقمسبقوهيالزيارةالتييقومبهاالمشرفدونإشعارأ:الزيارةالمفاجئة-1

وترتبطهذهالزيارةفيأذهانالمعلمينبممارساتالتفتيشوهذاالنوعيتناقضمعالمفهوم

ولكنالبأسعلى.الحديثلإلشرافالتربويويهدمجسورالثقةبينالمشرفوالمعلم

اإلطالقمنقيامالشرفالتربويبمفاجأةالمعلمفيأيوقتيشاء،إذاأنهمنالمفروض

يظلالمعلمفيحالةواحدةمناالستعدادللعطاءالتربويالجزيلوأنيكونالمشرفأن

الحقيقيعليههوضميرهوفيهذهالحالةيجبعلىالمشرفالتربويأنيراعىاألصول

المتعارفعليهافيالزياراتالصفية

مبناًءعلىتخطيطوهذهالزيارةتت:الزيارةالمرسومةأوالمتفقعليهاأوالمخططلها-2

مسبقبينالمشرفالتربويوالمعلمويتمتحديدموعدهابالتشاوربينالمشرففيمابينهم

وبالتالييحاولالمعلمتحسينأدائهأوإبرازقدراتهالحقيقيةوتقديمأفضلماعندهوهذا

التعاونالنوعمنالزياراتهوالذييناديبهاإلشرافالحديثألنهيقومعلىالتشاورو

:وهذهالزيارةنوعان:الزيارةالمطلوبةأوالقائمةعلىالدعوة-3

إماأنتكونبناًءعلىطلبمنمديرالمدرسةأومنالمعلم،وهذهتتطلبنوعاًمن-أ

.المعلمينبلغوادرجةمنالنضجبحيثاليخجلأحدهممنطلبالمساعدةإذااحتاجإليها

االمعلمالمتميزليعرضعلىالمشرفالتربويبعضالخططأووإماأنيطلبه-ب

األساليبالجديدةأوسجالتمتابعةمبتكرةوهذاالنوعمنالزياراتنادرةألنهيتطلب

وجودعالقةزمالةخاصةورفيعةقائمةعلىاالحترامالمتبادلبيناألطرافالمتعاونة

.للنهوضبالعمليةالتربوية
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(2008:32)خلفي،ياتالزيارةالمطلوبةأنهاتقضيعلىارتباكالمعلمومنإيجابـج

:المداوالت اإلشرافية :  لثاثا

المقصودبالمداوالتاإلشرافيةهومايدورمنمناقشاتبينالمشرفالتربوي:مفهومها

وأحدالمدرسينحولبعضالمسائلالمتعلقةباألمورالتربويةالعامةالتييشتركفي

.مالحظةأثرالمعلمفيتالميذهوالوقوفعلىمدىتقدمهم-..مارستهام

:أهدافها 

تعرفاتجاهالمعلمنحومهنتهوالوقوفعلىآمالهوميولهوكلمايؤثرفيعملهأو-1

.يعوقنموه

.تهيئةالمعلمينلتحملالمسؤوليةوتقديرالظروف-2

وذلكألنالمشرفيأخذبقدرمايعطي،ويشاركتبادلاآلراءواألفكاروالخبرات،-3

.غيرهالرأي،ويسهمفيإيجادجومنالمحبةوحسناالستعدادلدىالمعلملقبولمايقترحه

مساعدةالمعلمينعلىمعرفةمالديهممنقدراتومواهبوكفاياتوالتوصلإلى-4

.....أفضلالسبلالستثمارهاعلىالوجهاألكمل

 :إجراءاتها

أنتتمالمداولةبينالمشرفوالعلمفيوقتمناسبلكليهما،ويفضلأنتعقدبعدفترة-1

.وجيزةمنالزيارةالصفيةبحيثتتيحللمشرففرصةليعدلهااإلعدادالمناسب

.أنتكونفيمكانهادئيرتاحإليهالمعلمويأمنفيهمنكثرةالمقاطعات-2

قاءفرديوأنيكونالنقاشموضوعياًقائماًعلىتبادلالرأيأنتتممناقشةالمعلمفيل-3

.واالحترامالمتبادل

.أنيقنعالمشرفالتربويالمعلمبأهميةالنقدالذاتيمنأجلتعزيزثقتهبنفسه-4

أنيبدأالمشرفالتربوياللقاءبذكراإليجابياتألنذلكأدعىإلىتعزيزثقةالمعلم-5

.تالمشرفوتنفيذتوجيهاتهبنفسهوتقبلملحوظا

أنيتجنبالمشرفإلزامالمعلمينبالنظرياتالتربويةالبعيدةعنالتطبيقفيالواقع-6

(2008:33)خلفي،.الميداني
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:تبادلالزياراتبينالمعلمين: رابعا

هوأسلوبإشرافيفعالمرغوبفيهيتركأثراًفينفسالمعلمويزيدمنثقته:مفهومهاً

بنفسهويطلقإبداعهخاصةإذاتمتالعمليةوفقضوابطمناسبةومخططلها

:أهدافها 

تبادلالخبراتبينمعلميالمادةالواحدةفيأساليبالتعليموطرائقمعالجةبعض-1

.الموضوعاتوتوظيفبعضالمهاراتالتوظيفالسليمأثناءالشرح

.ئهبأداءاآلخرينتقويمالمعلمعملهمنخاللمقارنةأدا-2

.تقريبوجهاتالنظربينمعلميالمادةالواحدةوالمعلمينبوجهعام-3

.تشجيعالمعلمينعلىإبداءآرائهموطرحمشكالتهم-4

.تشجيعالمعلمينالمبدعينوتطويرممارساتهم-5

...تعميقفهمالمعلمينواحترامبعضهمبعضاً-6

:ضوابطها

لمزارذامستوىفنيمتميزفعالً،بحيثيتمكنمنتركاألثرالحميدأنيكونالمعلما-1

.المنشودفينفوسالزائرين

.أنيكونالهدفمنالزيارةمحدداًوواضحاً-2

.أنيقومالمشرفالتربويتوضيحاألسبابالكامنةوراءاختيارالهدفالمنشود-4

.بحيثتراعيحاجاتالمعملينالزائرينأنتتمالزيارةويخططلهاوفقخطةمعدةسلفاً-5

.أنيتمدخولالمعلمينالزائرينمعبدايةالحصةوخروجهممعنهايتها-6

(2008:34)خلفي،أنيعقبالزيارةجلسةمناقشةبينالمعلمينوالزائرين-7

:الدروس التطبيقية :  خامسا

التربويأوأحدالمعلمينالدرسالتطبيقيهونشاطعلمييقومبهالمشرف:مفهومها

المتميزينداخلأحدالصفوفالعاديةوبحضورعددمنالمعلمينوذلكلمعرفةمالئمةاألفكار

.النظريةالمطروحةللتطبيقالعلميفيالميدان
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:أهدافها

.فتعطيالدروسالتطبيقيةالدليلعلىإمكانيةتطبيقاألفكارواألساليبالتييتحدثعنهاالمشر-1

.ضعمليةالتطبيقوإمكانياتهتتيحمناقشةاألفكاروالصعوباتالتيتعتر-2

.تزيدمنثقةالمعلمبنفسه-3

.اكتسابالمعلمينمهارةأستخدمأساليبمبتكرةممايساعدبالتاليعلىتطويروتحسينأدائهم-4

.كانياتهفيمختلفالظروفتتيحمناقشةاألفكاروالصعوباتالتيتعترضعمليةالتطبيقوإم-5

..توثيقالصلةبينالمعلمينوالمشرفينمنخاللالتعاونالمشتركبينالتخطيطوالتنفيذوالتقويم-6

(:الورشةالتربوية)المشغل التربوي: ساً ساد

هونشاطتعاونيعمليلمجموعةمنالمعلمينتحتإشرافقياداتتربويةذاتخبرة:مفهومه

عملفيهاالمشتركونأفراداًوجماعاتفيوقتواحدمتعاونينتحتإرشادمنسقمهنيةواسعةي

.منأجلتجريبأحسنطرقالتدريسأودراسةمشكلةتربويةمهمة

 :أهدافه

.إتاحةالفرصةللمعلمينلحلالمشكالتالتيتواجههمبأسلوبعلمي-1

(2008:35،)خلفي.تنميةأداءالمعلمينوإكسابهمخبراتجديدة-2

.إكسابالمعلمينخبراتجيدةفيالعملالتعاوني-3

.تحقيقالنشاطاإلبتكارىداخلالورشة-4

.وضعالمعلمينفيمواقفتساعدعلىإزالةالحواجزبينهم-5







 إجراءاته: 

التعليمية،-1 ومواده وزمانه، ومكانه، المشغل، لموضوع الجيد التعاوني التخطيط

ته،وأهدافه،والتجهيزاتالالزمةإلنجاحه.وأنشط
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الحرصعلىاختيارموضوعاتلمعالجتهافيالمشغلتلبيحاجاتالمعلمينوالميدان.-2

تهيئةالمعلمينوإقناعهمبأهميةالمشكلةالتيهيموضوعالبحثوإتاحةالفرصةلهم-3

للمشاركةالفعليةفيأنشطةالمشغل.

واختياررئيسومقررلكلمجموعةيتولىتقسيمالمشاركينإ-4 لىمجموعاتصغيرة،

عرضماتوصلتإليهمجموعتهبعدكلنشاط.

خمس-5 المجموعاتعن عدد يزيد وأال معلمين، ستة عن مجموعة كل عدد يزيد أال

مجموعات.

تقويمالمشغلومتابعتهواستثمارنتائجهفيالتخطيطلبناءمشاغلتربويةجديدة.-6

:النشرات اإلشرافية: ابعاً س

هيوسيلةاتصالإشرافيةكتابيةيقومأويساهمالمشرفالتربويفيإعدادهاو:مفهومها

 ...توزيعهاللمعلمينالذينيشرفعليهم

:أهدافها

(2008:36)خلفي،)..تساعدعلىتوثيقالصلةبينالمشرفوالمعلمين-1

نفيأماكنمتباعدةتخدمأعداداًكبيرةمنالمعلمي-2

.توفرللمعلمينمصدراًمكتوباًونموذجاًيمكنالرجوعإليهعندالحاجة-3

.تعرفالمعلمينببعضاألفكاروالممارساتواالتجاهاتالتربويةالحديثة-4

.تثيربعضالمشكالتالتعليميةلحفزالمعلمينعلىالتفكيرواقتراحالحلولالمالئمةلها-5

.توضحأهدافخطةالمشرفللمعلمينوتحددبعضأدوارهمفيها-6

تزويدالمعلمينبإحصائياتومعلوماتوإرشاداتخاصةباإلعدادوالوسائلالتعليمية-7

 (2008:37))خلفي،.تساعدفيتعميمالخبراتالمتميزةالتييشاهدهاالمشرف-8

:الندوات التربوية :  ثامنا

عبارةعنعرضعددمنالقادةالتربويينلقضيةأوموضوعمحددثمفتحوهي:مفهومها

المجالبعدذلكللمناقشةالهادفةالمثمرةللحاضرين
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:أهدافها

.إثراءموضوعمعينأوخبرةمحددةبأكثرمنرأيوأكثرمنرافد-1

.إتاحةالفرصةلنقاشهادفومثمرحولمايتمعرضهمنأفكار-2

لتواصلبينالمشاركينوتوفيرفرصيتفاعلفيهاالمعلمونمعقضاياتربويةتحقيقا-3

.تتممناقشتهاوإثراؤها

.المساعدةعلىتحقيقالنموالمهنيوتحقيقاألهدافالتربوية-4

:البحث اإلجرائي:تاسعا

البحثاإلجرائيهونشاطإشرافيتشاركييهدفإلىتطويرالعمليةالتربوية:مفهومه

(2010:13،14،أنغاماالزوري)...المختلفةألطرافهذهالعمليةتلبيةالحاجاتو

 أشكاله:

:يشملالبحثاإلجرائينوعين

.المشرفالتربويأوالمعلمأومديرالمدرسةوهكذا:يقومبهشخصواحد:فردي-أ

علمين،أويقومبهأكثرمنشخصواحد،كأنيقومبهمديرالمدرسةوأحدالم:جماعي-ب

مديرالمدرسةوعددمنالمعلمينالمهتمينبمعالجةقضيةمعينة،أوالمشرفوأحد

المختلفةألطرافهذهالعمليةخاصة.المعلمينوهكذا

:أهدافه

.تجربةاألفكاروالبرامجواألساليبالجديدةوالتأكدمنمدىصحتهاوصالحيتها-1

.بتقديمحلولمقنعةيحسمالخالففيكثيرمنالمشكالت-2

.يقدمللمعلمفرصاًلمعرفةإمكاناتمدرستهوزمالئهوبيئته-3

يسهمفينموالمعلمفردياًومهنياًواجتماعياًويساعدفيتكاملشخصيتهووصولهإلى-4

.مستوىالتوازناالنفعاليالمطلوب

..الضعفعندهيقدمللمعلمفرصاًإلدراكقدراتهوإمكاناتهونقاطالقوةونقاط-5
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: التعليم المصغر: عاشرا

هوإستراتيجيةمنإستراتيجياتالتدريبعلىالمهاراتالتدريسيةيقومعلى:مفهومه

تحليلالعمليةالتعليميةوتحليلأداءالمعلمإلىمجموعةمنالمهاراتالسلوكيةوالعملعلى

.تقويتهاحتىيصيرقادراًعلىتأديةعملهعلىأحسنوجه

وفيهيقومالمتدرببأداءمهارةمحددةيمكنمالحظتهاوقياسهاأمامعددقليلمنزمالئه

:أهدافهدقيقةبحضورالمشرف(20-5)فيزمنمحددمن(4-10)

.تدريبالمعلمينأثناءالخدمةعلىالمهاراتالتعليميةوأساليبالتعليمالحديثة-1

.ةإشرافيةإبداعيةفيمجالاإلشرافالتربوياستخدامالتعليمالمصغربصفتهتقني-2

وزارةالمعارف،دليلالمشرف)..تيسيرالعواملالمعقدةالتيتدخلفيالموقفالتعليمي-3

.(85:هـ،1419التربوي

:مميزاته

يعتبرالتعليمالمصغرتعليمحقيقيفعليمهماكانالدرسصغيراًومهماكانعدد-1

.الطالبقليالً

التعليمالمصغريبسطالعواملالمعقدةالتيتدخلفيالموقفالتعليميألنهيتيح-2

.الفرصةللتركيزعلىمهارةواحدةأومهارتينعلىاألكثر

.التعليمالمصغريتيحالقيامبتدريبمركزوموجهوفقأهدافمحددة-3

نالخبراتفيجوالتعلمالمصغرموجزمختصريسمحلكلتلميذأنيمربسلسلةم-4

.مركزومضبوط

سمالتعليمالمصغربالصدقواألمانةحيثأنهيبصرالمعلمبسلبياتهقبلأنيقوم-8

...بممارستهاعلىطالبهفيالصفالذييقومبتدريسه

خطواتــه:

تزويدالمعلم)المتدرب(بخلفيةنظريةحولالمبادئالنفسيةوالتربوية،التيتستندإليها-1

مهاراتواألساليبالمختلفةألدائها،معتبصيرهبشروطمعينةالستخدامهابفاعلية.ال
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إطالعالمعلم)المتدرب(علىنموذجحسيالستخدامالمهارةفيموفتعليميمصغر،-2

معتعليقاتمسجلةعلىهذااألداء،وغالبامايكونهذاالنموذجمسجالتسجيالمرئياأو

صوتيا.

معلم)المتدرب(الستخدامالمهارةفيموقفتعليميمصغر.تخطيطال-3

تنفيذالتعليمالمصغروتسجيلهتلفازاأوصوتيا.-4

)المشرف-5 والخارجي )المتدرب( الذاتي للقويم المصغر التعليم -الزمالء-إخضاع

(2010:23،25،26أنغاماالزوري،)(.الطالب

:خالصه

ليمالمصغريعتبرأسلوبناجحومطلبحيويمهميساهمفيوهنايمكنالقولأنالتع

تطويرمهاراتالمعلملذايجبمراعاةاستخدامهعندإقامةالدوراتالتدريبيةوفيلقاءات

محددة أهداف وفق تنفيذه يكون وأن الزيارات تبادل وخالل التربوي اإلشراف آلية

المناسب بالطرق المعلم تبصير إلى يؤدي مما عملهوواضحة أداء على تساعده والتي ة

بطريقةجيدةوبجهدقليلفيوقتقصيروتزيدمنقدراتهعلىالتجديدواإلبداعويساهم

بإذنهللاعلىرفع كله وسوفينعكسهذه الحديثة باألساليبالتربوية خبراته فيإثراء

بيبوالمساهمةفيمستوىأبنائناالطالبوالذينيعتبرونالموردالبشريالهامفيبلدناالح

.خططهالتنموية

 : اإلشراف التربوي تقويم -09

وفهم منالعمليةاإلشرافية،فهومتممومكمللعمليتيلتخطيطوالتنفيذ، يمثلالتقويمجزءاً

المشرفالتربويلمجالالتقويميعدأساساَلتوجيهعمليةاإلشراف،وتصحيحمسارهاوتطو

إل يحتاج التربوي فالمشرف وفقيرها نتائج من إليه وصل ما ويقيس عمله يقوم أن ى

الخطط تعترضفعالية التي الصعوبات والوقوفعلى تحقيقها، إلى يسعى األهدافالتي

والمناشطاإلشرافية فالتتوقفو. وليستنهائية، العمليةاإلشرافيةعمليةمستقرة إنتقويم

،بلتتجاوزذلكإلىالنهوضبمجاالتعندتعبئةبطاقاتالزيارةواستماراتاألداءالوظيفي



 

38 

 

هذه واقع تحليل إلى تستند التي والدءوبة المنظمة الجهود بذل عبر وتطويرها اإلشراف،

وأساليب وسائط ووضع اإلشرافية، الخطة أهداف في وبلورتها وتشخيصها المجاالت،

ةوفيأثناءتنفيذهالتحقيقها،بمعنيآخرتتزامنعمليةالتقويممعبدايةوضعالخطةاإلشرافي

وترتكزعمليةالتقويمعلىعددمنالمبادئواألسسالتيينبغيمراعاتهاعند.وعندنهايتها

:القيامبتخطيطالبرنامجالتقويميوتنفيذهوهذهاألسسهي

(تحديدالهدف)التخطيط-1

أهدافا فيضوء المعالم، محددة واضحة خطة تنطلقمن هادفة عملية لبرنامجالتقويم

اإلشرافيمنأجلتحقيقها،وهذايتطلبمنالمشرفالتربويتحديدمايريدهمنبيانات

ومعلوماتوكذلكالنواحيالتييريدتقويمهاوأوقاتهاالمناسبةلها،ومعرفةطريقةاستخدام

.هذهالبيانات،وأخيرا،تسجيلالنتائجلإلفادةمنها

الشمول-2 شا: عملية التقويم اإلشرافيةأيإن مكوناتالعملية بالحسبانجميع تأخذ ملة

.وأبعادهاوأدواتهاالمختلفة

إنالتقويمعمليةمستمرةالتتوقفعندكتابةتقرير،أوتسجيلدرجاتفي:االستمرار-3

.بطاقةزيارة،بليجبأنتكونمصاحبةللبرنامجاإلشرافيمنبدايتهوحتىنهايته

بمعنىأنيتمتقديركفايةالبرنامجاإلشرافيوفقأساليب:أسسعلميةيبنىالتقويمعلى-4

.علميةومعلوماتوبياناتدقيقةتتسمبالموضوعيةوالصدقوالثبات

يشتركفيعمليةالتقويمكلمنلهعالقةبالبرنامجاإلشرافيبهدفالوصول:التعاون-5

 (243:.2008.احمدعايش.د).إلىتطويرالمجاالتاإلشرافية

  التقويم/ أنواع:

يصنفالتقويمإلىعدةأنواعوفقالصفةالتييتميزبها،حيثيصنفحسبوقتإجرائه

:إلىاألنواعالتالية
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:التقويم التمهيدي-1

على للحصول إشرافي برنامج تجريب قبل تتم التي التقويم عملية هو التمهيدي التقويم

مختلفة،إندورهذاالتقويميكونفيمعرفةكلالظروفمعلوماتأساسيةحولعناصرهال

الداخلةفيالبرنامج،بمافيذلكالمعلمونمنحيثالتعرفعلىمعلوماتهـم،ومهاراتهم،

.واتجاهاتهماألمرالذييعطيأنواعالتغيراتالمتوقعة

:وفيمايأتيبعضالمؤشراتلتطبيقالتقويمالتمهيديأوتقويمالمالئمة

يجبتحديدمصدرالبياناتالمستخدمةفيتقديرالحاجاتوكيفيةجمعبياناتهابمعنىهل(أ

.أمعنطريقاستطالعالرأي(أساليبالقياس)جمعتباألساليبالكمية

.يجبأنتكوناألهدافذاتعالقةمباشرةبالحاجاتالمحددةفيتحليلالمشكلة(ب

:التقويم التطويري-2

التط التقويم الذييتم ذلكالتقويم منمرة)ويريهو ألكثر و البرنامج( تطبيق أثناء في

اإلشرافيبقصدتطويره،فهويوفرالمعلوماتالتيتساعدعلىمراجعةالبرنامجوهوفي

(أيأنيكونالمقومونمنمنفذيالبرنامج)دورالتطبيقويفضلأنيكونالتقويمداخلها

:التقويم النهائي-3

المدىهوال فهويحدد ، قراربخصوصه البرنامجلغرضاتخاذ فينهاية الذييتم تقويم

(244:.2008.احمد.د)الذيحققهفيالوصولإلىاألهدافالتيأقيممنأجلها

 -أساليب تقويم العملية اإلشرافية:

فوهييتمتقويمالعمليةاإلشرافيةمنخاللأساليبمختلفةتتنوعبتنوعالمجالالمستهد

:علىالنحوالتالي
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:المعلم-1

نظام تحليلالتفاعلاللفظيللمعلمينباستخدام منبينها يمكنتقويمالمعلمبأساليبعديدة

فالندرز) يمكن( كما ، التقدير مقاييس عبر التدريس استراتيجيات ومالحظة العشري

الدر التحصيل ونتائج االختبارات أسئلة من للمعلميناالستفادة المادية والنتائج اسي

والطالب

:المنهج-2

يتركزتقويمالمنهجعلىقياسمدىقدرتهعلىتحقيقأهدافالمادةوكفاءةالموادالتعليمية

باالستبيانات المكونات هذه تقويم في ويستخدم ، وبصرية سمعية معينات من الخاصة

والندواتواالختباراتوالتقاريروالمقابالتوالمشروعات

 :البيئةالمدرسية-3

وذلكباستخدام فيها والتسهيالتالموجودة البيئةالمدرسيةنرصدتفاعالتأفرادها لتقويم

(245:.2008.احمد.د)قوائموالتدقيقوالمالحظةالمباشرة

 مجاالت التقويم: 

تاإلشرافإنتقويمفاعليةاإلشرافالتربويأمرفيغايةالصعوبة،نتيجةلتعددمجاال

دراسة من بد فال ذلك من الرغم وعلى مختلفة، بمتغيرات وتأثرها وتشابكها التربوي

لعملية تقويمها جوانبتأثيراإلشرافالتربويفيذلكالمجاالتوالتيتمثلفيالنهاية

:اإلشرافالتربويوالجوانبالتييتمعنطريقهاتقويمعمليةاإلشرافهي

:رافالتربويوخطتهتقويمأهدافاإلش-1

األهدافخطة ينبثقعنهذه كما يسعىإلىتحقيقها يستنداإلشرافإلىأهدافواضحة

األهداف تقويم فإن لذلك تحقيقها، أجل من األهداف طبيعة مع تتالءم المعالم واضحة

:والخطةتعدعمليتينأساسيتين،يمكنإجراءعمليةالتقويمعبراإلجابةعناألسئلةاآلتية
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:األهداف(أ)

هلهناكأهدافلعمليةاإلشرافالتربوي؟

هلهنالكمفهومواضحلإلشرافالتربوي؟

هلأهدافاإلشرافمحددةبشكليسمحبقياسها؟

:الخطة(ب)

هلهناكخططلإلشرافالتربويفيمستوياتمختلفة؟

هلراعتالخططالمحددةلإلشرافالتربوي؟

مستوياتهاالمختلفةمتكاملةومتناسقة؟هلالخططفي

ومنخاللاإلجابةعنهذهالتساؤالتمنقبلجميعاألطراففيصورةاستبان

:تقويمالتغيراتوالنتائجالتيأحدثهااألشرافالتربويفيالعمليةالتعليمية-2

اإلشرافالتربويتحديدأثراإلشرافالتربويفيالعمليةالتعليميةتعدوسيلةلتقويمعملية

المعلمين كاناإلشرافالتربويفيمجملهيسعىإلىمساعدة ولما علىفعاليته، والحكم

فإنأثر لذا والمنهجوالبيئةالمدرسية، علىتحسينالمواقفالتعليميةوالتيتشملالتلميذ

.اإلشرافالتربويفيهذهالمكوناتوكيفيةقياسهايمكنمالحظتهمنخاللاآلتي

:التغيرفيأساليبتدريسالمعلمينونموهمالمهـني(أ

تلكبتوضيحأهدافالمرحلة المهنية يسعىاإلشرافالتربويإلىتحسينقدراتالمعلم

التعليميةوالتخطيطللتدريسوإدارةالصفوغيرذلك،ومنالطبيعيأنينعكساثرذلك

أسالي تؤثر أن بمعني المعلم، أداء على المعلمإيجابياً شخصيه في التربوي اإلشراف ب

:ومهاراتهالتدريسية،ويمكنقياسهذهالتغيراتبعدةأساليب

.التقويمالذاتيمنقبلالمعلم-
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.التقويممنقبلالمشرفالتربويأومديرالمدرسة-

 (2008:245.احمد.د).آراءالطالب-

:التغيراتالتيتحدثعندالتالميذ(ب

رافالتربويإلىخدمةالطالببطريقةغيرمباشرةمنخاللاإلشرافعلىيهدفاإلش

المعلمينوتدريبهم،ويعملالمشرفالتربويعلىجعلالمعلمأكثرقدرةعلىمساعدةكل

تلميذعلىنحومتكامل،ويجدربناأننذكرأنالتغيراتفيمعلوماتالتالميذومهاراتهم

اإلشراف ليستثمرة منهاالتربويواتجاهاتهم عواملكثيرة هيحصيلة وإنما فحسب،

:ويمكنقياسهذهالتغيراتبوسائلعديدةمنها.اإلشرافالتربوي

.اختباراتالتحصيل-

.مالحظاتالمعلمين-

.إجراءدراساتعلىمستوياتالطالبونتائجها-

منالمدرسةلمعرفةأسبابهاإجراءدراساتظاهرةتسربالطالب-

:التغيراتالتيتحدثفيالمنهج(جـ

يجريهافيميدانالمنهجومدىيتضحدورالمشرفالتربويفياألبحاثوالدراساتالتي

،ومنحيثيستندالمنهجعلىفلسفةالتربيةوأهدافهاوغاياتهاوهومثلالخبراتفعاليته

التييمكنأنيج المهمة المشرفالتربويبالتعاونمعالمعلمينويمكناألسئلة يبعنها

:تلخيصهافياألسئلةاآلتية

 هلمحتوىالمنهجمتفقمعمستوياتنموالتالميذ؟-

مامدىترابطعناصرالمحتوىوتكاملهوتسلسلهمنطقياً؟-

(246:.2008.احمد.د)هلالمحتوىيراعيالفروقالفرديةبينالتالميذ؟-
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العمليةالتربويةتتمبصورةجماعية،لذا:التغيراتالتيتحدثفيالبيئةالمدرسيةد(

:البدمنتحديدالمتغيراتفينموالجماعة،وهناكعدةوسائللقياسهذاالنمومنها

:ويتمهذاالتقويمعنطريقالمقابلةأواإلجابةعناألسئلة،مثل:تقويمالجماعةلعملها-

ماأهممظاهرعملالمجموعة؟وماالعقباتالتيتعوقعملالجماعة؟

وهذهتكشفعننوعالقيادةفيالمجموعةومدى:تقويمالعالقاتبينأفرادالمجموعة

 .(247)المرجعالسابقتقبلأعضاءالمجموعةلبعضهمبعضاً

 التقويم الذاتي للمشرف التربوي: 

 :مفهومه

الذاتيأنيقوماإلنسانذاتهبذاته،ثمينصرففيضوءهذاالتقويم،فيعتزيقصدبالتقويم

بممارساتهالسليمةويطورممارساتهغيرالسليمة تقويماإلنسانذاتهفكرةقديمة . وفكرة

اإلسالمإلىتقويمالمرءأعماله بلاإلنسانعلى(")قالهللاتعالي)قدماإلنسان،وقددعا

ىالرسولصليهللاعليهوسلمعلىاإلنسانالقادرعلىمحاسبةنفسهوأثن(نفسهبصيرة

الكيسمنداننفسهوعمللمابعدالموت"حيثيقول

:أهدافه

تعزيزالروحالعلميةللمشرفالتربوي-.تطويرالممارساتالميدانيةللمشرفالتربوي-

- وأدواته الذاتي التقويم من مواقفإيجابية المشرفالتربويو ....اتخاذ دافعيه زيادة

للعمللشعورهبأنهالمسئولعنعملهوعنتطويره،وأناألمورليستمفروضةعليه

(248:.2008.احمدعايش.د)فرضا

 :التربوي اإلشرافمعوقات  -10

أهم من دإن نقصالخبرةالعقباتالتيتحول الفعال الفني التوجيه اإلشرافأو ون

العلمية النواحي من أكثر بالجوانبالنظرية اهتمامه أو الموجه لدىالمشرفأو الفعلية

وبالسلبياتدون الجوهر وبالشكلياتدون الفنية من أكثر اإلدارية وبالنواحي والتطبيقية
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الصورةالتقليديةللتفتيشوالخوفمنااليجابياتونقصالنقدالبناء،وخوفالمعلمينمن

المجاملةوالمحسوبيةوالعداءالشخصيمنجانبالمشرفوأخيرااالستماعإلىاإلشاعات

(2015:125.)خليلزايد،والوشاياتوتصديقهامنجانبالمشرفأوالموجهالفني

و عملية اإلشرافتواجه تالحقه معوقاتكثيرة أينماالتربوي ،وتنقسموأينماكان وجد

 وهنا.واقتصاديةوفنيةواجتماعيةوشخصيةإداريةمعوقاتإلىالمعوقاتبحسبنوعها

:التربويوهياإلشراففيفاعليةتأثيرااألكثرسنركزعلىالمعوقات

ازدحامالفصولالدراسيةبالطالب*

كثرةعددالمدارسالتييجبعلىالمشرفزيارتها*

يتؤثرسلباعلىالنشاطالفنيللمشرفالتربويتالةاإلدارياألعباءكثرة*

لدىالمشرفينالتربوييناإلشرافيةقلةالدوراتالتدريبيةالمخصصةلرفعكفاءة*

اإلشرافيةاألساليببعضلتنفيذقلةالمخصصاتالماليةالالزمة*

.قلةالصالحياتالممنوحةللمشرفينالتربويين*

.جازاتاإللتربويينبالمعلمينفيرفيناعدممساواةالمش*

قلةالوسائلالتعليميةالالزمةللعمليةالتربويةفيبعضالمدارس*

التقويموالقياسأساليبتدنيمستوىالمعلمينفي*

.والمهنيلبعضالمعلميناألكاديميالتأهيلضعف*

يدبويشخصيتصبويبانالمشرفالترالمجتمعالترأفرادلدىبعضالخاطئاالعتقاد*

األخطاء

التربوياإلشرافقلةاطالعالمشرفالتربويعلىالبحوثوالدراساتالحديثةفيمجال*

التربوياإلشرافوجودالمجامالتالشخصيةفيعملية*
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الشعوربالقلقوالتوترالنفسيلدىبعضالمعلميننتيجةلوجودالمشرفالتربويداخل*

(217-216:.2008.احمد.د)،المدرسة

 : رؤية تطويرية لإلشراف التربوي -12

أنتسيرعمليةاإلصالحوالتطويرفيمسارين،األول البد يركزعلىالواقعمحاوالً:

،والثاني الميدان يعكسها التي االيجابيات وتعزيز السلبيات تالفي التخطيط: في يتمثل

المقبلة،مستفيدينمن األخطاء،ومحاولينصياغةرؤيةاالستراتيجيالتطويريللمرحلة

تنطلقمنواقعاحتياجاتالميدانوتعودإليه،ثمنحاولوبكلصدقوتجردأننجيبعن

مهم سؤال : ،والطالب ؟ اإلصالح عملية في نخفق التقرير)لماذا معد هذا( في اجتهد

 (1429:11)إبراهيم،:الشأن،ويقترحمايلي

 :إجراءات إصالحية عالجية  - أ

يماسبقأنأداءاإلشرافالتربويفيوضعهالحاليبحاجةإلىإعادةنظروتقويماتضحف

إجراءات اتخاذ من بد فال الميدان،وبالتالي انعكستعلى سلبيات من يكتنفه لما ذلك و

:عاجلةإلصالحالخلل،والذييتمثلفيالنقاطالتالية

تربويينليتمتطبيقهذهاآلليةالمشرفينال إقامةبرامجتدريبيةوورشعمللرفعكفاءة-

 .الوزارةأوالمناطقالتعليمية بصورةجيدةسواءكانذلكعلىمستوى

 .رفعالنموالمهنيللمشرفالتربويوخاصةفيالجوانباإلدارية-

نجاحآليةاإلشرافالمباشرودعم معالجةضعفإمكاناتالمدارسلتتناسبمعمتطلبات-

كافةالتخصصاتلمواجهةزيادة الخارجيةبمشرفينتربويينفيمراكزاإلشرافالتربوي

(1429:12)إبراهيم،.األعباءعلىالمشرفالتربوي

توظيفالتقنيةووسائلاالتصالالحديثةتوظيفاًعملياًبمايخدممجالاإلشرافالتربوي-

المشرفالتربوي بها والتييهدفوبذلكيمكناالستغناءعنبعضالزياراتالتييقوم

منهاجمعالبياناتوإعدادالنماذجوالتقاريرالدورية،إضافةإلىعاملتقليصالهدرالمالي



 

46 

 

اإلنتاجيالمتمثلفياستهالكجهدووقتالمشرف،الهذربسبكثرةاألوراقوالنماذج،و

.وتوفيرقاعدةمعلوماتتخدمأطرافالعمليةالتعليمية

- اإلشراف آللية دليل المشرفإصدار من كل لمهام واضحاً توصيفاً يتضمن المباشر

.المنسقومديرالمدرسةومشرفاإلدارةالمدرسية

أطراف- كافة وإشراك المباشر اإلشراف أداء كفاءة لقياس معايير وضع على العمل

.العمليةالتربويةفيعمليةالتقويم

همنحوالتركيزعلىأداءمهامهمتخفيفاألعباءاإلداريةعنالمشرفينالتربويينوتحفيز-

.اإلشرافيةالموجهةنحوالمعلمينوالعمليةالتعليمية

تقليصنصابالمشرفالمنسقمنمدارسالتنسيقواالكتفاءبمدرستينأوثالث،حتى-

 (1429:12)ابراهيم،.يتمكنمنعملشييمكنأنيرفعمنمستوىأداءتلكالمدارس

:تراتيجيةرؤية تطويرية إس-ب

إذاكناصادقينفيعمليةاإلصالحالتربويفإننابحاجةأوالًإلىأننخلصالنيةهلل

لنفسه نافع صالح جيل وتربية تنشئة هو المستويات كافة على هدفنا يكون ،وأن تعالى

.ولمجتمعهوألمته

لربالعالمينإنهدفالتربيةاألسمىهوبناءشخصيةاإلنسانفيكافةجوانبها،وتعبيدها

،تلكالعبوديةبمعناهاالشاملوالتيتعنيعملكلماهوخيرللدنياواألخرى،ومنخالل

التنفيذية اإلجراءات تكون وأن الخطط وتوضع السياسيات ترسم أن ينبغي الرؤية هذه

لتتحققاألهداف،وأالنغرقالميدانبالجزئيات تكاملية وآلياتالعملتنسجمفيمنظومة

.تستهلكطاقةوجهدالعاملينوتُّغيباألذهانعنتلكماألهدافاألساسيةالتي

أنعمليةالتغييروالتطويرفيالنظامالتربوي-منوجهةنظرهالقاصرة–ويرىالطالب

،ويكونذلكبإعطاء(المدرسة)البدأنتبدأمنأصغروحدةفيذلكالنظاموالمتمثلةفي

العمليةالتعليميةدورقياديتربويفاعللمدي رالمدرسةوصالحياتواسعةتمارسفيها
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المتكاملة،ويكوناإلشرافالفنيداخلياً،وذلكمنخاللتحديدمستوياتومراتبتعليمية

،حيثتسند"كبيرالمعلمين"،وأخيراً"معلمأول"،ثم"معلم"للهيئةالتدريسيةتبدأبمرتبة

،بينماتسند"للمعلميناألوائل"دارةالصفوفوريادتها،وتسندإ"للمعلمين"مهامالتدريس

وبعدذلك".لكبارالمعلمين"مهمةرئاسةالمجموعاتأواألقسامالعلميةواإلشرافالفني

لسنابحاجةلجهةإشرافيةخارجنطاقالمدرسةماداماإلشرافالداخلييسيرعلىالوجه

الو التعليمية اإلدارة دور ويبقى ، ومراكزالمطلوب التعليم إدارات في والمتمثلة سطى

القضايا تشخيص على ،وتعمل المدرسية لإلدارة وداعم كمساند التربوي اإلشراف

والمشكالتواقتراحالحلولالمناسبةلها،وتقدمكافةأوجهالرعايةوالدعم،والعملعلى

يتعلقبتقوي الفنيفيما واالضطالعبالدور المدرسيفيتأهيلالقياداتالمدرسية األداء م

.جميعأبعاده،دونالتدخلفيصالحياتوسلطاتمديرالمدرسة

ومقدماً المدرسة لمدير داعماً تكميلياً التربوي اإلشراف دور يبقى سبق ما ضوء وفي

المدارسوالعاملين مديري تواجه الصعوباتالتي تذليل في ومساهماً التربوية للمشورة

شرافالتربوياليمكنأنيكتبلهاالنجاحالمأمولبعدتوفيقإّنعمليةتطويراإل.معهم

(2003:317.دوني):هللادونمراعاةالمبادئالتالية

إعادةالنظرفياألهدافالعامةالمكتوبةلإلشرافالتربويثموضعهاعلىشكلأهداف-

 .تفصيليةواضحةومحددةوقابلةللمالحظةوالقياس

- باختيار للقياماالهتمام الالزمة والكفايات المهارات يمتلكون ممن التربوية القيادات

 .بأدوارهمالقيادية،وذلكفيكافةمستوياتالنظامالتربوي

هذه- فيأيمن والتطوير التخطيط ،ويتوجبعند الجهاتاإلشرافية بين الفني التكامل

اتاألخرى؛والعملعلىتحديدالجهاتمراعاةاألدوارالفنيةالمشتركةوالتكامليةمعالجه

 (2003:317دوني).المهامبدقةووضوح

العملية- عناصر من آخر عنصر أي تطوير شأن شأنه التربوي اإلشراف تطوير إن

التربويةيتطلبتقويماًمستمراًمبنياًعلىأساسإطارنظريومنهجيةعلمية،ومنهنافإن
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العملعلىتطويرنماذجالتقويمفيميداناإلشرافإجراءالبحوثوالدراساتالميدانية،و

.التربويمنأهمالقضاياالتيأنتساهمفيقياسكفاءةمخرجاتهوأثرهفيالميدان

لماذا نخفق في عملية اإلصالح ؟-ج

فالتربويون والتعليم،  ليسمنالغريبأنتخفقبعضمشاريعالتغييرفيمجالالتربية

عملية لتربيةبيئةمحافظةبطبيعتها،وأنإحداثالتغييرفيالتعليميعرفونقبلغيرهمأنا

متقدمةسبقتنا بالغةالتعقيد،وأنالعديدمنتلكالمشاريعفشلتفيالقرنالماضيفيدول

من التعلّم ،إن تحصى أن من أكثر السياق هذا في واألمثلة التربوي، التجديد مجال في

لمصارحةوالشفافيةوتحديداألخطاءواالعترافبها،دروسالماضييتطلبالمكاشفةوا

 :ولعلمنأهممالمحاإلخفاقفيعمليةاإلصالحوالتغيير،مايلي.تكرارها بدالًمن

وضعخططكبيرةفيطموحاتها،فيظلقصورأوغيابالمعلوماتالضروريةحول-

(1429:13هيم،)إبرا.والبشرية الوضعالراهنللتعليمبكلمكوناتهالمادية

تغييبمشاركةالعاملينفيالميدانفيعمليةصنعالقرارالتربويوتطويرالمشاريع،-

واالعتمادعلىعنصرالمفاجأة،واإللزامبعمليةالتنفيذ،ممايولدإحباطاًوضعفاًفيالدافعية

نالحلولغيابالرؤيةالواضحةللمشروعالتربوي،وعادةماتكوو.نحوالعملواإلنتاج

ما المطروحةلمعالجةمشكالتناالتربويةموضعيةالطابعوتتسمبالتبسيطالشديدالتيكثيراً

النظام من ومتناثرة منفصلة أجزاء وتعالج مسبباته، من أعراضالمرضبدالً  تتناول

.النظام التربويبدالًمنالدراسةالمتعمقةلواقعالعالقاتوالتفاعالتبينمكوناتهذا

تهميشدورالمجتمعالمحليومراكزالبحوثوالدراساتالتربوية،والغفلةعناالستفادة-

.واإلقليمية،والتجاربالميدانيةالمحلية(كالماجستيروالدكتوراه)مننتائجالدراساتالعلمية

 بحماسوبحسننية،وقدتكونخططاًجيدةاإلعداد،(علىالورق)وضعبرامجالتطوير-

 ظلقصورأوغيابمتطلباتإدارةالتغييرفيمرحلةالتنفيذ،وهيمرحلةبالغةولكنفي

اإلصالح األهميةتتطلبمنالقياداتالتربويةإتقانمهاراتإدارةالتغييرلتوجيهمشاريع

(1429:14،إبراهيم)التربوي
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 :نحو إشراف تربوي متجدد  -13

:يقدمربموجتينالمدرساإلصالحأنإلىالتربوياإلشرافيشير

1-  أيركزعلىأنظمة:علىميكانزماتالضبطاإلصالحركز:األولىفيالموجة

 أكثر سنوات ، أكثر مدرسية أيام ، أكثر دراسية لمواد دقةاختباراتبيروقراطية أكثر

وموضوعية،سياساتمتشددةللنجاح

الثانية-2 الموجة :في االاإلصالحأكد زيادة على المعلمينالمدرسي جانب من لتزام

 فيالمهنة خبرتهم علىزيادة التركيز وذلكمنخالل ، لتحسينتدريسهم أعطي. لهذا

.المعلموناستقالليةأكثروسلطةعلىالقراراتالتيتؤثرفيعمليةالتعليموالتعلم

أخرىإصالحيةفقدالحظبعضالباحثينأنالمدرسةلمتشهدموجة:علىصعيدآخر-3

توجدرؤيةعليالمجتمعزيادةالتزامالتالميذبالمهمةالتعليميةأيالإلىتركزعلىالحاجة

في التالميذ إلشغال أفضل استكشافطرق إلى والمشرفون المعلمون فيه يسعى تعلمي

(2003:323دواني،.كمال).مهماتتعليميةمفيدة

لمتركزهذهالجهودبصورةربماتفشلجميعهامامنأجلتجديدالمدرسةلالمبذولةالجهودإن

 للمتعلمين االيجابية الذهنية الحالة وتعزيز تغدية على مكثفة أن. العمل هذا لمثل الجيدة والبداية

بيئةيتمفيها–بيئةوديةإلىيتضامنالمشرفونوالمعلمونللعملمعاعلىتحويلالبيئةالتعلمية

العمل.ةواالحتراملكلتلميذ،بيئةداعمةلمجتمعالمتعلمينالتواصلالقائمعلىالرعاي مثلهذا

 للقيادة وأخالقيا فكريا اإلشرافيةيبقىتحديا يكون فعلىالمشرفاإلشرافوحتى يكونأنفعاال

يستسلمللمعوقاتوالبدوانال.ةاإلشرافيتقويمخطتهأوونجاحهفيتنفيذأهدافهفعالفيتحقيقه

أمامساعحجمهاوالعواملالتاليةتضعالمشرفالتربويتويحدمناتأثيرهاتهاويقللمنمنمواجه

:بهعنهاجسالخوفمنالفشلىوتنادخياراتمتعددةتحققلهالنجاح

وإداريينالعاملينمدرسينوإشعارالمناخالصالحلممارسةالعملالتربويالناجحتوفير*

.عملداخلهاوالرضاعنعملهمالمدرسةوحبالإلىباالنتماء
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 للوقتوالتعرفعلىمضيعاتالوقتلتالفياإلدارة* لهدرالناجحة منعا فيها الوقوع

الوقتالتربوي

.العاملينفيعملياتاتخاذالقراراتداخلالتنظيمالمدرسيإشراكعاةامر*

يرةوصغيرةمنفالمشرفالتربويالناجحهوالذياليتدخلفيكلكب.تفويضالسلطات*

لنائبهولمشرفيأويفوضجزءامنسلطاتهلمديرالمدرسةأنيجبوإنماالمدرسةأعمال

 وينفد االختصاصاتبوضوح يحدد وللمدرسينوان مبدأالمواد تعدداألمروحدة حتىال

اآلراءالرؤساءوبالتاليتضارب

األفرادسةعاملهامفيبناءالمدرإنوعيهبخطورةالمهمةالملقاةعلىعاتقهباعتبار*

.أنفسهمليكونوامواطنينصالحينويعملونعلىخدمةالمجتمعوخدمة

التطوير* نحو بحيثيتجه فيميدانعمله وبخاصة للتجديد القائدواإلبداعميله باعتباره

.إليهالتربويالميدانيفاليقفعندحدتنفيذالتعليماتالتيتصدر

ةوالمثابرةحتىيتمكنمنتنفيذالخطةالتييرسمهامعزمالئهويقفقدرتهعلىالمتابع*

علىما العملإنيعوقسيرالتنفيذ تقويم ومنثم والتغلبعليه للعملعلىتخطيه وجد

(2003:322دواني،.كمال).لتعديلالخطةواستبدالها

والمنطقالاإلقناعوقدرتهعلىاآلخرينعالقاتسليمةمعإقامةقدرتهعلى* بالحجة

.واإلكراهبالضبط

فيالعملحتىيكونقدوةصالحةلغيرهاإلخالص*

.قدرتهعلىحسنالتصرفواتخاذالقراراتالسليمةفيالوقتالمناسب*

محاباةحتىأوودونتحيزلألموريعتمدالصدقوالوضوحوالموضوعيةفيعرضهأن*

وواضحاصريحااآلخرينيكونتعاملهمعيحظىباحترامالجميعويكسبثقتهمو
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م* كل ويشجع يثني بيأدىدرسان ا اخذ ، ممتازا عمال المدرسالضعيفبتشجيعهد

 (2008:218.119احمدعايش.د).أسبابهللتغلبعلىضعفهبعدمعرفة

 :التربوي   لإلشرافاتجاهات مستقبلية -14

 مجال في متقدمة أفكار طرحت الترباإلشرافلقد نبهت المعلمينإلىوي سلطة تقوية

وتوسيعمجالالتفويضيةلهمليصبحوامشاركينفاعلينفيعملياتصنعالقرارومعنشر

 كتابجليكمان اإلشراف" تحول في " تطور رابطة قبل ظهراإلشرافمن والمنهاج

 لعملية الديمقراطي اإلشرافالمفهوم كلمة حينها في جليكمان وأعلن ، إشرافالتعليمي

"القيادةالتعليمية"ليستمناسبةمطلقاكمفهوملتحسنالمدرسة،واقترحبدياللذلكتعبيرا

ومعاإلشرافالفعاليتموضعاإلنسانالمناسببمايكفلاالستفادةمنالكفاياتالمتاحة

مشكالتحت بحل إلىجانباالهتمام ، المناسبلإلنتاجىعلىأحسنوجه الجو يتوافر

ةوفاعليةوهوماينميروحالجماعةوالفريق،معضرورةاالهتمامبالتركيزعلىبكفاء

أمكانتهمولمواجهتهمالقياديةلتحقيقاالختيارالمناسبللمشرفينسواءفيقدراتهمالفنيةو

مع العمل والترغيبفي واالستمالة واإلقناع علىالقيادة والقدرة  األهدافالمرغوبة

التربويأناإلشرافويبينلناتاريخ،(2008:319)العجمي،.هوتقديرهتحقيقانجاز

التقويميةوالوظيفة"هناكجهودكبيرةبذلتومازالتتبذللحلالصراعالقائمبينالوظيفة

اإلشرافيالموروثأثارأيبينالتقويموالتحسينوذلكمنخاللالتخلصمن"المساعدة"

االستنادفيممارساتهمإلىلمشرفونفيالقرنالحاديوالعشرينيحتاجا،والبيروقراطي

فيعملهمللمبادرةوالمرونةاألولويةقاعدةعقائديةوأخالقيةوالىأنيعطواإلىاإلشرافية

فيتعاملهمتشاركينتعاونيينايكونوالمهنةوأنبأخالقياتوتحملوالتعاونوأنيتمسكوا

 المعلمين مع . أن التجديدانبلويمكن اإلشرافيةتور البيروقراطيلإلشرافالمناهضة

التفتيشيالتقويميمنخاللعرضثالثةمناحقدتساعدالمشرفينفيفتحآفاقالمستقبل

المعلمينوعلىالتجاوبلمتطلباتمدارسالغدوعلىأداءفعالقادرعلىتحسينإلشراف

(2013:172)ضياء.عرنوسيمواجهةتحدياتالمستقبل
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 : الصةخ

العملالتربويقداألركانالتربوي،كركنمناإلشرافإن التييقومعليها المهمة

ولقدمرخاللتاريخه،بوصفهعمالوأدواتهمسهالتطوروحقعليهتطويراستراتيجياته

 متعددة بمراحل والتعلم التعليم لبرنامج مساندة وعملية سلبياته.مرادفا مرحلة لكل اكان

 وسلبياتكلمرحلة ، وخصوصياتهاأووايجابياتها بظروفالمرحلة مرهونة ايجابياتها

عدهاليومايجابياربمالوبوما.،فمانعدهاليومسلبياربمايكونايجابيافيذلكالزمانالغابر

وكماالثوراتالصناعية.ذلكزمانلنفروامنهواعتبروهجرمايستحقالعقابأناسيشهده

،األجيالمنتغيراتوتطوراتمتسارعة،تشهدعليهاهشاهدتالثوراتالزراعيةبماأو

الزراعيةأوتحدياتكبيرةفرضتهاتلكالثرواتالصناعيةأمامحيثوجدتالتربيةنفسها

هذه ومع التحديات هذه ،ومع واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بثورة توجت ،والتي

،تالمسؤوليافتطورتالمعانيوتطورتالمفاهيم،وتغيرتالتطورات،تطورتالتربية

 العوأصبحاألدواروتبدلت عناصر من عنصر دورلكل ، الجديد دوره التربوية ملية

.مختلفال
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 االتجاهات :

 تمهيد

 مفهوماالتجاه

 عالقةاالتجاهاتببعضالمفاهيماألخرى

 سلبياتوايجابياتاالتجاهات

التجاهتغييرا  

 أنواعاالتجاهات

 خصائصاالتجاه

 أهميةدراسةاالتجاهات

الخالصة
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 االتجاهات 
  : تمـــهــيد

تعداالتجاهاتمنبينالموضوعاتالرئيسيةالتييدرسهاعلمالنفساالجتماعيوهيعبارة

فاالتجاهات،عناستجاباتتقويميةمتعلمةإزاءموضوعاتأوأحداثأوغيرذلكالمثيرات

النفسيةتعتبرأهمنواتجعمليةالتنشئةاالجتماعيةوهيفيالنفسالوقتأهمدوافعالسلوكالتي

فلقدتغلغلتاالتجاهاتفيميادينعديدةومنأبرز.تؤديدوراأساسيافيضبطهوتوجيهيه

دريستؤديدورابارزاوأهمميدانهوميدانالتربيةوالتعليمفاالتجاهاتأساتذةنحومهنةالت

علىمدىاألداءالمهنيللمعلموهذاماسيتمالتطرفإليهفيهذاالفصلمنمفهوماالتجاهوما

. يتعلقبهفيمختلفعناصره

 : تعريف االتجاه -01

  . موجه:إذاجعـلعلىجهةواحدةاليختلف-وشئ. نقصده-الذي-االتجاهالوجهلغة:

 . لذينتوجهإليهونقصدهالجهةوالوجه:الموضعا

واالتجاهمشنقمنفعلأتجه,واتجهإليهأيأقبللهرأيوتوجهإليهأقبلوقصدالجهةالقصد

(2016:28.)شرقية،والنيةمايتوجهإليهاألستاذ

جهةما،ووجهالقومالطريق:سلكوهوصيرواأثرهإلىوجهفالنالشيءأدارهلغة:االتجاهاتو

:أقبل،واتجهلهرأيسنح.إليه.ووجهالبيتجعلهنحوالقبلة،واتجهبينا

 (2003:889،واإلعالم.)المنجدفياللغةواإلقبالومنهفاالتجاهاتتعنيالسلوكوالتبيان

 : :لقدتعددتالتعاريفوتنوعتوتذكرمنهامايلىاصطالحا 
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ادلالستجابةفهيلستسلوكولكنهوحالةقبلاالتجاههواالستعد Allport :تعريفالبورت

تعريفأخر:االتجاههوشعورالفردالعامالثابتنسبياالذييحدداستجاباتهنحو 1. السلوك

 المحاباةأوالمجافاة،أوالرفض,التأييد،أوالمعارضةموضوعمعينأوقضيةمعينةمنحيثالقبول

تعريفاتالسابقةالتيتناولتمفهوماالتجاهاتمنخاللونستخلصمنخاللتطرقناإلىال

جوانبمختلففمنهامنأشارإلىاستعدادالفردوقدراته,وهناكمنأشارإلىالدوافعكماأنهناك

منأشارإلىالمعتقداتوالتيتتكونمنخاللخيراتالفردالسابقةومنهامنتطرقإلىاستجابة

المعرفي-اأشاراتإلىالمكوناتالثالثةلالتجاهات)السلوكيالفردنحومواضيعمعينة,كم

الوجداني(,ولقداتفقتجميعالتعاريفعلىأناالتجاهاتمكتسبةومتعلمةوتتمثلفيثباتنسبي،

 (2016:28)شرقية،. ومجتمعه-منخاللاحتكاكالفردببيئته

نهاستعدادنفسيأوتهيئعقليعصبيويمكنتلخيصالمفهومالشامللالتجاهعلىأ: تعريف.شامل

 ألنماطسلوكيةمتعددة)موجبةأوسالبة(نحوأشخاصأوأفكارتهبباستجامتعلميؤهلالفرد

  . أوحوادثأوأوضاعأوأشياءأورموزمعينةفيالبيئةالتيتستثير.هذه.االستجابة

 :األخرى المفاهيم ببعض االتجاهات عالقة-02

ةالمواقفأوالسلوكالعلياالمعتمدمنهمنالجماعةالمدعومةبثقافةالمجتمعو:هومجموعالقيم- 

عرفهوعاداتهمعبرةعنهابالصفاتوالسلوكبشكلمعنيواضحوأحياناتكونغامضةوملتبسة

ويمكنالفرقبينالقيمواالتجاهاتفيأنالقيممحدداتاتجاهات،ومختلطةممايصعبمعرفتها

فهيتجريدياتوتعميماتتكشفعننفسهامنخاللالتعبيرعناتجاههنحوموضوعاتالفرد

القيمبنقصهاومحددة,فمفهومالقيمةأعموأشملمنمفهوماالتجاهفالقيمتقدملالتجاهاتالمضمون

 . موضوعمحددتنصبعليهفيحيناالتجاهاتترتبطدائمابموضوعمحدد
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وهناك،المعارضة ستجاباتالفردإزاءموضوعمعينمنحيثالتأيدأو:يعبرالميلعناالميل- 

 فرقأساسيبينالميلواالتجاه,فالميلهومانحبأونفضلبينمااالتجاهيتعلقبمانعتقد

ألنهليسكلمانحبهنعتقدبهوالعكسصحيحأيأناالتجاهيعبرعنعقيدةبينماالميليعبرعن

. الشعور

هناكعددمنالعلماءينظرواإلىالمعتقدعلىأنهيمثلالتجسيدالمعرفيلالتجاهوأنه:اتالمعتقد-

أحدمكوناتهاألساسيةوالبعضاألخرينظرإلىضرورةالتميزبينهماباعتبارأنالمعتقديشيرإلى

الزيف(,أمافيالصحةأو)الجانبالمعرفيويتمـثلفــيدرجـاتمـنالـترجيـحالـذاتـياالعتقاد

(االتجاهفيشيرإلىالجانبالتقويميأوالوجداني)بالحبأوالكراهية

لرأيا- فهوالينطوي: ما فيكونهخاليمنالشحنةاالنفعاليةإلىحد يتميزالرأيعناالتجاه

عنصرا يعتبر المعرفة أو الجانبالتعرفي لكن االتجاه به الذييتميز المصاحبالوجداني علي

. . سيافيالرأيأسا

أيزنيكالهتماما- أوضح لقد :( Eysenck )  واالهتمامات االتجاهات بين عالقة هناك ،أن

نحوها الفرد ويشعر معينة أشياء حياله إيجابية وجهات ذات تجاه عن عبارة هي فاالهتمامات

الفوالذييكمنوعلىالرغممنوجودعالقةبنهذينالمفهومينإالأنهناكاخت،بجاذبيةمعينة

  .فيأناالهتماميشيرإلىبعضالتفصيالتالمهنيةأمااالتجاهيشيرإلىأموراجتماعيةأوسياسية

هيصفةأوخاصيةللسلوكتتصفبقدرمناالستمرارويمكنمالحظتهاوقياسهاالسمة: :2-6

أنهـذهاالتجاهاتنوعفالشخصيةتحتويعليأنواععديدةمنالسـمةويـشـيرجـيـلفـوردإلــي

(.30-2016:29شرقية، . منهذهالسماتالمتعلقةبالموضوعاتأوالمسائلاالجتماعية
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:سلبيات وايجابيات االتجاهات -03

واالتجاهات معين. لموضوع كرهه أو الفرد حب درجة ويمثل افتراضي، بناء االتجاهات إن

إيجابيةأوسلبيةلشخصأومكانأو يشارإليهكموضوععموما ما كثيراً وهذا شيءأوحدث.

االتجاه.ويمكنأنيتناقضالناسأيضاًويتصارعونتجاهموضوعمعين،ممايعنىأنهميمتلكون

وتعتبراالتجاهاتأحكاميصدرها،اتجاهاتإيجابيةأوسلبيةنحوهذاالموضوعفينفسالوقت

اى،السلوكيالجانب ، التأثيربنالجا ، االدراكىالجانب :أقسامةاإلنسان،وهىتتكونمنثالث

تعتبراالستجابةالمزاجيةاستجابةعاطفية،تعبرعندرجةتدركالمعنىفتتأثرثمتصدرسلوك

المقصد أما معين. لكيان الفرد سلوكيالتفضيل الميل أماالسلوكيفهو معين. لفرد المتوقع

الكيان.وتعتبرأكثرلإدراكيتقييمفهياالستجابةالمعرفية لكيانيؤسسمعتقداتالفردنحوهذا

ل تعلم أو مباشرة خبرة نتيجة إما االتجاهاالتجاهات منتكوين يتوقع الشخصية، عكس على

إلىأنالمتغيراتالوراثيةربما Tesser-1993االتجاهاتأنتتغيربتغيرالخبرة.وقدتوصل

 األرجح على ولكنها االتجاهات في نظرياتتؤثر ذلك على والمثال مباشرة. غير بصورة

االتساق“ والمثالاألكثرشهرة” وقيمه، معتقداته مع منسجما والتيتشتملعلىأنيكونالفرد

النظرياتهونظرية المرتبطة ”Cognitive Dissonance“ المعرفيتقليلالتباين“لمثلهذه

 Balance“ أخرىمثلنظريةالتوازنرغموجودنظريات Leon Festinger بـليونفستينجر

Theory”ونظريةإدراكالذات،والحث،ونموذجاحتماليةتفسيروجهاتالنظرونظريةالحكم

 (2016:30)شرقية،. .االجتماعي
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 : االتجاه تغيير -04

باإلمكان خالل االتجاهاتمن الحث“تغيير استجابةوينبغي”. أنه على االتجاه تغيير نفهم أن

رةللتواصلبينالبشر.وبالبحثالتجريبىأمكنالتوصلللعواملالتيتؤثرفيقدرةرسالةمباش

 : يكالتالماعلىإحداثاالستمالةوالحث،وهى

خصائصالمستهدف .1 هذهخصائصتشيرإلىالشخصالذييتلقىالرسالةويعالجها.-:

ًءالتسهلاستمالتهعنطريقاألكثرذكاالمتلقيأحدهذهالسماتهوالذكاء،حيثيبدوأن

لذوىتقدير الذاتفبالنسبة تقدير وهو تمتدراسته آخر ومتغير الجانب. أحادية رسائل

تقديرالذاتالمنخفضبذويالذاتالمتوسطيكونونأكثرسهولةلالستمالةوالحثمقارنة

 Mind Frame ويلعبالمزاجواإلطارالعقلى Rhodes & Woods،1992) والعالى

 .للمستهدفأيضاًدورافيهذهالعملية

والثقةوالجاذبية-:خصائصالمصدر .2 وتعتبر .الخصائصالرئيسيةللمصدرهيالخبرة

مصداقيةالرسالةمتغيرشديداألهمية،فإذاقرأشخصتقريراًعنالصحةواعتقدأنهجاء

بشكلأسهلممالوقرأهأواستمالته”حثه“فيجريدةطبيةمهنية،فيمكنأنيؤدىذلكإلى

أم فيجريدةعامة.وقدتجادلبعضعلماءالنفسبشأنهذاالتأثيروهلهوممتدطويالً

أنتأثيرإخبارالناسبأنرسالةجاءتمن (Horland and Weiss,1951) ال،ووجد

ذلك ويسمى أسابيع عدة بعد يختفى مصداقية له والحكمة .”Sleeper Effect“ مصدر

هيأنهإذاكانقدتمإعالمالناسعنمصدررسالةقبل Perceived Wisdom المدركة

عمالوتمإخبارهمبرسالةثمعلموا ”Sleeper Effect“ سماعهافهناكاحتماليةحدوث

 (31-2016:32)شرقية،.مصدرها

خصائصالرسالة .3 ما-: فأحيانا والحث، االستمالة في مهماً دوراً الرسالة تلعبطبيعة

 .يكونتقديمكلمنجانبىقصةأمرامفيدافيالمساعدةعلىتغييراالتجاه

فيمساعدته :Cognitive Rootes المسالكالمعرفية دوراً فرد بتقييم خاصة تؤدىرسالة قد

المركزى المسلك الحثواالستمالة. طريق عن اتجاهه تغيير حيثيتم :Central roote على

فعةلتقييمهذهالمعلومات،ويصلفيالنهايةإلىاستنتاجيغيراتجاهه.تقديممعلوماتللفردمعد
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للحثأولتغييراالتجاهيشجعالفردعلىأالينظرإلى peripheral rooteوفىالمسلكالطرفى

المحتوىولكنينظرإلىالمصدروهذامايمكنرؤيتهفياإلعالناتالحديثةالتيتقدمالمشاهير،

 .األطباءوفيحاالتأخرىيستخدمنجومالسينمالجاذبيتهموأحيانايستخدم

 :العاطفيمكونات االستهواء 

 استخدام واالمتعاضوالسخطأييمكن الغيرة مثل بغرضاالستمالة، المعروفة العواطف من

الصدد.ومن فيهذا ويعتبرالخوفهوأحدأكثرالمشاعرالتيتمدراستها والغضبوالخوف.

باإلضافةلعدمحدوثنتائجالخوفأ يؤدىإلىرفضمحتوىالرسالةأورفضمصدرها نهقد

تشكلدافعالتعديلاالتجاه.فإذاماكانلكيتغيرفياالتجاه.وهناكمستوًىأمثللمقدارالمشاعر

هناكدافعاًكافياًلنيتغيراالتجاه.وإذافاضمستوىالمشاعرفإنالدافعيصاببالشللفاليحدث

وقدتمتدراسةالمشاعرالسلبيةأكثرمنالمشاعراإليجابيةمثلالمزاح.وهناكاالتجاه.تعديل

ومنأهمالعواملالتيتؤثر .بعضاألبحاثالحديثةالتيتبحثأثرالنكتةعلىاالتجاهاتالسياسية

غماسفي؛الثقةفيالقدرةالذاتية،سهولةالتوصللالتجاه،ومدىاالنالشعوريعلىاالستهواء

والمصدر وسماتالرسالة على.المشكلة، لمدىقدرته الفرد إدراك هي الذاتية القدرة في والثقة

فياالستهواء وهىتعتبرعامالهاما تستوجبقدرةالشعوريالتعاملمعموقفما. حيثأنها

ف الشخصللثقة افتقر إذا فمثال وقتواحد. والموقففي المشاعر مع التعامل يالشخصعلى

قدرتهعلىإحداثتغيرفيالظروفالبيئيةالمحيطةفأنهمنغيرالمحتملأنهسيغيراتجاههأو

ال صالإلىأنسماتالرسالةمثلاالت (Dillard 1994) وقدتوصل.العالميتحررسلوكهتجاه

اءلالستهوالشعوريواختالفاتالمتلقينيمكنأنيؤثرعلىالعامل،ومحتوىالرسالة،اللفظيغير

بالخوف.إنسماتالرسالةتعتبرمناألهميةألنرسالةواحدةقدتحدثتغيراتمتباينةفيالحالة

فتعنىتنشيطاالتجاهمنالذاكرة،وبمعنى.المتلقيالشعوريةباختالف أماسهولةالتوصللالتجاه

مدىاالستعداد نحوالشئأوالمشكلةأوالموقالشخصيآخرما االتجاه وقدأثبتت .فلتبنىهذا

أمامدىاالنغماسفيالمشكلة.التوصلإليهايصعبتغييرهاالتييسهلتاالتجاهاالدراساتأن

للفرد بالنسبة المشكلة بمدىالتوصل .فيعنىمدىأهمية المشكلة ارتبطمدىاالنغماسفي وقد

 (2016:33)شرقية،.لالتجاهوكذلكبمدىقوةاالتجاه
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 :جاه الصريحواالت الضمنياالتجاه 

،ولكنواعيأوغيرالمعترفبهبشكلالوعيهواالتجاهالموجودخارجنطاق:الضمنياالتجاه

 .لهتأثيراتقابلةللقياسمنخاللطرقمعقدةباستخدامزمناالستجابةللمؤثرات

 مصريتين رسالتين استخدمت بالترابطإحداهماوقد اإلدراك مقياس دكتوراه والثانية ماجستير

) Thematic Apperception Test الرمزي الضمنية االتجاهات  (1998-1991لقياس

Sawsan Nour. وقدأمكنالتحققمنصالحيةالمقياسباستخداماختباراتمتوازية

 Parallel test. 

بطرق يحدث ذلك أن الناسإال سلوك على تؤثران والصريحة الضمنية االتجاهات أن ويبدو

تم ال وهى بعضمختلفة. في يحدث االرتباط أن من الرغم على بقوة، معا ترتبط أن إلى يل

 .األحيان،ولمتفهمالعالقةبينهمابشكلجيد

 :تعريفكارليونغ

التعريفاتال:االتجاه  أحد  ”األنواعالسيكولوجية“عشرمنكتابالحاديفيالفصل57هو

 بأنه االتجاه يونغ ويعرف يونغ. النفس“لكارل مااستعداد بطريقة تستجيب أو تتفاعل  ”لكى

(Jung, [1921] 1971. 687) وكثيراماتأتىاالتجاهاتفيأزواجأحدهابشكلواعىواآلخر

 : .وبذلكاستطاعيونغأنيعرفأنواعاًعدةمناالتجاهات،منهاواعيبشكلال

،ويختلفالواعيخر:بمعنىتواجداتجاهينفينفسالوقتأحدهماواٍعواآلوالالواعيالواعي

 .وهوأمريحدثبشكلخاصفيأمراضالعصابالالواعيعننظيرهالواعيمحتوىاالتجاه

(Jung, [1921] 1971 687) 

واالنبساطية أنهاالنطوائية حتى لألنواع يونغ نظرية في أهمية األكثر الزوج ذلك ويعتبر :

 ”أنواعاالتجاه“أسماهما

 .Jung, [1921] 1971 أناأتصورالعقالنيةكاتجاه“:ويقوليونغيوالالعقالنالعقالنياالتجاه

 .التفكيروالشعوروكليهمالهاتجاههالخاصوظيفتيإلىالعقالنيوينقسماالتجاه.785

 .اإلحساسوالحدسوكليهمالهاتجاههالخاصوظيفتيإلىالالعقالنيوينقسماالتجاه
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وبالتالي فكرى، االتجاه هناك الفرديةو.والحدسيواإلحساسعوريوالشفإن االتجاهات

 .واالجتماعية

 معالفكرالجامد التجريدي؛حيثيتناقضالفكر التجريديباإلضافةإلىذلكفقدناقشيونغاالتجاه

بريجز ماير مؤشر، تعريفاتمؤشر استخدام  يقتصر على االنبساطية-االنطوائيةمؤشرلالتجاه

(2016:34)شرقية،،اإلدراك-والحكم

:أنواع االتجاهات-05

تصنفاالتجاهاتإلىاألنواعالتالية:

فيهرفق:يبدواالتجاهالقويفيموقفالفردمنهدفاالتجاهموقفاحاداالاالتجاهالقوي:5-1

يفعلذلكالناتجاهاقويافإنماوالهوادة،فالذييرىالمنكرفيغضبويثورويحاولتحطيمه،

علىنفسهحادايسيطر

الضعيف:5-2 يتمثلفيالذييقفمنهدفاالتجاهموقفاضعيفااالتجاه النوعمناالتجاه هذا :

رخواخانعامستسلمافهويفعلذلكالنهاليشعربشدةاالتجاهكمايشعربهاالفردفياالتجاهالقوي

ي.:هواالتجاهالذيينحوبالفردنحوشيءماايجاباالتجاهالموجب:5-3

:هواالتجاهالذييجنحبالفردبعيداعنشيءآخرأيسلبياالتجاهالسلبي:5-4

اآلخرينوالتحدثعنهأمامإظهارهيجدفيهالفردحرجافي:هواالتجاهالذيالاالتجاهالعلني:5-5

سهبل:هواالتجاهالذييحاولالفردأنيخفيهعناآلخرينويحتفظبهفيقرارةنفاالتجاهالسري

(2009:14ينكرهأحياناعندمايسألعنه.مذكرة)صغيربكير،

اتجاهجماعيباإلبطالالناسفإعجابهواالتجاهالمشتركبينالعديدمنالناس،:االتجاهالجماعي

االتجاهبصديقهواتجاهفردياإلنسانفإعجاب،آخر:هواتجاهالذييميزفرداعناالتجاهالفردي

التجريبيةعلىوجوداالتجاهاتاألبحاثاالتجاهالذيينصبعلىالكليات،وقددلت:هوالعام
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أناالتجاهاتالحزبيةالسياسيةتتسمبصفةالعموم،ويالحظأناالتجاهالعامهوفأثبتتالعامة،

ي:هواالتجاهالذيينصبعلىالنواحاالتجاهالنوعيأكثرشيوعاواستقرارمناالتجاهالنوعي.

االتجاهاتالعامة،وبذلكإلطارالذاتية،وتسلكاالتجاهاتالنوعيةمسلكايخضعفيجوهره

عمارإشرافمذكرةبكراويتحت)تعتمداالتجاهاتالنوعيةعلىالعامةوتشتقدوافعهامنها

 (2010:11ميلود،

:خصائص االتجاه-06

:تتميزاالتجاهاتبخصائصعديدة

 تعلمة،وليستوراثيةمنخاللالمواقفالتييواجههااألفراداالتجاهاتمكتسبةوم -

 تتكوناالتجاهاتوترتبطبعدةمثيراتومواقفاجتماعيةيشتركفيهاعددكبيرمناألفراد -

االتجاهاتالتتكونمنفراغ،لكنهاتتضمندائماعالقةبينالفردالمعلمنحواستخدامالتقنيات -

 (2005،119فيالتعليم.)محمد،

 االتجاهاتتوضحوجودعالقةبينالفردوموضوعمنموضوعاتالبيئة. -

االتجاهيتضمنعنصراعقليامعرفيايعبرعنمعتقداتالفردأومعرفتهالعقليةوخبراتهعن -

 موضوعاالتجاه.

 االتجاهيتضمنعنصراسلوكيايعبرعنسلوكالفردالظاهرالموجهنحوموضوعما. -

 عليهالذاتيةأكثرمنالموضوعيةمنحيثمحتواه.االتجاهتغلب -

يمكناعتبارهميالنحوموضوعمعين،حيثأنهناكتداخالبينهمابحيثيعرفعلماءالنفس -

 الميلعلىانهاتجاهموجب
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تقعاالتجاهاتدائمابينطرفينمتقابلينأحدهماموجبواآلخرسالبفيحالةالقبولالتامأو -

 .الرفضالتام

االتجاهاتلهاصفةالثباتواالستمرارالنسبي،ولكنمنالممكنتعديلهاوتغييرهاتحت -

 ظروفمعينة.

االتجاهاتذاتقوةتنبؤيةتسمحبالتنبؤباستجابةالفردلبعضالمثيراتاالجتماعيةوالنفسيةإن -

 والتربوية.

كفيضر،وتشيرالىالسلواالتجاهاتتعتبرنتاجاللخبرةالسابقة،وترتبطبالسلوكالحا -

 (2012،128المستقبل)معوش،

 :أهمية دراسة االتجاهات -07

االتجاهاتلهادوربارزفيسلوكالفردلهذايهتمبهاالعلماءوبأهميةقياسهاوالسعيإلى

تعديلهاللوجهةالمرغوبفيها،فالفردعندمايتكونلديهاتجاهاايجابيانحوأحد

األساليبيتجهنحوهذاالموضوعويعبرعنهذااالقتراببشتىالموضوعاتفانه

السلوكية،والعكسبالنسبةلالتجاهالسلبي.

تمثلاالتجاهاتمنعطفاهاما،ولهاأهميةخاصةفيعلمالنفس،حيثذكرجابرنقالعنماك -

جاهاتمنالمادةالعلميةالموجودةفيكتبعلمالنفستعالجموضوعاالت25جوريأن

 (2016:41)شرقية،غييرها.وت

 االتجاهاتهيالموجهلسلوكالفردوالمساعدةعلىالتكيفالشخصيللفرد. -

احتاللهامكانابارزافيكثيرمندراساتالشخصيةوديناميةالجماعة،وفيكثيرمن -

 ها.االدراة،علمالنفس،علماالجتماع،الصناعةوغير:المجاالتالتطبيقيةمثل
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تلعبدورامهمافيتحديدسلوكنا،فهيتؤثرفيأحكامناوإدراكنالآلخرين،وتؤثرعلى-

 .ا،والمهنالتينختارهاسرعةوكفاءةتعلمنا،وتحددالجماعاتالتينرتبطبه

تضفيعلىحياةالفردمعنىوداللةحينيتفقسلوكهمعاتجاهه،لذلكتعملاالتجاهاتعلى -

 الكثيرمنالحاجاتوالدوافعالنفسيةعندالفرد.إشباع

تعملعلىتوجيهالسلوكاإلنساني،وتساعدهعلىتفسيرمامربهمنمواقفوخبرات -

 وإعطائهامعنىوداللة.

تساعدالفردعلىالتكيفمعالحياةالواقعية،وذلكعنطريققبولهلالتجاهاتوالتمسكبها -

 (2016:42)شرقية،يلهاعلىحسبالجماعةالتيينتم

خالصة:

نستخلصمماسبقحولماتطرقنالهعناالتجاهاتأنهامطلبضروريعندالفرد

تتحددبهميولهووجهةنظرهحولمواضيعمعينة،فنجدأنكلشخصلديهاتجاهمحدد

رفيذهنيدووخاصبهسواءكاناتجاهاايجابياأوسلبيانستطيعمنخاللهمعرفةما

نحوشيءما،سواءاتجاهشخصأووسيلةوغيرهامناألستاذالفردومايرغبفيه

األشياءاألخرىالتيتلفتاتجاههنحوهااتجاهاايجابيامايعبرعناالتجاهالحقيقيعنده

والتيلهادورفيتوجيهحياتهاليوميةحيثقيلراقبأفكاركفإنهاستصبحكلماتوراقب

فإنهاعاداتوراقبعاداتك فإنهاستصبحأفعالوراقبأفعالكفإنهاستصبحكلماتك

ستصبحشخصيتك.
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:التعليم المتوسط  

 تمهيد.

 تعريفاألستاذ.

 االتجاهاتالحديثةفيتكويناألستاذ.

 تعريفالتعليمالمتوسط.

 تعريفأستاذالتعليمالمتوسط.

 طبيعةالمرحلةالمتوسطة.

التعليموالموادالمقررةلمرحلةالتعليمالمتوسط.مجاالت  

 أهميةالتعليمالمتوسط.

 أهدافالتعليمالمتوسط.

 خالصة.
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: لتعليم المتوسطا-  

 تمهيد:

المنظومةالتربويةعرفتعدةإصالحاتخاصةفياآلونةاألخيرةومستجميعاألطوارإن

ييسيرهاأستاذمعدإعداداعلمياوثقافياومهنيا،والمتمتعبكلالتعليميةمنهاالتعليمالمتوسطوالت

علىالتطورإقدامالقدراتليكونقادراعلىتحقيقالتكاملبينعناصرالعمليةالتعلمية،وأنأي

 والتحسينفيالعمليةالتعلمية،تبدأمناختياراألستاذ،وتكوينهمنأجلتأديةاألهدافالمسطرة

:معجمعربيعربي-عنىأستاذفيمعجمالمعانيالجامعتعريفوم  

،والجمعأُستاذوأُستاذة : ،المؤنثأَساتيُذوأَساتذةونأستاذو : اسمالجمع ::لغة  ْستَاذ:أ 01

 أُستاذات : للمؤنث

اصطالحا:تعريف األستاذ

ريفهمطلبتهويتفهمهم،االستاذعلىأنهصانعالقرا Philip Jacksonيعرففيليبجاكسون

،ويعرف قادراعلىإعادةصياغةالمادةالدراسية،ويشكلهابشكليسهلعلىالطلبةاستيعابها

ماذايعملومتىيعمل.فاألستاذليسمجردشخصمهنييملكمعرفةمعينة،ونوعامنالمهام

الال الشجاعة يمتلك أن ذلك فوق عليه وإنما ، وظيفته بها يؤدي الكي بأعمال للقيام لبحثزمة

الال الجرأة والكشفعنالمجهول.ويقولىزمةعلوالتنقيبوعنده تحريالحقيقةوالبحثعنها

 « Comblais Arthur » 1972"كومبلسارتور" شخصاألستاذإن أوالوأخيرا هو الجيد

 .أما عنغيرها متميزة وشخصيته نوعه من  David Berlinفريد أن رجلاذاألستفيرى"

يخططوينظمويرشدويوجهولهقدرةوفيالصفكليوم.إجرائيةينجزعدةأعمالألنهإجرائي

كانتالعالقةجيدةانعكسذلكعلىنشاطفإذاتوطيدالعالقةبينهوبينالطلبةالذينيتعاملونمعه،

.(4،2006)مجلةالباحث،العددكانالعكسمالنشاطهمنحوالفتورإذاالطلبة،و
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 : األستاذاالتجاهات الحديثة في تكوين -:02

إعدادااألستاذإعدادمحتوىبرامجالتكوينبمافيهمنثقافةعامةوتخصصية،تعملعلىإن

جيداللتغلبعلىالصعابأثناءعمله،وذلكلممارسةالعمليةالتعليميةعلىالوجهالصحيح

:في نظرنا  األستاذتكوين  ومن أهم االتجاهات الحديثة في مجال

:وفقأسلوبتحليلالنظماألستاذتكوين-1

يستخدممصطلحتحليلالنظملوصفعمليةمتداخلةومركبةمنمجموعةعناصرلهاوظائف

وبينهاعالقاتولهاسماتمميزةوعالقاتتبادليةمعنظمأرى،وينطلقتكويناألستاذوفق

 التغييروالتعاملوالتكوينأسلوبتحليلالنظموفقمبادئ

(2016:19)شرقية،:تكويناألستاذوفقأسلوبالكفاءات-2

تتحققالكفاءةحتىيمتلكاألستاذالمهاراتالالزمةالتيتساعدهعلىالقيامبعملهبدقة

متناهيةوسهولةفائقة،علىالتفاعلبيسرمعمواقفالحياةالمختلفةبعامةوالجديدةمنها

أوالمعلموفقأسلوبالكفاءاتعلىتحليلمكوناتمهاراتاألستاذةويستندتكوينبخاص

ومجالطرقالتعليموفهمهلمادتهاألستاذالتعليمبخاصةفيمجالشخصية

:تكويناألستاذوفقإستراتيجيةالمراحل-3

زمنيالتكوينالمستمريمكنأنيتمعلىخطواتأومراحلأومستوياتمحددةببرنامج

معينتستدعيهاظروفاألساتذةوحاجاتهمومدىتوافراإلمكانيات،ويمكننهج

تكويناألستاذأثناءالخدمةوفقنظامإلىاالستراتيجياتالتكوينيةالتاليةالتيتهدف

المراحلالمتمثلة

 التركيزعلىالتربيةالعلميةفيالتكوين -أ

 التركيزعلىالتكوينالذاتي -ب

 علىالتعليمالمصغرالتركيز-ج

تكويناألساتذةوفقأسلوبالتكوينعنبعد-4
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ويقومعلىتهيئةالخبرةلألستاذليقومبتنميةذاته،ويفضلعنداالخدبأسلوبالتكوينعن

اختيارمواد عند عمليا والوقوفعلىالمشكالتالتييعانونمنها حاجاتاألساتذة مراعاة بعد

علىشكلوحداتنسقيةمجهزةبوسائلوأنشطةتكوينيةمتكاملةالتكوين،والعم لعلتنظيمها

(2010:19يختاراألستاذمنبينهامايناسبإمكاناته)مذكرةبكراويتحتإشرافعمارميلود،

 تعريف التعليم المتوسط :-: 03

( الحقيل مر1404عرف بين تقع التي المرحلة بأنها المتوسط التعليم مرحلة التعليمه( حلة

االبتدائيالتيتسبقه،ومرحلةالتعليمالثانويالتيتليهبحيثيلتحقبهاالطالببعدإتمامالتعليم

تحددقدراتالتالميذومعارفهموهيتضمأربعسنواتألنهاالمرحلةالحاسمةذه"وهاالبتدائي.

الطالب ينتقلفيها ، فيسنالمراهقةعموما التالميذوهم التيتضميدرسها الخامسة منالسنة

 إلىخمسسنوات تضم سنوات أربع تضم التي المتوسطة أستاذها11المرحلة مادة لكل مادة

(2016:45شرقية،الخاصبها)

 تعريف أستاذ التعليم المتوسط : -04

أجل من وذلك بها، يعمل وثائق أو مرسوم التدريسبمقتضى مهنة الشخصالمكلفبأداء هو

أنلألستاذتأثيركبيرعلىالتالميذ،إذأنهيؤثرفيالنهوض بجيلمتقدمومتطورومتعلم.كما

وتغييرمنبعض تعليماتجديدة بناء نحو وتوجيهه ورغباته وميوله التعليم نحو المتعلم دافعية

األفكارغيرالمالءمةعندهمعأفكارومعلوماتأخرىأكثرعلميةتتماشىوتحدياتالعصرالذي

عيشهومواكبةلمختلفالتطوراتالحاصلة،خصوصافيمايخصالتعاملمعالوسائلالتعليميةن

الحديثةوكيفيةتوظيفهاوالتيبدورهاتحتاجإلىإشرافبتوجيهمنالمشرفالتربويالذيهو

حلقةوصلبينالوزارةالوصيةوالمعلموالتلميذحتىيكونالتدريسبشكلفعالونوعي.

.(2012:52يري)بكا

:طبيعة المرحلة المتوسطة-05

تعتبرهذهالمرحلةمنالتعليمالمتوسطكمرحلةيتضاعففيهاقدراتالطالبوتنميةمعارفهم،

بمايتفقوأعمارهموخصائصنموتلكالمرحلةمنالعمر.بحيثيقومهذاالتعليمعلىعددمن
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بالقد الطالب فتزويد ، المعرفية مناألسس هدف والخبرات والمعارف العلوم من المناسب ر

أهدافسياسةالتعليم،باإلضافةإلىاألساسالصحيواألساسالرياضيواألساسالنفسيتعتبر

(2012:51أسسأخرىيقومعليهاهذاالتعليمالمتوسط)عبدالحميد،

:خصائصنموتالميذالتعليمالمتوسطومن-

( ا2001يعرفالثبيتي على( تطرأ التي المتوالية التحوالت من مجموعة عن عبارة بأنه لنمو

المختلفة جوانبه في والنضج البناء إلى به البعضبهدفالوصول لبعضها والمكملة ، اإلنسان

مرحلة في المتوسطة المرحلة في التالميذ .ويعتبر االجتماعية ، االنفعالية ، العقلية ، الجسيمة

سنةبأنهاتمتازبمايلي:16إلى13التيهيمابينالمراهقةالمبكرة،و

ر.اعقليةتنقلالطفلإلىعالمالكبتمتازبحدوثتغييراتفسيولوجيةوجسميةو-

فترةانتقالمنبيئةمعروفةوهيبيئةاألطفالإلىبيئةجديدةلميعهدهاالطفلمن- تمتازبأنها

فيظهورمشكالتالتكيفمع يسهم مما .ويصنفقبل، الجديدة اركسونمرحلةإيريكالبيئة

يتميزفيهاالطفلبالمبادرةمقابلالشعوربالذنبلدىالبدعلىالمعلمين13الى11المراهقةمن

يتميزونبالمثابرةمقابلاإلحساسبالدونية16إلى13ومنسن،منتعزيزسلوكاتهمااليجابية

وفيمايليعرضمفصللخصائصنمو،هوفيصالحهملذلكالبدمنمرافقتهموتوجيههملما

(2001مرحلةالمراهقةالمبكرة)مرحلةطالبالمتوسط(حسبالثبيتي)

خصائصالنموالجسمي:أ(

ويمكنإيجازخصائصنموالمراهقفيهذهالمرحلةفيالنقاطالتالية:

ينموالجسمفيالطولوالوزنحتىيصبحقريبامنالبالغين.-

سرعةنموالعضليسواءالعضالتالكبيرةأوالصغيرة.-

نموالهيكلالعظميواألطرافبشكلواضح.-

امتيازحركاتالمراهقبعدماالتساقوالدقة.-

.الميلإلىالخمولوالكسلفيأداءمهمةما-

:خصائصالنموالعقليب(
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يالجانبالعقلي،فالكميةتتضحفيأنبحيثتمتازهذهالمرحلةبحدوثتغييراتكميةوكيفيةف

الكيفيةفتتضحفيظهور المراهقيصبحأكثرقدرةعلىالقيامبهاعقليابسرعةوسهولة،وأما

مظاهرخصائص .ويمكنإيجازأهم وغيرها والحركية اللغوية كالقدرة الطائفية القدراتالعقلية

يلي:النموالعقليللمتعلمفيهذهالمرحلةفيما

ينموالتذكرالقائمعلىالفهمواستنتاجالعالقات.-

تزدادقدرةالمراهقعلىالتخيل،وينموالتفكيرويتجهمنالمحسوسالىالمجرد.-

(2016:48)شرقية،تنموالقدراتالعقليةوتتمايزعنبعضها.-

(خصائصالنموالديني:ج

المرحلةفيمايلي:يمكنإبرازأهمخصائصنموالمتعلمفيهذه

يزدادعندالمتعلمالرغبةفيالتدين.-

االهتمامبالمعتقداتوالشعائرالدينية.-

الصلةبكتابهللاتالوةوحفظالمعانيه.-

،فهممختلفالقيماألخالقيةكالتسامحوالصدقواألمانةواالحتراموغيرهامنالقيماألخرى-

خصائصالنمواالجتماعي:د(

:ويمكنتلخيصخصائصنموطالبفيهذهالمرحلةفيالنقاطالتالية

،فيظهربمظهرهمويتصرفبتصرفهم- يميلالمراهقإلىمسايرةالمجموعةالتيينتميإليها

ليندمجمعهم.

الرغبةفيتأكيدذاته.-

يشعرالمراهقأنعليهمسؤولياتنحوالجماعةالتيينتميإليها.-

سلوكالمراهقبالرغبةفيمقاومةالسلطة.يمتاز-

خصائصالنمواالنفعالي:–ه(

يتأثرسريعابالمثيراتالخارجيةالمختلفة.-
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تتسماستجاباتهبالحدةللمواقفالتييمربها.-

- بالنفس االعتزاز مظاهر تأخذ ، الذاتية الشخصية العواطف عليه بالمبسوتسيطر العناية

نتباه.اولةجذباالحوم

يتسمسلوكالمراهقاالنفعاليبالحساسيةالزائدةلنقدالكبار.-

خصائصالنمواللغوي:و(

الريماوي) وهيعلى2000أوضح ، المتوسطة اللغويلطالبالمرحلة النمو بعضمظاهر )

(2016:51)شرقية،النحوالتالي:

- التأمليوالتجري علىالتفكير القدرة حيثيضيفيتطورلديهم اللغويمفرداتإلىد قاموسه

مجردةومتنوعة.

يالحظأنالمراهقيستخدمبشكلواسعقواعداللغةوأنجملةتصبحأطول.-

(2012،71)عبدالحميد،القدرةعلىالعروضوالبالغةوالنحووالصرفيزدادويتطور.-

 :توسط  مجاالت التعليم والمواد المقررة لمرحلة التعليم الم -06

والتربوية التعليمية الجوانب جميع تشمل مجاالت المتوسط التعليم من المرحلة لهده حدد لقد

األهداف تتضمن للمواد المناهج في عملية بصيغة ،مصاغة والجمالية واالجتماعية والعلمية

التربويةوالكفاءاتالمستهدفةفينهايةمرحلةالتعليمالمتوسطمنبينها:

تنميةالمعارفالمكتسبةعندالطالبومهاراتهاللغوية،لتمكينهإلى:يرمياللغةالعربيةمنهاج–أ

وتلقي ، جهة من التواصلية والمواقف الوضعيات تقضيه ما وفق اللغوي النشاط ممارسة من

المعارفواستيعابمختلفالموادمنجهةأخرى

عتبارهااللغةاألجنبيةاألولىالىمنالمتعلم:يرميتدريساللغةالفرنسيةبااللغةالفرنسية–ب

في اللغوية مكتسباته توظيف خالل من ، اآلخرين مع والتعبير بالتواصل له تسمح ثانية لغة

النشاطاتالمدرسيةوالشخصية

االنجليزية–ت ،اللغة تدريجيا مناكتسابمعارفلغوية إلىتمكينالمتعلم يرميتدريسها :

البالمستجداتوالتطورالعلميوالتكنولوجيكونهالغةعالمية.تسمحلهباالتص
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ترميهذهالمادةإلىتعزيزمكتسباتمعرفيةوترسيخالسلوكياتالحميدةالتربيةاإلسالمية:–ث

السلوكيات من وغيرها  والتسامح العدالة في والمتمثلة ، اإلسالمية والقيم المبادئ إطار في

(2011،46األخرى)بكايري،

-ج : المدنية المعارفوالمهاراتالتيتؤهلهالتربية من التالميذ إلىتمكين المادة ترميهذه

لممارسةالمواطنة،المسؤوليةوالتكليفاالجتماعيومختلفقواعدالحياةاالجتماعيةوالقانونية.

ثقافةعامةتتعلقبتطورترميتدريسهاتينالمادتينإلىإكسابالمتعلمالتاريخوالجغرافيا:–ح

المجتمعاتاإلنسانيةعبرالعصورالتاريخية،وعالقةهذهالمجتمعاتبمحيطهامعالتركيزعلى

تاريخوجغرافيةالوطن

تهدفهذهالمادةإلىإكسابالمتعلمجملةمنالكفاءاتالتيتمكنهمنعلومالطبيعةوالحياة:–خ

قوانينالطبيعةوتطورهافهممظاهرالعالمالحي،ومعرفة

 –د : والتكنولوجيا الفيزيائية الفالعلوم القوانين ومترابطة متنوعة أبعاد المادة هذه ،يتضم زيائية

النظريةوالتجاربالمخبريةوتطبيقاتتكنولوجيةمنفعية،تمكنهذهالمادةمنفهمالمتعلملمجاالت

همأساسافيتكوينالفكرالعلميلدىالمتعلموفهممحيطهالحياةالمتنوعةفيالبيئةاالجتماعية،وتسا

التكنولوجيوالتفاعلمعهايجابيا.

 –ذ :  الجمالية لدىالمتعلمالتربية  األحاسيسالجمالية تنمية إلىمواصلة المجال هذا يرمي

وتطويرالذوقالفنيلديهمنخاللأنشطةتعليميةتمكنهمنإبراز ، المتنوعة مواهبهومعانيها

التربية ، الموسيقى تضم واإلبداع التعبير شروط بتوفير إبداعية مجاالت في تدريجيا وتنميتها

(2016:49شرقية،البدنية.)

:أهمية التعليم المتوسط-:07

أهميةالتعليمالمتوسطوظيفةتنصبعلىإنتكمنأهميةالمرحلةالمتوسطةكماذكرالحقيل"

األدنىمنالتعليمالدرجةوليسعلىا االبتدائيهيتوفيرالحد التعليم كانتوظيفة فإذا لنوع،

، إمكاناتالطلبة فيحدود المتوسطهيرفعمستوىالمواطنة التعليم للطالبفوظيفة والتربية

وتزويدهمبالمعارفالتيتتفقوأعمارهموخصائصنموهمفيهذهالمرحلة،فهيمرحلةانتقال

الطالب.حياةهامةفي
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:أهداف التعليم المتوسط-:08

:يليمنبينهاماةالتعليمالمتوسطإلىتحقيقها،هناكعدةأهدافتعليميةتربويةتهدفإليهامؤسس

-  الطالب يلم حتى ، المالئمة والمعارف بالخبرات التلميذ باألصولتزويد والمبادئالعامة

للثقافةوالعلوم.األساسية

للبحثعنالمعرفة،وتعويدهعلىالتأملوالبحثعنالعلموالمعرفةباستمرار.تشويقالطالب-

تعريفالتلميذبمتطلباتوطنه،وأهدافهالساميةفيالحفاظعلىالتراثوعاداتوتقاليدمجتمعه-

العريق

.العملعلىتنميةالقدراتالعقليةوالمهاراتالمختلفةلدىالطالب-

والتعاونوتحملالمسؤوليةاإلخاءالتييسودهااإلسالميةاعيةتمىالحياةاالجتربيةالطالبعل-

(2000،54)علي

النافعةاإلعمالتعويدالطالبعلىاالنتفاعبوقتهفيالقراءةالمفيدة،واستثمارفراغهفي-

املبمقوماتالطالبببيئته،واحترامهلحقوقوأبناءمجتمعهفيجويسودهالشعورالكإحاطة-

.وطنه

توسطةمنجميعالجوانبالروحيةاالرتفاعبمستوىودرجةالنموالمتكامللطالبالمرحلةالم-

(2016:54شرقيةالجسمية،العقليةوالوجدانية.)

 :خالصة 

مندورفي لها التلميذلما سبقأنمرحلةالتعليممتوسطمرحلةحاسمةفيحياة نستخلصمما

الدراسيوترتقيبهبالمعارفوالمهاراتالفكريةواالنفعاليةوالوجدانيةوغيرهامنتحديدمساره

للتلميذبمختلفالطرقإيصالهاعلىاألستاذالموجودةعندالطالب،والتييعملاألخرالمعارف

بويوالوسائلالممكنةأثناءقيامهبتقديمالمادةالتعليميةمستعينافيذلكبالمشرفالترواألساليب

منأجلتحقيقفيالنهايةاأله العملية،وهذا دافالمرجوةمنالتعليمالذييعتبرموجهفيهذه

.المتوسط
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تمهيد

:تعريفالمنهاج1

:مرحلةاالنتقالإلىمناهجالجيلالثاني2

:تعريفمناهجالجيلالثاني3

:أسبابوجودمناهجالجيلالثاني4

الجيلالثاني:خصوصياتمناهج5

:صفاتمناهجالجيلالثاني6

الشروعفيوضعالمنهاجحيزالتطبيقفيالميدان-7

:المبادئالمؤسسةلمناهجالجيلالثاني8

:مكوناتمناهجالجيلالثاني9

:الفرقبينمناهجالجيلاألولوالجيلالثاني10

:نقدمناهجالجيلالثاني11

خالصة.



 

75 

 

 :لجيل الثاني مناهج ا

تمهيد:

تنظيم في ما الدولة تتبعها وإجراءات وتنظيمات قواعد مجموعة هو التربوي اإلصالح إن

انعكاس وهي  عامة بصفة التربوية والنظم الجوانب جميع في والتعليم التربية شؤون وتسيير

تهيسياسةمصرحبهاالفلسفةالفكريةواالجتماعيةوالسياسةفيأيبلدبغضالنظرعمااذاكان

تغيرالمناهجالمدرسية يجعلها عواملمما بعدة التربوية بحيثتتأثرالنظم الالتيومعلنعنها

تتصفبالجمود،وأنهاتخضعدورياإلى:

التطبيقالعاديللمناهجإطارتعديالتظرفيةفي-

لتقدمالعلميوالتكنولوجي(معارفأوموادجديدةيفرضهااألحيان)تحيينفيبعضإدراج-

.تعديالتتقتضيهاأحكامالقانونالتوجيهي-

عنطريق:تعزيزاالختباراتالمنهجيةوتعميقها،تتحسيناإدخال-

وذلكقصد- ، والطور المرحلة التخرجمن مالمح تحديد من التمكن بعد شاملة نسقية مقاربة

،وبمواقيتغيرمستقرة.وعليهجاءتها،وسنلمناهجالمعدةفيعجالةمعالجةسلبياتتلكا

 .مناهجالجيلالثاني

 :ج اتعريف المنه -01

للمتعلمهوعبارةعنالموادالدراسيةأوالمقرراتأوالمعلوماتالتيتعملالمدرسةعلىإكسابها

مساعدتهمعلىالنمو بقصد للتالميذ المدرسة التيتهيؤها الشاملهيمجموعالخبراتالتربوية

والمقصودبالمنهجبمعناهالواسعهوجميعأوجهالنشاطالتيلتحقيقاألهدافالتربويةالمنشودة

التالميذداخلالمدرسةأو ،تحتإشرافيقومبها ،تحتإشرافالمدرسةأوخارجها خارجها

ودالمدرسة،وقدوجدالمنهجبوجالمدرسةوبتوجيهمنهالبلوغأهدافتربويةسليمةومنشودة.

دراسية مواد ليسمجرد وهو ، االجتماعية للتطوراتالتياستجدتفيوظيفتها استجابة ونما

،(السنةأولىماسترتعليميةالعلوم2017نوفمبر23أمالمقدمألستاذةمحاضرةنظريةفحسب،)
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متدليشملاألمموإنماهوفكرأمةوعقيدتهاوتاريخهاوتراثهاومتغيراتالحضارةفيها.وهوي

األخرىوثقافتهاوديانتها،وأوجهالنشاطاالجتماعيفيها.انهحياةالتلميذداخلهاوخارجها،وهو

معلوماتومهارات عبر وحضاريا واجتماعيا قوميا بناءا ولبنائها ، لحلمشكالتاألمة وسيلة

نسانالصالحللحياةفيوخبراتوحقائق،وينبثقعنهااتجاهاتوسلوكاتحميدةتضمنإيجاداإل

كلعصر.وفيمختلفالظروف.وينهضالمنهجالمدرسيالقويمعلىثالثةأسسمتكاملةهي:

المادةالدراسيةبماتحويهمنمعلوماتومهاراتتساعدعلىتكيفالتلميذاجتماعيا.-

المجتمعوعناصرهومتطلباته.-

 (2011:76ميادة).حاجاتهالتلميذواهتماماتهوخصائصهواستعداداتهو-

:مناهج الجيل الثاني إلىمرحلة االنتقال -02

 عام  1998منذ تشغل تساؤالتهامة طرح تساؤالتهامةأعضاءبدا للمناهج الوطنية اللجنة

،وما ومحتوياته المنشود التغيير بطبيعة المناهجاجهإدرينبغيتتعلق فيتصميم منها واعتماده

فقدكانالعملسنة)2000مةالتربوية)والمنظإلصالحتقريراللجنةالوطنيةالمدرسية.وامتداد

التصورإطارتمثلفيوضعصيغةبيداغوجيةلكتابوطنيموحد.علميوثقافيفكاني.2003

الفاعلينفيالحقلوإشراكالمنظوماتالتربوية.إصالحيستغلالرصيدالتاريخيلعدةتجاربفي

المدرسةالجزائريةبالمنظورالبيداغوجيإصالحوتتمحورعمليات،جدياحقيقيااإشراكالتربوي.

هما:المناهجوالكتبالمدرسيةأساسيتينمرحلتينهحول

ماإن .منذ الجزائرية المناهجالمدرسية اطرتصميم فيشكلتنظيم سنة يقاربخمسعشرة

أجهزة المبإعدادمكلفة المجموعات بعنوان المناهج تضم التي للمواد منأكثرتخصصة

مصممللمناهج)منمفتشين،جامعيين،مدرسين،روؤساء،مؤسسات(تحتقيادةاللجنة200

فيه:ماهمألاربئةالتربوية(منتحقيقتقدممعتالوطنيةللمناهج،قدمكنت)علىمستوىالهي

*تثمينالتجربةالوطنيةفيمجالتصميمالمناهج.
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*.تحق أرادةيق سياق )لألجهزةوضع مجالdidactiqueالتعليمية في الوطنية والبيداغوجيا )

واليتعلق . البرامجوالمناهجالمدرسية بالنقلاألمرتصميم نجاأثبتتلنماذجاآلليفيالحقيقة

إداريةفيبالدعديدةبلنلتزمبالعملعلىالتجدرالمجتمعي،وفقخطواتحقيقيةاعته

بيدو نظام مؤسساتية،وربط بيئة ،من بفضلاألهدافاغوجية تحقيقها من يمكن التي بالوسائل

االقتباسمنالعناصرالتقليديةوالموروثالمعرفيالوطني،وعالميةالمعارف.

*التكوينوالممارساتالبيداغوجيةالجديدة.حيثوضعتاللجنةالوطنيةللمناهجمنذبدايةسنة

2015  وطنيا المضامينمخططا للمفتشينالمكلفينبتبليغهذه للتكوينفيثالثمراحلموجهة

التكوينيةعلىمستوىمقاطعاتالوالية.والهدفالنهائيمنذلكهو:

أن- المدرسين كل وبنوذ قبلواإلداريينيستفيد للتكوين البيداغوجي التحوير بمقاصد المعنيين

 سبتمبر في المدرسي ،.2016الدخول األولويةوستمنح الطور االبتدائي)السنةاألوللمدرسي

2والسنة1 الطور األولوكذا )السنة والمتوسطةاألولىالمتوسط االبتدائية المؤسسات رؤساء )

وبالتوازيمعذلك.انطلقتع مامتخصصةموضوعاتيةملياتتكوينية يتعلقبتعليميةمنبينها

،تركيبمختاراتالخطأسباتالمدرسيةببيداغوجيةالرياضياتفيالتعليماالبتدائي.وتقويمالمكت

،التربيةأدبية المدرسي المحيط في والوساطة ،الفرنسية( ،االمازيغية العربية ( .مدرسية

.التعلملوالئيأالموادفيالمناهجالجديدة،المشروعإشراكالتحضيرية،قيادةالمؤسساتالتربوية،

المطالعةفيالعالمالعربي،المسرحالمدرسي.تصميمالكتبالمدرسية،المقروئيةوص

 يرتبط التعليميةالمنهاج* والوسائل والطرائق المضامين يشمل تعلمي مخطط "انه بالمؤسسة

 يمكن2005،وسائلالتقييم لذا .ويركزعلىالمتعلم المخططفيالزمنالمحدد أنويجريهذا

وفقالغاياتالتالمناهجأننقول تعلماتها .تحدد واألهدافربوية اإلمكانياتتصفإنهاالتعلمية

المنهاجواقفالمنتظرةمنالمتعلم.ويعرفوفقمساعيوالماألهدافالتيتمكنمنتحقيقهذه

سياسيةتربوية(وسطى)تسيرالتربية(وجزئي)المستوى   Macroعلىثالثدرجات:)كلي

النقي(
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 تعريف مناهج الجيل الثاني : - 03

من المدرسةهو وأداء التعليم نوعية رهان لكسب نقلة ويعد التربوية المنظومة إصالحات

النقائصسواءمنهاالمتعلقةالجزائريةوهويحملتحسيناتمنشأنهاتصليحاالختالالتوتدارك

أ البيداغوجي الفعل المدرسيبمردودية الدخول مع تنفيذها بدأ الجزائرية المدرسة حوكمت و

 (2017ديسمبر13اعةالجزائريةيومإذ،الجزائر،وزيرةالتربية)ولق2016-2017

  : أسباب وجود مناهج الجيل الثاني -04

،إنالكمالهائلمنالمعرفةيحتاجإلىتنظيمسريعومستمدلمنيريدالدائمللمعارفالتزايد -1

التنظيمالسريعلتفقالمعلومات،والتعرفعلىطرقاستخد امهاهوأنيستخدمه،وهذا

 محكالتقدم.

التكنولوجي -2 التكنولوجياالتطور فانالثورة الثورة محورهذه هو والنالعقلالبشري :

ما اذا أوصغيرة كانتكبيرة سواء الشعوبأنتغوضغمارها فانعلىجميع الثالثة

 (2001:55أحسنتاعدادأبنائهاتربوياوتعليميالذلك.)أحمدحسين،

اتاالقتصادية:وهيالتيتسعىالدولمنخاللهالىالصدارةمنخاللالجودةالمتطلب -3

 والتيالتكونإالعنطريقإتقانالعملوجودتهبفضلالتعليم

 متطلباتالعولمةفيالمجالاالقتصادي -4

(2001:55،)حسينبروزمجاالتجديدةفيالمجتمعوتطلعاتجديدةفيمجالالتربية -5



 :ا الهدف منه

التحسيسبالتحوالتالحاصلةفيالمناهج -
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القدرةعلىقراءةوفهماالختباراتالمنهجيةوهيكلةمناهجالجيلالثاني -

التبليغالقدرةعلى -

 خصوصيات المناهج الجديدة : -05

:المستوىالعام-

تندرجفيوحدةشاملةتدمجكلالمواد٭

مرساةفيالواقعاالجتماعي٭

 بيداغوجي،فهيتتميز:المستوىال-

 النطالقمنالكفاءاتووضعياتالتعلما٭

بروزمفاهيمبيداغوجيةجديدة:المقطعالتعلمي،التعلمالبنائي،التقويمالتعديلي،التقويم٭

 ،تقويمالمسارات،تقويمالكفاءاتياالنفراد

 تموقعوأدوارجديدةللمدرسوالمتعلم٭

 عالمواالتصالتوظيفتقنياتاإل٭

علىأساسمبادئوعناصرومنهجيةموحدةبينالمواد٭

كورودالمقاطعلبناءكفاءةشاملةأوختامية:٭

(2016:02.)وزارةالتربية،إبرازاألنواعالمختلفةوالمتكاملةللوضعياتالمكونةله-المقطع:

 الوضعيةالمشكلةاالنطالقية"الوضعيةاألم"-

 الوضعياتالتعلميةالمرحليةللتحكمفيالمواردالمعرفية-

 وضعياتتعلمالدمج-
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 التقويميةاإلدماجيةالوضعية-

وسائلالتقويم-

:صفات مناهج الجيل الثاني  -06

 التربويانسجامهمعالقانونالتوجيهيللتربيةوبالتاليمعالغاياتالمحددةللنظام٭

 ارتباطمفصلبمستوياتالتعلم٭

 إرسائهافيالواقع٭

 مناهجالموادوالوضعياتالتعلميةلتحقيقالملمحالشامل)وحدةشاملة(٭

 توحيدتنظيمبرامجالموادوبنيتها٭

المتماشيالمرتبطبالمقاربةبالكفاءاتتنفيذ٭

:نالشروع في وضع المنهاج حيز التطبيق في الميدا - 07

 تكوينأساتذةالسنواتالتيتطبقفيهامناهجالجيلالثاني٭

 تسليمالمناهج)نسخةورقيةونسخةرقمية(٭

 تسليمالوثائقالمرافقة)نسخةرقميةلألساتذة(٭

 .نشرالنصوصالقانونيةالخاصةبمناهجالجيلالثاني٭

 .(2016:02ةالتربية،)وزار،تسليمالكتابالمدرسيالجديدودليلاألستاذ٭

:والجيل الثاني ركز في إصالحاته على ما يلي

.2008يناير23المؤرخفي06-08:حددالقانونالتوجيهيرقمفي مجال التربية -1
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 بترقيةوحفظالقيمالمتصلةباإلسالموالعروبةاألمةترسيخالشخصيةالجزائريةوترسيخوحدة -

 قافةالديمقراطيةالتكوينعلىالمواطنةمنخاللث -

العلمي - التوجه ذات التعليم بترقية وذلك العالمية التطورية الحركة في واالندماج التفتح

 والتكنولوجي

 الجزائريينمنالتعليماإللزاميوالمجاني"بكلالشبايةالتعليمالذييمكن"تأكيدمبدأديمقراط -

"مقار - باعتماد وترقيتها البشرية للموارد قيمة للمتعلمإعطاء الكلية التنمية تفضل بات

 "واستقالليته

فيإطارهذهالغايات،حددالقانونثالثوظائفللمدرسة: وظائف المدرسة :

وظيفةتعليميةتربوية-

وظيفةالتنشئةاالجتماعية-

(2016:03)وزارةالتربية،وظيفةتأهلية-

:درسةالمهاماآلتية،للمفي مجال التعليمية التربوية -2

ضمانلكلالتالميذتعليماذانوعيةيحققالعدالة،واالزدهارالكليالمنسجموالمتزنللشخصية-

توفيرإمكانيةاكتسابهممستوىجيدمنالثقافةالعامة،ومنالمعارفالنظريةوالتطبيقيةالكافية-

الندماج

تالمواد،والتحكمفياألدواتالفكريةوالمنهجيةتمكينهممناكتسابمعارففيمختلفمجاال-

للمعرفة،خاصةتلكالتيتيسرالتعلماتالمبنية

إثراءثقافتهمالعامةبتعميقالتعلماتذاتالطابعالعلميواألدبيوالفني،وتكييفهابصفةدائمة-

معالتطوراتاالجتماعيةوالثقافيةوالتكنولوجيةوالمهنية.
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الروحيةل التنشئة االجتماعية : في مجا -3 القيم احترام على التالميذ تربية مهمة للمدرسة

واألخالقيةوالمدنيةللمجتمعالجزائري،وكذاقواعدالحياةفيالمجتمعبالتعاونمعاألسرةالتي

تعتبالخليةاألولىفيالمجتمع.وبهذهالصفة،ويمكنأنتحدداألهدافاآلتية:

 المدنيللتالميذ.تنميةالطبع -

 منحتربيةوتعليممنسجمينمعحقوقالطفلوحقوقاإلنسان. -

 توعيةاألجيالالشابةبأهميةالعمل. -

 تحضيرالتالميذللحياةفيالمجتمعبتعليمهمقواعدالعيشمعالغير -

 تكوينمواطنينيتحولونبروحالمبادرةواالبتكار. -

افي مجال التأهيل  -4 مهمة للمدرسة المعارف، بتوفير للتالميذ األساسية للحاجات الستجابة

والكفاءاتاألساسيةالتيتمكنهممن:

.استثمارالمعارفوالمهاراتالتياكتسبوهااستثماراعمليا-

.متابعةتكوينعالأومهني،أوالحصولعلىمنصبشغليناسبقدراتهموطموحاتهم-

ن،والتغيراتاالقتصاديةوالعلميةوالتكنولوجيةالتكيفبصفةدائمةمعتطورالمه-

(.2016:03)وزارةالتربية،،التجديدوالمبادرة-

:الجيل الثانيالمبادئ المؤسسة لمناهج -08

8-1-  التعليمي: تربطهاالمنهاج نسق في المنظمة العناصر من لمجموعة منسجمة بنية هو

دأيمنهاجيقتضيبالضرورةاالعتمادعلىمنطقيربطعالقاتالتكاملالمحددةبوضوح.وإعدا

كذلك وربطها ، لتجسيدها المعتمدة واألساليب والمضامين بالوضعيات المقصودة األهداف
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بناء ويعتمد ، وكفاءاتالمعلم وبقدراتالمتعلم ، المجندة والمادية والتقنية باإلمكانياتالبشرية

المنهاجعلىاحترامالمبادئاآلتية:

الشمولية:أيبناءمناهجللمرحلةالتعليمية-

االنسجام:أيوضوحالعالقةبينمختلفمكوناتالمنهاج-

قابليةاالنجاز:أيقابليةالتكيفمعظروفاالنجاز-

تحقيقالتنسيقبيناألهدافالتكوينيةللمناهجوالحاجاتالتربوية.إلىالوجاهة:أيالسعي-

األخوتتلخصالمباد : جوانب ثالثة في للمناهج المؤسسة االئ  الفلسفي ، ،بستمولوجيالقي

المنهجيوالبيداغوجي.

بالكفاءات٭ المقاربة على يرتكز الجديد والبنيويةالمنهاج ، المعرفية النظرية من المستوحاة

(2016:04)وزارةالتربية،.والبنيويةاالجتماعية

:ت خصائص المقاربة بالكفاءا-8-2

أهممايميزهذاالتوجهالجديدالمتمثلفيالمقاربةبالكفاءاتهيإمكانيةأنيجندالمتعلممجموعة

.باإلضافة المنتميةإلىعائلةواحدة المندمجةلحلمجموعةمنالوضعياتالمشكلة منالموارد

 والقيم العرضية والكفاءات الخاصة الكفاءات مركبات على التركيز كلوالسلوكإلى في  ات

المناهج يركز،إنهامكونات )الذي التعلم منطق وردودتفضل التلميذ مواجهةعلى في أفعاله

علىمنطقالتعليمالذييعتمدعلىتحصيلالمعارفوالمعلوماتفقط.(وضعياتمشكلة

وضعيات تنظيم ، المعلومة البحثعن بالكفاءاتعلىالتصرف) المقاربة في ويدربالمتعلم

تحليلهاإعدادفرضيات،تقويمحلول(منخاللوضعياتمشكلةمختاركمشكالتيواجههافيو

.(2016:04)وزارةالتربية،الحياة.
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منالمعارفتعريف الكفاءة- منظمة مجموعة علىاستخدام القدرة علىأنها تعرفالكفاءة :

القدرةعلىالتصرفالمبنيعلىإنهاام."والمهاراتوالمواقفالتيتمكنمنتنفيدعددمنالمه

، قيم التصرف، حسن ، مكتسبة )معارفة ناجعا استعماال الموارد من مجموعة واستعمال تجنيد

شخصية....(لحلوضعياتمشكلةذاتداللة".قدراتفكرية،مواقف

:كفاءات المادة والكفاءات العرضية - 

المادة-أ هيالكفاءاتكفاءة وتهدفالى: ، الدراسية المواد من فيمادة المتعلم التييكتسبها

مواردالضروريةلحلوضعياتمشكلةالتحكمفيالمعارف،وتمكنهمنال

كفاءةتكتسبمنخاللالمادة،وتتحققمنخاللالمسعىالتدرجيللعمليةالكفاءةالختامية:-ب

،والتعبيرعنجزءمنمالمحالتخرجمنالمرحلةالغاياتبالممارسةفيالقسمالتعلميةالذييربط

ا-ج : العرضية بينلكفاءة المشتركة والمنهجية الفكرية والمساعي والمواقف القيم من تتكون

مختلفالموادالتيينبغياكتسابهاواستخدامهاأثناءبناءمختلفالمعارفوالمهاراتوالقيمالتي

تنميتها.إلىنسع

إنوجودالقيمفيمختلفمراحلبناءالمنهاجلدليلعلىالمقاربةبالكفاءات:مكانةالقيمفي-3

(2016:07)وزارةالتربية،أهميتها

:مكونات المنهاج -09

ملمح التخرج:9-1 هيالترجمةالمفصلةفيشكلكفاءاتشاملة)منتوجالتكوين(للمميزات:

و كصفات التوجيهي القانون حددها التي لدىالنوعية تنصيبها بمهمة المدرسة كلفت خاصيات

::القيم،الكفاءاتالعرضية،كفاءاتالمواداآلتيةجزائريالغد.وتنتظمحولالمحاور
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:األساسيالملمح الشامل في نهاية التعليم  -أ

مرحلةالتعليماالبتدائيومرحلةالتعليمالمتوسط.يضمنتعليمامشتركااألساسييشملالتعليم"

الضروريةلمواصلةالدراسةفياألساسيةكلالتالميذ،سيمكنهممناكتسابالمعارفوالكفاءاتل

االلتحاقبالتعليموالتكوينالمهنيين،أوالمشاركةفيحياةالمجتمع.أوالمستوىالموالي،

المتوسط: التعليم األخيرةالملمحالشاملفينهاية المتوسطإذنالمرحلة التعليم منالتعليميمثل

اإللزامي،ويهدفإلىجعلكلتلميذيتحكمفيجملةمنالكفاءاتالقاعديةالتربويةمنهاوالثقافية

التعليمااللزامي،أواالندماجفيالحياة والتأهليةالتيتمكنهمنمواصلةالدراسةوالتكوينبعد

ارتتميزبأهدافمحددة:فيثالثةأطواألربعالعملية.وتتهيكلسنواتالتعليمالمتوسط

(أوطورالتجانسوالتكيف.األولى)السنةاألولالطور -

الطورالثاني)السنةالثانيةوالثالثة(أوطورالدعموالتعميق. -

الطوربشهادة - الطورالثالث)السنةالرابعة(أوطورالتعميقوالتوجيه،إذتتوجنهايةهذا

(2016:07)وزارةالتربية،.التعليمالمتوسط)شتم(

:ـ:يتعلقاألمربالمحاور الرئيسة للتعليم المتوسط  -ب

وإدراجلغةأجنبيةثانيةتجانسوتكييفمعارفوكفاءاتالتالميذ)مكتسباتاالبتدائي(-

تعزيزكفاءاتالمتعلمينورفعمستواهمالثقافيوالعلميوالتكنولوجي,-

للتوجيهفيالتعميقتعلماتالت- وإعدادها ، الثانويبمستقبلنحوشعالميذوتنميتها أوالتعليم

التعليموالتكوينالمهنيين،أونحوالحياةالعملية.

التكنولوجيا- استعمال الجديدة وتنميةلألعالمت التعلم قصد والحسواالتصال الفني الذوق

(2016:08)وزارةالتربية،الرياضية.والبدنيةوةالنفسحركي،وتنميةالقدراتاإلبداعي
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:مكونات ملمح التعليم المتوسط-ج

 ميدان تكوين الشخصية 1-ج

:أنفينهايةالتعليمالمتوسطيكونفيمقدورالتلميذوفقمستواهوسنه

علىصعيدترسيخاألصولالوطنية:

 هللرموزالتيتمثلهايتعرفعلىمبادئجزائريته)االنتماءللجزائر(معبراعناحترام -

 يتعرفعلىمؤسساتاآلمةالجزائرية،مبدياتمسكهبها -

)اللغوي(- واللساني والجغرافي التاريخي المجال في األمة لموروث واسعة بمعرفة يتشبع

()األقران،األسرة،زمالءالدراسةأطفالالحييشاركفيالحياةاليوميةللجماعة،ووالثقافيوالديني

 دياأدوارتقومعلىالمسؤوليةوالتضامنواحترامالقواعدالمشتركةمؤ

 (2016:11)وزارةالتربية،يبادرإلىتحقيقهدفجماعيوالمثابرةعلىذلك -

فعلىالتلميذأن:علىصعيدالتفتحعلىالعالم،

 ،يعيتعددالبلدانوالحضاراتوالثقافاتعبرالعالمإلىجانبحضارةوثقافةبلده -

يتعرفعلىالمشاكلالتيتعانيمنهاالبشرية)الفقر،انعداماألمن،الصحة،البيئة(ويعرف -

 ،معتكوينفكرةعامةعنمهامهاوجودمؤسساتوهيئاتدوليةمعروفةفيمحيطه

 :ميدان الكفاءات العرضية  -2-ج

:كفاءات ذات طابع فكري٭

رالتلميذوفقمستواهوسنهأن:فينهايةالتعليمالمتوسطيكونفيمقدو

 يمارسقدرتهعلىالمالحظةوالتصنيف،وضعالسالسلوالفئات -

 أالستنتاجييستعملالبرهاناالستقرائيو -
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 يعتنيبحلمشكالتتناسبسنه -

 يعبرعنرأيه)وجهةنظره( -

 يمارسفضولهوخيالهوإبداعه -

 يمارساستقالليته -

: كفاءات ذات طابع منهجي٭

هايةالتعليمالمتوسطيكونفيمقدورالتلميذوفقمستواهوسنهأن:فين

 ينظمعملهوينجزهبإتقان -

 يندمجفيمجموعةعمل،ويساهمفيانجازالمهامالمشتركة -

 يقومبتحاليلبسيطةبغرضالفهم -

 يستخدممساعيوترتيباتالنجازعملمعين -

(2016:12زارةالتربية،)وشخصيوجماعي، كفاءات ذات طابع اجتماعي٭

فينهايةالتعليمالمتوسطيكونفيمقدورالتلميذوفقمستواهوسنهأن:

:على الصعيد الفردي٭

 يتساءلعندورهكراشدفيالمستقبل -

 يتساءلعنإمكانياته،واهتماماتهوميوله -

 يحبالمبادرة،وممارسةالمسؤوليةفيمدرسته -

 ،يثابريتعلمكيفيكونمستقال -

 يشاركفيالنشاطاتالفكريةوالبدنيةالتيتساهمفيازدهارشخصيتهوتنميةقدراتهالكامنة -
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 يختارأعمالهفيالنشاطاتالفكريةوالبدنيةالتيتساهمفيازدهارشخصيتهوتنميةقدراته -

2016تربية،وزارةال).ويرقدراته،وبذلالجهدالالزمأعمالهالفكريةوالبدنيةقصدتطيختار -

:13) 

:على الصعيد الجماعي٭

 يتعرفعلىالقيماالجتماعيةويستلهممنها -

 ينميسلوكاتالتعاونوالتضامنالمناسبةلسنه -

 يهتمبمحيطهالقريب)الحي،القرية،المدينة(ويساهمفيتنظيمالنشاطاتالكبرىالتيتقدم -

 يشاركفيحمايةنوعيةمحيطهالقريب -

 يحفظالمواردالطبيعية،ويتبنىسلوكاتالمحافظةعليهايساهمف -

-:فينهايةالتعليمالمتوسطيكونفيمقدورهوفقمستواهوسنهأنكفاءاتذاتطابعتواصلي

 (2016:13)وزارةالتربية،.يتواصلبصفةسليمةفيمختلفوضعياتالتواصل

 الفنية،والبدنية.،األدبيةيتواصلباستعمالمختلفأساليبالتواصل: -

 أقرانهواالتصالللبحثوالتواصلمعاإلعالميستغلمواردتكنولوجيات -

 يتواصلفيمختلفالوضعياتباالستماعالمناسبوالحوارالمسؤولوالبناء. -

::فينهايةالتعليمالمتوسطيكونفيمقدورالتلميذوفقمستواهوسنهميدانالمعارف-ج

:تكنولوجيةمعارف علمية و٭

 لتحكمفيالمبادئالرياضيةواستخدامهافيحلوضعياتمشكلةذاتداللة،ا -

 االستعماللمسعىالتفكيرالمنطقيوالدقةالرياضية -

 معرفةالعالمالطبيعيالحيوالمادي. -
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 معرفةمسارالصنعالتكنولوجيالبسيطالمتداولفيحياتهاليومية -

:معارف لغوية وأدبية٭

 تواصلباللغةالعربيةفيوضعياتالحياةاليوميةكتعبيرعنالثقافةالوطنيةبكلأشكالهاال -

 )اللساني،الفنيوالثقافيوالعلمي(،وعنالتمسكالراسخبأصولهالتاريخية

 ،الفنوالثقافة،واألدبالفكريفيمجاالتالعلمواإلبداعلإلنتاجاستخداماللغةالعربيةكأداة -

 كتعبيرعنالثقافةالوطنيةبكلأشكالها)اللساني،الفنيوالثقافي(اللغةاالمازيغيةتعلم -

 ..السعيللتحكمفياللغةاالمازيغيةتعبيراعنالتمسكبأصولهالتاريخية -

والعرب،وأدباءوالمغربيينالجزائريينواألدباءمعرفة)منخاللالنصوص(أسماءالكتاب -

 .ذاتشهرةعالمية

 (.2016:13)وزارةالتربية،التحكمفيلغتينأجنبيتينكبعديعبرعنالثقافةالعالمية. -

:معارف اجتماعية وإنسانية٭

 اإلسالميةوممارسةالشعائراألخالقيةتنميةمعارفهفيمجالالقيم -

 ريوربطهابالذاكرةللشعبالجزائوالتواريخالهامةللوطنواألحداثمعرفةالجغرافيا، -

 فهموشرحاألفعالالمرتبطةبتاريخالمحيطالقريبوجغرافيته -

 تنميةمعرفتهبمؤسساتالجمهوريةوهيئاتها،وكيفيةعملها. -

 تنميةمعارفهبالمؤسسةالدوليةالموجودةفيالوطن،وعالقتهابالسياقالوطني -

 المشتركةكمواطن،وآثارهاعلتنظيمالحياةاألساسيةمعرفةحقوقهوواجباته -

 :معرفةمعنىالحريةواالستقاللوالمسؤوليةعلىالمستوىالعملي -
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:معارف ثقافية وفنية ورياضية٭

 وفيمناطقالعالملكبارفيالجزائروالمغربالعربي،معرفةتاريخالفنوالفنانينا -

 معرفةالقواعدوالتقنياتالمستعملةفيمجالالفنوالرياضة -

 بأشكالهالفنيواإلبداعوسائلالتعبيرالفنيلتنميةقدرتهعلىالخيالتعلمكيفيةاستخدام -

 (2016:14)وزارةالتربية،اكتشافقدراتهالبدنيةوالرياضية -

:هيجملةمنظمةلمواردذاتطابعمعرفيومنهجي،والتيتستخدممصفوفةالمواردالمعرفية

 .في المنهاج يستهدفها التي الكفاءات التخرجإطارلتحقيق مالمح تحديد وبعد ، نسقية مقاربة

والكفاءاتالشاملةثمالكفاءاتالختاميةلكلالميادينالمهيكلةللمادة،فانغايةمصفوفةالموارد

هيالتحديدالشاملللمواردالضروريةلبناءهذهالكفاءات.وتتكونهذهالمواردمنمعارفالمادة

وتشم ، والقيم العرضية وتتميزوالكفاءات الكفاءات. لبناء المهاراتوالسلوكاتالضرورية ل

الصفوفبمايأتي:

 تطبيقأفضلللمقاربةبالكفاءاتالتيينبغيأنتشكلالعنصرالمهيكلللمناهج، -

 تحقيقالنسقيةفيالمناهجوفقهيكلةمالمحالتخرج -

 المقاربةرإطاالموادفيكفاءاتوناهجعلىأساسالكفاءاتالعرضيةتنظيمالم -

:وتقدم العديد من االمتيازات ، نذكر على وجه الخصوص

التيتمنحللمعارفالمهيكلةللمادةأولمجالمنالمواداألهمية-

المناهجبمعلوماتزائدةوإثقالمةالمعارفللكفاءاتالمستهدفةلتفاديالتكديسمالء-

بناءالكفاءاتاالنسجامالعموديللمعارفالمواردالمجندةفي-
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- األفقياالنسجام ، المفاهيمية بينمصفوفاتها بتحقيقالمالءمة المواد فيالحسبانواألخذبين

.(2016:14)وزارةالتربية،الكفاءةالعرضيةوالقيمفيمصفوفة.

.األطواروالمواردوالميادينفيكلطورمناألساسيةتوجيهالتقويمنحوالمفاهيم-

- :تربيةهوالنهدفالمساهمةفيتنميةقدراتوالكفاءاتالعرضيةوالمحاورالمشتركةالقيم

التالميذالضروريةلالندماجاالجتماعيالناجح،وفيتنميةكفاءاتتمكنهممواجهةالحياة.وال

 بالمعارفالتيتقدمهامختلفالموادالدراسيةبلتتعداها إلىتقتصرهذهالكفاءاتعلىعالقتها

مواضيعالساعةالتييجبعلىالمدرسةأنتوليهاعنايةخاصة،حيثيعيدصياغةبرامجالمواد

:مفهومالتشاركإن.إدماجيةبنظرةالتداخلبينالموادوبنظرة

يقدمالدليلعناالهتمامبالمشاكلاالجتماعية،ويربطبينالمدرسةوالحياة.-

ينمينظرةاجتماعيةنقدية.-

األخالقيةبالتربيةالشاملةوالمتداخلةبينالمواديدالتفكيرفيالخطابالمتعلقبالمعرفةيع-

المعدلةتجتهدللتقريب،يقترحنظرةجديدةلمختلفالموادالمكونةللمنهاج وبذلك،فانالمناهج

بينمختلفالموادومختلفالمستوياتمنخالل:

علىالوضعياتبناءمالمحالتخرجوالكفاءاتالشامل - للمراحلواألطوارواالعتماد التعليمةة

التيتتكفلباكتسابالكفاءاتالعرضيةوفقالمحاورالهامة،مثل:

البحثعنالمعلومةواستغاللها -

حلالمشكالتإستراتيجية -

 .(2016:15)وزارةالتربية،مساعيتسييرالمشاريعوتحقيقها -
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:التعلم-8-2

االنتق هو التعلم وكفائي معرفي المستوى من إلىال أعلى جديدةبإضافةمستوى معلومات

الكفاءات،وال تقتضيبناء وهيعملية . نشاطاتمناسبة وذلكبواسطة المدرس، بمساعدة

يكتفيفيهابتلقيالمعارففقط،فالتعلمعمليةمستمرةحتىيتمكنالمتعلممن:

سلوك(رت،التحكمفيالمعارفالموارد)معارف،مها-

تعلمكيفيةتجنيدهالحلوضعيةمشكلةمعينة-

فيعائلةمنالوضعيات.إدماجها-

-هيوضعيةمشكلةيعدهاالمدرسلتقديمتعلماتجديدةمتنوعةومتكاملة::الوضعيةالتعلميةإن

وضعياتتعلمية"ابتدائية"الكتسابالمعارف

 والتمكنمنهاإلدماجلتعلمإدماجيةوضعيات -

 وضعياتمشكلةذاتداللةومركبةلبناءالكفاءةالختاميةوتقييمها. -

(تمكنمنتنميةالكفاءاتالعرضيةمنخاللتجنيداإلدماجية)الوضعيةاإلدماجوضعيةتعلم -

 (2016:20.)وزارةالتربية،واستخدامالمعارفالمواردالمكتسبةفيمختلفميادينالمواد

:المناهج الجديدة على تكنولوجيا المعلومات واالتصالاعتماد  -8-3

الفر يجبأنيكوناستغاللليتمكن المعرفي، االقتصاد فيتنمية الفعالة المساهمة من د

،األساستكنولوجياتاإلعالمواالتصالضمنالكفاءاتاألساسيةلكلشخص.وعلىهذا

:ـينبغيأنتعدالمدرسةالتالميذل

 ،واالتصالالتيتمكنهممناالقتصادالمعرفياإلعالمفيتكنولوجياتالتحكمإدراج -
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ا - مهاراتهم لتواصلية،تنمية من باالستفادة التعاوني العمل على قدراتهم التياإلمكاناتوزيادة

 واالتصالاإلعالمتتيحهاتكنولوجيات

مشاركةفيجهودالتنميةالإمكانيةلإلنساناكتسابكفاءاتتمكنمنالتعلمالمستقلالذييوفر -

 (23.)وزارةالتربية،قتصاديفيسياقالتسابقالعالميواالبتكارالتيتعدمفاتيحاالزدهاراال

:التقويم-8-4

التقويمهوالوسيلةالتيتمكننامنالحكمعلىتعلماتالتلميذمنخاللتحليلالمعطياتالمتوفرة

داريةواليمكنللتعلمأنينجحاالبوضعإستراتيجيةوتفسيرهاقصداتخاذقراراتبيداغوجيةوإ

 تشخيصي،تكويني، : بأنواعه علىإشهاديللتقويم النهائية فيالمصادقة نهائيالذييساهم ،

 مدىو.التعلمات لمعرفة العرضية الكفاءات تقويم الى باإلضافة ، الموارد اكتساب مدى تقويم

يتجزأمنمسارالتعلم، المقاربةبالكفاءاتالتقويمجزءاالوتعتبر،السلوك القيمو اكتسابونمو

تقتصرعلىتحديدالنجاحأوالرسوب الفإنهاخاصةالتقويمالتكوينيمنه.أماوظيفتهالرئيسية،

المعالجة خالل من المدرس أعمال وتوجيه ، التالميذ تعلم لمسعى دعم هي بل ، فحسب

عارفوالمساعيوالتصرفات،ويتطلبالتقويماعتمادبيداغوجياالبيداغوجية.ويشملالتقويمالم

الفردية الفوارق الحسبان في تأخد متنوعة وتعلم تعليم وسائل تجنيد على القدرة أي ، الفوارق

(2016:23.)وزارةالتربية،للتالميذ،وتمكنهممنالنجاحبمختلفالطرق

 يننظام التقويم في المقاربة بالكفاءات ذو بعد:

 تقويممدىاكتسابالمواردوالتحكمفيها -

 تقويمكفاءةتجنيدالمواردواستعمالهاالناجعفيبناءكفاءاتالموادوالكفاءاتالعرضية -
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،كمايجبأنإدماجيةكلوضعيةتقويميةيجبأنتكون،)المعارف،السلوك،المهارات(

التعلم،أيتعودعليهاالتلميذ.عائلةمنالوضعيات،ومستعملةمنخاللإلىتنتمي

ه.الذييمكنالمتعلممنتجاوزالصعوباتالتيتعترض:فهيالمسارالمعالجةالبيداغوجيةأما

 :أدوات التقويم

التقويمي:االختبار التقويمي-أ بالمنظور : مركبة وضعية خالل من التقويمي االختبار صفات

التقويمي االختبار ، التلميذ لكفاءات وضعيات عدة أو وضعية وضعياتمركبةإدماجيةهو (

تهدف ) معقدة كفاءته.إلىوليست خاللها يثبتمن حيث التلميذ كفاءات هذهوتقويم تستجيب

الوضعياتلعدةشروط،نذكرثالثةالرئيسةمنها:

 تناسبالكفاءةالمستهدفةبالتقويم -

 داتداللةبالنسبةللتلميذ،تحفزهعلىالعمل -

 تحملقيماايجابية -

شبكات-التقويمفيالقسم،يستخدمالمدرسشبكاتتقويميةمثل:إلجراء: شبكات التقويم-ب

 .بمعاييرالتصحيح

المعيار -ج : معيارالتصحيحهوالنوعيةالتيينبغيأنإنهوحجرالزاويةلتقويمالكفاءات.

اال الدقةوالوضوح، ، نتوجالتلميذ يتصفبهام ، فهواألصالةنسجام النظرالتيإذن.. وجهة

.نتبناهالتقييممنتوج

جزءاليتجزأمنالكفاءة،هوالشرطاألدنىمعيارالحدومعيارالنوعية:األدنىمعيارالحد -

 .(2016:24)وزارةالتربية،.المعتمدللحكمكفاءةالتلميذ
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-  معيارالنوعية فالحلاألصيلفهواليشترطفياعتماد:أما . المتعلم تحريروأسلوبكفاءة

 تمنحصاحبها ، نوعية معايير تعتبر إضافةنصمثال، التعاقبجتوالمنفيتقييم لكنها ،

:يمكنأننميزنوعينمنالمؤشراتواإلنتاجالذياليحتويعلىذلك.

 جوده،مؤشرنوعيعندمايوضحجانبامنالمعيار،فيعكسوجودعنصرمنعدمو -

أودرجةتحقيقصفةمنالصفات

 مؤشركميعندمايقدمتوضيحاتعنعتباتمعيارمنالمعايير،فيعبرعنهحينئدابعدد -

أونسبةأوبحجم.سنداتالتواصل

دفترالمتابعة:قصدانجازمهامالتقويم،فانكراسإلىتكييفكراسالنشاطاتالتعليمية-د

 :اآلتيةسكراسللنشاطاتينبغيأنيحتويبالخصوصعلىالعناصرالقسمالمكيفعلىأسا

 طاتالتيتجريفيالقسماالنش -

 بطاقاتمتابعةالتقويم،والتقويمالذاتي،والتقويمالثنائي -

 (2016:24)وزارةالتربية،مقترحاتعالجية -

،والمدرس،والمدرسةءواألولياشهاديويكونوسيلةمرافقةالمتعلمنفسهبطاقاتالتقويماال -

هذاالكراسبمثابةدفترنولويستعم،فيمجالممارسةالتقويموالمصادقةعلىالكفاءاتالمكتسبة

 ،والمدرس،والمدرسةواألولياءمتابعةالمتعلم،ويكونوسيلةمرافقةالمتعلمنفسه

البطاقةمنالمتعلمنفسهومنا - لمدرس،وبذلكيتمكنكلبطاقةالمتابعة:يمكنأنتمألهذه

األولياءإعالمدونمواجهة،بلبروحالوحيالتبادل)معاألخرمنهمامناالطالععلىالرأي

(.أيضابجوانبالقوةلدىالمتعلموجوانبضعفه
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أبناؤهماتالمجهودكشفالتقويموالتنقيطالمدرسي،الذييمكناألولياءمنتقييم- التيبذلها

(2016:25)وزارةالتربية،أوسنةدراسية.خاللفصل

:والجيل الثاني األولالفرق بين مناهج الجيل -:11

منحيثالمحتوى:أماهدافأكانتتعتمدعلىنظامالمقاربةبالاألولمناهجالجيلإن

 جاهزة أماالمعرفة الصريح بشكل بالقيم متكلف ليس القيم البعد حيث البعأمامن حيث دمن

فيشكلموضوعيوكاناالنسجامعمودي المعرفيوهيمنظمة بالكم المنهجيفكاناالهتمام

- WWW /OUARSENIS/COM .الصعبولقدركزعلىنشاطالتعلمإلىمضبوطمنالسهل

.منتدىالونشريس 21/02/2018

ةالوطنيةفريدعادلرئيساللجنةالوطنيةللمناهجبوزارةالتربيأوضحمناهجالجيلالثانيفقدأما

التأن الثاني الجيل المدرسيمناهج الدخول في اعتمادها تم نقلإلىتهدف .2017_2016ي

الرأيوإبداءالتفكيروالتحليلإلىسترجاعاالوالتالميذمناكتسابالمعارفعنطريقالحفظ

فاعليةداخلالقسممنمنمناهجالجيلالثانيهوخلقعمليةتاألساسيالسعيأنوأوصاهوالنقد.

يساعدهعلىاألفواجخاللعمل الذييسمحبالتفاعلاالجتماعيللتلميذمعالمعلموالزمالءمما

تطويركفاءاتهوانالمعلميصبحالعنصرالمنشطوالمنظموالمسهلللعمليةالتعلميةبعدماكانهو

للمعلوماتداخلالقسموالمسيطرعلىالعمليةا تسمحمناهجالجيلالمصدرالوحيد .كما لتعلمية

وكفاءاته التالميذ ميوالت ظهور خالل .من مسبقة بصفة للتلميذ التخرج ملمح .بمعرفة الثاني

اجتيازالتلميذلمهنتهأنإلىئي،متوسط،ثانوي(مشيرانهايةكلمرحلةتعليمية)ابتداالعلميةفي

بمل .ويقصد المرحلة فيهذه يكونواضحا الكفاءاتوالمستقبلية التعلماتمحالتخرجمجموعة

الدراسةفيالقسمإلىيؤهلهالتييظهرالتلميذفينهايةطورتعلميمعينمنانهمتمكنمعها.ما
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"المقاربةالشاملة"التيترتكزمبدأمناهجالجيلالثانيتقومعلىأنالموالي.وابرزالسيدعادل

أولفةووفقالخصوصياتكلمادةسواءكانتعلميةعلىاستخدامنفسالموضوعفيموادمخت

.يتطلبأدبية ميدانيا المقاربة هذه المشتركبيناألمر.ولتجسيد تسييرإطارفياألساتذةالعمل

لألساتذةمجلس الدروسوطرح لتحضير التربوية  اإلشكالياتبالمؤسسات يمكن تقعأنالتي

فيآخرألستاذ يشتركوا ،الحلولإيجاد.وان التقويم ستتغيرأنهافأكدلذلك.وبخصوصعملية

 أنهاإلى.مشيرا السابق تهدففي عدمإلىكانت على وليسلومه نقائصالتلميذ البحثعلى

يوأضاف.اإلجابة فالصد المسيلة االبتدائيبوالية التعليم في مناهجأنميهوبيمفتشمكون

الذيكانفيالبرامجالسابقةيسمىالمحور.كماتحددميدانالتعلمفيالجيلالثانيتحددبالتدقيق

الصدد بالنسبةللتلميذ.وفيهذا أشارالمصطلحاتوتوجدالمعارفوالمهاراتالمطلوببلوغها

اأنإلى التلميذ دور حيثسيشاركفيالبحثعنالحلولللوضعية أما،األميتغيرفيالقسم

إشراكيمباستعمالالطرقالحديثةفيالتدريسمنخاللفيكونلهدور"التوجيهوالتقواألستاذ

.وحدهاألستاذحلولالمشكالتالمطروحةفيالموادوليساالعتمادعلىإيجادالتالميذفي

:نقد مناهج الجيل الثاني -12

يكونلهالصدارةفيىمناهجالجيلالثانيعملجبارهدفهالنهوضبالتعليمفيالجزائرحتإن

.العا أنإاللم سنعرضبعضاألخيرهدا .وهنا فقط هلل الكمال النقائصالن من يسلم أراءلم

مكونومؤلففيعلومالتربيةأستاذقراءاتهمالنقديةمنهم"محمدالطاهر".وذكراالختصاص

 المتخصصة اللجنة في سابق منإلعدادوعضو مجموعة ذكر حيث العريية اللغة مناهج

العملالجبارويشكرالمالحظاتوخاصة .القائمينعلىانجازهبذاتهحولالخلفيةالنظريةلهذا

كالتالي:ورأيه
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إلىاالنتقالمنجيلأناألكاديميةالمتعارفعليهمنالناحيةإن:المناهج إعادةمبررات :أوال

التعلميغايرلعمليةآخرالمناهجيتطلبظهورتيارجديدفيعلمالنفسيقدمتفسيراإعدادفيآخر

إلىاالتجاهالبنائيوالبنائياالجتماعيالذيهوعمادالمقاربةبالكفاءاتأتباعالتفسيرالذييقدمه

Dyainautlousمنظراللجنةالوطنيةاعتمدتقنيةدينوأنالطامةالكبرىهوأنحدالساعةغير

فيالمناهجالتيإعدادفي فأين.باألهدافوفقالمقاربةمناهجإلعداداألصلوضعهاصاحبها

المقترح الجيل من الونشريسنحن بوابة االنترنت عن -؟ –االرشيف التربية–االعلى منتديات

  .والتعليمفيالجزائر

األولينأولويةأنهاتكادتخالهاالقيمفيمنهاجكلمادةحتىأقحمت:مكانة القيم في المناهجثانيا:

 ورببتأتيأن.جميلجدا فعال.فنالقيم مهم حما بحاجة .غيرإلىندائما علىأنالمزيد التنشئة

الفاضلةليسحكراعلىالمدرسةوحدها.األخالق

أطوار إلىتفتيت المراحل التعليمية :اثالث الحديثإن: األطوارعن يقودنا تقديمإلىالتعليمية

مالحظتين

موالالتلميذيشعرانيبه.هوتقسيموهميفالالمعلأطوارإلى.تقسيمالمرحلة1

االطوارتضبطفيالمراحلالتعليميةوفقمراحلنموالطفلوالمراهقإنمنالمتعارفعليه .2

السنةتمثلأنافهمكيفيمكنأنكلثالثسنوات.فحاولتأيحددهعلماءالنفسوهذاوفقما

أنإالأجدلمأطوارتعليمالمتوسطوالرابعةمنالاألولىالخامسةمنالتعليماالبتدائيوالسنتان

؟إليهاذلكاليتماشىوقوانينالنموعندالطفلالمراهق؟فماهيالخلفيةالنظريةالتياستندت

تمثلالسنةالواحدةطورا؟أنهليعقل
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اإلدماجيرابعا: الكفاءة الشاملة عوض الهدف الختامي  يختصرالهدفالختاميأن:حيلجدا

كبإلىاإلدماجي منالكفاءاتالختكفاءة .رىتدمجمجموعة نجدأنواألمراألدهىأنإالامية

.العكسأونسميالبحربحيرة؟أن.هليمكنوأشباههكفاءةشاملةلكلطور

التنكرخامسا: تعريف الكفاءة الختامية : بعد للكفاءة يكنهناكاستقرارعلىتعريفواحد لم

والمفتشونعلىانه"قدرةالمتعلمعلىتجنيداألساتذةيتعودعليه.الذ(عزافنيريجز)لتعريف

عائلةالوضعيات"ووردتعدةتعاريفلهاإلىالمواردبشكلمدمجلحلوضعيةمشكلةتنتمي

الدقةومخالفةلما اإلدماجهومرتبطبالمقاربةبالكفاءاتواعنيهناووردتفيهامفاهيمينقصها

االنسجام.الذييدلعلىالتنظيمو

ماسادسا: تكاملية المواد وتشاركها الفوقي : المواد تكاملية المقاربةأفقيإدماجإالهو في

بالكفاءاتال إدراجغيرلماذا المواد ماوكأنهتكاملية بعد مضىعلىتداولهذااكتشافجديد

سنه.ربعيناألباألهدافالمفهومفيالمقاربة

المسابعا: الموارد: سميت .فلماذا الكفاءات مركبات جدفتوارد الجزئية الكفاءة صحإنهذه

الحظناخلطاكبيراللمعارفوالمعلومات.دالموارذكرعلىأهميتهارغمالتعبير

.تتجلى1اياقضمووظائفهوغموضوخلطفيبعضالالتقويأشكالهناكخلطبينثامنا: التقويم:

عدمنموالكفاءةأوحكمبنموتالمعاييرواعتمادعلىذلكفييبانالتحكماليكونفيالكفاءةيل

في. أوبنمواإلقرارمأزقاقتراحثالثتقديراتيضعنا الكفاءة نمو جزئيااإذعدم كانالتحكم

.وحتىتصلحقاعدةالثلثيناألدنىوهوالتحكمالمحذوفالتقديرإعادةوهذايعنيالبدمن
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:الصةخ

 تم ارإصدلقد الجيل األولمناهج للظروفالعامة نظرا مستعجلة ممالإلصالحبصفة

جعلها .مما سنة بعد سنة المناهج تلك وصدرت واضحة مرجعية تفتقد االنسجامجعلها تفتقد

الجانبفيمناهجالجيلأماوالتماسكبينها بخصوصاعتمادالمقاربةبالكفاءاتفقدمتعزيزهذا

ثال اعتماد منالمناهجالجديدةإلعدادثمرجعياتالثاني.وتم كمبادرة جبارة والتيهيخطوة

للمناهجوالدليلالمنهجيالعامةوالمرجعية 08/04القانونالتوجيهيللتربيةأولهاوزارةالتربية.

إلعداد جميع في السنوات مناهج بين واالنسجام الشمولية مبدئي اعتماد .وتم األطوارالمناهج

تفكك .لمعالجة أنإالمناهجالجيلالقديم تحدياتووجدتعراقيلفيأيضااألخيرهذا واجهة

العوامل لتداخل نظرا لها. مسطر كان .كما الواقع ارض على تجسيدها دون حالت الميدان

رغموجودالصعوباتيعتبرأنإالاالقتصاديةوالسياسيةواالجتماعيةوخصائصالمتعلمالنفسية.

 والتغيير قصدالتجديد ودلك العصر مستجدات يفرضها حتمية يبقىضرورة التربية قطاع في

االستثمارفيالمواردالبشريةللحصولعلىيدعاملةمؤهلةفيشتىالميادينتعملعلىرقي

.الوطنوتقدمهواحتاللالصدارةبيندولالعالمالنالعلممفتاحالنجاح
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.تمهيد

.عيةأوال:الدراسةاالستطال

الهدفمنالدراسة.-

.وصفعينةالدراسة-

.الدراسةحدود-

عينةالدراسةوخصائصها.-

أدواتالدراسة.-

الخصائصالسيكومتريةللدراسة.-

.ثانيا:الدراسةاألساسية

.منهجالدراسة-

مجتمعالدراسة.-

.عينةالدراسةاالستطالعية-

.مواصفاتالعينةحسبمتغيراتالدراسة-

حدودالدراسة-

.أدواتالدراسة-

.األساليباإلحصائية-

خالصة
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تمهيد:

ظريكلمايتعلقباإلشرافالتربويودورهوفاعليتهفيتوجيهوإرشادبعدماتناولناالجانبالن

األساتذةإالانهيبقىالجانبالنظريغيركاف،والبدمنالتعمقفيالجانبالميدانيمنأجل

زمان ، وتشملالهدفمنها االستطالعية الدراسة ولذلكتناولنا ، التحققمنالفرضياتميدانيا

خ ، الدراسة األساليبومكان ذكر األخير وفي ، الدراسة أداة ، االستطالعية صائصالعينة

اإلحصائية.

 أوال : الدراسة االستطالعية :

 الهدف من الدراسة : -1

تحديدموضوعالدراسةوالتعرفعليهمنكلجوانبه.-

تحديدأداةالدراسة.-

تحديدالعينةومواصفاتها.-

ألدواتالبحثوحسابالخصائصالسيكومترية)الصدقوالثبات(لها،التأكدمنالفهماللغوي-

جلاالطمئنانعلىمدىصالحيته  أ منهذهاألدوات،استبيانفاعليةاإلشرافالتربويمن

 وصف عينة الدراسة: -2

  قوامها استطالعية عينة على الدراسة أدوات بتطبيق  الباحثة تم35قامت ، وأستاذة أستاذ

المقر-لزاممحمد،ببلديةأوالدمعلى ة.بمتوسطةمفالحعدةومتوسطقصديةارهمبطريقةاختي

الذيأسكنفيه

 حدود الدراسة : -3

هةنظرج:اقتصرتهذهالدراسةعلىمعرفةفاعليةاإلشرافالتربويمنوالحدود البشرية  -أ

وفقمناهجالجيلالثاني.أساتذةالتعليمالمتوسط

بمختلفالمكانية الحدود-ب المتوسط التعليم أساتذة من عينة على الدراسة هذه طبقت :

تخصصاتهمببلديةأوالدمعهللادائرةسيديعليواليةمستغانم.
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2017-10-25الى 2017-10-15منءأجريتالدراسةاالستطالعيةابتداالحدود الزمانية :-ج

المتوسطتين الختيار الرئيسي الدافع مديريكان من قدمت التي والتسهيالت لقربهما

لهذا التنويه منهم ومحاولة بالفكرة رحبوا بدورهم الذين األساتذة مع بالتعاون  المتوسطتين،

الموضوعوإبرازأهميةدراستهباإلضافةللموقعالذييخدمبحثنا.

اختيارعينعينة الدراسة :-4 إلىةعند بحيثمنمجتمعالدراسةفانالباحثيلجأ اختيارعينة

(2002،11)كاملأبوزينة،. تكونهذهالعينةممثلةللمجتمعخيرتمثيل

ويوضحالجدولالنسبالمأخوذةمنعينةالدراسة:

علىحسبالمتوسطاتالتي( 01ول رقم )الجد االستطالعية للدراسة العينة أفراد توزيع يمثل

تشملهاالدراسة:

النسبةالعينةعدداألساتذةالمتوسطة

%2020100متوسطةمفالحعدة

%301550لزاممحمدمتوسطة

%503570المجموع



(يتبينأننسبةاألساتذةفيمتوسطةمفالحعدةنسبةالعينةالمأخوذة01منخاللالجدولرقم)

(.%50(أعلىمننسبةمتوسطةلزاممحمد)%100منها)

 : خصائص العينة-5

 : وقدمالباحثخصائصالعينةباالعتمادعلىالجداولآالتية
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 : يوضحتوزيعأفرادالعينةحسبالجنس( 02جدول رقم )

النسبةالعدداألفراد

0822,85ذكرالجنس

2777,14أنثى

أكثرمنعددالذكور(77,14عدداإلناث)(:تثبتالنسبةالمئويةأن02يوضحالجدولرقم)

ناثوهذامايبرروجودهنفيهذه(والمالحظأنالفئةالتيتوظفهيفئةاإل22,85)

.المؤسستينبصورةأكثرمنالذكور

يوضحتوزيعأفرادالعينةحسبالخبرة:( 03جدول رقم )

النسبةالعددسنواتالخبرة



الخبرة

%2674,28سنوات5أقلمن

%0617,14سنة10الى5من

%0205,71سنة20الى10من

%0102,85سنة20أكثرمن

%35100المجموع

سنواتتقدر05(يتبينأنأغلبالذينتتراوحخبرتهمالمهنيةأقلمن03يوضحالجدولرقم)

(أما%05.71(قدرت)20-10(أمامابين)%17,14درة)ق10-5,بالمئةأمامابين%74,28بنسبة

 .وهيأصغرنسبة%02,85سنةقدر20أكثرمن
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يوضحتوزيعأفرادالعينةالمؤهلالعلمي:(04جدول رقم )

النسبةالعددشهادةالتخصص

     

  

  المؤهل العلمي 

%2571,42شهادةالليسانس

%0617,14شهادةالماستر

%0411,42شهادةالدراساتالتطبيقية

%35100المجموع



( الليسانسنسبة)04منخاللالجدولرقم الذينلديهمشهادة يبينأناألفراد أعلىمنأفراد71,42%( )

ادةالذينلديهمشه(%11,42)(،وأصغرنسبةتقدربـ%17,14)ـالذينلديهمشهادةالماستربنسبةتتراوحب

الدراساتالتطبيقية

 : أدوات الدراسة  -( 6

يتوقفصدقالبحوثوقيمتهاالعلميةعلىاالختيارالسليمللطرقواألدواتالتيتمتلكالشروط

مذكرةتخرجمواليمختاربعنوانواقعاإلشراف )العلميةوالمنهجيةبغيةالوصولإلىأهدافهالمسطرة

اتمتعلقةبموضوعالدراسةوالوصولإلىنتائجموثوقبهابطريقة(،وبغيةجمعبيان56:التربوي

 علميةصحيحة،قامالباحثبتصميمأداةلجمعالبيانات،وهي:

هيأداةمنأدواتالبحثالتييتمبموجبهاجمعالمعلوماتالتيتمكنالباحثمن:المقابلة -(1

لمقابلةبانيكونالباحثومعمنيجريمعهاإلجابةعنتساؤالتالبحثواختبارالفروضوتعتمدا

منقبلمنتجريمعه حيثيتمطرحأسئلةمنقبلالباحثواإلجابةعنها ، لوجه البحثوجه

المقابلة،والغرضمنإجراءهذهالمقابلةهوالبحثواالستعالمعنالظروفالتيتتمفيهاعملية

تساع فانالمقابلة باإلضافة الموضوعيللمعلوماتوالبياناتاإلشرافالتربوي، علىاإلدالء دنا

 قمتبهعنداقترابيمنبعضاألساتذةوتناقشتمعهمواتضحتليالتيسيتمجمعها ما وهذا .

.  بعضمنأرائهمحولموضوعاإلشراف
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قامتالباحثةببناءاستبيانيهدفإلىمعرفةوجهةنظرأساتذةالتعليمالمتوسطنحون :استبيا-(2

توصياتواقتراحاف يهدفإلىتقديم كما ، اإلشرافالتربويفيتوجيههم فيحلتاعلية تسهم

على اعتمدت .وقد عامة بصفة اإلشراف مع تعاملهم أثناء األساتذة منها يعاني التي المشكالت

لسهولةاستخدامهوتطبيقهومالءمتهلموضوعالدراسةوإمكانيةتطبيقه استبيانمغلقوذلكنظرا

زمنقصيرأياختصارالجهدوالوقت.في

إلىالبحوثوالدراسا٭ استنادا تحديدها تم فقد لمجاالتاالستبيان بالنسبة خاصةتأما السابقة

في االخضرية بشعبة التربويين المشرفين أداء تقويم (حول فرج عيسى فتحي )دكتور دراسة

، المهنية كفاياتهم 2011ضوء دواني كمال وآفاقا–وكتاب)دكتور إلشرافالتربوي،مفاهيم

(باإلضافةإلىالدراساتالسابقة،فقدكانلإلطارالنظريدورهالبارزفيتحديد79ص2003

أبعادلمدىفاعليةاإلشرافالتربوي،تمتحليلهاإلىمجموعة4مجاالتاالستبيانحيثتمتحديد

الطالعبماوردفياإلطارالنظريعبارة،وكانذلكباالعتمادعلىا42منالعباراتتمثلتفي

إلى معوقاته وتعداد بها مر التي والمراحل وأساليبه ودوره التربوي تعريفاإلشراف  مثل:

المقدمةمنطرفالباحثينسابقا.وبعدالوصولإلىالصورةالنهائيةتالجانبالحلولواالقتراحا

منصحته،واستنادالماسبققامتلالستبيانتمعرضهمعالمشرفالمؤطرومناقشتهوالتأكد

الطالبةبتحديدمجاالتاالستبيانكاألتي:









 









 

107 

 

 يوضحتوزيعالفقراتحسبأبعاداالستمارة:( 05جدول رقم )

الفقراتعنوانالبعداألبعاد

7-6-5-4-3-2-1عامةاتجاهاتاألساتذةنحوفلسفةاإلشرافالتربويالبعداألول

وفقمناهجتقويمالمشرفلهمهاتاألساتذةنحواتجاالبعدالثاني

الجيلالثاني

8-9-10-11-12-13-

14

البعدالثالث



الطالعلاتجاهاتاألساتذةنحوالتكوينأثناءالخدمة

علىمناهجالجيلالثاني

15-16-17-18-19-20

اتجاهاتأساتذةالتعليمالمتوسطنحوفاعليةاإلشرافالبعدالرابع

يالتبليغعنمحتوىمناهجالجيلالثاني.التربويف

21-22-23-24-25-

26-27-28-29-30

 يوضحتوزيعالعباراتالموجبةوالسالبةعلىفقراتاالستمارة:( 06جدول رقم )

البعدالرابعالبعدالثالثالبعدالثانيالبعداألولالبدائل

05070603الموجبةفقراتال

-12-11-10-9-78-6-4-3-2رقمالفقرةالموجبة

13-14

15-16-17-

18-19-20

23-25-26

02000007السالبةفقراتال

-27-24-22-05000021-01رقمالفقرةالسالبة

28-29-30



(يبينطريقةالتصحيحلالستمارةالتيتقيسفاعليةالممارسات07منخاللالجدولرقم)

:توسطبحيثتمإعطاءدرجاتلكلبديلمنالبدائلوهياإلشرافيةمنوجهةنظرأساتذةالتعليمالم
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 : يوضحتوزيعدرجاتالبدائل( 07جدول رقم )

نادراأحياناغالبادائماالبدائل

درجاتالبدائل

الموجبة

04030201

درجاتالبدائل

السالبة

01020304

( رقم الجدول خالل يح07من حيث لالستمارة التصحيح معيار يبين لحساب( الطالب تاجها

الخصائصالسيكومترية.

 :ة االستطالعية الدراس الخصائص السيكومترية ألداة

فهمظاهرةموضوعالدراسةوبنائهافيسياقهاالصحيح،فقدكانمنالبديهيأننعتمدفيألجل

راسةذلكمجموعةمناألدواتألجلالوقوفعلىجوانبالظاهرةوتحليلها،وتحديدمتغيراتالد

ونتائجها،وبناءعلىذلكفقدتماعتمادحسابالصدقوثباتاالستمارة.

يعرفبشيرصالحالرشيدالصدق -1 الواجبتوفرهاي: الصدقمناألمور يعتبر الصدق" "

للتأكدمنصالبةكلعبارةمنعباراتاألداةومالءمتهالماوضعتلقياسها.

ادعلىحسابالصدقالظاهريلألداة،لذلكتمعرضهافيولحسابصدقاألداة،فقدتماالعتم

واقتراحاتهحولموضوعالدراسة،وحول المشرفإلبداءمالحظاته األوليعلىاألستاذ شكلها

مالءمةالمحاورووضوحالعباراتإلىجانبطريقةصياغتها،وبعدإعادةاالستمارةفيصيغتها

منقبلأربعة تحكيمها تم ، طلبمنهمالنهائية النفس، علم قسم اإلنسانية العلوم فيكلية أساتذة

الحكمعلىمدىمالءمةالعباراتمنحيثصياغتهااللغوية،

على- األولية صورته في االستبيان توزيع (:تم المحكمين )صدق لألداة الظاهري الصدق

بجامعةمستغانممجموعةمنالمحكمينذويالخبرةواالختصاصمنأساتذةشعبةعلمالنفس

.(08(محكمينوالمدرجأسماءهمفيالجدولرقم)05والذيبلغعددهم)
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األساتذةالمحكمين:(:08الجدول رقم )

مؤسسةالعملرتبةاألستاذاسمالمحكم

جامعةمستغانمدكتورةحمزاوي

جامعةمستغانمدكتورةعباسةأمينة

جامعةمستغانمدكتورعبدالقادرعبادية

جامعةمستغانمدكتورعمارالميلود

جامعةمستغانمدكتورةبنعروموافية



:يوضحتعديلالفقراتبعدعرضهاعلىالمحكمين:(09الجدول رقم )

بعدالتعديلقبلالتعديلالرقم

عندماانظرإلىاإلشرافالتربويفيواقع01

العمل،إنمهمتهاألساسيةتشخيص

التربويةصعوباتالممارسة

عندماانظرإلىاإلشرافالتربويفيواقع

العمل،إنمهمتهاألساسيةهوالبحثعن

األخطاء

يفسرالمشرفالتربويلألساتذةمنهجية02

التقويمالمستخلصةمنها

يفسرالمشرفالتربويلألساتذةمنهجية

التقويمالمستخلصةمنمنهجالجيلالثاني

ضوحمفهوميستنتجاألساتذةعدمو03

اإلشرافالتربويالحديث

يرىاألساتذةبعدموضوحاإلشرافالتربوي

الحديثلهم

مهمةاإلشرافالتربويقائمةعلىإعطاء04

التعليماتوالتوجيهاتأكثرمالءمة

لألساتذةوفقمناهجالجيلالثاني

إضافتهكفقرةفيالبعداألولبعدحذف

07الفقرة
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تربويأنيركزعلىيجبعلىالمشرفال05

مساعدةومرافقةاألساتذةفيتحسينأدائهم



حذفهألنهمكررفيالبعداألولبطريقتين

مختلفتينولكنلهمنفسالمعنى

يحذفمنالبعدالرابعألنهليسلهعالقةعلىالكتبفقطتمناهجالجيلالثانيركز06

بالموضوع



يصورتهاالنهائيةبعدالتحكيم::يمثلاالستمارةف(10الجدول رقم )

 عددالفقراتعنوانالبعداألبعاد

الفقرات

اتجاهاتاألساتذةنحوفلسفةاإلشرافالتربويالبعداألول

وفقمناهجالجيلالثاني

1-2-3-4-5-6-7-07

وفقتقويمالمشرفلهمساتذةنحواتجاهاتاألالبعدالثاني

مناهجالجيلالثاني

8-9-10-11-12-

13-14

07

البعدالثالث



اتجاهاتاألساتذةنحوالتكوينأثناءالخدمة

الطالععلىمناهجالجيلالثاني

15-16-17-18-

19-20-

 

06

اتجاهاتأساتذةالتعليمالمتوسطنحوفاعليةالبعدالرابع

اإلشرافالتربويفيالتبليغعنمحتوىمناهج

الجيلالثاني.

21-22-23-24-

25-26-27-28-

29-30

10 



وعلىأساسماتقدمبهاألساتذةاألفاضلمنتعديالتلبعضالعباراتأصبحلديناأدواتبحث

بصورتهاالنهائيةيبقىصدقاالتساقالداخلي،حيثسيتمحسابصدقاألداةعنطريقاالتساق

نوفقراتهوالمحوروفقراته.الداخليحيثتمحسابمعامالتاالرتباطبينالدرجةالكليةلالستبيا
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:صدق االتساق الداخلي    

قامتالباحثةبحسابصدقاالتساقالداخليالستمارة،بحسابمعاملاالرتباطبيرسونبين

االجتماعية البرنامجاإلحصائيفيالعلوم حيثاستخدم التيتنتميإليه والبعد كلفقرة   درجة

spss20 (2002الجدولالتالي:باإلضافةإلىكتابفياإلحصاءلـ:فريد)وهذانوضحهمنخالل

والنتائج وبعدها فقرة حسابمعاملاالرتباطبينكل تم ، الفقراتواألبعاد االتساقالداخليبين

موضحةفيالجداولاآلتية:

 : فقراتهالرتباط بين بعد اتجاهات األساتذة نحو فلسفة اإلشراف التربوي عامة و(ا11رقم )الجدول

معاملاالرتباطمعالدرجةالكلية فقرات البعد

للبعد

مستوىالداللة

0,050,01

غيردالةإحصائيا10,16فقرة

غيردالةإحصائيا20,32فقرة

0,01دالةإحصائياعند30,60فقرة

0,01دالةإحصائياعند40,60فقرة

غيردالةإحصائيا50,32فقرة

0,01الةإحصائياعندد60,48فقرة

0,01دالةإحصائياعند70,55فقرة

،أما0,01(دالةعندمستوىالداللة7-6-4-3(يتبينانالفقراترقم)10منخاللالجدولرقم)

(فهيغيردالة.5-2-1بالنسبةللفقرةرقم)





 



 

112 

 

  هم وفق مناهج الجيل الثاني وفقراته(االرتباط بين بعد اتجاهات األساتذة نحو تقويم المشرف ل12الجدول رقم )



فقراتالبعد

معاملاالرتباطمعالدرجالكلية

لبعدل

مستوىالداللة

0,050,01

غيردالةإحصائيا10,33فقرة

0,05دالةإحصائياعند20,41فقرة

0,01دالةإحصائياعند30,53فقرة

0,01دالةإحصائياعند40,66فقرة

0,01دالةإحصائيادالةعند50,65فقرة

0,01دالةإحصائياعند60,66فقرة

0,01دالةإحصائياعند70,45فقرة

،أمابالنسبة0,01(دالةعندمستوىالداللة7-6-5-4-3-2(يتبينأنالفقراترقم)12منخاللالجدولرقم)

.(فهيغيردالة01الفقرة)أما0,05عندمستوىالداللة(فهيدالة02للفقرةرقم)

 :االرتباطبينبعداتجاهاتاألساتذةنحوالتكوينأثناءالخدمةوفقراته(13لجدول رقم )ا



فقراتالبعد

معاملاالرتباطمعالدرجةالكلية

لبعد

مستوىالداللة

0,050,01

0,05دالةإحصائياعند10,40فقرة

0,01دالةإحصائياعند20,50فقرة

0,01دالةإحصائياعند30,55فقرة

0,01دالةإحصائياعند40,47فقرة

0,01دالةإحصائياعند50,50فقرة
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0,05دالةإحصائيا60,35فقرة

-3-2،أمابالنسبةللفقرة)0,05(دالةعندمستوىالداللة6-1(يتبينأنالفقرةرقم)13منخاللالجدولرقم)

.0,01مستوىالداللة.(دالةعند4-5

فيالتبليغعن(االرتباطبينبعداتجاهاتاألساتذةنحوفاعليةاإلشرافالتربوي14الجدول رقم )

 : مناهجالجيلالثانيوفقراتهمحتوى

معاملاالرتباطمعالدرجةالكليةفقراتالبعد

لبعدل

مستوىالداللة

0,050,01

غيردالةإحصائيا10,14فقرة

غيردالةإحصائيا20,27قرةف

غيردالةإحصائيا30,02فقرة

0,01دالةإحصائياعند40,54فقرة

غيردالةإحصائيا50,01فقرة

0,01دالةإحصائياعند60,53فقرة

0,01دالةإحصائياعند70,48فقرة

0,01دالةإحصائياعند80,72فقرة

0,01نددالةإحصائياع90,57فقرة

0,05دالةإحصائيا100,36فقرة

،أمابالنسبةللفقرة0,05(دالةعندمستوىالداللة10(يتبينأنالفقرةرقم)14منخاللالجدولرقم)

.فهيغيردالةإحصائيا (5-3-2-1.أماالفقرة.)0,01(دالةعندمستوىالداللة4-6-7-8-9)

:ستمارة ككلاالتساق الداخلي بين األبعاد واال
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يبيناالتساقالداخليبينأبعاداالستمارةوالدرجةالكلية:(15الجدول رقم )

مستوىالداللةمعاملاالرتباطاألبعاد

0,050,01

دال0,70األولالمحور

دال0,79الثانيالمحور

--0,20المحورالثالث

دال0,80الحورالرابع

)منخ لالستمارة15اللالجدولرقم الكلية يتبينأنمعاملاالرتباطبينالمحوروالدرجة )

(0,79(أمامعاملاالرتباطبالنسبةللمحورالثانيوالدرجةالكليةلالستمارةيساوي)0,70يساوي)

يساوي) الكلية الثالثوالدرجة للمحورا0,20ومعاملاالرتباطبينالمحور بالنسبة أما . لرابع(

(0,80فمعاملاالرتباطبينهوبينالدرجةالكليةيساوي)

الفقرات) حذف للمحور25-23-22-21-8-5-2-1وبعد الداخلي االتساق االرتباط فمعامل )

،أماالمحورالثالث0,01(عندداللة0,83،أماالمحورالثاني)0,01(عندداللة0,76األول)

وهيتدلعلىصدقاألداة ،0,01(عندالداللة0,79رابع)،والمحورال0,05(عندداللة0,42)

 الثبات :حساب  -2

ألفكرومبا علىمعامل ثباتيساويخاعتمدتالباحثة فتحصلتعلىمعامل الثبات، معامل تحليل في

.(وهيقيمةتدلعلىثباتاالستمارة0,78(،وعندحذفالفقراتفكانمعاملالثباتيساوي)0.65)

بهافيالدراسةاألساسية.ةداةصادقةوثابتةيمكناالستعانومنهفاأل

 

 



 

115 

 

:ثانيا : الدراسة األساسية

:إنطبيعةالمشكلةالمطروحةللدراسةتفرضعلىالباحثتبنيمنهجمعيندونغيرهالمنهج -1

حثالمنهجتبعالألهدافالتيتسعىإلىتحقيقهاهذهالدراسة،ولتحقيقأهدافالدراسةاستخدمالبا

الوصفيالتحليلي،الذييسعىإلىالوصفالمنظمللحقائق،وتشخيصالجوانبالمتعلقةبموضوع

الدراسة،وذلكمنخاللاستخدامأدواتمناسبةلجمعالبياناتوالمعلوماتالمطلوبة،وتحليلها،

لوصيةللعنايةبتكوينوتفسيرالنتائجالتيستخرجبهاهذهالدراسةوتقديممقترحاتتفيدالجهاتا

.المفتشينالتربويين

:  مجتمع الدراسةتحديد  -2 من الدراسة مجتمع عدديتكون مفالحعدة متوسطة : متوسطتين

ومنهذاالمجتمعتماختيارعينةالدراسة،  30عددأساتذةمحمدلزام،ومتوسطة20األساتذة

:يبينتوزيعأفرادمجتمعالدراسة( 16الجدول رقم )

موعجالمأنثىذكراألفراد

104050عدداألساتذة

%100%80%20النسبةالمئوية

:عينة الدراسة -3

أستاذ.50قامتالباحثةبالمسحالشامللألساتذة،والذيقدرعددهماإلجماليب

 واسترجاع االستمارة جمع ثباته35وبعد لمعرفة الدراسة أدوات عليهم طبقت والذين ااستمارة

أستاذتعليممتوسط.35وصدقها،أصبحأفرادالعينةاألساسيةيقدرب

:وخصائصهامواصفات عينة الدراسة-4
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توزيع أفراد العينة حسب نوع الجنس )ذكر ، أنثى (4-1

توزيعأفرادالعينةحسبنوعا)ذكر،أنثى(:(17الجدول رقم ) 

موعجالمأنثىذكراألفراد

082735عدداألساتذة

%100%77,14%22,85النسبةالمئوية



(والمالحظأن77,14(أنعدداإلناثأكثرمنعددالذكورونسبتها)17نالحظفيالجدولرقم)

الفئةالتيتوظفهيفئةاإلناثوهذامايبرزوجودهنفيهذهالمؤسسةبصورةأكثرمنالذكور

قيلمنهااشتراطوثيقةاإلعفاءمنالخدمةالوطنية.الذينيجدونصعوباتفيتوظيفجراءعرا

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة المهنية : 4-2

توزيعأفرادالعينةحسبسنواتالخبرةالمهنية:(18الجدول رقم ) 

النسبةالمئويةحجمالعينةسنواتالخبرة

%2674,28سنوات5أقلمن

%0617,14سنة10-5مابين

%0205,71سنة20-10أكثرمن

%0102,85الىمافوق20من

%35100المجموع

(أنمعدلسنواتالحداثةأكثرمنالفئةالتيلهاخبرةمهنية18يظهرمنخاللالجدولرقم)

نقليةوهذهالعينةممارسةالنالمنطقةريفيةواألساتذةالقدماءيتمتحويلهمإلىالمدنبعدالحركةالت

التكوين عملية ميدانيا واكب البحثقد مجتمع كون من انطالقا وهذا لبحثنا كبيرة أهمية تضفي
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بإمكانه القدماءومنتم بالمشرفالتربويأكثرمناألساتذة واحتكاكهم الباسبها زمنية ولفترة

مناهجالجيلالثانيوكيفيةاتخاذمواقفإزاءمدىفاعليةاإلشرافالتربويفيتبليغهعنمحتوى

تدريسهللمتعلمين.

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي  :4-3

توزيعأفرادالعينةحسبالمؤهلالعلمي:(19الجدول رقم ) 

النسبةالمئويةحجمالعينةشهادةالتخصص

%2571,42شهادةالليسانس

%0617,14شهادةالماستر

%0411,42يقيةشهادةالدراساتالتطب

%35100المجموع



(أعلى71,42(يتبينأنأغلباألساتذةلديهمشهادةالليسانسبنسبة)19منخاللالجدولرقم)

( الماستر شهادة لديهم الذين األفراد نسبة شهادة17,14من لديهم الذين لألفراد قيمة وأصغر ، )

يحملمؤهالتعكسماكانفيالماضيبشهادة(.وهذايدلأنالكل11,42الدراساتالتطبيقية)

البكالورياوهدايدلعلىوجودخرجيالجامعاتالذينهمنتاجومنمخرجاتالمدرسةالجزائرية

وقدتمتحقيقهدفمنأهدافمناهجالجيلاألولأالوهوالجزأرة

 مكان وزمان الدراسة األساسية :-5

مبدائرةسيديعلي،بلديةأوالدمعهللابواليةمستغانمالدراسةاألساسيةبواليةمستغانأجريت

.2018مارس14.إلى6أياممن10إذاستغرقتالدراسةحوالي

:أداة الدراسة األساسية-6

التي فانالدراسة وعليه إنالبحثفيأيمجاليعتمدعلىمجموعةمنأدواتلجمعالبيانات،
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شرافالتربويمنوجهةنظرأساتذةالتعليمالمتوسطتهدفإلىالوصوللمعرفةمدىفاعليةاإل

البيانات إن الرحمانعدس" عبد السياقيقول وفيهذا الوصفية علىالدراسة اعتمدتالباحثة

ا استبياناتوالمالحظاتوأساليبالمشاهدة منخالل جمعها يتم ما غالبا المقياسلوصفية ،وهذا

اعباراتايجابيةوسلبية.فقرةفيصورةنهائيةبه22يحتويعلى

يوضحاألبعادوعددالفقراتفيشكلهاالنهائي:(:20الجدول رقم ) 

الفقراتعنوانالبعداألبعاد

وفقاتجاهاتاألساتذةنحوفلسفةاإلشرافالتربويالبعداألول

مناهجالجيلالثاني

1-2-3-4

وفقمناهجتقويمالمشرفلهماتجاهاتاألساتذةنحوالبعدالثاني

الجيلالثاني

5-6-7-8-9-10

البعدالثالث



اتجاهاتاألساتذةنحوالتكوينأثناءالخدمةالطالع

علىمناهجالجيلالثاني

11-12-13-14-15-16

اتجاهاتاألساتذةنحوفاعليةاإلشرافالتربويمنالبعدالرابع

وجهةنظرأساتذةالتعليمالمتوسط

17-18-19-20-21-22



:األساليب اإلحصائية-7

وظفالباحثفيهذهالدراسةمجموعةمناألساليباإلحصائيةوبتعددأغراضالدراسةمنأجل

الوصولإلىالمعالجةوتحليلالبياناتبطريقةعلميةوموضوعية،وقدقمنافيهذهالدراسة

باستخدامالتقنياتاإلحصائيةالتالية:

الفرضيةاألساسيةوالنسبالمئويةاالحصائية.اإلحصاءالوصفيلتفسيرنتائج-

معاملاالرتباطبيرسونلقياسالصدق.-

ألفاكرومباخلقياسثبات،كماوضحاسابقا.-
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 خالصة :

جاءهذاالفصلممهدالعرضنتائجالدراسةاألساسية،فقداشتملعلىنتائجالدراسةاالستطالعية

التعرفعلىالخصائصالسيكومتريةألدواتالبحث،ومدىوالتيهدفالباحثمنخاللهاإلى

صالحيتهالالستعمالفيالدراسةاألساسية،كمااشتملهذاالفصلعلىمنهجالدراسة،ووصف

المجتمعالذيانتقتمنهعينةالبحثوالتيجرىعليهاتطبيقاألدواتاألساسيةلهذهالدراسةبعد

،وماتتمتعبهمنخصائصكماتمتبيانحجمالعينةومواصفاتها،توضيحكيفيةإعدادهاوتطبيقها

واألساليب ، األساسية الدراسة تطبيق إجراءات إلى التعريج ذلك بعد ليتم ، انتقائها وكيفية

اإلحصائيةالتيتماالعتمادعليهافيهذاالبحثوالتييتمعلىضوئهاتفسيرالنتائجومناقشتها،

ليهفيالفصلالمواليلهذهالدراسة.وهذاماسنتطرقإ
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 تمهيد : 

بعرضالنتائج  نقوم سوف ، السابق الفصل في األساسية الدراسة مجريات إلى التطرق بعد

كلفرضيةومناقشةكلواحدةمنهامعبعرضنتائجصلعليهامنخاللهذاالفصل،وهذاالمتح

توظيفالدراساتالتيتدعمالنتائجالمتوصلإليهالنختمالفصلبمناقشةعامةنوضحفيهااإلجابة

 . علىالفرضيةاألساسيةللدراسة

 عرض نتائج ومناقشة الفرضية األولى : -1

قبل أساتذة التعليم  (هناك اتجاهات سلبية من21قصد التحقق من الفرضية األولى : جدول ) 

 .المتوسط نحو فلسفة األشراف عامة وفق مناهج الجيل الثاني 

نادراأحياناغالبادائماالفقراتالرقم

%ت%ت%ت%ت

اإلشرافيحللالسلوكالتعلمي01

فيغرفةالصفلوضع

توصياتأتىبهاالجيلالثاني

يأخذبهااألساتذةأناءتعليمهم

1131,421337,141131,420000

اإلشرافالتربوييقدمالمساعدة02

المتخصصةبماجاءبهالجيل

الثانيألساتذةمناجلتحسين

أدائهم

0822,852365,710411,420000

يعتبراإلشرافالتربويأساسا03

عمليةتشاركيهيتحدثفيها

األساتذةوالمشرفينعنطرق

يسوفقمناهجتحسينالتدر

الجيلالثاني

0822,851851,420925,710000

مهمةاإلشرافاألساسيةتتمثل04

فيخلقظروفالدافعية

لألساتذة



0411,421234,281748,570205,71

1403175,606647,144129,280201,42التكرارات:المجموع
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داألولمعالتكراراتوالنسبالمئويةلإلجاباتيوضحعددفقراتالبع(21)الجدولرقم

اإلشرافيحللالسلوكألتعلميفيغرفةالصفلوضعتوصيات)1ومنخاللهيتضحأنالفقرة 

بلغتنسبتهم الفقرة هذه  بدائما الذينأكدوا تعليمه( أناء األساتذة بها الجيلالثانييأخذ أتىبها

الذيننفوا31,42بـووالدينأجابواباحياناقدر%37,14ـربوالذينأجابوابغالباقد-%31,42.ـب

%00هذهالفقرةنسبتهمبـ

)اإلشرافالتربوييقدمالمساعدةالمتخصصةبماجاءبهالجيلالثانيألساتذةمناجل2أماالفقرة

لباقدروالذينأجابوابغا-%22,85ـتحسينأدائهم(الذينأكدوابدائماهذهالفقرةبلغتنسبتهمب

%00ـ.الذيننفوهاهذهالفقرةنسبتهمب%11,42بـووالدينأجابواباحياناقدر%65,71ـب

الفقرة 3أما والمشرفين): األساتذة عمليةتشاركيهيتحدثفيها يعتبراإلشرافالتربويأساسا

بلغت الفقرة هذه بدائم الذينأكدوا نسبتهمعنطرقتحسينالتدريسوفقمناهجالجيلالثاني(

الذيننفوها.%25,71بـوالدينأجابواباحياناقدر%51,42ـوالذينأجابوابغالباقدرب-%22,85ـب

%00هذهالفقرةنسبتهمبـ

 الفقرة 4أما أكدوا): الذين لألساتذة( فيخلقظروفالدافعية تتمثل اإلشرافاألساسية مهمة

ووالدينأجابوا%34,28ـنأجابوابغالباقدربوالذي-%.11,42دائماهذهالفقرةبلغتنسبتهمبـب

%05,71ـ.الذيننفوهاهذهالفقرةنسبتهمب%48,57بـباحياناقدر

قسمناها66+31تمجمعتكراراتليذائما) %69,28بـوقدأوضحتالنتائجأننسبة احيانا

 في97علىمجموعها على100وضربناها معالعملياتال69,22فتحصلنا تيتاتيفيماوهكذا

وبالمقابلنسبةمن(دبع أرشادهم و اإلشرافالتربويفيتوجيههم علىأهمية أكدوا بـاألساتذة

.بعدموجودجدوىلإلشرافالتربويارأو30,71%

 السابقة الدراسة مع الفرضية هده اتفقت للطالبةولقد  فتيحة -2015خلفي اإلشراف)بعنوان

باألداء من(بويالترالتربويوعالقته لها تنويعأساليباإلشرافلما حيثدعتإلىضرورة

واختلفتمعهافيأنهاركزتعلىاألداءالتربويفقطولمتركزدوركبيرفيتقويمأداءالتربوي

المشرفوالمعلم بين الوطيدة العالقة على المجال داخل عالقة له من اإلشراف،وكل وأهمية

:لعدةأسبابمنهاةلألستاذراجع
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النمو-1 بسببتزايد الميدان في ليوجههم إلىمرشد يحتاجون الذين الجدد األساتذة عدد تزايد

للسكاناألمرالذيزادمنحجمالدارسينوبطريقةحتميةيزدادالتاطيرلهمبتوظيفالديمغرافي

.األساتذة

والي-2 علىالجديد إلىمنيطلعهم األساتذة كونذلكإالبواسطةظهورالجيلالثانيوحاجة

 واألستاذ الوصية الوزارة بين وصل حلقة يعد الذي اإلشرافتوالمشرفالتربوي عملية عتبر

فانفعاليةالتعلمتعتمدإلىحد التربويبمثابةالقلبالنابضللعمليةالتعليميةالتعليمةوعلىهذا

( الرسول فتحيعبد بين اإلشرافالتربوي،وقد علىفعالية اإلشرافيعني:(2008بعيد أن

–المساعدة-النمووالتوجيه–التجريب–التشجيع–الدينامكية–االكتشاف–التنمية–النصيحة

:أنهعمليةومنخصائصاإلشرافالفعال،االقتراح–اإلثارة–الترقية–القيادة-التلقين-التحسين

قيادية،تفاعلية،تعاونية.

أنهناكقولالفرضيةاألولىالتيترفضلمتوصلإليهاتشيرإلىوعلىهذااألساسفالنتائجا

.اتجاهاتسلبيةمنوجهةنظراألساتذةنحوفلسفةاإلشرافعامةوفقمناهجالجيلالثاني
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 عرض نتائج ومناقشة الفرضية الثانية :-2

التعليم المتوسط نحو قصد التحقق من الفرضية الثانية:هناك اتجاهات سلبية من قبل أساتذة  

 تقويم المشرف لهم وفق مناهج الجيل الثاني 

يوضحعددفقراتالبعدالثانيمعالتكراراتوالنسبالمئويةلإلجابات:(22الجدول رقم )

 انادرأحياناغالبادائماالفقرات          الرقم

%ت%ت%ت%ت

علىالرغممنأهميةالتعاونبين01

واألساتذةإالأنحكمالمشرف

المشرفيجبأنيحسمفيالنهاية

1337,141131,421131,420000

يوجهالمشرفالتربوياألساتذة02

إلىاستخدامأساليبالتقويممتنوعة

معالطلبةوفقمناهجالجيلالثاني

0514,281954,281131,420000

يفسرالمشرفالتربويلألساتذة03

نهجيةالتقويمالمستخلصةمنم

مناهجالجيلالثاني

0514,281337,141542,850205.71

ةبوياألساتذيشجعالمشرفالتر04

علىاستخدامالتقويمالذاتي

وممارستهفعلياوفقمناهجالجيل

الثاني

1028,571645,710822,85102,85

ساتذةلطرقيوجهالمشرفاأل05

باراتوفقمناهجصياغةاالخت

الجيلالثانيبصورةواضحةو

محددةتمكنهمنتقويمهلهم

0617,141954,280822,850205.71

يقومالمشرفالتربوياألساتذةوفقا06

لمعاييرالتقويمالموضوعةفي

مناهجالجيلالثانيمنقبلإدارة

التفتيش

0514,281645,8514400000

2104420,959444,766731,900502,38:راتتكراالالمجموع

 

علىالرغممنأهميةالتعاونبينالمشرفواألساتذةإال)  1( أن الفقرة22يوضح الجدول رقم )

الذين النهاية(. في يحسم أن يجب المشرف حكم نسبتهم أن بلغت الفقرة هذه  بدائم أكدوا
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.الذين%.31,42بـينأجابواباحياناقدرذوال%31,42ـوالذينأجابوابغالباقدرب-%.37,14.ـب

 %00بتهمبـنفوهاهذهالفقرةنس

يوجهالمشرفالتربوياألساتذةإلىاستخدامأساليبالتقويممتنوعةمعالطلبةوفق)2أماالفقرة

الذين الثاني(. الجيل ب مناهج نسبتهم بلغت الفقرة هذه  بدائما أجابو-%.14,28ـأكدوا اوالذين

ب قدر قدر%54,28بغالبا باحيانا أجابوا نسبتهم%.31,42 بـووالدين الفقرة هذه نفوها .الذين

%.00ـب

المستخلصةمنهمنهجالجيلالثاني(.)3أما الفقرة  التقويم منهجية يفسرالمشرفالتربويلألساتذة

%37,14ـبالباقدروالذينأجابوابغ-%.14,28.ـأكدوادائماهذهالفقرةبلغتنسبتهمب الذين

%05.71ـ.الذيننفوهاهذهالفقرةنسبتهمب%42,85بـوالدينأجابواباحياناقدر

ةعلىاستخدامالتقويمالذاتيوممارستهفعلياوفقيشجعالمشرفالتربوياألساتذ)4أما الفقرة

ذينأجابوابغالباقدروال-%28,57ـأكدوادائماهذهالفقرةبلغتنسبتهمب مناهجالجيلالثاني(.الذين

 %02,85.ـ.الذيننفوهاهذهالفقرةنسبتهمب%22,85بـووالدينأجابواباحياناقدر%45,71ـب

يوجهالمشرفاألساتذةلطرقصياغةاالختباراتوفقمناهجالجيلالثانيبصورة)5أما الفقرة 

والذينأجابوابغالباقدر-%.17,14ـأكدوادائماهذهالفقرةبلغتنسبتهمب واضحةومحددة(.الذين

%05.71.ـ.الذيننفوهاهذهالفقرةنسبتهمب%22,85ووالدينأجابواباحياناقدر%54,28ـب

الجيل)6أما الفقرة  مناهج في الموضوعة التقويم لمعايير وفقا األساتذة المشرفالتربوي يقوم

الذين التفتيش(. الف الثانيمنقبلإدارة هذه دائما والذين-%.14,28-قرةبلغتنسبتهمبأكدوا

الذيننفوهاهذهالفقرةنسبتهم.و%40ووالدينأجابواباحياناقدرب%45,85أجابوابغالباقدرب

%00بـ

فيتقويمهم.يرونأنللمشرفالتربويدور%65,71وقدأوضحتنتائجالدراسةأننسبة

.%34,28مقارنةبالذينأعربواعننفيهموالتيكانتنسبتهم

ل السابقة الدراسة مع الفرضية اتفقتهذه الهاديوولقد محمد بكير المالكصغير عبد خديمي

)بعنوان2010  المرتبط التربوي اإلصالح نحو المتوسط التعليم أساتذة بالمقاربةاتجاهات
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إلىجانبذلكدعتإلىضرورةألساتذةيصالدعمالمعنويالكافيودعتتخص،(بالكفاءات

لنظرفيكلمنأساليبالتدريسوالتقويم،وانتهاجطرقأخرىمنشأنهاالنهوضبالمستوىا

وقداختلفتمعهافيكونإنمفهوماإلشرافالتعليميوالتحصيليلتحقيقأفضلالنتائجمستقبال

هوما،وتغيرجراءالعولمةباستخدامتقنياتمعاصرةمغايرةلماكانيستخدمهالمشرفمنقبل

للخبرة راجع وهذا توجيههم في كبير دور له المشرفلهم لتقويم أن األساتذة أغلبية أن يؤكد

وبذلكتكونالنسبةالتيوافقت،الكبيرةالتييمتلكهاالمشرفينوفيالتمكنالجيدفيالتخصص

التعلمية وذلكفيسبيلتحسينالعملية علىأنللمشرفالتربويدوركبيروفعالفيتقويمهم

ويمكنناالقول.حتىيكونهناكأساتذةيتقبلونالرأياآلخر،وبذلكنقولأنفرضناكانخاطئا

أنلكلتقويمأهميةفيتعديلوتقويماألستاذودورفعالوذلكبتحديدالمشرفألساليبالتقويم

ت فيهمننقائهالمعتمدةفيمناهجالجيلالثانيالذييواكبالعصرومستجدا ومن،صرغمما

:وظائفتقويمالمشرفلألستاذ

وظيفة توجيهية بداية قبل وينجز التشخيصي التقويم التعليم: مهنة األستاذ االستعداداتولوج برصد ويهتّم

 ويكونفيشكلمسابقةأياختيارهاألساتذةوالمؤهالتلدى

 الجددعنكيفيةالتدريسبالجيلالثاني.تكويناالساتذة:ويعتمدعلىالبحثعنالخللمنأجلتعديليهوظيفة 

األستاذويتمتثبيتهليسلّطالضوءعلىمواطنالقّوةلدىالخدمة:التقويماإلجماليويتمفيآخرإشهاديةوظيفة 

 أوترقيتهإلىالرتبةاألعلى،فيمبادرةمنالمشرفوتشجيعهلألستاذ

إ تشير األساسفالنتائجالمتوصلإليها التيتقولأنهناكرفضلىوعلىهذا الثانية الفرضية

اتجاهاتسلبيةألساتذةالتعليمالمتوسطنحوتقويمالمشرفلهموعليهفانتقويمالمشرفالتربوي

دوركبيرفياكتسابالخبرةلألساتذةوتوجيههموالتقدملألحسنفيالمجالالمهني.
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عرض نتائج ومناقشة الفرضية الثالثة :-03

د التحقق من الفرضية :هناك اتجاهات سلبية  من قبل أساتذة التعليم المتوسط نحو التكوين قص

 أثناء الخدمة لالطالع على مناهج الجيل الثاني 

 :معالتكراراتوالنسبالمئويةلإلجاباتيوضحعددفقراتالبعدالثالث( ، 23جدول رقم )

نادراأحياناغالبادائما لفقراتا          الرقم

%ت%ت%ت%ت

يجبأنيعطيالمشرفوناألساتذة01

التوجيهاتعلىأساليبالتعليمالواردة

فيمناهجالجيلالثانيتساعدهمفي

تحسينتعليمه

1028,571645,710925,710000

منالمهمأنيضعاألساتذةأهدافهم02

المتعلقةبنموهمالمهنيويكونالتكوين

معهمطيلةممارستهمللمهنةمستمر

2057,141234,280308,570000

التعليمهومحاولةمعقدةتتطلبدراسة03

مستمرةمنقبلكلمنهوفيالحقل

التربوي

2262,8507200617,140000

يدركاألساتذةالحاجةإلىتقوية04

قدراتهمفيالجانبالتدريسيخاصة

ومتغيراتبظهورالجيلالثاني

العصر

2571,420925,710102,850000

يجبأنتقررالهيئةاإلشرافية05

زمةلورشةعملنظراألاألهدافال

لتمتعهمبمنظورواسععنقدرات

األساتذةوحاجةالمدرسةوبمتغيرات

المناهج

1131,221851,420617,140000

نصفيومتكوينيكلشهرالذي06

زارةالوصيةغيركافبرمجتهالو

مقارنةبالتغيراتالتيطرأتعلى

المنهاج

14400822,851131,220205.71

21010248,577033,333617,1420.95التكرارات:210
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( 23من خالل الجدول رقم ) الفقرة أن يلي ما األساتذة)1يتضح المشرفون يعطي أن يجب

 مالواردةفيمناهجالجيلالثانيتساعدهمفيتحسينتعليمه(.الذينالتوجيهاتعلىأساليبالتعلي

ب بلغتنسبتهم الفقرة هذه  دائما قدرب-%28,57-ـأكدوا بغالبا ووالدين%45,71ـوالذينأجابوا

%00الذيننفوهاهذهالفقرةنسبتهمبـ.و%25,71ـأجابواباحياناقدرب

أكدوادائماهذه أهدافهمالمتعلقةبنموهمالمهني(،الذينمنالمهمأنيضعاألساتذة)2أماالفقرة

ب نسبتهم بلغت ب-%..57,14.ـالفقرة قدر بغالبا أجابوا أح%34,28ـوالذين أجابوا ياناووالدين

%00هذهالفقرةنسبتهمبـ.والذيننفوها%.08,57ـقدرب

 الفقرة ق)3أما من مستمرة دراسة تتطلب معقدة محاولة هو الحقلالتعليم في هو من كل بل

الذين ب التربوي(. نسبتهم بلغت الفقرة هذه  دائما قدر-%.62,85.ـأكدوا بغالبا أجابوا والذين

%00رةنسبتهمبـ.والذيننفوهاهذهالفق%17,14ـقدربووالدينأجابواباحيانا%20ـب

تدريسيخاصةبظهورالجيليدركاألساتذةالحاجةإلىتقويةقدراتهمفيالجانبال):4أماالفقرة

والذينأجابوا-%71,42-أكدوادائماهذهالفقرةبلغتنسبتهمب الثانيومتغيراتالعصر(الذين

ـ.والذيننفوهاهذهالفقرةنسبتهمب%02,85ـووالدينأجابواباحياناقدرب%25,71بغالباقدرب

00%

فاألزمةلورشةعملنظرالتمتعهمبمنظوريجبأنتقررالهيئةاإلشرافيةاألهدا):5أماالفقرة

الذين وبمتغيراتالمناهج(. المدرسة وحاجة قدراتاألساتذة عن الفقرة واسع هذه  دائما أكدوا

ب نسبتهم ب-%31,22-ـبلغت قدر بغالبا أجابوا قدرب%51,42ـوالذين باحيانا أجابوا ـوالدين

%00ذيننفواهذهالفقرةنسبتهمبـ.وال17,14%

أم الفقرة مقارنة):6ا كاف غير الوصية الوزارة برمجته الذي شهر كل تكويني يوم نصف

الذين المنهاج( ب بالتغيراتالتيطرأتعلى بلغتنسبتهم الفقرة هذه  دائما -%.22,85ـأكدوا

هذهالفقرةا.والذيننفو%31,22ـحياناقدربووالدينأجابوابأ%22,85ـوالذينأجابوابغالباقدرب

%05,71ـسبتهمبن

والمتعلقباتجاهاتاألساتذةنحوالتكوينأثناءالخدمة(23)يتبينمنالنتائجالمدونةبالجدولرقم 

ةالتكوينأثناءمناألساتذةأكدعلىضرور%81,90الطالععلىمناهجالجيلالثاني،أننسبة
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مفتشالذيلهأهميةكبيرةالخدمةوضرورةاالطالععلىمناهجالجيلالثانيوذلكباعازمنال

الذينرفضواالتكوينبحجة%18,09بينماقدرةنسبة،فيتكوينهملمالهمنكفاياتتؤهلهلذلك

ضيقالوقتألستاذالنالحجمالساعيللتدريسمكتظوكذلككثافةالبرنامجوطوله،وتفضيلهم

،بكاري:دراسةمعالدراسةالسابقة.ولقداتفقتنتائجهذهالفرضيةالنترنتبدلالتنقلللتكوين

 ميلود تاتجاها)بعنوان2009عمار الخدمة أثناء التكوين المتوسطنحو التعليم دراسة(أساتذة

يةتجعلهموفقاأثناءالخدمةلهعدةمزاياايجابالدراسةعلىأنالتكوين:أكدتةبواليةأدراريميدان

األإلى لرضا  والدليلعلىذلكنيله ما ايجابياتوهذاوساتذةحد عدة له الخدمة التكوينأثناء

بالرغمالنقصالمسجلفيبالنظرإلىالنتائجالمحققإلىحداآلنوالتيراقترضااألساتذة،

الميدان المشروعفيظلاإلصالحالتربويالجديد،لتكويناألساتذة بهذا بدورهم فإنهمرحبوا

نظومةالتربوية،فالدوراتالتكوينيةوالتدريبيةالتييتلقاهاالوزارةفيإصالحالمهالذيانتهجت

وتنمية مهاراتاألساتذة فيتطوير كبيرة ساهمتوبنسبة ، للخدمة تأديتهم وأثناء قبل األساتذة

وق مردكفاءاتهم على إيجابا ينعكس مما بالطريقةةوديدراتهم العلمي التحصيل في التلميذ

 منخاللإذ،واألسلوبالممنهجالجيد انهاليجبالتغاضيعنبعضالسلبياتالتيسجلناها

انطباعاتاألساتذةوالتيكانتموجهةنحو:االتجاهاتنحوالمشرفينالمؤطرينالذينيمكنأن

نقص أو ، المتكون إلى المرجوة المعلومة إيصال عن عاجزين باعتبارهم فعالين غير يكونوا

.نوغيابالتنسيقواالتصالالفعالبينالمؤطروالمتكونخبرتهوكفاءتهفيتكوينالراشدي



إلى تشير إليها المتوصل األساسفالنتائج هذا الثارفضعلى هناكلثةالفرضية أن تقول التي

 مناهجاتجاهاتسلبية على لالطالع الخدمة أثناء التكوين نحو المتوسط التعليم أساتذة قبل من

تكوينأهميةبالرغمانهيأخذمنوقتهم.واعتبرواأنللالجيلالثاني
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 عرض نتائج ومناقشة الفرضية الرابعة:4

قصد التحقق من الفرضية :هناك اتجاهات سلبية ألساتذة التعليم المتوسط نحو مدى فاعلية 

 اإلشراف التربوي في التبليغ عن محتوى مناهج الجيل الثاني  .

 :معالتكراراتوالنسبالمئويةلإلجاباتثالثيوضحعددفقراتالبعدال( ، 24دول رقم )

نادراأحياناغالبادائماالفقراتالرقم

%ت%ت%ت%ت

المشرفالتربويلمينوعأساليب01

اإلشرافالتربويفيالتبليغعن

محتوىمناهجالجيلالثاني

0617,141542,851131,420308,57

ويلهدوركبيرفيالمشرفالترب02

إبالغناعنمستجداتالجيلالثاني

0925,711234,2814400000



03

المشرفونالتربويونليسلهمالقدرة

علىإتباعاألساليبالقياديةالمناسبة

لتغييركتبالجيلالثاني

0514,281748,570925,710411,42

مناهجالجيلالثانياتسمتباالستعجال04

وسوءالتخطيطوعدمإشراكالفاعلين

فيالحقلالتربوينالحقيقيي

000021601028,570411,42

مناهجالجيلالثانيتتسمبعدم05

دائماهناكتغيراتتطرأراالستقرا

عليها

0308,571748,571131,420411,42

اإلصالحاتالتربويةلمتتحالفرصة06

تحضيرمناهجلألساتذةللمشاركةفي

الجيلالثاني

0205,711234,281748,570411,42

2102511,909444,767234,281909,04 :تكراراتالمجموع
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المشرفالتربويلمينوعأساليباإلشراف) 1(  يتضح أن الفقرة 24جدول رقم )من خالل ال

أكدوادائماهذهالفقرةبلغتنسبتهم نالتربويفيالتبليغعنمحتوىمناهجالجيلالثاني(.الذي

%.31,42بـحياناقدرووالدينأجابوابأ%42,85 ـوالذينأجابوابغالباقدرب-%.17,14ـب  

.%08,57ـوالذيننفوهاهذهالفقرةنسبتهمب  

أكدوا المشرفالتربويلهدوركبيرفيإبالغناعنمستجداتالجيلالثاني(.الذين)2أما الفقرة 

ووالدينأجابوا%34,28 ـوالذينأجابوابغالباقدرب-%..25,71ـماهذهالفقرةبلغتنسبتهمبدائ

%.00الذيننفوهاهذهالفقرةنسبتهمبـ.و%40.ـباحياناقدرب

المشرفونالتربويونليسلهمالقدرةعلىإتباعاألساليبالقياديةالمناسبةلتغييركتب)3أما الفقرة 

ا ب لذينالجيلالثاني(. بلغتنسبتهم الفقرة هذه  دائما قدر-%.14,28ـأكدوا بغالبا والذيناجابو

%11,42..ـهذهالفقرةنسبتهمب.والذيننفوا%25,71 ووالدينأجابواباحياناقدربـ%48,57ـب

الفاعلين)4أما الفقرة  إشراك وعدم التخطيط وسوء باالستعجال اتسمت الثاني الجيل مناهج

والذينأجابوا-%.00..ـأكدوادائماهذهالفقرةبلغتنسبتهمب يالحقلالتربوي(.الذينفنالحقيقيي

ب قدر قدربـ%60ـبغالبا باحيانا أجابوا نسبتهم%28,57 ووالدين الفقرة هذه نفوا .والذين

%11.42.ـب

االستقرا) 5أما الفقرة  بعدم الثانيتتسم رمناهجالجيل هناكتغيراتتطرأ الذيندائما  عليها(.

ووالدين%48,57 .ـوالذينأجابوابغالباقدرب-%08,57.ـأكدوادائماهذهالفقرةبلغتنسبتهمب

%11,42..ـ.والذيننفوهاهذهالفقرةنسبتهمب%31,42ـأجابواباحياناقدرب

ا)6أما الفقرة مناهج تحضير في للمشاركة لألساتذة الفرصة تتح لم التربوية لجيلاإلصالحات

الذين  الثاني(. بـأكدوا نسبتهم بلغت الفقرة هذه  قدر-%05,71.دائما بغالبا أجابوا والذين

.والذيننفوهاهذهالفقرةنسبتهم%.48,57 ووالدينأجابواباحياناقدربـ%34,28ب

%11,42.ـب

التربويمنوجهةوالمتعلقةبمدىفاعليةاإلشراف24يتبينمنالنتائجالمدونةفيالجدولرقم   

 المتوسط التعليم أساتذة الثانينظر الجيل مناهج محتوى عن التبليغ النسبةفي بلغت :.حيث
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مناألساتذةالذينيرونمدىفاعليةاإلشرافالتربويفيتوجيههمواطالعهمبمحتوى56,66%

ربويفقدبلغتالنسبةرأوابعدمفعاليةاإلشرافالتنيأمانسبةاألساتذةالذينمناهجالجيلالثا

إليه،وهينسبةمتقاربةمعالنسبةالتيترىإنلإلشرافالتربويفعالية43,33% أشارة كما

(التربوياإلشرافالتربويوعالقتهباألداء)بعنوان-2015دراسةخلفيفتيحةالدراسةالسابقة

في اإلشرافالتربويفيمجالالتعليم الدراسةعلىأهمية المعلمينحيثأكدت .تحسنأداء

ذلكلوجودالبديلوهوالوسائلفيبحثناحولفاعليةاإلشرافرجعتبايناآلراءبيناألساتذةوي

التكنولوجيةخاصةاالنترنتالتيأصبحتوسيلةتبليغهامةتختصرالزمانوالمكاناألمرالتي

عنالمشرفوينفرونمنح معتبرة يستغنونبنسبة ضورالندواتواللقاءاتجعلمناألساتذة

لقدتغيرمفهوماإلشرافالتربويفيالوقتالحاضراألمرالذييتطلبو.التييعقدهاهذااألخير

الجديدةوالهدفالرئيسيهوالتركيزعلىتحسينأداءتمنالموجهيناستيعاباألدواروالمتطلبا

فتيشإلىاإلشرافعلىشرافمنالتاألساتذةوتحسينعمليةالتعلموالتعليم،كماتحولمفهوماإل

:وتظهرأهميةوجوداإلشرافالتربويبوجوداألسبابالتاليةاألساتذة،

عدمتوصلاألساتذةإلىاألداءالجيدالمطلوبالمتوقعمنهم.-

تكوينتربويةاألمرالذيأستدعىإلىظهورالجيلالثانيوالتغيراتالحاصلةفيالمنظومةال-

نواألساتذةالستيعابهونقلهعبراألجيالالمشرفي

عدم-  التدريسوكذلك عملية في الالزمة بالمعلومات كافيا الماما الجدد األساتذة إلمام عدم

إلمامهمبتكتيكوفنيةالتدريسالتيتحتاجإلىالوقتوالخبرة.وهذااليستثنياألساتذةالقدماءبما

هجالجيلالثاني.الالطالععلىفحوىمنأنالمنهاججديدفكالهمابحاجة

بصفةعامةوهوعلىةفاإلشرافالتربويلهأهميةكبرىللتوجيهفيجميعالمراحلالتعليمي

.درجةكبيرةمناألهميةبالنسبةللتعليمالمتوسطألنهيعتبرالقاعدةلالنتقالإلىالثانوي

األساس تشيرعلىهذا الإلىرفضفالنتائجالمتوصلإليها التيتقولأنهناكرابعةالفرضية

مدىفاعليةاإلشرافالتربويفيتبليغهمعنمنقبلأساتذةالتعليمالمتوسطنحواتجاهاتسلبية

محتوىمناهجالجيلالثاني.حيثتمتطبيقالجيلالثانيعنطريقشرحالمشرفونالكيفيةالتي

لصعوباتبعدعقدهمعدةلقاءاتجمعتكلمناالمشرفيتمالتدريسبهاالمنهجالجديدوتدليلا
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ألنهفيالميدانالحظنا المتكفلبهمحسبكلتخصص.رغمأنالتاطيركانمتأخرا واألساتذة

شهرينمن الندواتبعد المفتشينعقدوا للمدارسإلىجانبأن الكتبالمدرسية تأخرإحضار

انطالقالموسمالدراسي.

 الفرضية الرئيسية :

رفضوفياألخيروبعدعرضوتحليلنتائجالدراسةومناقشتهاعلىضوءالفرضياتالفرعيةو

 تأكيد يمكننا األخيرة هذه اإلشرافالتربويمنبان بمدىفاعلية  والمتعلقة الرئيسية الفرضية

لتياالفرضيةالرئيسيةرفضوبعدتأكيد،مناهجالجيلالثانيوجهةنظرأساتذةالتعليمالمتوسط

أكدتأغلبإجاباتاألساتذةعلىمدىفاعليةاإلشرافالتربويفياإلبالغعنمحتوىمناهج

يمكناإلجابةعلىتساؤالتالدراسةوإشكاليةالبحثباإليجاب،والفرضياتالفرعيةالجيلالثاني

حيثأكدتالنتائجأن:

وفقنظرأساتذةالتعليمالمتوسطهناكاتجاهاتايجابيةنحوفلسفةاإلشرافالتربويمنوجهة-

مناهجالجيلالثاني

وفقمناهجهناكاتجاهاتايجابيةنحوتقويمالمشرفلهممنوجهةنظرأساتذةالتعليمالمتوسط-

الجيلالثاني

الخدمةلالطالععلىمناهجالجيلالثانيهناكاتجاهاتايجابية- التكوينأثناء منوجهةنحو

ليمالمتوسط.نظرأساتذةالتع

فياإلبالغعنمحتوىمناهجالجيلهناكاتجاهاتايجابيةنحومدىفاعليةاإلشرافالتربوي-

.منوجهةنظرأساتذةالتعليمالمتوسطالثاني

منوجهةنظرفاعليةشرافالتربويلإلدعلىأنيإلشكاليةالبحثنستطيعالتأكلوعليهوبالنسبة

لمايتلقوهمنإشرافراجعلعدةأسبابمنوجهةنظرهم.أساتذةالتعليمالمتوسط

 مناقشة عامة : 

ألساتذة بالنسبة  اإلشرافالتربوي فاعلية مدى أن تبين إليها توصلنا التي النتائج خالل ومن

التعليمالمتوسطراجعةلشخصيةالمفتشوكفايتهومنهاماهوراجعللبرامجالتيسطرتهاالوزارة
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الحديثةفيفيخضمظهورالجيلالثاني،إلىجانباعتمادالمشرفعلىالوسائلالوصيةخاصة

إلىجانبالوسائلالتكنولوجياوتغيراتهالحتميةهجداتلمستمحتوىالمنهجومواكبتهتبليغهعن

والمشرف، وبيناألستاذ بيناألساتذة وصل الفيسبوكالذيكانهمزة سهلالذياألمرخاصة

ستاذالتكيفويعمالنيمعاعلىالرقيبالمنظومةالتربويةوضرورةتكثيفالتكوينعليهوعلىاأل

المستمرالذيبدونهتتوقفالشجرةعنإعطائناالثمارالذيسيجنيهاالتلميذوالذيبدورهسيحمل

المشعلمستقبال.

خاتمة :ال

أنلإلشرافالتربويأهميةكبي جليا فيالمنظومةالتربويةبعدالبحثوالتنقيبيتضحلنا رة

لإلرشادوالتوجيهوالتبليغعنمحتوىمناهجالجيلالثانيوتجسيدهفيالميدانمنخاللالمشرفين

الذينيقومونبتاطيروتكويناألساتذةالقدماءوالجددالنالمنهاججديدالذييتطلبتكثيفالجهود

م باعاز وهذا الميدان في اإلطاراتالفاعلة كل قبل بينمن وصل حلقة هم الذين المشرفين ن

الوزارةالوصيةواألساتذةوذلكمناجلمواكبةمختلفالتطوراتالحاصلةفيالميدانالتربوي

روود،  التعليمدراستنا أساتذة نظر وجهة من التربوي اإلشراف فاعلية مدى حول تتمحور

وقدكشفتهذه،خمسفصولالمتوسطوفقمناهجالجيلالثاني،ثمتناولالجانبالنظريفي

الدراسةمنخاللإطارهالمؤشراتالفرضياتالتيتمصياغتهافيشكلأسئلةاالستمارة،وتم

لهمن لما المتوسط التعليم بالنسبةألساتذة بأنلإلشرافالتربويفاعلية التحققمنصالحيتها

الجيلالثاني،واعتبارالمشرفدوروأهميةفيإرشادهموتوجيههموإبالغهمعنمحتوىمناهج

التربويهمزةوصلبينهوبينالوزارةالوصيةلدىأكدناأنلإلشرافالتربويتأثيرايجابياعل

،وأماواضحةالفرضيةكانتبطالنالعمليةالتعلمية،ويتبينلنامنخاللتلكالتحليالتأننسبة

نجاحالعمليةالتعليميةلمالديهمنخبرةعلميةلهدورفعالفيإفتقويمالمشرفالتربويلألستاذ

وبيداغوجيةوتمتكوينهفيالمجال.كمايرىاألساتذةانهعلىالمشرفالتربويعرضدروس

كيفيه حتىتتضحلهم فقطبإلقائها وليستكليفاألساتذة فيالندواتالمبرمجة أمامهم نموذجية

فيالجيلالثاني انهعليهاالعتمادعلىالوسائلالتكنولوجياوطرقالتدريسالمعمولبها ،كما

اإلشرافالتربويومتغير للوسائلالمستخدمةفيعملية وفياألخيربالنسبة . بمختلفأنواعها

تكوين من الزيادة ينبغي كما األخير. هذا ظروف مراعاة وعليه األستاذ عمل حسب المكان
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بينهمبتقديمالمشرفينواألساتذةحتىيتسنىلهماالطالع علىمناهجالجيلالثانيوالتفاعلفيما

إلىتعديلهإنأمكنذلك هوسلبيوالدعوة هوايجابيواجتنابما مقترحاتهموالوقوفعلىما

لتواكبسا التربوية النهوضبالمنظومة يتم حتى الميدان في أطراففاعلة الدولباعتبارهم ئر

المتقدمةبفضلالعلم.
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 التوصيات واالقتراحات .

على  الكشف ومع ، التطبيقي أو النظري جانبيها في سواء الدراسة في ذكره تقدم مما

فرضياتالبحثيمكنناتقديمبعضالتوصياتواالقتراحاتالتييمكنأنتكونمناسبةللتقليل

خيرللدورالمنوطمنالصعوباتالتييجدهااألساتذةفيتفاعلهممعالمشرفوإدراكهذااأل

بهمنخاللقراءةهذهالمذكرةوأنيؤديكلمنهماواجبهحتىنرقىبالمنظومةالتربوي

ة،ويمكنمنخاللهذهالمقترحات:التيهيركيزةإيبلدأوحضار

فتحآفاقالتكوينأمامالمشرفينالتربويينوكذااألساتذةوذلكعنطريقتنظيمالدورات -1

، التكوينالتدريبية تشجيع إلى باإلضافة والتعليمية التربوية الساعة. بمستجدات وتزويدهم

الخبراتالمهنيةالذاتيوتكليفهمبالقيامببعضالدراساتوالبحوثلتنمية

اإلشرافالتربويعلىأكملوجه-2 عملية لتنفيذ والالزمة المناسبة المالية األغلفة توفير

والوسائلالتعليميةالمناسبةللعمليةالتربوية.لتجديدوإثراءوذلكمنخاللتأميناألجهزة

خبراتهمالعلميةوالمهنيةحتىيستطيعوامواكبةالتغيرات..

اطالعالمشرفينالتربويبمستجداتوالتغيراتالجيلالثانيحتى-3 الوصية علىالوزارة

يتمكنمنأبالغهالألساتذةفيوقتهاالمحدد

االتصالالتكنولوجيابينالوزارةوالمشرفواألستاذوليسبينالمشرفاستخداموسائل-4

كإ فقط. الوصية جادموقعخاصيكونمباشرأثناءانعقادالمؤتمراتوالملتقياتيوالوزارة

التدخلإلبداء إمكانية حيثتمكناألطرافالمشاركة التربوية بالمنظومة والندواتالخاصة

وا عندهم حفظها أو الآراءهم وهكذا فراغهم وقت في عليها جديدالطالع أي عليهم يمر

بدراي اويكنونا التييحضكافية البالغة لألهمية ونظرا يحيطبهم. اإلشرافىحولما بها

فياإلشرافالتربويوكذا منالبحوثالمعاصرة التربوية المكتبة لثراء ونظرا التربوي،

نواليةمستغانمدائرةسيديعلي.ترىالباحثةاقتصارالبحثالحاليعلىمؤسستينفقطم

الطالبةأنهيمكنالتوسعأكثرفيهذاالموضوعوإمكانيةتناولهمنجوانبمختلفةخاصةفي

جالجيلالثانيومتغيراتالعصر.خضمظهورمناه
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 :قائمة المصادر والمراجع 

 الكتب :

كلية–،اإلشرافبينالواقعوالمأمول،جامعةالملكسعود2006،إبراهيممحمدالغمالس-1

التربية،قسماإلدارةالتربوية،المملكةالعربيةالسعودية.

،تطبيقاتفياإلشرافالتربوي،كليةالتربويةالجامعية1428-2008أحمدجميلعايش،-2

 لمسيرةللنشروالتوزيعوالطباعةاليونسكو،،الطبعةاألولى،دارا–االنوروا

الطبعة،مناهجالتعليمبينالواقعوالمستقبل،2001أحمدحسينأللقانيوفارعةحسنمحمد-3

األولى،كليةالتربية،عينالشمس.

الطبعةاألولى،تطويرمناهجالتعليم،وكيلكليةالتربية،1995-1415أحمدحسينأللقاني،-4

الشمس،،جامعةعين

،أساليباإلشرافالتربويتقويماإلشرافالتربوي2010أنغاماالزوريوشريفةالقحطاني،-5

جامعةالطانت،القاهرة.

وأستاذعارفحاتمهادي-6 فاتحالمحيرش. ضياءعويدحربيالعرنوسيودكتور.حيدرحاتم

الطبعةاألولى.المملكةاألردنيةه.اإلدارةواإلشرافالتربوي،1434-2013الحيوريوآخرون

الهاشمية.للنشروالتوزيع

م2005-1425عارفتوفيقعطاري،د.صالحةعبدهللاعيسان،د.ريمانجمعةمحمود.-7

للنشر الفالح مكتبة ، األولى الطبعة ) العملية وتطبيقاته النظرية )نماذجه اإلشرافالتربوي

شارعبيروتعمارةاألطباء–:،دولةالكويت،حولىوالتوزيع،حقوقالطبعمحفوظة،

هـ،دليلالمشرفالتربويلتحسينعمليتيالتعليموالتعلم1429-م2009فؤادعلي،-8

نائبعميدكليةالتربية.المملكةاالردونية.

ولى،جامعةالطبعةاألم،اإلحصاءفيالتربيةوالعلوماإلنسانية،2002فريدكاملأبوزينة،-9

عماناألهليةللدرساتالعليا،عمان.
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10- محمدصالحرمان ، خليلزايد 1436-م2015،)فهد الحديثه( اإلشرافوالتوجيه ،،

داراإلعصارالعلميالطبعةالعربيةاألولى،كليةتدريبعمان،

ي.مفاهيم..وآفاق.،أستاذاإلدارةالتربوية،اإلشرافالتربو2003كمالسليمدواني،-11

الطبعةاألولى،كليةالعلومالتربوية،الجامعةاألردنية.

،القيادةالتربوية،اإلشرافالتربويالفعالواإلدارةالحافزية2008،محمدحسنينالعجمي  -12

.دارالجامعةالجديدةجامعةالمنصورة،اإلسكندرية،مصر،،كليةالتربية،

مح-13 معن ،د العياصرة أحمد وعالقتها2008مود التربوية والقيادة التربوي اإلشراف ،

 باالحتراقالنفسي،الطبعةاالولى،،المملكةاألردنيةالهاشميةدارالحامدللنشروالتوزيع.

 :المذكرات

مذكرة2012-2011بكراويميلود،-1 الخدمة أثناء والتكوين المتوسط التعليم اتجاهاتأساتذة

رجلنيلشهادةالليسانسفيعلمالنفس،دراسةميدانية،واليةأدرار.تخ

اإلشرافالتربويوعالقتهباألداءالوظيفيمذكرةتخرجلنيل،2016-2015خلفيفتيحة،-2

شهادةماسترتعليميةالعلوم،جامعةمستغانم.

3-، وردة 2016-2015دايرة التعليم في التربوي اإلشراف واقع نظر، وجهة من االبتدائي

جامعةتبسةمذكرةتخرجلنيلشهادةماستر،المعلمينوالمشرفينالتربيين

،استخدامأساتذةالتعليمالمتوسطألنواعالتقويمالتربويفي2015-2014سماحيصورية،-4

ممذكرةتخرجلنيلشهادةماسترتعليميةالعلوم،جامعةمستغانظلالمقاربةبالكفاءات

،االستراتيجياتالمعتمدةمنطرفاألستاذداخلالصفودورها2011-2010سوقينعيمة،-5

،مذكرة المتوسط الطور لدىتالميذ المشكالتالرياضية حل في التحكم على القدرة تنمية في

تخصصصعوباتالتعلم.جامعةمستغانم–تخرجلنيلشهادةالماجسترفيعلمالنفسالمدرسي

،اتجاهاتأساتذةالمرحلةالمتوسطةنحواستخدامالحاسوبفي2016-2015نوال،شرقية-6

التعليمالمتوسط،مذكرةتخرجلنيلشهادةماسترتعليميةالعلوم،جامعةمستغانم.
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7- المالك عبد وخديمي بكير نحو2010-2009صغير المتوسط التعليم أساتذة اتجاهات ،

التعليمالمتوسط،جامعة–بالمقاربةبالكفاءاتاإلصالحالتربويالمرتبط دراسةميدانيةألساتذة

مستغانم.

الوهاب،-8 مذكرة2009-2008مغارعبد المدرسي، بالمردود السلوكاإلشرافيوعالقته ،

جامعةسكيكدة.،2009-2008فيعلمالنفسالعملوالتنظيمرلنيلشهادةالماجستي

9- منوجهة2017-2016مواليمختار، العربية االبتدائيللغة تكوينمفتشيالتعليم ،واقع

نظرهممذكرةتخرجلنيلشهادةالماسترفيعلمالنفستخصصتعليميةالعلوم،جامعةمستغانم.

بورغدا-10 ميادة  في2011-2010،د  االبتدائي التعليم معوقاتاإلشرافالتربويعلى ، ،

 .قسنطينةجامعةمنتوريرمذكرةماجستيشرافيةالمعاصرة،الجزائرضمناالتجاهاتاإل

 :المنشورات

2016اإلطارالعاملمناهجالتعليمالمتوسط،وزارةالتربيةالوطنية،-1

 .حسينعمليتيالتعليموالتعلمكليةالتربيةدليلالمشرفالتربويلتفؤادعليحاجز،-2
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.واليةمستغانمجامعةعبدالحميدبنباديس  

 كليةالعلوماالجتماعية

 التخصص:السنةالثانيةماسترتعليميةالعلوم

2018-2017السنةالجامعية:  

 

 استمارة 

ة التعليم المتوسطموجهة ألساتذ  

ة :أخي األستاذ ، أختي األستاذ  

 

إتماممتطلباتفيإطاربأنيضعبينأيديكمهدهاالستمارةيتشرفالباحث               

لشهادةالماسترفيموضوعيتطرقإلشكاليةاإلشرافالتربوييرسالةتخرجلن

 )التفتيش(

باإلجابةعنبنودهدهاالستمارةبكلهدهالدراسةلدىأطلبمنكممساعدتناإلثراء

حسبدرجةلمناسبةأمامكلعبارةا(فيالخانة×موضوعيةووضوحبوضععالمة)

بالمؤسسة.ملهافعليافيالعملاستخدامك  

علماأنإجابتكستستخدمإلغراضالبحثالعلمي،،والداعلكتابةاسمكعلىهده

 االستمارة

 مالحظة:

ليستهناإجابةصحيحةأوخاطئة،فإجابتكصحيحةمادامتصادقة.-  

تألنهاضروريةوذاتأهميةفيالبحث.يرجىمنكمملءكلالبيانا-  

 

 البياناتالشخصية:

:........................................................الجنس:..............-  

قدمية(:..............................................برة)األالخ-  

..................الشهادة)المؤهلالعلمي(...................-  
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 الرقم ) العبارات( دائما غالبا أحيانا نادرا

إنمهمةاإلشرافالتربوياألساسية    

 هوالبحثعنأخطاءاألساتذة
01 

مهمةاإلشرافالتربويقائمةعلى    

إعطاءالتعليماتوالتوجهاتأكثر

مالئمةلألساتذةوفقمناهجالجيل

 الثاني

02 

افيحللالسلوكألتعلميفياإلشر    

غرفةالصفلوضعتوصياتأتى

بهاالجيلالثانييأخذبهااألساتذة

 أناءتعليمهم

03 

اإلشرافالتربوييقدمالمساعدة    

المتخصصةبماجاءبهالجيلالثاني

 األساتذةمناجلتحسينأدائهم

04 

اإلشرافالتربويمهمتهالبحثعن    

حواريدركمنأخطاءاألساتذةفي

 خاللهاألساتذةنقائصهم

05 

يعتبراإلشرافالتربويأساسا    

عمليةتشاركيهيتحدثفيهااألساتذة

والمشرفينعنطرقتحسين

 التدريسوفقمناهجالجيلالثاني

06 

مهمةاإلشرافاألساسيةتتمثلفي    

 خلقظروفالدافعيةلألساتذة
07 

 

أنيتطرقواينبغيعلىالمشرفين    

بعنايةإلىمشاكلاألساتذةالعملية

 وتحديداحتياجاتهمالتكوينية

08 

علىالرغممنأهميةالتعاونبين    

المشرفواألساتذةإالأنحكم

 المشرفيجبأنيحسمفيالنهاية

09 

يوجهالمشرفالتربوياألساتذةإلى    

استخدامأساليبالتقويممتنوعةمع

بقهامعهمفيالميدانالطلبةويط

 وفقمناهجالجيلالثاني

10 

يفسرالمشرفالتربويلألساتذة    

منهجيةالتقويمالمستخلصةمن

 منهاجالجيلالثاني

11 

يشجعالمشرفالتربوياألساتذة    

علىاستخدامالتقويمالذاتي

وممارستهفعلياوفقمناهجالجيل

 الثاني

12 

ذةلطرقيوجهالمشرفاألسات    

صياغةاالختباراتوفقمناهج
13 
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الجيلالثانيبصورةواضحةو

محددةتمكنهمنتقويمهلهمأثناء

 زيارته

    
a. يقومالمشرفالتربوي

األساتذةوفقالمعايير

التقويمالموضوعةفي

مناهجالجيلالثانيمن

 قبلإدارةالتفتيش

14 

يجبأنيعطيالمشرفونالتربويون    

لطرقالتدريسحتىيقتدىنماذج

 بهماألساتذة

15 

منالمهمأنيضعاألساتذةأهدافهم    

المتعلقةبنموهمالمهنيويكون

التكوينمستمرمعهمطيلة

 ممارستهمللمهنة

16 

التعليمهومحاولةمعقدةتتطلب    

دراسةمستمرةمنقبلكلمنهو

 فيالحقلالتربوي

17 

جةإلىتقويةيدركاألساتذةالحا    

قدراتهمفيالجانبالتدريسيخاصة

بظهورالجيلالثانيومتغيرات

 العصر

18 

يجبأنتقررالهيئةاإلشرافية    

األهدافاألزمةلورشةعملنظرا

لتمتعهمبمنظورواسععنقدرات

األساتذةوحاجةالمدرسةوبمتغيرات

 المناهج

19 

نصفيومتكوينيكلشهرالذي    

هالوزارةالوصيةغيركافبرمجت

مقارنةبالتغيراتالتيطرأتعلى

 المنهاج

20 

يرىاألساتذةبعدموضوحمفهوم    

 اإلشرافالتربويالحديث
21 

مناهجالجيلالثانيغيرواضحةفي    

أهدافهافيتحديدمهامالمشرف

 التربوي

22 

مناهجالجيلالثانيمنحت    

هامهصالحياتللمشرفوغيرتم  
23 

المشرفالتربويلمينوعأساليب    

اإلشرافالتربويفيالتبليغعن

 محتوىمناهجالجيلالثاني

24 

اطلعتعلىمناهجالجيلالثانيمن    

 خاللاالنترنت
25 
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المشرفالتربويلهدوركبيرفي    

 إبالغناعنمستجداتالجيلالثاني
26 

القدرةالمشرفونالتربويونليسلهم    

علىإتباعاألساليبالقياديةالمناسبة

 لتغييركتبالجيلالثاني

27 

مناهجالجيلالثانياتسمت    

باالستعجالوسوءالتخطيطوعدم

فيالحقلنإشراكالفاعلينالحقيقيي

 التربوي

28 

مناهجالجيلالثانيتتسمبعدم    

دائماهناكتغيراتتطرأراالستقرا

 عليها

29 

اإلصالحاتالتربويةلمتتحالفرصة    

لألساتذةللمشاركةفيتحضير

 مناهجالجيلالثاني

30 
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(02ملحقرقم)  

 

:االستمارةبعدالتعديل  

 الرقم ) العبارات( دائما غالبا أحيانا نادرا

اإلشرافيحللالسلوك    

ألتعلميفيغرفةالصف

لجيللوضعتوصياتأتىبهاا

الثانييأخذبهااألساتذةأناء

 تعليمهم

01 

اإلشرافالتربوييقدم    

المساعدةالمتخصصةبماجاء

بهالجيلالثانيألساتذةمن

 اجلتحسينأدائهم

02 

يعتبراإلشرافالتربويأساسا    

عمليةتشاركيهيتحدثفيها

األساتذةوالمشرفينعنطرق

تحسينالتدريسوفقمناهج

يلالثانيالج  

03 

مهمةاإلشرافاألساسيةتتمثل    

فيخلقظروفالدافعية

 لألساتذة

04 

 

علىالرغممنأهميةالتعاون    

بينالمشرفواألساتذةإالأن

حكمالمشرفيجبأنيحسم

 فيالنهاية

05 

يوجهالمشرفالتربوي    

األساتذةإلىاستخدامأساليب

التقويممتنوعةمعالطلبة

ويطبقهامعهمفيالميدانوفق

 مناهجالجيلالثاني

06 

يفسرالمشرفالتربوي    

لألساتذةمنهجيةالتقويم

المستخلصةمنمنهاجالجيل

 الثاني

07 

يشجعالمشرفالتربوي    

األساتذةعلىاستخدامالتقويم

الذاتيوممارستهفعلياوفق

 مناهجالجيلالثاني

08 

ساتذةلطرقيوجهالمشرفاأل    

صياغةاالختباراتوفق
09 
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مناهجالجيلالثانيبصورة

واضحةومحددةتمكنهمن

 تقويمهلهمأثناءزيارته

    
a. يقومالمشرف

التربوياألساتذة

وفقالمعاييرالتقويم

الموضوعةفي

مناهجالجيلالثاني

منقبلإدارة

 التفتيش

10 

يجبأنيعطيالمشرفون    

اذجلطرقالتربويوننم

التدريسحتىيقتدىبهم

 األساتذة

11 

منالمهمأنيضعاألساتذة    

أهدافهمالمتعلقةبنموهم

المهنيويكونالتكوينمستمر

 معهمطيلةممارستهمللمهنة

12 

التعليمهومحاولةمعقدة    

تتطلبدراسةمستمرةمنقبل

 كلمنهوفيالحقلالتربوي

13 

الحاجةإلىيدركاألساتذة    

تقويةقدراتهمفيالجانب

التدريسيخاصةبظهور

الجيلالثانيومتغيرات

 العصر

14 

يجبأنتقررالهيئة    

اإلشرافيةاألهدافاألزمة

لورشةعملنظرالتمتعهم

بمنظورواسععنقدرات

األساتذةوحاجةالمدرسة

 وبمتغيراتالمناهج

15 

نصفيومتكوينيكلشهر    

رمجتهالوزارةالوصيةالذيب

غيركافمقارنةبالتغيرات

 التيطرأتعلىالمنهاج

16 

المشرفالتربويلمينوع    

أساليباإلشرافالتربويفي

التبليغعنمحتوىمناهج

 الجيلالثاني

17 

المشرفالتربويلهدور    

كبيرفيإبالغناعن

 مستجداتالجيلالثاني

18 
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نليسلهمالمشرفونالتربويو    

القدرةعلىإتباعاألساليب

القياديةالمناسبةلتغييركتب

 الجيلالثاني

19 

مناهجالجيلالثانياتسمت    

باالستعجالوسوءالتخطيط

وعدمإشراكالفاعلين

فيالحقلالتربوينالحقيقيي  

20 

مناهجالجيلالثانيتتسمبعدم    

دائماهناكتغيراتراالستقرا

اتطرأعليه  

21 

اإلصالحاتالتربويةلمتتح    

الفرصةلألساتذةللمشاركة

فيتحضيرمناهجالجيل

 الثاني

22 
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 المالحق

(03ملحقرقم)  

 الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية

 وزارةالتربيةالوطنية

.......................المؤسسة:......................................................مديريةالتربيةلواليةمستغانم:.......................  

..................مفتشيةالتربيةوالتعليمالمتوسط:البلدية:......................................  

.............................................الدائرة:........................................................المقاطعة:..............  

 التقريرالتربوي

 ألساتذةالتعليمالمتوسط

السنةالدراسية:.....................................................المادة:..........................................  

............................االسمواللقب:..................................تاريخأولتعيين:................................اإلطار:...................  

.................الدرجة:...........................................االقدميةفيالدرجة:...................................السلم:.........................  

.............................المؤهلالعلمي:.................................تاريخآخرتفتيش:..............................العالمة:.....................  

 انجاز الدرس                                                        

 المعلومات،قيمتها:..............................................

 هلتسلسلهامنطقي:..............................................

................................هلحققالدرسأهدافه:............  

:...................................................مشاركة التالميذ   

:............................................................التطبيقات   

 هلهناكتطبيقاتعلىالدروس؟:...............................

................................................هلهيمناسبة؟.......  

:الوسائل التعليمية  

 السبورة:....................................................

 الكتاب:.......................................................

:...............................................وسائلأخرى  

:أعمال التالميذ 

 دفاترالتالميذهلهيمراقبة؟:......................

 هليعتنيبهاالتالميذ:...............................

........................................الفروضالمنزلية:..  

 هلهيكافية................................................

:                                                     ظروف التفتيش  

...............مدته:..........................:.....تاريخالتفتيش  

 القسم:...........................عددالتالميذ:.....................

 القاعة:هلهيصالحةمنحيثاالستماع:....................

 اإلضاءة:................................النظافة:.....................

:...................التهوية:....................................التدفئة  

:.تحضير الدرس  

 نوعالدرس:.......................................................

.....موضوعه:....................................................  

:..........................................................لبرنامج ا  

:..........................................................المذكرة  

 قيمتها:..........................................................

...............:..................................دفتر النصوص  

 هلهومراقبمنحيث:

 المنهجالمقرر:.......................التدرج:..............

 

 الواجباتالمنزلية:......................................................
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 هلهيمصححةومناسبة:.................................

 

........................................................................  

. 

 

 

تقويمالدروسالمشاهدة)انتقادوتوجيه(  

:...................................التقديرالعامبعدحضورالدرس،الطالععلىالملفومناقشةاألستاذ  

.........................................................................................................................................  

 العالمةبالحروف...................................تقريرحررهمفتشالمادة:...........................

.......السيد:.....................بتاريخ:........................باألرقام:.......................  

 اطلععليهالمعني)ة(باألمربتاريخ:...............

اإلمضاءاإلمضاء  
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(04ملحقرقم)  

 الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية

 وزارةالتربيةالوطنية

........................................المؤسسة:...............مديريةالتربيةلواليةمستغانم:..........................................  

........................................البلدية:...............مالمتوسط:.......................................ةوالتعليمفتشيةالتربي  

......................المقاطعة:...........................................................الدائرة:..................................  

 بيانزيارة

التاريخ:.............................  

 قامبهاالمستشارالتربوي:............................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

......االسمواللقب:..................................تاريخومكاناالزدياد:.......................................................  

خاللالموسمالحالي4-3-2-1.....................الزيارةتاريخأولتعيين:................................اإلطار:..........................  

..............................السلم:..........................................الدرجة:...........................................االقدميةفيالدرجة:.....  

...........عددالتالميذالمسجلين:.......................الحاضرين:........................القسم:......................................  

....................التنظيمالماديوالتربوي:....................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

...................تحضيرالدروسوالوسائل:..................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.................................................................التمارينوتصحيحها:...............................................................  

..............................................................................................................................................................  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

...........................................مدىتطبيقالتوجيهاتالسابقة:.........................................................................  

............................................................................................................................................................  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

..ذكرالدرسأوالدروسالمسموعة:..........................المالحظاتواإلرشادات:.....................  

.............)الموضوعوالهدفالخاص(............................................................................  

..............................................................................................................................  
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 الدرسالمقدمأوالتدخل)نوعالتدخلوهدفه(

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إرشاداتوتوجيهات:

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

:.......................................المستشارالتربوي:..................................المفتش:...................تاريخاالستالم

 توقيعاألستاذتوقيعالمفتش
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(05ملحقرقم)  



 معاملاالرتباطالتساقالداخليبينالبعداألولوفقرات

Corrélations 

 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a 

a1 

Corrélation de Pearson 1 -,207 -,015 ,117 ,108 -,016 
-

,265 
,168 

Sig. (bilatérale) 
 

,234 ,933 ,504 ,535 ,926 ,124 ,334 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

a2 

Corrélation de Pearson -,207 1 -,028 ,045 -,113 -,140 
,474

**
 

,324 

Sig. (bilatérale) ,234 
 

,874 ,796 ,520 ,424 ,004 ,057 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

a3 

Corrélation de Pearson -,015 -,028 1 ,349
*
 -,073 ,201 ,308 ,601

**
 

Sig. (bilatérale) ,933 ,874 
 

,040 ,678 ,247 ,072 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

a4 

Corrélation de Pearson ,117 ,045 ,349
*
 1 ,038 ,388

*
 ,143 ,605

**
 

Sig. (bilatérale) ,504 ,796 ,040 
 

,828 ,021 ,411 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

a5 

Corrélation de Pearson ,108 -,113 -,073 ,038 1 ,056 
-

,036 
,320 

Sig. (bilatérale) ,535 ,520 ,678 ,828 
 

,749 ,836 ,061 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

a6 

Corrélation de Pearson -,016 -,140 ,201 ,388
*
 ,056 1 ,127 ,486

**
 

Sig. (bilatérale) ,926 ,424 ,247 ,021 ,749 
 

,466 ,003 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

a7 

Corrélation de Pearson -,265 ,474
**
 ,308 ,143 -,036 ,127 1 ,555

**
 

Sig. (bilatérale) ,124 ,004 ,072 ,411 ,836 ,466 
 

,001 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

a 

Corrélation de Pearson ,168 ,324 ,601
**
 ,605

**
 ,320 ,486

**
 

,555

**
 

1 

Sig. (bilatérale) ,334 ,057 ,000 ,000 ,061 ,003 ,001 
 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

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

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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(06ملحقرقم)  

 

 معاملارتباطاالتساقالداخليللبعدالثانيوفقراته

 

Corrélations 

 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b 

b1 

Corrélation de Pearson 1 -,151 -,226 ,079 ,166 ,160 ,206 ,332 

Sig. (bilatérale)  ,388 ,193 ,651 ,341 ,359 ,235 ,051 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

b2 

Corrélation de Pearson -,151 1 ,240 ,295 ,109 ,114 -,077 ,415
*
 

Sig. (bilatérale) ,388  ,164 ,085 ,532 ,514 ,660 ,013 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

b3 

Corrélation de Pearson -,226 ,240 1 ,303 ,288 ,252 ,298 ,536
**
 

Sig. (bilatérale) ,193 ,164  ,077 ,094 ,145 ,082 ,001 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

b4 

Corrélation de Pearson ,079 ,295 ,303 1 ,321 ,235 ,185 ,668
**
 

Sig. (bilatérale) ,651 ,085 ,077  ,060 ,174 ,287 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

b5 

Corrélation de Pearson ,166 ,109 ,288 ,321 1 ,484
**
 ,141 ,658

**
 

Sig. (bilatérale) ,341 ,532 ,094 ,060  ,003 ,419 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

b6 

Corrélation de Pearson ,160 ,114 ,252 ,235 ,484
**
 1 ,127 ,666

**
 

Sig. (bilatérale) ,359 ,514 ,145 ,174 ,003  ,468 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

b7 

Corrélation de Pearson ,206 -,077 ,298 ,185 ,141 ,127 1 ,450
**
 

Sig. (bilatérale) ,235 ,660 ,082 ,287 ,419 ,468  ,007 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

b 

Corrélation de Pearson ,332 ,415
*
 ,536

**
 ,668

**
 ,658

**
 ,666

**
 ,450

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,051 ,013 ,001 ,000 ,000 ,000 ,007  

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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(07ملحقرقم)  

 

 معاملارتباطاالتساقالداخليللبعدالثالثوفقراته

 

Corrélations 

 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c 

c1 

Corrélation de Pearson 1 ,369
*
 ,118 -,085 -,102 -,113 ,400

*
 

Sig. (bilatérale)  ,029 ,500 ,627 ,559 ,518 ,017 

N 35 35 35 35 35 35 35 

c2 

Corrélation de Pearson ,369
*
 1 ,128 ,063 ,098 ,069 ,500

**
 

Sig. (bilatérale) ,029  ,465 ,721 ,575 ,695 ,002 

N 35 35 35 35 35 35 35 

c3 

Corrélation de Pearson ,118 ,128 1 ,350
*
 ,249 -,171 ,554

**
 

Sig. (bilatérale) ,500 ,465  ,039 ,150 ,327 ,001 

N 35 35 35 35 35 35 35 

c4 

Corrélation de Pearson -,085 ,063 ,350
*
 1 ,144 -,033 ,475

**
 

Sig. (bilatérale) ,627 ,721 ,039  ,410 ,850 ,004 

N 35 35 35 35 35 35 35 

c5 

Corrélation de Pearson -,102 ,098 ,249 ,144 1 ,039 ,503
**
 

Sig. (bilatérale) ,559 ,575 ,150 ,410  ,824 ,002 

N 35 35 35 35 35 35 35 

c6 

Corrélation de Pearson -,113 ,069 -,171 -,033 ,039 1 ,352
*
 

Sig. (bilatérale) ,518 ,695 ,327 ,850 ,824  ,038 

N 35 35 35 35 35 35 35 

c 

Corrélation de Pearson ,400
*
 ,500

**
 ,554

**
 ,475

**
 ,503

**
 ,352

*
 1 

Sig. (bilatérale) ,017 ,002 ,001 ,004 ,002 ,038  

N 35 35 35 35 35 35 35 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

156 

 

(08معاملارتباطاالتساقالداخليللبعدالرابعوفقراته)ملحق  

Corrélations 

 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d 

d1 

Corrélation de Pearson 1 ,054 -,226 ,300 -,156 -,110 ,236 -,160 -,133 -,350
*
 ,141 

Sig. (bilatérale) 
 

,757 ,191 ,080 ,371 ,529 ,173 ,359 ,445 ,039 ,420 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

d2 

Corrélation de Pearson ,054 1 -,008 ,166 ,097 -,031 -,072 -,074 ,063 -,178 ,277 

Sig. (bilatérale) ,757 
 

,965 ,340 ,579 ,860 ,680 ,671 ,718 ,305 ,107 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

d3 

Corrélation de Pearson -,226 -,008 1 -,340
*
 -,118 ,198 -,116 -,165 -,446

**
 -,158 -,028 

Sig. (bilatérale) ,191 ,965 
 

,046 ,500 ,253 ,507 ,342 ,007 ,365 ,872 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

d4 

Corrélation de Pearson ,300 ,166 -,340
*
 1 -,086 ,154 ,181 ,423

*
 ,271 -,013 ,546

**
 

Sig. (bilatérale) ,080 ,340 ,046 
 

,625 ,377 ,298 ,011 ,116 ,941 ,001 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

d5 

Corrélation de Pearson -,156 ,097 -,118 -,086 1 -,377
*
 -,051 -,138 -,165 ,054 -,018 

Sig. (bilatérale) ,371 ,579 ,500 ,625 
 

,026 ,772 ,429 ,345 ,758 ,919 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

d6 

Corrélation de Pearson -,110 -,031 ,198 ,154 -,377
*
 1 -,035 ,316 ,431

**
 ,281 ,530

**
 

Sig. (bilatérale) ,529 ,860 ,253 ,377 ,026 
 

,843 ,065 ,010 ,102 ,001 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

d7 

Corrélation de Pearson ,236 -,072 -,116 ,181 -,051 -,035 1 ,342
*
 ,136 -,012 ,481

**
 

Sig. (bilatérale) ,173 ,680 ,507 ,298 ,772 ,843 
 

,044 ,436 ,947 ,003 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

d8 

Corrélation de Pearson -,160 -,074 -,165 ,423
*
 -,138 ,316 ,342

*
 1 ,673

**
 ,471

**
 ,721

**
 

Sig. (bilatérale) ,359 ,671 ,342 ,011 ,429 ,065 ,044 
 

,000 ,004 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

d9 

Corrélation de Pearson -,133 ,063 -,446
**
 ,271 -,165 ,431

**
 ,136 ,673

**
 1 ,428

*
 ,573

**
 

Sig. (bilatérale) ,445 ,718 ,007 ,116 ,345 ,010 ,436 ,000 
 

,010 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

d10 

Corrélation de Pearson -,350
*
 -,178 -,158 -,013 ,054 ,281 -,012 ,471

**
 ,428

*
 1 ,363

*
 

Sig. (bilatérale) ,039 ,305 ,365 ,941 ,758 ,102 ,947 ,004 ,010 
 

,032 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

d 

Corrélation de Pearson ,141 ,277 -,028 ,546
**
 -,018 ,530

**
 ,481

**
 ,721

**
 ,573

**
 ,363

*
 1 

Sig. (bilatérale) ,420 ,107 ,872 ,001 ,919 ,001 ,003 ,000 ,000 ,032 
 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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(09ملحقرقم)  

 

 معاملارتباطاالتساقالداخليكلاألبعادوفقراته:

 

 

Corrélations 

 a b c d x 

a 

Corrélation de Pearson 1 ,552
**
 -,006 ,353

*
 ,704

**
 

Sig. (bilatérale)  ,001 ,972 ,038 ,000 

N 35 35 35 35 35 

b 

Corrélation de Pearson ,552
**
 1 ,068 ,594

**
 ,792

**
 

Sig. (bilatérale) ,001  ,698 ,000 ,000 

N 35 35 35 35 35 

c 

Corrélation de Pearson -,006 ,068 1 ,009 ,209 

Sig. (bilatérale) ,972 ,698  ,961 ,229 

N 35 35 35 35 35 

d 

Corrélation de Pearson ,353
*
 ,594

**
 ,009 1 ,808

**
 

Sig. (bilatérale) ,038 ,000 ,961  ,000 

N 35 35 35 35 35 

x 

Corrélation de Pearson ,704
**
 ,792

**
 ,209 ,808

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,229 ,000  

N 35 35 35 35 35 

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

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 معاملالثباتألفكرومباخ

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,650 31 
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 معاملارتباطاالتساقالداخليبينالبعدفقراتهبعدحذفالفقرات:

  البعداألولبعدحذففقراته:

Corrélations 

 a3 a4 a6 a7 a 

a3 

Corrélation de Pearson 1 ,349
*
 ,201 ,308 ,723

**
 

Sig. (bilatérale)  ,040 ,247 ,072 ,000 

N 35 35 35 35 35 

a4 

Corrélation de Pearson ,349
*
 1 ,388

*
 ,143 ,663

**
 

Sig. (bilatérale) ,040  ,021 ,411 ,000 

N 35 35 35 35 35 

a6 

Corrélation de Pearson ,201 ,388
*
 1 ,127 ,628

**
 

Sig. (bilatérale) ,247 ,021  ,466 ,000 

N 35 35 35 35 35 

a7 

Corrélation de Pearson ,308 ,143 ,127 1 ,631
**
 

Sig. (bilatérale) ,072 ,411 ,466  ,000 

N 35 35 35 35 35 

a 

Corrélation de Pearson ,723
**
 ,663

**
 ,628

**
 ,631

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 35 35 35 35 35 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

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

Corrélations 

 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b 

b2 

Corrélation de Pearson 1 ,240 ,295 ,109 ,114 -,077 ,508
**
 

Sig. (bilatérale)  ,164 ,085 ,532 ,514 ,660 ,002 

N 35 35 35 35 35 35 35 

b3 

Corrélation de Pearson ,240 1 ,303 ,288 ,252 ,298 ,618
**
 

Sig. (bilatérale) ,164  ,077 ,094 ,145 ,082 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

b4 

Corrélation de Pearson ,295 ,303 1 ,321 ,235 ,185 ,695
**
 

Sig. (bilatérale) ,085 ,077  ,060 ,174 ,287 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

b5 

Corrélation de Pearson ,109 ,288 ,321 1 ,484
**
 ,141 ,628

**
 

Sig. (bilatérale) ,532 ,094 ,060  ,003 ,419 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

b6 

Corrélation de Pearson ,114 ,252 ,235 ,484
**
 1 ,127 ,637

**
 

Sig. (bilatérale) ,514 ,145 ,174 ,003  ,468 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

b7 

Corrélation de Pearson -,077 ,298 ,185 ,141 ,127 1 ,427
*
 

Sig. (bilatérale) ,660 ,082 ,287 ,419 ,468  ,010 

N 35 35 35 35 35 35 35 

b 

Corrélation de Pearson ,508
**
 ,618

**
 ,695

**
 ,628

**
 ,637

**
 ,427

*
 1 

Sig. (bilatérale) ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010  

N 35 35 35 35 35 35 35 

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

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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ته:البعدالثالثبعدحذففقرا   

Corrélations 

 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c 

c1 

Corrélation de Pearson 1 ,369
*
 ,118 -,085 -,102 -,113 ,335

*
 

Sig. (bilatérale)  ,029 ,500 ,627 ,559 ,518 ,049 

N 35 35 35 35 35 35 35 

c2 

Corrélation de Pearson ,369
*
 1 ,128 ,063 ,098 ,069 ,573

**
 

Sig. (bilatérale) ,029  ,465 ,721 ,575 ,695 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

c3 

Corrélation de Pearson ,118 ,128 1 ,350
*
 ,249 -,171 ,538

**
 

Sig. (bilatérale) ,500 ,465  ,039 ,150 ,327 ,001 

N 35 35 35 35 35 35 35 

c4 

Corrélation de Pearson -,085 ,063 ,350
*
 1 ,144 -,033 ,398

*
 

Sig. (bilatérale) ,627 ,721 ,039  ,410 ,850 ,018 

N 35 35 35 35 35 35 35 

c5 

Corrélation de Pearson -,102 ,098 ,249 ,144 1 ,039 ,433
**
 

Sig. (bilatérale) ,559 ,575 ,150 ,410  ,824 ,009 

N 35 35 35 35 35 35 35 

c6 

Corrélation de Pearson -,113 ,069 -,171 -,033 ,039 1 ,369
*
 

Sig. (bilatérale) ,518 ,695 ,327 ,850 ,824  ,029 

N 35 35 35 35 35 35 35 

c 

Corrélation de Pearson ,335
*
 ,573

**
 ,538

**
 ,398

*
 ,433

**
 ,369

*
 1 

Sig. (bilatérale) ,049 ,000 ,001 ,018 ,009 ,029  

N 35 35 35 35 35 35 35 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

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

Corrélations 

 d4 d6 d7 d8 d9 d10 d 

d4 

Corrélation de Pearson 1 ,154 ,181 ,423
*
 ,271 -,013 ,531

**
 

Sig. (bilatérale)  ,377 ,298 ,011 ,116 ,941 ,001 

N 35 35 35 35 35 35 35 

d6 

Corrélation de Pearson ,154 1 -,035 ,316 ,431
**
 ,281 ,579

**
 

Sig. (bilatérale) ,377  ,843 ,065 ,010 ,102 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

d7 

Corrélation de Pearson ,181 -,035 1 ,342
*
 ,136 -,012 ,448

**
 

Sig. (bilatérale) ,298 ,843  ,044 ,436 ,947 ,007 

N 35 35 35 35 35 35 35 

d8 

Corrélation de Pearson ,423
*
 ,316 ,342

*
 1 ,673

**
 ,471

**
 ,847

**
 

Sig. (bilatérale) ,011 ,065 ,044  ,000 ,004 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

d9 

Corrélation de Pearson ,271 ,431
**
 ,136 ,673

**
 1 ,428

*
 ,777

**
 

Sig. (bilatérale) ,116 ,010 ,436 ,000  ,010 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

d10 

Corrélation de Pearson -,013 ,281 -,012 ,471
**
 ,428

*
 1 ,570

**
 

Sig. (bilatérale) ,941 ,102 ,947 ,004 ,010  ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

d 

Corrélation de Pearson ,531
**
 ,579

**
 ,448

**
 ,847

**
 ,777

**
 ,570

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,007 ,000 ,000 ,000  

N 35 35 35 35 35 35 35 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 

 

 معاملارتباطكلاألبعادمعفقراتهبعدحذففقراتها

 

 

Corrélations 

 a b c d x 

a 

Corrélation de Pearson 1 ,664
**
 ,092 ,500

**
 ,764

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,600 ,002 ,000 

N 35 35 35 35 35 

b 

Corrélation de Pearson ,664
**
 1 ,085 ,557

**
 ,834

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,625 ,001 ,000 

N 35 35 35 35 35 

c 

Corrélation de Pearson ,092 ,085 1 ,151 ,424
*
 

Sig. (bilatérale) ,600 ,625  ,387 ,011 

N 35 35 35 35 35 

d 

Corrélation de Pearson ,500
**
 ,557

**
 ,151 1 ,790

**
 

Sig. (bilatérale) ,002 ,001 ,387  ,000 

N 35 35 35 35 35 

x 

Corrélation de Pearson ,764
**
 ,834

**
 ,424

*
 ,790

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,011 ,000  

N 35 35 35 35 35 

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

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 

  معاملارتباطألفكرومباخبعدحذففقراته

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,780 5 
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